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»Pomembno je dejanje, ne sad tega dejanja.
Narediti moraš tisto, kar je prav.
Morda ne bo v tvoji moči.
Morda ne bo v tvojem času, da bo dejanje obrodilo sad.
Toda to ne pomeni, da prenehaj delati tisto, kar je prav.
Morda nikoli ne boš izvedel, kaj je rezultat tvojega dejanja.
Toda če ne storiš ničesar, ne bo nobenega rezultata.« (Mahatma Gandi)
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Izvleček
Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije
Funkcionalno degradirana območja (FDO) so posledica součinkovanja različnih prostorskih,
okoljskih, socialnih in ekonomskih ter drugih procesov. V letu 2017 smo sodelovali pri
vzpostavitvi novega prostorskega in podatkovnega sloja FDO v Sloveniji, kjer smo v
Osrednjeslovenski statistični regiji evidentirali 384 FDO s skupno površino 1.195,41 ha, kar
predstavlja tretjino vseh razvrednotenih območij (in razvrednotenih površin) na ravni države.
Med devetimi tipi FDO prevladujejo FDO infrastrukture, FDO prehodne rabe in FDO
pridobivanja mineralnih surovin. Poleg terenskega popisa in pridobivanja informacij o FDO na
podlagi različnih metod, smo izvedli vrsto analiz njihove prostorske in strukturne razmestitve
ter ključnih elementov obravnave, ki vključujejo lego (lociranost), lastniško strukturo,
namembnost, razvojne omejitve in ovire ter razvojno vizijo tovrstnih območij. Nov prostorski
sloj, ki prikazuje razmestitev FDO na preučevanem območju, je v podporo prostorskorazvojnemu načrtovanju. Z namenom povečanja njegove uporabnosti smo s pomočjo
večkriterijskega vrednotenja in metode obtežene linearne kombinacije določili preliminarno
oceno prostorsko-razvojnega potenciala evidentiranih FDO, ki nakazuje njihovo (z)možnost za
reaktivacijo. Uporabljen metodološki pristop je vzpostavljen kot pomoč pri določanju
prednostnih lokacij za reaktivacijo FDO, računsko podprta (objektivna) metoda pa je lahko
prenosljiva na druga območja in nudi podporo trajnostnemu prostorskemu načrtovanju.
Ključne besede: (funkcionalno) degradirana območja, trajnostni razvoj, prostorsko-razvojni
potencial, večkriterijsko vrednotenje, geografski informacijski sistemi, Osrednjeslovenska
statistična regija
Abstract
Redevelopment potentials of the functionally derelict areas in Central Slovenia Region
Functionally derelict areas (FDAs) are a result of the interaction of various spatial,
environmental, social, economic and other processes. In 2017 we participated in the
establishment of a new spatial and data layer of FDAs in Slovenia. In Central Slovenia Region
we recorded 384 FDAs with a total area of 1,195.41 ha, which represents one third of all
devalued (and depreciated areas) areas at the national level. Among nine types of FDAs, by
number, FDAs of infrastructures, FDAs of transitional use and FDAs of mineral extraction
prevailed. In addition to the field work and collecting data of the FDAs with different
methodological approaches, we carried out a series of analysis of their spatial and structural
deployment as well as analysis of their key elements, which include location, ownership
structure, spatial plans, development constraints and obstacles and the development vision of
such areas. A new spatial layer, which shows the FDAs deployment in the study area, supports
spatial development planning. In order to increase its usefulness, we provided a preliminary
assessment of FDAs spatial and redevelopment potential, using the multi-criteria evaluation
and the weighted linear combination method. Preliminary assessment of FDAs spatial and
redevelopment potential indicates their potential for reactivation. This methodological
approach is established to help identify priority sites for the reactivation of FDAs. A
comprehensive and calculable (objective) method can be transferable to other areas and
provides support for sustainable spatial planning.
Key words: functionally derelict areas, sustainable development, spatial and redevelopment
potential, multi criteria evaluation, geographic information systems, Central Slovenia Region
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1. UVOD
1.1

Izhodišča

Prostor je omejena dobrina, zato naj bi bilo načrtovanje posegov v prostor trajnostno
naravnano. Pri razvoju naselij naj bi notranji razvoj območij imel prednost pred širitvami na
nepozidana zemljišča, prenova obstoječih objektov pa naj bi imela prednost pred
novogradnjami. Zaradi različnih razlogov prihaja do raznolikih stopenj razvrednotenja prostora.
Mednje se uvršča tudi pojav funkcionalno neizkoriščenih površin (funkcionalno razvrednotenih
površin), ki jih zasedajo območja opuščenih dejavnosti, ob sočasnem širjenju pozidave na
kmetijske površine in širjenju zazidljivih stavbnih zemljišč (Ivanič, Červek, 2017).
Funkcionalno neizkoriščene (razvrednotene) površine oziroma degradirana območja – v večini
virov in literature1 opredeljena kot opuščena, delno opuščena ter nezadostno izkoriščena
območja, ki niso v uporabi in kjer se dejavnosti, ki so bile v preteklosti prisotne na območju, ne
izvajajo več – predstavljajo ponavljajoč se in ne sodoben pojav, saj so se, zlasti na območjih, ki
jih je prvotno zajela industrializacija, pojavljala že pred letom 1960. Wallwork (1974) v pregledu
procesa prepoznavanja problematike opuščenih zemljišč (ang. »derelict land«) v Veliki Britaniji,
ugotavlja, da so se tovrstna območja v Veliki Britaniji pojavljala že pred letom 1960, vendar niso
bila prepoznana kot problem, ki bi v javnosti vzbujal splošno pozornost. Šele po letu 1960 so bili
sprejeti zakonodajni ukrepi, ki so dajali prednost obnovi tovrstnih območij s pomočjo državnih
finančnih sredstev (Wallwork, 1974; cv: Koželj in sod., 1998). Problematika prisotnosti in pojava
degradiranih območij je bila v državah Srednje in Vzhodne Evrope prepoznana in obravnavana
še kasneje (Krzysztofik, Kantor-Pietraga, Spórna, 2013; Lampič in sod., 2017a). Prostorski razvoj
ni bil usmerjen v »ponovno uporabo« že poseljenega in nekvalitetno izkoriščenega prostora ter
v prenovo že zgrajenih struktur, pač pa je bil, v nasprotju z vsemi normativnimi dokumenti,
pretežno usmerjen v razpršeno širitev na nepozidane površine (Koželj in sod., 1998; Deu, 2001).
Problematika pojava funkcionalno neizkoriščenih površin je danes, zaradi vse manj
razpoložljivega prostora za načrtovanje in vse več omejitev, precej bolj aktualna (Radovan,
2017). Pod vplivom globalnih gibanj gospodarskih in finančnih razmer na eni ter tranzicije
industrijskih v postindustrijska mesta na drugi strani oziroma zaradi prestrukturiranja
gospodarstva in sodobnih družbenih procesov, postajajo degradirana območja v Sloveniji (pa
tudi širše) v sodobnosti vse večji prostorski, okoljski in družbeni problem (Koželj in sod., 2016;
Lampič in sod., 2017a). Sanacija in prenova degradiranih območij sta pogosto izpostavljeni med
prednostnimi usmeritvami prostorskega razvoja in se povezujeta tudi z drugimi razvojnimi
prioritetami in cilji, med drugim s preprečevanjem zmanjševanja obsega kmetijskih zemljišč
zaradi pritiskov urbanizacije, ohranjanjem (kvalitetnih) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
ohranjanjem pridelovalnega potenciala tal, ohranjanjem možnosti za kmetijsko pridelavo in
zagotavljanjem zadovoljive samooskrbe s hrano, preprečevanjem in zmanjševanjem negativnih
vplivov na okoljske prvine, sanacijo obstoječih okoljskih bremen in drugo (Lampič in sod.,
2017a). V okviru Strategije Evropa 2020 EU in njene vodilne pobude o »Evropi, gospodarni z
viri« oziroma v »Sporočilu Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri«
(2011, str. 4) je gospodarno ravnanje z naravnimi viri na območju Evropske unije izpostavljeno
____________________________________
1
Opomba: Na podlagi pregleda domačih in tujih virov in literature ter drugih obstoječih raziskav in zakonodajnih izhodišč, ne razpolagamo z
enotno opredelitvijo oziroma definicijo termina »degradirano območje« (poglavje 2.3.2).
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v okviru vizije razvoja do leta 2050. Vsi viri, od surovin do energije, vode, zraka, zemljišč in prsti,
naj bi se upravljali trajnostno. Tako naj bi bile politike Evropske unije usmerjene tudi v
trajnostno rabo zemljišč v smeri cilja ničelne stopnje izkoriščanja zemljišč (ničelne neto stopnje
izkoriščanja zemljišč) do leta 2050 (Sporočilo Komisije …, 2011). Raziskovalci, vključeni v projekt
CircUse, ki ga financira Evropska unija, za dosego omenjenega cilja predlagajo različne ukrepe,
ki vključujejo: izogib/preprečitev posegov na nepozidana zemljišča (izogibanje oziroma
preprečevanje umeščanja investicij na nepozidana kmetijska zemljišča ali na odprt prostor),
recikliranje oziroma ponovno (upo)rabo zemljišč (območja, ki so bila v preteklosti v (upo)rabi,
trenutno pa ne izkazujejo nobene uporabne vrednosti in nimajo nobene prave funkcije, je
potrebno ponovno (upo)rabiti bodisi z umestitvijo nove rabe ali pa jih renaturirati) ter
kompenzacijo/nadomestilo (kompenzacija bi morala biti izvedena, če se gradnja izvaja na
predhodno nepozidanih zemljiščih, vključevala pa naj bi projekte renaturacije ter projekte,
katerih temeljni namen je preprečevanje in zmanjševanje pritiskov na tla v obliki pozidave
oziroma pritiskov na tla, ki se izvajajo na način, da se zmanjšujejo površine z naravno
infiltracijsko sposobnostjo (npr. ponovna (upo)raba obstoječih pozidanih površin, med katere
se uvrščajo tudi degradirana območja, spodbude za najem prostih, praznih in nezasedenih
objektov, izvedba ukrepov zelene infrastrukture, ki preprečujejo ali zmanjšujejo negativni vpliv
na naravno infiltracijsko sposobnost tal in vključujejo uporabo prepustnih materialov namesto
betona ali asfalta, in drugo)) (Science for …, 2016). Pri tem naj bi države članice neposredno in
posredno uporabo zemljišč (vključno z njenimi vplivi na okolje) vključevale v sprejemanje
strateških in izvedbenih dokumentov ter prostorskih odločitev in omejevale (preprečevale)
dodatno izkoriščanje zemljišč in njihovo pozidavo (Sporočilo Komisije …, 2011). Zaradi potreb
po učinkoviti rabi (okoljskih) virov, so v omenjenem Sporočilu Evropske komisije (2011, str. 26)
v povezavi s trajnostno rabo zemljišč, izpostavljeni tudi drugi cilji, vključno s preprečevanjem
širjenja urbanih območij na rodovitna tla, zmanjševanjem pozidanosti tal, zmanjševanjem
vplivov prometne infrastrukture na pozidanost tal ter zmanjševanjem vplivov pozidanosti tal,
drobitve in onesnaževanja zemljišč (Sporočilo Komisije …, 2011).
Širjenje pozidave in izkoriščanje zemljišč za širjenje poselitvenih območij običajno predstavlja
nepovraten proces. Odločitve o uporabi in koriščenju zemljišč so dolgoročna zaveza, ki jo ni
mogoče oziroma jo je težko ali finančno zahtevno preklicati (Sporočilo Komisije …, 2011). Z
ozirom na omenjeno, predstavljajo degradirana območja pomembno »notranjo rezervo«, ki
običajno niti ni prepoznana ali ustrezno izkoriščena (Koželj in sod., 1998; Lampič in sod., 2017a).
Kljub številnim različnim oviram, ki so napoti uspešni prenovi in ponovni oživitvi (»reaktivaciji«)
tovrstnih zemljišč (npr. lastništvo in lastniška struktura, okoljska obremenjenost območja,
ekonomske ovire in finančna zahtevnost sanacije območja ter novih investicij idr.), predstavljajo
tovrstna območja pomemben prostorski ter razvojni potencial. Degradirana urbana območja
predstavljajo spremenljivo sestavino mesta, ki ni obstojna (gre za časovno omejen in prehoden
pojav), vendar ravno zaradi slednjega predstavlja potencialno možnost za uvajanje sprememb
in preurejanje obstoječega (Koželj in sod., 1998). S tega vidika so (funkcionalno) degradirana
območja prepoznana in obravnavana tudi v okviru pričujočega dela.
Pričujoče delo omogoča ažuren vpogled in podaja analizo obstoječega stanja funkcionalno
degradiranih območij (FDO2) na območju Osrednjeslovenske statistične regije, za katero so
____________________________________
2
Opomba: Kratica »FDO«, uporabljena v nadaljnem besedilu pričujočega dela, označuje termin »funkcionalno degradirano območje«, ki je
opredeljen kot nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne (antropogene) rabe in z zmanjšano uporabno
vrednostjo. Tovrstno območje lahko predstavlja potencial za razvoj in ga je mogoče oživeti s sektorsko usklajenimi predpisi in ukrepi za prenovo
(Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017).
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značilni intenzivni urbanizacijski procesi navezujoči se na prostorski, gospodarski in socialni
razvoj ter intenzivne prostorske spremembe z velikimi pritiski na posamezne okoljske sestavine
(»poraba« prostora, potratna prostorska struktura poselitve, širjenje pozidave na kmetijska
zemljišča, potreba po zagotavljanju ustrezne infrastrukture, intenzivne dnevne migracije idr.).
Pregled FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije z njihovo prostorsko razmestitvijo
in njihovimi temeljnimi značilnostmi, predstavlja podlago za smotrnejše prostorsko načrtovanje
in usmerjanje prostorskega razvoja ter eno od rešitev trajnostnega upravljanja z okoljskimi viri
(prostorom, zemljišči) na obravnavanem območju. Celovit pregled nad različnimi tipi FDO
predstavlja eno od izhodišč spremljanja pojava FDO na obravnavanem območju. Delo z
opredelitvijo temeljnih kriterijev, ki vplivajo na oživitev tovrstnih območij, v okviru vrednotenja
razvojnega potenciala FDO Osrednjeslovenske statistične regije, izpostavlja tudi prednostna
območja za reaktivacijo funkcionalno »neizkoriščenega« oziroma »nezadovoljivo«
izkoriščenega prostora na obravnavanem območju. Postopek, temelječ na vrednotenju izbranih
prostorskih, okoljsko-varstvenih in načrtovalsko-razvojnih, funkcionalnih in drugih značilnosti
FDO, nakazuje njihovo stopnjo primernosti za prenovo in reaktivacijo oziroma izpostavlja tista
območja, ki jih je mogoče »najhitreje« (v odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev, ki so napoti
njegovi uspešni in hitri prenovi ter oživitvi) uporabiti kot »prostorsko podlago« za nov razvoj, s
čimer je omogočeno enostavnejše strateško odločanje (Kušar, Lampič, 2017). Rezultati tako
predstavljajo zlasti podlago za enostavnejše (in ciljno usmerjeno) strateško odločanje,
odločanje v procesih načrtovanja prostorskega razvoja ter usmerjanja in umeščanja določenih
dejavnosti v prostor.
1.2

Namen in cilji

Namen pričujočega magistrskega dela je inventarizacija in analiza obstoječega stanja
funkcionalno degradiranih območij (FDO) na območju Osrednjeslovenske statistične regije ter
izvedba večkriterijskega vrednotenja za preliminarno oceno njihovega prostorsko-razvojnega
potenciala (v smislu vrednotenja možnosti njihove »reaktivacije« glede na nabor izbranih
kriterijev). Delo so usmerjali naslednji cilji:
- predstaviti vsebinsko-teoretska izhodišča (funkcionalno) degradiranih območij, z
opredelitvijo termina (funkcionalno) degradirano območje, dejavnikov, ki vplivajo na
njihov nastanek, meril in tipologij za njihovo določanje ter njihove »umeščenosti« v
slovenske in tuje zakonodajne okvire;
- predstaviti metodološki pristop k inventarizaciji FDO, vzpostavljen v okviru Ciljnega
raziskovalnega programa (CRP) »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih
območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra« (V6–1510),
njegove prednosti in pomanjkljivosti ter njegova aplikacija na območju
Osrednjeslovenske statistične regije;
- podati geografski oris preučevanega območja, s poudarkom na elementih, ki so vezani
na prostorski razvoj;
- analizirati prostorsko razmestitev in značilnosti evidentiranih FDO v Osrednjeslovenski
statistični regiji;
- s pomočjo primerjalne analize ugotoviti značilnosti, podobnosti in razlike med pojavom
FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije in ostalimi statističnimi regijami v
Sloveniji;
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-

1.3

na podlagi relevantne literature ugotoviti pristope in izhodišča k vrednotenju razvojnega
potenciala FDO ter oblikovati nabor ustreznih kriterijev za vrednotenje razvojnega
potenciala FDO;
s pomočjo večkriterijskega vrednotenja in metode obtežene linearne kombinacije ter
uporabe geografskih informacijskih sistemov podati preliminarno oceno prostorskorazvojnega potenciala funkcionalno degradiranih območij (FDO) Osrednjeslovenske
statistične regije, ki se nanaša na stopnjo primernosti za njihovo prenovo in ponovno
oživitev (»reaktivacijo«);
na podlagi vrednotenja prostorsko-razvojnega potenciala FDO Osrednjeslovenske
statistične regije ugotoviti prednostna območja za ponovno oživitev (»reaktivacijo«)
funkcionalno »neizkoriščenega« oziroma »nezadovoljivo« izkoriščenega prostora na
obravnavanem območju;
podati smernice za nadaljnje raziskovanje tematike.
Delovne hipoteze

Na podlagi zastavljenih ciljev so bile v pričujočem delu preverjene tri delovne hipoteze:
H1: Ker so za območje Osrednjeslovenske statistične regije značilni intenzivni urbanizacijski
procesi navezujoči se na prostorski, gospodarski in socialni razvoj, je za omenjeno območje
pričakovati veliko pojavnost števila FDO v prostoru. Pri delu nas je usmerjala predvsem
domneva, da se pojavnost števila FDO v prostoru zaradi specifičnih značilnosti obravnavane
statistične regije močno razlikuje (tako po številu kot tudi po značilnostih) od preostalih
statističnih regij v Sloveniji.
H2: Pojavnost FDO v prostoru oziroma njihova gostota je sorazmerna s centralnostjo naselij. Na
območju Osrednjeslovenske statistične regije je tako največ FDO mogoče pričakovati v
centralnem naselju najvišje ravni funkcij – državnem središču (Ljubljana) ter centralnih središčih
nižje ravni – središčih medobčinskega pomena (upravna središča) (Domžale, Kamnik).
H3: Za FDO Osrednjeslovenske statistične regije, ki so locirana v urbanih območjih (mestnih
naseljih in naseljih mestnega značaja) je, zaradi intenzivnejših prostorskih sprememb ter večjih
pritiskov pozidave, podanih več pobud in razvojnih načrtov, kot pa za FDO, ki se pojavljajo v
podeželskih in v pretežno podeželskih območjih. Za FDO, ki se pojavljajo v urbanih območjih
(mestnih naseljih in naseljih mestnega značaja), je zato mogoče pričakovati tudi hitrejšo stopnjo
reaktivacije.
H4: Primerjava sprememb dejanske rabe tal med leti 2008 in 2018 na območju
Osrednjeslovenske statistične regije kaže, da je bilo v zadnjem desetletju zaradi pozidave
»izgubljenih« 2.632 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč, na letni ravni se je torej pozidalo v
povprečju okoli 260 ha zemljišč. S ponovno (upo)rabo in oživitvijo FDO bi bilo mogoče
zmanjšati/ublažiti izgubo kmetijskih in gozdnih zemljišč na račun pozidave v prihodnjih letih. Z
oživitvijo bi lahko »nadomestili« izgubo polovico površin, ki smo jih izgubili v desetletnem
obdobju.
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H5: Zaradi boljše dostopnosti, urejene gospodarske javne infrastrukure ter manj različnih
varovalnih režimov je največji prostorsko-razvojni potencial FDO značilen za tista FDO, ki se
nahajajo v osrednjem, središčnem delu Osrednjeslovenske statistične regije.
1.4

Struktura raziskave

Pričujoča raziskava, ki je vsebinsko razdeljena v osem delov, sledi postavljenemu namenu in
ciljem. Prvi del je tako uvoden, v drugem delu so predstavljena vsebinsko-teoretska izhodišča
pojava in značilnosti (funkcionalno) degradiranih območij v prostoru, njihovih opredelitev, meril
za njihovo določanje, obstoječih tipologij degradiranih območij ter njihova normativna ureditev
in umeščenost v domačo in tujo zakonodajo. V nadaljevanju dela sledi predstavitev
metodologije raziskave. Izpostavljen je metodološki pristop, vzpostavljen v okviru projekta CRP
»Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in
vzpostavitev ažurnega registra« (V6–1510), na podlagi katerega je temeljilo evidentiranje
funkcionalno degradiranih območij (FDO) v Osrednjeslovenski statistični regiji. Omenjeno
preučevano območje je predstavljeno v četrtem delu. Prostorska razmestitev FDO v
Osrednjeslovenski statistični regiji in njihove temeljne značilnosti so predstavljene v petem delu
v okviru analize stanja FDO v Osrednjeslovenski statistični regiji. V naslednjem delu je izvedena
predstavitev pristopov vrednotenja prostorsko-razvojnega potenciala FDO; na podlagi izhodišč
in smernic pa so določeni relevantni kriteriji, ki ključno vplivajo na prostorsko-razvojni potencial
FDO. S pomočjo nabora kriterijev je v šestem poglavju predstavljeno večkriterijsko vrednotenje
prostorsko-razvojnega potenciala FDO Osrednjeslovenske statistične regije s pomočjo metode
obtežene linearne kombinacije. Predstavljeni in ovrednoteni so rezultati le-tega, v nadaljevanju
dela pa je izpostavljena še napovedna moč modela na testnih lokacijah funkcionalno
degradiranih območij s predstavitvijo značilnosti in smernic prostorskih ureditev reaktiviranih
FDO oziroma FDO z visokim razvojnim potencialom na preučevanem območju. Zaključni del
problemsko sklene preučevanje tematike s preveritvijo hipotez, morebitnimi neodgovorjenimi
vprašanji in izhodišči za nadaljnje preučevanje ter s slovenskim in angleškim povzetkom dela.
Predstavljene so tudi prednosti in pomanjkljivosti ter predlagane metodološke izboljšave v
pričujočem delu uporabljenega pristopa k evidentiranju FDO na območju Osrednjeslovenske
statistične regije ter uporabljenega pristopa k večkriterijskemu vrednotenju njihovega
prostorsko-razvojnega potenciala. V zaključku dela so priloženi še seznami uporabljenih virov
in literature, slik, preglednic, grafikonov ter kartografskih prikazov in priloge.
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2. VSEBINSKO - TEORETSKA IZHODIŠČA
2.1

Opredelitev temeljnih pojmov

Področje degradiranega oziroma razvrednotenega prostora ni ustrezno terminološko urejeno.
Ne le različne stroke in posledično raziskave, tudi strateški dokumenti in zakonodajni okviri niso
vzpostavili »trde« terminološke osnove, kar vodi v slabše razumevanje ter nepoenotenost
temeljnih pojmov. V nadaljevanju podajamo definicije najpogosteje uporabljenih pojmov, od
katerih nekatere zaradi različnih pojmovanj, namenoma predstavljamo obsežneje.
Funkcionalno degradirano območje (FDO): Nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno območje z
vidnim vplivom predhodne (antropogene) rabe in z zmanjšano uporabno vrednostjo. Tovrstno
območje lahko predstavlja potencial za razvoj in ga je mogoče oživeti s sektorsko usklajenimi
predpisi in ukrepi za prenovo (Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017).
Geoinformacijska podpora odločanju: Kadar v procesu odločanja nastopajo prostorske
komponente, postopek »izbire«/vrednotenja stopnje primernosti alternativ olajšajo sistemi za
podporo prostorskemu odločanju (geoinformacijski sistemi za podporo odločanju). Sistem za
podporo prostorskemu odločanju je računalniški sistem, ki s svojimi orodji in analitičnimi
tehnikami omogoča analiziranje problema ter na podlagi pridobljenih informacij omogoča
vrednotenje stopnje primernosti alterativ, iskanje najustreznejše rešitve oziroma izbiro
najprimernejše alternative (Keenan, 2003; cv: Jeznik, 2015). Odločanje je potrebno podpreti s
tematsko ustreznimi prostorskimi podatki in kriteriji, ki jih je potrebno ovrednotiti. Kriteriji
nastopajo kot dejavniki (ang. »factors«) in kot omejitve (ang. »constraints«). Omejitve so
dihotomne spremenljivke (kriteriji, ki omejujejo alternative). Standardizirati jih je mogoče z
binomsko standardizacijo na primerna (ugodna) in neprimerna (neugodna) območja, največkrat
z vrednostima 0 in 1, pri čemer 0 označuje popolnoma neprimerno območje z vidika izbranega
cilja prostorskega odločanja (t.i. območje omejitve) in je popolnoma izključeno iz nadaljnjih
analiz; 1 pa primerno območje z vidika izbranega cilja. Dejavniki so kriteriji, ki povečujejo
oziroma zmanjšujejo ustreznost posamezne alternative oziroma možnosti v procesu
prostorskega odločanja in »povedo« kakšna je primernost določene alternative. Primernost je
prikazana z zvezno mersko lestvico od najmanjše do največje primernosti. Za primerljivost med
različnimi dejavniki se najpogosteje izvede postopek mehke standardizacije (t.i. »fuzzy
standardizacija«), kjer so posameznemu dejavniku »pripisane« vrednosti (med 0 in 1 ali med 0
do 255) na podlagi različnih matematičnih funkcij (t.j. linearna, sigmoidalna, J-krivulja,
uporabniško določena funkcija), ki opisujejo preučevan pojav (Eastman, 2012; cv: Jeznik, 2015).
Obtežena linearna kombinacija (ang. »Weighted Linear Combination«, «WLC«): Obtežena
linearna kombinacija je ena izmed metod večkriterijskega odločanja, ki obsega dva koraka.
Sprva je z Boolovim prekrivanjem podatkovnih slojev potrebno »izločiti« neprimerne površine,
ki pridobijo Boolovo vrednost 0 (omejitve), nato pa je primerne površine z Boolovo vrednostjo
1, potrebno razvrstiti po stopnjah primernosti glede na izbrane dejavnike, ki zavzemajo zvezne
vrednosti od najmanjše do največje primernosti (t.j. vrednosti od 0 do 255) (Ciglič, 2008).
Metoda obtežene linearne kombinacije omogoča nadomeščanje kriterijev oziroma t.i.
trgovanje (ang. »tradeoff«), kar pomeni, da lahko zelo nizko primernost z vidika določenega
dejavnika, »nadomesti« večja primernost z vidika drugih dejavnikov (Bergant, 2010).
Primernost z vidika določenega cilja je na podlagi metode obtežene linearne kombinacije
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določena glede na zmnožek vsote vseh obteženih dejavnikov in zmnožka vrednosti vseh
omejitev, po formuli S = Σwixi x Пcj, pri čemer je »S« primernost, »wi« utež posameznega
dejavnika, »xi« vrednost posameznega dejavnika, »Пcj« pa zmnožek omejitev (Ciglič, 2008).
Končni rezultati metode obtežene linearne kombinacije odražajo primernost izbranega
območja z vidika določenega cilja in privzamejo vrednosti od 0 do 255 (t.j. od 0 % do 100 %
primernosti z vidika izbranega cilja) (Eastman, 2001; cv: Ciglič, 2008).
Oživitev: -tve ž (ȋ), glagolnik od »oživiti«, ki ga Slovar slovenskega knjižnega jezika (2018)
opredeljuje kot: »(1) povzročiti, da postane kdo ponovno živ; (2) povzročiti, da postane kdo bolj
živahen, dejaven; povzročiti, da kaj ponovno poteka ali postane intenzivnejše; (3) povzročiti, da
postane kaj spet navzoče v zavesti; obuditi«. Prenovljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
(2017) posebej ne opredeljuje pojma »oživitev«. Pojem je izpostavljen le v okviru opredelitve
pojma »prenova območja« in sicer, da le-ta predstavlja zbir različnih dejavnosti za oživitev
razvrednotenega območja, s katerimi se zagotovi ohranitev kakovostnih grajenih struktur ter
izboljšanje funkcionalnih, tehničnih, prostorsko-oblikovalskih, bivalnih, gospodarskih, socialnih,
kulturnih in okoljskih razmer na območju. S tega vidika bi bilo mogoče pojem »oživitev«
opredeliti kot željeni in končni cilj prenove vsakega izbranega razvrednotenega območja. Pojem
opredeljuje postopek ponovne vzpostavitve dejavnosti in funkcijske rabe na (funkcionalno)
razvrednotenem območju, kjer dejavnost ni potekala ali ni potekala v zadovoljivem obsegu in
je bilo tovrstno območje posledično zapuščeno ali nezadostno izkoriščeno.
Prenova območja: Zbir različnih dejavnosti za oživitev razvrednotenega območja, s katerimi se
(s pomočjo instrumentov prostorskega načrtovanja in zemljiške politike ter z drugimi ukrepi)
zagotovi ohranitev kakovostnih grajenih struktur ter izboljšanje funkcionalnih, tehničnih,
prostorsko-oblikovalskih, bivalnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in okoljskih razmer na
območju (Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), 2017, 3. člen). Proces prenove ni enoten, pač
pa nosilcu prenove ponuja nabor načrtovalskih orodij in ukrepov zemljiške politike (na
načrtovalski ravni v okviru občinskega prostorskega načrta, odloka o urejanju podobe naselij in
krajine, občinskega podrobnega prostorskega načrta, na ravni ukrepov pa v okviru ukrepov pri
prenovi s pogodbenimi mehanizmi, začasne rabe prostora, odreditve obveznosti vzdrževanja,
odvisno od vrste prenove pa tudi v okviru mehanizmov razlastitve, prisilne služnosti,
vzpostavitve/ukinitve režima javnega dobra, taks na neizkoriščena stavbna zemljišča, (upravnih)
komasacij idr.), s katerimi je mogoče obravnavati različne stopnje razvrednotenja (Ivanič,
Červek, 2017). V pričujočem delu je pojem »prenova« obravnavan v smislu povrnitve pretekle
(preteklih) dejavnosti ali umestitve druge/nove (drugih/novih) dejavnosti na (funkcionalno)
razvrednoteno območje (Lampič in sod., 2017a).
Prostorski potencial: Zmogljivost ali zmožnost prostora za prostorski razvoj, ki omogoča ali
spodbuja razvoj poselitve, proizvodnih in oskrbnih dejavnosti, rekreacije in turizma ter
umeščanje infrastrukture. Merila za umeščanje posameznih dejavnosti v prostor, ki vplivajo na
prostorski potencial, vključujejo naravne kakovosti, prepoznavnost in kvaliteto naravnih virov
ter ogroženost določenega območja zaradi naravnih procesov in drugih dejavnikov. Umeščanje
dejavnosti se usmerja na območja z največjimi prostorskimi potenciali zanje, kjer se hkrati
pojavljajo najmanj ranljive sestavine naravnega in grajenega okolja, kulturne krajine ter
regionalnega in urbanega razvoja. Umeščanje dejavnosti in »uporaba« novih zemljišč naj bi bila,
z namenom zagotavljanja gospodarne, preudarne in prostorsko racionalne rabe naravnih virov,
v funkciji sanacije obstoječega stanja zemljišč, kar vključuje aktiviranje prostorskih in drugih
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potencialov določenega območja (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS),
2004).
Prostorsko-razvojni potencial (funkcionalno) degradiranega območja: Termin »potencial«, a m (ȃ), kot ga opredeljuje Slovar slovenskega knjižnega jezika, je najpogosteje razumljen kot
»zmogljivost, zmožnost«. Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja primer ekonomskega ali
gospodarskega potenciala, kot: »zmogljivost gospodarstva glede na razpoložljivi potencial,
delovno silo in tehnično znanje«. V pričujočem delu se prostorsko-razvojni potencial
določenega (funkcionalno) degradiranega območja razume kot (z)možnost, zmogljivost
ponovne (upo)rabe določenega (funkcionalno) degradiranega območja, v odvisnosti od
»razvojnih« ovir/omejitev, ki so napoti njegovi uspešni in hitri prenovi ter oživitvi. Pri tem je
upoštevan tudi prostorski potencial tovrstnih območij, v smislu, da naj bi se umeščanje
(katerekoli) dejavnosti usmerjalo zlasti na območja (t.i. »razvojne površine«) z največjimi
prostorskimi potenciali zanje, ob hkratnem pojavljanju najmanj ranljivih sestavin naravnega
in/ali grajenega okolja na teh območjih. Umeščanje dejavnosti v prostoru naj bi zagotavljalo
gospodarno, preudarno in prostorsko racionalno rabo naravnih virov. Merila, ki vplivajo na
prostorsko-razvojni potencial so podobna merilom, ki vplivajo na prostorski potencial
(vključujejo naravne kakovosti, prepoznavnost in kvaliteto naravnih virov ter ogroženost
določenega območja zaradi naravnih procesov in drugih dejavnikov), le, da dodatno vključujejo
še izbrana prostorska, varstveno-okoljska, institucionalna, načrtovalsko-razvojna in druga
merila (npr. značilnosti lastniške strukture, tip (vrsta) lastništva idr.).
Razvrednoteno območje: Območje za katerega je, zaradi neprimerne ali opuščene rabe, značilna
znižana gospodarska, socialna, okoljska ali vizualna vrednost oziroma vrednost po merilih
varstva kulturne dediščine in je potrebno prenove. Razvrednoteno območje lahko po fizičnih,
funkcionalnih, okoljskih in socialnih merilih ter merilih varstva kulturne dediščine izkazuje
različne vrste in stopnje razvrednotenja (Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), 2017, 3. člen).
Renaturacija: Povrnitev razvrednotenega območja v podobno/enako stanje (v prvotno ali
naravno stanje) kot je bilo pred posegom. Prava renaturacija je v prostoru težje izvedljiva, zato
je primerneje govoriti o uspešni renaturaciji v kvalitativnem smislu, kjer gre za ponovno
naselitev rastlinskih in/ali živalskih vrst na izbranem območju (Gazvoda, 2011; cv: Strgar, 2016).
Reurbanizacija: »Načrtovanje in izvajanje drugih aktivnosti ponovne urbanizacije v urbaniziranih
območjih, ki stagniranjo oziroma razvojno zaostajajo« (Koželj in sod., 2016, str. 15).
Revitalizacija: Vnovična oživitev območja, ki omogoča ponovno rabo prostora z novimi
vsebinami in funkcijsko rabo (Ferber in sod., 2006; cv: Kokot Krajnc, 2015). Revitalizacija se
nanaša na ustvarjanje razmer, ki so podobne prvotnim, ob hkratnem izboljšanju stanja na
»prizadetem« prostoru (Strgar, 2016). Gre za ponovno oživitev in obnovitev naselja ali
njegovega dela, ki zajema celovito prostorsko, družbeno in gospodarsko prenovo (Koželj in sod.,
2016).
Sanacija: -e ž (á), glagolnik od »sanirati«, ki ga Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje
kot: »narediti, da kaj (znova) dobi zahtevane, zaželene lastnosti; popraviti, izboljšati«. Pojem
»sanacija« je opredeljen kot vzpostavljanje in ustvarjanje izboljšanega stanja ter razmer v
prostoru v stanje kot pred razvrednotenjem, pri čemer je glede na uspešnost sanacije mogoče
8
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ločevati med renaturacijo in revitalizacijo (Gazvoda, 2011; cv: Strgar, 2016). Sanacija ni nujno
povezana z vzpostavitvijo prejšnjega stanja, pač pa lahko pomeni tudi vzpostavitev
spremenjenega stanja oziroma stanja, kjer lahko obstoječe razvrednoteno območje nudi
potencial za razvoj drugih dejavnosti na tej lokaciji (Mejač, 1995). Prenovljen Zakon o urejanju
prostora (ZUreP-2) (2017) posebej ne opredeljuje pojma »sanacija«. Pojem je izpostavljen v
okviru prostorskega načrtovanja naselij, kjer naj bi bilo potrebno predvideti sanacijo
razvrednotenih območij, ter v okviru umeščanja dejavnosti, prostorskih ureditev ter pri
njihovem širjenju, oblikovanju in funkcionalni razmestitvi, kjer je med drugim potrebno
upoštevati tudi potrebnost sanacije razvrednotenih območij. Sanacija je omenjena tudi v okviru
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za potrebe izkoriščanja
mineralnih surovin in kasnejše sanacije območja ter v okviru obveznih strokovnih podlag za
pripravo regionalnega prostorskega plana ali občinskega prostorskega plana, kjer je v primeru,
da je na območju predvidena sanacija razvrednotenega območja in se na območju pojavljajo
nasprotujoči si interesi v zvezi z rabo prostora, potrebna izdelava krajinske zasnove. V
pričujočem delu je pojem »sanacija« obravnavan v smislu odpravljanja okoljskih (in/ali drugih)
bremen, odstranitve nezaželenih (vidnih) vplivov predhodne antropogene rabe na
(funkcionalno) razvrednotenem območju oziroma povrnitve (funkcionalno) razvrednotenega
območja v prvotno stanje (npr. povrnitev razvrednotenega območja v primarno (kmetijsko)
rabo) (Lampič in sod., 2017a).
Vrednotenje primernosti območja: Ugotavljanje in določanje primernosti (stopnje primernosti)
izbranega območja za določeno rabo na osnovi predhodno opredeljenih primernostnih
kriterijev oziroma faktorjev (Jeršič, 1999).
2.2

Pojav degradacije in razvrednotenj v prostoru

Razsežnost problematike pojava »degradacije v prostoru« je večplastna, kar se odraža v tem,
da je omenjen termin s strani različnih strok definiran in pojmovan na različne načine. Zaradi
njegove aktualnosti ter vključenosti v okvire različnih strok, je omenjen termin obravnavan v
številnih virih strokovne in znanstvene literature, ki ga osvetljujejo z različnih vidikov.
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2018) termin »degradacija« opredeljuje kot: »postavitev
na nižjo stopnjo z zmanjšanjem vrednosti, veljave«. Podobno sta opredeljena tudi glagola
»degradirati« (»postaviti na nižjo stopnjo z zmanjšanjem vrednosti, veljave«) in »razvrednotiti«
(»(1) znižati, zmanjšati vrednost česa; (2) vzeti čemu vrednost, pomen«) (Degradirati. Slovar
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), 2018; Razvrednotiti. Slovar slovenskega knjižnega jezika
(SSKJ), 2018). V slovarju tujk je termin »degradacija« (iz lat. »degradatio«, ang. »degradation«)
opredeljen kot: »poslabšanje česa, propadanje in zmanjšanje vrednosti« (Priročni slovar tujk,
2002; cv: Strgar, 2016).
Krajši pregled opredelitev termina »degradacija« in glagolov »degradirati« ter »razvrednotiti«
s strani Slovarja slovenskega knjižnega jezika in slovarja tujk, nakazuje njihovo podobnost,
navkljub določenim razlikam, ki nakazujejo pomensko razhajanje terminov »degradacija« in
»razvrednotenje«. Degradacijo je mogoče opredeliti kot »zmanjšanje vrednosti«,
razvrednotenje pa kot »stanje z odvzeto vrednostjo oziroma stanje brez vrednosti«. Za
razvrednotenje so značilne večje negativne spremembe ter večji obseg ter »teža« poškodb v
prostoru (Hudoklin, 1995a).
9
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Oblike razvrednotenj so različne, v povezavi s prostorsko sanacijo je mednje mogoče uvrščati
zlasti fizične poškodbe površja, kot so posegi v reliefno izoblikovanost, v obstoječo rabo
zemljišč, v vegetacijski pokrov in drugo. Razvrednotenje je običajno povezano z negativnim
vplivom, ki ga imajo spremembe na prostor, saj le-ta zmanjšuje potencial za druge rabe,
spreminja pokrajinske in okoljske prvine ter s tem ruši prostorska razmerja, zmanjšuje vizualno
kakovost okolja in njegovo ekološko vrednost, povzroča občutek nelagodja oziroma zmanjšane
varnosti, zaradi morebitne onesnaženosti, vizualnih vplivov, emisij hrupa in drugih negativnih
vplivov pa lahko vpliva tudi na kakovost bivalnega okolja, naravnega okolja in na ekonomsko
(iz)rabo prostora (Gazvoda, 2011; cv: Strgar, 2016). Razvrednotenje je v določenih virih in
literaturi pomensko izenačeno s terminom »degradacija« (mdr. Koželj in sod., 1998; Hudoklin,
1995; cv: Dolinšek, 2016). Dolinškova (2016, str. 6) degradacijo oziroma razvrednotenje
prostora opredeljuje kot spremembe v prostoru, ki so zaradi negativnih vplivov na naravno ali
družbeno okolje opredeljene kot nesprejemljive (Hudoklin, 1995; cv: Dolinšek, 2016).
V okviru razvojno-raziskovalnega projekta »Zasnova sanacij degradiranih območij v Sloveniji«,
ki je potekal med letoma 1994 in 1995 s strani izvajalca podjetja Acer, d.o.o., so bile s pojmom
»razvrednotenje okolja oziroma prostora« opredeljene spremembe v prostoru, ki so zaradi
negativnih vplivov na naravno in/ali družbeno okolje ocenjene kot nesprejemljive, bodisi zaradi
negativnih vplivov na prostor kot naravni vir, zaradi negativnih vplivov na »naravo« ali zaradi
negativnih vplivov, ki se odražajo v obliki onesnaževanja (Hudoklin, 1995a). Podlago za
prepoznavanje in vrednotenje razvrednotenega okolja oziroma prostora predstavlja željeno
stanje. Brez obstoja željenega stanja, določenega okolja ali prostora, ni mogoče spoznanje o
nesprejemljivosti obstoječega stanja, s tem pa tudi ni mogoča opredelitev določenega območja
ali prostora za »razvrednoteno«. Za določene pojave je željeno stanje opredeljeno v obliki
številčnih mejnih vrednosti, velikostnih razredov ali normativov, pri drugih pojavih, kjer ga ni
mogoče podati v obliki numeričnih mejnih vrednosti, je slednje podano v obliki ekspertnih ali
strokovnih ocen (Hudoklin, 1995a)
Vzrok za nastanek razvrednotenj prostora so strokovno nepretehtani posegi oziroma posegi, ki
temeljijo na (za sodobno družbo) neustreznih izhodiščih. Različne oblike razvrednotenj v
prostoru so neposredna ali posredna posledica antropogenih posegov in človekovega
delovanja, pri čemer gre nemalokrat za spremembe, ki so posledica delovanja naravnih sil,
spodbujenih s človekovimi posegi v prostor (Hudoklin, 2018). Med razvrednotenja je mogoče
uvrstiti ureditve in območja, ki sama po sebi sicer ne predstavljajo »razvrednotenja«, pač pa se
med slednje uvrščajo na podlagi morebitnih negativnih vplivov na naravno in/ali družbeno
okolje, med drugim (Hudoklin, 1995a):
- gozdarstvo (izvajanje golosekov, umeščanje gozdnih cest, vlak, skladišč lesa idr.);
- kmetijstvo (gojenje trajnih nasadov, agro- in hidromelioracije, umeščanje farm, idr.);
- vodno gospodarstvo (umeščanje vodnih akumulacij, regulacije idr,.);
- rekreacijo, turizem in lov (ureditev smučišč, umeščanje prog za motokros idr.);
- promet (umeščanje cest/obcestnega prostora, železniških prog in ranžirnih postaj idr.);
- energetiko (umeščanje in obratovanje termoelektrarn, jedrskih elektrarn idr.);
- rudarstvo (pridobivanje rud, pridobivanje rudnin in kamnin (izkoriščanje mineralnih
surovin v okviru kamnolomov, peskokopov, gramoznic in glinokopov) idr.;
- dejavnost ravnanja z odpadki (deponiranje in odlaganje odpadkov idr.);
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-

poselitev in sorodne dejavnosti (nastanek industrijskih, pristaniških, železniških območij
idr.).

Slika 1: Izkoriščanje mineralnih surovin v obliki odprtega kopa lahko v primeru odsotne ali še neizvedene sanacije,
povzroči razvrednotenje prostora ali okolja.

Izkoriščanje mineralnih surovin v okviru kamnolomov, peskokopov,
gramoznic in glinokopov predstavlja eno od dejavnosti oziroma
panog, ki lahko povzročijo razvrednotenje prostora ali okolja (primer
površinskega kopa kremenčevega peska Hudej-Ples (vzhodni del) v
naselju Ples, občina Moravče).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Slika 2: Razvrednotenje prostora ali okolja lahko povzročijo posegi, povezani z umestitvijo ureditev za potrebe
turističnih, športnorekreativnih ali športnih dejavnosti.

Umeščanje prog za motokros predstavlja eno od dejavnosti oziroma
panog, ki lahko povzročijo razvrednotenje prostora ali okolja (primer
proge za motokros ob Selski ulici v Lavrici, občina Škofljica).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Za uvrstitev določenega pojava med razvrednotenja, je odločilna možnost njegove sanacije,
brez katere se pojav niti ne more uvrstiti med razvrednotenja. Sanacija oziroma načrtovanje
ukrepov za odpravljanje »razvrednotenj« predstavlja temeljni smoter obravnav
»razvrednotenega prostora ali okolja« (Hudoklin, 1995a).
Sanacija razvrednotenih območij vključuje vsebinske rešitve, ki obsegajo morebitne nove, s
prepoznanimi potenciali razvrednotenega območja, povezane vsebine, kot tudi tehnološke
rešitve in prostorske ureditve, katerih namen je doseganje funkcionalnih, ekološko stabilnejših
in skladnejših prostorskih struktur (Hudoklin, 1995a). Namen sanacije je vzpostavljanje
izboljšanega stanja in ustvarjanje razmer v prostoru v stanje pred razvrednotenjem (Gazvoda,
2011; cv: Strgar, 2016).
Negativni vplivi na naravno ali družbeno okolje, ki opredeljujejo razvrednoten prostor ali okolje,
so izpostavljeni in se pojavljajo tudi v okviru degradacij v prostoru. Slednji so se pri obravnavi in
prepoznavanju degradacij, sprva povezovali zlasti z različnimi oblikami onesnaževanj. Vidik
onesnaženosti je prvotno predstavljal temelj opredelitve določenega območja za
»degradirano« (Hudoklin, 2018). »Obravnava degradacij v prostoru, ki se je pretežno omejevala
na različne oblike onesnaženj, v novih pogojih družbene občutljivosti do prostorskih vrednosti,
več ne zadostuje« (Hudoklin, 1995b, str. 1). S širšim prepoznavanjem tudi drugih »prostorskih
vrednot« je bila obravnava degradacij v prostoru razširjena in se je kasneje začela povezovati z
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različnimi drugimi pojavnimi oblikami degradacij (Hudoklin, 1995b; Hudoklin, 2018). V prostoru
je tako mogoče zaznati več različnih pojavnih oblik degradacij, ki se razlikujejo po izvoru,
zunanjih vidnih znakih, kvalitativnih spremembah značilnosti okoljskih prvin, možnostih sanacije
in njihovega preprečevanja, obdobju prisotnosti, pogostosti njihovega pojavljanja, prostorskem
kontekstu, povezanosti z drugimi rabami v prostoru, navezavi na prostorske probleme ter
zasnovanosti metodološko-teoretičnih pristopov za njihovo preučevanje (Plut, 1995; Hudoklin,
2018). Vzroki za nastanek degradacij v prostoru so splošni in specifični glede na pojavno obliko
degradacije, na njeno stopnjo, trajanje in reverzibilnost ter glede na tip, način sanacije in obliko
rekonstrukcije oziroma oživitve posameznega degradiranega območja, katerega nastanek je
posledica določene pojavne oblike degradacije (Koželj in sod., 1998).
Različne pojavne oblike degradacij v prostoru ter njihovo nepoenoteno razumevanje zaradi
različnih metodološko-teoretičnih pristopov za njihovo preučevanje, vplivajo na to, da
opredelitev termina »degradacija« ni povsem enoznačna.
Plut (1998) z geografskega vidika degradacijo (geografskega, pokrajinskega) okolja (pokrajine)
oziroma okoljsko (pokrajinsko) degradacijo opredeljuje kot: »preobrazbo okolja s porušenim
naravnim ravnovesjem, zaradi prekomernega obremenjevanja in/ali zmanjševanja
samočistilnih sposobnosti okolja (pokrajine) in njegovih sestavin« (Plut, 1998, str. 7). Osnovni
predmet preučevanja degradacije geografskega okolja po Plutu (1998) vključuje:
- izčrpavanje naravnih virov (obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, zmanjševanje in
krčenje odprtega prostora);
- antropogene spremembe biogeokemičnega cikla kroženja elementov (ogljika, kisika,
fosforja, dušika, žvepla itd.) in vode ter vpliv na nastanek novih krogov »umetnih« snovi
(mdr. klorofluoroogljikovodiki/freoni (CFC), dikloro-difenil-trikloroetani (DDT),
poliklorirani bifenili (PCB) idr.);
- onesnaženost okolja (in njegovih sestavin (zrak, voda, prst, vegetacija in relief)) z ozirom
na različne prostorske enote (lokalne, regionalne, planetarne).
Slika 3: Shematski prikaz predmeta preučevanja v okviru degradacije geografskega okolja.

Vir: Plut, Repe, 1998, str. 8.
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Kot eno od oblik okoljske (pokrajinske) degradacije ali razvrednotenja geografskega okolja Plut
(1998, str. 8) opredeljuje onesnaženo (geografsko, pokrajinsko) okolje, kjer stopnja vnosa
onesnažil v okoljske sestavine presega samočistilne sposobnosti okolja (ekosistemov) in je
(oziroma je lahko) nevarna za zdravje, razvoj in obstoj človeka ter drugih vrst. Poleg
omenjenega, med oblike degradacije ali razvrednotenja geografskega okolja vključuje tudi
nepremišljeno spreminjanje geografskega okolja, izraženo v neprimerni pokrajinski rabi, ki
ogroža pokrajinsko ravnovesje, in v prekomernem izkoriščanju naravnih virov nad njihovo
stopnjo obnavljanja (Plut, 1998).
Pri preučevanju in razumevanju pokrajinske degradacije je najpogosteje uporabljen
tradicionalni fizičnogeografski ali naravnogeografski metodološki pristop, povezan s
preučevanjem onesnaženosti okolja, pokrajinskih posledic antropogenih obremenitev na
posamezne naravnogeografske (okoljske) sestavine ter odzivom le-teh na obremenjevanje
okolja (Strahler in sod., 1974; cv: Plut, 1995; Plut, 1995). Omenjen pristop, ki se odraža v
soodvisnosti in povezanosti onesnaževanja in pokrajinske degradacije (onesnaženost
predstavlja temelj opredelitve območij pokrajinske degradacije), je mogoče prepoznati v okviru
del številnih avtorjev. Plut (Plut, 2000; cv: Tavzelj, 2002, str. 45) v članku »Večja mesta Slovenije
kot okoljsko problemska območja« tako na primer ugotavlja, da so se za slovenske razmere
oblikovala nekatera večja območja pokrajinske degradacije, ki so posledica intenzivnega
onesnaževanja bivalnega okolja v preteklih desetletjih (Plut, 2000; cv: Tavzelj, 2002).
Povezanost onesnaženosti in pokrajinske degradacije (degradacije okolja) je mogoče
prepoznati tudi v delu Špesove (1998; cv: Plut, 1998, str. 215), ki se je ukvarjala z degradacijo
okolja kot dejavnikom diferenciacije urbane pokrajine, ter v delu Tavzeljeve (2002, str. 179) z
naslovom »Regionalni prostorski razvoj degradiranega industrijskega območja na primeru
Zasavskih revirjev«, kjer avtorica degradacijo prostora »enači« z onesnaženostjo zraka, vode in
tal na obravnavanem območju.
Omenjeno delo Tavzeljeve (2002, str. 179), poleg pokrajinske (okoljske) degradacije, izpostavlja
tudi druge prepoznane pojavne oblike degradacij, ki se pojavljajo v prostoru. Avtorica pri tem
onesnaževanje okolja opredeljuje kot bolj ali manj prostorsko neopazno in »nevidno« obliko
pokrajinske degradacije, na drugi strani pa izpostavlja vidno degradacijo prostora, ki povzroča
največji negativni vpliv v prostoru. Natančne opredelitve vidne degradacije prostora delo sicer
ne izpostavlja, naj pa bi bila le-ta zaznavna zlasti na pridobivalnih območjih mineralnih surovin
ter v starih stanovanjskih območjih oziroma starih delavskih kolonijah, za katere večinoma velja,
da so funkcionalno in fizično tako dotrajane, da njihova prenova ni več mogoča. Avtorica v
nadaljevanju dela opozorja na posledice vidne degradacije prostora in sicer, da prisotnost
obsežnih površin »vidne degradacije« vpliva na nazadovanje razvojnih možnosti, saj naj
tovrstna območja ne bi privabljala investitorjev, obiskovalcev in turistov, še manj pa vplivala na
izboljšano kakovost življenja lokalnega prebivalstva. Po njenem mnenju prisotnost vidne
degradacije prostora pomembno vpliva na »negativni predznak« določenega območja oziroma
na njegovo prepoznavanje in podobo v javnosti (Tavzelj, 2002).
Omenjen vidik podobno kot Tavzeljeva, v enem od prvih del, ki so se celoviteje ukvarjala s
pojavom degradacije v slovenskem prostoru, t.j. v priročniku z naslovom »Degradirana urbana
območja«, izpostavljajo tudi Koželj in sod. (1998, str. 16). V omenjenem delu avtorji
izpostavljajo, da je videz urejenega in vzdrževanega okolja, čeprav zgolj izrazito površinska
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kategorija, najzanesljivejši pokazatelj uravnotežene »vitalnosti« določenega območja, ne glede
na obliko dejavnosti, ki se pojavlja na tem območju.
Koželj (1995, str. 21) ugotavlja, da večina avtorjev, z namenom poskusa uvrstitve upoštevanih
kriterijev v področje »merljivega«, pri opredeljevanju kriterijev za ugotavljanje degradacije,
navaja ravno funkcionalne in ambientalne kriterije, čeprav lahko upoštevanje zgolj le-teh vodi
k poenostavljanju sicer kompleksnejše narave pojava degradacije v prostoru. Kljub temu avtor
ob omenjenem dodaja, da je po fizičnem propadanju, zniževanju uporabnosti določenega
območja ter po »vidnem onesnaževanju«, pojav degradacije v prostoru še najbolj razviden in
opazen.
Vpogled v omenjene različne vidike pojavnih oblik degradacij v prostoru omogoča
prepoznavanje in izpostavitev določenih skupnih značilnosti termina »degradacija«, navkljub
njegovi prepoznani nepoenotenosti ter »večplastnosti«.
V splošnem je o pojavu »degradacije« mogoče govoriti tedaj, kadar obstoječe stanje
določenega prostora ni v skladu s pričakovanim ali željenim stanjem oziroma se ne odvija proti
pričakovanemu ali željenemu stanju. Degradacijo je mogoče ugotoviti na podlagi primerjave
stanja konkretnega okolja z drugimi okolji podobnih značilnosti, pri čemer ugotovljene razlike
odražajo primerljivo slabša stanja ter pomanjkljivosti obravnavanega okolja. Stopnjo
degradacije je mogoče ugotoviti s primerjavo stanja v realnem prostoru in času, z njunimi
predhodnimi stanji, mogoče pa jo je ugotoviti tudi na podlagi razlik med dejanskim in
pričakovanim stanjem, pri čemer se ne vrednoti obstoječega stanja v odnosu do predhodnega,
pač pa se ugotavljajo razlike med doseženim in načrtovanim, vendar še nedoseženim stanjem.
Degradacije v prostoru tako ni mogoče vedno ugotavljati zgolj s primerjavo obstoječih razmer
s predhodnimi, pač pa tudi s tistimi, ki jih še ni bilo, vendar so željene, zaradi česar lahko
opredelitev določenega območja za »degradirano«, izhaja tudi iz ocene njegovih neizkoriščenih
potencialov in prepoznanih prednosti (Koželj in sod., 1998).
Na določenih področjih je pričakovano ali željeno stanje izraženo numerično. Vsakršno
odstopanje od le-tega bi bilo mogoče opredeliti za določeno intenziteto degradacije. Na
posameznih področjih je stopnja degradacije, podobno kot stopnja »razvrednotenja okolja
oziroma prostora«, merljiva. V okviru okoljske degradacije so tako na primer opredeljeni
normativi in standardi, ki določajo še dovoljene mejne vrednosti »okoljskega obremenjevanja«.
Problematično pa je zlasti vrednotenje sprememb v prostoru, za katere ne obstaja normiranih
mejnih vrednosti, vendar jih je mogoče oceniti, da odstopajo od pričakovane podobe (Hudoklin,
2018). Zaznavanje različnih pojavnih oblik degradacije je zato deloma odvisno tudi od stopnje
razvitosti vrednot uveljavljenih v določenem okolju ter pojmovanja in zaznavanja kakovosti letega (Koželj in sod., 1998).
Degradacijo je, zaradi njene splošne razširjenosti znotraj večine zgostitvenih in urbaniziranih
območij, mogoče obravnavati kot značilnost in del preobrazbe vsakega urbanega sistema. Gre
za proces zmanjševanja vrednosti zemljišča, ureditev, stavb in naprav na njem od višjega k
nižjemu stanju uporabnosti, pri čemer skrajno stopnjo omenjenega procesa predstavlja stanje,
ko je območje iztrošeno ali poškodovano v tolikšni meri, da ponovna raba brez predhodne
regeneracije, sanacije, prenove ali ustrezne rekostrukcije območja, ni več mogoča. Značilnost
degradacije je, da se le-ta v danem okolju stalno spreminja in običajno poteka v več fazah. Njene
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razvojne oblike lahko vključujejo: (1) funkcionalno in fiziognomsko stagnacijo območja, (2)
njegovo propadanje s celotno ali delno opustitvijo rabe oziroma njeno zamenjavo z določeno
prehodno rabo, (3) opustitev aktivne rabe območja in vključevanje navidezne rabe za
špekulativne namene ter (4) opustitev aktivne rabe območja in prepustitev slednjega procesu
»devastacije« (Koželj in sod., 1998). O degradaciji je mogoče govoriti kot o začasnem in časovno
omejenem3 ter stalno prisotnem pojavu, ki se pojavlja v procesu prestrukturiranja in
morfogeneze večine naselitvenih sistemov (Koželj, 1995).
Z degradacijo je v prostoru povezan nastanek degradiranih območij, ki so običajno prepoznana
kot ključni nosilci slabe (vizualne) podobe prostora, pa tudi kot potencialna območja razvoja
oziroma »razvojne površine« znotraj urbanih in drugih struktur (Kobetič in sod., 2015). Gre za
»sestavine« urbanih in drugih sistemov, ki zaradi svoje spremenljivosti in neobstojnosti,
predstavljajo potencialna razvojna območja, saj nudijo stalne možnosti »preustroja« obstoječih
rab in priložnost za razrešitev specifičnih (funkcionalnih, okoljevarstvenih in drugih) problemov
v prostoru (Koželj in sod., 1998).
Opredelitve omenjenih območij, vključno s ključnimi dejavniki, ki vplivajo na njihov nastanek,
merili in tipologijami za njihovo prepoznavanje v prostoru ter njihovim pomenom v kontekstu
prostorskega razvoja, obravnavamo v nadaljevanju.
2.3

(Funkcionalno) degradirana območja in njihovo prepoznavanje v prostoru

2.3.1 Dejavniki, ki vplivajo na nastanek (funkcionalno) degradiranih območij
Pojav (funkcionalno) degradiranih območij je v veliki meri povezan z gospodarskimi,
tehnološkimi in družbenimi spremembami v preteklem stoletju, ki so tako v v Evropi kot tudi
drugod po svetu, povzročile številne funkcionalne in fiziognomske spremembe v prostoru
(Koželj in sod., 1998; Lorber, 2013; cv: Dolinšek, 2016). Ekonomske, tehnološke in socialne ter
druge spremembe predstavljajo vzrok prestrukturiranja prostora, ki ga spremlja (začasno)
razvrednotenje in opuščanje območij ter posledičen nastanek opuščenih ali delno opuščenih
območij (Koželj in sod., 1998; Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017).
Nastanek degradiranih območij je običajno povezan s procesi prestrukturiranja gospodarstva,
deindustrializacije ter terciarizacije, ki v razvitih državah potekajo od konca 20. stoletja, v
Sloveniji in drugih vzhodnoevropskih državah pa so se le-ti pričeli pospešeno odvijati s
spremembami družbeno-gospodarskega in političnega sistema ob in po osamosvojitvi (Vodlan,
2016). S tovrstnimi procesi je povezan nastanek zlasti degradiranih industrijskih območij, za
katere je običajno značilna monostrukturna usmerjenost s prevlado maloštevilnih gospodarskih
panog, od katerih je bilo v veliki meri odvisno širše lokalno okolje (Kokot Krajnc, 2015). Nastanek
omenjenih območij je povezan tudi z decentralizacijo proizvodnih dejavnosti ter s spremembo
(modernizacijo) tehnoloških postopkov (Lorber, 1999; Tӧlle in sod., 2009; cv: Kokot Krajnc,
2013).
Deindustrializacija, katere izraz se je prvič pojavil v 80. letih 20. stoletja (sam proces pa že 60.
letih 20. stoletja v Združenih državah Amerike oziroma v 70. letih 20. stoletja v drugih razvitih
industrijskih državah), je opredeljena kot selitev industrije s »starih« industrijskih območij na
____________________________________
3 Opomba: Degradacija je običajno prepoznana kot časovno omejen pojav, čeprav se lahko v prostoru pojavlja ne le v obliki »faznega procesa«,
pač pa tudi v obliki dolgotrajnejšega večletnega (ali večdesetletnega) stanja (Koželj, 1995).
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neindustrializirana območja, na mestno obrobje ali izven urbanega območja, zaradi preobrazbe
in modernizacije industrije ter s tem povezanih spremenjenih lokacijskih zahtev in sprememb v
poselitvenih območjih ter značilnostih posameznih lokacij (Vresk, 2002; cv: Rebernik, 2008;
Rowthorn, Ramaswamy, 1997; Vrišer, 2001; cv: Kušar, 2005; Rebernik, 2008). Gospodarski
razvoj in tehnološki napredek sta vplivala na opuščanje nekdanjih tradicionalnih industrijskih
panog (npr. rudarstva, železarstva, ladjedelništva, tekstilne industrije, jeklarske industrije idr.),
obenem pa sta vplivala na nastanek novih, zaradi česar je prihajalo do propada starejših
industrijskih obratov s spremljajočimi in podpornimi dejavnostmi (skladišči, območji železniške
in druge infrastrukture idr.) (Rebernik, 2008; Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014). Lokacijske
zahteve »sodobnih« industrijskih panog so se razlikovale od lokacijskih zahtev nekdanjih
industrijskih panog (zlasti so bile povečane zahteve po obsežnejših površinah za potrebe širitve
dejavnosti, ključna je bila tudi ugodna lega in dobra dostopnost, bližina raziskovalnih in
izobraževalnih dejavnosti, kakovostno bivalno okolje idr.). Pomanjkanje prostorsko obsežnejših
površin v kombinaciji z višjimi cenami in stroški, povezanimi z zemljišči v bližini urbanih središč
ter njihovo slabo prometno dostopnostjo, je vplivalo na »selitev« industrijskih obratov izven
urbanih središč. Starejši industrijski objekti so bili običajno tudi neprimerni za sodobnejšo
industrijsko proizvodnjo, poleg tega je bila tovrstna dejavnost pogosto nekompatibilna z
drugimi dejavnostmi ali oblikami rabe tal v strnjenih poselitvenih območjih (Rebernik, 2008).
Med vzroki za deindustrializacijo je poleg omenjenih, mogoče izpostaviti še (Kušar, 2005):
prostorske, okoljske in prometne probleme industrijskih dejavnosti na obstoječih »starejših« in
centralno lociranih lokacijah, povečanje produktivnosti zaradi tehnoloških in tehničnih
sprememb, racionalizacijo poslovanja, spremembe povpraševanja in povečevanja pomena
storitev (terciarizacija), padec cen industrijskih izdelkov, globalizacijo, prosto trgovino,
mednarodno delitev dela, mednarodno konkurenčnost in drugo. Med ključnimi vzroki
deindustrializacije je mogoče izpostaviti zlasti proces globalizacije in terciarizacije z zatonom
sekundarnega in s krepitvijo terciarnega ter kvartarega sektorja in povečevanjem pomena ter
prevlado storitvenih dejavnosti (Lorber, 1999; Tӧlle in sod., 2009; cv: Kokot Krajnc, 2013).
V Sloveniji je bil proces deindustrializacije povezan zlasti z družbenimi in gospodarskimi
spremembami ob in po osamosvojitvi, denacionalizacije, razpadom skupnega jugoslovanskega
trga, svobodnejšim trgovanjem, odprtostjo trga globalizacijskim procesom in globalnim vplivom
ter »izčrpano« paradigmo obstoječega gospodarskega razvoja (Kušar, 2005).
Posledica omenjenih procesov in dejavnikov je vključevala prostorsko selitev industrijskih
dejavnosti s »starejših« in centralno lociranih območij v novejše industrijske cone na obrobju
mestnih središč oziroma v druge države s cenejšo delovno silo (Kušar, 2005; Grimski, Ferber,
2001; cv: Paccagnan, Turvani, 2007; Rebernik, 2008).
Procesi gospodarske preobrazbe (zlasti deindustrializacija in terciarizacija) so pomembno
vplivali na spremembe v gospodarski in funkcijski usmeritvi poselitvenih območij ter posledično
tudi na spremembe v urbani rabi tal. Nastanek novih proizvodnih, naknadno pa še oskrbnih,
storitvenih in stanovanjskih območij na obrobju poselitvenih območij ali urbanih regij, je
povzročil prostorsko preobrazbo poselitvenih območij z nazadovanjem omenjenih dejavnosti
na nekdanjih »starejših«, tradicionalnih in centralno lociranih lokacijah v mestnih središčih ali
na ožjih urbanih območjih (Rebernik, 2008). Z nastankom predmestnih nakupovalnih središč, je
nazadovala trgovska dejavnost v urbanih središčih. Koncentracija tudi drugih storitvenih
dejavnosti na obrobju mest pa je povzročila znižano kakovost oskrbe v mestnih središčih
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(Klančišar Schneider, 2014). Selitvi dejavnosti in storitev je sledila tudi selitev prebivalstva, zlasti
iz starejših, slabše vzdrževanih, podstandardnih stanovanjskih območij, pri čemer je prihajalo
do opuščenja posameznih stanovanjskih objektov ali delov stanovanjskih sosesk (zlasti starejših
in podstandardnih delavskih sosesk) (Rebernik, 2008; Pearsall, Lucas, Lenhardt, 2014).
Zniževanje števila prebivalstva v mestnih središčih zaradi selitev v suburbana območja in na
podeželje predstavlja značilnost postindustrijskih držav (Klančišar Schneider, 2014). Na slednje
bistveno vpliva tudi izboljšana prometna dostopnost in rast osebnega avtomobilskega prometa,
ki povečujeta lokacijsko privlačnost širših mestnih območij ter tako vplivata na spremembe in
izrabo zemljišč znotraj mest in v njihovi okolici (Rebernik, 2008).
Na porast števila degradiranih območij je od leta 2008 vplivala tudi splošna gospodarska in
finančna kriza, ki se je sprva pojavila na ameriškem nepremičninskem trgu in povzročila stečaje
bank, nato pa se je le-ta zaradi globalizacije finančnih trgov hitro razširila in zlasti »prizadela«
gradbeno, avtomobilsko in kovinsko industrijo. Njeni vplivi so se odražali v propadu številnih
gradbenih podjetij, zmanjšanju števila investicij, propadu številnih investicij (ki so se v prostoru
odražale v nastanku »novih« degradiranih območij, v obliki opuščenih gradbišč, začetnih fazah
gradnje ali oblikah začasne rabe), pa tudi v zmanjševanju števila predvidenih sanacij, prenov ali
oživitev obstoječih degradiranih območij (Prodan Reševar, 2012; cv: Dolinšek, 2016).
Na pojav nezasedenih, opuščenih, neizkoriščenih, neustrezno izkoriščenih, zanemarjenih ali
drugače degradiranih zemljišč, poleg procesov funkcijske preobrazbe območij, vplivajo tudi
številni drugi dejavniki, zlasti neskladnost plansko opredeljene namenske rabe zemljišč in
interesov investitorjev ter špekulativno zadrževanje zemljišč (t.j. zadrževanje
prostih/praznih/nezasedenih zemljišč za prihodnjo (upo)rabo oziroma prodajo, z namenom
pridobivanja dobička in ustvarjanja večjega profita ob porastu cen zemljišč) (Rebernik, 2008;
Brown, 1957; Northam, 1971; cv: Pearsall, Lucas, Lenhardt, 2014). Špekulativno zadrževanje
zemljišč izhaja iz predpostavke, da je opuščena nepremičnina relativno najvarnejša naložba
(tudi pri nizki stopnji inflacije). Dokler opuščena zemljišča niso posebej obdavčena, naj bi bilo
špekulativno zadrževanje tovrstnih zemljišč bolj dobičkonosno od njihove sanacije ali oživitve.
Posledice špekulativnega zadrževanja zemljišč se ne odražajo le v obliki pojava degradiranih
območij v prostoru, pač pa le-ta posredno vplivajo tudi na dvigovanje cen in na pomanjkanje
oziroma slabšo razpoložljivost stavbnih zemljišč na nepremičninskem trgu (Koželj in sod., 1998).
Med razlogi za nezasedenost, opuščenost, neizkoriščenost ali neustrezno izkoriščenost zemljišč,
je mogoče izpostaviti tudi: (potencialno) onesnaženost območja (kot posledico nekdanje
industrijske, kmetijske, infrastrukturne ali druge antropogene dejavnosti, ki je lahko vplivala na
onesnaženost zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, vegetacije ter človekovega zdravja)),
neugodno lokacijo območja, neustrezno velikost območja, neugodno topografijo in druge
fizičnogeografske omejitve, težave z infrastrukturo, apatijo/pasivnost lastnikov, lastništvo
(poznavanje lastništva, zmožnost/sposobnost in interes s strani lastnikov, kar je pogojeno s
starostjo, prebivališčem (bivanje v državi, kjer se nahaja zemljišče/bivanje v tujini) in obsegom
nepremičnin v lasti, kar je zlasti značilno za nepremičine v državni lasti, v lasti železniških podjetij
in podobno, kjer lastniki, zaradi obsega zemljišč, niso »prisiljeni« k njihovi učinkovitejši rabi idr.),
spore in nesoglasja pri načrtovanju predvidenih prostorskih ureditev, pomanjkanje finančnih
sredstev, napake pri načrtovanju prostorskih ureditev, neustrezno upravljanje, pravne in
lastniške probleme ter drugo (Bowman, Pagano, 2004; Civic Trust, 1988; cv: Turas Literature…,
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Nathanail, 2006a; Sekan, Gerritse, 2011; Eisen, 2015; Šubic Kovač, 2001; Dimitrovska Andrews,
Nikšič, 2005; Brophy, Vey, 2002; cv: Lončar Klemenčič, 2016).
Poglavitni razlog nastanka degradiranih (urbanih) območij po Harveyu (1973; cv: Rebernik,
2008, str. 236) naj bi bil zlasti kroženje kapitala, saj naj bi le-ta znotraj urbanih območij »iskal«
optimalne oblike in lokacije za doseganje čim večjega profita. Zmanjševanje tržne vrednosti
nepremičnin in propadanje posameznih območij naj bi tako ustvarjalo priložnost za kasnejši
vnovični cikel investicij v obliki sanacije, prenove ali oživitve tovrstnih območij ter s tem
ponovno akumulacijo kapitala (Harvey, 1973; cv: Rebernik, 2008).
Nastanek (funkcionalno) degradiranih območij je stalen in kompleksen pojav ter predstavlja
rezultanto součinkovanja različnih prostorskih, okoljskih, socialnih in ekonomskih procesov
(Lampič in sod., 2017a). Koželj in sod. (1998, str. 16) ugotavljajo, da je pojav posledica različnih
okoliščin in dogodkov, ki lahko bistveno pripomorejo k njegovemu nastanku in razširjanju v
prostoru.
V splošnem je obravnavan pojav lahko posledica (Koželj in sod., 1998):
- globalizacije proizvodnje in distribucije;
- preusmeritve težišč proizvodnje (in kapitala);
- procesov decentralizacije in suburbanizacije;
- procesov tranzicije, deindustrializacije in terciarizacije proizvodnje;
- mednarodne delitve dela;
- selitve proizvodnje v države s cenejšo delovno silo;
- izboljšane dostopnosti;
- sprememb na trgu zemljišč;
- zemljiških špekulacij;
- neobdavčenih »pasivnih« posesti ter
- premajhnega vpliva javnega sektorja ter lokalne politike.
Poleg omenjenih, so degradirana območja lahko posledica tudi drugih, sprecifičnih razvojno
pogojenih vplivov in dejavnikov, ki vključujejo (Koželj in sod., 1998; Kušar, 2005; Špirić, 2015):
- morebitne (nepredvidene) nenadne spremembe;
- demografske spremembe;
- navzkrižja različnih interesov;
- apatičnost lastnikov tovrstnih območij;
- težave povezane z zagotavljanjem finančnih sredstev in virov;
- stopnjo in razpršenost industrializacije,
- monostrukturiranost območij in zanemarjanje posledic enostranskega urbanega
razvoja;
- spremenjene lokacijske zahteve in potrebe »sodobnih« industrijskih panog;
- prostorsko predimenzioniranost objektov in kompleksov;
- nizke gradbeno-tehnične standarde gradnje;
- neustrezno prostorsko in urbanistično načrtovanje (npr. pojav spontane
suburbanizacije, obsežnih onesnaženih območij idr.);
- nekompatibilnost z drugimi dejavnostmi ali oblikami rabe tal v poselitvenih območjih;
- neizvajanje pravnih določil in normativov s področja urejanja prostora in varstva okolja;
- nizke ali neobstoječe okoljevarstvene standarde;
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-

neustrezno in pomanjkljivo infrastrukturno opremljenost;
nizko raven ekološke zavesti in urbane ter lastniške kulture;
začasnost, nedokončanost, nezaključenost ali nepovezanost posegov v prostoru
oziroma njihova stagnacija;
pasivnost do slabšanja razmer v okolju in prostoru;
pomanjkljivo ali neobstoječe poznavanje postopkov in instrumentov ter primerov
dobrih praks sanacije in oživitve dolgotrajno prisotnih degradiranih območij.

V slovenskih mestih so degradirana območja zlasti posledica njihove stalne gospodarske,
socialne, prometne in prostorske preobrazbe. Opuščena industrijska območja so pogosto
posledica procesa deindustrializacije in selitve industrije v industrijske cone na obrobju mest,
deloma pa so degradirana območja tudi posledica opuščanja nekaterih drugih dejavnosti, ki
med drugim vključujejo opuščanje dejavnosti obrambe, zaščite in reševanja oziroma vojaških
območij, opuščanje dejavnosti pridobivanja mineralnih surovin (pojav opuščenih in nesaniranih
gramoznic, kamnolomov, peskokopov ali glinokopov) ali pa so tovrstna območja rezultat
neustreznega prostorskega načrtovanja, kjer namenska raba ni usklajena s potrebami in/ali
interesi investitorjev, špekulativnega zadrževanja zemljišč ali neurejenih lastniških razmer
(Rebernik, 2008).
Vzroki za nastanek degradiranih območij so številni in specifični glede na posamezno
degradirano območje, odvisni pa so tudi od tipa, načina sanacije in oblike oživitve tovrstega
območja. Degradirana območja so posledica kompleksnega součinkovanja urbanih procesov,
rezultat zakonitosti razvojnih sprememb v poselitvenih območjih ter antropogenih posegov v
prostoru (Koželj in sod., 1998).
2.3.2 Nepoenotenost opredelitev termina »(funkcionalno) degradirano območje« z vidika
obstoječih virov in literature v izbranih državah
Prva znana uporaba termina »degradirano območje« (ang. »brownfields«) sega v sredino 70.
let 20. stoletja, ko se je izraz (ang. »brownfield expansion«) pojavil v literaturi, navezujoči se na
ameriško jeklarsko industrijo, kjer se je uporabljal za opis enega od postopkov modernizacije
obstoječih jeklarskih obratov (US Office of Technology Assessment, 1980; cv: Yount, 2003). V
70. letih 20. stoletja se je med prostorskimi načrtovalci in drugimi, ki so se ukvarjali z
gospodarskim razvojem ZDA, termin razširil, vendar se v tem obdobju še ni povezoval z
onesnaženostjo okolja, pač pa je opredeljeval območja predhodne rabe, kot nasprotje
»nerazvitih območij« ali območij, ki predhodno še niso bila v rabi (predhodno nepozidane
površine; ang. »greenfields«) (Center for Public Environmental Oversight, 1999; cv: Yount,
2003; Yount, 2003).
Izraz »degradirano območje« (ang. »brownfield«) je leta 1992 prvič uporabila ameriška agencija
za varstvo okolja (ang. »United States Environmental Protection Agency«) v okviru konference
v Clevelandu z naslovom »Strategije ponovne rabe degradiranih območij: simpozij lokalnega
razvoja« (ang. »Brownfields Reuse Strategies: A Local Development Symposium«), ki je tudi
podala definicijo obravnavanega termina, in sicer, da termin opredeljuje zapuščena, nedelujoča
ali neizkoriščena industrijska in trgovska območja ter objekte, katerih širitev ali sanacijo otežuje
dejanska ali zaznana onesnaženost okolja (United States Environmental Protection Agency,
1996; cv: Fatemi, Rahman, 2015; Mehdipour, Nia, 2013; cv: Fatemi, Rahman, 2015). Od tega
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obdobja dalje je bil termin, katerega obravnava je vsebinsko povezana s preučevanjem
prostorskih razsežnosti strukturnih sprememb v različnih gospodarskih dejavnostih, tako
znotraj ZDA, kot tudi Evrope in drugih držav, pogosto obravnavan (Lampič, Kušar, Zavodnik
Lamovšek, 2017). Obravnava tovrstnih območij je bila predmet številnih tujih in domačih
raziskav ter projektov.
Kljub razmeroma številnim poskusom obravnave pojava degradiranih območij v prostoru,
enotna in splošno priznana definicija omenjenega termina v obstoječi strokovni in znanstveni
literaturi ne obstaja. Razumevanje in obravnava degradiranih območij v posameznih državah in
na znanstveno-raziskovalnem področju nista poenoteni in usklajeni (Lampič in sod., 2016;
Lampič in sod., 2017; cv: Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017). Različne stroke, institucije
in organizacije, ki se posredno ali neposredno srečujejo s tovrstnimi območji, navajajo in
uporabljajo različne opredelitve omenjenih območij, zaradi česar prihaja do razlik v
nadzorovanju njihovega nastanka, sanacije, pa tudi pri oblikovanju načrtov za njihovo nadaljno
rabo (Cvahte, Snoj, 2011).
Termin je v različnih državah vsebinsko opredeljen in razumljen zelo heterogeno. V svetovnem
merilu se nobena organizacija ali iniciativa ne ukvarja z zbiranjem metodološko primerljivih
podatkov o tipu, številu, površini ter možnostih sanacije tovrstnih območij (Špes in sod., 2012).
Za obravnavo in prepoznavanje degradiranih območij tudi ni jasno predpisanega
metodološkega pristopa. Izvajalci zato pristop prilagajajo ciljem posameznega projekta, podatki
pa posledično med seboj niso primerljivi oziroma so v posameznih primerih lahko celo
zavajajoči (Pogačar in sod., 2016). Odsotnost primerljive zbirke podatkov tako onemogoča
neposredno primerjavo stanja in prostorske razmestitve degradiranih območij med različnimi
prostorskimi merili (državami, administrativnimi oziroma teritorialnimi enotami nižjih ravni idr.)
(Lampič in sod., 2016).
Opredelitev degradiranih območij je praviloma povezana z namenom in cilji raziskovalnorazvojnih pristopov, problematika obravnave tovrstnih območij pa je običajno prepuščena
urejanju na državni in/ali regionalni ravni (Špes in sod., 2012; Lampič, Kušar, Zavodnik
Lamovšek, 2017). Posamezne evropske in druge države (ponekod pa tudi administrativne
oziroma teritorialne enote nižjih ravni) so tako oblikovale lastne opredelitve obravnavanega
termina, ki so odvisne zlasti od fizično geografskega okolja, lokalnih razmer, nekdanjih političnih
sistemov in razvoja gospodarstva izbrane države oziroma posamezne administrativne
(teritorialne) enote (Abd Elrahman, 2016; Lampič in sod., 2016).
Pregled in analiza opredelitev termina »degradirano območje« po izbranih državah oziroma
njihovih administrativnih oziroma teriatorialnih enotah nižjih ravni (regije, avtonomne
pokrajine, dežele, zvezne države) (Preglednica 1) nakazuje, da se omenjen termin najpogosteje
povezuje zlasti z onesnaženostjo in zmanjšano kakovostjo okolja na eni, in trenutno rabo
območja (zapuščenost, opuščenost, delna opuščenost, neizrabljenost, nezasedenost,
pomanjkljiva oziroma nezadostna izkoriščenost ali uporabljenost idr.) na drugi strani. Tako naj
bi se v zahodnoevropskih državah (Velika Britanija, Nemčija, Belgija, Nizozemska, Francija,
Avstrija) termin povezoval zlasti z opuščenimi območji, katerih sanacija je ob pomanjkanju
nepozidanih površin (ang. »greenfield land«) ključna za nadaljni razvoj gosto poseljenih
(urbanih) območij, v skandinavskih državah z Irsko pa naj bi se termin v večji meri povezoval z
onesnaženostjo območij. V omenjenih državah za tovrstna območja (v kolikor le-ta ne
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predstavljajo nevarnosti zdravja človeku in kakovosti okolja, ter z izjemo večjih mest) ni večjega
»zanimanja« (Cobârzan, 2007; Suistanable Brownfield Regeneration, 2006; cv: Špes in sod.,
2012). Investicije, povezane z njimi, so v teh državah namenjene in usmerjene zlasti v sanacijo
onesnaženih degradiranih območij (Heasman in sod., 2011).
Degradirana območja so v številnih državah povezana z onesnaženostjo in zmanjšano kakovostjo
okolja (Lampič in sod., 2016). Tovrstna območja v posameznih primerih tudi predstavljajo
sinonim za onesnažena območja (Heasman in sod., 2011). Primer na omenjen način
opredeljenih degradiranih območij je v Italiji, kjer so degradirana območja (ita. »Sito
Inquinato«) opredeljena kot območja, ki so kemično, fizično ali biološko onesnažena v tolikšni
meri, da ogrožajo okoliške objekte, okoliško pokrajino ali človekovo zdravje. Območje je
opredeljeno kot onesnaženo v primeru, da stopnja onesnaženosti presega meje zakonodajnih
normativov (Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, 1999 ; Urban & environment TCS
2…, 2011). V Baskiji v Španiji so degradirana območja (špa. »suelos contaminados«) nekdanja
industrijska območja (opuščeni industrijski objekti), ki so onesnažena oziroma se zanje
domneva, da so onesnažena ter se nahajajo v urbanih ali suburbanih območjih (Urban &
environment TCS 2…, 2011; González Carmena, 2016; Lampič in sod., 2016). Na Poljskem se z
degradiranimi območji povezuje več terminov, ki večinoma temeljijo na onesnaženosti
območja. Ena od opredelitev termina (pol. »tereny zdewastowane«) zajema opustošena
območja, neprimerna za kakršnokoli obliko ponovnega razvoja, za katera je značilna velika
onesnaženost in odsotnost vegetacije (Palmąka, 2010). Kot tovrstna območja so prepoznana
tudi območja industrijskega nastanka (pol. »teren poprzemysłowy«) ter funkcionalno opuščena
območja (pol. »funkčně opuštěných oblastí«) za katere je značilen upad nekdaj prisotnih funkcij
in pomanjkanje novih funkcij na območju (Bergatt Jackson, 2006a; Krzysztofik, Kantor-Pietraga,
Spórna, 2013). Na Danskem so degradirana območja zemljišča, ki so onesnažena (Heasman in
sod., 2011; Jordforureningsattest. Danmarks Miljøportal, Data om miljøet i Danmark, 2017).
Podatki o tovrstnih zemljiščih so podani na »potrdilih o onesnaženosti tal« (dan.
»jordforureningsattest«) in temeljijo na skupni podatkovni bazi o onesnaženosti tal (dan.
»DKjord«), ki evidentira in opredeljuje onesnaženost zemljišč glede na stopnjo poznavanja
aktivnosti, ki lahko predstavljajo vir onesnaževanja tal na dani lokaciji (Jordforureningsattest.
Danmarks Miljøportal, Data om miljøet i Danmark, 2017; Nuancering af kortlægning. Miljø- og
Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, 2018).
Onesnaženost v določenih primerih predstavlja ključno oznako in bistveno komponento
opredelitve degradiranega območja (Cheng in sod., 2011; Heasman in sod., 2011). V Flandriji v
Belgiji (niz. »brownfields«) so degradirana območja opredeljena kot zapuščena ali nezadostno
izkoriščena industrijska območja z aktivnim potencialom za njihov ponovni razvoj in širitev, ki
pa sta lahko oteženi zaradi prisotne ali domnevno prisotne onesnaženosti okolja (Heasman in
sod., 2011). Podobna opredelitev tovrstnih območij je značilna za Valonijo, kjer so degradirana
območja (fra. »Sites activite d'Economique desaffectes (SAED)«) opredeljena kot območja, ki
so bila prvotno namenjena ekonomskim aktivnostim in kjer je trenutno stanje v nasprotju z
učinkovito izrabo zemljišča, saj gre za zapuščena in premalo izkoriščena industrijska območja s
potencialom za ponovno oživitev ali širitev, ki pa sta lahko oteženi zaradi razvoja dejanskih ali
pričakovanih okoljskih problemov na območju (Urban & environment TCS 2…, 2011). V Bolgariji
so degradirana območja onesnažena območja, kjer prvotna dejavnost ni več prisotna, vendar
ima le-ta kljub temu še vedno vpliv na sosednja območja (Heasman in sod., 2011; Ivanov
Angelov, 2016). Onesnaženost predstavlja bistveno komponento opredelitve degradiranega
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območja tudi v ameriških definicijah, kljub temu, da le-te niso poenotene, saj posamezne
zvezne države uporabljajo lastne različice opredelitev obravnavanega termina (Yount, 2003)
(Preglednica 1). Pogosto izpostavljena in splošno sprejeta opredelitev tovrstnih območij, ki
izhaja iz zakonodajnih izhodišč4, slednja opredeljuje kot nepremičnine (z nekaterimi pravnimi
izjemami, ki se na primer nanašajo na nesanirana rudarska območja, območja železniške
infrastrukture, onesnažena zemljišča, za katere veljajo ukrepi v okviru Zakona o primernem
ekološkem odgovoru in obveznosti za plačilo nastale škode (ang. »Comprehensive
Environmental Response, Compensation and Liability Act/»CERCLA«/»Superfund Act«)),
katerih širitev, prenova ali ponovna raba je lahko otežena zaradi dejanske ali domnevne
prisotnosti nevarne snovi, onesnaževalca ali onesnažila (US-EPA, 2002; cv: Cheng in sod., 2011;
USEPA; 2002; cv: Heasman in sod., 2011; Blaznik, 2011). Pogosto je v uporabi tudi opredelitev
degradiranih območij, ki jo je podala ameriška agencija za varstvo okolja (ang. »United States
Environmental Protection Agency«), ki med degradirana območja uvršča zapuščena ali
nezadostno izkoriščena industrijska in trgovska območja ter objekte, kjer sta njihova širitev in
prenova oteženi zaradi dejanske ali domnevne onesnaženosti okolja (US Environmental
Protection Agency, 1995; cv: Yount, 2003; National Association of Local Government
Environmental Professionals, 1997; cv: Yount, 2003; Thomas, 2002). V Kanadi je termin
opredeljen podobno. Po eni izmed definicij so degradirana območja (ang. »brownfield«)
definirana kot območja zapuščenih, praznih, opuščenih in premalo izkoriščenih industrijskih ali
trgovskih objektov, kjer se vpliv preteklih aktivnosti na območju odraža v dejanski ali domnevni
onesnaženosti in ki obsegajo potencial za ponovni razvoj. Degradirana območja se od preostalih
onesnaženih območij pomembno razlikujejo po tem, da obsegajo velik potencial za njihov
ponovni razvoj ter sanacijo (National Roundtable on the Environment and the Economy, 2003;
cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011).
V nekaterih državah so degradirana območja povezana z območji, ki niso več v funkciji oziroma
so zapuščena (opuščena) in niso nujno onesnažena (Heasman in sod., 2011; Kurtović, Siljković,
Pavlović, 2014). Na Irskem termin »degradirano območje« predstavlja sinonim za opuščeno
zemljišče oziroma za zemljišče, ki zaradi prisotosti porušenih objektov, zanemarjenosti in
neurejenosti ali zaradi prisotnosti odpadkov, zmanjšuje oziroma je verjetno, da bo zmanjševalo
materialno vrednost, značaj ali podobo okoliških zemljišč oziroma negativno vplivalo na okolico
(Heasman in sod., 2011; Urban & environment TCS 2…, 2011).
Na Škotskem in na Nizozemskem se termin navezuje na opuščena, nezadostno izkoriščena ali
nezasedena oziroma prosta zemljišča (Heasman in sod., 2011; Kurtović, Siljković, Pavlović,
2014). V drugih državah, na primer v Veliki Britaniji, v Nemčiji, v Belgiji in v Avstraliji, je termin
povezan z območji predhodne (antropogene) rabe, v Franciji, v Avstriji, na Švedskem, na Češkem
in v Latviji, pa se termin nanaša na območja, ki zaradi neugodnih značilnosti (bodisi je zanje
značilna onesnaženost ali opuščenost) zahtevajo posredovanje ter ukrepanje oziroma je na njih
potrebna izvedba predhodnih (sanacijskih in revitalizacijskih) ukrepov za njihovo ponovno
učinkovito rabo (Roberts, Joy, Alker, 1998; cv: Dasgupta, Tam, 2009; Heasman in sod., 2011;
Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014). V Franciji je termin (fra. »friche«/»terain vague«) opredeljen
kot območje predhodne rabe, ki je začasno ali trajno zapuščeno in obsega zahtevo po
predhodnih (sanacijskih in revitalizacijskih) ukrepih za njihovo ponovno učinkovito rabo.
Tovrstno območje je lahko delno zasedeno, opuščeno ali onesnaženo (Cheng in sod., 2011). V
__________________________________
4
Opomba: Opredelitev degradiranih območij (ang. »brownfields«) izhaja iz Zakona o oprostitvi odgovornosti malih podjetij in prenovi
degradiranih območij iz leta 2001, Naslov II: Zakon o prenovi degradiranih območij in okoljski sanaciji iz leta 2001 (ang. »Small Business Liability
Relief and Brownfields Revitalization Act of 2001, Title II: Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act of 2001« / »BRERA«).
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Nemčiji so tovrstna območja (nem. »Altlasten«, »Brachflächen«) po eni od opredelitev,
nekdanja industrijska območja, ki zahtevajo sanacijo (Meyer, Williams, Yount, 1995; cv: Alker in
sod., 2000). Na Madžarskem so degradirana območja (madž. »barnamezős területek«)
prepoznana kot zapuščena ali nezadostno izkoriščena, zanemarjena in onesnažena območja
(Botka, 2009; Ministry of national development and economy. VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., KÉZIKÖNYV a területi kohézióról. Területi alkalmazása
a közszféra által támogatott fejlesztésekben, 2009; cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…,
2011; Urban & environment TCS 2…, 2011). Gre za območja s predhodno industrijsko,
gospodarsko oziroma poslovno dejavnostjo, območja železniške infrastrukture ali nekdanja
vojaška območja ter druga območja, ki niso v uporabi (Botka, 2009; Ministry of national
development and economy. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.,
KÉZIKÖNYV a területi kohézióról. Területi megközelítés alkalmazása a közszféra által támogatott
fejlesztésekben, 2009; cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011; Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium: Városrehabilitáció 2007-2013-ban Kézikönyv a városok
számára, 2007; cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011; Barnamezős területek…, 2015).
Na Češkem terminologija in opredelitev termina variirata, saj je v uporabi več različnih
opredelitev in terminov tovrstnega območja (Bergatt Jackson, 2006a). Ena izmed opredelitev,
degradirano območje opredeljuje kot nepremičnino (ostanek industrijske, kmetijske,
stanovanjske, vojaške ali druge dejavnosti), ki je nezadostno izkoriščena, zanemarjena in
dejansko ali zgolj domnevno onesnažena ter je ni mogoče uporabiti brez predhodne obnove
(Urban & environment TCS 2…, 2011). Prav tako je v uporabi več raznolikih opredelitev
degradiranih območij (ang. »brownfield«) v Veliki Britaniji, kjer so le-ta v splošnem pojmovana
kot nasprotje nepozidanih in »nerazvitih območij« oziroma območij, ki predhodno še niso bila
v rabi (ang. »greenfields«) (Alker in sod., 2000). Gre za opuščena območja, ki poleg industrijskih,
vključujejo tudi druga območja (pristanišča, območja pridobivanja mineralnih surovin, območja,
namenjena odlaganju odpadkov idr.) in niso nujno onesnažena (Syms, 1994; cv: Alker in sod.,
2000). Tovrstna območja je mogoče opredeliti kot območja predhodne rabe, ki so bila
namenjena nekmetijskim dejavnostim in ki vključujejo opuščena in nezasedena (prosta) ali
delno zasedena zemljišča (Alker in sod., 2000; Cheng in sod., 2011; Dixton and Adams, 2008;
cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014). Opredelitev degradiranih območij v Angliji med
tovrstnimi območji ne vključuje: odprtega prostora, zemljišč, kjer se je nekdanja raba »vključila«
v pokrajino, so postala naravovarstveno pomembna ohranitvena območja širšega pomena ali
pa jih ni mogoče prištevati k območjem, ki bi »zahtevala« sanacijo (London Plan Glossary, 2011;
cv: Definitions of previously …, 2018).
V nekaterih državah (na primer v Romuniji, na Finskem, na Kitajskem, na Nizozemskem in na
Slovaškem) uradna definicija oziroma opredelitev degradiranih območij ne obstaja oziroma leta ni sprejeta in poenotena (Brownfields. OVAM; Umweltbundesamt Wien, 2004; cv: Ferber in
sod., 2006; Cobârzan, 2007; Cheng in sod., 2011; Urban & environment TCS 2…, 2011; Oliver in
sod., 2005; cv: Ergen, 2013; Frantál in sod., 2015; Rizzo in sod., 2015). Države omenjen termin
povezujejo z: onesnaženimi zemljišči (Romunija), lokacijami zastarelih industrijskih obratov
(Nizozemska), opuščenimi območji predhodne rabe, ki so lahko onesnažena in zahtevajo
predhodne (sanacijske ali revitalizacijske) ukrepe za njihovo ponovno rabo (Kitajska), območji s
potencialom za njihovo ponovno rabo, ki niso nujno onesnažena (Avstrija) in podobno
(Brownfields. OVAM; Umweltbundesamt Wien, 2004; cv: Ferber in sod., 2006; Cheng in sod.,
2011; Heasman in sod., 2011; Oliver in sod., 2005; cv: Ergen, 2013).
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V Sloveniji so degradirana območja kot prostorska kategorija doživela večje zanimanje v drugi
polovici 90. let 20. stoletja, po nekaj let trajajočih procesih deindustrializacije oziroma po
ekonomskih, funkcijskih, socialnih in prostorskih spremembah urbanih območij, ki so bile
posledica zamenjave družbeno-gospodarskega in političnega sistema (Rebernik, 2008; cv:
Lampič in sod., 2016).
Z opredelitvijo termina »degradirano območje« se je ukvarjalo več raziskav in projektov v
Sloveniji, pri čemer je bil predmet le-teh bodisi izbran tip degradacije, določen tip degradiranih
območij ali pa so se osredotočali le na določeno degradirano območje (Lampič in sod., 2016).
Z degradiranimi urbanimi območji (DUO) in njihovim pomenom v kontekstu urbanega razvoja
se je v 90. letih ukvarjal Koželj s sod. (1998, str. 5, str. 75), ki je obravnaval kriterije oziroma
merila za prepoznavanje degradiranih urbanih območij v prostoru, oblikoval tipizacijo
degradiranih urbanih območij ter izvedel popis le-teh v izbranih 33 urbanih naseljih v Sloveniji.
Degradirano urbano območje (DUO) je Koželj s sod. (1998, str. 15) opredelil kot območje
prehodnega stanja v stalnem procesu prestrukturiranja in morfogeneze mesta. Tovrstno
območje naj bi bilo spremenljiva in neobstojna sestavina mesta, ki predstavlja trajno možnost
uvajanja sprememb in preurejanja obstoječega stanja. Degradirana urbana območja naj bi
predstavljala potencial za prostorski razvoj naselij, nudila stalno možnost »preustroja«
obstoječih rab ter priložnost za razrešitev specifičnih funkcionalnih in drugih problemov v
prostoru. V primeru podvrženosti določenega območja dolgotrajnejšemu propadanju, pa bi
omenjeno območje lahko postalo tudi fizična in funkcionalna ovira za razvoj sosednjih območij
ter za izpeljavo planov rekonstrukcije urbanih območij (Koželj in sod., 1998).
Vidik prisotnosti razvojnega potenciala za ponovni razvoj s strani tovrstnega območja
izpostavljajo tudi drugi avtorji. Kobetič in sod. (2015, str. 30) degradirana (urbana) območja ali
t.i. «brownfield« lokacije, poleg prostih/nedefiniranih površin znotraj mest ali t.i. »infield«
lokacij, območij namenjenih širitvi stavbnih zemljišč oziroma nepozidanih zemljišč ali t.i.
»greenfield« lokacij ter mikroambientov, ki so pogosto spregledani, a bistveni za urejenost
mestnega prostora, opredeljujejo kot del razvojnih površin mest. Gre za območja, ki so trenutno
ključni nosilci slabe podobe mesta (in pomembno vplivajo na vizualno degradacijo), vendar
hkrati predstavljajo potencialna območja razvoja znotraj obstoječih urbanih struktur (Kobetič
in sod., 2015).
Večina drugih avtorjev degradiran prostor opredeljuje kot del prostora, ki ima znižano vrednost,
glede na svojo okolico (Zupan, 2016). Degradirana urbana območja so prepoznana kot območja,
ki imajo zaradi različnih negativnih dejavnikov zmanjšano vrednost zemljišč, kar se odraža v
slabšanju funkcionalnosti in uporabnosti stavb na tem zemljišču (Koželj in sod., 1998; cv:
Marković, 2014). Simoneti in Zavodnik Lamovškova (2009, str. 13) tovrstna območja
opredeljujeta kot dele prostora, ki so iz različnih razlogov (zaradi intenzivne rabe, prenehanja
rabe ali kot posledica delovanja naravnih sil) razvrednoteni kot bivalno ali naravno okolje. Vsako
degradirano območje naj bi se fizično razlikovalo od okolice, tako glede rabe kot kakovosti,
pogosto pa naj bi v prostoru delovalo tudi kot razvojna ovira, zaradi česar bi ga naj bilo potrebno
sanirati oziroma odpraviti neželena stanja (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009).
V večini drugih slovenskih raziskav in projektov so degradirana območja povezana z območji, ki
niso več v funkciji oziroma so zapuščena. V okviru CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013
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Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije«, kjer je bil na
nacionalni ravni v Sloveniji prvič evidentiran in kvantificiran pojav degradiranih območij, so bila
degradirana območja opredeljena kot območja, na katerih je dejavnost, ki je povzročila
degradacijo opuščena, so objekti ter površine le delno izkoriščene ali pa je dejavnost zgolj delno
prisotna (Špes in sod., 2012; Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017). Običajno naj bi se
degradirana območja pojavljala znotraj urbanih območij (Heasman in sod., 2011). Cvahtejeva
in Snoj (2011, str. 112) tovrstna območja opredeljujeta kot bolj ali manj sklenjena opuščena
območja, ki imajo zaradi součinkovanja različnih dejavnikov negativen vpliv na okolje, človeka
ter na vizualno podobo pokrajine, ob primerni sanaciji pa predstavljajo potencial za nadaljno
rabo. V Poročilu o prostorskem razvoju Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije so
bila tovrstna območja opredeljena kot zemljišča na katerih je raba objektov in naprav opuščena
ali pa so ti objekti deloma opuščeni in v različnih fazah propadanja (Miklavčič in sod., 2016). V
okviru enega novejših in zadnjih preučevanj tovrstnih območij v raziskovalni nalogi z naslovom
»Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2) z nadgradnjo: določitev
nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO)«, katere izvajalec je bila Katedra za urbanizem,
Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, je bilo degradirano urbano območje (DUO)
opredeljeno kot območje znotraj mestnega naselja, ki je po svojem stanju, značilnostih in
podobi razvrednoteno zaradi učinkovanja neprimerne ali opuščene rabe. Tovrstno območje naj
bi po fizičnih, funcionalnih, okoljskih ali socialnih merilih izkazovalo različne vrste in stopnje
razvrednotenja, med primeri tovrstnih območij pa bi bilo mogoče izpostaviti nepozidana in
zapuščena stavbna zemljišča, prazne in zapuščene stavbe ter mirujoča in zapuščena gradbišča,
ki predstavljajo osnovni vir za trajnostno preobrazbo mest in naselij ter jih je, zaradi svojih
značilnosti in vplivov na delovanje mest, mogoče opredeliti kot degradirana urbana območja
(DUO). Pri pripravi omenjene opredelitve so se avtorji navezovali zlasti na območja znotraj
mestnih naselij, kjer bi se z različnimi ukrepi lahko zagotavljala racionalnejša raba in izboljšala
izkoriščenost prostora ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja (Koželj in sod., 2016).
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Preglednica 1: Opredelitev, obravnava in pomen termina »degradirano območje« glede na različne vire in literaturo v izbranih državah oziroma regijah, avtonomnih pokrajinah, deželah in zveznih državah.
Država

Območje

Tuja različica termina

Avstrija

-

Altlasten

Bolgarija

-

brownfield

Danska

-

Jordforurening, V1 Region
Jordforurening, V2 Region
Nuancering
Udgået Efter
Kortlægning
Udgået Før
Kortlægning

Finska

-

-

Italija

-

Sito Inquinato

Kitajska

-

-

Nizozemska

-

brownfield

Ni sprejete uradne definicije. Običajno so z izrazom degradirano območje poimenovane lokacije zastarelih industrijskih obratov (Oliver in sod., 2005; cv: Ergen, 2013; Brownfields. OVAM).

Romunija

-

brownfield

Ni uradne definicije ter ustreznega istopomenskega termina v romunščini (Cobârzan, 2007; Frantál in sod., 2015; Rizzo in sod., 2015). Termin degradirano območje se uporablja za onesnažena zemljišča (Heasman in sod., 2011).

Slovaška

-

brown field

Definicija termina ni poenotena. Po eni od definicij je degradirano območje nepremičnina, ki ni uporabljena učinkovito, je zanemarjena (ang. »neglected«) in potencialno lahko onesnažena (ang. »possibly contaminated«). Gre za
nepremičnino, katere učinkovita raba ni mogoča brez procesa regeneracije/obnove (Urban & environment TCS 2…, 2011; Lukáčová, Klamár, Sovičová, 2012).

Španija

Baskija

suelos contaminados

-

brownfield

Območje predhodne rabe (predhodno »razvita« območja) (Roberts, Joy, Alker, 1998; cv: Dasgupta, Tam, 2009).

-

brownfield

»Mestna območja, ki so bila nekdaj velika zemljišča v lasti ene stranke, običajno vlade ali tovarne, zdaj pa so prazna, odvisna od svoje prejšnje rabe in v določeni meri onesnažena.« (Newton, 2010; cv: Fatemi, Rahman, 2015, str. 61).

-

brownfield site

Flandrija

brownfields

Zapuščena ali nezadostno izkoriščena industrijska območja z aktivnim potencialom za ponovni razvoj in širitev. Širitev ali ponovni razvoj območja sta otežena zaradi prisotne ali domnevno prisotne onesnaženosti okolja (Heasman in
sod., 2011).

Valonija

Sites activite
d'Economique
desaffectes (SAED)

Območje, ki je bilo prvotno namenjeno ekonomskim aktivnostim in kjer je trenutno stanje v nasprotju z učinkovito izrabo zemljišča. Zapuščeno in premalo izkoriščeno industrijsko območje s potencialom za ponovno oživitev ali širitev,
ki sta lahko oteženi zaradi razvoja dejanskih ali pričakovanih okoljskih problemov (Urban & environment TCS 2…, 2011).

-

friche/terain vague

Območje, ki je začasno ali trajno zapuščeno zaradi upada (kmetijske, pristaniške, industrijske, storitvene, predelovalne, obrambne, skladiščne, prometne) dejavnosti na območju in za katerega je potrebno določiti možno prihodnjo
rabo. Območje je lahko delno zgrajeno, opuščeno ali onesnaženo (Darmendrail, 1999; cv: Alker in sod., 2000; Urban & environment TCS 2…, 2011; Brun, Di Pietro, Bonthoux, 2018).

-

friche/terain vague

Območje predhodne rabe, ki je začasno ali trajno zapuščeno in mora biti pripravljeno za prihodnjo rabo. Območje je lahko delno zasedeno, opuščeno ali onesnaženo (Cheng in sod., 2011).

-

derelict land

-

abandoned areas

Zapuščena območja; območja, ki izgubljajo ali so izgubila svoj prvotni značaj in zaradi propadanja, razdejanosti ali prisotnosti odpadkov, negativno vplivajo na okolico (Urban & environment TCS 2…, 2011).

-

braunfild lokacija

Območja in nepremičnine v mestnih območjih, ki so izgubile prvotno predvideno namembnost ali so nezadostno izkoriščene. Tovrstna območja so lahko okoljsko onesnažena, na njih pa se pogosto nahajajo porušeni in poškodovani
objekti. Njihova prisotnost negativno vpliva na širšo okolico, ne le z ekonomskega, pač pa tudi z estetskega (vizualnega), prihološkega in socialnega vidika. Kompleksnost tovrstnih območij je povezana z večjimi tveganji, visokimi stroški
obnove in vzpostavitve ponovne rabe, kar odvrača tuje neposredne naložbe. Degradirana območja za odpravo vseh razvojnih ovir in za vzpostavitev ponovne rabe zahtevajo sodelovanje širše skupnosti (Oživljavanje braunfilda u Srbiji,
Priručnik za donosioce odluka i profesionalce, 2008; cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014).

-

braunfild lokacija

Območja in zgradbe, ki so izgubile svojo prvotno namembnost ali se trenutno uporabljajo v zelo majhnem obsegu in so locirane v urbaniziranih območjih (Stojkov, 2008; cv: Špirić, 2015).

-

-

-

brownfield

Nepremičnina (zemljišče, objekt, kompleks), ki je nezadostno izkoriščena, zanemarjena in potencialno onesnažena. Gre za ostanek industrijske, kmetijske, stanovanjske, vojaške ali druge dejavnosti. Degradiranega območja ni mogoče
uporabiti ustrezno in dovolj učinkovito brez obnove (Urban & environment TCS 2…, 2011).

-

brownfield

Definicija se navezuje na definiciji, oblikovani v okviru projektov CABARNET in CLARINET. Degradirana območja so območja, ki so bila spremenjena/preoblikovana zaradi nekdanje rabe na sami lokaciji in v njeni okolici, so zapuščena
ali premalo uporabljena/izkoriščena, so lahko dejansko ali zgolj domnevno onesnažena, so locirana večinoma v razvitih mestnih območjih in za ponovno rabo zahtevajo ukrepe (Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014).

Avstralija

Belgija

Francija

Irska

Srbija

Češka

Opredelitev termina
Ni uradne definicije. Opredelitev se nanaša na območja, ki imajo potencial za ponovno rabo in niso nujno onesnažena (poudarek ni na onesnaženosti območij) (Umweltbundesamt Wien, 2004; cv: Ferber in sod., 2006).
Onesnažena območja; območja, kjer je prvotna dejavnost prenehala z delovanjem in ni več prisotna, vendar ima še vedno vpliv na sosednja območja (Heasman in sod., 2011; Ivanov Angelov, 2016).
Zemljišče, ki je onesnaženo (Heasman in sod., 2011; Jordforureningsattest. Danmarks Miljøportal, Data om miljøet i Danmark, 2017). Podatki o tovrstnih zemljiščih so podani na »potrdilih o onesnaženosti tal« (dan.
»jordforureningsattest«) in temeljijo na skupni podatkovni bazi o onesnaženosti tal (»DKjord«). Zemljišča so opredeljena kot: območje onesnaženosti tal, V1 (dan. »Jordforurening, V1 – Region«) (t.j. območja so bila evidentirana na
podlagi poznavanja območja na ravni 1 (V1), če so dobro znane aktivnosti na območju ali drugih območjih, ki lahko predstavljajo vir onesnaževanja tal na obravnavani lokaciji), območje onesnaženosti tal, V2 (dan. »Jordforurening, V2
– Region«) (t.j. območja so bila evidentirana na podlagi poznavanja območja na ravni 2 (V2), če obstaja strokovna podlaga, ki zagotavlja visoko stopnjo gotovosti, da je na obravnavani lokaciji prisotna onesnaženost tal), »niansirano«
kartirana območja (dan. »Nuancering«) (t.j. niansirano kartiranje območij temelji na podlagi poznavanja območja na ravni 2 (V2) in uvršča območja v določeno kategorijo onesnaženosti, odvisno od tveganja v zvezi s stanovanjsko
uporabo nepremičnine, kar omogoča lastnikom bolj »niansirano« poznavanje prisotnosti onesnaženja na nepremičninah), območja potekla po kartiranju/evidentiranju (dan. »Udgået Efter Kortlægning«) (t.j. območja, kjer je bilo
prisotno onesnažilo (evidentirano na podlagi poznavanja območja na ravni 1 (V1) ali 2 (V2)) odstranjeno) ter območja potekla po kartiranju/evidentiranju (dan. »Udgået Før Kortlægning«) (t.j. območja, kjer je bila izvedena sanacija in
tako niso prepoznana kot onesnažena (V2) ter območja, ki so bila ocenjena, da bi morala biti kartirana kot potencialno onesnažena (V1), vendar je bilo območje na podlagi pregleda preteklih podatkov sanirano (Jordforureningsattest.
Danmarks Miljøportal, Data om miljøet i Danmark, 2017; Nuancering af kortlægning. Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, 2018).
Ni definicije (Urban & environment TCS 2…, 2011).
Sinonim za onesnažena območja. Gre za območja, ki so kemično, fizično ali biološko onesnažena v tolikšni meri, da ogrožajo okoliške objekte, okoliško pokrajino ali človekovo zdravje. Območje je opredeljeno kot onesnaženo v primeru,
da stopnja onesnaženosti presega meje, določene z zakonom (Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, 1999 ; Urban & environment TCS 2…, 2011).
Ni definicije. Cheng in sod. (2011) degradirana območja pojmujejo kot območja predhodne rabe, ki so opuščena in locirana v mestnih območjih. Zahtevajo ukrepe za pripravo za prihodnjo rabo. Nekatera izmed njih so lahko onesnažena.
Potencialna degradirana območja so območja, ki so trenutno v rabi, vendar bodo v prihodnosti postala degradirana.

Potencialno onesnažena območja/opuščeni industrijski objekti (Urban & environment TCS 2…, 2011; González Carmena, 2016).

Območje, ki je bilo urbanizirano ali v industrijski rabi, nato pa je postalo nezasedeno, prazno in na razpolago za ponovno rabo (reurbanizacijo) (Duany Plater-Zyberk & Co., 1998; cv: Alker in sod., 2000).

Sinonim za opuščeno zemljišče/območje. Gre za zemljišče/območje, ki zaradi prisotosti porušenih objektov, zanemarjenega in neurejenega stanja ali zaradi prisotnosti odpadkov, zmanjšuje oziroma je verjetno, da bo zmanjševalo
materialno vrednost, privlačnost, značaj oziroma podobo okoliških zemljišč (Heasman in sod., 2011).

Ekvivalenten izraz terminu »degradirano območje« v češčini ne obstaja. Terminologija in opredelitev termina variirata. V uporabi je več različnih opredelitev in terminov (Bergatt Jackson, 2006a).
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Madžarska

Nemčija

-

barnamezős területek

-

barnamezős területek

-

barnamezős területek

-

Brachflächen

-

Kanada

Poljska

Velika
Britanija

Altlasten,
Brachflächen
Altlasten,
Brachflächen

(Običajno) okoljsko onesnaženo območje s predhodno prisotno industrijsko dejavnostjo. Gre za nezadostno izkoriščeno območje oziroma območje, ki ni več v funkciji in je zanj značilno slabo fizično stanje. Poleg industrijskih, so lahko
takšna območja tudi območja poslovnih dejavnosti, območja železniške infrastrukture, zapuščena vojaška območja (vojašnice) oziroma vojaška območja (vojašnice), ki niso v funkciji ter vsi drugi objekti in lokacije, ki niso v uporabi in
nimajo nobene funkcije (Barnamezős területek…, 2015; Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium: Városrehabilitáció 2007-2013-ban Kézikönyv a városok számára, 2007; cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011).
Zapuščena ali nezadostno izkoriščena območja. Gre za območja, ki niso namenjena kmetijstvu in gozdarstvu in niso del območij naravne vegetacije (niso prekrita z rastlinskim vegetacijskim pokrovom) oziroma niso del urbanih zelenih
površin. Za tovrstna območja je značilna pokrovnost tal navezujoča se na zgrajena in sorodna zemljišča. Gre za izgrajena območja z utrjenimi površinami oziroma nekdanja industrijska in gospodarska/poslovna območja, območja
železniške infrastrukture ali zapuščena vojaška območja (vojašnice), ki niso v uporabi in se običajno nahajajo v urbanih območjih (Botka, 2009; Ministry of national development and economy. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft., KÉZIKÖNYV a területi kohézióról. Területi megközelítés alkalmazása a közszféra által támogatott fejlesztésekben, 2009; cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011).
Območje, ki je bilo v preteklosti v ekonomsko učinkoviti rabi, a je trenutno nezadostno izkoriščeno. Glavne značilnosti so zanemarjenost, opuščenost in onesnaženost (Urban & environment TCS 2…, 2011).
Izraz označuje objekte v mestnem središču, ki niso v uporabi in površine v mestnem središču, namenjene ponovnemu razvoju in prenovi/sanaciji (Heasman in sod., 2011).
Zapuščena zemljišča, ki se večinoma nahajajo v središčih mest in je njihov razvoj, oviran zaradi morebitnih ekoloških in ekonomskih tveganj (Freier, 1998; cv: Alker in sod., 2000).
Nekdanja industrijska območja, ki zahtevajo sanacijo (Meyer, Williams, Yount, 1995; cv: Alker in sod., 2000).
Območja opuščenih, nedelujočih ali nezadostno izkoriščenih industrijskih ali trgovskih objektov, kjer je širitev ali ponovni razvoj dejavnosti otežena zaradi prisotne ali domnevno prisotne onesnaženosti okolja. Kljub problematičnosti
tovrstnih območij, je zanje značilno, da se običajno nahajajo na ugodnih, strateških lokacijah (t.j. v mestnih središčih, na vizualno privlačnih lokacijah ob vodnih površinah ali v poslovnih središčih mest oziroma v njihovi bližini) (Ontario
Ministry of Municipal Affairs and Housing, 2004; cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011).
Območje zapuščenih, praznih, opuščenih in premalo uporabljenih industrijskih ali trgovskih objektov, kjer se vpliv preteklih aktivnosti na območju odraža v dejanski ali domnevni onesnaženosti in, ki obsegajo potencial za ponovni
razvoj. Degradirana območja se od preostalih onesnaženih območij pomembno razlikujejo po tem, da obsegajo velik potencial za njihov ponovni razvoj ter sanacijo (National Roundtable on the Environment and the Economy, 2003;
cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011).
Termin degradirano območje se nanaša na nepremičnine - pogosto gre za nekdanja industrijska območja, ki so, zaradi domnevne onesnaženosti okolja, ostala nezadostno in slabo izkoriščena (Elkhateeb, Abd Elrahman, 2012; cv: Abd
Elrahman, 2016).
Območja zapuščenih, neizrabljenih ali premalo uporabljenih/izkoriščenih industrijskih ali trgovskih objektov, kjer so pretekle aktivnosti na območju povzročile domnevno ali dejansko onesnaženost okolja in, ki obsegajo (aktiven)
potencial za ponovni razvoj in rabo (National Round Table on the Environment and the Economy (NRTEE), 2003; cv: Dasgupta, Tam, 2009).

-

brownfield

-

brownfield

-

brownfield

-

brownfields

-

teren poprzemysłowy

Območja industrijskega nastanka (Bergatt Jackson, 2006a).

-

tereny zdegradowane

Območja, ki so brez ustrezne obnove ali sanacije neprimerna za kakršnoliko obliko ponovnega razvoja. Degradacija prostora je lahko posledica dolgotrajnih in številnih antropogenih aktivnosti na območju, nanašajočih se na rudniško
dejavnost, dejavnost skladiščenja industrijskih ali komunalnih odpadkov, spremembah rabe zemljišč (npr. iz industrijskih v stanovanjska območja) ali destruktivnih geoloških procesov (Palmąka, 2010).

-

tereny zdewastowane

Opustošeno območje, neprimerno za kakršnoliko obliko ponovnega razvoja. Običajno je za tovrstna območja značilna velika onesnaženost in odsotnost vegetacije (Palmąka, 2010).

-

tereny zdewastowane

Območja, ki se navezujejo na razpršeno onesnaževanje tal (kot posledica visoke gostote lokacij odlagališč odpadkov) (Heasman in sod., 2011).

-

tereny zdewastowane

Termin degradirano območje se navezuje na onesnažena območja - visoka gostota lokacij odlagališč odpadkov (Urban & environment TCS 2…, 2011).

-

funkčně opuštěných
oblastí

-

brownfield site

Degradirano območje je lahko vsako območje, ki je bilo namenjeno nekmetijskim dejavnostim (Cheng in sod., 2011).

-

brownfield sites

Območja in objekti, ki so trenutno nezasedeni, prazni ali bi lahko postali nezasedeni, prazni oziroma primerni za razvoj, v določenem razvojnem obdobju (Gwilliam, 1997; cv: Alker in sod., 2000).

-

brownfield land

Vsako zemljišče, ki je bilo predhodno v uporabi in je dano v ponovno uporabo (Bramley, 1998; cv: Alker in sod., 2000).

-

brownfield

-

brownfield sites

-

brownfield

-

brownfield site

-

brownfield sites

Degradirana območja vključujejo vsa območja predhodne rabe, vključno z opuščenimi in nezasedenimi, praznimi zemljišči, ki so lahko ali niso onesnažena (Dixton and Adams, 2008; cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014).

-

brownfield sites

Zemljišča ali nepremičnine, ki trenutno niso izkoriščene optimalno. Gre za območja, ki trenutno niso v uporabi oziroma predstavljajo del (vir) nekmetijskih zemljišč (Myers, Wyatt, 2004; cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014). Degradirana
območja se ne nanašajo zgolj na krepitev mestnih četrti, pač pa tudi na učinkovitejšo rabo nekmetijskih zemljišč na obrobjih mest (Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014).

-

brownfields

Deli zemljišč, ki so istočasno opuščena in onesnažena. Gre za zemljišča brez neposredne možnosti sprememb, kjer so prisotni objekti in drugi ostanki nekdanje dejavnosti, ki se več ne izvaja (Evans, 2004; cv: Paccagnan, Turvani, 2007).

-

brownfield site

Vsako zemljišče ali objekti, ki so že bili v rabi oziroma razviti in trenutno ni v celoti v uporabi, čeprav je lahko delno zasedeno ali uporabljeno. Lahko je nezasedeno, prazno, opuščeno ali onesnaženo. Degradirano območje ni na voljo
za takojšnjo rabo brez predhodnih ukrepov (Alker in sod., 2000).

Škotska

brownfield

Funkcionalno opuščena območja so območja funkcijskega nastanka, z upadom nekdaj prisotnih funkcij (prenehanje nekdanjih dejavnosti) in pomanjkanjem novih funkcij na območju. Gre za območja, ki so izgubila nekdanje funkcije,
preko prekinitve tipičnih procesov, struktur in pojavov, ki so se nekdaj pojavljali na tovrstnih območjih. Funkcionalno degradirana območja obsegajo večino vseh opuščenih območij, posebno znotraj mest (Krzysztofik, Kantor-Pietraga,
Spórna, 2013).

Vsako območje, ki je bilo predmet človekove ali nekmetijske rabe, kar vključuje industrijska območja (kemične tovarne, težko industrijo, ladjedelništvo, tekstilno industrijo), pristanišča kot tudi območja pridobivanja mineralnih surovin
in območja, namenjena odlaganju odpadkov (Syms, 1994; cv: Alker in sod., 2000).
Območja, ki se nahajajo v mestih in so bila predhodno namenjena industriji (ladjedelništvu, jeklarstvu) ali pripadajočim objektom (nekdanje šole, bolnišnice). Opredelitev vključuje tako ponovni razvoj kot tudi notranji razvoj in
zapolnitev območij ter prenovo obstoječih stavb. Območje prenove je območje, ki je bilo sanirano z namenom gradnje stanovanjskih objektov. Območje notranjega razvoja je nezasedeno, prazno ali opuščeno zemljišče znotraj mesta
(Strathclyde Regional Council, 1995; cv: Alker in sod., 2000).
Zemljišče, na katerem je bilo v preteklosti mogoče graditi, zemljišče, ki je bilo uničeno zaradi izkoriščanja mineralnih surovin oziroma zemljišče, ki je bilo uničeno zaradi odlaganja odpadkov in je danes opuščeno, nezasedeno, prazno
ali neuporabljano (Cheshire Housing Land Monitoring System, User Handbook, 1998; cv: Alker in sod., 2000).
Zemljišče ali prostor, ki je bil predhodno v uporabi in trenutno ni v celoti v rabi. Delno je sicer lahko še vedno v uporabi. Lahko gre za zapuščeno, opuščeno in onesnaženo območje (Alker in sod., 2000; cv: Kurtović, Siljković, Pavlović,
2014).

Nezasedeno oziroma prazno ali opuščeno območje/zemljišče (Heasman in sod., 2011).
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Slovenija

ZDA

Anglija,
Wales

Previously Developed
land

Anglija

Brownfield Land

-

degradirano urbano
območje (DUO)

-

degradirano urbano
območje (DUO)

-

degradirano območje

Degradirano oziroma zapuščeno stavbno zemljišče, ki se običajno nahaja v urbanih območjih (Špes in sod., 2012).

-

degradirano območje

Zapuščeno/degradirano zazidljivo zemljišče, ki se običajno nahaja znotraj urbanih območij (Heasman in sod., 2011).

-

degradirano območje

Poškodovano/zapuščeno območje, ki je običajno zgrajeno znotraj mestnih območij (Urban & environment TCS 2…, 2011).

-

degradirano območje

-

degradirano območje

-

degradirana krajina

-

razvrednoteno
območje

-

degradirano območje

Območje, na katerem je dejavnost, ki je povzročila degradacijo, opuščena, so objekti ter površine le delno izkoriščeni ali pa je dejavnost zgolj delno prisotna (Špes in sod., 2012).

-

degradirano območje

Bolj ali manj sklenjena opuščena območja, ki imajo zaradi součinkovanja različnih dejavnikov negativen vpliv na okolje (ekosisteme), človeka ter na vizualno podobo pokrajine. Ob primerni sanaciji predstavljajo tovrstna območja
potencial za nadaljno rabo (Cvahte, Snoj, 2011).

-

degradirana urbana
območja/zemljišča

Zemljišča na katerih je opuščena raba objektov in naprav ali pa so ti objekti deloma opuščeni in v različnih fazah propadanja (Miklavčič in sod., 2016).

-

degradiran prostor

Del prostora ali območje, ki ima znižano vrednost, glede na preostali prostor (Zupan, 2016).

-

degradirana (urbana)
območja/browfield
lokacije

-

degradirana urbana
območja

-

degradirana urbana
območja

-

brownfield site

-

brownfields

-

brownfield

Določena lokacija ali njen del, ki je dejansko ali domnevno onesnažena ter obsega aktivni potencial za prenovo/ponovni razvoj ali ponovno rabo (US Environmental Protection Agency, 2002; cv: Yount, 2003).

-

brownfields

Zapuščene ali premalo uporabljene/izkoriščene nepremičnine, katerih širitev ali ponovni razvoj/prenova sta otežena zaradi dejanske ali domnevne onesnaženosti okolja (US Conference of Mayors, 1998; cv: Yount, 2003).

-

brownfield

Lokacija/nepremičnina, ki je prizadeta ali potencialno onesnažena (Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014).

-

brownfield

Območja predhodne rabe, ki niso več v rabi oziroma so zapuščena in potencialno onesnažena (Thomas, 2002).

-

brownfield sites

Zemljišče, ki je že bilo v rabi (ali »razvito«); zemljišče, ki je ali je bilo zasedeno s trajnimi objekti (z izjemo kmetijskih ali gozdarskih objektov) in z njimi povezano nadzemno infrastrukturo (Heasman in sod., 2011).
Vsako zemljišče (ali objekti), ki je že bilo v rabi in trenutno ni v uporabi v celoti, lahko je delno zasedeno oziroma uporabljeno. Lahko je tudi nezasedeno/prazno, opuščeno ali onesnaženo. Degradirana območja ne vključujejo odprtega
prostora, zemljišč, kjer so se sledovi nekdanje rabe »vključili« v pokrajino, so postala naravovarstveno pomembna ohranitvena območja širšega pomena ali pa predstavljajo dobrino in jih ni mogoče prištevati k območjem, ki bi zahtevala
ponovni razvoj (London Plan Glossary, 2011; cv: Definitions of previously …, 2018).
Območje prehodnega stanja v stalnem procesu prestrukturiranja in morfogeneze mesta. Spremenljiva sestavina mesta, ki ni obstojna, a je ravno zaradi slednjega trajna potencialna možnost za uvajanje sprememb in preurejanje
obstoječega. V primeru, da ni mogoče govoriti o faznem prehodu pač pa dolgotrajnejšem procesu, lahko postanejo degradirana urbana območja tudi fizična in funkcionalna ovira za razvoj sosednjih območij in izpeljavo planov
rekonstrukcije urbanih območij, s posrednim in neposrednim vplivom na procese prestrukturiranja mesta. Navkljub omenjenemu je tovrstna območja dolgoročno še vedno mogoče obravnavati za neizkoriščeno priložnost oziroma za
potencialno razvojno možnost (Koželj in sod., 1998).
Območje znotraj mestnih naselij, ki je po svojem stanju, značilnostih in podobi, razvrednoteno zaradi učinkovanja neprimerne ali opuščene rabe. Degradirano urbano območje lahko po fizičnih, funcionalnih, okoljskih ali socialnih
merilih izkazuje različne vrste in stopnje razvrednotenja. Gre za nepozidana in zapuščena stavbna zemljišča, prazne in zapuščene stavbe ter mirujoča in zapuščena gradbišča, ki predstavljajo osnovni vir za trajnostno preobrazbo mest
in naselij in jih je, zaradi svojih značilnosti in vplivov na delovanje mest, mogoče opredeliti kot degradirana urbana območja (DUO) (Koželj in sod., 2016)

Območje, katerega uporabna vrednost je tako zmanjšana, da je za njegovo oživitev potreben večji poseg v njegovo strukturo in rabo. Za degradirana območja, ki se pojavljajo v mestih, se običajno uporablja izraz »degradirano urbano
območje« (Degradirano območje. Inštitut za politike prostora, 2018).
Zemljišče, ki je ali je bilo zasedeno s trajnimi objekti in z njimi povezano nadzemno infrastrukturo. Definicija zajema razvojno območje, ki se lahko nahaja v grajenem ali ruralnem okolju in izključuje zemljišča ali objekte, ki so trenutno
v rabi za kmetijstvo ali gozdarstvo ter območja v grajenem okolju, ki še niso bila predmet razvoja (npr. parki, rekreacijska območja in druga območja, čeprav lahko le-ta obsegajo nekatere urbane značilnosti kot so poti, pavilijoni,
objekti). Definicija tudi izključuje območja, ki so sicer že bila predmet razvoja, vendar so se ostanki objektov ali nekdanje dejavnosti »zlili« z okoliško pokrajino v tolikšni meri, da jih je mogoče smatrati kot njen del in, kjer obstaja razlog,
ki prevladuje nad ponovno rabo območja (npr. prispevek območja k ohranjanju narave) ali pa predstavljajo dobrino in jih ni mogoče prištevati k območjem, ki bi zahtevala ponovni razvoj (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; cv:
ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2012; Lampič in sod., 2016).
Zaradi človekovih dejavnosti in/ali škodljivih naravnih sil tako izkoriščena, izčrpana in poškodovana krajina, da je potreben nov poseg za njeno koristno uporabo (Urbanistični terminološki slovar,1975;cv:Klinar,2007;cv:Uršič, 2016).
»Območje z znižano gospodarsko, družbeno, okoljsko in/ali vizualno vrednostjo, kjer je potrebna prenova, npr. opuščena industrijska območja, opuščene vojašnice, starejša stanovanjska naselja, propadajoča mestna središča.« (Mihelič,
2015; cv: Vodlan, 2016).

Degradirana (urbana) območja/«brownfield« lokacije so, poleg prostih/nedefiniranih površin znotraj mest/»infield« lokacij, območij namenjenih širitvi stavbnih zemljišč (nepozidanih zemljišč)/»greenfield« lokacij ter mikroambientov,
ki so pogosto spregledani, a bistveni za urejenost mestnega prostora, del razvojnih površin mest. Degradirana območja so trenutno ključne nosilke slabe podobe mesta (vpliv na vizualno degradacijo prostora), vendar hkrati predstavljajo
potencialna območja razvoja znotraj urbane strukture. Reaktivacija tovrstnih območij predstavlja uresničevanje principa kompaktnega mesta, s tem povezane boljše izrabe prostora in učinkovitega gospodarjenja s slednjim, zlasti z
vidika gospodarske javne infrastrukture (Kobetič in sod., 2015).
Deli prostora, ki so iz različnih razlogov (zaradi intenzivne rabe ali pa prenehanja rabe) razvrednoteni kot bivalno ali naravno okolje. Degradirana območja lahko nastanejo kot posledica delovanja naravnih sil. Vsako degradirano
območje se fizično razlikuje od okolice, tako glede rabe kot kakovosti, in lahko deluje kot razvojna ovira. Degradirana območje je običajno potrebno sanirati, kar pomeni odpraviti nezaželeno stanje in vzpostaviti novo rabo prostora
(Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009).
Območja, ki imajo zaradi različnih negativnih dejavnikov zmanjšano vrednost zemljišča, kar se odraža v slabšanju funkcionalnosti in uporabnosti stavb na tem zemljišču. Degradiranost območij predstavlja potencial za uvajanje
sprememb in preurejanje obstoječega (Koželj in sod., 1998; cv: Marković, 2014).
Z nekaterimi pravnimi izjemami in dodatki (ki se na primer nanašajo na nesanirana rudarska območja, območja železniške infrastrukture, onesnažena zemljišča, za katere veljajo ukrepi v okviru Zakona o primernem ekološkem odgovoru
in obveznosti za plačilo nastale škode (ang. »Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act/»CERCLA«/»Superfund Act«)), so degradirana območja nepremičnine, za katere je širitev, prenova ali ponovna
raba, lahko otežena zaradi dejanske ali domnevne prisotnosti nevarne snovi, onesnaževalca ali onesnažila (US-EPA, 2002; cv: Cheng in sod., 2011; USEPA; 2002; cv: Heasman in sod., 2011; Blaznik, 2011).
Zapuščeni, neizrabljeni ali slabo, nezadostno izkoriščeni industrijski in trgovski objekti/nepremičnine kjer sta njihova širitev in prenova/ponovni razvoj oteženi zaradi dejanske ali domnevne onesnaženosti okolja (US Environmental
Protection Agency, 1995; cv: Yount, 2003; National Association of Local Government Environmental Professionals, 1997; cv: Yount, 2003; Thomas, 2002).

Območja zapuščenih ali premalo uporabljanih starih industrijskih in/ali trgovskih objektov, ki lahko vplivajo na vizualno degradacijo in/ali ogrožajo varnost in zdravje ljudi, ki bivajo v njihovi okolici. Degradirana območja so običajno
onesnažena z majhnimi koncentracijami nevarnih snovi. Ponovni razvoj tovrstnih območij je odvisen in mogoč le po njihovi sanaciji (Adelaja in sod., 2010). Na degradiranih območjih so običajno prisotna naslednja onesnažila: težke
kovine (svinec, arzen), poliklorirani bifenoli (PCB), pesticidi, azbest, ogljikovodiki iz izpustov goriv. Degradirana območja ne ogrožajo le okolja, varnosti in zdravja ljudi, pač pa predstavljajo tudi razvojno oviro. Koncentracija tovrstnih
območij znotraj urbanih območij in starih industrijskih mest predstavlja izziv za mestne odločevalce/oblikovalce mestnih politik (Dorsey, 2003; cv: Adelaja in sod., 2010).
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Funkcionalno zastarela/tehnološko zaostala, nezasedena in pogosto onesnažena območja, ki se običajno nahajajo v urbanih območjih (Chrysochoou in sod., 2012).
Zapuščena ali premalo uporabljena/izkoriščena industrijska, trgovska ali kmetijska nepremičnina, katere prenova je otežena zaradi prisotne ali domnevno prisotne onesnaženosti, za katero ni mogoče upravičeno »obdolžiti« nobene
odgovorne osebe (Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of Initiatives and Program Impacts in the 50 States; cv: Yount, 2003).
Nezasedena ali prosta lokacija, za katero (oziroma za njen katerikoli del) ima davkoplačevalec utemeljen sum, da je, kot posledica kakšnekoli pretekle trgovske ali industrijske dejavnosti na območju, onesnažena zaradi izpusta nevarne
snovi ali morebitnega (»pretečega«) izpusta nevarne snovi, na način, da bi to motilo/oviralo predvideno uporabo te lokacije (Title 30 § 2010) (Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of Initiatives and Program
Impacts in the 50 States; cv: Yount, 2003).
Parcela ali del parcele nepremičnine, ki je dejansko ali zgolj domnevno onesnažena ter obsega aktiven potencial za ponovni razvoj (Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of Initiatives and Program Impacts in the
50 States; cv: Yount, 2003).
Obsega nepremičnino, ki je primerna za vključitev v Program prostovoljne sanacije (ang. »Voluntary Cleanup Program«) kot tudi nepremičnino, ki ni navedena na Nacionalnem prioritetnem seznamu (ang. Superfund: National Priorities
List (NPL)«) in je v lasti osebe v zvezi s katero poteka preiskava povezana z nepremičnino. Nepremičnina lahko obsega lokacijo odlaganja nevarne snovi (Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of Initiatives and
Program Impacts in the 50 States; cv: Yount, 2003; Superfund: National Priorities List (NPL). United States Environmental Protection Agency (EPA). 2018).
Degradirana območja opredeljuje Statut New Hampshira kot: »nepremičnine, za katere je značilna okoljska onesnaženost in so predmet določenih omejitev« (147-F:4, II.). Omenjene omejitve vključujejo zahtevo, da mora biti
nepremičnina skladna z vsemi sanacijskimi ukrepi ali skladostnimi zahtevami ter, da nepremičnina ne more biti upravičena do povračila stroškov iz sklada za odpravljanje posledic morebitnih naftnih izlivov in nesreč (ang. »the Oil
Discharge & Disposal Cleanup Fund«), sklada za odpravljanje posledic morebitnih izlivov goriv (ang. »the Fuel Oil Discharge Cleanup Fund«) ali iz sklada za odpravljanje posledic morebitnih izlivov motornega olja (ang. »the Motor Oil
Discharge Cleanup Fund«), razen če prejme znatno manj sredstev kot znaša celotno povračilo stroškov iz teh skladov. Poleg omenjene, obravnavana zvezna država uporablja še definicijo podano s strani ameriške okoljske agencije
(ang. »US Environmental Protection Agency«). Slednjo uporablja kot »delovno definicijo« za potrebe širših prizadevanj za prenovo/ponovni razvoj degradiranih območij (Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of
Initiatives and Program Impacts in the 50 States; cv: Yount, 2003).
Vsaka nekdanja ali obstoječa trgovska ali industrijska lokacija, ki je trenutno nezasedena ali premalo uporabljena/izkoriščena in kjer je potekal ali obstaja sum, da je potekal izpust onesnažil (Brownfields “State of the States”: An EndofSession Review of Initiatives and Program Impacts in the 50 States; cv: Yount, 2003).
Nekdanja ali obstoječa industrijska ali trgovska nepremičnina, ki je lahko dejansko ali zgolj domnevno onesnažena (Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of Initiatives and Program Impacts in the 50 States; cv:
Yount, 2003).
Zapuščena, neizrabljena ali nezadostno izkoriščena industrijska ali trgovska nepremičnina ali druga nepremičnina, za katero je značilno, da je njena širitev ali ponovni razvoj otežena zaradi onesnaženosti okolja, ki so ga povzročile
nadzorovane snovi (ang. »regulated substances«) (Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of Initiatives and Program Impacts in the 50 States; cv: Yount, 2003).
Degradirana območja opredeljuje statut ORS 285A.185 kot nepremičnine, kjer sta širitev ali prenova/ponovni razvoj otežena zaradi prisotne ali domnevno prisotne onesnaženosti okolja. Kljub temu je v uporabi zlasti naslednja »delovna
definicija« degradiranega območja: »nezasedena ali premalo uporabljena/izkoriščena industrijska ali trgovska nepremičnina, kjer sta njena raba in prenova/ponovni razvoj ovirani s strani okoljskih, ekonomskih in socialnih ovir
(Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of Initiatives and Program Impacts in the 50 States; cv: Yount, 2003).
Nezasedene ali premalo uporabljene/izkoriščene nepremičnine, ki so onesnažene ali je zanje značilen sum na onesnaženost, zaradi česar je oviran njihov ponovni razvoj (Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of
Initiatives and Program Impacts in the 50 States; cv: Yount, 2003).
Nepremičnine, ki so zapuščene ali nezadostno izkoriščene zaradi onesnaženosti okolja, kot posledice preteklih industrijskih ali trgovskih aktivnosti na območju (Brownfields “State of the States”: An Endof-Session Review of Initiatives
and Program Impacts in the 50 States; cv: Yount, 2003).
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Problematika degradiranih območij, vključno s poskusi njihove opredelitve, je bila obravnavana
tudi v okviru številnih mednarodnih projektov in iniciativ (omrežij).
Pri tem velja izpostaviti zlasti iniciativo (omrežje) CLARINET, ki se je primarno sicer ukvarjala s
problematiko onesnaženosti tal v Evropi, vendar se je v njenem okviru, med leti 1998 in 2001,
oblikovala tudi delovna skupina za področje degradiranih območij in njihovega ponovnega
razvoja. Le-ta je izdala poročilo z naslovom »Brownfields and Redevelopment of Urban Areas«,
v katerem je obravnavala obstoječe opredelitve in razsežnost problematike pojava degradiranih
območij, njihovo vključenost v mednarodno in nacionalno zakonodajo ter možnosti njihove
nadaljne obravnave, poleg tega pa je podala še definicijo tovrstnih območij, ki jo je z manjšimi
dopolnitvami, kasneje uporabljala tudi pogosteje izpostavljena iniciativa CABARNET (Heasman
in sod., 2011). Omenjena definicija je predstavljala enega prvih evropskih poskusov enotne
opredelitve degradiranih območij (Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011). Iniciativa
CLARINET je degradirana območja opredelila kot območja, ki so zaradi pretekle rabe na sami
lokaciji ali v njihovi okolici prizadeta, so zanemarjena ali premalo uporabljena/izkoriščena,
potencialno pomanjkljivo vzdrževana, za ponovno učinkovito rabo zahtevajo določene ukrepe
ter se običajno nahajajo v urbanem okolju (Cabernet Sauvignon, 2010, Miljuš, Vujoševic, 2012;
cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014).
Eden izmed ciljev leta 2002 ustanovljene inicative CABARNET je bila opredelitev enotne
definicije degradiranih območij na ravni evropskih držav (Dolinšek, 2016). Poročilo omenjene
iniciative je v okviru pregleda opredelitev degradiranih območij, ki so bile v uporabi v
posameznih evropskih državah ter podatkov o obsegu tako opredeljenih območij, namreč
razkrivalo velike razlike v obravnavi in zaznavanju tovrstnih območij znotraj evropskih držav
(Špes in sod., 2012). Kot je izpostavila iniciativa, samo prepoznavanje značilnosti degradiranih
območij v okviru posameznih držav ni bilo problematično, težava pa je nastala ob primerjavi
podatkov, saj so bili le-ti med seboj večinoma neskladni in posledično neprimerljivi (Ferber in
sod., 2006; cv: Dolinšek, 2016). Glede na omenjeno iniciativo, slednje predstavlja bistveno
težavo pri reševanju problematike degradiranih območij in učinkovitosti spremljanja njihovega
pojavljanja v prostoru (Ferber in sod., 2006). Iniciativa je zato predlagala enotno definicijo
degradiranega območja, ki bi pripomogla k bolj poenotenemu poimenovanju in obravnavi
omenjenega termina v Evropi. V okviru iniciative CABARNET so bila degradirana območja
opredeljena kot opuščena ali nezadostno izkoriščena območja, ki so zaradi pretekle rabe na
sami lokaciji ali v njihovi okolici prizadeta. Večinoma naj bi bila locirana v razvitih ali »delno
razvitih« urbanih območjih ter bila dejansko ali zgolj domnevno onesnažena, za povrnitev v
ponovno rabo pa naj bi zahtevala posredovanje oziroma določene predhodne ukrepe
(Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network (projekt CABARNET); cv:
ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011). Tovrstna območja naj bi se običajno nanašala na
območja pretekle rabe ali opuščena območja, ki vključujejo zemljišča različnih dimenzij in lokacij
(Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network (projekt CABARBET3),
Concerted Action of the European Commission's Environment and Climate Research and
Development Programme (projekt CLARINET4); cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…,
2012). Omenjena definicija ni pripomogla le k poenoteni obravnavi termina na evropskih tleh,
pač pa se je v delu skladala tudi z ameriško opredelitvijo in obravnavo tovrstnih območij
(Dolinšek, 2016).
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V okviru raziskovalnega projekta RESCUE (ang.«Regeneration of European Sites in Cities and
Urban Environments«) iz leta 2002, ki je v izhodišča regeneracije degradiranih območij poskušal
vključiti koncept trajnosti z uvedbo novih metodologij, postopkov in orodij za trajnostno
regeneracijo industrijskih degradiranih območij v Evropi, je bila oblikovana trajnostna definicija
degradiranih območij (Heasman in sod., 2011; Lampič in sod., 2016). Eden izmed bistvenih
namenov omenjenega projekta je bil namreč povezan z izboljšanjem možnosti in odpravljanjem
obstoječih ovir za ponovno uporabo opuščenih zemljišč z namenom zmanjšanja posegov na
nepozidane površine oziroma površine, ki predhodno niso bile v rabi in kjer lahko njihov nadaljni
razvoj poteka v obliki ekspanzivne zazidave zelenih ali kmetijskih zemljišč (ang. »greenfield«)
(Heasman in sod., 2011).
Definicija degradiranih območij je bila vzpostavljena tudi v okviru projekta COBRAMAN, ki je bil
namenjen izobraževanju menedžerjev (upravljalcev) za koordinacijo aktivnosti in upravljanja
procesov prenove degradiranih območij. V okviru omenjenega projekta so bila degradirana
območja opredeljena kot tista, ki so skupaj z okoliškimi zemljišči prizadeta zaradi preteklega
izrabljanja, so zanemarjena ali premalo izkoriščena, se nahajajo predvsem v urbanih območjih
in zahtevajo določen ukrep za njihovo ponovno koristno uporabo (Sustainable Brownfield
Regeneration, CABERNET network report, 2006; cv: Ertel in sod., 2011).
Podobna opredelitev degradiranih območij je podana tudi v okviru projekta LEPOB (ang.
»Brownfields: Lifelong Educational Project, Leonardo da Vinci Pilot Project CZ /04/B/F/PP168014«), ki je degradirana območja opredelil kot območja, ki so opuščena, nezadostno
uporabljena ali prosta, prazna oziroma nezasedena ter potencialno onesnažena. Degradirana
območja naj bi bila območja, kjer se je pretekla dejavnost prenehala izvajati, njihova ponovna
učinkovita uporaba pa naj ne bi bila mogoča brez ustreznih predhodnih (sanacijskih ali
obnovitvenih) ukrepov. Mednje naj bi se uvrščala tudi delno opuščena območja, ki so na delu
sicer še vedno v uporabi (Bergatt Jackson, 2006a).
Nekoliko drugačno definicijo degradiranih območij, izpostavlja projekt ReTInA (ang.
»Revitalisaton of Tradicional Industrial Areas in South-East Europe«), saj le-ta v definicijo
vključuje prepoznan potencial tovrstnih območij za njihov ponovni razvoj, in sicer v združevanju
in prepletanju pretekle in nove, revitalizirane rabe na predhodno zapuščenem, neizrabljenem
ali nezadostno izkoriščenem območju (RETINA, 2012; cv: Lampič in sod., 2016). Definicija,
oblikovana v okviru omenjenega projekta, degradirana območja opredeljuje kot zapuščena,
neizrabljena ali nezadostno izkoriščena industrijska območja po procesu regionalnega
ekonomskega prestrukturiranja, kjer je širitev, ponovna raba ali revitalizacija le-teh lahko
otežena. Tovrstna območja naj bi nudila priložnost povezovanja (pretekle, industrijske)
dediščine območja z novo revitalizirano rabo (ReTInA (Revitalisation of Tradicional Industrial
Areas in South-East Europe), BRM Brownfield Revitalisation Methodology), 2012; cv: Lampič in
sod., 2016).
Pregled različnih domačih in tujih opredelitev ter pojmovanj degradiranih območij odraža
heterogenost in nepoenotenost razumevanja ter obravnave degradiranih območij med
posameznimi državami in na znanstveno-raziskovalnem področju, poleg tega pa omogoča tudi
prepoznavanje njihovih številnih podobnosti. Na podlagi le-teh je mogoče izpostaviti skupne
lastnosti različnih opredelitev termina »degradirano območje«.

31

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

Degradirano območje - ki je v večini virov in literature pojmovano kot opuščeno, delno
opuščeno ter nezadostno izkoriščeno območje, ki ni v uporabi in kjer se dejavnosti, ki so bile v
preteklosti prisotne na območju, ne izvajajo več - je mogoče na podlagi skupnih značilnosti
definicij omenjenega termina v analiziranih virih in literaturi, opredeliti z naslednjim naborom
ključnih oznak, ki odražajo vsebino opredelitev/definicij obravnavanega termina in njihove
medsebojne razlike (Yount, 2003):
- trenutna raba območja: zapuščenost območja, opuščenost ali delna opuščenost
območja, neizrabljenost območja, nezasedenost/prostost zemljišč na območju,
slaba/pomanjkljiva oziroma nezadostna izkoriščenost ali uporabljenost območja;
- obseg območja: nepremičnina, posest, objekt;
- prisotnost predhodne (industrijske in sorodne proizvodne, poslovne, kmetijske, vojaške
idr.) rabe na območju in spremenjenost/preoblikovanost območja zaradi nekdanje rabe
na sami lokaciji in v njeni okolici;
- dejanska ali domnevno prisotna (potencialna) onesnaženost območja: prisotna
onesnaženost ali potencialno prisotna onesnaženost območja, resnična ali domnevno
prisotna (zaznana/dojeta) onesnaženost območja, dejanska ali domnevno prisotna
(zaznana/dojeta) onesnaženost območja, znana ali domnevno prisotna
(zaznana/dojeta) onesnaženost območja, onesnaženost območja ali sum na
onesnaženost območja, prisotnost utemeljenega razloga, ki nakazuje, da je območje
lahko onesnaženo, prisotnost izpusta ali suma na izpust onesnažil na območju,
prisotnost verjetnega izpusta/odlaganja nevarnih snovi na območju, prisotnost
dejanskega ali morebitnega (»pretečega«) izpusta/odlaganja nevarnih snovi na
območju;
- vir in vrsta onesnaženja, prisotnega na območju: onesnaženje/kontaminacija območja
kot posledica prisotnosti nevarnih snovi, onesnaževalca ali onesnažila, splošno
onesnaženje okolja/kontaminacija območja, onesnaženje okolja/kontaminacija
območja,
ki
je
posledica
onesnaževanja
z
nadzorovanimi
snovmi,
onesnaženje/kontaminacija območja, ki je prepoznana kot okoljska ovira;
- prepoznani učinki onesnaženega/kontaminiranega območja na ponovni razvoj območja:
zapletanje/oteževanje, oviranje/oteževanje/preprečevanje, negativen vpliv prisotnega
onesnaženja/kontaminacije območja na prenovo in ponovni razvoj območja;
- različna izraženost in pojmovanje potenciala za ponovni razvoj območja: aktivni
potencial za prenovo in ponovni razvoj območja, oviranje/oteženost prenove in
ponovnega razvoja območja zaradi ekonomskih ali socialnih ter drugih ovir, prisotnih na
območju.
Poleg navedenih ključnih oznak, ki odražajo vsebino definicij obravnavanega termina in njihove
medsebojne razlike, je med skupnimi značilnostmi opredelitev omenjenega termina v
analiziranih virih in literaturi, dodatno mogoče izpostaviti še naslednje lastnosti oziroma ključne
oznake, ki vsebinsko opredeljujejo in pojasnjujejo termin »degradirano območje«, in sicer:
- predhodna razvitost območja;
- (potencialna) zanemarjenost in pomanjkljiva vzdrževanost območja;
- fizična degradiranost območja;
- zmanjšana vrednost prostora in objektov na območju (»podcenjenost« območja);
- lociranost in večja pogostost pojavljanja običajno v (razvitih ali delno razvitih) urbanih
območjih (pogosto na ugodnih in privlačnih lokacijah), vendar ne izključno, saj se
tovrstna območja pojavljajo tudi na drugih območjih in v odprtem prostoru;
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-

-

prepoznavanje območja kot razvojne ovire zaradi morebitne prisotnosti ekonomskih,
socialnih, okoljskih ter drugih problemov na območju (območje je v tovrstnih primerih
fizična in funkcionalna ovira tudi za razvoj okoliških območij in izpeljavo predvidenih
mestnih načrtov prestrukturiranja in rekonstrukcije ali t. i. »urbana ločina«, ki s svojim
stanjem neposredno ali posredno vpliva na procese prestrukturiranja mesta);
prepoznavanje območja kot območja, ki zahteva posredovanje in ukrepanje;
prisotnost potrebe po sanaciji, prenovi in revitalizaciji (ponovni oživitvi) območja;
potreba po predhodnih (sanacijskih in revitalizacijskih) ukrepih za ponovno učinkovito
rabo območja;
prisotnost razvojnega potenciala za ponovni razvoj s strani tovrstnega območja z vidika
nudenja raznolikih razvojnih možnosti;
pojmovanje in prepoznanost območja kot del razvojnih površin mest oziroma kot
potencialno razvojno območje/potencialna razvojna možnost, ki zaradi svoje
spremenljivosti nudi stalno možnost »preustroja« obstoječih rab in priložnost za
razrešitev specifičnih funkcionalnih in drugih problemov v prostoru.

Slika 4: Povezave in razmerja med ključnimi oznakami
različnih definicij, povezanih z degradiranimi območji.

Slika 5: Shematski prikaz ključnih oznak definicij
degradiranih območij, ki temeljijo na predhodni rabi
območja.

Vir: Heasman in sod., 2011, str. 11.

Vir: Heasman in sod., 2011, str. 14.

Slika 6: Shematski prikaz ključnih oznak definicij
degradiranih območij, ki temeljijo na onesnaženosti in
zahtevi po posredovanju ter ukrepanju na območju.

Slika 7: Shematski prikaz ključnih oznak definicij
degradiranih območij, ki temeljijo na opuščenosti
območja.

Vir: Heasman in sod., 2011, str. 13.

33 Vir: Heasman in sod., 2011, str. 13.
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Z nepoenotenostjo razumevanja in pojmovanja termina »degradirano območje«, je ključno
povezana zlasti terminologija obravnavanega termina iz katere izhaja temeljna težava
opredeljevanja degradiranih območij, kar velja tudi za slovenski prostor.
V slovenskem jeziku se obravnavan termin pojavlja le v obliki ene same besedne zveze, ki se
lahko vsebinsko povezuje tako z okoljsko onesnaženostjo kot tudi z drugimi vrstami
prepoznanih degradacij v prostoru (socialna degradacija, vizualna degradacija, fizična
degradacija idr.) (Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017). Tuji primeri opredelitev termina
nakazujejo, da so v tujini degradirana območja pogosto povezana z (dejanskim ali
potencialnim/domnevnim) onesnaženjem okolja. Slovenske opredelitve omenjenega termina
pa primarno niso povezane z onesnaževanjem, pač pa se pogosteje povezujejo z drugimi
vrstami degradacij v prostoru oziroma termin »ozko« niti ne opredeljuje obravnavane oblike
degradacije (Lampič in sod., 2016). Ker enotne definicije termina, ki bi vključevala vse vidike
degradacije prostora ni mogoče opredeliti, od tod izvira največ težav pri opredeljevanju termina
(Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017).
Lampičeva, Kušar in Zavodnik Lamovškova (2017, str. 4) predlagajo, da posamezen termin in
njegovo definicijo spremlja natančnejša, dodatna vsebinska opredelitev izbranega vidika
degradacije prostora (npr. socialna degradacija, okoljska degradacija/degradacija okoljskih
sestavin, vizualna degradacija, funkcionalna degradacija idr.) s kriteriji za njegovo identifikacijo,
kar olajšuje obravnavo različnih vidikov degradacije prostora. Na omenjen način so različni vidiki
degradacije prostora obravnavani tudi v nadaljevanju pričujočega magistrskega dela.
Poleg raznolikosti opredeljevanja in pojmovanja degradiranih območij, je med različnimi viri in
literaturo oziroma v razpravah, ki se navezujejo na problematiko degradiranih območij,
raznoliko tudi opredeljevanje in poimenovanje z njimi povezanih pojmov. Slednje je zlasti
odvisno od pestrosti pojavnih oblik in razvojnih ciklov degradacije v prostoru, saj je omenjene
pojme mogoče opredeliti kot različne »pojavne oblike« degradiranih območij v prostoru (Koželj
in sod., 1998).
V nadaljevanju (Preglednica 2) je naveden seznam pojmov z angleškimi ustreznicami, ki se
povezujejo z opredelitvami degradiranih območij, in jih je mogoče najpogosteje zaslediti v
razpravah, povezanih s problematiko tovrstnih območij (Koželj in sod., 1998).
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Preglednica 2: Seznam pojmov, ki se povezujejo s terminom »degradirano območje« in jih je mogoče pojmovati v smislu različnih pojavnih oblik degradiranih območij v prostoru.
Pojem

opuščeno zemljišče (ang.
»derelict land«)

Opredelitev pojma
Zaradi pretekle industrijske ali druge dejavnosti tako poškodovano zemljišče, da je brez predhodne sanacije nezmožno učinkovite rabe. Običajno se pojem
navezuje na opuščena območja izkoriščanja mineralnih surovin ter območja zapuščenih vojaških, storitvenih in industrijskih objektov ali prostorov. Pojem je
lahko povezan tudi z zemljišči, za katere je značilna onesnaženost tal (Alker in sod., 2000).
Zemljišče, ki občutno kvari ali bi najverjetneje občutno kvarilo vrednost, lastnosti ali videz soseske (Lončar Klemenčič, 2016).

opuščeno zemljišče (ang.
»wasteland«)

opustošeno zemljišče (ang.
»devastated area«)

Poleg neurejenih (neformalnih) zelenih površin, so tovrstna zemljišča - imenovana tudi degradirana območja, opuščena zemljišča ali ruderalna zemljišča dinamična območja, ki nastanejo po porušitvi objektov ali ko prostor preneha biti v upo(rabi) in izginejo ob gradnji objektov (Rupprecht in sod., 2015; cv: Brun,
Di Pietro, Bonthoux, 2018; Bonthoux in sod., 2014; cv: Brun, Di Pietro, Bonthoux, 2018). Gre za proste oziroma nedefinirane površine znotraj mest (Kobetič in
sod., 2015). Zanje je značilno, da običajno niso vzdrževana in so neustrezno upravljana, poraščena s spontano vegetacijo, dobro dostopna ter locirana
neenakomerno, na številnih lokacijah znotraj mest. Prepoznana so v obliki (neurejenih) zelenih površin, opuščenih zemljišč, zapuščenih zemljišč, lokacij
odlagališč, in zemljišč, ki trenutno niso v (upo)rabi, vendar čakajo na nadaljni razvoj (Brun, Di Pietro, Bonthoux, 2018).
Degradirana območja so opustošena zemljišča, ki imajo težave z nadaljnim razvojem oziroma njihovo uporabo zaradi potreb po visokih vložkih v tovrstna
območja. Povzročajo okoljske, prostorske, ekonomske in socio-ekonomske probleme (Jankových, 2005; cv: Lacina, 2014). Glede na češko nacionalno bazo
degradiranih območij obravnavan pojem opredeljuje degradirano območje, in sicer kot: degradirano območje je območje, ki se je v preteklosti uporabljalo za
industrijsko, kmetijsko, gradbeno ali drugo dejavnost/je lahko opustošeno/zmanjšuje njegovo privlačost za prihodnjo uporabo (Chechinvest, 2008; cv: Lacina,
2014).

neuporabno zemljišče (ang.
»spoilt land«)

Poškodovano zemljišče po opuščeni rudarski dejavnosti, dejavnosti odlaganja odpadkov ali industrijski dejavnosti. Širša interpretacija tovrstnih zemljišč
vključuje: zemljišča po končanem gospodarskem ciklu razvoja, onesnažena zemljišča, degradirana zemljišča, ki so posledica naravnih nesreč (Taussik, 1999).

premalo uporabljeno/
izkoriščano zemljišče (ang.
»underutilized land«)

Zemljišče, ki trenutno ni v celoti v upo(rabi) oziroma ni ustrezno izkoriščano in v ustrezni produktivni rabi. Če je zemljišče ustrezno izkoriščano in v celoti v
uporabi, se slednje ne uvršča med degradirano. Med slednje se uvršča v primeru, da je zemljišče izkoriščano in v uporabi le delno (Alker in sod., 2000). Primer
omenjenih zemljišč so premalo uporabljana in nezasedena zemljišča ob robu mest (t.i. «greenfields«), ki so pogosto vrednotena kot območja z razvojnim
potencialom (Newman in sod., 2018).

slabo/nezadostno izkoriščeno
zemljišče (ang. »under-used
land«)

Delno zasedeno zemljišče / zemljišče, ki je le delno v (upo)rabi (Alker in sod.,2000).

neuporabljano zemljišče (ang.
»unused/disused land«)

Zemljišče, ki trenutno ni v (upo)rabi oziroma ni v funkciji (Alker in sod.,2000).

propadajoče zemljišče (ang.
»decaying land«)

Zemljišče, ki je posledica netrajnostnega kmetijstva, rudarstva, onesnaževanja in širjenja urbanih območij na območja, ki predhodno še niso bila v rabi
(predhodno še nepozidane površine (ang. »greenfields«)). Pojem je povezan z degradacijo tal (Millions at risk…, 2018).
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zanemarjeno zemljišče (ang.
»neglected land«)

Neurejeno in neustrezno vzdrževano oziroma nevzdrževano zemljišče.

porušeno območje (ang.
»demolition site«)

Območje, kjer je bila gradbena struktura porušena.

zapuščeno zemljišče (ang.
»abandoned land«)

Tip opuščenega zemljišča, ki ima negativni vpliv na okolje in pomembno vpliva na zgradbo in ustroj mest (Wang in sod., 2017). Občasno so zapuščena zemljišča
koriščena za nezakonito odlaganje odpadkov, s čimer se povečuje tveganje za onesnaženje tal (Lopez in sod., 2011; cv: Grădinarua, Kienast, Psomas, 2017).
Neizkoriščeno ali nezadostno, slabo izkoriščeno zemljišče, ki vključuje: degradirana območja, prazne parcele, območja, kjer je bila gradbena struktura porušena,
zemljišča, na katerih zaradi različnih razlogov ni mogoče graditi in območja, ki predhodno še niso bila v rabi (predhodno še nepozidane površine (ang.
»greenfields«)) (Pagano, Bowman, 2000; cv: Pearsall, Lucas, Lenhardt, 2014).
Zemljišče (ali stavba), ki je nezasedeno/prazno več kot dve leti (Accordino, Johnson, 2000; Pearsall, Lucas, Lenhardt, 2014).

nezasedeno/prosto/prazno
zemljišče
(ang. »vacant land«)

Neuporabljano zemljišče/parcela, ki se razlikuje po obliki, lokaciji, velikosti in lastništvu. V njegov okvir sodijo:
(1) preostala zemljišča (ang. »remnant parcels« - manjša zemljišča nepravilnih oblik, ki so bila spregledana s strani preteklega razvoja),
(2) nezazidljiva zemljišča (ang. »unbuildable« - zemljišča, na katerih se pojavljajo fizične omejitve (kot je na primer strmost pobočij)),
(3) zemljišča na zalogi (ang. »corporate reserve« - zemljišča, ki so v lasti javnih podjetij, z namenom zagotavljanja predvidenih širitev in zaščite proti višjim
stroškom pridobivanja zemljišč),
(4) špekulativno zadržana zemljišča (»ang. »land held for speculation« - zemljišča, namenjena prihodnji uporabi, ki so pogosto v lasti korporacij ali zasebnikov;
zemljišča so »zadržana« z namenom pridobivanja dobička ob porastu cen zemljišč),
(5) institucionalna zemljišča/območja za dolgoročni razvoj (ang. »institutional parcels« - zemljišča, ki so v lasti javnih ali pol-javnih organizacij z namenom
zagotavljanja zemljišč za bodoče potrebe) (Brown, 1957; Northam, 1971; cv: Pearsall, Lucas, Lenhardt, 2014).
Zemljišče na katerem je gradnja dopustna, vendar zaradi različnih razlogov ostaja prazno. Lahko gre za popolnoma prazno zemljiško parcelo, neustrezno
uporabljeno zemljišče, zemljišče na katerem so ruševine ter parcelo ali del parcele, ki ni izkoriščena, kar lahko vključuje tudi zemljišče, ki se ne uporablja za
predviden namen (Šubic Kovač, 2004; cv: Lončar Klemenčič, 2016; Kimbauer, 2012; cv: Lončar Klemenčič, 2016).
Nezasedeno zemljišče oziroma zemljišče, ki ni v (upo)rabi. Gre za zemljišče, kjer je predhodna učinkovita raba usahnila za pomembno dolgo obdobje. Takšno
zemljišče je lahko onesnaženo, opuščeno ali zanemarjeno. Zemljišča, ki so opredeljena kot nezasedena ali prosta, lahko obsegajo dele, ki še niso bili nikoli v
uporabi, zato bi lahko med tovrstna zemljišča uvrstili tudi delno onesnažena ali delno nezasedena/prosta zemljišča (Alker in sod., 2000).

nezasedeno/prosto/prazno
urbano zemljišče (ang. »urban
vacant land«)

Zemljišče, ki zaradi pomanjkanja zanimanja, ustreznih investicij ter neustreznega (prostorskega) načrtovanja, pogosto postane slabo izkoriščen, zapuščen in
nezaželjen prostor v mestu (Kim, Miller, Nowak, 2015).

Vir: Koželj in sod., 1998, str. 71.
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2.3.3 Kriteriji za določanje in evidentiranje (funkcionalno) degradiranih območij
Pri opredeljevanju kriterijev za evidentiranje in vrednotenje degradacije, se ni mogoče opirati
na urbanistične, ekološke ter na estetske (vizualne) standarde, ki bi bili v praksi splošno in
dejansko uveljavljeni. Zaznavanje degradacije v prostoru je v določeni meri pogojeno tudi z
razlikami v preferencah, sposobnosti in pripravljenosti njenega zaznavanja, razvitosti vrednot,
občutljivosti do okolja ter zavedanja odgovornosti ustreznega ravnanja z njim. Posledično je
tudi evidentiranje pojava degradiranih območij delno usmerjeno k določeni »vrednostni
predpostavki«, saj je odvisno zlasti od opredelitve omenjenega pojava kot tudi od
prepoznavanja in zaznavanja teže problema, ki ga tovrstna območja predstavljajo (Koželj in
sod., 1998).
V slovenski zakonodaji kriteriji za določanje degradiranih območij niso natančno opredeljeni,
kar vpliva na neskladnost njihove uporabe v okviru evidentiranja tovrstnih območij v prostoru
(Kokalj, 2016). Bistveni kriteriji za evidentiranje (funkcionalno) degradiranih območij običajno
izhajajo iz definicij ali opredelitev omenjenih območij. Na podlagi pregleda različnih domačih in
tujih virov ter literature je mogoče ugotoviti, da številni avtorji opredeljujejo še druge, dodatne
kriterije, ki omogočajo dejansko evidentiranje tovrstnih območij (Lampič in sod., 2016). Kriteriji
za prepoznavanje degradiranih območij vključujejo splošne, specifične, merljive, nemerljive,
količinske ter kakovostne kriterije (Koželj in sod., 1998).
Kot ugotavlja Koželj s sodelavci (1998, str. 20–21) je tovrstne kriterije oziroma merila za
ugotavljanje degradiranih območij, po pomenu, ki ga imajo za nastanek pojava in potek procesa
razvrednotenja, mogoče razvrščati med ekonomska merila, funkcionalna in tehnološka merila,
ekološka merila, urbanistična merila, socialna merila in oblikovna merila. Ista merila kot za
ugotavljanje nastanka, je mogoče opredeliti tudi za način prepoznavanja posledic
razvrednotenja v prostoru. Mednje sodijo: oblikovna merila, funkcionalna merila, ekološka
merila, prostorska merila (fizična, urbanistična in strukturna merila), socialna merila
(kulturološka merila) in ekonomska merila (Koželj in sod., 1998). Tovrstna merila Koželj s
sodelavci (1998, str. 21–23) tudi natančneje opredeljuje in podaja njihove primere, in sicer:
- ekonomska merila: Vključujejo parametre, ki izhajajo iz ocene gibanja akumulacij na
zemljišču.
- funkcionalna merila: Vključujejo parametre, ki izhajajo iz ocene ustreznosti in
primernosti namenske rabe.
- okoljevarstvena merila: Vključujejo parametre za merjenje obremenitev širšega in/ali
neposrednega okolja z aktivno ali opuščeno rabo.
- fizična merila: Parametri, ki odražajo materialno in gradbeno stanje stavb, ureditev ter
opreme, ustreznost njihove izvedbe, dotrajanost in vzdrževanost ter stanje zelenih
ureditev.
- urbanistična merila: Vključujejo parametre, po katerih se vrednoti ustreznost
načrtovanja in uporabnost grajenih struktur.
- strukturna merila: Vključujejo parametre, ki pojasnjujejo zakonitosti razvoja in vzorec
razporeditve degradiranih območij v odnosu do »ustroja« mesta.
- socialna merila: Vključujejo parametre, ki odražajo kakovost bivanjskega in socialnega
okolja.
- oblikovna merila: Vključujejo parametre, ki izhajajo iz vrednotenja razpoznavnosti,
berljvosti, stimulativnosti, skladnosti, privlačnosti in sporočilnosti prostorskih oblik.
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Številčnost omenjenih kriterijev omogoča določevanje različnih pojavnih oblik degradacij v
prostoru, s prilagajanjem vrednosti kazalnikov pa je mogoče določiti tudi različne stopnje
»degradiranosti« (Lampič in sod., 2016). Z velikim številom opredeljenih kriterijev so povezane
tudi pomanjkljivosti, ki se povezujejo z zapletenostjo opredeljevanja in evidentiranja
degradiranih območij v prostoru, neustrezno opredelitvijo razmerij med njimi ter vključenostjo
urbanističnih kazalnikov, ki med degradirana območja vključujejo tudi območja, ki niso
opuščena5, pač pa le odstopajo od normativnih določil oziroma »normativne urejenosti
prostora« (npr. od urbanističnih smernic, prostorskih ureditvenih pogojev, standardov idr.)
(Lampič in sod., 2016).
V okviru CRP »Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost
Slovenije« je bilo število vključenih kriterijev za evidentiranje in opredelitev degradiranih
območij, v primerjavi s številom meril, ki so jih predlagali Koželj s sodelavci (1998, str. 21–23)
zmanjšano. Nabor kriterijev za evidentiranje in opredelitev degradiranih območij je namreč
vključeval zgolj tri kriterije, ki so se nanašali na (Zaključno poročilo o…, 2012; Špes in sod., 2011;
cv: Kokalj, 2016; Špes in sod., 2012; cv: Zupan, 2016):
- stopnjo opuščenosti dejavnosti: Dejavnost, ki je povzročila degradacijo na degradiranem
območju je bila bodisi povsem opuščena, delno prisotna (prisotna v zmanjšanem
obsegu) ali pa je bila na tovrstnem območju delno prisotna nova dejavnost (na
degradiranem območju sta bili delno prisotni predhodna in nova dejavnost).
- minimalno velikost posameznega degradiranega območja: Minimalna površina
evidentiranega degradiranega območja je znašala 1 ha, pri čemer so bila vključena tudi
funkcionalna zemljišča.
- vrsto dejavnosti: Evidentirana so bila tista degradirana območja, kjer je mogoče
umeščati nove gospodarske in druge dejavnosti, in sicer industrijska območja, rudarska
območja, transportne in druge infrastrukturne površine s pripadajočimi objekti ter
vojaška območja – območja z drugimi dejavnostmi (npr. turistična, kmetijska idr. pa so
bila izvzeta).
Podobni kriteriji so bili uporabljeni tudi s strani Lampičeve in sod. (2015) v okviru projekta
»Vzpostavitev aktivnega registra funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo«.
Zaradi pomanjkanja ustreznih kriterijev in meril za opredelitev degradiranih območij, so izvajalci
omenjenega projekta sprva določili tipologijo funkcionalno degradiranih območij (FDO), način
prostorske zamejitve tovrstnih območij ter minimalno velikost posameznega evidentiranega
območja. Pri evidentiranju FDO v prostoru so izvajalci omenjenega projekta upoštevali
naslednje kriterije (Lampič in sod., 2015; Lampič in sod., 2015; cv: Zupan, 2016):
- obstoječa raba FDO: Med FDO so se uvrščala industrijska območja, rudarska območja,
infrastrukturna območja, vojaška območja, turistična in rekreacijska območja, območja
kulturne dediščine, kmetijska območja, poslovno-trgovska območja, stanovanjska
območja, stara vaška jedra in odlagališča.
- minimalna površina zajema posameznega FDO: Minimalna površina zajema
posameznega evidentiranega FDO je znašala 0,5 ha.
- stopnja opuščenosti FDO: Evidentirana so bila območja, ki niso bila v funkciji oziroma so
bila z vidika obstoječe rabe funkcionalno slabše izkoriščena (delno opuščena).
____________________________________
5
Opomba: Glede na pregled domačih in tujih virov in literature ter drugih obstoječih raziskav je termin »degradirano območje« pogosto
povezan z opuščenostjo, delno opuščenostjo ali nezadostno izkoriščenostjo območja. Odstopanje od normativnih določil oziroma »normativne
urejenosti prostora« običajno ni predmet obravnave v okviru termina »degradirano območje«.
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Posamezno območje je bilo opredeljeno za funkcionalno degradirano na podlagi omenjenih
dveh kriterijev, prikaz značilnosti in oris razmer na določenem FDO pa so omogočali dopolnilni
kriteriji za oris razmer, ki so vključevali: stopnjo opuščenosti posameznih objektov na
evidentiranem FDO, prisotnost različnih oblik vizualne degradacije, potencialno ogroženost
posameznih okoljskih sestavin zaradi preteklih in/ali obstoječih dejavnosti na FDO, analizo
planske in dejanske rabe in drugo (Lampič in sod., 2015; cv: Zupan, 2016).
Merila in kriterije za evidentiranje degradiranih urbanih območij je podala tudi ena zadnjih
raziskav, ki se je ukvarjala s problematiko degradiranih območij v Sloveniji, in sicer raziskovalna
naloga z naslovom »Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2) z
nadgradnjo: določitev nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO)« Fakultete za arhitekturo
Univerze v Ljubljani. Oblikovanje kriterijev in meril ter enotne metodologije za določitev
nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO) je predstavljalo tudi bistven namen omenjene
raziskovalne naloge (Koželj in sod., 2016). Opredeljena merila in kriteriji za evidentiranje
nerevitaliziranih urbanih območij, so bila določena na način, da so le-ta primerna za
vrednotenje različnih tipov nerevitaliziranih urbanih območij ter omogočajo zaznavanje in
spremljanje pojava degradiranih območij v prostoru (Dolinšek, 2016). Osnoven kriterij pri
evidentiranju nerevitaliziranih urbanih območij v okviru omenjene raziskovalne naloge je bila
minimalna velikost območja (minimalna površina evidentiranega nerevitaliziranega urbanega
območja je znašala vsaj 2000 m2), pri čemer so avtorji upoštevali tudi (Koželj in sod., 2016):
- enotnost prostorskih značilnosti območja (mdr. namenske rabe, usmeritev varstva
okolja in kulturne dediščine, izvedbenih pogojev in drugih usmeritev);
- zaključenost območja (EUP ali več EUP, ki se med seboj stikajo oziroma parcela ali
skupek parcel ki se med seboj stikajo, saj je bilo evidentiranje nerevitaliziranih urbanih
območij izvedeno na dveh ravneh, ki vključujejo raven enot urejanja prostora (EUP) in
raven parcele);
- usklajenost poteka meja nerevitaliziranega urbanega območja s potekom parcelnih
meja in meja EUP.
Pri določevanju meril za evidentiranje in določevanje vrst degradiranosti urbanih območij, so
avtorji omenjene raziskovalne naloge izhajali iz že omenjenih osmih meril, podanih s strani
Koželja in sod. (1998). Z namenom poenostavljenja evidentiranja obravnavanih območij v
prostoru, pa so avtorji v nadaljevanju raziskovalne naloge, od omenjenih, upoštevali le štiri
merila oziroma kriterije, ki opredeljujejo vrste degradiranosti in vplivajo na opredelitev
nerevitaliziranih območij, in sicer (Koželj in sod., 2016):
- kriteriji in merila funkcionalne degradacije (FuD): Določajo ustreznost rabe z vidika
intenzivnosti, obremenjenosti okolja, združljivosti z rabo v sosednjih območjih ter z
vidika strukturne lege in strukturnih sprememb. Merila funkcionalne degradacije so:
dejanska raba, opuščena raba, mešana raba, prometna obremenjenost, dostopnost,
prehodna raba.
- kriteriji in merila fizične degradacije (FiD): Določajo materialno in gradbeno stanje
objektov, opreme in zelenih ureditev. Z njimi se opredeljuje fizično stanje objektov,
njihova starost in dotrajanost ter vzdrževanost grajenih in naravnih danosti, poleg tega
pa se določa tudi ustreznost njihove uporabe in načrtovanja. Merila fizične degradacije
so: gabariti zazidave, gostota zazidave, odprte grajene in zelene površine, stanje
objektov in odprtih površin, morfologija zazidave.
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-

kriteriji in merila socialne degradacije (SoD): Nakazujejo sum socialne degradacije na
območju. Sum socialne degradacije označuje prisotnost ali domnevno prisotnost enega
ali kombinacije več socialnih meril, ki vključujejo: prisotnost kriminala, tolp, vandalizma,
getoizacije, prisotnosti in uporabe nedovoljenih drog, izseljevanja in ostarevanja.
kriteriji in merila okoljske degradacije (OkD): Nakazujejo sum okoljske degradacije na
širšem ali ožjem obravnavanem območju. Sum okoljske degradacije označuje prisotnost
ali domnevno prisotnost enega ali kombinacije več meril, ki nakazujejo okoljsko
obremenjevanje tal/prsti, vode z odpadki, odplakami, strupenimi emisijami, snovmi ali
delci in drugo.

Poleg določenih prednosti na omenjen način določenih kriterijev in meril za opredeljevanje
degradiranih (oziroma nerevitaliziranih) območij, so z njimi povezane tudi posamezne
pomanjkljivosti, ki vplivajo na interpretacijo rezultatov omenjene raziskovalne naloge in njihovo
»primerljivost« z drugimi rezultati evidentiranj tovrstnih območij. Pri tem je zlasti vprašljiva
izvedljivost evidentiranja nerevitaliziranih območij v prostoru na podlagi omenjenih kriterijev
na ravni enot urejanja prostora (EUP). V raziskavi so poleg tega uporabljene tudi različne
vrednostne lestvice, in sicer 1–5 in 1–3–5 (Koželj in sod., 2016).
Za razliko od omenjenih pristopov k opredeljevanju kriterijev in meril za evidentiranje
(funkcionalno) degradiranih območij, so pristopi tujih avtorjev, v številnih primerih bolj
poenostavljeni.
Alker in sod. (2000, str. 63) izpostavljajo kriterije, ki določajo degradirana območja, pri čemer
izpostavljajo, da so degradirana območja (Alker in sod., 2000):
- predhodno razvita območja (območja predhodne rabe);
- območja, ki trenutno niso v (upo)rabi;
- območja, ki vključujejo zemljišča in/ali objekte;
- območja, ki so locirana v urbanih in podeželskih (ruralnih) območjih.
V nadaljevanju omenjeni avtorji izpostavljajo še, da so degradirana območja lahko (Alker in sod.,
2000):
- prosta/prazna/nezasedena območja;
- opuščena območja;
- onesnažena območja;
- delno zasedena območja;
- zakonsko opredeljena onesnažena območja;
- območja, ki se nahajajo znotraj »zelenega pasu« (ang. »Green Belt«).
Cheng je s sodelavci (2011, str. 392) za identifikacijo degradiranih območij uporabljal naslednje
kriterije:
- območje predhodne rabe (predhodna razvitost območja);
- lociranost območja v urbanem območju;
- trenutna zapuščenost območja;
- prepoznana zahteva po ponovnem razvoju območja;
- dejanska ali domnevno prisotna (zaznana/dojeta) onesnaženost območja.
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Razmeroma enostaven pristop za evidentiranje degradiranih območij na območju Ostrave na
Češkem, so uporabili tudi Novosák in sod. (2013, str. 38), ki so upoštevali naslednje tri kriterije,
in sicer:
- minimalna površina zajema posameznega degradiranega območja: Minimalna površina
zajema posameznega evidentiranega degradiranega območja je znašala 1 ha.
- izbrana raba posameznega degradiranega območja: Za evidentiranje degradiranih
območij je bila upoštevana kmetijska, rudarska, industrijska, prometna, vojaška raba in
ostale nestanovanjske rabe območja, z izjemo odlagališč odpadkov in izbranih javnih
storitev.
- stopnja funkcionalne izrabe degradiranega območja v izbranem obdobju 2008–2009:
Evidentirana velikostno in funkcijsko ustrezna območja so bila analizirana na podlagi
njihove lastniške strukture ter fizičnega stanja, kar je omogočilo prepoznavanje
degradiranih območij; območja so bila prepoznana kot degradirana v primeru, da je bilo
v lasti »delujočih/aktivnih« (poslovnih) subjektov manj kot 50 % celotne površine
območja, preostali pretežni delež površine območja pa je bil v lasti
»neaktivnih/nedelujočih« (poslovnih) subjektov.
V posameznih državah so kriteriji za ugotavljanje »urbanističnih in funkcijskih pomanjkljivosti«
v poselitvenih območjih opredeljena tudi v normativnih določilih. V Nemčiji so tako na primer
tovrstni kriteriji določeni v okviru Gradbenega zakonika (nem. »Baugesetzbuch«/»BauGB«). »S
pomočjo opredeljenih kriterijev lahko lokalna skupnost (kot nosilec urbane prenove) v javnem
interesu argumentira potrebo po prenovi ali sanaciji določenega območja« (BauGB, 2011; cv:
Klančišar Schneider, 2014, str. 11). Pri evidentiranju urbanističnih pomanjkljivosti, se z vidika
bivalnih ali delovnih razmer ter varnosti lokalnega prebivalstva, upoštevajo zlasti naslednji
kriteriji (Klančišar Schneider, 2014; Baugesetzbuch (BauGB) § 136 …):
- osvetlitev, osončenost in prezračenost bivalnih in delovnih prostorov;
- gradbeno stanje zgradb, bivalnih in delovnih prostorov;
- dostopnost območja;
- vplivi mešane rabe na bivalne in delavne prostore;
- raba pozidanih in nepozidanih zemljišč glede na vrsto, površino in stanje;
- vpliv predhodne rabe/dejavnosti (podjetij/obratov, naprav, prometa) na hrup,
onesnaženje območja in na prisotnost vibracij;
- obstoječi razvoj območja;
- energetska učinkovitost obstoječe pozidave ter oskrba z energijo z ozirom na
prilagajanje podnebnim spremembam.
Pri evidentiranju funkcijskih pomanjkljivosti posameznega območja (ki se pojavljajo kadar
določeno območje ne izpolnjuje »nalog«, ki bi jih zaradi svoje lege in funkcije, moralo
izpolnjevati) nemški Gradbeni zakonik opredeljuje naslednje kriterije (Klančišar Schneider,
2014; Baugesetzbuch (BauGB) § 136 …):
- urejenost mirujočega in tekočega prometa;
- gospodarski položaj območja in možnost njegovega nadaljnega razvoja z ozirom na
zagotavljanje njegovih oskrbnih funkcij;
- infrastrukturna opremljenost območja, zagotavljanje zelenih površin, športnih površin
in igrišč ter prisotnost javnih ustanov s poudarkom na njihovih družbenih in kulturnih
funkcijah.
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Poleg avtorjev in del, ki se osredotočajo na kriterije za evidentiranje degradiranih območij,
posamezni avtorji v svojih delih izpostavljajo tudi kriterije, ki omogočajo prepoznavanje in
evidentiranje različnih »pojavnih oblik« razvrednotenih oziroma degradiranih območij v
prostoru.
Sanchesova in Mesquita Pellegrino (2016, str. 131) sta tako na primeru brazilskega mesta São
Bernardo do Campo (za katerega so značilni intenzivni postindustrijski procesi, ki se odražajo v
številnih praznih in zapuščenih območjih) opredelila kriterije za evidentiranje opuščenih in
nezasedenih/prostih/praznih zemljišč. Pri tem sta določila naslednje kriterije:
- minimalna
površina
zajema
posameznega
opuščenega
in
nezasedenega/prostega/praznega zemljišča: Minimalna površina zajema posameznega
opuščenega in nezasedenega/prostega/praznega zemljišča je znašala 1 ha.
- neporaščenost zemljišča ali zaraščenost zemljišča s pionirsko vegetacijo: Evidentirana
so bila neporaščena nezasedena/prosta/prazna zemljišča ali zemljišča s prisotnimi
»pionirskimi vrstami».
- vrsta predhodne dejavnosti na zapuščenem zemljišču: Evidentirana so bila zapuščena
zemljišča, kjer se je predhodno odvijala industrijska dejavnost, rudarska dejavnost ali pa
so se na njem nahajali objekti, ki niso bili v uporabi.
- stopnja izkoriščenosti zemljišč na območju: Evidentirana so bila nezadostno izkoriščena
območja ali delno zasedena območja z gospodarsko javno infrastrukturo (s parkirišči,
daljnovodi, železniškimi progami, cevovodi (naftovodi, plinovodi, vodovodi) in
zadrževalnimi bazeni).
- stanje (poraščenost) zelenih površin oziroma zemljišč ob vodotokih: Evidentirane so bile
brežine vodotokov in rek brez (obrežne) vegetacije.
Obravnavan pregled izbranih virov in literature nakazuje, da je opredeljevanje kriterijev in meril
za evidentiranje degradiranih območij v prostoru dokaj heterogeno. Pristopi k opredelitvi
kriterijev za njihovo določevanje se razlikujejo med državami, različnimi projekti in študijami,
kar je deloma povezano tudi z različnimi cilji in nameni evidentiranja tovrstnih območij,
raznolikimi fizično-geografskimi oziroma lokalnimi razmerami na obravnavanih območjih ter
različnimi političnimi sistemi, ki so vplivali tako na razvoj gospodarstva kot tudi na usmerjanje
prostorskega razvoja na posameznem območju (Lampič in sod., 2017a).
Navkljub heterogenosti in številčnosti kriterijev ter meril za evidentiranje degradiranih območij,
je med njimi mogoče izpostaviti posamezne kriterije, ki se najpogosteje uporabljajo za
določanje in evidentiranje tovrstnih območij v prostoru (Preglednica 3). Omenjene kriterije je
mogoče uvrstiti v tri večje skupine, ki vključujejo: okoljske kriterije (t.j. onesnaženost območja),
prostorske kriterije (t.j. fizično stanje območja (urejenost območja, vzdrževanost območja),
velikost (površina) območja, obseg območja, lociranost območja) in funkcijske kriterije (t.j.
zapuščenost območja, opuščenost območja, tip območja/obstoječa (dejanska) raba območja,
predhodna razvitost območja, prostost/praznost/nezasedenost območja, funkcionalna
izrabljenost območja/zasedenost območja, zahteva po ponovnem razvoju območja ter
izkoriščenost objektov in zemljišč na območju) (Koželj in sod., 1998; Špes in sod., 2011; cv:
Kokalj, 2016; Špes in sod., 2012; cv: Zupan, 2016; Zaključno poročilo o …, 2012; Lampič in sod.,
2015; cv: Zupan, 2016; Koželj in sod., 2016; Alker in sod., 2000; Cheng in sod., 2011; Novosák
in sod., 2013; BauGB, 2011; cv: Klančišar Schneider, 2014; Baugesetzbuch (BauGB) § 136 …;
Sanches, Mesquita Pellegrino, 2016; Alker in sod., 2000; Bergat Jackson in sod., 2006; Ferber,
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Grimski, 2002; Koželj, 1998; Landscapes2, 2015; Lange, McNeil, 2004; Novosák in sod., 2013;
Špes in sod., 2012; cv: Lampič in sod., 2016).
Kot izpostavlja Lampič in sod. (2016, str. 24), naj bi bilo, glede na izkušnje tujih in domačih praks
opredeljevanja ustreznih kriterijev in meril za evidentiranje (funkcionalno) degradiranih
območij, potrebno ustrezno ločevanje med omenjenimi skupinami kriterijev, saj naj njihova
kombinacija ne bi prispevala h koherentnosti vzpostavitve sistema kriterijev za evidentiranje
tovrstih območij (Lampič in sod., 2016). Slednje je deloma povezano tudi z različnimi pojavnimi
oblikami degradacij v prostoru, ki jih je z omenjenimi kriteriji mogoče prepoznati oziroma jih
slednji opredeljujejo.

PROSTORSKI

Preglednica 3: Pregled najpogosteje uporabljenih kriterijev za določanje in evidentiranje degradiranih območij v
prostoru, glede na izbrane vire in literaturo ter obstoječe raziskave.
Vrsta
Kriterij za evidentiranje degradiranega območja v prostoru
kriterija
Opredelitev kriterija
onesnaženost območja
OKOLJSKI
dejanska ali potencialna onesnaženost območja
fizično stanje območja (urejenost območja, vzdrževanost območja)
materialno in gradbeno stanje objektov, ureditev, naprav in opreme na območju, njihova vzdrževanost,
dotrajanost in urejenost
velikost (površina) območja
minimalna velikost (površina) zajema območja
obseg območja
obseg obravnavanega območja, ki lahko vključuje nepremičnino, zemljišče ali objekt / območje z zemljišči
in/ali prisotnimi objekti
lociranost območja
lociranost območja v urbanem ali podeželskem območju
zapuščenost območja
trenutna zapuščenost območja
opuščenost območja
stopnja opuščenosti območja
tip območja/obstoječa (dejanska) raba območja
tip območja glede na (dejansko) rabo

FUNKCIJSKI

predhodna razvitost območja (predhodna raba)
območje predhodne (upo)rabe
prostost/praznost/nezasedenost območja
prostost/praznost/nezasedenost zemljišč in/ali objektov na območju
funkcionalna izrabljenost območja/zasedenost območja
stopnja funkcionalne izrabljenosti zemljišč in/ali objektov na območju/stopnja zasedenosti zemljišč in/ali
objektov na območju
zahteva po ponovnem razvoju območja
izraženost zahteve po ponovnem razvoju območja/ prepoznanost zahteve po ponovnem razvoju območja
izkoriščenost objektov in zemljišč na območju
stopnja izkoriščenosti objektov in/ali zemljišč na območju
Vir: Koželj in sod., 1998, str. 20, 21; Špes in sod., 2011; cv: Kokalj, 2016, str. 6; Špes in sod., 2012; cv: Zupan, 2016,
str. 7; Zaključno poročilo o…, 2012; Lampič in sod., 2015; cv: Zupan, 2016, str. 7; Koželj in sod., 2016, str. 20–24; Alker
in sod., 2000, str. 63; Cheng in sod., 2011, str. 392; Novosák in sod., 2013, str. 38; BauGB, 2011; cv: Klančišar
Schneider, 2014, str. 11; Baugesetzbuch (BauGB) § 136 …); Sanches, Mesquita Pellegrino, 2016, str. 131; Alker in sod.,
2000; Bergat Jackson in sod., 2006; Ferber, Grimski, 2002; Koželj, 1998; Landscpaes2, 2015; Lange, McNeil, 2004;
Novosák in sod., 2013; Špes in sod., 2012; cv:Lampič in sod., 2016, str. 24.
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2.3.4 Tipologije (funkcionalno) degradiranih območij
Razlike in nepoenotenost opredelitev degradiranih območij, metodoloških pristopov za njihovo
obravnavo in prepoznavanje v prostoru ter uporabe različnih kriterijev in meril za njihovo
določanje in evidentiranje, vplivajo na obstoj raznolikih tipologij degradiranih območij. Med
evropskimi pa tudi drugimi državami (celo znotraj posamezne države) pristopi pri
opredeljevanju tipologij tovrstnih območij niso enotni (Doleželová in sod., 2014; Lampič in sod.,
2016).
Posamezne evropske in druge države (ponekod pa tudi administrativne oziroma teritorialne
enote nižjih ravni) so oblikovale lastne tipologije degradiranih območij, od katerih nekatere
temeljijo na ekonomskih, druge na okoljskih in drugih kazalcih. Pristopi pri opredeljevanju
tipologij tovrstnih območij so odvisni tudi od prostorske ravni predvidene obravnave pojava
degradiranih območij (lokalna, regionalna ali nacionalna raven) (Doleželová in sod., 2014).
Degradirana območja je mogoče razvrstiti v tipe oziroma kategorije na različne načine, med
drugim glede na (Ferber in sod., 2006; Sekan, Gerritse, 2011):
- lokacijo: urbana, suburbana in ruralna območja;
- lego znotraj države: v glavnem mestu, v regiji glavnega mesta, v preostalih regijah
države, v perifernih regijah s povezavami s sosednjimi območji;
- predhodno rabo območja: vojaška območja, industrijska območja, območja železniške
infrastrukture, območja namenjena prostočasnim dejavnostim, stanovanjska območja
idr.;
- tip: pomanjkljivo/nezadostno izkoriščeno območje, nezasedeno/prosto/prazno
območje, opuščeno območje, nevarno območje idr.;
- razvojno fazo/razvojni plan: območja prednostnega ukrepanja, območja v procesu
načrtovanja idr.;
- velikost/površino: zelo majhna območja, majhna območja, velika območja, izjemno
obsežna območja/kompleksi idr.
Glede na pregled in analizo tujih ter domačih virov in literature, projektov ter raziskav, je
obstoječe tipologije degradiranih območij glede na vidik na podlagi katerega temeljijo, mogoče
razdeliti v tri večje skupine, ki vključujejo (Dasgupta, Tam, 2009):
- tipologije, ki temeljijo na »zdravstvenem in (okolje)varstvenem« vidiku oziroma »vidiku
tveganja za zdravje ljudi ali kakovost okolja«;
- tipologije, ki temeljijo na ekonomskem vidiku;
- tipologije, ki temeljijo na drugih (heterogenih) vidikih (oziroma drugih ustreznih
kriterijih).
Večina v nadaljevanju navedenih tipologij, za ustrezno razvrstitev oziroma umeščanje
degradiranih območij znotraj posameznih tipov, zahteva predhodno izvedbo različnih analiz. S
tega vidika se deloma razlikujejo od tipologij, ki temeljijo le na posameznih (izbranih) kriterijih.
Tipologije, ki temeljijo na »zdravstvenem in (okolje)varstvenem« vidiku oziroma »vidiku tveganja
za zdravje ljudi ali kakovost okolja«, zajemajo klasifikacije degradiranih območij, ki temeljijo na
ocenjevanju vplivov tovrstnih območij na človeka ali okolje oziroma dejanske ali potencialne
nevarnosti tovrstnih območij na zdravje ljudi ali kakovost okolja. Namen teh tipologij je zlasti
ugotavljanje prednostnih območij sanacije oziroma tistih onesnaženih
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območij6, za katere je sanacija nujno potrebna. Bistvo omenjenih tipologij je rangiranje območij
in določanje tveganja, ki ga predstavlja izbrano območje za zdravje ljudi in kakovost okolja, v
primerjavi z drugimi obravnavanimi območji (Dasgupta, Tam, 2009).
Med tovrstne tipologije je mogoče uvrstiti sistem rangiranja nevarnosti (ang. »Hazardous
Ranking System«/»HRS«). Gre za sistem vrednotenja, ki ga je je razvila ameriška agencija za
varstvo okolja (ang. »United States Environmental Protection Agency«) v okviru programa
Superfund, za oceno relativnega tveganja, povezanega z dejanskimi ali potencialnimi izpusti
onesnažil iz območij, uvrščenih v program Superfund (US EPA, 1990; cv: Dasgupta, Tam, 2009).
Vrednotenje temelji na treh kriterijih, ki vključujejo: verjetnost, da je na območju potekal izpust
nevarnih snovi oziroma obstaja možnost le-tega, značilnosti prisotnih odpadkov (toksičnost,
količina, možnost njihovega prenosa), prejemnik, na katerega vplivajo onesnažila, upoštevane
pa so tudi oblike izpostavljenosti (US EPA, 1990; cv: Dasgupta, Tam, 2009). Na podlagi
vrednotenja so omenjena območja uvrščena na Nacionalni prioritetni seznam (ang.
»Superfund: National Priorities List (NPL)«), za tovrstna območja pa je naknadno predvidena
sanacija glede na ugotovljeno prioriteto ukrepanja (Dasgupta, Tam, 2009).
Podoben način klasifikacije onesnaženih območij je vzpostavljen v Kanadi v okviru nacionalnega
klasifikacijskega sistema (ang. »National Classification System«/»NCS«) (Dasgupta, Tam, 2009).
Vrednotenje onesnaženih območij za oceno tveganja, ki ga le-ta predstavljajo, temelji na treh
kriterijih, ki vključujejo: značilnosti onesnažila (prepoznane nevarnosti onesnažila prisotnega na
območju), potencial prenosa onesnažila skozi določen medij (pot skozi katero je onesnažilo
doseglo prejemnika, kar vključuje gibanje podtalnice, tok površinskih voda, prst, paro, prenos
sedimentov, druge dejavnike) ter izpostavljenost (posamezniki, na katere je vplivalo
onesnaženje). Na podlagi vrednotenja so onesnažena območja razvrščena glede na prioriteto
ukrepanja v pet skupin, ki vključujejo (National Classification System …, 2008):
- razred 1: visoka prioriteta ukrepanja;
- razred 2: srednja prioriteta ukrepanja;
- razred 3: nizka prioriteta ukrepanja;
- razred N: ni prioritete za ukrepanje;
- razred INS: nezadostni, pomanjkljivi podatki/informacije.
Podoben omenjenemu sistemu vrednotenja degradiranih območij, z določenimi prilagoditvami,
je bil vzpostavljen tudi v okviru sistema za hitro oceno nevarnosti (ang. »Rapid Hazard
Assessment System«/»RHAS«), ki ga je leta 1993 oblikovalo novozelansko Ministrstvo za okolje
(ang. »New Zealand Ministry for the Environment«/»NZ MFE«). V okviru omenjenega
ministrstva je bilo oblikovano še eno vrednotenje, imenovano sistem za preverjanje tveganj
(ang. »Risk Screening System«/»RSS«), ki predstavlja poenostavljeno različico omenjenega
sistema za hitro oceno nevarnosti (»RHAS«). Vrednotenje je podobno kanadskemu
nacionalnemu klasifikacijskemu sistemu (ang. »National Classification System«/»NCS«), le da so
degradirana območja razvrščena v tri skupine, ki vključujejo (Dasgupta, Tam, 2009):
- območja z visokim tveganjem;
- območja s srednjim tveganjem;
- območja z majhnim tveganjem.
Poleg tipologij, ki temeljijo na »zdravstvenem in (okolje)varstvenem« vidiku oziroma »vidiku
__________________________________
6 Opomba: Onesnažena območja niso nujno tudi degradirana, vendar pa je onesnaženost pogosta značilnost degradiranih območij. Onesnažena
območja so pogosto uvrščena med degradirana območja (Dasgupta, Tam, 2009).
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tveganja za zdravje ljudi ali kakovost okolja«, druga večja skupina obstoječih tipologij
degradiranih območij obsega tipologije, ki temeljijo na »ekonomskem vidiku«. Degradirana
območja, ki so vključena v tovrstne tipologije, so kategorizirana na podlagi ekonomskega
statusa, prisotnosti razvojnega potenciala in stopnje razvojnega potenciala na degradiranem
območju (primerjava med obstoječo vrednostjo zemljišč, stroški prenove in vrednostjo zemljišč
na degradiranem območju po prenovi), potrebe po finančnih in drugih spodbudah na
degradiranem območju ter drugih, na »ekonomskem vidiku«, temelječih kriterijih.
Med tovrstne tipologije je mogoče uvrstiti tristopenjsko klasifikacijo kanadske okrogle mize o
okolju in gospodarstvu (ang. »Three-Tier Classification by the National Round Table on the
Environment and Economy«/»NRTEE«), ki temelji na stopnji potenciala za ponovni razvoj
(oziroma prenovo) degradiranih območij, deloma pa se navezuje tudi na lokacijske značilnosti
tovrstnih območij (Dasgupta, Tam, 2009). Tipologija degradiranih območij »NRTEE« (ang. »The
National Round Table on the Environment and the Economy«) obsega tri stopnje, znotraj
katerih je mogoče razvrstiti degradirana območja, in sicer (Cleaning up the Past …, 2004; NRTEE,
2003; cv: Dasgupta, Tam, 2009):
- najvišja stopnja (ang. »top tier«): Lokacije, katerih tržna vrednost močno presega
stroške sanacije degradiranega območja. Tovrstna območja ne zahtevajo nobene
posebne pozornosti ali zunanje pomoči. Med primere tovrstnih območjih je mogoče
uvrstiti nekdanja industrijska območja, prenovljena brez kakršnekoli »zunanje« pomoči.
- srednja stopnja (ang. »middle tier«): Lokacije, kjer so stroški sanacije degradiranega
območja sicer visoki, vendar je visoka tudi stopnja potenciala za njihov ponovni razvoj.
Tovrstna območja se običajno pojavljajo v urbanih območjih in vzdolž prometnih
koridorjev z že obstoječo komunalno infrastrukturo. Tržna vrednost zemljišča po njegovi
sanaciji, je lahko nekoliko višja ali nižja od skupnih stroškov zemljišča in njegove sanacije.
Tovrstna območja so »neizrabljena«, saj se soočajo s številnimi ovirami in običajno
ostanejo v takšnem stanju dokler ni izvedeno posredovanje z namenom odprave ovir za
ponovni razvoj območja.
- spodnja stopnja (ang. »bottom tier«): Lokacije, kjer stroški sanacije degradiranega
območja močno presegajo vrednost saniranega zemljišča in se običajno nahajajo na
podeželskih, odmaknjenih lokacijah ali manjših urbanih območjih, kjer je verjetnost za
njihov ponovni razvoj neznatna oziroma neobstoječa. Visoki stroški sanacije tovrstnih
območij močno presegajo kakršnekoli »tržne« interese.
Podobna omenjeni tipologiji degradiranih območij »NRTEE«, je tudi finančna klasifikacija
degradiranih območij glede na sanacijo (ang. »Financial Classification of Brownfield by about
Remediation«), ki je bila oblikovana s strani Centra za izboljšanje okoljskih tehnologij Ontario
(ang. »Ontario Centre for Environmental Technology Advancement«/»OCETA«) oziroma
aboutRemediation-a (AR). Omenjena tipologija, ki temelji na finančnih spodbudah, opredeljuje
tri tipe razredov degradiranih območij, in sicer (AR, 2005; cv: Dasgupta, Tam, 2009):
- območja pozitivne vrednosti (ang. »positive-value sites«): Območja, ki se lahko s sanacijo
povrnejo na nepremičninski trg in so ekonomsko najbolj izvedljiva ter donosna, zanje pa
ni potrebnih spodbud.
- območja nevtralne vrednosti (ang. »neutral-value sites«): Območja, ki ne morejo biti
donosna brez državne pomoči ali političnih sprememb. Čeprav je donos tovrstnih
območij zanemarljiv, le-ta obsegajo določene pozitivne lastnosti. Gre za območja, ki
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nimajo vrednosti za investitorje brez predhodnih spodbud, zato so slednje potrebne in
je v le-te vredno vlagati.
območja negativne vrednosti (ang. »negative-value sites«): Zapuščena območja, katerih
vrednost je zelo nizka oziroma minimalna in se ne morajo razvijati brez državne
podpore. Različne spodbude v tovrstna območja so zato nujno potrebne.

Med primere tipologij, ki temeljijo na »ekonomskem vidiku« spada tudi tipologija degradiranih
območij vzpostavljena v okviru iniciative CABARNET (ang. »Concerted Action on Brownfield and
Economic Regeneration Network«) (imenovana tudi A-B-C model), ki temelji na ekonomskem
potencialu prihodnje rabe (Ferber in sod., 2006; cv: Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová,
2011). Tipologija temelji na donosnosti posameznega degradiranega območja, ki je določena s
primerjavo stroškov prenove območja z vrednostjo zemljišč na območju po prenovi (Dasgupta,
Tam, 2009). Omenjena tipologija predstavlja primer ene najpogosteje izpostavljenih tipologij
degradiranih območij, ki jih je mogoče zaslediti v obstoječih virih in literaturi. Tipologija obsega
tri tipe območij, in sicer (Heasman in sod., 2011; Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová,
2011; ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2012; Ferber in sod., 2006; cv: Dolinšek, 2016;
Lampič in sod., 2016):
- območja A (t.i. samostojno razvijajoča se območja (ang. »self-developing sites«)):
Ekonomsko najbolj izvedljiva in donosna območja (vrednost zemljišč na degradiranem
območju po prenovi je znatno višja od stroškov prenove), pri čemer so razvojni projekti
financirani iz izključno zasebnih virov.
- območja B (t.i. območja potencialnega razvoja (ang. »potential development sites«)):
Območja, ki so na meji donosnosti (vrednost zemljišč na degradiranem območju po
prenovi je razmeroma podobna stroškom prenove). Zaradi tveganja potencialne
nedonosnosti naložbe v območje je značilno sodelovanje - razvojni projekti na tovrstnih
območjih so običajno financirani iz javno-zasebnih partnerstev.
- območja C (t.i. rezervna območja (ang. »reserve sites«)): Območja, ki niso v stanju, kjer
bi bila njihova prenova donosna, njihova tržna vrednost je majhna, stroški prenove pa
praviloma zelo visoki (vrednost zemljišč na degradiranem območju po prenovi je znatno
nižja od stroškov prenove). Prenova tovrstnih območij je odvisna zlasti od razvojnih
projektov s strani občine ali javnega sektorja, saj so manj privlačna za zasebne vlagatelje.
Prenova tovrstnih območij je odvisna zlasti od javnega financiranja in ukrepov zemljiške
politike, zato so različni instrumenti in zakonodajni predpisi (npr. davčne olajšave), ki
urejajo tovrstna območja nujno potrebni.
Slika 8: Shematski prikaz tipologije degradiranih območij, podane v okviru iniciative CABARNET, ki temelji na
ekonomskem potencialu prihodnje rabe obstoječega degradiranega območja (t.i. A-B-C model).

Vir: Bergatt Jackson, 2006a, str. 12.
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Med tipologije degradiranih območij, ki temeljijo na »ekonomskem vidiku«, je mogoče uvrstiti
tudi švicarsko tipologijo degradiranih območij, ki le-ta uvršča v tri skupine in sicer (SCTM , 2011;
cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014):
- degradirana območja, ki se nahajajo v središčih urbanih območij, kjer je vrednost
morebitnega revitaliziranega zemljišča po sanaciji zelo visoka in so zaradi omenjenega
dovolj privlačna za zasebne vlagatelje brez posredovanja in spodbud s strani države;
- degradirana območja, ki se nahajajo v »periferiji« mest in je zanje značilna nižja vrednost
zemljišč, zaradi česar je za privabljanje potencialnih investitorjev potrebna »pomoč« (v
obliki različnih spodbud) s strani javnega sektorja;
- degradirana območja, ki se nahajajo v urbanih in podeželskih (ruralnih) območjih, kjer
je vrednost morebitnega revitaliziranega zemljišča po sanaciji majhna (ali ničelna
oziroma negativna), zaradi česar je za privabljanje potencialnih investitorjev potrebna
znatna finančna podpora države v obliki neposrednih subvencij in davčnih oprostitev.
Na »ekonomskem vidiku« temelječa je tudi tipologija degradiranih območij, ki jo podaja
Cobârzanova (ICMA 2001, Davis 2002; cv: Cobârzan, 2007, str. 35), ki tipe degradiranih območij
navaja glede na njihov razvojni potencial, pri čemer opredeljuje:
- »izvedljiva/uresničljiva« območja (ang. »viable sites«): Območja z visokim razvojnim
potencialom, čeprav se soočajo z določeno stopnjo onesnaženja in je določena oblika
okoljske sanacije na tovrstnih območjih potrebna. Tovrstna območja ohranjajo vrednost
na nepremičninskem trgu, saj se običajno nahajajo na lokacijah, kjer je pričakovani
dobiček prenove območja višji od pričakovanih stroškov priprave zemljišč in izvedbe
gradbenih del.
- potencialna razvojna območja ali »mejna« območja (ang. »potential development
sites«, »threshold sites«): Območja z zmerno stopnjo razvojnega potenciala, ki se lahko
soočajo z zmerno stopnjo onesnaženosti. Slednjo je brez predhodnih raziskav težko
določiti. Zaradi morebitne onesnaženosti območja, dobičkonosnost kakršnihkoli
revitalizacijskih prizadevanj tovrstnih območij ni zagotovljena. Za zmanjšanje tveganj in
prerazporeditev stroškov sanacije so zato na teh območjih potrebne finančne in druge
oblike spodbud. Na tovrstnih območjih je za zagotovitev izvedbe projektov priporočljivo
sodelovanje med zasebnimi vlagatelji in javnimi ustanovami.
- »neizvedljiva/neuresničljiva« območja, »nasprotna« območja (ang. »non-viable sites«,
»reverse sites«): Območja z nizkim ali odsotnim razvojnim (tržnim) potencialom,
navkljub morebitno izvedeni okoljski sanaciji. Tovrstna območja so locirana na
območjih, kjer je pričakovan prihodek od prenove tega območja znatno nižji od
pričakovanih stroškov za pripravo zemljišč in izvedbo gradnje. Tovrstna območja je
mogoče prenoviti le s finančno podporo in spodbudami s strani javnega sektorja.
- zelo onesnažena območja (ang. »super-polluted sites«): Območja, ki so kljub
morebitnemu razvojnemu potencialu, zelo onesnažena in so prepoznana kot
»tveganje« javnemu zdravju.
Poleg tipologij, ki temeljijo na »zdravstvenem in (okolje)varstvenem« vidiku ter tipologij, ki
temeljijo na »ekonomskem vidiku«, se med večje skupine obstoječih tipologij degradiranih
območij uvršča še skupina, ki obsega tipologije, ki temeljijo na različnih drugih (heterogenih)
vidikih oziroma temeljijo na kombinaciji več različnih vidikov. Ta skupina obsega tipologije
degradiranih območij, ki niso vključene med tipologije, ki temeljijo na »ekonomskem vidiku«
ter na »zdravstvenem in (okolje)varstvenem« vidiku oziroma »vidiku tveganja za zdravje ljudi
48

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

ali kakovost okolja« (čeprav lahko med drugim vljučujejo tudi omenjena vidika), pač pa temeljijo
na drugih raznovrstnih vidikih. Le-ti se navezujejo na širok razpon značilnosti degradiranih
območij, in lahko med drugim vključujejo: geološke značilnosti degradiranega območja,
značilnosti tal na degradiranem območju, kontekstualne značilnosti degradiranega območja
(potencial za njihov ponovni razvoj (prenovo), predhodna raba, stanje obstoječe (upo)rabe idr.)
in drugo (Dasgupta, Tam, 2009).
Tovrstne tipologije so običajno vzpostavljene na podlagi ključnih značilnosti degradiranih
območij, kar posledično vpliva na podobne vzorce prenove tovrstnih območij, njihovo
donosnost in morebitna tveganja (Dasgupta, Tam, 2009).
Eden od primerov tovrstne tipologije degradiranih območij, je klasifikacijska shema, temelječa
na podzemnih razmerah in značilnostih tal, podana v okviru projekta HYGEIA (ang.
»Classification Scheme Based on Subsurface Characterization by the HYGEIA«). Omenjena
tipologija je bila razvita v okviru evropskega projekta »Hibridna geofizikalna tehnologija za
vrednotenje onesnaženih območij« (ang. »Hybrid Geophysical Technology for the Evaluation of
Insidious Contaminated Areas - HYGEIA«) in je v osnovi temeljila na štirih tipih trenutne rabe
zemljišč (t.j. opuščena industrijska območja, bencinske črpalke, stanovanjska območja in
storitvena območja). Le-te je klasificirala glede na preteklo (predhodno) rabo zemljišč, geološke
značilnosti, nivo podtalnice, prepustnost tal in prisotnost onesnažil (Dasgupta, Tam, 2009).
Med omenjene tipologije je mogoče uvrstiti tudi tipologijo potencialno onesnaženih območij
kanadske okrogle mize o okolju in gospodarstvu (ang. »Typology of Potentially Contaminated
Sites by the National Round Table on the Environment and Economy/»NRTEE«), ki poudarja
razliko med onesnaženimi in potencialno onesnaženimi območji, pri čemer so onesnažena
območja opredeljena kot območja, za katere je znano, da presegajo določene okoljske
standarde, potencialno onesnažena območja pa so opredeljena kot območja, na katerih niso
bile izvajane meritve onesnaženosti, vendar je na podlagi posrednih podatkov (na primer
predhodne rabe zemljišč idr.) mogoče predvideti večjo verjetnost prisotnosti onesnaženja.
Tovrstna območja tipologija uvršča v tri kategorije, ki vključujejo (Dasgupta, Tam, 2009):
- (okoljsko) določena/definirana območja (ang. »designated sites«): Območja odlaganja
odpadkov, ki vključujejo odlagališča radioaktivnih odpadkov, odlagališča industrijskih in
kemičnih odpadkov ter odlagališča strupenih in nevarnih odpadkov.
- (okoljsko) nedoločena/nedefinirana območja (ang. »nondesignated sites«): Območja, ki
niso bila namenjena odlaganju odpadkov, vendar so, zaradi pretekle ali obstoječe rabe,
potencialno onesnažena. V primarnih gospodarskih dejavnostih tovrstna območja
lahko obsegajo rudarska območja, v sekundarnih proizvodna območja ter rafinerije
nafte, v terciarnih pa bencinske črpalke in skladišča soli za posipanje cest.
- degradirana območja (ang. »brownfield sites): Premalo uporabljena/izkoriščena ali
zapuščena industrijska in trgovska območja.
V tretjo skupino obstoječih tipologij degradiranih območij se uvršča tudi tipologija, ki izhaja iz
opredelitve degradiranih območij, podane s strani kanadske okrogle mize o okolju in
gospodarstvu iz leta 2003 (ang. »Typology Implied in the Definition of Brownfield Provided by
the National Round Table on the Environment and Economy (NRTEE) in 2003«). Omenjena
tipologija temelji na treh kriterijih, ki vključujejo stanje (upo)rabe, preteklo (predhodno) rabo
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in verjetnost prisotnosti onesnaženja na degradiranem območju. Na podlagi omenjenih vidikov,
tipologija opredeljuje naslednje kategorije (Dasgupta, Tam, 2009):
- zapuščena trgovska območja, ki so onesnažena;
- zapuščena industrijska območja, ki so onesnažena;
- zapuščena trgovska območja, ki so domnevno onesnažena;
- zapuščena industrijska območja, ki so domnevno onesnažena;
- neizrabljena trgovska območja, ki so onesnažena;
- neizrabljena industrijska območja, ki so onesnažena;
- neizrabljena trgovska območja, ki so domnevno onesnažena;
- neizrabljena industrijska območja, ki so domnevno onesnažena;
- nezadostno uporabljena/izkoriščena trgovska območja, ki so onesnažena;
- nezadostno uporabljena/izkoriščena industrijska območja, ki so onesnažena;
- nezadostno uporabljena/izkoriščena trgovska območja, ki so domnevno onesnažena;
- nezadostno uporabljena/izkoriščena industrijska območja, ki so domnevno onesnažena.
Slika 9: Shematski prikaz tipologije degradiranih območij, ki izhaja iz opredelitve degradiranih območij, podane s strani
kanadske okrogle mize o okolju in gospodarstvu (NRTEE) iz leta 2003.

Vir: NRTEE, 2003; cv: Dasgupta, Tam, 2009, str. 296.

V tretjo skupino obstoječih tipologij degradiranih območij je mogoče uvrstiti tudi britansko
tipologijo onesnaženih območij, podano s strani družbe Urban Mines Limited (ang. »UK-Based
Classification System of Contaminated sites by Urban Mines Limited«). Degradirana območja
se v okviru omenjene tipologije uvrščajo znotraj 16 tipov, le-tem pa so naknadno pripisane še
ključne »kritične značilnosti« izbranega degradiranega območja. Omenjena tipologija je bila
oblikovana na način, da je določeno degradirano območje sprva kategorizirano v enega od 16
tipov, nato pa so mu pripisane še prepoznane ključne »kritične značilnosti«, ki so določene
glede na okoljski vidik, ekonomski vidik, socialni vidik in vidik, ki »pokriva« več različnih področij
(npr. razvojne ovire degradiranega območja, percepcija degradiranega območja, koristi
(dobiček) in stroški, povezani z degradiranim območjem idr.). V okviru omenjene tipologije je
opredeljenih naslednjih 16 tipov degradiranih območij (Alker in sod., 2000; cv: Dasgupta, Tam,
2009):
- I. prosta/prazna/nezasedena območja, na voljo za takojšnjo uporabo;
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II. prosta/prazna/nezasedena, delno zasedena ali uporabljena/izkoriščena območja, na
voljo za takojšnjo uporabo;
III. prosta/prazna/nezasedena območja, ki zahtevajo posredovanje;
IV. opuščena območja, ki zahtevajo posredovanje;
V. onesnažena območja, ki zahtevajo posredovanje;
VI. prosta/prazna/nezasedena in opuščena območja, ki zahtevajo posredovanje;
VII. prosta/prazna/nezasedena in onesnažena območja, ki zahtevajo posredovanje;
VIII. prosta/prazna/nezasedena, opuščena in onesnažena območja, ki zahtevajo
posredovanje;
IX. opuščena in onesnažena območja, ki zahtevajo posredovanje;
X. prosta/prazna/nezasedena, delno zasedena ali uporabljena/izkoriščena območja ki
zahtevajo posredovanje;
XI. opuščena, delno zasedena ali uporabljena/izkoriščena območja, ki zahtevajo
posredovanje;
XII. onesnažena, delno zasedena ali uporabljena/izkoriščena območja, ki zahtevajo
posredovanje;
XIII. prosta/prazna/nezasedena in opuščena, delno zasedena ali
uporabljena/izkoriščena območja,ki zahtevajo posredovanje;
XIV. prosta/prazna/nezasedena in onesnažena, delno zasedena ali uporabljena /
izkoriščena območja, ki zahtevajo posredovanje;
XV. prosta/prazna/nezasedena, opuščena in onesnažena, delno zasedena ali
uporabljena/izkoriščena območja, ki zahtevajo posredovanje;
XVI. opuščena in onesnažena, delno zasedena ali uporabljena/izkoriščena območja, ki
zahtevajo posredovanje.

Nekatere tipologije degradiranih območij temeljijo na kombinaciji več različnih vidikov
(kriterijev). Tipologija, ki je bila vzpostavljena v javno dostopni bazi podatkov o degradiranih
območjih na območju Londona (ang. London Brownfield Sites Database«), ki je sicer del
nacionalne baze podatkov o dejanski rabi zemljišč (ang. »National Land Use Database (NLUD)«),
deli degradirana območja na podlagi opuščenosti, zasedenosti in vključenosti v normativno
urejanje prostora v pet kategorij, in sicer (Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011;
Lampič in sod., 2016):
- kategorija A: predhodno razvita zemljišča, ki so trenutno prosta, prazna oziroma
nezasedena;
- kategorija B: proste, prazne oziroma nezasedene stavbe;
- kategorija C: opuščena zemljišča in stavbe;
- kategorija D: predhodno razvita zemljišča ali stavbe, ki so trenutno v uporabi in so
plansko opredeljena v lokalnem prostorskem aktu ter z gradbenim dovoljenjem;
- kategorija E: predhodno razvita zemljišča ali stavbe, ki so trenutno v uporabi, s
prepoznanim razvojnim potencialom, vendar brez opredelitve v prostorskem aktu in
brez gradbenega dovoljenja.
Podobno je bila podana kategorizacija degradiranih območij tudi v okviru projekta ReTInA (ang.
»Revitalisaton of Tradicional Industrial Areas in South-East Europe«). Omenjena kategorizacija
degradiranih območij je bila podana glede na potrebe po intervenciji na določenem območju,
pri čemer je bila upoštevana stopnja opuščenosti objektov oziroma zemljišč ter planska
urejenost območja (BRM, 2012; cv: Lampič in sod., 2017c). Opredeljene so bile naslednje štiri
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kategorije degradiranih območij (ReTInA (Revitalisation of Tradicional …, 2012; BRM, 2012; cv:
Lampič in sod., 2017c):
- kategorija A - prazni/prosti/nezasedeni objekti: Vsaj eno leto prazni/prosti/nezasedeni
objekti, ki so v razmeroma dobrem stanju (t.j. primerni za uporabo v obstoječem stanju).
Kategorija vključuje objekte, ki so prepoznani kot odvečni oziroma objekte, za katere
njihova pretekla raba ni več pričakovana.
- kategorija B - opuščena zemljišča in objekti: Zemljišča, ki so bila tako poškodovana zaradi
nekdanje industrijske ali druge rabe, da jih ni mogoče ponovno uporabiti brez ustreznih
ukrepov, ki vključujejo rušenje, odstranitev struktur na območju ali izravnavo.
- kategorija C - zemljišča in objekti, ki so v uporabi in so vključeni v lokalne plane in/ali
imajo gradbena dovoljenja: Kategorija vključuje vsa zemljišča, ki so trenutno v uporabi
(vključno z objekti, ki so prazni/prosti/nezasedeni manj kot eno leto) in v obstoječem
planu predvidena za razvoj oziroma zemljišča, ki imajo pridobljena gradbena dovoljenja,
vendar se njihova revitalizacija še ni pričela.
- kategorija D - zemljišča in objekti, ki so v uporabi, s prepoznanim potencialom za
revitalizacijo, vendar niso vključeni v plane in/ali nimajo gradbenih dovoljenj: Kategorija
vključuje zemljišča, ki so trenutno v rabi, vendar zanje obstaja verjetnost, da jih bodo
lastniki prenovili ali revitalizirali v prihodnosti. Prepoznavanje potencialnih območij za
revitalizacijo je odvisno od lokalnega poznavanja problematike in presoje.
Upoštevanje različnih vidikov, na podlagi katerih temelji vzpostavitev tipologije degradiranih
območij, je značilna tudi za kategorizacijo degradiranih območij, ki jo predlaga Spasovová (2004;
cv: Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011, str. 51). Omenjena kategorizacija obsega
celovit pristop, ki vključuje različne značilnosti določenega degradiranega območja.
Degradirana območja so razvrščena v številne kategorije od 1a do 4d, pri čemer kategorija 1a
označuje območja na dobri lokaciji z majhno možnostjo onesnaženja ter manjšim številom
objektov oziroma z njihovo odsotnostjo, kategorija 4d pa opredeljuje onesnažena območja s
slabo dostopnostjo in z večjim številom obstoječih objektov (Spasovová, 2004; cv: Vojvodíková,
Potužník, Bürgermeisterová, 2011).
Različni vidiki pri oblikovanju tipologije degradiranih območij (t.j. pretekla (predhodna) raba,
stanje (upo)rabe, prisotnost obstoječih objektov, prostost/zasedenost/razpoložljivost) so bili
upoštevani tudi pri tipologiji, ki je bila vzpostavljena v okviru katastra degradiranih območij na
območju Budimpešte. Omenjen kataster opredeljuje naslednje kategorije degradiranih območij
(Barnamezős területek …, 2015):
- klasična degradirana območja (mad. “Klasszikus” barnamezős területek”):
Značilna/tipična degradirana območja, med katere se uvrščajo nekdanja industrijska,
vojaška in druga območja.
- prosta/nezasedena/prazna zemljišča (mad. “Használaton kívüli”/“alulhasznosított
telkek” – “foghíj”)
- prazne/nezasedene/proste oziroma nezadostno izkoriščene stavbe/objekti (mad.
“Használaton kívüli”/“alulhasznosított épületek” – “üres épület”).
V tretjo skupino obstoječih tipologij degradiranih območij se uvrščajo tudi številne tipologije, ki
temeljijo na predhodni (pretekli) rabi zemljišč na degradiranem območju. Glede na pregled in
analizo tujih in domačih virov in literature, projektov ter raziskav, večina obstoječih tipologij
degradiranih območij temelji ravno na tem vidiku. Uporaba tovrstnih tipologij je smiselna, saj
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poleg analize razvojnega potenciala degradiranih območij, omogoča tudi ugotavljanje številnih
značilnosti degradiranih območij (mdr. potencialno onesnaženost, prisotnost grajenih struktur
in značilnosti le-teh idr.) (Jackson in sod., 2004; cv: Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová,
2011; Petríková, Finka, 2006; cv: Abd Elrahman, 2016).
Primer tovrstne tipologije je med drugim podan s strani Oroszove (Orosz, 2012; cv: Dannert,
Pirisi, 2017, str. 5), ki degradirana območja kategorizira v tri tipe, in sicer:
- tradicionalna degradirana območja: Območja nekdanje industrijske, vojaške in
prometne dejavnosti.
- prehodna degradirana območja: Nekdanja trgovska (storitvena), stanovanjska in druga
tehnično infrastukturna območja.
- nov tip degradiranih območij: Območja z nekdanjo socialno in kulturno funkcijo.
V okviru INTERREG projekta - CircUse (ang. »Circular Flow and Land Use Management«), ki je
potekal med letoma 2010 in 2013, je bilo izpostavljeno, da se med degradirana območja, na
podlagi predhodne (pretekle) rabe, običajno uvrščajo naslednja območja: industrijska območja
(območja tekstilne industrije, rudarstva idr.), vojaška območja (vojašnice, vadbišča idr.), druga
gospodarska območja (ang. »greyfields«) (nakupovalni centri idr.), prometna in druga
infrastrukturna območja (opuščene železniške proge, cestni odseki idr.), stanovanjska območja
(nekdanji stanovanjski objekti ne glede na njihovo starost idr.), območja namenjena kulturnim
in socialnim dejavnostim (šole, športni objekti idr.) ter kmetijska območja (npr. opuščene
kmetije) (Otparlik in sod., 2011; cv: Orosz, 2012).
Primer tipologije, ki temelji na predhodni rabi zemljišč na degradiranem območju, izpostavljajo
tudi avtorji Kurtović, Siljković, Pavlović (2014, str. 114) in Bergatt Jacksonova (2006a, str. 12).
Le-ti izpostavljajo naslednje tipe degradiranih območij: industrijsko območje, vojaško območje,
območje železniške in druge transportne infrastrukture, območje za potrebe kmetijske
dejavnosti, institucionalno območje (šole, bolnišnice, zapori), območje namenjeno storitvenim
dejavnostim (nakupovalni centri, pisarne), območje namenjeno kulturnim dejavnostim
(kulturne ustanove, kinodvorane, stanovanjski objekti) ter območje namenjeno prostočasnim
dejavnostim (športna igrišča, parki, odprt prostor).
Na Češkem, kjer je bila s sodelovanjem agencije CzechInvest ter regionalnimi oblastmi,
vzpostavljena nacionalna baza degradiranih območij, ki sicer ni zajemala območja Prage, se je
tipologija tovrstnih območij prav tako navezovala na predhodno (preteklo) rabo zemljišč na
degradiranem območju. Tipologija evidentiranih degradiranih območij je vključevala naslednje
kategorije predhodne (pretekle) rabe zemljišč: stanovanjska območja, turizem, promet, javne
vsebine (kulturne ustanove, storitve, trgovina idr.), industrija, pridobivanje mineralnih in drugih
surovin (rudarstvo), vojaška območja, vojašnice (kasarne), strelišča, kmetijstvo ter drugo
(Národní databáze brownfieldů. CZECHINVEST, 2018; Vojvodíková, Potužník,
Bürgermeisterová, 2011):
Prostorski in podatkovni zbirki degradiranih območij sta bili med leti 1998 in 2000 ter v letu
2010 vzpostavljeni tudi v Ostravi na Češkem, in sta vključevali še podrobnejšo tipologijo
degradiranih območij glede na predhodno rabo zemljišč. Podatkovna zbirka degradiranih
območij iz leta 2000 je vključevala naslednjih 9 kategorij degradiranih območij, in sicer:
industrijska območja, kjer je bila industrijska proizvodnja ustavljena, opuščena rudarska
območja, območja, ki bi se pojavila, če bi se proizvodnja (dejavnost) na območju ustavila
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(potencialna degradirana območja, ki bi se lahko pojavila v prihodnosti), jalovišča, lokacije
deponiranega materiala premogovnikov, odlagališča odpadkov in odlagališča (deponije)
zemljine, odlagališča industrijskih odpadkov in odlagališča kemičnih odpadkov, območja z
izvedeno sanacijo pokrajine, ki je odpravila posledice nekdanje rudarske dejavnosti ter druga
območja (v to kategorijo so se uvrščala tudi območja socialne degradacije) (Vojvodíková,
Potužník, Bürgermeisterová, 2011).
Leta 2010 je bila omenjena podatkovna zbirka degradiranih območij iz leta 2000 posodobljena.
Cilj posodobitve obstoječe podatkovne zbirke podatkov o degradiranih območjih v Ostravi, ni
bilo ponovno evidentiranje tovrstnih območij, pač pa ocena stanja že evidentiranih območij ter
njihova prekategorizacija, glede na opredelitev degradiranih območij podano v okviru inicative
CABARNET (Vojvodíková in sod., 2010; cv: Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011).
Degradirana območja so bila razdeljena v 6 sledečih kategorij: industrijska degradirana
območja, območja socialne degradacije, območja »brez značaja« degradiranega območja
(čeprav so bila le-ta vključena v prostorsko in podatkovno bazo degradiranih območij iz leta
2000), sanirana območja, območja v postopku sanacije ter jalovišča (Vojvodíková, Potužník,
Bürgermeisterová, 2011).
Glede na preteklo (predhodno) rabo je bila opredeljena tipologija degradiranih območij tudi s
strani Martinca in sod. (2000; cv: Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011). Le-ti so
opredelili 5 glavnih kategorij degradiranih območij, ki so jih v nadaljevanju, glede na različne
značilnosti, razdelili na več podtipov. Pri tem so opredelili naslednje tipe degradiranih območij:
rudarska degradirana območja, industrijska degradirana območja, kmetijska degradirana
območja, vojaška degradirana območja ter območja socialne degradacije (Martinec in sod.,
2000; cv: Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011).
Ferber in Grimski (Ferber, Grimski, 2001; cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014, str. 115) sta
kategorije degradiranih območij določila na podlagi predhodne rabe zemljišč na degradiranem
območju in njihove lokacije, pri čemer sta določila:
- degradirana območja v tradicionalnih industrijskih območjih: Območja, nastala kot
posledica upada dejavnosti in zaposlovanja v rudarstvu, jeklarski in tekstilni industriji v
začetku 80. let 20. stoletja;
- degradirana območja v urbanih območjih: Območja, nastala kot rezultat stalnih migracij
na obrobna (periferna) območja v okviru intenzivacije procesa urbanizacije;
- degradirana območja v podeželskih (ruralnih) območjih: Območja, nastala kot rezultat
opustitve primarne dejavnosti na območju (npr. kmetijske, gozdarske, rudarske
dejavnosti idr.).
V slovenski literaturi se se s tipologijo degradiranih območij med prvimi ukvarjali Koželj in sod.
(1998, str. 29–30), ki so v delu »Degradirana urbana območja«, ki predstavlja prvo delo s
celovito tipologijo degradiranih urbanih območij ter kriteriji za njihovo določevanje v
slovenskem prostoru, opredelili tipologijo degradiranih urbanih območij glede na preteklo in
obstoječo rabo prostora, pri čemer so določili naslednje osnovne tipe degradiranih urbanih
območij (DUO):
- industrijska območja, pristaniška območja in območja železnice: Območja opuščene
dejavnosti, s tehnološko zaostalostjo stavb in naprav ter prisotno onesnaženostjo
(emisije, odplake, odlagališča odpadkov) in socialno segregacijo. Za območja je značilna
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neprehodnost, introvertiranost, izpostavljenost in neprilagojenost lokaciji v smislu
neskladnosti prostorskih meril.
rudarska območja: Območja opuščene rudarske dejavnosti, ki vključujejo rušna
območja, ugrezne jame, nesanirane gramoznice in glinokope z morebitnimi divjimi
odlagališči, nesanirane kamnolome in peskokope ter obsežna proizvodna odlagališča.
vojaška območja: Območja opuščenih vojašnic, skladišč in naprav ter vadbenih
poligonov, za katere je značilna neprehodnost (ločina) in prostorska ekstenzivnost.
sive cone: Razvojno preskočena ali razvojno zapostavljena območja prehodne pasivne
rabe, neurejeni in nevzdrževani nespomeniški zgodovinski objekti in stavbne strukture
ter območja infrastrukturnih koridorjev in rezervatov.
stanovanjska območja: Območja, ki vkjučujejo stanovanjska območja v mestnem
središču in v njegovem zaledju, delavske kolonije, stanovanjske soseske ter stanovanjska
območja vzdolž vpadnic, za katere je lahko značilna prevelika gostota naseljenosti,
gigantizem, uniformiranost, odsotnost centralnih dejavnosti (značaj spalnih naselij),
nevzdrževanost, neustrezna komunalna opremljenost, vandalizem ali slab sloves.
predmestja: Območja razpršene gradnje in barakarska naselja, za katere je lahko
značilna odsotnost centra in javnih površin ali njihova neurejenost, nezaključenost
vzorca zazidave ter slaba komunalna opremljenost.
staromestna jedra.

Po vzpostavitvi omenjene tipologije, so se raziskovalna prizadevanja povezana s opredelitvami
tipologij degradiranih območij v slovenskem prostoru okrepila. Izvajalci so v okviru različnih del
in projektov vzpostavili različne tipologije degradiranih območij.
Tipologija degradiranih območij glede na predhodno (preteklo) rabo zemljišč je bila tako
opredeljena tudi s strani Špesove in sod. (2012; cv: Lampič in sod., 2016, str. 22) v okviru ciljnega
raziskovalnega projekta »Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna
priložnost Slovenije«. Nabor tipov degradiranih območij je vključeval (Lampič in sod., 2016):
- industrijska območja: Stari industrijski obrati nekdanjih tovarn s spremljajočimi
površinami in opuščene (ali nedograjene) obrtne cone.
- rudarska območja: Območja površinske degradacije, kjer se pojavljajo ugreznine,
zapuščeni objekti, nesanirana jalovišča idr.
- transportne in druge infrastrukturne površine: Območja, kjer se pojavljajo skladišča,
opuščene železniške proge, parkirišča, mejni prehodi idr.
- vojaška območja: Območja, kjer se pojavljajo vojašnice, karavle idr.
Omenjena tipologija se je zaradi potreb naročnika projekta osredotočala zgolj na območja, kjer
je mogoče umeščati nove gospodarske in druge dejavnosti, zato vseh možnih tipov degradiranih
območij (glede na predhodno dejavnost) niti ni upoštevala. Tovrstno pomanjkljivost je odpravila
tipologija degradiranih območij, nadgrajena s strani Lampičeve in sod. (2015) v okviru projekta
»Vzpostavitev aktivnega registra funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo«.
Omenjena tipologija Špesove in sod. (2012) je bila dopolnjena in razširjena na 11 tipov
funkcionalno degradiranih območij (FDO), ki vključujejo (Lampič in sod., 2015; Dolinšek, 2016):
- industrijska FDO: Območja industrije. Mednje se uvrščajo tudi starejša industrijska
območja, kjer so lahko prisotni objekti, varovani kot objekti kulturne dediščine.
- infrastrukturna FDO: Območja železniške in cestne infrastrukture, opuščena skladišča,
opuščene čistilne naprave ter druga infrastrukturna območja.
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rudarska FDO: Območja pridobivanja mineralnih surovin (površinski kopi, gramozne
jame) in rudarstva.
vojaška FDO: Vojaška območja, ki obsegajo večje površine nepozidanih zemljišč ter
območja, katerih objekti so lahko delno še v (upo)rabi, pripadajoča funkcionalna
zemljišča pa niso v (upo)rabi, vendar so običajno varovana z ograjo.
turistična in rekreacijska FDO: Območja, kjer so se izvajale turistične in
športnorekreacijske dejavnosti s pripadajočimi objekti in zemljišči.
območja kulturne dediščine: Območja formalno varovanih objektov, zavarovana s
kulturnodediščinskimi varstvenimi režimi, s pripadajočimi zemljišči.
kmetijska FDO: Območja nekdanjih farm s funkcionalnimi zemljišči.
poslovno-trgovska FDO: Območja opuščenih poslovno-obrtnih in trgovskih con ter
neizgrajena ali delno izgrajena poslovno-trgovska območja.
stanovanjska FDO: Stanovanjska območja s slabšimi in bistveno »prizadetimi«
bivanjskimi razmerami (npr. nedograjene stanovanjske soseske enodružinskih ali
večstanovanjskih objektov, ki niso vzdrževane in s svojo prisotnostjo kvarno vplivajo na
izgled okolice).
stara vaška jedra: Funkcionalno neizkoriščena in propadajoča območja vaških središč.
odlagališča: Območja nelegalnih odlagališč in nesanirana/neustrezno sanirana območja
nekdanjih odlagališč odpadkov.

Tipologijo degradiranih urbanih območij je podala tudi ena zadnjih raziskav na področju
degradiranih območij v Sloveniji, in sicer raziskovalna naloga z naslovom »Merila in kriteriji za
določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2) z nadgradnjo: določitev nerevitaliziranih
urbanih območij (NERUO)«, katere izvajalec je bila Katedra za urbanizem, Fakultete za
arhitekturo Univerze v Ljubljani. Namen omenjene raziskovalne naloge je bil opredeliti enotno
metodologijo za določitev nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO) ter potrjeno metodologijo
izvesti na primeru vseh 11 mestnih naselij (središč) mestnih občin v Sloveniji. Oblikovanje
predlogov za tipe, kriterije in merila za določanje nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO) je
predstavljalo bistveno vsebino omenjene raziskovalne naloge. Pri določevanju tipov
nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO) so se avtorji navezovali na delo »Degradirana urbana
območja« (Koželj in sod., 1998) in ciljni raziskovalni projekt »Sonaravna sanacija okoljskih
bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije« (Špes in sod., 2012). Tipi nerevitaliziranih
urbanih območij (NERUO) so bili določeni na podlagi dejanske rabe, pri čemer je bilo
opredeljenih naslednjih 10 tipov tovrstnih območij (Koželj in sod., 2016):
- A - območja stanovanj: Območja z eno- ali večstanovanjskimi površinami ter
stanovanjskimi površinami za posebne namene (npr. površine za začasno ali stalno
bivanje ostarelih, študentov idr.), površinami strnjenih podeželskih naselij, površinami
počitniških hiš, barakarskih naselij in predmestij.
- B - območja centralnih dejavnosti: Območja, namenjena oskrbnim, storitvenim in
družbenim dejavnostim ter bivanju, vključujejo pa tudi območja historičnega jedra in
novih jeder.
- C - območja proizvodnih dejavnosti: Območja, namenjena pretežno proizvodnim
dejavnostim.
- D - območja za turizem in rekreacijo: Območja z objekti in pripadajočimi površinami, ki
so namenjena turistični, rekreacijski ali športni dejavnosti.
- E - območja zelenih površin: Območja parkovnih, rekreacijskih, športnih, vrtičkarskih in
drugih zelenih površin z zaščitno ali drugo funkcijo.
56

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

-

-

-

-

-

F - območja infrastrukture: Območja, namenjena prometni (cestni, železniški, letališki,
pristaniški idr.), komunikacijski, energetski in okoljski (območja in objekti, namenjeni
čiščenju odpadnih voda in ravnanju z odpadki) ali drugi gospodarski infrastrukturi.
G - območja za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Območja zaščite in reševanja ter območja za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
H - območja kmetijske proizvodnje: Območja z objekti in pripadajočimi funkcionalnimi
površinami, ki so namenjena kmetijski proizvodnji, reji živali ali intenzivni pridelavi
poljščin.
I - območja pridobivanja mineralnih surovin: Območja z dejavnostjo pridobivanja
mineralnih surovin, kamor sodijo peskokopi, kamnolomi, rudniki, premogovniki,
glinokopi, gramoznice idr.
J - območja prehodno pasivne rabe: Razvojno zapostavljena območja ali območja z
določeno prehodno pasivno rabo.

Tipologija funkcionalno degradiranih območij (FDO), ki je temeljila na predhodnji (zadnji)
dejavnosti na obravnavanem FDO pred njeno (delno) opustitvijo in vključevala devet tipov FDO
(pri katerih so bili zaradi načina njihovega nastanka ter njihovih značilnosti in posebnosti pri
posameznih tipih FDO opredeljeni še podtipi FDO), je bila oblikovana tudi s strani CRP »Celovita
metodologija za …,«, na katerega se pričujoče delo tudi navezuje (Lampič in sod., 2016; Lampič
in sod., 2017b). Tipologija FDO (pregled tipov in podtipov FDO z njihovimi opredelitvami in
grafičnimi primeri) vzpostavljena in uporabljena v okviru omenjenega projekta ter pričujočega
dela, je podrobneje predstavljena v Poglavju 3.2.3.
Pregled izbranih obstoječih tipologij degradiranih območij nakazuje raznolikost pristopov k
njihovem oblikovanju. Le-ti so lahko ustrezni z določenega vidika, medtem ko se na drugih
vidikih izkazujejo za manj primerne. Tipologije, ki na primer temeljijo na »zdravstvenem in
varnostnem« vidiku oziroma »vidiku tveganja za zdravje in okolje« ne upoštevajo tehnoloških,
socialnih, ekonomskih, pravnih in drugih vidikov, povezanih z degradiranimi območji,
pomembne pa so zlasti zaradi dejstva, da zagotavljajo ustrezne informacije, ki odražajo tveganje
povezano z določenim degradiranim območjem. Tovrstne klasifikacije so zato pomembne zlasti
z vidika določanja prednostnih območij sanacije, medtem ko razvojnega potenciala
degradiranih območij ne nakazujejo. Tipologije, ki temeljijo na ekonomskem vidiku, so
večinoma kvalitativne in nekatere izmed njih ne upoštevajo stroškov revitalizacije območja, pač
pa upoštevajo zgolj stroške sanacije ter vrednost zemljišč na degradiranem območju po sanaciji.
Tipologije, ki temeljijo na različnih drugih (heterogenih) vidikih oziroma temeljijo na kombinaciji
več različnih vidikov pa so običajno oblikovane za specifične potrebe in niso »univerzalne«
(Dasgupta, Tam, 2009). Tipologije, ki temeljijo na ekonomskem vidiku (oziroma vrednosti
saniranega degradiranega območja) zahtevajo vključevanje drugih vidikov kot je onesnaženost
degradiranega območja, tveganja/ovire povezane z degradiranim območjem in drugo, medtem
ko tipologije, ki temeljijo na »zdravstvenem in varnostnem« vidiku oziroma »vidiku tveganja za
zdravje in okolje« zahtevajo večjo vključenost socialnih in ekonomskih vidikov, saj le-ti vplivajo
na nadaljni razvoj degradiranega območja (Dasgupta, Tam, 2009). Pregled različnih tipologij
degradiranih območij nakazuje, da je za ustrezno oblikovano tipologijo degradiranih območij
potreben zlasti multidisciplinarni in večstopenjski pristop (Dasgupta, Tam, 2009).
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EKONOMSKI VIDIK

ZDRAVSTVENI IN
(OKOLJE)VARSTVENI
VIDIK

Preglednica 4: Pregled izbranih obstoječih tipologij degradiranih območij in kriterijev, na podlagi katerih temelji posamezna tipologija.
Vidik
Kriteriji na podlagi katerih temelji tipologija degradiranih območij
Tipologija degradiranih območij
tipologije
- verjetnost prisotnosti onesnaženja - podzemne razmere in značilnosti tal
- stopnja nujnosti ukrepanja
- stopnja onesnaženosti

sistem rangiranja nevarnosti (ang. »Hazardous Ranking System«/»HRS«)

- verjetnost prisotnosti onesnaženja - podzemne razmere in značilnosti tal
- stopnja nujnosti ukrepanja
- stopnja onesnaženosti

nacionalni klasifikacijski sistem (ang. »National Classification System«/»NCS«)

- verjetnost prisotnosti onesnaženja - podzemne razmere in značilnosti tal
- stopnja nujnosti ukrepanja
- stopnja onesnaženosti

sistem za hitro oceno nevarnosti (ang. »Rapid Hazard Assessment System«/»RHAS«)

- verjetnost prisotnosti onesnaženja - podzemne razmere in značilnosti tal
- stopnja nujnosti ukrepanja
- stopnja onesnaženosti

sistem za preverjanje tveganj (ang. »Risk Screening System«/»RSS«)

- stopnja razvojnega potenciala
- lokacija

tristopenjska klasifikacija kanadske okrogle mize o okolju in gospodarstvu (ang. »Three-Tier
Classification by the National Round Table on the Environment and Economy«/»NRTEE«)

- potreba po (finančnih idr.) spodbudah

finančna klasifikacija degradiranih območij (ang. »Financial Classification of Brownfield by about
Remediation«)

- stopnja razvojnega potenciala
- vir financiranja
- potreba po (finančnih idr.) spodbudah
- prisotnost razvojnega potenciala
- stopnja onesnaženosti
- stopnja razvojnega potenciala
- lokacija
- potreba po (finančnih idr.) spodbudah
- prisotnost razvojnega potenciala
- potreba po (finančnih idr.) spodbudah
- stopnja razvojnega potenciala
- lokacija

DRUGI HETEROGENI VIDIKI

- pretekla (predhodna) raba
- podzemne razmere in lastnosti tal

- stopnja onesnaženosti

- pretekla (predhodna) raba
- stopnja onesnaženosti
- obstoječa (dejanska) raba
- stanje (upo)rabe
- verjetnost prisotnosti onesnaženja
- pretekla (predhodna) raba
- stanje (upo)rabe
- verjetnost prisotnosti onesnaženja - lastništvo
- prostost/zasedenost/razpoložljivost - socialne značilnosti
- stanje (upo)rabe
- okoljske značilnosti
- stopnja onesnaženosti
- ekonomske značilnosti
- potreba po posredovanju
- lokacija
- pretekla (predhodna) raba

tipologija degradiranih območij, podana s strani iniciative CABARNET (ang. »Concerted Action on
Brownfield and Economic Regeneration Network«) (A-B-C model)
tipologija degradiranih območij v Romuniji, podana s strani Cobârzanove
švicarska tipologija degradiranih območij
klasifikacijska shema, temelječa na podzemnih razmerah in značilnostih tal, podana v okviru
projekta HYGEIA (ang. »Classification Scheme Based on Subsurface Characterization by the
HYGEIA«)
tipologija potencialno onesnaženih območij kanadske okrogle mize o okolju in gospodarstvu
(ang. »Typology of Potentially Contaminated Sites by the National Round Table on the
Environment and Economy«/»NRTEE«)
tipologija, ki izhaja iz opredelitve degradiranih območij, podane s strani kanadske okrogle mize o
okolju in gospodarstvu iz leta 2003 (ang. »Typology Implied in the Definition of Brownfield
Provided by the National Round Table on the Environment and Economy (NRTEE) in 2003«)
britanska tipologija onesnaženih območij, podana s strani družbe Urban Mines Limited (ang. »UKBased Classification System of Contaminated sites by Urban Mines Limited«)
tipologija degradiranih območij, podana s strani avtorjev Ferberja in Grimskega
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- prostost/zasedenost/razpoložljivost - stanje upo(rabe)
- vključenost v normativno urejanje prostora
- pretekla (predhodna) raba
- obstoječa (dejanska) raba
- prisotnost razvojnega potenciala
- prostost/zasedenost/razpoložljivost
- stanje (upo)rabe

- prostost/zasedenost/razpoložljivost
- stanje (upo)rabe

tipologija nezasedenih, prostih oziroma praznih zemljišč

- potreba po posredovanju
- planska urejenost območja

tipologija degradiranih območij, vzpostavljena v okviru projekta ReTInA (ang. »Revitalisaton of
Tradicional Industrial Areas in South-East Europe«)

- lokacija
- prisotnost obstoječih objektov
- verjetnost prisotnosti onesnaženja
- pretekla (predhodna) raba
- stopnja onesnaženosti
- prostost/zasedenost/razpoložljivot - potreba po posredovanju
- stanje (upo)rabe (ekonomske in socialno-ekonomske funkcije območja)
- pretekla (predhodna) raba
- stanje (upo)rabe
- prisotnost obstoječih objekotov
- prostost/zasedenost/razpoložljivost
- pretekla (predhodna) raba
- obstoječa (dejanska) raba

tipologija, uporabljena v javno dostopni bazi podatkov o degradiranih območjih na območju
Londona (ang. London Brownfield Sites Database«), ki je del nacionalne baze podatkov o
dejanski rabi zemljišč (ang. »National Land Use Database (NLUD)«)

- stanje (upo)rabe

tipologija degradiranih območij, podana s strani Spasovove
tipologija funkcionalno opuščenih območij
tipologija degradiranih območij, vzpostavljena v okviru katastra degradiranih območij na
območju Budimpešte
tipologija degradiranih urbanih območij, predstavljena v delu »Degradirana urbana območja«

- pretekla (predhodna) raba
- stanje (opu)rabe

tipologija degradiranih območij vzpostavljena v okviru ciljnega raziskovalnega projekta
»Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostna razvojna priložnost Slovenije«

- pretekla (predhodna) raba
- stanje (opu)rabe

tipologija degradiranih območij, vzpostavljena v okviru projekta »Vzpostavitev aktivnega registra
funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo«

- pretekla (predhodna) raba

tipologija degradiranih območij podana s strani avtorjev Kurtovića, Siljkovića, Pavlovića ter
Bergatt Jacksonove

- pretekla (predhodna) raba

tipologija, vzpostavljena v okviru češke nacionalne baze degradiranih območij

- pretekla (predhodna) raba

tipologija degradiranih območij, podana s strani Oroszove

- pretekla (predhodna) raba

tipologija degradiranih območij vzpostavljena v okviru INTERREG projekta - CircUse (Circular
Flow and Land Use Management) (2010-2013)

- pretekla (predhodna) raba

tipologija degradiranih območij, vključena v prostorsko in podatkovno zbirko degradiranih
območij na območju Ostrave iz leta 2000

- pretekla (predhodna) raba

tipologija degradiranih območij, vključena v prostorsko in podatkovno zbirko degradiranih
območij na območju Ostrave iz leta 2010

- pretekla (predhodna) raba

tipologija degradiranih območij, podana s strani avtorjev Martinca in sod.
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tipologija nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO), vzpostavljena v raziskovalni nalogi z
naslovom »Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2) z nadgradnjo:
določitev nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO)«
Vir: Koželj in sod., 1998, str. 29–30; Cleaning up the Past…, 2004, str. 5; Bergatt Jackson, 2006a, str. 12; ICMA 2001, Davis 2002; cv: Cobârzan, 2007, str. 35; National Classification
System…, 2008, str. 2, 3; Alker in sod., 2000; cv: Dasgupta, Tam, 2009, str. 297; AR, 2005; cv: Dasgupta, Tam, 2009, str. 291 , 292; Dasgupta, Tam, 2009, str. 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 296; NRTEE, 2003; cv: Dasgupta, Tam, 2009, str. 290, 291; Heasman in sod., 2011, str.17; US EPA, 1990; cv: Dasgupt a, Tam, 2009, str. 288; Ferber in sod., 2006; cv:
Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011, str. 51; Martinec in sod., 2000; cv: Vojvodíková,Potužník, Bürgermeisterová, 2011, str. 51; Spasovová, 2004; cv: Vojvodíková, Potužník,
Bürgermeisterová, 2011, str. 51; Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011, str. 51, 52, 54, 55; ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2012, str. 6; Orosz, 2012, str. 78, 81;
Krzysztofik, Kantor-Pietraga, Spórna, 2013, str. 22, 23; Ferber, Grimski, 2001; cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014, str. 115; SCTM , 2011; c v: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014, str.
115; Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014, str. 114; Barnamezős területek katasztere …, 2015, str. 2; Kim, Miller in Nowak, 2015, str. 521; Koželj in sod., 2016, str. 19, 20; Dannert, Pirisi,
2017, str. 6; Ferber in sod., 2006; cv: Dolinšek, 2016, str. 12; Lampič in sod., 2015; cv: Dolinšek, 2016, str. 14; Lampič in sod., 2016, str. 22, 23, Špes in sod., 2012; cv: Lampič in sod.,
2016, str. 22; BRM, 2012; cv: Lampič in sod., 2017c, str. 23, 24; Dannert, Pirisi, 2017, str. 6; Národní databáze brownfieldů. CZECHINVEST, 2018.
- obstoječa (dejanska) raba
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2.4

Pomen (funkcionalno) degradiranih območij v kontekstu prostorskega razvoja

Degradirana območja, ki so med različnimi opredelitvami najpogosteje opredeljena kot
opuščena, neuporabljana ali nezadostno izkoriščena območja, lahko v primeru njihove
dolgotrajne prisotnosti postanejo fizična in funkcionalna ovira za razvoj okoliških območij ter
pomembno vplivajo na fizično in funkcionalno strukturo in razvoj celotnega mesta ali širših
mestnih območij (ReTInA (Revitalisation of Tradicional …, 2012). Tovrstna območja lahko
vplivajo na okolico z morebitnimi emisijami, s funkcionalnimi motnjami ali pa je moteča že
njihova prisotnost v prostoru (Koželj in sod., 1998). Navkljub omenjenemu, imajo lahko
degradirana območja v procesu urbanega razvoja oziroma v kontekstu prostorskega razvoja
dvojni »pomen«. Degradirana območja so lahko prepoznana kot ovira (bariera), ki onemogoča
prehodnost ter otežuje ali zavira prostorski razvoj oziroma razvoj posameznega območja in
negativno vpliva na širše območje, z drugega vidika pa lahko omenjena območja po procesih
sanacije ali prenove, predstavljajo »gonilno silo« razvoja določenega območja (Koželj, 1998; cv:
Vodlan, 2016). Tovrstna območja so pogosto prepoznana kot »ključne nosilke« slabe podobe
poselitvenih območij, hkrati pa predstavljajo potencialna območja razvoja oziroma so
opredeljena kot »potencialne razvojne površine« znotraj urbanih in drugih poselitvenih struktur
(Kobetič in sod., 2015). Gre za območja, ki nudijo stalno možnost »preustroja« obstoječih rab,
uvajanja sprememb ter preurejanja obstoječega stanja v prostoru (Koželj in sod., 1998).
Ponovna oživitev (reaktivacija) tovrstnih območij se navezuje na princip kompaktnosti kar je
povezano z izboljšano (iz)rabo prostora ter učinkovitostjo gospodarjenja z njim. Oživitev in
prenova tovrstnih območij nudita številne ekološke, ekonomske in družbene oziroma socialne
koristi ter pomembno prispevata k ustvarjanju trajnostnega urbanega okolja, preprečevanju
širjenja mest, preprečevanju izseljevanja iz urbanih območij ter drugih procesov, povezanih s
postindustrijsko fazo urbanizacije (oziroma s t.i. »deurbanizacijo«, ang. »urban sprawl«)
(Kobetič in sod., 2015).
Ker je za degradirana območja običajno značilna obsežnost, zaokroženost,
monofunkcionalnost, enovitost, manjša pozidanost ter strnjenost, so tovrstna območja
neprecenljivega pomena kot dolgoročna razvojna območja mest ali regij. Omenjena območja
je mogoče preurediti v poljubno novo rabo (npr. območja za potrebe javnih storitev, stanovanj,
poslovnih dejavnosti, kulturnih dejavnosti, izobraževalnih dejavnosti, družbenih dejavnosti,
turističnih dejavnosti, športnih in rekreacijskih dejavnosti, trgovskih dejavnosti idr.), s čimer
nudijo priložnosti za celosten preustroj naselij. Pri tem so omogočene rekonstrukcije večjega
merila ali preustroj manjših območij (lokacij), omogočeno pa je tudi umeščanje povezav ali
koridorjev, novih gospodarskih dejavnosti, oblikovanje novih mestnih jeder ali jeder naselij,
ureditev in razvoj odprtega javnega prostora ter reševanje specifičnih funkcionalnih problemov,
ki se pojavljajo znotraj poselitvenih območij (Koželj, 1995; ReTInA (Revitalisation of
Tradicional…, 2011; ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2012).
Območja, ki so »izgubila« svojo funkcijo z vidika načrtovane ali dejanske rabe zaradi dotrajanosti
objektov, deindustrializacije ali opuščanja drugih dejavnosti, izseljevanja oziroma drugih
vzrokov, je z ukrepi prenove mogoče preurediti. Ukrepi prenove v smislu razvoja novih funkcij
na določenem območju vključujejo (Krzywon, Drobiec, Gorski, 2006; Klančišar Schneider, 2014):
- prenovo/preureditev obstoječih objektov (umestitev novih vsebin v obstoječe objekte):
Vzpostavitev novih funkcij ali rabe v objektih ali na zemljiščih, ki so izgubili svojo
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-

-

primarno funkcijo. Glede na primernost objektov za umeščanje novih vsebin, je med
različnimi tipi objektov mogoče ločevati med: najmanj primernimi objekti, ki vključujejo
monolitne tehnološke zgradbe in dele zgradb (npr. dimniki, gredi, dvigala, peči idr.),
srednje primernimi objekti, ki vključujejo večnadstropne monolitne zgradbe večjih
dimenzij ter najbolj primernimi objekti, ki vključujejo institucionalne zgradbe, manjše
eno- ali večnadstropne proizvodne prostore s pripadajočo infrastrukturo in poslovne
(pisarniške) zgradbe.
odstranitev obstoječih objektov in gradnjo novih objektov (novogradnja): Vzpostavitev
novih funkcij ali rabe na zemljiščih, ki so izgubili svojo primarno funkcijo, z odstranitvijo
obstoječih gradbenih struktur ter novogradnjo novih objektov. Omenjen ukrep urbane
prenove je mogoč v primerih, ko obstoječi objekti niso primerni za drugo rabo oziroma
nimajo posebne kulturne ali historične vrednosti. Z ukrepom odstranitve obstoječih
gradbenih struktur so povezane določene prednosti, ki vključujejo: odpravo predsodkov
(stigm), povezanih s tovrstnimi območji, odpravo okoljskih tveganj, morebitno
pospešitev procesa prenove območja, nižje stroške v primerjavi s finančno (in časovno)
zahtevno prenovo obstoječih objektov; po drugi strani pa so z omenjenim ukrepom
povezane tudi določene pomanjkljivosti, ki obsegajo: uničenje tradicije ter nekdanjega
pomena območja, visoke stroške odvoza gradbenih odpadkov oziroma porušenih
gradbenih struktur, negodovanje lokalnega prebivalstva zaradi prisotnosti hrupa in/ali
prahu zaradi rušitvenih in gradbenih del, netrajnostnost z vidika porabe in odvoza
gradbenega materiala ter drugo.
dopolnitev stavbnega fonda in dodajanje gradbenih struktur: Združevanje prenove
obstoječih objektov in novogradenj novih objektov.
renaturacijo: Odstranitev vizualno motečih objektov in vzpostavitev odprtega javnega
prostora, zelenih ali drugih javnih površin. Najpogosteje je tovrsten ukrep uporabljen v
primerih visokih gostot degradiranih območij znotraj poselitvenih območij ob istočasnih
manjših potrebah po zazidljivih zemljiščih, zaradi česar je spremenjena namenska raba
zemljišč na degradiranih območjih in izvedena njihova renaturacija oziroma ozelenitev.

Poleg omenjenih ukrepov Koželj s sodelavci (1998, str. 65) med oblikami sanacije degradiranih
območij upošteva še reaktivacijo ponovne rabe, krajinsko prenovo ter ekološko sanacijo
tovrstnih območij. Nabor možnosti ponovne (upo)rabe območij, ki so »izgubila« svoje funkcije
oziroma preureditev tovrstnih območij v poljubno novo rabo na podlagi njihove sanacije ali
oživitve, je različen in v veliki meri odvisen tudi od vrste predhodnih dejavnosti na tem območju.
V številnih primerih so možnosti ponovne (upo)rabe tovrstnih območij raznolike (npr. športne
in rekreacijske dejavnosti, kulturne dejavnosti, družbene dejavnosti idr.).
Slika 10: Primer sanacije nekdanjega degradiranega območja - opuščenega kamnoloma pod Klobukom z umestitvijo
nove rabe na območju, Ljubljana, Mestna občina Ljubljana.

Območje nekdanjega kamnoloma pod Klobukom v Ljubljani je bilo
sanirano z umestitvijo kolesarskega poligona (»Bike Park Podutik«).
Območje je med drugim namenjeno tudi organizaciji različnih tečajev
in taborov ter treningom kolesarskih društev (Kamnolom oživili
kolesarji. Dnevnik, 2015).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 11: Primer sanacije nekdanjega degradiranega območja - opuščenega kamnoloma na Muljavi (v Pristavi) z
umestitvijo nove rabe na območje, Mengeš, občina Mengeš.
Območje nekdanjega opuščenega kamnoloma na Muljavi (v Pristavi)
v Mengšu je bilo sanirano z umestitvijo Doma tabornikov in
prireditvenim prostorom - letnim gledališčem Mengeš. Omenjen
kamnolom naj bi deloval že pred letom 1868, nato pa je bil po drugi
svetovni vojni opuščen in s strani lokalnega prebivalstva preurejen v
letno gledališče (Stražar, 1993). Na območju se poleg Doma
tabornikov in letnega gledališča, nahaja še manjše igrišče za odbojko,
s čimer območje nudi možnost tako kulturnega kot tudi športnorekreativnega udejstvovanja.
Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
Slika 12: Primer »samosanacije« nekdanjih glinokopov in ribnikov v dolini Drage, ki danes predstavljajo pomemben
življenjski prostor ter rekreativno točko, Draga, občina Ig.
Območje nekdanjih glinokopov in ribnikov v dolini Drage je
antropogenega nastanka, ki je nastalo v 18. stoletju zaradi potreb po
kopanju gline za Opekarno Draga in gojenju rib. Območje s površino
okoli 50 ha, je »samosanirano«, saj je nekdanje glinokope, ribnike in
druge manjše ilovnate jame zalila voda. Danes je nekdanje območje
pridobivanja mineralnih surovin življenjski prostor številnih vodnih,
močvirskih, rastlinskih in živalskih vrst (tudi ogroženih) in je od leta
1986 razglašeno za naravni spomenik. V okolici nekdanjih glinokopov
in ribnikov je vzpostavljena Gozdna učna pot Draga, zato območje
predstavlja tudi pomembno rekreativno točko (Sevšek, 2017).
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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zadovoljevanje različnih potreb, ki vključujejo potrebe po sprostitvi, fizični aktivnosti, stiku z
naravo, druženju in drugo. Poleg tega imajo omenjene površine v poselitvenih območjih tudi
druge funkcije, ki ključno pripomorejo h kakovosti urbanega okolja, med drugim pomembno
prispevajo k blažitvi posledic podnebnih sprememb, nudijo ekosistemske storitve (povečanje
prevetrenosti, osončenosti in osenčenosti, zmanjševanje poplavne nevarnosti in erozije,
uravnavanje vlažnosti in mikroklime idr.), spodbujajo razvoj različnih dejavnosti, izboljšujejo
prehodnost in dostopnost, z vzpostavitvijo povezav, pešpoti in zelenih koridorjev omogočajo
povezanost, vplivajo na dobro počutje, zdravje in občutek varnosti lokalnega prebivalstva,
nudijo različne družbene funkcije (omogočajo občutek družbene enakosti, vključenosti,
oblikovanja skupnosti idr.), v primeru prisotnosti drevesne vegetacije pa pomembno
pripomorejo tudi k zmanjševanju onesnaženosti zraka, sekvestaciji (vezavi) in skladiščenju
ogljikovega dioksida ter zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (Koželj, 1995; Kim, Miller,
Nowak, 2015; Sousa, 2003; Herbst, Herbst, 2006; Moffat, Hutchings, 2007; cv: Sanches,
Mesquita Pellegrino, 2016; Carrr in sod., 1992; cv: Simoneti, Vertelj Nared, 2017; Urban green
spaces and health, 2016; cv: Simoneti, Vertelj Nared, 2017; Chiesura, 2004; cv: Simoneti, Vertelj
Nared, 2017). Koncepti prenove zelenih površin v poselitvenih območjih so lahko različni in
segajo od doprinosa raznovrstnosti prostorov in rab, ustvarjanja novih prostorov in umeščanja
novih dejavnosti ali pa omenjene površine predstavljajo zgolj povezovalni element na
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poselitvenih območjih (Di Gregorio, 2016; cv: Simoneti, Vertelj Nared, 2017). Zaradi svojega
pomena, so tovrstne površine vse pogosteje prepoznane kot instument prenove degradiranih
območij (Radoslav, 2010; cv: Simoneti, Vertelj Nared, 2017).
Slika 13: Primer sanacije nekdanjega degradiranega območja - deponije komunalnih odpadkov Duplica z vzpostavitvijo
gozdnega parka, obnovo habitatov ter umestitvijo učne in rekreacijske poti, Podgorje, občina Kamnik.
Nekdanja deponija komunalnih odpadkov Duplica je nastala na
območju »Dupliške jame«, kjer so do 60. let 20. stol. izkoriščali
gramoz za izgradnjo naselja Duplica. Po opustitvi dejavnosti, so v
jamo odlagali komunalne idr. odpadke v količinah, ki so povzročile
nastanek vzpetega površja. Leta 1993 je bila deponija, po protestih
lok. prebivalstva, zaprta. Izvedene so bile raziskave onesnaženosti tal
in načrti za pogozditev ter razvoj gozdnega parka, med 2000–2003 je
bila deponija prekrita z zemljino, nato pa je bil tu vzpostavljen gozdni
park, katerega pomen je večplasten (vezava onesnažil v tleh,
zmanjševanje prenosa izcednih voda v podtalnico, vpliv na biotsko
pestrost v monotoni kmetijski pokrajiini idr.) (Sevšek, 2017).
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
posajenih več vrst gozdnih dreves (Terensko delo, 2017).

Oživitev in prenova degradiranih območij poleg že izpostavljenih, nudita tudi številne druge
okoljske, ekološke, ekonomske, historične, socialne, psihološke, tehnološke in prostorske
koristi, prednosti oziroma potenciale (Baskaya, 2010; cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014).
Glede na okoljski vidik le-ti vključujejo (Bergatt Jackson, 2006b; Krzywon, Drobiec, Gorski, 2006;
Baskaya, 2010; cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014; Kemp, 2004; cv: Klančišar Schneider,
2014; Rebernik, 2008; cv: Klančišar Schneider, 2014; Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014; Kim,
Miller, Nowak, 2015; McPherson, Simpson, 1999; cv: Kim, Miller, Nowak, 2015; Kokot Krajnc,
2015; Abd Elrahman, 2016; Ahern, 2007; cv: Sanches, Mesquita Pellegrino, 2016; Ahmad et al.,
2014; cv: Bardos in sod., 2016; Bardos in sod., 2016; DVRPC, 2008; Taylor, Lovell, 2012; cv:
Bardos in sod., 2016; Forest Research, 2010; Nowak in sod., 2006; cv: Bardos in sod., 2016; Lord
in sod., 2008; cv: Bardos in sod., 2016; Natural England, 2009; Benedict, McMahon, 2006; cv:
Bardos in sod., 2016; Paull, 2008; cv: Bardos in sod., 2016; Skelhorn in sod., 2014; cv: Bardos in
sod., 2016; Sousa, 2003; Herbst, Herbst, 2006; Moffat, Hutchings, 2007; cv: Sanches, Mesquita
Pellegrino, 2016):
- okoljsko sanacijo območij;
- odpravo okoljskih tveganj oziroma (»starih«) okoljskih bremen;
- izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda ter kvalitete tal oziroma njene
rodovitnosti (z odstranjevanjem onesnažil, zagotavljanjem mikrohranil, izboljšanjem
biološkega stanja tal, vzpostavitvijo vegetacijskega pokrova, vzpostavitvijo ukrepov za
preprečevanje erozije tal in plazovitosti idr.) ter odpravljanje okoljskega
obremenjevanja in tveganj, ki lahko vplivajo na kakovost površinskih in podzemnih voda
ali na kvaliteto tal;
- zmanjševanje negativnih vplivov na ekosisteme;
- zmanjševanje pritiskov in širjenja pozidave na nepozidana zemljišča oziroma
zmanjševanje porabe nepozidanih zemljišč (1 ha zemljišč naj bi omogočal izgradnjo 30–
45 stanovanjskih enot);
- omejevanje prostorske širitve mest v obliki razpršene in (ne)načrtovane urbanizacije
širših poselitvenih območij, ki predstavlja eno od najmanj trajnostnih oblik
naselbinskega sistema;
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izboljšanje kakovosti zraka zaradi zmanjšanja prometa do bolj oddaljenih lokacij v okolici
poselitvenih območij (npr. do nepozidanih zemljišč na območju t.i. »greenfield« lokacij),
zaradi prenove in izrabe obstoječih zemljišč znotraj poselitvenih območij;
zmanjšanje porabe energije in izpustov toplogrednih plinov zaradi zmanjšanja prometa
in manj prepotovanih potniških kilometrov do bolj oddaljenih lokacij v okolici
poselitvenih območij (npr. do nepozidanih zemljišč na območju t.i. »greenfield« lokacij),
zaradi prenove in izrabe obstoječih zemljišč znotraj poselitvenih območij;
vzpostavitev ter obnavljanje habitatov redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter
»žarišč biodiverzitete«;
vzpostavitev sekundarnih habitatov in ekosistemov, ki so se razvili na zapuščenih
območjih ter povečanje biotske raznovrstnosti;
možnost proizvodnje obnovljivih virov energije in biogoriv iz biomase, v primeru
vzpostavitve (javnih) zelenih površin in »zelene infrastrukture« na nekdanjih
degradiranih območjih ali iz drugih obnovljivih virov energije (npr. vetrna energija,
sončna energija), v primeru vzpostavitve ustrezne infrastrukture;
sanacijo nekdanjih degradiranih območij in vzpostavitev različnih oblik urbanega
vrtnarjenja (npr. urbanih vrtov, skupnostnih vrtov, urbanega kmetijstva idr.);
sanacijo degradiranih območij s pomočjo fitoremediacij, kjer so onesnažena območja
preurejena v ozelenjene površine z nasutjem neonesnažene zemljine in zasaditvijo
rastlinskih vrst, ki imajo sposobnost zadrževanja težkih kovin in drugih onesnažil iz tal
in/ali njihove pretvorbe v izbrane neškodljive ali za okolje koristne elemente, s čimer se
preprečuje možnost stika onesnažil z ljudmi in/ali živalmi;
zagotavljanje povezav, pešpoti, zelenih koridorjev;
izboljšanje ekosistemskih storitev;
nudenje ekosistemskih storitev s strani morebitno vzpostavljenih (javnih) zelenih
površin in »zelene infrastrukture« na nekdanjih degradiranih območjih, vključno z:
zmanjševanjem poplavne nevarnosti in erozije, zadrževanjem (retenzijo) vode,
uravnavanjem vlažnosti in mikroklime, zmanjševanjem temperaturnih ekstremov,
zmanjševanjem onesnaženosti zraka (odstranjevanjem, zadrževanjem in filtriranjem
onesnažil in trdnih delcev v zraku), zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov (tovrstna
območja delujejo kot ponor ogljika), sekvestacijo (vezavo) in skladiščenjem ogljika,
zmanjševanjem stroškov letne porabe energije v stanovanjskih objektih, zmanjševanjem
učinka mestnega toplotnega otoka in vplivov vetra, vplivom na biodiverziteto z
vzpostavitvijo življenjskih prostorov v zelenih koridorjih in parkih v mestnem in
primestnem okolju, zagotavljanjem naravnega krogotoka snovi in drugo.

Poleg naštetih prednosti oziroma potencialov oživitve in prenove degradiranih območij z
okoljskega vidika, je le-te mogoče prepoznati tudi v povezavi z finančno učinkovitostjo oziroma
dobičkonosnostjo tovrstnih območij. Prednosti oziroma potenciali oživitve in prenove
degradiranih območij z ekonomskega vidika, vključujejo (Bergatt Jackson, 2006b; Krzywon,
Drobiec, Gorski, 2006; Cobârzan, 2007; Paccagnan, Turvani, 2007; Heasman in sod., 2011;
ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011; ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2012;
Baskaya 2010, cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014; Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014; Kokot
Krajnc, 2015; Špirić, 2015; Abd Elrahman, 2016; ICMA, 2004; cv: Abd Elrahman, 2016; Paull,
2008; cv: Bardos in sod., 2016):
- ekonomske in socialne koristi za družbo na splošno;
- povečanje kapitalskih naložb;
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povečanje vrednosti zemljišč in nepremičnin na lokaciji;
povečanje vrednosti zemljišč in nepremičnin v okolici degradiranega območja;
potencial stalnega naraščanja vrednosti zemljišč na tovrstnem območju skozi daljše
časovno obdobje (povračilo vrednosti zemljišč skozi čas);
revitalizacijo ekonomskih aktivnosti na tovrstnem območju;
ustvarjanje zaposlitvenih in investicijskih priložnosti;
ohranjanje obstoječih delovnih mest in ustvarjanje novih v procesih sanacije, prenove
in ponovne oživitve degradiranega območja (1 ha zemljišč naj bi omogočal vzpostavitev
50 potencialnih novih delovnih mest);
multiplikativni učinki sanacije, prenove in ponovne oživitve degradiranega območja, ki
se odražajo v povečani privlačnosti okolice saniranega območja ter s tem povezanim
ohranjanjem delovnih mest in ustvarjanjem novih;
zniževanje visoke stopnje brezposelnosti, saj so tovrstna območja običajno povezana z
zatonom določene dejavnosti in je zanje posledično značilna višja stopnja
brezposelnosti (ponovni razvoj tovrstnih območij lahko vpliva na zmanjšanje stopnje
brezposelnosti širšega območja);
prisotnost (finančnih) vzvodov za omogočanje zaposlitvenih in investicijskih priložnosti
na degradiranem območju;
možnost pridobivanja nepovratnih finančnih sredstev (spodbud), posojil in podpore
(podpornih programov) za namen obnove in sanacije tovrstnega območja;
finančne koristi za določene gospodarske akterje (ugodnosti za zasebnike, davčne
ugodnosti idr.);
dobičkonosnost zaradi neposredne prodaje zemljišč ali nepremičnin na degradiranem
območju, ali njihove sanacije ter prenove za namen njihovega trženja;
razpoložljivost zemljišč za investicije (pomanjkanje nepozidanih zemljišč ali t.i.
»greenfield« lokacij vpliva, da so tovrstna zemljišča prepoznana kot vir zemljišč za
potencialne investitorje);
izogibanje stroškov izgradnje infrastrukture (gospodarske javne infrastrukture in javne
infrastrukture (vrtci, šole, bolnišnice idr.)), ki je potrebna na nepozidanih zemljiščih ali
na t.i. »greenfield« lokacijah, zaradi že obstoječe infrastrukture (cestnega omrežja,
elektroenergetskega omrežja, telekomunikacijskega omrežja, vodovodnega omrežja,
sistema odvajanja odpadnih voda idr.);
nižje investicijske (oziroma gradbene) stroške zaradi obstoječe infrastrukture in
morebitnih objektov na območju ter možnost prenove obstoječih objektov
(kompleksov) in njihove ponovne (upo)rabe;
visoko »tehnično vrednost« določenih novejših zgradb (saj le-ta upada s staranjem
zgradb in je odvisna od vzdržljivosti gradbenega materiala iz katerega so zgrajeni objekti
(novozgrajene zgradbe dosegajo visoko »tehnično vrednost«, zgradbe (zlasti
industrijske), ki so starejše od 50 let, pa slednje ne dosegajo zaradi številnih negativnih
vplivov nekdanje dejavnosti, ki vključujejo: prisotnost vibracij kot posledice obratovanja
strojev in drugih naprav v zgradbi, prisotnost medsebojnih vplivov kemičnih snovi in
toplote ter drugo));
prenova in oživitev tovrstnih območij povečuje kompaktnost mest, s čimer je povezana
vrsta prednosti, kot so: nižji prometni stroški, nižji stroški oskrbe z vodo ali elektriko in
drugo;
tržno vrednost zemljišč in nepremičnin na degradiranem območju, pri čemer je
potrebno upoštevati tudi strukture, ki so trenutno brez vrednosti ali s celo negativno
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vrednostjo (potreba po porušitvi), vendar se nahajajo na izjemno ugodni lokaciji, kar
vpliva na povečanje siceršnje vrednosti zemljišč in nepremičnin na degradiranem
območju;
lociranost na ugodnih lokacijah znotraj poselitvenih območij (središčna lokacija,
centralno poslovno središče, bližina glavne prometne osi v mestu, bližina vodne
površine), za katere je značilen dober dostop do javnega prometa in »organska
vgrajenost« v strukturo mesta;
povečanje prihodkov od davkov zaradi ponovne rabe prostih/praznih/nezasedenih
zemljišč ali nezadostno izkoriščenih zemljišč (davek na nepremičnine, davek na
dohodek) ter višja stopnja uporabe obstoječih nepremičnin, infrastrukture ter storitev
(disperzija fiksnih stroškov, višji prihodki s strani najemnin);
povečanje prihodkov od davkov zaradi višjih vrednosti zemljišč in nepremičnin na
degradiranem območju;
povečanje prihodkov od davkov zaradi novega (drugega) lastništva zemljišč ali
nepremičnin, ki so bile v državni lasti ali v lasti oseb, ki niso plačevale davkov na
nepremičnine na degradiranem območju;
povečanje prihodkov od davkov zaradi razvoja storitev ter višjega
prometnega/prodajnega davka (oziroma davka na potrošnjo);
povečanje prihodkov od davkov zaradi višje stopnje zaposlovanja »davkoplačevalcev«;
povečanje prihodkov od davkov zaradi umeščanja javnih površin, kot so parki in
rekreacijske površine, ki vplivajo na zvišanje vrednosti zemljišč ali nepremičnin v okolici
degradiranega območja in drugo.

Velik pomen oživitve in prenove obstoječih degradiranih območij je mogoče prepoznati tudi s
socialno-družbenega vidika. Prednosti oziroma potenciali oživitve in prenove obravnavanih
območij s socialno-družbenega vidika vključujejo (Cutter, Scott, & Hill, 2002; Dolk et al., 2000;
Needleman & Landrigan, 1994; Pope et al., 2002; Schell & Ulijaszek, 1999; cv: Bacot, O'Dell,
2006; Krzywon, Drobiec, Gorski, 2006; Cobârzan, 2007; Paccagnan, Turvani, 2007; Heasman in
sod., 2011; ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2011; ReTInA (Revitalisation of Tradicional…,
2012; Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014; Kokot Krajnc, 2015; Abd Elrahman, 2016; Bardos in
sod., 2016; Ferber, 2006; cv: Abd Elrahman, 2016; Paull, 2008; cv: Bardos in sod., 2016):
- zmanjševanje in odpravljanje tveganj javnemu zdravju (sanacija degradiranih območij
lahko vpliva na odstranjevanje nevarnih in strupenih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje
človeka z različnimi oblikami izpostavljenosti tovrstnim snovem (z uživanjem
onesnažene pitne vode, uživanjem pridelkov z onesnaženih tal, vdihavanjem
onesnaženega zraka, prehajanjem (absorbcijo) skozi kožo, prenosom onesnažil z matere
na otroka ter z drugimi oblikami izpostavljenosti (bivanje idr.)));
- izboljšanje kvalitete bivalnega okolja;
- vključevanje/integracijo degradiranih območij v pokrajino;
- izboljšanje vizualne podobe prostora ter izboljšanje kvalitete pogledov in razgledov;
- ohranjanje strukturne urejenosti prostora;
- zmanjšanje prometnih obremenitev zaradi zmanjšanja prometa do bolj oddaljenih
lokacij v okolici poselitvenih območij (npr. do nepozidanih zemljišč na t.i. »greenfield«
lokacij);
- zmanjšanje stopnje kriminala in kaznivih dejanj ter povečanje varnosti na območju;
- oživitev (starejših) »monoindustrijskih« območij, ki se soočajo z visoko stopnjo revščine,
kriminalom in drugimi socialnimi problemi;
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obnovo mestnih jeder in »obrobnih območij« ter odpravo predsodkov (stigm),
povezanih s tovrstnimi območji;
vpliv na kulturno identiteto tovrstnih območij, ki je odraz nekdanjih dejavnosti na
območju;
ohranjanje lokalne kulture, zgodovine in identitete (revitalizacija tovrstnih območij
omogoča ohranjanje tradicije ter nekdanjega pomena območja oziroma njegovega
položaja v preteklosti);
varovanje kulturne in industrijske dediščine, ohranjanje objektov z visoko
zgodovinsko/historično vrednostjo (zgodovinska vrednost objektov pogosto nadomešča
njihovo tehnično, »moralno« ali ekonomsko vrednost in jo je mogoče prepoznati z
različnih vidikov, ki vključujejo: (1) edinstvenost (gre za prve objekte, najbolj kvalitetne
objekte, največje objekte, najmanjše objekte idr.), (2) umetnostno ali oblikovno
kakovost objektov, (3) povezanost objektov s pomembnim zgodovinskim dogodkom ali
osebo, (4) pomen objektov v kontekstu mesta (objekti so pomembni za mestno okolje),
(5) pomen objektov za »mestni obris« oziroma na pojav vedut (dimniki, koničasti zvoniki
idr.), (6) pokrajinsko vrednost objektov (objekti imajo velik pomen v pokrajini));
ohranjanje objektov z visoko arhitekturno-ambientalno vrednostjo;
povezovanje skupnosti in različnih deležnikov (vzpodbujanje javno-zasebnih
partnerstev, vključevanje deležnikov/akterjev z različnih ravni, medgeneracijsko
sodelovanje);
izobraževanje in prenos znanja med različnimi deležniki;
povečanje možnosti za zadovoljevanje različnih potreb ljudi;
izboljšano povezanost s sosednjimi območji in drugo.

Z oživitvijo in prenovo degradiranih območij je mogoče povezovati številne omenjene okoljske,
ekološke, ekonomske, socialno-družbene in druge prednosti oziroma potenciale, ki se zlasti
povezujejo z: odpravo okoljskih tveganj oziroma okoljskih bremen, zmanjševanjem in
odpravljanjem negativnih vplivov na okoljske prvine in naravne vire (predvsem na zmanjševanje
pritiskov in širjenja pozidave na nepozidana zemljišča), možnostjo vzpostavitve poljubnih novih
rab, izboljšanjem in nudenjem ekosistemskih storitev, s strani morebitno vzpostavljenih zelenih
površin in »zelene infrastrukture«, povečanjem vrednosti zemljišč in nepremičnin na lokaciji in
v okolici degradiranega območja, ustvarjanjem zaposlitvenih in investicijskih priložnosti, nižjimi
investicijskimi (oziroma gradbenimi) stroški zaradi obstoječe infrastrukture in morebitnih
objektov na območju, izboljšanjem kvalitete bivalnega okolja, zmanjšanjem stopnje kriminala
in kaznivih dejanj, ohranjanjem lokalne kulture in identitete, tradicije ter nekdanjega pomena
izbranega degradiranega območja oziroma njegovega položaja v preteklosti in drugo.
Revitalizacija degradiranih območij predstavlja alternativo obstoječemu prostorskemu razvoju, z
omogočanjem trajnostne rabe zemljišč in »prostora« (Kokot Krajnc, 2015). Zaradi pomanjkanja
površin za umeščanje novih dejavnosti v poselitvenih območjih, tovrstna območja predstavljajo
»vir zemljišč« in jih je, zaradi številnih omenjenih koristi oziroma prednosti, ki jih nudijo ob
izvedeni oživitvi ali prenovi, smiselno obravnavati kot »prednostna območja« pri načrtovanju
novih prostorskih ureditev (Marković, 2014).
Kljub temu degradirana območja največkrat še vedno predstavljajo neustrezno ovrednoteno
»notranjo rezervo« razvoja poselitvenih območij, ki običajno niti ni obravnavana kot
razpoložljiva dobrina (Koželj in sod., 1998). Navkljub prisotnosti številnih okoljskih, ekoloških,
ekonomskih, historičnih, socialnih, psiholoških, tehnoloških in prostorskih prednosti, koristi
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oziroma potencialov, ki jih degradirana območja nudijo v okviru njihove sanacije, oživitve ali
prenove, so tovrstna območja v javnosti običajno še vedno prepoznana kot »stigmatizirana
območja« oziroma kot območja z negativnim predznakom.
Omenjeno se odraža tudi z vidika evidentiranja tovrstnih območij v prostoru, saj lastniki
tovrstnih območij le-teh ne prepoznavajo kot območja z različnimi prednostmi ali potenciali,
pač pa imajo do opredeljevanja območja kot »degradiranega«, negativen odnos, kar je povezano
zlasti z domnevo negativnega vpliva na finančno vrednost zemljišč in nepremičnin tako
opredeljenega območja (Coffin, Meyer, 2002; cv: Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014).
2.5

Normativna ureditev degradiranih območij in njihova umeščenost v zakonodajne okvire

Degradirana območja zaradi številnih prednosti in koristi, (-ki jih nudijo ob izvedeni sanaciji ali
oživitvi-), predstavljajo potencialna razvojna območja oziroma alternativo obstoječemu
prostorsko »potratnemu« razvoju. Tovrstna območja nudijo pomemben vir razpoložljivih
zemljišč, kar omogoča udejanjanje in uresničevanje trajnostne paradigme (prostorskega
razvoja).
Njihov pomen je v kontekstu prostorskega razvoja zato pogosto prepoznan tudi s strani
zakonodajnih izhodišč in različnih sistemskih instrumentov, ki spodbujajo in omogočajo njihovo
sanacijo in oživitev. Postopki sanacije in oživitve degradiranih območij ter instrumenti za
njihovo izvajanje, so del kompleksno razvejanega pravnega sistema na področjih urbanističnega
načrtovanja, urejanja prostora in varstva okolja na ravni različnih administrativnih oziroma
teritorialnih enot (Koželj in sod., 1998).
Normativna ureditev degradiranih območij s sistemskimi ukrepi za njihovo sanacijo in oživitev
se med različnimi administrativnimi oziroma teritorialnimi enotami (med državami, deželami,
regijami, občinami in drugimi enotami) oziroma glede na upravno ureditev posamezne države,
razlikuje in ni poenotena (Ivanič, Červek, 2017). Umeščenost degradiranih območij tako v
domače kot tudi tuje zakonodajne okvire je predstavljena v nadaljevanju pričujočega dela.
2.5.1 Umeščenost degradiranih območij v slovensko zakonodajo ter strateške dokumente
Po veljavni zakonodaji se prostorsko načrtovanje v Sloveniji izvaja na dveh administrativnih
ravneh, ki vključujeta državno in lokalno (občinsko) raven (Miklavčič in sod., 2016). Degradirana
območja so na državni ravni vključena v slovenski krovni prostorski dokument, t.j. v »Odlok o
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS)«, vključena pa so tudi v »Uredbo o
prostorskem redu Slovenije«. »Državni, regijski in občinski prostorski akti (DPN, RPN, OPN,
OPPN) v svojih dokumentih povzemajo usmeritve iz omenjene strategije in jo v izvedbenem
delu izvajajo v okviru predpisanih pogojev« (Ivanič, Červek, 2017, str. 75). Na lokalni ravni
relevantne usmeritve (zlasti pri izdelavi občinskih prostorskih načrtov) podaja tudi »Pravilnik o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij« (Pravilnik o vsebini,
obliki…, 2007, 33. člen). Pojav degradiranih območij je vključen tudi v različne zakonske podlage,
ki se uporabljajo v prostoru in segajo na področja urbanističnega in prostorskega načrtovanja,
urejanja prostora in varstva okolja. Le-te so se v preteklih obdobjih spremenile, saj se je po letu
2000 v Sloveniji večkrat temeljito poseglo v pravni sistem urejanja prostora (leta 2002 je bil
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sprejet Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), leta 2007 Zakon o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) in leta 2010 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(ZUPUDPP)) (Miklavčič in sod., 2016). Od 1. 6. 2018 je v veljavi Zakon o urejanju prostora
(ZUreP-2), ki je razveljavil Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), Zakon o urejanju
prostora (ZUreP-1) in Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(ZUPUDPP) ter združil njihovo vsebino v enoten kroven zakon (Ivanič, Červek, 2017).
V zadnjih letih se je v Sloveniji (deloma tudi kot posledica pogostih sprememb prostorske
zakonodaje) uveljavilo izrazito sektorsko planiranje, pri čemer do povezav z drugimi strateškimi
dokumenti ali politikami v praksi običajno ni prihajalo, čeprav je slednje deklarativno navedeno
v državnih dokumentih. Posamezni sektorji se pri pripravi politik, ki vplivajo na prostor, niso
povsem uskladili z določili prostorske politike (Miklavčič in sod., 2016). Pojav degradiranih
območij je tako mogoče zaslediti tudi v nekaterih drugih sektorskih zakonih, navezujočih se na
urejanje prostora in posege v prostor (mdr. v Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1),
Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), Zakonu o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) idr.). Omenjeni zakoni v
izbranih določilih obravnavajo tovrstna območja ter poudajajo pomen ukrepov za njihovo
sanacijo in oživitev.
V strateških dokumentih oziroma v »Odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(OdSPRS)« so degradirana območja in opuščeni deli poselitvenih območij, prepoznani kot
razvojna območja, kamor naj bi se prednostno usmerjal razvoj (Odlok o strategiji …, 2004;
Ivanič, Červek, 2017). Strategija temelji na načelu vzdržnega prostorskega razvoja, pri čemer
uveljavlja smotrno rabo prostora. Notranji razvoj naselij naj bi tako imel prednost pred širitvijo
na nova območja, prednostno naj bi se zagotavljala boljša izkoriščenost in raba praznih,
opuščenih in neprimerno izkoriščenih zemljišč. Notranji razvoj naj bi se uresničeval s
spremembo rabe obstoječih objektov in zemljišč, z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih površin,
s prenovo in sanacijo degradiranih območij. Na območjih s kvalitetno stavbno dediščino naj bi
bilo bistveno tudi posodabljanje degradiranih urbanih in stavbnih struktur ter uvajanje njihove
ponovne rabe (Odlok o strategiji …, 2004). Sanacija degradiranih urbanih območij, intenziviranje
rabe z rabo nezadostno izkoriščenih, opuščenih ali nepozidanih zemljišč ter celostna prenova
historičnih naselbinskih jeder so na področju razvoja poselitve prepoznani kot eni od
programov, ki so ključni za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji
…., 2004). Kot ključni načeli razvoja poselitve sta izpostavljeni notranji razvoj naselij ter njihovo
racionalno širjenje, pri čemer naj bi se notranji razvoj dosegal z boljšo izkoriščenostjo in
ustreznejšo rabo praznih ali nezadostno izkoriščenih zemljišč ter z ustreznimi prostorskimi
ukrepi na degradiranih območjih (Pogačar in sod., 2016).
Med dokumenti o urejanju prostora na nacionalni ravni, ki obravnavajo degradirana območja
je tudi »Uredba o prostorskem redu Slovenije«. Podobno kot »Odlok o Strategiji prostorskega
razvoja Slovenije« kot eno od pravil za načrtovanje poselitve v okviru zagotavljanja varčne in
učinkovite rabe prostora, omenjena uredba opredeljuje prednostno sanacijo degradiranih
območij znotraj poselitvenih območij, poleg tega pa izpostavlja tudi izkoriščanje neizkoriščenih
ali slabo izkoriščenih zazidljivih zemljišč znotraj obstoječih meja poselitvenih območij. Uredba
določa, da prenova naselij ali njihovih delov temelji na urbanistični zasnovi, znotraj katere so
opredeljeni ukrepi sanacije degradiranih in podstandardnih območij. Le-te je mogoče nameniti
novim gospodarskim in drugim dejavnostim, ki vključujejo stanovanjske, kulturne, športne,
trgovske ali prostočasne dejavnosti, mogoče pa jih je nameniti tudi zelenim površinam. Smotrna
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raba prostora je vključena tudi v določila, povezana z načrtovanjem infrastrukturnih sistemov,
saj naj bi se prednostno zagotavljala ponovna uporaba opuščenih ali degradiranih območij. Tako
naj bi se energetska infrastruktura za proizvodnjo električne energije ter infrastruktura ravnanja
z odpadki v čim večji meri načrtovala na območjih obstoječe infrastrukture ali na degradiranih
območjih proizvodnih dejavnosti (Uredba o prostorskem …, 2004).
V okviru omenjene uredbe so degradirana območja prepoznana kot eno od območij prostorskih
omejitev za razvoj zaradi varstva okolja, kjer naj bi se načrtovanje prostorskih ureditev in
gradnja objektov izvajala skladno s predpisi, ki urejajo tovrstna območja. V območjih izjemnih
krajin in na drugih območjih varstva narave in kulturne dediščine naj bi se tovrstna območja s
sanacijo povrnila v preteklo stanje ali namenila ustrezni rabi. Slednje je izpostavljeno tudi na
območjih pridobivanja mineralnih surovin, kjer naj bi bila izvajana sprotna, na že izkoriščenih
območjih kopov pa dokončna sanacija (Uredba o prostorskem …, 2004).
Omenjena strateška dokumenta nakazujeta, da je v slovenske strateške dokumente in
prostorsko zakonodajo vključena trajnostna razvojna paradigma ter načelo varčnega ravnanja
z naravnimi viri (Klančišar Schneider, 2014). Trajnostni razvoj v prostoru, učinkovita ter
gospodarna raba zemljišč, prednostna prenova obstoječega pred novogradnjo, sanacija
degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov in kulturne dediščine ter zagotavljanje
varnosti in zdravja prebivalstva, so tudi po nekdanjem »Zakonu o prostorskem načrtovanju«
(ZPNačrt), predstavljali ene od bistvenih ciljev prostorskega načrtovanja v Sloveniji. Omenjen
zakon je izpostavljal načelo trajnostnega prostorskega razvoja, kjer naj bi se ob upoštevanju
obstoječih kakovosti naravnih, grajenih ali na drugačen način ustvarjenih sestavin prostora ter
prepoznavnosti krajine, dosegala racionalna raba prostora za potrebe posameznih dejavnosti.
Prostorski razvoj naj bi se prednostno usmerjal in načrtoval na prostih, degradiranih in
nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, prenova pa naj bi imela prednost
pred novogradnjo. Zaveza k notranjemu razvoju je bila v okviru omenjenega zakona izražena
tudi z določili o širitvah poselitvenih območij, ki naj bi bile dopustne le, če znotraj obstoječega
poselitvenega prostora nadaljni prostorski razvoj ni bil več mogoč (Zakon o prostorskem …,
2007). Ključno naj bi bilo tudi ohranjanje in prenavljanje območij ter objektov kulturne
dediščine, katerih celostno ohranjanje in varstvo sicer podrobneje opredeljuje »Zakon o varstvu
kulturne dediščine (ZVKD-1) (Zakon o prostorskem …, 2007; Zakon o varstvu kulturne …, 2008).
Zakon o prostorskem načrtovanju je pred prenovo slovenske prostorske zakonodaje tudi
opredeljeval degradirana območja oziroma degradiran prostor, in sicer kot del naselij oziroma
območje zunaj naselja, za katerega so značilne zmanjšane tehnične, prostorsko-oblikovalske,
bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere do stanja neuporabnosti, oziroma
kot območje izven naselja, na katerem je zaradi antropogenih dejavnosti ali opustitve le-teh
prišlo do degradacije prostora. Zakon je izpostavljal nujnost izvedbe sanacije tovrstnih območij
oziroma izvedbe prenove za njihovo oživitev. Med slednjo je uvrstil zbir dejavnosti, s pomočjo
katerih se z ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšajo funkcionalne, tehnične, prostorskooblikovalske, bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere na degradiranih
območjih, zagotavlja ohranitev grajenih struktur in kulturnih vrednot ter oživlja posamezne dele
poselitvenih območij (Zakon o prostorskem …, 2007).
Podobna določila o usmerjanju poselitve na obstoječa poselitvena območja z racionalno rabo
zemljišč in objektov, je opredeljeval tudi »Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)«. Zakon je
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obsegal določilo o prvenstvenem izkoriščanju prostih in nezadostno izkoriščenih površin v
poselitvenih območij ter o prenovi in sanaciji degradiranih območij, pred širitvijo zazidljivih
zemljišč. Slednja naj bi bila dopustna le v primeru, da z izvedbo omenjenih ukrepov ni mogoče
zagotoviti ustreznih in zadostnih tovrstnih zemljišč (Zakon o urejanju …, 2002).
Omenjen zakon je podajal tudi določila, navezujoča se na ukrepe pri prenovi, pri čemer naj bi
bil lastnik nepremičnin na območju prenove, primoran izvesti spremembe v skladu z izdelanim
lokacijskim načrtom. Lastnik nepremičnine in občina sta se lahko pri tem dogovorila tudi za
soudeležbo. Če se je prenova izvajala z javnimi sredstvi, je lahko občina v času trajanja prenove,
omejila pravico uporabe nepremičnine, lastniku nepremičnine pa je v tem primeru pripadala
odškodnina, izpad dohodka ali ureditev začasnega bivališča, v primeru, da je tovrstna
nepremičnina služila kot osnovni vir dohodka oziroma za bivanjske potrebe (Zakon o urejanju
…, 2002).
Prednost notranjega razvoja in prenove pred širitvijo poselitvenih območij izpostavlja tudi
»Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij«. Omenjen
pravilnik območja notranjega razvoja tudi opredeljuje in sicer kot območja, kjer se s prenovo,
sanacijo oziroma racionalno rabo ekstenzivno izrabljenih stavbnih zemljišč ter ob skrbi za
ohranjanje kulturnodediščinskih vrednot omogočajo izboljšane bivalne razmere. Območja
prenove omenjen pravilnik opredeljuje kot območja, na katerih se izvaja celovita ali delna
prenova. Celovita prenova se izvede za degradirana območja oziroma območja s porušenimi,
poškodovanimi, neprimerno izrabljenimi ali opuščenimi objekti ter za območja s potrebno
funkcionalno, tehnično, prostorsko-oblikovalsko, bivalno, gospodarsko, socialno, kulturno in
ekološko izboljšavo razmer, delna prenova pa se izvede na območjih, ki so zaradi neprimerne
ali ekstenzivne rabe, neustrezne kakovosti bivanja ali neprimerne komunalne opremljenosti,
razvrednotena. Za območja celovite prenove naj bi se izdelal občinski podrobni prostorski načrt
ter urbanistični načrt z opredelitvami usmeritev, za območja notranjega razvoja pa naj bi se
opredelile usmeritve za delno prenovo ter racionalno rabo ekstenzivno izrabljenih površin
(Pravilnik o vsebini, obliki…, 2007).
Degradirana območja so v Sloveniji obravnavana tudi v okviru okoljske zakonodaje, in sicer v
okviru »Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)« kjer se namesto omenjenega, pojavlja termin
»degradirano okolje«. Tovrsten del okolja ali posamezno območje s predpisom opredeli vlada,
če je na podlagi meril, ki vključujo merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja,
uvrščeno v razred/stopnjo največje obremenjenosti, ali kadar obstaja tveganje, da bo raven
onesnaževal presegla eno ali več alarmnih vrednosti. Slednje, poleg standardov kakovosti
okolja, ciljnih, opozorilnih in kritičnih vrednosti, stopenj onesnaževanja okolja določi vlada v
obliki posameznih uredb7.Vlada v sodelovanju z občino, kjer se tovrstno območje nahaja, tudi
določi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali izbranih okoljskih prvin na tem
območju, ki vključuje: opredelitev območja, navedbo čezmerno obremenjenih okoljskih prvin,
razred/stopnjo obremenjenosti, predvideno kakovost okolja po izvedenih ukrepih, ukrepe za
izboljšanje kakovosti območja, naloge države in občine, obveznosti povzročiteljev obremenitve,
obveznosti izvajalcev služb varstva narave ali subjektov, ki izvajajo dejavnosti varstva narave,
roke za izvedbo ukrepov ter načrt monitoringa učinkov izvedenih ukrepov. Vlada pri
__________________________________
7
Opomba: Mejne, opozorilne in kritične vrednosti onesnažil v tleh, na podlagi katerih so opredeljene stopnje onesnaženosti, na primer določa
Uredba o mejhnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,
1996; cv: Klančišar Schneider, 2014).

72

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

določevanju predvidene kakovosti okolja ali okoljskih prvin, v programu ukrepov upošteva
tehnično izvedljivost potrebnih ukrepov ob sorazmernih stroških. Ko tovrstno območje na
podlagi monitoringa ni več degradirano, vlada odloči o prenehanju statusa območja oziroma
predpisa, ki takšno območje opredeljuje. K sanaciji tovrstnih območij je zavezan povzročitelj
obremenitev (Zakon o varstvu …, 2006, 24. člen). Kot ugotavlja Klančišar Schneiderjeva (2014,
str. 26) pa zakon ne določa postopkov v primerih, ko onesnaževalci niso več (poslovno) aktivni,
so v stečajih ali pa prešli v last druge pravne osebe. Prav tako tudi ne določa odgovornosti
izvedbe analiz, na podlagi katerih se ugotovi ali je določeno območje prekomerno onesnaženo
ter posledično potrebno sanacije. Zakon ne določa ali so lastniki zemljišč na tovrstnih območjih
zavezani k izvedbi tovrstnih analiz (Klančišar Schneider, 2014).
Izbrana določila, ki se navezujejo na degradirana območja, se pojavljajo tudi v »Zakonu o
kmetijskih zemljiščih (ZKZ)«, ki določa, da je kmetijska zemljišča potrebno uporabljati skladno z
njihovim namenom ob preprečevanju njihovega onesnaženja ali drugega degradiranja. Zakon
opredeljuje, da so kmetijska zemljišča onesnažena takrat, kadar tla vsebujejo tolikšno količino
škodljivih snovi, da se zmanjša njihova samočistilna sposobnost, poslabšajo fizikalne, biološke
ali kemične lastnosti, ovira rast, onesnažuje podtalnica ter je na drug način okrnjena trajna
rodovitnost tal. Ob degradaciji tal je zahtevana vzpostavitev prejšnjega stanja tal na stroške
povzročitelja onesnaževanja oziroma degradacije, ali lastnika zemljišč ob njegovi odgovornosti
(Zakon o kmetijskih …, 2011).
Na področju izkoriščanja mineralnih surovin, se kot temeljni dokument, s katerim se določajo
cilji, usmeritve in pogoji za gospodarjenje z mineralnimi surovinami v Sloveniji uporablja državna
rudarska strategija. Do sprejema le-te je v uporabi »Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi
surovinami«, ki kot eno od nalog rudarstva izpostavlja tudi sanacijo površin, degradiranih zaradi
izkoriščanja mineralnih surovin (Državni program…, 2009; Državna rudarska strategija.
Ministrstvo za infrastrukturo RS, 2018). Pri tem naj se prostor sanacije ne bi saniral dokončno,
dokler naj bi obstajala možnost gospodarnega izkoriščanja mineralnih surovin. Za določitev
degradiranega prostora za prostor sanacije ali rekultivacije Splošni načrt gospodarjenja z
mineralnimi surovinami opredeljuje naslednja merila: (1) površino degradiranega prostora,
višina odkopne stene, (2) varnost in zdravje ljudi in živali, zaraščanje, (3) vidnost v okolju, (4)
lokalni in gospodarski interes ter (5) območja varstva naravnih vrednot ali zadržanega razvoja.
Sanacija (rekultivacija) tovrstnih območij naj bi bila izvedena v obliki zatravitve, posaditve
drevesnih in/ali grmovnih vrst ali spremembe namembnosti območja (v obliki naravnega parka,
rekreativnega območja, jezera/ribnika idr.) (Državni program…, 2009).
Po ugotovitvah Lampičeve in sod. (2017a, str. 11) je v dosedanji zakonodaji sicer obstajala
zaveza k notranjemu prostorskemu razvoju v strateških dokumentih na nacionalni ravni, vendar
je udejanjanje le-te mogoče opredeliti kot skromno8. Na izvedbeni ravni tovrstna območja niso
predstavljala eno od pomembnejših sestavin prikaza stanja okolja, kot osnovi za pripravo
občinskih prostorskih načrtov. Prav tako ne obstaja niti podatek o površini in trendu prisotnosti
pojava degradiranih območij na lokalnem nivoju (nivoju občin), povečevanja ali zmanjševanja
njihovega števila ter uspešnosti njihove sanacije oziroma reaktivacije. Slednje je problematično,
__________________________________
8
Opomba: Kljub poudarjanju pomena notranjega razvoja naselij, prenove in zgoščevanja obstoječe pozidave oziroma zgoščevanja naselij, naj
bi bilo v Sloveniji (po nekaterih ocenah) med letoma 2002 in 2011 izgubljeno več kot 32 000 ha kmetijskih površin, kar predstavlja približno 5
% vseh slovenskih kmetijskih površin (Klančišar Schneider, 2014). Gradbena aktivnost je bila v obdobju med 2003 in 2007 usmerjena zlasti v
gradnjo novih objektov (delež novogradenj se je iz 68,2 % povečal na 73,1 %), rekonstrukcija objektov pa je leta 2007 znašala zgolj 8,6 % vseh
gradbenih aktivnosti (Mihelič in sod., 2008; Statistične informacije 26, 2007; cv: Klančišar Schneider, 2014).
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saj omenjen podatek predstavlja enega pomembnejših kazalnikov učinkovitosti prostorskega
razvoja in nakazuje stopnjo reševanja problematike, povezane z degradiranimi območji ter
stanja v prostoru (Lampič in sod., 2017a). Da prihaja do razhajanja med strateškimi cilji in
dejanskim stanjem v prostoru opozarja tudi Klančišar Schneiderjeva (2014, str. 2).
Potrebno je izpostaviti, da je pozitivno, da je sodoben razvoj prostorskega načrtovanja, ki je
usmerjen v prenovo obstoječih grajenih struktur oziroma v sanacijo in ponovno oživitev
posameznih območij v slovenskih normativnih gradivih in izhodiščih formalno podprt. Manj
ustrezno pa je, da jim, za dosego v njih zastavljenega cilja, vsa potrebna, podrobnejša in
zavezujoča gradiva (podzakonski akti, priporočila idr.) ne sledijo povsem, na način, da bi splošne
usmeritve »pretvorila« v uporabna določila v prostorskih ali tehnično izvedbenih aktih (Deu,
2001). V sistemu prostorskega načrtovanja pomen degradiranih območij ni bil povsem dorečen
(Lampič in sod., 2017a).
Natančnejše usmeritve z določenimi spremembami obstoječih prostorskih zakonodajnih določil
od 1.6. 2018 podaja nov »Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)«. Le-ta med nameni in cilji
urejanja prostora opredeljuje doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celostno
obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov
in ob hkratnem: varovanju prostora kot omejene naravne dobrine, zagotavljanju racionalne
rabe prostora, ohranjanju kakovostnih življenjskih razmer in zdravega življenjskega okolja,
zadovoljevanju obstoječih potreb ob hkratnem neogrožanju prihodnjih, omogočanju urbanega
razvoja in razvoja širših urbanih območij, ohranjanju in varovanju prepoznavnih značilnosti v
prostoru, pestrosti, prepoznavnosti in kakovosti krajine, okolja, narave, kulturne dediščine,
kmetijskih zemljišč in drugih kakovosti prostora ter prilagajanju na podnebne spremembe. S
trajnostnim prostorskim razvojem naj bi se zagotavljala racionalna in učinkovita raba zemljišč
ter objektov, izmed možnosti za razvoj pa naj bi bila izbrana tista, ki je za uresničevanje
interesov razvoja ter varstvenih interesov ob hkratnem ohranjanju kakovostnega življenjskega
prostora, najustreznejša (Zakon o urejanju …, 2017).
Termin »degradirano območje« v okviru zakona ne obstaja, pač pa je le-ta nadomeščen s
terminom »razvrednoteno območje«, ki ga zakon opredeljuje kot območje, za katerega je,
zaradi neprimerne ali opuščene rabe, značilna znižana gospodarska, socialna, okoljska ali
vizualna vrednost oziroma vrednost po merilih varstva kulturne dediščine in je potrebno
prenove. Tovrstno območje lahko po različnih merilih (fizičnih, funkcionalnih, okoljskih,
socialnih merilih ter merilih varstva kulturne dediščine) izkazuje različne vrste in stopnje
razvrednotenja (Zakon o urejanju …, 2017).
Eno od ključnih načel, izpostavljenih v okviru omenjenega zakona je racionalna raba prostora,
ki se jo prednostno dosega s prenovo in spremembo rabe obstoječih razvrednotenih in
poseljenih območij, pri čemer naj bi imela prenova prednost pred novogradnjo. Območjem in
objektom se lahko omogoči tudi začasna raba, ki jo zakon opredeljuje kot rabo, ki ni trajno
načrtovana skozi prostorske ureditve ali namensko rabo ter prostorske izvedbene pogoje v
izvedbenih aktih, vendar pa do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev ali posegov omogoča
izvajanje določene dejavnosti ter s tem začasno aktivacijo zemljišč ali objektov, ki trenutno niso
v uporabi (Zakon o urejanju …, 2017). »Začasna raba ne sme biti v nasprotju s strateškimi
odločitvami v razvojnih aktih države in občine« (Zakon o urejanju …, 2017, 20. člen). Pri
prostorskem načrtovanju naselij, pri umeščanju dejavnosti ter prostorskih ureditev je med
drugim potrebno predvideti sanacijo razvrednotenih območij ter pri tem upoštevati prostorske
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značilnosti območja, varovati naravno in kulturno dediščino, oblikovne vrednote naselij ter
ohranjati in varovati kakovostne dominantne poglede (Zakon o urejanju …, 2017).
Razvoj poselitve naj bi se praviloma načrtoval znotraj ureditvenih območij naselij, v obliki
notranjega razvoja na prostih, razvrednotenih ali nezadostno izkoriščenih območjih z
zgoščevanjem in prenovo ter upoštevajoč razmerja grajenih in zelenih površin, varovane
tipologije in morfologije naselij, le izjemoma pa kot njihova širitev. Pri načrtovanju notranjega
razvoja naselij naj bi bilo, med drugim, potrebno zagotavljati: kakovostno prenovo naselja ali
njegovega dela, ki ima prednost pred novogradnjo ali nadomestno gradnjo, boljšo izkoriščenost
praznih, neprimerno izkoriščenih ali razvrednotenih zemljišč ter zgoščevanje ekstenzivno
izrabljenih zemljišč do dopustne stopnje, ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi
površinami, varovanje tipologije in morfologije kulturne dediščine, naravnih prvin ter
povezanosti ekosistemov. Zakon opredeljuje, da naj bi bila širitev ureditvenega območja naselja
dopustna le, če potrebnih zemljišč ni mogoče zagotoviti v okviru notranjega razvoja v
ureditvenem območju naselja in je izkoriščena večina prostih površin, ki so primerne za
zgostitev, prenovo ali spremembo rabe, če je v regionalnem prostorskem planu utemeljeno
izkazano večanje potreb po zazidljivih zemljiščih ter če je le-ta skladna s pravnimi režimi in
področnimi predpisi (t.j. ureditveno območje se širi na območje za dolgoročni razvoj naselja,
oziroma širitev le-tega na območje za dolgoročni razvoj poteka etapno, skladno z utemeljnimi
potrebami posameznega naselja in bližino naselja) (Zakon o urejanju …, 2017).
Cilji, načela in pravila, ki jih obravnavan zakon opredeljuje v prvem delu, se uresničujejo prek
načrtovalskih orodij in ukrepov, izpostavljenih v drugem delu zakona. Zakon ne opredeljuje
enotnega procesa prenove razvrednotenega območja, temveč nosilcu prenove nudi nabor
načrtovalskih orodij in ukrepov zemljiške politike, s katerimi je mogoče obravnavati različne
vrste in stopnje razvrednotenja (Ivanič, Červek, 2017). Slednje nakazuje že sama opredelitev
prenove, ki jo zakon opredeljuje kot zbir različnih dejavnosti za oživitev razvrednotenega
območja, s katerimi se (s pomočjo instrumentov prostorskega načrtovanja in zemljiške politike)
zagotavlja ohranjanje kakovostnih struktur in izboljšanje razmer na tovrstnem območju (Zakon
o urejanju …, 2017). Na načrtovalski ravni se med tovrstna orodja oziroma ukrepe uvrščajo:
sprejem in priprava različnih (izvedbenih) prostorskih aktov in (obveznih) strokovnih podlag (t.j.
občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), odlok o urejanju
podobe naselij in krajine, urbanistična zasnova, krajinska zasnova), na ravni ukrepov pa:
možnost začasne rabe, odreditev vzdrževalnih del lastniku ali upravljavcu nepremičnine, v
primeru, da se na objektih ali zemljiščih, pojavljajo takšne pomanjkljivosti, da le-te kvarno
vplivajo na podobo naselja ali krajine ali ovirajo rabo okoliških javnih površin, so posledica
opustitve redne in ustrezne uporabe ter vzdrževanja, taksa na neizkoriščena stavbna zemljišča
(t.j. zemljišče, ki je vpisano v evidenco stavbnih zemljišč kot urejeno zazidljivo zemljišče vsaj tri
leta, na njem ni pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje, samo ali skupaj s sosednjimi zemljišči
izpolnjuje velikostne pogoje gradbene parcele ali se nahaja na območju, v katerem se plačuje
takso na tovrstna zemljišča), ki jo plačuje lastnik zemljišča ali imetnik stavbne pravice na njem,
ukrepi pri prenovi, pogodbeni mehanizmi idr. (Ivanič, Červek, 2017; Zakon o urejanju …, 2017).
Trajnostno rabo naravnih virov pri gradnji, projektiranju, vzdrževanju in odstranitvi objektov,
določa tudi nov Gradbeni zakon, ki kot temelj izpostavlja upoštevanje možnosti ponovne
uporabe in recikliranja objektov, njihovih delov ali gradbenega materiala ob njihovi morebitni
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odstranitvi, dolgo življenjsko dobo objektov ter uporabo okoljsko sprejemljivih surovin in
gradbenega materiala ob novogradnjah objektov (Gradbeni zakon (GZ), 2017).
2.5.2 Primerjalna ureditev degradiranih območij v drugih pravnih sistemih
V Evropski uniji ni sprejetih zakonov, ki bi neposredno obravnavali degradirana območja.
Sprejetje posebnih zakonov za ponovno oživitev degradiranih območij je v praksi znotraj
evropskih držav razmeroma redko in običajno vključeno v področno zakonodajo (Ferber,
Grimski, 2002; cv: Lampič in sod., 2017c).
Tovrstna območja so v evropski zakonodaji običajno obravnavana v okoljskih normativih in v
okoljski zakonodaji posredno preko določb, ki se nanašajo na preprečevanje onesnaževanja ali
na nadzor antropogenih dejavnosti, ki lahko le-to povzročijo. Številne direktive in uredbe
Evropske unije nadzorujejo emitiranje škodljivih snovi v okolje (v zrak, vodo, tla), druge se
osredotočajo zgolj na obravnavo nevarnih snovi (kemikalij, nevarnih odpadkov, virov sevanja
idr.). Med pomembnejšimi tovrstnimi direktivami (ki sicer ne opredeljujejo določb, ki bi se
neposredno navezovale na degradirana območja ali na njihovo sanacijo) so: Direktiva SEVESO
II (Direktiva Sveta EU 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč), Direktiva IPPC
(Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja) ter Direktiva 2001/80/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak
iz velikih kurilnih naprav, ki ju je nadomestila Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje
onesnaževanja). Pregled nad onesnaženimi območji je zagotovila leta 2006 sprejeta Uredba
PRTR (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o
Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS
in 96/61/ES Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES), ki je predstavljala normativno podlago
zagotavljanja ključnih informacij o emisijah (količine izpustov onesnaževal v zrak, tla in v vodo,
prenos odpadkov izven kraja nastanka, prenos odpadnih voda na čistilno napravo izven kraja
nastanka idr.), s tem pa tudi dober prikaz potencialne kontaminacije na ravni določene lokacije
(Sekan, Gerritse, 2011).
Določila glede onesnaženosti izpostavlja tudi Okvirna direktiva o vodah (ang. »Water
Framework Directive«), ki določa politiko ničelne ravni onesnaževanja ter s tem prepoveduje
onesnaženost voda tudi pod dovoljeno ravnjo (Nathanail, 2006b). Pomemben del evropske
normativne ureditve, ki se posredno povezuje s pojavom degradiranih območij v prostoru, so
tudi normativi in določbe, ki se nanašajo na onesnaževanje in zaščito tal. Tematska strategija za
varstvo tal (ang. »EU Soil Thematic Strategy«) iz leta 2006 je predstavljala prvi korak k razvoju
celovite politike Evropske unije za zaščito in preprečevanje kontaminacije tal. Strategija je
določala, da so države članice zavezane k preprečevanju namernega in nenamernega
onesnaževanja tal, evidentiranju onesnaženih območij na nacionalnem nivoju ter k vzpostavitvi
pregleda onesnaženih območij, ki predstavljajo znatno tveganje za zdravje ljudi ali kakovosti
okolja in k njihovi sanaciji. Zlasti so se s problematiko pojava degradiranih območij v prostoru
povezovala določila, ki se navezujejo na trajnostno rabo zemljišč. Omenjena direktiva je namreč
določala, da je potrebno od uporabnikov, katerih raba lahko znatno ovira funkcije tal, zahtevati
previdnostne ukrepe, izpostavljena pa je bila tudi problematika širjenja pozidave ter s tem
povezanega povečanega povpraševanja po zemljiščih s strani različnih dejavnosti. »Porabo«
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nepozidanih zemljišč ter trajno pozidavo tal naj bi bilo potrebno preprečevati s sanacijo
degradiranih območij (Sekan, Gerritse, 2011).
Mejnik v okoljski zakonodaji in politiki Evropske unije predstavlja sprejetje Direktive 2004/35/ES
z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske
škode. Direktiva o okoljski odgovornosti vzpostavlja okvir za preprečevanje in odpravljanje
negativnih vplivov na okolje na podlagi načela »onesnaževalec plača«. Direktiva, ki temelji tako
na podlagi preventivnih ukrepov kot tudi na podlagi ukrepov sanacije, izpostavlja določilo
prevzema odgovornosti onesnaževanja s strani onesnaževalca. Omenjeno določilo vpeljuje kot
temeljno vodilo sanacije onesnaženih območij, ki se uporablja v primerih nastale okoljske škode
oziroma negativnih vplivov na okoljske prvine ali v primerih preventivnih ukrepov, da slednji ne
nastanejo (Direktiva 2004/35/ES …, 2004; Nathanail, 2006b).
Na ravni Evropske unije je sprejeta tudi Direktiva o presoji vplivov na okolje (ang.
»Environmental Impact Assessment Directive«/»EIA Directive«), ki zahteva predhodno izdelavo
presoje vplivov na okolje za izvedbo različnih predvidenih javnih in zasebnih projektov. Direktiva
določa seznam projektov/dejavnosti, za katere se domneva, da so škodljiva za okolje. V
nasprotju z omenjeno Direktivo, morajo biti onesnažena in degradirana območja raziskana
naknadno s pomočjo historičnih raziskav (pregled predhodnih dejavnosti na območju,
morebitna prisotnost predhodnih sanacijskih ukrepov za preprečevanje in odpravljanje
negativnih vplivov idr.) z namenom ugotavljanja vrste onesnaženja, potencialno onesnaženih
okoljskih prvin, potencialno onesnaženih lokacij potrebnih sanacije ter morebitne prisotnosti
aktivnih (obstoječih) onesnaževalcev (ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2012).
Razvoj in vzorci (upo)rabe prostora (zemljišč) povzročajo zaskrbljenost glede doseganja
okoljskih ciljev, saj trendi kot so širjenje urbanih območij, opuščanje določenih dejavnosti in
drugo, ogrožajo trajnostno rabo zemljišč9. Primarni cilj sanacije in ponovne oživitve
degradiranih območij je njihova ponovna vključitev v gospodarno rabo in ekonomske cikle.
Ponovna (upo)raba degradiranih območij je prepoznana kot trajnostni ukrep, zato številne
države članice Evropske unije iščejo različne načine za obravnavo degradiranih območij, njihovo
sanacijo ter ponovno (upo)rabo (npr. davki na prazne ali zapuščene objekte, subvencije za
okoljske naložbe in druge pravne ter finančne spodbude).
Med aktualnejšimi dokumenti, ki v veliki meri izpostavlja področje gospodarnega ravnanja z
naravnimi viri v politikah Evropske unije je tudi Strategija Evropa 2020 in njena vodilna pobuda
o »Evropi, gospodarni z viri« oziroma »Sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Časovni okvir za Evropo,
gospodarno z viri« (2011). Omenjena strategija določa, da naj bi bila raba vseh virov (od surovin,
energije, vode, zraka, zemljišč in prsti) v okviru vizije razvoja do leta 2050 na območju Evropske
unije gospodarna in trajnostno upravljana. Na področju trajnostne rabe zemljišč naj bi politike
do leta 2020, na območju Evropske unije in globalno, upoštevale svoj posredni in neposredni
vpliv na (upo)rabo zemljišč s skupnim ciljem, da do leta 2050 dosežejo ničelno neto stopnjo
izkoriščanja zemljišč, zmanjšajo procese erozije prsti ter izboljšajo kvaliteto tal, obenem pa
__________________________________
9
Opomba: Razsežnost pritiskov na porabo zemljišč izkazuje dejstvo, da se v Evropski uniji letno izkoristi več kot 1000 km2 zemljišč za
stanovanjske, industrijske, infrastrukturne ali rekreacijske namene, pri čemer je približno polovica te površine tudi dejansko pozidana (Report
on best practices for limiting soil sealing and mitigating its effects (Poročilo o najboljših praksah za omejevanje pozidanosti tal in blažitev njenih
posledic), Prokop et al, European Communities 2011; cv: Sporočilo Komisije …, 2011). Trajnostno rabo zemljišč in tal ogroža tudi erozija tal (v
več evropskih regijah je prst popolnoma erodirana ali ima nizko vsebnost organskih snovi) ter onesnaževanje prsti (Sporočilo Komisije …, 2011).
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izvedejo sanacijske aktivnosti za odpravo posledic nekdanje antropogene rabe na onesnaženih
območjih (Sporočilo Komisije …, 2011). V omenjenih okoliščinah so degradirana območja lahko
prepoznana kot prostorski in razvojni potencial, ki trenutno ni izkoriščen v zadostni meri
(Lampič in sod., 2017a).
Poleg omenjenih dokumentov, se posredno ali neposredno s problematiko pojava degradiranih
območij v prostoru, povezujejo tudi različni finančni mehanizmi Evropske unije. Vzpostavljeni
so različni programi transnacionalnega sodelovanja, ki podpirajo regionalno sodelovanje in
večsektorske projekte, težijo k trajnostnem razvoju urbanih območij ter višji stopnji trajnosti
(ne le s fizično, okoljsko in drugo sanacijo območij, pač pa tudi s spodbujanjem vključevanja in
upoštevanja kulturne razsežnosti in kulturnih vrednot). Pomembno vlogo pri sanaciji in oživitvi
degradiranih območij ima tudi evropska kohezijska politika in kohezijski skladi s programi
financiranja Evropske unije, ki se osredotočajo na izboljšano kakovost okolja in na prostorsko
načrtovanje. Med leti 2007 in 2013 se je znesek sredstev stukturnih in kohezijskih skladov,
namenjenih okoljskim projektom, podvojil glede na preteklo obdobje (Sekan, Gerritse, 2011).
Polovica sredstev je bila namenjena neposrednim okoljskim naložbam na področjih
infrastrukture (kot so čiščenje voda in predelava odpadkov), sanaciji onesnaženih območij,
nadzoru nad onesnaževanjem in njegovem zmanjševanju ter podpori ukrepom varstva narave
in preprečevanja naravnega tveganja, polovica pa posrednim okoljskim naložbam (npr. obnovi
mest in podeželskih območij idr.) (Kohezijska politika in okolje, 2010; Sekan, Gerritse, 2011).
Z ozirom na pregled stanja oziroma stopnje reaktivacije degradiranih območij ter njihove
ponovne (upo)rabe v evropskih državah v praksi, je mogoče ugotoviti, da je stopnja reaktivacije
tovrstnih območij nizka, večina novih investicij pa usmerjena na nepozidana zemljišča ali na t.i.
»greenfield« lokacije. Le znotraj posameznih držav je stopnja reaktivacije degradiranih območij
zmerna (npr. v Franciji, na Nizozemskem, v Španiji), v Združenem kraljestvu pa je ta stopnja
razmeroma visoka. Trg in procesi, povezani s sanacijo in reaktivacijo degradiranih območij so tu
razmeroma dinamični, saj je velik del investicij usmerjen na degradirana območja, kar je v
določeni meri posledica tudi zakonodajnih določil, ki spodbujajo gradnjo na degradiranih
območjih (Heasman in sod., 2011).
Donosnost rabe in vlaganj na degradiranih območjih predstavlja bistveno spodbudo njihove
ponovne (upo)rabe, razpoložljivost nepozidanih zemljišč ali t.i. »greenfield« lokacij pa ključen
dejavnik sanacije in reaktivacije degradiranih območij (Heasman in sod., 2011).
Slika 14: Shematski prikaz dejavnkov, ki vplivajo na reaktivacijo degradiranih območij.

Vir: Ferber, Grimski, 2002; Grimski, Ferber, 2001; cv: Lampič in sod., 2017c, str. 29.

Kljub temu da so različni ukrepi in spodbude za uspešno izvedbo reaktivacije degradiranih
območij zelo pomembni, obstajajo tudi drugi dejavniki, ki pomembno vplivajo na stopnjo
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reaktivacije degradiranih območij (npr. morebitna industrijska zgodovina območja, gostota
prebivalstva idr.). Še vedno pa so zakonodajna določila najpogosteje prepoznana kot glavno
»gonilo« sanacije in oživitve degradiranih območij, saj slednja običajno nudijo pogoje za
oblikovanje tudi drugih sistemskih (finančnih, tehničnih, prostorskih idr.) ukrepov (Heasman in
sod., 2011; Lampič in sod., 2017c).
Zakonodajna določila se regionalno razlikujejo glede na zaznano potrebo po regeneraciji,
sanaciji in oživitvi ter ponovni (upo)rabi degradiranih območij, čeprav so v večini evropskih
držav usmerjena v trajnostno (upo)rabo prostora in notranji razvoj (Heasman in sod., 2011;
Ivanič, Červek, 2017). V nadaljevanju izpostavljamo izbrane primere normativnih ureditev
degradiranih območij v drugih (tujih) pravnih sistemih.
I. Nizozemska
Gosta poselitev, ob pomanjkanju in velikih potrebah po zazidljivih zemljiščih na Nizozemskem
vpliva, da je stopnja sanacije in ponovne rabe degradiranih oziroma onesnaženih območij zelo
visoka. K temu pripomore tudi učinkovita normativna ureditev tovrstnih območij z usmerjenim
in integriranim pristopom k ponovni rabi teh območij. Razvit je bil celovit pristop k sanaciji
tovrstnih območij, kar na lokalni ravni primarno vključuje usklajenost prostorskega načrtovanja
in obstoječe rabe tal, na nacionalni ravni pa so bile objavljene številne smernice, ki predstavljajo
temeljno podlago finančnim mehanizmom in usmeritev nadaljnim razvojnim načrtom na ravni
provinc ter občin (Paccagnan, Turvani, 2007). Velik pomen k visoki stopnji sanacije in ponovne
rabe degradiranih oziroma onesnaženih območij ima tudi nadzor nad rabo zemljišč, ob hkratnih
nakupih le-teh s strani države, s čimer je zagotovljeno, da se namembnost nepozidanih površin
ne spreminja. V kombinaciji s celovitim nacionalnim prostorskim načrtovanjem ter okrepljenimi
aktivnostmi na pokrajinski in lokalni ravni, se zagotavlja, da so razvojni pritiski usmerjeni izven
nepozidanih zemljišč (Pristavec Đogić, Blažič, Zobavnik, 2015).
Temeljni zakon, ki ureja degradirana oziroma onesnažena območja na Nizozemskem je Zakon
o varstvu tal iz leta 1987, ki je določal zahtevo po obvezni sanaciji onesnaženih območij na
način, da je kakovost saniranih tal enaka njihovi prvotni (izhodiščni) kakovosti. Omenjeno
zakonodajno določilo je bilo leta 1997 spremenjeno z določilom, s katerim je prišlo do premika
v ciljih sanacije onesnaženih tal od večfunkcionalnega pristopa do ciljno (funkcijsko)
usmerjenega ter s tem tudi stroškovno učinkovitega. Omenjeno določilo je namreč vključevalo
zahtevo, da naj bi bila sanacija onesnaženih območij prilagojena prihodnji (predvideni) rabi tal
na tovrstnih območjih. Prednost pri sanaciji naj bi imela območja, ki predstavljajo tveganje za
zdravje ljudi ali kakovost okolja, so močno onesnažena in je njihova sanacija nujna. Omenjena
območja so opredeljena na podlagi tristopenjskega ocenjevalnega sistema vzpostavljenega na
nacionalni ravni. Za sanacijo območja naj bi poskrbel povzročitelj onesnaženja ali lastnik
zemljišč, v primeru, da njiju ni mogoče identificirati, pa naj bi bila sanacija preložena na državne
ustanove. Kasneje je prihajalo še do določenih sprememb omenjenih zakonodajnih določil, z
namenom povečanja vloge zasebnega sektorja pri vključevanju v sanacijo in oživitev
degradiranih območij (Paccagnan, Turvani, 2007).
Za izvajanje omenjenega zakona ter odločanje o ustreznem ravnanju z onesnaženimi območji
so odgovorne lokalne oblasti, province in občine. Za usklajevanje aktivnosti, povezanimi s
sanacijo onesnaženih območij ter za določevanje prednostne obravnave tovrstnih območij z
79

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

dostopom do javnega financiranja, so odgovorne province, podprto pa je tudi financiranje
sanacije območij namenjenih poslovni dejavnosti, ki je izvedena s strani zasebnikov, in sicer
prek mehanizma financiranja, ki lahko pokrije do 60 % nastalih stroškov. Lokalne oblasti, ki
zagotavljajo ustrezno infrastrukturno opremljenost z javnim denarjem, s tem povezane stroške
povrnejo z obdavčitvijo zasebnih nepremičnin, ki imajo od ustrezne infrastrukturne
opremljenosti korist (izboljšana infrastrukturna opremljenost namreč vpliva na dvig cen
zemljiških parcel v okolici, lastniki teh nepremičnin pa tako uživajo »korist« omenjene
infrastrukturne ureditve, zaradi česar so te nepremičnine obdavčene) (t.j. davek, ki ga pobira
država na zemljiških parcelah, ki so se na določen način izboljšale (ang. »Betterment levy«))
(Paccagnan, Turvani, 2007; Shreekant Gupta, 2007; cv: Pristavec Đogić, Blažič, Zobavnik, 2015).
II. Italija
V Italiji je sanacija onesnaženih oziroma degradiranih območij urejena v okviru zakonodajnega
odloka 152/06, ki opredeljuje način upravljanja onesnaženih območij. Za sanacijo tovrstnih
območij naj bi bil zadolžen lastnik zemljišč, če je le-ta odgovoren za onesnaženje. Če
povzročitelja onesnaženja ni mogoče identificirati, naj bi bila sanacija območja izvedena z
»javnim posredovanjem«. Zakon je s tega vidika v določeni meri protisloven, saj je lastnik
zemljišč na območju (tudi, če le-ta ni odgovoren za onesnaženje območja) zavezan k
sodelovanju z lokalnimi organi in izvedbe prvih sanacijskih ter preventivnih ukrepov za
preprečevanje nadaljnih negativnih vplivov onesnaženja (Paccagnan, Turvani, 2007).
Onesnažena območja so rangirana glede na njihovo dimenzijo ter pomen onesnaženosti
(stopnjo tveganja), ki ga predstavlja izbrano območje za zdravje ljudi in kakovost okolja. Tako
zakon 426/98 opredeljuje območja nacionalnega pomena, za sanacijo katerih je zadolženo
Ministrstvo za okolje, za sanacijo prostorsko manj obsežnih območij pa so pristojne regije, ki
pripravljajo pregled onesnaženih območij in imajo, skupaj z drugimi interesnimi skupinami,
vodilno vlogo pri pripravi sanacijskih načrtov tovrstnih območij. Za financiranje sanacije
onesnaženih območij so na voljo tudi javna sredstva, ki omogočajo financiranje do 50 %
stroškov sanacije onesnaženih območij (Paccagnan, Turvani, 2007).
III. Češka
Sanacija degradiranih območij je na Češkem postala aktualna v drugem desetletju po koncu
socializma. Prostorsko obsežna območja, vključujoč opuščena kmetijska območja, vojaška
območja, velike upravne površine in stanovanjske zgradbe, so postala zanimiva za investitorje.
Za pridobivanje njihovega interesa, je bilo v začetku 90. let 20. stoletja zadolženo Ministrstvo
za industrijo in trgovino, ki je leta 1992 ustanovilo agencijo Chechinvest. Ta se je ukvarjala s
pritegnitvijo tujih neposrednih investicij, s promocijo degradiranih območij ter z načrtnim
pridobivanjem evropskih sredstev strukturnih skladov za namen njihove sanacije in oživitve.
Podpirala je investicijske dejavnosti v državi, degradirana območja ponujala kot območja
potencialnih naložb, pripravljala pa je tudi nacionalno strategijo upravljanja degradiranih
območij (Špes in sod., 2012).
Z ambicijo, da bi omenjena agencija postala nacionalna agencija za trženje degradiranih
območij, je le-ta naletela na odpor regionalnih in mestnih oblasti, zaradi česar je bilo njeno
delovanje ovirano. Zavrnjena je bila tudi predlagana državna strategija za degradirana območja.
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Po letu 2005 je za sanacijo degradiranih območij sredstva Evropske unije začelo pridobivati
češko Ministrstvo za okolje, poleg tega so se posamezne regije in večja mesta začela ukvarjati s
problematiko degradiranih območij, njihovim upravljanjem ter oblikovala lastne (med seboj
sicer neprimerljive) evidence tovrstnih območij (Garb, Jackson, 2012; cv: Špes in sod., 2012;
Špes in sod., 2012).
IV. Romunija
V Romuniji ni uradnih študij, ki bi obravnavale problematiko degradiranih območij, zato s tega
področja tudi ni sprejetih zakonodajnih (pravnih) in finančnih okvirov ter določil. Posledično
tudi niso urejeni postopki in predpisi, ki bi urejali omenjeno področje (Popescu, Pătrăşcoiu,
2012). Obravnava, sanacija in oživitev degradiranih območij je v začetnih fazah. Vlada sicer
priznava negativne učinke, ki jih imajo degradirana območja na svojo okolico, vendar med
oblikovalci politik in odločevalci ni ustreznega razumevanja o tem kaj degradirana območja
sploh so, kakšne so njihove posebnosti in lastnosti, ki zmanjšujejo njihov potencial za ponovni
razvoj, prav tako ni ustreznega razumevanja njihovega vpliva na okoliška območja (regije), kjer
se le-ta nahajajo (Cobârzan, 2007).
Prizadevanja za sanacijo degradiranih območij se pojavljajo zlasti zaradi potrebe po zmanjšanju
zdravstvenih tveganj, ki jih tovrstna območja povzročajo, in manj zaradi potreb po večji
razpoložljivosti razvojnih površin oziroma zemljišč za ponovni razvoj (Cobârzan, 2007).
Razpoložljivost poceni stavbnih zemljišč na nepozidanih površinah ali na t.i. »greenfield«
lokacijah, deurbanizacija in širjenje mest, pomanjkanje dostopnih alternativnih možnosti
prevoza ter pomanjkanje urbanih politik za preprečevanje nenačrtnega širjenja urbanih
območij, vplivajo na poglobitev problematike povezane z degradiranimi območji (Cobârzan,
2007).
V. Francija
Sektorskega zakona, ki bi urejal degradirana območja, v Franciji ni. Obravnava problematike
tovrstnih območij je vključena v različna zakonodajna določila, ki vključujejo: zakon št. 75–633
(področje ravnanja z odpadki), zakon št. 76–633 (področje pooblastil/dovoljenj za industrijske
prostore/komplekse), odlok št. 77–1133, Zakon o okoljskih dovoljenjih za industrijska območja,
Civilni zakonik (področje odgovornosti za škodo, povzročeno s strani nepremičnin v zasebni
lasti), Zakonik urbanističnega načrtovanja za prenovo degradiranih območij v urbanem
kontekstu, Rudarski zakonik za območja nekdanjih rudnikov, ter posebne predpise o ohranjanju
in varovanju zgodovinskih objektov. Politika sanacije in oživitve degradiranih območij, ki se je
razvila brez sektorskega zakona in specifičnih zakonodajnih določil, med ključnimi cilji vključuje
(Paccagnan, Turvani, 2007):
- preprečevanje nadaljnega onesnaževanja s strani obstoječih industrijskih dejavnosti;
- evidentiranje, prostorsko umestitev ter zbiranje relevantnih podatkov o onesnaženih
območjih na območju nekdanjih industrijskih dejavnosti;
- oceno tveganja in upravljanje onesnaženih območij, v odvisnosti od predvidene
(upo)rabe tovrstnih območij.
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Od leta 1980 dalje so se v Franciji razvili posebni programi, ki so temeljili na ponovni rabi
degradiranih območij (Cabarnet, 2002; cv: Paccagnan, Turvani, 2007). Eden od prvih se je
pojavil v francoski regiji Lorena. Leta 1986 je bila tu sprejeta strategija s ciljem sanacije
onesnaženih območij, izboljšanja ekoloških razmer in podobe degradiranih območij ter s tem
povečanja možnosti njihovega ponovnega razvoja (Paccagnan, Turvani, 2007). Izvršni organ
omenjene strategije je bila regionalna razvojna agencija EPML (fra. »Establishment Public
Foncier de la Métropole Lorraine«), ki jo je leta 1970 ustanovila francoska vlada za izvajanje
zemljiških politik in sodelovanje z lokalnimi organi ter za izvajanje nalog načrtovanja in razvoja.
Podobni organi so bili ustanovljeni tudi v drugih francoskih regijah (Further description …,
2002).
S ciljem podpiranja političnih ukrepov, ki temeljijo na varovanju okolja, je bila ustanovljena tudi
javna agencija ADEME (fra. »Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie«), katere
delovanje na področju degradiranih območij, se je nanašalo na posredovanje v primerih
neznanega subjekta, odgovornega za sanacijo določenega degradiranega območja ali v
primerih znanega subjekta, odgovornega za sanacijo degradiranega območja, ki pa ni bila
izvedena. Agencija ADEME je za takšna degradirana območja evidentirala potrebne sanacijske
ukrepe, ki so bili naknadno ter s pomočjo vseh razpoložljivih pravnih sredstev, tudi izvedeni in
je bil zanje odgovoren onesnaževalec (Paccagnan, Turvani, 2007).
Vloga državnih organov pri obravnavi degradiranih območij v Franciji je tako močno poudarjena
v začetnih fazah pri nakupu zemljišč na degradiranih območjih ter njihovi sanaciji s pomočjo
javnih sredstev (javnih, državnih, evropskih). Ko pa so razvojne ovire na tovrstnih območjih
odpravljene, so sanirana zemljišča prodana zasebnim vlagateljem po tržni ceni (ki je običajno
nižja od stroškov sanacije degradiranega območja in je njuna razlika krita s pomočjo javnih
sredstev) na nepremičninskem trgu. Raven sanacijskih ukrepov na tovrstnih območjih je
odvisna zlasti od perspektivnosti nadaljne rabe območja (Paccagnan, Turvani, 2007).
Za sanacijo in ponovno oživitev degradiranih območij so v Franciji na voljo tudi davčne
spodbude ali subvencije (Paccagnan, Turvani, 2007).
VI. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Zakonodajni okvir, ki obravnava degradirana območja v Združenem kraljestvu Velike Britanije
in Severne Irske, vključuje kombinacijo različnih regulativnih in ekonomskih instrumentov za
spodbujanje njihove sanacije in ponovnega razvoja (Paccagnan, Turvani, 2007).
Regulativni instrumenti vključujejo številne načrtovalske dokumente s smernicami za sanacijo
oziroma za ponovno rabo degradiranih območij. Med pomembnejšimi tovrstnimi dokumenti so
bile leta 2000 izdane »Smernice politike prostorskega načrtovanja 3« (ang. »Planning Policy
Guidance 3«), ki so bile leta 2006 nadomeščene z novim dokumentom z naslovom »Usmeritve
politike prostorskega načrtovanja 3« (ang. »Planning Policy Statement 3«/»PPS3«). Omenjen
dokument med cilji izpostavlja prilagodljivo, trgu prilagojeno ponudbo zemljišč, ki naj bi bila
upravljana na način, da omogoča njihovo učinkovito rabo. Slednje naj bi vključevalo tudi
ponovno rabo območij predhodne rabe, kjer je to mogoče (PPS3, 2006; cv: Paccagnan, Turvani,
2007). Tako naj bi bilo vsaj 60 % novih stanovanjskih gradenj lociranih na območjih predhodne
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rabe oziroma na predhodno razvitih območjih10. Nacionalna strategija degradiranih območij
(ang. »National Brownfield Strategy«) omenjen cilj določa še bolj natančno in sicer, da naj bi
površina na tak način »saniranih« degradiranih območij znašala vsaj 1400 ha ali več (Paccagnan,
Turvani, 2007). Omenjen cilj, podan s strani Nacionalne strategija degradiranih območij naj bi
bil posledica reševanja vprašanja naraščajočega povpraševanja po zazidljivih zemljiščih in
hkratne potrebe po urbani prenovi (Ganser, Williams, 2007; cv: Paccagnan, Turvani, 2007).
Ekonomski instrumenti za spodbujanje sanacije in ponovnega razvoja degradiranih območij
obsegajo različne oblike finančnih spodbud, ki vključujejo nepovratna sredstva, posojila,
različna partnerstva z delitvijo tveganj in dobička ter davčne olajšave (npr. lastniki zemljišč ali
investitorji lahko zahtevajo povračilo davkov zaradi stroškov, povezanih s sanacijo onesnaženih
območij idr.). Lokalni organi lahko za sanacijo onesnaženih območij tudi zaprosijo za odobritev
posojil (ang. »SCA«) (Paccagnan, Turvani, 2007). Neposredno financiranje zagotavlja nacionalna
vlada s pomočjo razvojnih agencij (t.j. razvojna agencija »Angleško partnerstvo« in omrežje
regionalnih razvojnih agencij v Angliji za Anglijo (ang. »English Partnerships and the network of
Regional Development Agencies in England«), Waleška razvojna agencija za Wales (ang. »the
Welsh Development Agency«) in Škotsko podjetje (ang. »Scottish Enterprise«) za Škotsko), ki
so pristojne za regionalni razvoj, imajo precejšnje pristojnosti pri ekonomskem razvoju in
izdelujejo regionalne programe po pooblastilu pristojnega ministrstva (Predlogi zakonov …,
2003; Paccagnan, Turvani, 2007).
V zadnjem obdobju je v številnih urbanih območjih sanacija in oživitev degradiranih območij
vodena s strani zasebnega sektorja. Velik delež projektov poteka z nizko stopnjo neposredne
vključenosti in sodelovanja javnih ustanov in vladnih agencij. Slednji v okviru postopkov sanacije
in oživitve degradiranih območij, sodelujejo zgolj v formalni vlogi pri izdajanju potrebnih soglasij
ali dovoljenj (Paccagnan, Turvani, 2007).
Za sanacijo degradiranih območij je odgovoren onesnaževalec (subjekt, ki je povzročil ali
zavestno dovolil onesnaženje). Če povzročitelja onesnaženja ni mogoče identificirati je za
sanacijo degradiranega območja odgovoren lastnik zemljišč na degradiranem območju, pri
čemer so investitorji ali posojilodajalci običajno izključeni. Odgovoren subjekt mora opraviti
sanacijo degradiranega območja oziroma v primeru, da je le-ta izvedena s strani državnih
organov, kriti stroške sanacije (Nathanail, P., 2006b).
VII. Nemčija
Nemčija je za reševanje problematike onesnaženih območij razvila več pristopov in postopkov
(ICSS, 2004; cv: Paccagnan, Turvani, 2007). Z namenom ugotavljanja prednostnih območij
sanacije, je bil razvit postopek vrednotenja onesnaženih območij z vidika tveganja, ki ga le-ta
predstavljajo za zdravje ljudi ali za kakovost okolja (Paccagnan, Turvani, 2007). Potencialna
nevarnost s prisotnostjo onesnažil v tleh na določenem območju, je določena na podlagi
predhodne in trenutne rabe območja (Klančišar Schneider, 2014). Območja so prepoznana kot
domnevno onesnažena na podlagi preseganja normativnih vrednosti onesnažil v tleh, določenih
v Zveznem zakonu o zaščiti tal iz leta 1999. Za tako opredeljene domnevno onesnažene lokacije
__________________________________
10
Opomba: Predhodno razvita območja so območja, ki so prosta, prazna oziroma nezasedena, opuščena ali območja, ki so trenutno v (upo)rabi
in primerna za ponovni razvoj (PPS3, 2006; cv: Paccagnan, Turvani, 2007). Definicija izključuje območja, kjer se pojavljajo objekti namenjeni
kmetijski ali gozdarski dejavnosti ter območja, ki so bila predhodno razvita, vendar jih je mogoče smatrati kot del naravnega okolja (Paccagnan,
Turvani, 2007).
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so, z namenom ugotavljanja nevarnosti za javno zdravje in okolje ter nadaljnih sanacijskih
ukrepov, naknadno izvedene dodatne raziskave, katerih rezultat je poročilo o predlogih za
sanacijo določenega območja (Paccagnan, Turvani, 2007).
Na ravni dežele se lahko sprejme tudi Deželni zakon o zaščiti tal, s katerim se podrobneje
opredeli vsebino, ki se nanaša na onesnažena območja. Lokalne skupnosti so po zakonu
zavezane k vzpostavitvi katastra potencialno onesnaženih zemljišč (nem. »altlastenverdächtigte
Flächen«), lastniki tovrstnih evidentiranih območij pa so zavezani k izvedbi analize tal, na
podlagi katere se ugotovi ali je določeno območje prekomerno onesnaženo ter posledično
potrebno sanacije (Klančišar Schneider, 2014). V primeru nedosegljivosti lastnika, lahko lokalna
skupnost zahteva izvedbo analize tal tudi s strani uporabnika nepremičnine oziroma subjekta,
ki ima nepremičnino v posesti (Klančišar Schneider, 2014). Odgovornost za sanacijo tal,
podzemnih in površinskih voda na onesnaženem območju ter izvedbo ukrepov za
preprečevanje nadaljnega onesnaženja imajo: subjekt, ki je povzročil onesnaženje ali poškodbe
tal, lastnik ali uporabnik nepremičnine oziroma subjekt, ki ima nepremičnino v posesti
(Cabarnet, 2003; cv: Paccagnan, Turvani, 2007). Nekdanji lastnik tovrstne nepremičnine je
dolžan izvesti njeno sanacijo v primeru prenosa lastništva nepremičnine po 1. marcu 1999 in če
je bil seznanjen ali bi moral biti seznanjen s škodljivimi vplivi na tla ali z njihovo onesnaženostjo
(Paccagnan, Turvani, 2007).
Odgovornost za sanacijo in oživitev na omenjen način evidentiranih območij imajo zvezne vlade.
Njihovo financiranje je usmerjeno v sanacijo in ponovno oživitev tovrstnih območij. Deželne
vlade obravnavajo degradirana območja kot priložnost za spodbujanje gospodarskega razvoja,
zato so njihova prizadevanja usmerjena v razvoj in sanacijo tovrstnih območij ter v njihovo
prihodnjo rabo (Paccagnan, Turvani, 2007).
Na podlagi omenjenega je mogoče ugotoviti, da so se sprva prizadevanja za tovrstna območja
osredotočala zlasti na reševanje problematike onesnaženosti, nato pa so se le-ta razširila na
spodbujanje ponovnega razvoja tovrstnih območij oziroma na njihovo ponovno (upo)rabo
(ICSS,2004; cv: Paccagnan, Turvani, 2007). Ponovna (upo)raba tovrstnih območij se povezuje z
enim od ključnih vidikov oziroma temeljnih smotrov obravnav degradiranih območij, kar
vključuje trajnostno naravnano ravnanje s prostorom oziroma s tlemi. Varčno ravnanje s
prostorom in zemljišči je eden od osnovnih ciljev nemškega Zveznega zakona o urejanju
prostora (nem. »ROG«), ki določa, da je potrebno rabo nepozidanih površin omejiti zlasti s
prenovo neizkoriščenih zemljišč, zgoščevanjem pozidave in z drugimi ukrepi za doseganje
notranjega razvoja urbanih oziroma poselitvenih območij (ROG, 2008; cv: Klančišar Schneider,
2014). Načelo varčnega ravnanja s prostorom je po hierarhičnosti zakonodajnih določil
preneseno na deželni, regionalni in lokalni nivo prostorskega načrtovanja (Raumordnung und
Landesplang, 2013; cv: Klančišar Schneider, 2014). Omenjeno načelo je vključeno tudi v nemški
Gradbeni zakonik (nem. »BauGB«), ki določa zahtevo po utemeljitvi širjenja novih površin za
potrebe pozidave s prikazom odsotnosti razpoložljivih površin znotraj obstoječih poselitvenih
območij (Klančišar Schneider, 2014). Z namenom spodbujanja ponovne rabe degradiranih
območij (namesto porabe nepozidanih zemljišč na območjih t.i.»greenfield« lokacij) je bil v
okviru nemške Zvezne strategije trajnostnega razvoja (2002) določen cilj zmanjšanja porabe
zemljišč s 120 hektarov na dan (stanje leta 1998) na 30 hektarov na dan do leta 2020
(Paccagnan, Turvani, 2007; Klančišar Schneider, 2014). S strogo politiko izkazovanja zazidljivih
površin in notranjim razvojem naselij so se omenjenemu cilju v določeni meri približali, saj je
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bila omenjena vrednost med leti 1997 in 2010 zmanjšana na 87 hektarov na dan (Klančišar
Schneider, 2014). Kljub omenjenemu, je mogoče smatrati, da je bilo zmanjšanje porabe
nepozidanih zemljišč na območjih t.i.»greenfield« lokacij, v večji meri posledica upočasnjene
gospodarske rasti, in le v manjši meri izvajanja ukrepov za doseganje omenjenega cilja
(Paccagnan, Turvani, 2007).
Omenjenemu navkljub je potrebno izpostaviti, da ima Nemčija enega najbolje učinkovitih
sistemov urbane prenove v Evropi, pri čemer v svoji zakonodaji določa instrumente urbane
prenove, dobro delujoč pa ima tudi program za sofinanciranje tovrstnih projektov (Koželj, 1998;
cv: Klančišar Schneider, 2014). Izvajanje urbane prenove v javnem interesu je podprto z
državnimi in deželnimi sredstvi Finančnega sklada za urbani razvoj, ki je namenjen tudi pravni,
organizacijski in strokovni podpori urbane prenove. Za izvedbo programov Finančnega sklada
je določena višina državnih sredstev, ki je razdeljena po deželah. Lokalne skupnosti so do
črpanja teh sredstev upravičene, če je obravnavano območje uradno opredeljeno kot območje
urbane prenove in je prostorsko zaokroženo, na njem pa so bile ugotovljene urbanistične ali
funkcijske pomanjkljivosti ter je njegova prenova v javnem interesu (Klančišar Schneider, 2014).
Financiranje projektov urbane prenove odobri deželni oddelek Finančnega sklada, s čimer lahko
deželna uprava do določene mere usmerja izvajanje urbane prenove na lokalni ravni. Strategije
pri izvajanju in financiranju urbane prenove se sicer med lokalnimi skupnostmi razlikujejo, saj
nekatere sredstva namenijo zgolj prenovi javnih površin in objektov v občinski lasti na uradno
določenih sanacijskih območjih, druge pa dodelijo sredstva tudi zasebnikom v obliki
neposrednih finančnih spodbud, namenjenim prenovi. Lokalna skupnost pri tem sofinancira
razliko v višini stroškov, ki nastane, če je prenova finančno zahtevnejša od novogradnje
(Herfurth, 2011; cv: Klančišar Schneider, 2014). Zasebnik lahko sredstva, vložena v prenovo na
uradno določenem območju prenove, tudi upraviči kot davčno olajšavo (Klančišar Schneider,
2014). Finančna obveznost lastnikov nepremičnin na uradno določenem območju urbane
prenove je plačilo izravnalnega prispevka, ki se določi glede na povišanje vrednosti
nepremičnine zaradi ukrepov prenove, pri čemer so upoštevane tudi druge okoliščine kot je
vložek lastnikov v prenovo, morebitna nastala škoda na zasebni lastnini in drugo (BauGB, 2011;
cv: Klančišar Schneider, 2014).
Pomembno vlogo pri prizadevanjih za ponovno (upo)rabo degradiranih območij v nemških
mestih imajo tudi javno-zasebna partnerstva, ki delujejo po načelu, da lokalna oblast nudi
zemljišča, krije stroške za izdelavo potrebne prostorske dokumentacije ter zagotavlja ustrezno
infrastrukturno opremljenost, zasebni investitor pa financira vse ostale stroške oživitve
tovrstnega območja (Paccagnan, Turvani, 2007; Rebernik, 2008).
VIII. Združene države Amerike
V Združenih državah Amerike se je zavedanje o problematiki degradiranih območij razširilo v
80. letih 20. stoletja, ko je vlada sprejela posebne normative za sanacijo in ponovno oživitev
degradiranih območij (Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014). Leta 1980 je bil sprejet Zakon o
celovitem okoljskem odzivu, kompenzaciji in odgovornosti za plačilo nastale škode (ang.
»Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act/»CERCLA«/
»Superfund Act«) kot odziv na naraščajočo zaskrbljenost zaradi okoljskih in zdravstvenih
tveganj, ki jih predstavljajo opuščena območja z nevarnimi snovmi oziroma odpadki (npr.
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proizvodni obrati, predelovalni obrati, odlagališča/deponije, rudarska območja idr.) ter njihovo
potrebo po sanaciji na nacionalnem nivoju (Kurtović, Siljković, Pavlović, 2014; What is
Superfund? …, 2018). Omenjen zakon je uvedel omejitve in zahteve, navezujoče se na
zapuščena območja, kjer se pojavljajo nevarni odpadki, uvedel identificiranje onesnaževalca, ki
je odgovoren za onesnaženje ter ustanovil sklad, imenovan »Superfund«, namenjen sanaciji in
posredovanju na onesnaženih območjih v primerih neznanega onesnaževalca oziroma
takojšnjim in nujnim ukrepom sanacije. Omenjen zakon je uvedel davek tako na kemično in
naftno industrijo kot tudi omogočil neposreden odziv na onesnaževanje ali potencialno
onesnaževanje z izpusti nevarnih snovi, ki bi lahko ogrožale in vplivale na javno zdravje ali na
kakovost okolja. V petih letih je bilo zbranih 1,6 milijarde dolarjev sredstev, ki so bila predana
skladu »Superfund« za potrebe sanacije opuščenih in onesnaženih območij s prisotnimi
nevarnimi odpadki (Superfund: CERCLA …., 2018). Med bistvenimi cilji omenjenega sklada, ki ga
upravlja ameriška agencija za varstvo okolja (ang. »US EPA«) v sodelovanju z zveznimi državami,
je mogoče izpostaviti: varstvo zdravja ljudi in kakovosti okolja s sanacijo onesnaženih območij,
identifikacijo onesnaževalca ter prevzemanje njegove odgovornosti za onesnaženje z izvedbo
sanacije onesnaženega območja oziroma z obvezo za plačilo nastale škode na onesnaženem
območju, vključevanje različnih skupnosti v sanacijske postopke sklada »Superfund« ter
ponovno oživitev degradiranih območij (What is Superfund? …, 2018). Sanacijo onesnaženih
območij, izvedeno v okviru sklada »Superfund«, je mogoče opredeliti kot kompleksen proces,
ki vključuje več različnih, med seboj povezanih faz. V večini primerov se sprejeti ukrepi nanašajo
zlasti na okoljsko degradirana območja; proces prenove degradiranih območij se zato večinoma
prične s postopki za sanacijo (dekontaminacijo) okoljskega onesnaženja in šele nato nadaljuje s
projekti za ponovno oživitev degradiranega območja (Lampič in sod., 2017c). Faze sanacije
degradiranega območja, izvedene v okviru sklada »Superfund«, vključujejo (Superfund Cleanup
…, 2017):
- pregled zgodovinskih virov in podatkov o onesnaženem območju ter ekspertna ocena
njegovega ogrožanja zdravja ljudi, kakovosti okolja ter možnosti izpusta nevarnih snovi,
na podlagi razmer na terenu;
- s pomočjo sistema rangiranja nevarnosti (ang. »Hazardous Ranking System«/»HRS«)
uvrstitev najbolj nevarnih in onesnaženih območij, evidentiranih s strani sklada
»Superfund«, na Nacionalni prioritetni seznam (ang. »National Priorities List/»NPL«);
- študija izvedljivosti z vrednotenjem značilnosti onesnaženega območja, razširjenosti
onesnaženja, tveganja, ki ga tovrstna območja predstavljajo zdravju ljudi in kakovosti
okolja ter stroškov povezanih s sanacijo tovrstnega območja;
- obrazložitev načinov sanacije za posamezno onesnaženo območje, uvrščeno na
Nacionalni prioritetni seznam;
- priprava in inplementacija (dejanska izvedba) podrobnih sanacijskih načrtov na
onesnaženih območjih, uvrščenih na Nacionalni prioritetni seznam;
- zaključek sanacijskih aktivnosti na onesnaženem območju, uvrščenem na Nacionalni
prioritetni seznam;
- nadaljne aktivnosti, ki zagotavljajo, da območje tudi v prihodnje ne bo ogrožalo zdravja
ljudi in kakovosti okolja, kar lahko vključuje: redne monitoringe, redne preglede lokacije
za zagotovitev ustreznostii sanacije, vzpostavitev dolgoročnih regulacij ter
insitucionalnega nadzora na območju idr.;
- izbris lokacije onesnaženega območja z Nacionalnega prioritetnega seznama, ko so v
celoti doseženi cilji sanacije in območje več ne predstavlja grožnje zdravju ljudi in
kakovosti okolja s strani ameriške agencije za varstvo okolja (ang. »US EPA«);
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-

oživitev oziroma ponovna (upo)raba območja.

Med oblikami sanacije degradiranih območij Zakon o celovitem okoljskem odzivu, kompenzaciji
in odgovornosti za plačilo nastale škode izpostavlja dve obliki, in sicer: kratkoročno sanacijo, ki
vključuje takojšnje ukrepe in neposreden odziv na onesnaženje ali potencialno onesnaženje
določenega območja z izpusti nevarnih snovi, ter dolgoročne ukrepe sanacije, ki trajno in znatno
zmanjšajo tveganje za zdravje ljudi in kakovost okolja zaradi izpustov ali morebitnih izpustov
nevarnih snovi (ki niso neposredno življenjsko ogrožujoče) na določenem območju. Omenjeni
dolgoročni ukrepi se lahko na tovrstnih lokacijah izvajajo le, če so le-te navedene na
Nacionalnem prioritetnem seznamu (Superfund: CERCLA …., 2018).
Omenjen zakon opredeljuje tudi, da je sanacija onesnaženih območij financirana in izvedena s
strani onesnaževalca samega oziroma je le-ta zgolj financirana s strani onesnaževalca, izvedena
pa s strani s strani drugih izvajalcev (npr. ameriške agencije za varstvo okolja, zvezne države
idr.). V primeru nestrinjanja odgovorne osebe za sanacijo določenega onesnaženega območja,
ima ameriška agencija za varstvo okolja pristojnost, da s pomočjo vseh razpoložljivih pravnih
sredstev, izvede ukrepe, da za sanacijo odgovarja onesnaževalec (Superfund Enforcement …,
2018).
Omenjen zakon je bil leta 1986 spremenjen z Zakonom o spremembah in preoblikovanju
Superfunda (ang. »Superfund Amendments and Reauthorization Act»/»SARA«). Le-ta je okrepil
določbe prejšnjega zakona ter spodbudil prostovoljne ukrepe namesto sodnih postopkov,
poudaril pomen trajnih in inovativnih sanacijskih ukrepov, povečal vlogo vključenosti zveznih
držav v vse faze sanacije degradiranih območij izvedene v okviru sklada »Superfund«, dal večji
poudarek vplivom onesnaženih območij na človekovo zdravje in spodbudil večjo udeležbo
posameznikov pri sanaciji onesnaženih območij (Superfund: CERCLA …, 2018).
Po naslednjem zakonu - Zakonu o revitalizaciji degradiranih območij in okoljski sanaciji (ang.
Brownfields Revitalization and Environmental Restoration Act«) (ki se je nanašal na: razširitev
obstoječega programa financiranja sanacije degradiranih območij s strani ameriške okoljske
agencije, izzvzem posameznih subjektov/lastnikov nepremičnin iz obveznosti, povezanimi s
skladom »Superfund« ter na financiranje državnih sanacijskih programov oziroma na omejitve
nadzora s strani ameriške agencije za varstvo okolja na območjih, saniranih s strani teh
programov), so degradirana območja trenutno normativno urejena prek Zakona o oprostitvi
odgovornosti malih podjetij in prenovi degradiranih območij (ang. »Small Business Liability
Relief and Brownfields Revitalization Act/»BRERA«). Omenjen zakon podaja določene
spremembe v zakonodajnih določilih, podanih s strani preteklih zakonov, ki vključujejo:
oprostitev manjših onesnaževalcev (gospodinjstev, manjših podjetij idr.) odgovornosti za plačilo
nastale škode oziroma sanacijskih postopkov, določenih znotraj sklada Superfund na območjih
Nacionalnega prioritetnega seznama, pospešitev poravnave z določenimi subjekti, na podlagi
njihove omejene plačilne sposobnosti (dosežena je pospešena poravnava s subjekti, ki dokažejo
nezmožnost ali omejeno zmožnost stroškov sanacije na podlagi finančnega stanja ter omejenih
možnosti njihovega nadaljnega poslovanja idr. (Summary of the …, 2017).
V splošnem je mogoče ugotoviti, da so ukrepi za reaktivacijo degradiranih območij v Združenih
državah Amerike dokaj dobro razviti. Prisotna so intenzivna prizadevanja za ponovno oživitev
tovrstnih območij. V veliki meri je poudarek tudi na vzpostavitvi finančnih ukrepov za izvedbo
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sanacije teh območij, ki vključujejo: davčne olajšave (ang. »assessment grants«), nepovratna
sredstva za sanacijo območij (ang. »cleanup grants«), programe za posojila (ang. »loan
programs«), davčne spodbude (ang. »tax incentives«), prihodke od davčnih olajšav ali odbitke
pri stroških sanacije (ang. »income tax credits or deductions for cleanup costs«), davčne
spodbude za lastnike zemljišč (ang. »property tax incentives«), davčne spodbude ob prodaji
zemljišč (ang. »sales tax incentives«) in drugo (Lampič in sod., 2017c).
Pregled izbranih zakonodajnih okvirov in določil nakazuje raznolikost pristopov k sanaciji in
oživitvi ter ponovni (upo)rabi degradiranih območij. Navedeni zakonodajni okviri in sistemski
ukrepi v okviru posameznih držav običajno ne zadostujejo za celostno reševanje problematike
pojava degradiranih območij, predstavljajo pa vzpodbudo, da lastniki, najemniki in drugi
uporabniki nepremičnin, investitorji, lokalne skupnosti ter drugi relevantni deležniki pristopijo
k aktivnemu in bolj zavzetemu reševanju pojava degradiranih območij v prostoru (Thornton in
sod., 2007; cv: Lampič in sod., 2017c; Lampič in sod., 2017c).
Nabor različnih ukrepov v področni zakonodaji na določen način predstavlja tudi odraz
zavedanja problematike pojava tovrstnih območij v prostoru ter stopnje pripravljenosti družbe
za njeno reševanje (Lampič in sod., 2017c).
2.6

Pristopi in izhodišča k vrednotenju razvojnega potenciala (funkcionalno) degradiranih
območij in možnostim njihove reaktivacije

Po evidentiranju FDO v prostoru ter pred načrtovanjem njihovega nadaljnega »razvoja«, je na
osnovi prostorskih, okoljskih, institucionalnih ali drugih značilnosti FDO, potrebno njihovo
celovito vrednotenje. Rezultat slednjega nakazuje, za katera FDO je mogoče pričakovati
najhitrejšo (in z vidika najrazličnejših razvojnih ovir najmanj »težavno«) reaktivacijo.
Vrednotenje tudi predstavlja sestavni del strategij za poskus uspešne in učinkovite oživitve
tovrstnih območij. Kot ugotavlja (Lampič in sod., 2017c, str. 23) predstavlja vrednotenje
(funkcionalno) degradiranih območij z vidika njihovih ekonomskih, prostorskih, okoljskih,
institucionalnih ali drugih značilnosti temeljni vidik opredelitve možnosti njihove »reaktivacije«
oziroma hitrosti le-te.
Za vrednotenje (funkcionalno) degradiranih območij z vidika njihovega razvojnega potenciala
oziroma ocenjevanja možnosti ter hitrosti njihove »reaktivacije«, so v uporabi različni pristopi,
metodologije in orodja, ki se osredotočajo na različne vidike (vključno z oceno tveganja za
zdravje ali okolje, oceno stroškov sanacije, oceno »negotovosti«, oceno projektov z vidika
trajnostnosti idr.) (Pizzol in sod., 2016). Najpogosteje je v uporabi modelni pristop, kjer gre za
grafično predstavitev in ponazoritev problemov, povezanih z reaktivacijo degradiranih območij
ali pa za prikaz odnosov med seboj povezanih elementov sistema, v okviru katerega so vključena
degradirana območja (Suistanable Brownfield Regeneration, 2006; cv: Lampič in sod., 2017c).
Spasovová (2004; cv: Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011, str. 51) tako na primer
opredeljuje model za reaktivacijo degradiranih območij, ki temelji na onesnaženosti
degradiranih območij, dostopnosti ter stopnji pozidanosti degradiranega območja, pri čemer
opredeljuje kategorijo 1a, ki označuje območja na dobri lokaciji z majhno možnostjo
onesnaženja ter manjšim številom objektov oziroma z njihovo odsotnostjo, in kategorijo 4d, ki
opredeljuje onesnažena območja s slabo dostopnostjo in z večjim številom obstoječih objektov.
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Model zajema številne kategorije, vključujoč od 1a do 4d (Spasovová, 2004; cv: Vojvodíková,
Potužník, Bürgermeisterová, 2011).
»Pri projektu CLARINET ugotavljajo, da uspešna revitalizacija degradiranih območij izhaja iz
velikega števila med seboj povezanih dejavnikov, pri katerih zaradi kompleksnosti celote ne
izstopa noben, pač pa imajo vsi enak vpliv. Med ključnimi in med seboj povezanimi dejavniki
izpostavljajo: predvideno rabo (strateško/namensko rabo), zahtevo po predhodni »pripravi«
zemljišča (problematika prisotnosti kontaminacije, potreba po rušenju obstoječih (fizičnih)
gradbenih struktur, okoljske zahteve), ekonomsko upravičenost investicije ter zakonodajne
okvire« (Ferber, Grimski, 2002; cv: Lampič, 2017c, str. 24).
Za potrebe analize in vrednotenja ekonomskega potenciala prihodnje rabe »reaktiviranega«
degradiranega območja, je bil v okviru iniciative CABARNET (ki je nasledila omenjeno iniciativo
CLARINET) oblikovan A-B-C model, ki temelji na primerjavi stroškov prenove degradiranega
območja z vrednostjo zemljišč na območju po prenovi oziroma na profitabilnosti »reaktivacije«
degradiranega območja (Dasgupta, Tam, 2009; Ferber in sod., 2006; cv: Vojvodíková, Potužník,
Bürgermeisterová, 2011). Model izhaja iz ekonomskega vrednotenja lokacije degradiranega
območja, stroškov reaktivacije ter vrednosti zemljišč po reaktivaciji degradiranega območja.
Glede na razmerja med stroški reaktivacije degradiranega območja in pričakovanimi finančnimi
učinki, so v omenjem modelu opredeljena tri območja, ki vključujejo (Heasman in sod., 2011;
Vojvodíková, Potužník, Bürgermeisterová, 2011; ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2012;
Ferber in sod., 2006; cv: Dolinšek, 2016; Lampič in sod., 2016; Lampič in sod., 2017c):
- območja A: Ekonomsko najbolj izvedljiva in donosna območja, pri čemer so razvojni
projekti financirani iz izključno zasebnih virov.
- območja B: Območja, ki so na meji donosnosti. Zaradi tveganja potencialne
nedonosnosti naložbe v območje je značilno financiranje iz javno-zasebnih partnerstev.
- območja C: Območja, ki niso v stanju, kjer bi bila njihova prenova donosna, njihova tržna
vrednost je majhna, stroški prenove pa praviloma zelo visoki.
Ekonomski vidik je tudi sicer pogosto izpostavljen v okviru vrednotenja razvojnih potencialov
FDO ter možnosti njihove reaktivacije. Vlogo ekonomskega vidika za vrednotenje razvojnega
potenciala degradiranih območij oziroma ocenjevanja možnosti ter hitrosti njihove
»reaktivacije«, namreč izpostavljajo tudi drugi avtorji. Klančišar Schneiderjeva (2014) poleg
normativnega okvirja ter značilnosti degradiranih območij, pri reaktivaciji degradiranih območij
tako izpostavlja tudi pomen ekonomskih vidikov, vključujoč razmerja med stroški za reaktivacijo
in donosnostjo izbranega projekta, prilagojenost cen zemljišč razmeram na nepremičninskem
trgu in drugo (Klančišar Schneider, 2014; cv: Lampič in sod., 2017). Drugi avtorji ugotavljajo, da
naj bi se najpomembnejši lokacijski dejavniki, ki jih pričakujejo investitorji v degradirana
območja povezovali tudi z nekaterimi ključnimi elementi in značilnostmi degradiranih območij.
Mednje se uvršča zlasti njihova lega, določena z dostopnostjo in ločenostjo od naselja,
razpoložljivost prostora ter prisotnost in urejenost infrastrukture na območju (Potočnik Slavič,
2010; cv: Lampič in sod., 2017c). Dostopnost in razpoložljivost obstoječe infrastrukture sta med
številnimi avtorji prepoznana kot bistvena dejavnika, ki spodbujata vlaganja v degradirana
območja ter v njihovo reaktivacijo. Nedorečena in neizgrajena komunalna infrastruktura
morebitnemu investitorju bistveno podraži investicijo. Špirićeva (2015, str. 869) ugotavlja, da
je razvojni potencial (sicer industrijskih) degradiranih območij povezan tudi s stanjem
infrastrukture, saj naj bi bila njena prenova povezana z višjimi investicijskimi stroški. Med
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pomembnejšimi dejavniki, ki spodbujajo razvojni potencial (industrijskih) degradiranih območij
avtorica izpostavlja tudi dostopnost (dostop do različnih oblik prevoza). Degradirana območja,
ki naj bi se nahajala v bližini letališč, mestnih središč ali železniških terminalov, naj bi obsegala
večji potencial za njihovo »reaktivacijo« (Špirić, 2015).
Lastništvo, razdrobljena lastniška struktura, špekulacije na zemljiškem trgu ter druge lastniške
razvojne ovire po drugi strani predstavljajo glavne omejitvene dejavnike oziroma »razvojne«
ovire, ki se pojavljajo tekom sanacije, prenove ali oživljanja (»reaktivacije«) določenega
degradiranega območja (Potočnik Slavič, 2010; cv: Lampič in sod., 2017c). Lastništvo, predvsem
zasebno, je po izkušnjah pri pripravi regionalnega razvojnega programa za Podravsko razvojno
regijo največji omejitveni dejavnik za spremembo dejavnosti v prostorskih aktih, sanacijo
degradiranih območij in načrtovanje nadaljnje rabe degradiranih območij (Regionalni razvojni
…, 2015). Adams in sod. (2001, str. 460) med ključnimi ovirami, ki se navezujejo na problematiko
lastništva ter na nadaljni razvoj določenega območja, izpostavlja še nejasno ali neznano
lastništvo zemljišč na območju, razdrobljeno lastništvo zemljišč, težavno in nerazrešeno
lastništvo zemljišč, večlastništvo, pasivnost in neinteres obstoječih lastnikov zemljišč po razvoju
določenega območja in drugo. Z vidika nadaljnega razvoja določenega območja, ki je v zasebni
lasti, je bistvena zlasti zmožnost/sposobnost ter interes k nadaljnemu razvoju tega območja s
strani obstoječih lastnikov.
Uspeh reaktivacije (funkcionalno) degradiranih območij je odvisen tudi od številnih drugih
dejavnikov, med drugim lastniške strukture, prilagojenosti programa prenove, predvideni
namenski rabi prostora na obstoječem degradiranem območju, prisotnosti pravnih režimov
varstva ter drugih varstvenih ali prostorskih omejitev na degradiranem območju.
Omenjeni dejavniki so ključni pri vrednotenju in razvrščanju (funkcionalno) degradiranih
območij, glede na njihov razvojni potencial oziroma pri opredeljevanju in prepoznavanju
»prednostnih« (funkcionalno) degradiranih območij, ki so za »reaktivacijo« najbolj primerna.
Namen tovrstnih vrednotenj je ugotavljanje prednostnih območij sanacije oziroma tistih
območij za katere je sanacija nujno potrebna, so z vidika ponovne oživitve najbolj primerna
(»praktična«) ali pa je vlaganje v njih najbolj profitabilno oziroma povezano z največjimi donosi
(Pizzol in sod., 2016). Z vidika prostorskih odločevalcev, ki so običajno odgovorni za prostorsko
obsežnejša območja, pa je bistvo tovrstnega rangiranja (funkcionalno) degradiranih območij
določevanje njihove stopnje primernosti za prenovo in reaktivacijo oziroma izpostavitev tistih
območij, ki jih je mogoče »najhitreje« uporabiti kot »prostorsko podlago« za nov razvoj, s čimer
je omogočeno enostavnejše (in ciljno usmerjeno) strateško odločanje (Chrysochoou et al., 2012;
cv: Pizzol in sod., 2016; Kušar, Lampič, 2017).
Eden od pristopov oziroma orodij k prepoznavanju »prednostnih« degradiranih območij za
njihovo prenovo in reaktivacijo, je orodje Timbre (ang. »Tailored Improvement of Brownfield
Regeneration in Europe«), razvito kot spletna aplikacija za zainteresirane deležnike in pomoč
pri opredeljevanju in evidentiranju degradiranih območij »prednostne reaktivacije«, zaradi
njihovega večjega razvojnega potenciala. V okviru omenjenega orodja so bila tovrstna območja
prepoznana na podlagi različnih kriterijev, ki so bili v omenjeno orodje vključeni s pomočjo
analize večkriterijskega odločanja (ang. »Multi Criteria Decision Analysis/MCA«) (Pizzol in sod.,
2016). Avtorji (Pizzol in sod., 2016, str. 186) so za vrednotenje razvojnega potenciala
degradiranih območij upoštevali kriterije:
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z vidika lokalnega razvojnega potenciala območja (delež oseb z visokošolsko izobrazbo,
delež oseb z univerzitetno izobrazbo (prebivalci z višjo stopnjo izobrazbe naj bi imeli
običajno višje plače ter s tem višjo kupno moč), število podjetnikov na 1000 prebivalcev
(kriterij nakazuje območja z višjimi dohodki), povprečna cena kmetijskih zemljišč (cena
kmetijskih zemljišč je v uspešneje razijajočih se območjih višja), bližina regionalnega
centra (perifernost) (z vidika razvoja določenega območja je primernejša njegova
lociranost v bližini regionalnih centrov zaradi bližine strank), gostota prebivalstva, bližina
avtoceste, prisotnost železniškega postajališča na območju) (večji razvojni potencial je
značilen za območja z dobro dostopnostjo));
z vidika tržne privlačnosti območja (ocenjeni stroški reaktivacije (na ha), število lastnikov
(manjše število lastnikov, naj bi vplivalo na enostavnejša pogajanja za vlagatelje),
predhodna raba, infastrukturna opremljenost (opremljenost s pitno vodo, opremljenost
s kanalizacijo, opremljenost z elektriko, opremljenost s plinom) (večji razvojni potencial
je značilen za območja, ki so komunalno opremljena));
z varstvenega in okoljskega vidika (površina območja, status kontaminacije, prisotnost
varovanih in zavarovanih območij naravnih kakovosti, oddaljenost in zavarovanih
območij (prisotnost statusov zavarovanih in varovanih območij naravnih kakovosti
morebitnemu investitorju lahko predstavlja oviro, povezano s pridobivanjem različnih
dovoljenj), dejanska raba zemljišč na degradiranem območju).

Podobne kriterije za vrednotenje razvojnega potenciala degradiranih območij ter možnosti
njihove reaktivacije izpostavljajo tudi drugi avtorji (npr. Chrysochoou in sod., 2012; Morio,
Schädler, Finkel, 2013 idr.). Špirićeva (2015) med ključnimi prostorskimi in lokacijskimi kriteriji
za vrednotenje možnosti prenove industrijskih degradiranih območij izpostavlja naslednje
kriterije:
- vrsta objektov na degradiranem območju in možnosti njihove uporabe,
- velikost industrijskega kompleksa, pri čemer opredeljuje majhne industrijske komplekse
(v velikosti manj kot 5 ha), srednje velike industrijske komplekse (v velikosti 5–10 ha) ter
industrijske komplekse večjih dimenzij (več kot 10 ha). Za reaktivacijo naj bi bili najbolj
primerni kompleksi manjših dimnezij, zaradi zanje značilne manj kompleksne lastniške
strukture ter manjših stroškov prenove. Degradirana območja manjših dimnezij naj bi
tako obsegala večji razvojni potencial v primerjavi z degradiranimi območji srednjih in
večjih dimenzij;
- tip industrijskega kompleksa, pri čemer opredeljuje ločene komplekse z individualnimi
objekti, za katere je značilen največji razvojni potencial, komplekse, kjer so vsi objekti
združeni, za katere je značilen manjši razvojni potencial in mešane komplekse s pojavom
obeh tipov;
- delež odprtega prostora na industrijskem degradiranem območju, ki lahko znaša več kot
50 % celotne površine območja, 50-70 % površine celotnega območja in več kot 70 %
celotne površine območja;
- fizično stanje zgrajenih strukur (objektov) ter vzdrževanost in stanje obstoječe
infrastrukture, pri čemer izpostavlja dobro fizično stanje zgrajenih struktur ali
infrastrukture, ki ne zahteva ukrepov prenove ali sanacije, zmerno fizično stanje
zgrajenih strukur ali infrastrukture, ki zahteva delno izvajanje različnih ukrepov prenove
ali sanacije ter slabo fizično stanje zgrajenih struktur ali infrastrukture, ki zahteva
izvajanje številnih sanacijskih in obnovitvenih ukrepov;
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raven onesnaženosti (stopnja kontaminacije) degradiranega območja, ki je opredeljena
kot nizka, zmerna, visoka in izjemno visoka. Degradirana območja z visoko ravnijo
kontaminacije zaradi višjih sanacijskih stroškov običajno niso privlačna za zasebne
vlagatelje, razen v primeru financiranja sanacije s strani lokalnih ali nacionalnih
finančnih virov. Nekatere študije sicer izpostavljajo, da raven kontaminacije ni
omejitveni dejavnik reaktivacije določenega degradiranega območja, če se le-ta nahaja
na privlačni lokaciji v urbanem območju;
lastniška struktura, ki je lahko enostavna, kompleksna in zelo kompleksna.
Kompleksnost lastniške strukure izhaja iz števila lastnikov, deležu njihove lastnine na
celotnem območju ter možnosti usklajevanja njihovih interesov. Degradirana območja
za katere je značilna preprosta lastniška struktura zajemajo večji potencial za
reaktivacijo;
lociranost degradiranega območja, pri čemer se le-ta lahko nahajajo: v osrednjem
urbanem območju, kjer je vrednost zemljišč po prenovi znatno višja, zaradi česar so
tovrstna območja privlačna za zasebne vlagatelje, na perifernih urbanih območjih za
katere je značilna nižja vrednost zemljišč, zato je sodelovanje javnega sektorja
nepogrešljivo za privabljanje potencialnih vlagateljev ter na podeželskih območjih in
območjih izven mest, kjer je tržna vrednost zemljišč po prenovi majhna, prenova
tovrstnih območij pa je zato odvisna od podpornih ukrepov in instrumentov s strani
javnega sektorja (subvencije, davčne olajšave idr.), ter
dostopnost prometne infrastrukture, ki je lahko zelo dobra z neposredno povezavo do
hitrih cest (avtoceste, hitre ceste), dobra z neposredno povezavo do cest I. kategorije
(regionalne ceste, glavne ceste), slaba z neposredno povezavo do cest II. In III. kategorije
(lokalne ceste) ter zelo slaba s povezavami do cest nižjih kategorij.

Po mnenju Noguésove in Arroyove (2016) obstaja konsenz glede relevantnih in zahtevanih
značilnosti posameznega območja, ki vplivajo na njegovo reaktivacijo. Mednje se uvrščajo
fizične značilnosti, okoljske značilnosti, urbane značilnosti ter pravne značilnosti posameznega
območja in njegova donosnost in stroški njegove reaktivacije ali sanacije (Thomas 2002;
Chrysochou in sod., 2012; Lange in sod., 2014; Glumac in sod., 2014; cv: Nogués, Arroyo, 2016).
Avtorici sta v okviru svoje raziskave, ki se je navezovala na vrednotenje reaktivacijskega
potenciala degradiranih območij, opredelili relevantne kriterije v štirih skupinah, ki vključujejo
(Nogués, Arroyo, 2016):
- fizično-okoljske kriterije (površina degradiranega območja, naklon površja na
degradiranem območju, nosilnost tal ((z)možnost gradnje) na degradiranem območju);
- kriterije, ki se navezujejo na okoljske in pokrajinske razmere (onesnaženost tal na
degradiranem območju, bližina naravno ohranjenih območij in mokrišč do
degradiranega območja, vizualna privlačnost pokrajine);
- urbane in prostorske kriterije (oddaljenost degradiranega območja od glavnega
središčnega naselja, prometna dostopnost degradiranega območja, komunalna
opremljenost degradiranega območja);
- pravne in družbeno-politične kriterije (planska opredelitev rabe na degradiranem
območju, lastniška struktura degradiranega območja glede na tip lastništva in glede na
število lastnikov).
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3. METODOLOŠKA IZHODIŠČA
3.1

Metode dela

Tematika magistrskega dela, ki se navezuje na pregled tujih in domačih zakonodajnih ter
vsebinsko-teoretskih izhodišč preučevanja (funkcionalno) degradiranih območij, pregled in
analizo aktualnega stanja FDO v Osrednjeslovenski statistični regiji ter na (večkriterijsko)
vrednotenje njihovega prostorsko-razvojnega potenciala (v smislu podajanja preliminarne
ocene (z)možnosti njihove reaktivacije oziroma ugotavljanja stopnje primernosti za prenovo in
reaktivacijo z izpostavitvijo območij, ki jih je mogoče »najhitreje« (z najmanj razvojnimi ovirami)
uporabiti kot »prostorsko podlago« za nov razvoj), je bila preučevana s kombinacijo različnih
metodoloških pristopov. Uporabljene so bile tako kvalitativne kot tudi kvantitativne metode
dela.
Pregled in analiza obstoječih raziskav ter relevantne literature je omogočila podrobno seznanitev
z vsebinsko-teoretskimi izhodišči (funkcionalno) degradiranih območij, metodološkimi pristopi
k inventarizaciji in evidentiranju (funkcionalno) degradiranih območij (FDO) v prostoru,
obstoječimi podatki o FDO v Osrednjeslovenski statistični regiji, pristopi in izhodišči pri
oblikovanju ustreznih kriterijev za vrednotenje prostorsko-razvojnega potenciala FDO in
metodološkimi izhodišči, navezujočimi se na večkriterijsko vrednotenje in metodo obtežene
linearne kombinacije.
»Ne glede na številne prostorske in podatkovne sloje, ki so v zadnjih letih olajšali in kvalitativno
nadgradili obravnavo in vrednotenje pojavov v prostoru, za spremljanje pojava FDO ni na voljo
ustreznih podlag, ki bi nadomestile dejansko preverjanje stanja tovrstnih območij na terenu«
(Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017, str. 17). Prostorsko razmestitev degradiranih urbanih
območij (DUO) je leta 1994 za poselitvena območja Domžal, Kamnika, Ljubljane in Vrhnike podal
že Koželj in sod. (1998), vendar se omenjeni podatki prostorsko niso nanašali na celotno
preučevano območje, ki ga obravnavamo v pričujočem delu. Prva nacionalna evidenca
(funkcionalno) degradiranih območij je bila v Sloveniji vzpostavljena leta 2012 na Oddelku za
geografijo Filozofske fakultete v okviru projekta CRP »Sonaravna sanacija okoljskih bremen, kot
trajnostna razvojna priložnost Slovenije«, a ta ni bila »celovita«, saj ni vključevala vseh tipov
(funkcionalno) degradiranih območij (DO) (pač pa zgolj štiri: industrijska območja, rudarska
območja, vojaška območja, transportni in drugi infrastrukturni objekti in površine). Lastno
terensko delo in preverjanje stanja tovrstnih območij na terenu je tako omogočilo ažuren
vpogled v obstoječe stanje FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije.
»Ogled območij »in situ« pogosto ne zadošča, saj zgolj ocena videnega ne odraža vseh dejanskih
lastnosti prostora« (Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017, str. 17). Za analizo stanja FDO v
Osrednjeslovenski statistični regiji je bila tako dodatno uporabljena metoda intervjuja. Izvedli
smo 25 intervjujev s predstavniki občin Osrednjeslovenske statistične regije, kot glavnimi
»nosilkami« prostorskega razvoja na lokalni ravni. Opravljeni so bili intervjuji s predstavniki
pristojnimi za okolje in prostor na občinah, župani, direktorji občinskih uprav ter drugimi
relevantnimi sogovorniki z »dobrim vpogledom« na stanje in problematiko pojava tovrstnih
območij na ravni posamezne občine. Poleg predlogov tovrstnih območij na območju
posamezne občine, so bili s pomočjo predstavnikov občin pridobljeni tudi posamezni dodatni
kvalitativni podatki (npr. leto opustitve dejavnosti na FDO, razvojni načrti in ključne prepoznane
93

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

razvojne ovire posameznega evidentiranega FDO idr.). Le-ti so bili pridobljeni tudi s pomočjo
drugih virov in literature (npr. fotointerpretacije digitalnih ortofoto posnetkov različnih časovnih
presekov, dostopnih na spletnih portalih »Prostorski informacijski sistem občin« in »GIS
iObčina«, fotointerpretacije zgodovinskih posnetkov dostopnih v okviru spletne aplikacije
Google Earth Pro, fotointerpretacije podatkov LIDAR Agencije Republike Slovenije za okolje
(2011), fotointerpretacije rastrskih podatkov Državne topografske karte merila 1 : 25000
Geodetske uprave Republike Slovenije, pregledom obstoječe in dostopne literature
(monografskih publikacij, člankov iz revij in časopisov, sestavkov iz knjig in zbornikov, diplomska
dela, magistrska dela idr.) ter drugih virov podatkov (spletni viri idr.)). V veliko pomoč pri
zbiranju relevantnih podatkov in viru informacij na lokalnem nivoju so bila tudi krajevna glasila
(Preglednica 5).
Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo popisnega lista FDO (Priloga 3), ki je bil uporabljen
tudi v okviru projekta CRP »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij,
izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra« (V6–1510), na katerega
metodologijo se pričujoče delo naslanja, saj so bili zbrani podatki pričujočega dela vključeni tudi
v omenjen projekt. Predstavitev metodologije projekta je podana v Poglavju 3.2.
Z namenom celovite obravnave FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije in za
potrebe priprave pričujočega magistrskega dela, je bil omenjen popisni list sicer modificiran in
delno prilagojen (dodatno so bili na primer zbrani podatki ocene vizualne degradacije prostora
zaradi prisotnosti FDO, ocene ogroženosti varnosti, zdravja ali življenja ljudi zaradi prisotnosti
FDO idr.).
Karta 2: Primer evidentiranja potencialnih FDO s pomočjo Karta 1: Primer evidentiranja potencialnih FDO s pomočjo
fotointerpretacije podatkov LIDAR (kamnolom Preserje fotointerpretacije podatkov LIDAR (kamnolom Hrastenice,
pod Žalostno goro, Kamnik pod Krimom, občina Hrastenice, občina Dobrova-Polhov Gradec).
Brezovica).
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Karta 4: Primer evidentiranja potencialnih FDO s pomočjo Karta 3: Primer evidentiranja potencialnih FDO s pomočjo
fotointerpretacije DTK (1:25000) (kamnoloma Lesno Brdo fotointerpretacije DTK (1:25000) (peskokopa Železnikov
in Drenov grič ter Kuclerjev kamnolom, Lesno Brdo, pruh in Koželj, Riharjevec, občina Šmartno pri Litiji).
občina Vrhnika.

Karta 6: Primer evidentiranja potencialnih FDO s pomočjo
fotointerpretacije DOF 050 (Agroemona – obrat posestva
Zadobrova, Ljubljana, Mestna občina Ljubljana).

Karta 5: Primer evidentiranja potencialnih FDO s pomočjo
fotointerpretacije DOF 050 (LIKO lesna industrija Vrhnika,
Verd, občina Vrhnika).

Izvedba inventarizacije oziroma evidentiranja FDO na območju Osrednjeslovenske statistične
regije, je na podlagi pridobljenih podatkov v okviru priprave nabora FDO, temeljila na
terenskem delu, ki je vključevalo ogled, popis značilnosti in fotografiranje posameznega FDO.
Del podatkov o evidentiranih FDO pa je bil zbran naknadno na podlagi metod in kombinacije
metod, predstavljenih v Preglednici 6.

.
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Preglednica 5: Metode zbiranja podatkov o funkcionalno degradiranih območjih (FDO) na območju Osrednjeslovenske statistične regije.
Podatek o FDO

Tip in podtip FDO

Površina FDO

Leto nastanka/izgradnje območja

Leto nastanka/izgradnje FDO

Prisotnost in tip predhodnih
dejavnosti na FDO

Stopnja opuščenosti FDO
Leto opustitve dejavnosti na
FDO

Uporabljene metode (in kombinacije metod) za pridobitev posamezne informacije ali podatka

- ekspertna ocena na podlagi predhodne (zadnje) dejavnosti na obravnavanem FDO pred njeno (delno) opustitvijo, in razmer na terenu

- izračun s pomočjo programskega paketa ArcGIS 10.6.1 iz prostorskega sloja FDO (shp) (prostorski sloj FDO vključuje grafični prikaz FDO)
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- fotointerpretacija podatkov LIDAR Agencije Republike Slovenije za okolje (2011)
- fotointerpretacija rastrskih podatkov Državne topografske karte merila 1 : 25000 Geodetske uprave Republike Slovenije
- fotointerpretacija digitalnih ortofoto posnetkov različnih časovnih presekov, dostopnih na spletnih portalih »Prostorski informacijski sistem občin« in
»GIS iObčina«
- fotointerpretacija zgodovinskih posnetkov dostopnih v okviru spletne aplikacije Google Earth Pro
- vpogled v podatke dostopne v okviru »Javnega vpogleda v nepremičnine« Prostorskega portala Republike Slovenije
- pregled obstoječe in dostopne literature (monografske publikacije, članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska
dela idr.) ter drugih virov podatkov (spletni viri idr.)
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- fotointerpretacija podatkov LIDAR Agencije Republike Slovenije za okolje (2011)
- fotointerpretacija rastrskih podatkov Državne topografske karte merila 1 : 25000 Geodetske uprave Republike Slovenije
- fotointerpretacija digitalnih ortofoto posnetkov različnih časovnih presekov, dostopnih na spletnih portalih »Prostorski informacijski sistem občin« in
»GIS iObčina«
- fotointerpretacija zgodovinskih posnetkov dostopnih v okviru spletne aplikacije Google Earth Pro
- vpogled v podatke dostopne v okviru »Javnega vpogleda v nepremičnine« Prostorskega portala Republike Slovenije
- pregled obstoječe in dostopne literature (monografske publikacije, članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska
dela idr.) ter drugih virov podatkov (spletni viri idr.)
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu
- fotointerpretacija rastrskih podatkov Državne topografske karte merila 1 : 25000 Geodetske uprave Republike Slovenije
- fotointerpretacija digitalnih ortofoto posnetkov različnih časovnih presekov, dostopnih na spletnih portalih »Prostorski informacijski sistem občin« in
»GIS iObčina«
- fotointerpretacija zgodovinskih posnetkov dostopnih v okviru spletne aplikacije Google Earth Pro
- pregled obstoječe in dostopne literature (monografske publikacije, članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska
dela idr.) ter drugih virov podatkov (spletni viri idr.)
- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu, preverjena z intervjujem/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- fotointerpretacija digitalnih ortofoto posnetkov različnih časovnih presekov, dostopnih na spletnih portalih »Prostorski informacijski sistem občin« in
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Leto prisotnosti začasne rabe na
FDO

Stopnja izvedenosti predvidenih
investicij in zasedenost FDO,
nastalega po l. 2005
Pozidanost FDO (prisotnost vidnih /
vizualno opaznih objektov na FDO)
Prisotnost objektov na FDO glede
na Uredbo o razvrščanju objektov
glede na zahtevnost gradnje (2013)
Obstoječe lastništvo zemljišč na
FDO
Število obstoječih lastnikov zemljišč
na FDO
Stopnja vzdrževanosti FDO

»GIS iObčina«
- fotointerpretacija zgodovinskih posnetkov dostopnih v okviru spletne aplikacije Google Earth Pro
- pregled obstoječe in dostopne literature (monografske publikacije, članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska
dela idr.) ter drugih virov podatkov (spletni viri idr.)
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- fotointerpretacija digitalnih ortofoto posnetkov različnih časovnih presekov, dostopnih na spletnih portalih »Prostorski informacijski sistem občin« in
»GIS iObčina«
- fotointerpretacija zgodovinskih posnetkov dostopnih v okviru spletne aplikacije Google Earth Pro
- pregled obstoječe in dostopne literature (monografske publikacije, članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska
dela idr.) ter drugih virov podatkov (spletni viri idr.)
- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu
- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu
- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu
- vpogled v grafične podatke Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave Republike Slovenije
- vpogled v podatke Elektronske zemljiške knjige dostopne v okviru Portala e-sodstvo
- vpogled v podatke Elektronske zemljiške knjige dostopne v okviru Portala e-sodstvo
- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu

Prisotnost/ sum na prisotnost
socialne degradacije na FDO

- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- pregled obstoječe in dostopne literature (monografske publikacije, članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska
dela idr.) ter drugih virov podatkov (spletni viri idr.)

Vizualna degradacija prostora
zaradi FDO

- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu

Ogroženost varnosti ljudi zaradi
prisotnosti FDO
Prisotnost/ sum na prisotnost
okoljske degradacije na FDO
(domneva negativnega vpliva na
okoljske prvine zaradi preteklih in
sedanjih aktivnosti na FDO)

- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu
- pregled obstoječe in dostopne literature (monografske publikacije, članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska
dela idr.) ter drugih virov podatkov (spletni viri idr.)
- ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- fotointerpretacija rastrskih podatkov Državne topografske karte merila 1 : 25000 Geodetske uprave Republike Slovenije
- fotointerpretacija digitalnih ortofoto posnetkov različnih časovnih presekov, dostopnih na spletnih portalih »Prostorski informacijski sistem občin« in
»GIS iObčina«
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Razvojni načrti občine za FDO

Razvojne ovire sanacije/ oživitve
FDO
Ocena predvidene časovne
dimenzije
sanacije/ oživitve FDO

- fotointerpretacija zgodovinskih posnetkov dostopnih v okviru spletne aplikacije Google Earth Pro
- pregled obstoječe in dostopne literature (monografske publikacije, članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska
dela idr.) ter drugih virov podatkov (spletni viri idr.)
- vpogled v relevantne zbirke prostorskih podatkov, dostopne v okviru Spletne objektne storitve (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov
Agencije Republike Slovenije za okolje, in sicer:
(1) ekološko pomembna območja, ekološko pomembna območja (jame)
(2) erozijska območja – opozorilna karta erozije,
(11)opozorilna karta poplav (katastrofalna območja poplavljanja),
(3) Natura 2000,
(redka območja poplavljanja), (pogosta območja poplavljanja), (smer
(4) območja pomembnega vpliva poplav,
poplavljanja),
(5) območja dosega 10-letnih (Q10), 100-letnih (Q100), 500-letnih (Q500)
(12) raziskave onesnaženosti tal Slovenije,
poplav
(13) register naravnih vrednot (jame), (območja), (točke)
(6) območja razreda preostale, srednje in velike poplavne nevarnosti,
(14) vodna telesa podzemne vode,
(7) območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna
(15) vodna telesa površinskih voda (linija), (prispevno območje)
območja varstva, pa s to uredbo niso določena za Natura območja,
(16) vodovarstvena območja (državni nivo), (občinski nivo), (vrelčni
(8) območje globin manjših od 0,5 m ob nastopu Q100 (Gm),
nivo), (zajetja)
(9) območje globin od 0,5 m do 1,5 m ob nastopu Q100 (Gs),
(17) zavarovana območja (conacija), (poligoni), (točke)
(10) območje globin večjih od 1,5 m ob nastopu Q100 (Gv),
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- pregled obstoječih strateških in izvedbenih občinskih prostorskih aktov (občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN))
- pregled obstoječe in dostopne literature (članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska dela idr.) ter drugih virov
podatkov (spletni viri idr.)
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- pregled obstoječe in dostopne literature (članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska dela idr.) ter drugih virov
podatkov (spletni viri idr.)
- intervju/intervjuji s predstavnikom/predstavniki občine
- pregled obstoječe in dostopne literature (članki iz revij in časopisov, sestavki iz knjig in zbornikov, diplomska dela, magistrska dela idr.) ter drugih virov
podatkov (spletni viri idr.)
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Vzpostavitev ažurne evidence FDO v okviru pričujočega dela je bistvena z vidika njene trenutne
odsotnosti – tovrstno evidenco imajo vzpostavljene le maloštevilne občine, večinoma pa ti
podatki niti niso zbrani (pojavljajo se razpršeno, podatki marsikdaj tudi niso ažurni oziroma ne
»pokrivajo« celotnega proučevanega območja).
Po terenskem evidentiranju in pregledu ter kvantitativni analizi stanja FDO na proučevanem
območju, je bilo v tretjem sklopu pričujočega dela, izvedeno večkriterijsko vrednotenje
prostorsko-razvojnega potenciala oziroma stopnje primernosti evidentiranih FDO za njihovo
prenovo in ponovno oživitev (»reaktivacijo«) glede na vnaprej opredeljene kriterije.
Upoštevana je bila kombinacija izbranih dejavnikov in kriterijev, ki vplivajo na prostorski in
razvojni potencial določenega FDO (Poglavje 3.3.1).
Večkriterijsko vrednotenje je podalo preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala
posameznih FDO na preučevanem območju. Izpostavljena so bila območja, ki jih je mogoče
»najhitreje« in s čim manjšimi »razvojnimi« ovirami/omejitvami (ki so »napoti« uspešni prenovi
in ponovni oživitvi (»reaktivaciji«) FDO uporabiti kot »prostorsko podlago« za nov razvoj v
smislu t.i. razvojnih površin oziroma potencialnih razvojnih območij (t.j. območij, ki zaradi svoje
spremenljivosti, nudijo stalne možnosti »preustroja« obstoječe rabe in nudijo priložnost
umeščanja nove). Delo izpostavlja informacijo o možnosti ponovne (upo)rabe določenega FDO,
ki je vezana zlasti na (hitro) izvedljivost, zmožnost in učinkovitost »reaktivacije posameznega
FDO, v odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev, ki so napoti njihovi uspešni in hitri
»reaktivaciji«. V okviru večkriterijskega vrednotenja prostorsko-razvojnega potenciala oziroma
stopnje primernosti evidentiranih FDO za njihovo prenovo in ponovno oživitev (»reaktivacijo«),
je bil upoštevan tudi njihov prostorski potencial (t.j. zmogljivost ali zmožnost prostora za
prostorski razvoj, na katerega vplivajo naravne kakovosti, prepoznavnost in kvaliteta naravnih
virov ter ogroženost prostora zaradi naravnih procesov in drugih dejavnikov). Tako je bilo v
okviru vrednotenja prostorsko-razvojnega potenciala FDO upoštevano tudi dejstvo, da naj bi se
umeščanje dejavnosti usmerjalo na območja (»razvojne površine«) z največjimi prostorskimi
potenciali zanje, kjer se hkrati pojavljajo najmanj ranljive sestavine naravnega in/ali grajenega
okolja. Umeščanje dejavnosti naj bi zagotavljalo gospodarno, preudarno in prostorsko
racionalno rabo naravnih virov.
Metodologija izvedbe večkriterijskega vrednotenja prostorsko-razvojnega potenciala FDO je
natančneje predstavljena v nadaljevanju pričujočega dela (Poglavje 3.3).
3.2

Inventarizacija funkcionalno degradiranih območij

Pri opredelitvi termina »funkcionalno degradirano območje« (FDO), določevanju kriterijev za
evidentiranje FDO v prostoru in njihovo analizo ter oblikovanju in vzpostavitvi tipologije s tipi in
podtipi FDO za namen njihove inventarizacije na območju Osrednjeslovenske statistične regije,
se pričujoče delo navezuje na projekt »Celovita metodologija za …,«, ki je potekal v okviru CRP
ob sofinanciranju Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt je bil izveden v obdobju od oktobra 2015 do junija
2017 s strani interdisciplinarne skupine izvajalcev, ki je vključevala vodilnega partnerja projekta
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, poleg le-te pa še Fakulteto za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani ter Geodetski inštitut Slovenije (Lampič in sod., 2017b).
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Metodološki pristop k inventarizaciji FDO, vzpostavljen in uporabljen v okviru omenjenega
projekta ter pričujočega dela, je predstavljen v nadaljevanju.
3.2.1 Opredelitev pojma funkcionalno degradirano območje
Na podlagi pregleda opredelitve termina »degradirano območje« v domači in tuji znanstveni in
strokovni literaturi, v izbranih raziskovalnih in drugih projektih ter v relevantnih slovenskih
strateških dokumentih in zakonodajnih izhodiščih so izvajalci obravnavanega projekta ugotovili,
da na voljo ni splošno sprejete in enotne definicije termina »degradirano območje«. Podobno
kot v okviru pričujočega dela (Poglavje 2.3.2), izvajalci projekta ugotavljajo, da se pristopi k
definiranju termina »degradirano območje« in pristopi k določitvi ustreznih kriterijev za njegovo
evidentiranje v prostoru pomembno razlikujejo med državami, projekti in različnimi študijami.
Omenjen termin je v večini raziskav in virov ter literaturi opredeljen kot opuščeno ali delno
opuščeno območje oziroma kot območje, ki ni več v rabi in so se predhodne dejavnosti na
območju prenehale izvajati (Lampič in sod., 2017a). Pregled obstoječe domače in tuje
znanstvene in strokovne literature, izbranih raziskovalnih in drugih projektov ter drugih virov s
strani izvajalcev omenjenega projekta, je »prispeval« tudi podlago za nabor skupnih značilnosti
opredelitev termina »degradirano območje«. Degradirana območja so glede na obravnavane
opredelitve omenjenega termina, po ugotovitvah izvajalcev omenjenega projekta, pogosto
povezana z: vizualno opaznim vplivom nekdanje (antropogene) rabe, stanjem nevzdrževanosti,
zapuščenosti in zanemarjenosti, nezadostno izkoriščenostjo prostora, (potencialno)
prisotnostjo onesnaženosti okolja, zmanjšano vrednostjo, prisotnostjo potenciala za ponovni
razvoj ter prisotnostjo potrebe po sanaciji, prenovi in revitalizaciji (vnovični oživitvi) tovrstnih
območij (Lampič in sod., 2016). V sintezni opredelitvi termina, izvajalci omenjenega projekta na
podlagi pregleda domačih in tujih virov ter literature, povzemajo, da je tovrstna območja
mogoče razumeti kot območja, ki so zaradi nekdanje rabe prizadeta, opuščena ali nezadostno
izkoriščena, pogosto tudi onesnažena in običajno locirana v urbanih območjih (Lampič in sod.,
2017a).
Zaradi potreb po inventarizaciji tovrstnih območij v povezavi z možnostjo njihovega
prepoznavanja in evidentiranja v prostoru, njihove prostorske zamejitve ter zajema podatkov,
je bila v okviru omenjenega projekta, opredelitev degradiranih območij zožena na obravnavo
funkcionalno razvrednotenega prostora. Izvajalci projekta tako niso izhajali iz različnih oblik
degradacije oziroma različnih vrst in stopenj razvrednotenja prostora (po na primer
gospodarskih, fizičnih, okoljskih, vizualnih in socialnih merilih ter merilih varstva kulturne
dediščine), pač pa so se, zaradi njegovega enostavnejšega prepoznavanja, prostorske določitve
in zamejevanja, osredotočili na obravnavavo zgolj funkcionalno »izpraznjenega« prostora
(Lampič, Kikec, Bobovnik, 2017). Oblikovali so enotno definicijo FDO, ki opredeljuje širok
spekter degradiranih območij. Le-te je na podlagi različnih kriterijev mogoče tudi evidentirati v
prostoru ter prostorsko zamejiti (Lampič in sod., 2016; Lampič in sod., 2017a). Termin
»funkcionalno degradirano območje«, na katerega se navezuje tudi pričujoče delo, so opredelili
kot: nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne (antropogene)
rabe in z zmanjšano uporabno vrednostjo. Tovrstno območje lahko predstavlja potencial za
razvoj in ga je mogoče oživeti s sektorsko usklajenimi predpisi in ukrepi za prenovo (Lampič,
Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017).
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Izhodišče za evidentiranje FDO v prostoru je bilo tako izbor območij, ki so brez funkcije (na
izbranem območju dejavnost ni prisotna) ali se na njih določena funkcija izvaja v omejenem
obsegu. Opredelitev posameznega območja za FDO je mogoča s pomočjo izbranih, v
nadaljevanju opredeljenih kriterijev, vrsto FDO pa je mogoče določiti s pomočjo tipologije FDO
(tipov in podtipov FDO) (Lampič, Kikec, Bobovnik, 2017).
3.2.2 Kriteriji za evidentiranje funkcionalno degradiranih območij
Z namenom objektivnejšega evidentiranja oziroma zajema podatkov o FDO, je bil s strani
izvajalcev obravnavanega projekta opredeljen nabor kriterijev za zajem FDO. Opredelitev
posameznega območja za FDO je mogoča s pomočjo osnovnih kriterijev za opredelitev FDO,
prikaz značilnosti in oris razmer na izbranem FDO pa omogočajo dopolnilni kriteriji za oris
razmer na FDO (Lampič in sod., 2017b).
3.2.2.1 Osnovni kriteriji za opredelitev območij
Opredelitev FDO temelji na treh osnovnih kriterijih s pripadajočimi merili. Da se posamezno
območje uvrsti med funkcionalno degradirano, mora ustrezati osnovnim kriterijem, ki
vključujejo: vpliv predhodne (antropogene) rabe na območju (antropogeno pogojena
spremenjenost/preoblikovanost območja), funkcionalna degradacija območja (opuščenost
območja) ter minimalna površina območja. Za uvrstitev posameznega območja med
funkcionalno degradirana, je pri določenih tipih FDO opredeljen še posebni kriterij. Pri tipu FDO
prehodne rabe oziroma podtipu FDO opuščenega gradbišča (opredelitev podtipa FDO
opuščenega gradbišča je podana v Preglednici 2) je tako ključen tudi čas opuščenosti (obdobje
prisotnosti opuščenega gradbišča) (Dolinšek, 2016; Lampič, 2017b).
I. Vpliv predhodne (antropogene) rabe na območju (antropogeno pogojena spremenjenost/
preoblikovanost območja)
Da se posamezno območje uvrsti med funkcionalno degradirano, mora ustrezati dejstvu, da je
le-to antropogenega in ne naravnega nastanka. FDO ne nastanejo kot posledica naravnih
procesov, lahko pa so zaradi človekovih dejavnosti v prostoru vidne posledice v naravnem
okolju oziroma lahko le-te vplivajo ali spodbujajo določene naravne procese (Dolinšek, 2016).
Za FDO je značilno, da se je na njih izvajala ali se deloma še izvaja določena človekova dejavnost
ali aktivnost, zaradi česar so le-ta antropogeno spremenjena oziroma preoblikovana. Na
tovrstnih območjih so opazni vplivi predhodne antropogene rabe (Dolinšek, 2016).
II. Funkcionalna degradacija območja (opuščenost območja)
Funkcionalna degradacija določenega območja (opuščenost območja) predstavlja bistven
kriterij evidentiranja FDO v prostoru. Izhodišče za evidentiranje FDO je opredelitev območij, ki
so brez funkcije (na izbranem območju dejavnost ni prisotna) oziroma je zanje značilno, da se
določena dejavnost odvija le v omejenem obsegu (na izbranem območju je določena dejavnost
sicer prisotna, vendar se izvaja le delno, del območja pa je zapuščen in se na njem ne odvija
nobene dejavnosti oziroma je brez funkcije). Območja, kjer je zaznana opuščenost prostora
(in/ali objektov) v manjšem obsegu (t.j. do 10 % celotne površine območja) niso uvrščena med
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FDO. Izjemo predstavljajo stara dotrajana stanovanjska območja in območja starega mestnega
ali vaškega jedra (t.j. podtipa FDO za bivanje – stara dotrajana območja in FDO starega
mestnega ali vaškega jedra, katerih natančna opredelitev je podana v Preglednici 2), kjer je
prisotna izrazita fizična degradacija območja in objektov, slabša ali odsotna vzdrževanost
objektov s funkcionalnimi površinami ter slabše razmere za bivanje. Kljub temu, da so na teh
območjih značilne slabe bivanjske razmere, slaba vzdrževanost ali nevzdrževanost objektov ter
njihova dotrajanost, so le-ta lahko še vedno v bivanjski, storitveni ali morebitni drugi funkciji in
tako večinoma niti niso opuščena ali pa je zaznana opuščenost prostora (in/ali objektov)
prisotna v manjšem obsegu. Omenjena območja so bila, zaradi omenjenih značilnosti, prav tako
uvrščena med FDO, čeprav je njihova določitev lahko do določene mere subjektivna (Lampič in
sod., 2017b).
S kriterijem funkcionalne degradacije oziroma opuščenosti določenega območja je na podlagi
naslednjih kriterijev mogoče določiti:
- povsem opuščeno območje (opuščene je 100 % celotne površine območja): na območju
se ne izvaja nobena dejavnost ali aktivnost in je v celoti opuščeno;
- pretežno opuščeno območje (opuščene je 51–99 % celotne površine območja):
območje (vključno z morebitnimi objekti) je na pretežnem delu opuščeno, na manjšem
delu območja pa še potekajo določene dejavnosti;
- delno opuščeno območje (opuščene je 11–50 % celotne površine območja): območje
(vključno z morebitnimi objekti) je na pretežnem delu v funkciji, manjši del območja pa
je opuščen;
- neopuščeno območje (opuščene je 0–10 % celotne površine območja): opredelitev
omenjene možnosti je mogoča le pri FDO za bivanje – stara dotrajana območja in pri
FDO starega mestnega ali vaškega jedra, kjer je prisotna izrazita fizična degradacija
območja in objektov, slabša ali odsotna vzdrževanost objektov s funkcionalnimi
površinami ter slabše bivanjske razmere, vendar pa so objekti lahko še vedno v bivanjski,
storitveni ali morebitni drugi funkciji in tako večinoma niti niso opuščeni ali pa je zaznana
opuščenost prostora (in/ali objektov) prisotna v manjšem obsegu (Lampič, Kikec,
Bobovnik, 2017).
Slika 15: Primer povsem opuščenega FDO - kompleks Litijske mesarije, Šmartno pri Litiji, občina Šmartno pri Litiji.

Primer povsem opuščenega FDO, kjer je opuščene 100 % celotne
površine kompleksa nekdanje Litijske mesarije.

Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
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Slika 16: Primer pretežno opuščenega FDO – Športni park Domžale (TEN-TEN), Domžale, občina Domžale.
Primer pretežno opuščenega FDO, kjer na območju Športnega parka
Domžale (TEN-TEN) deluje zgolj manjši gostinski lokal, medtem ko so
vsi ostali poslovni prostori in prostori za storitvene dejavnosti v
pritličju teniškega centra opuščeni. Občasno so s strani lokalnega
prebivalstva v uporabi tri zunanja teniška igrišča in osrednje igrišče v
teniškem centru, ki so jih pred nekaj leti uredili lokalni ljubitelji tenisa,
saj so bila slabo vzdrževana in jih je mestoma že preraščala
vegetacija. Igrišča so bila ponovno urejena za potrebe teniške
dejavnosti, vendar le-ta (še) ni zaživela.
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 17: Primer delno opuščenega FDO - Industrija usnja Vrhnika (IUV) - Usnjarna Šmartno, Šmartno pri Litiji, občina
Šmartno pri Litiji.
Primer delno opuščenega kompleksa Usnjarne Šmartno Industrije
usnja Vrhnika (IUV), ki je »prevzel vlogo« Industrijsko obrtne cone
Šmartno. Po prenehanju industrijske dejavnosti leta 2003, so bili
propadajoči objekti nekdanje usnjarne prodani in obnovljeni. V njih
danes poslujejo različna podjetja, večinoma povezana s storitvenimi
dejavnostmi. Del objektov, ki so v razmeroma slabem fizičnem stanju,
je opuščenih in se prodajajo.

Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
Slika 18: Primer neopuščenega FDO - Kušljanov grad, Podplešivica, občina Brezovica.

Primer neopuščenega objekta s prisotno fizično degradacijo
(prisotnost propadanja ostrešja, odpadanja ometa idr.), ki je še v
bivanjski funkciji, vendar je deloma nevaren (možnst porušitve) ter s
tega vidika tudi neustrezen za bivanje.

Avtorica: Maja Sevšek, 2016.

III. Minimalna površina območja
Eden od ključnih kriterijev za evidentiranje FDO v prostoru je tudi ustrezna minimalna površina
obravnavanega območja. Za uvrstitev posameznega območja med funkcionalno degradirana,
mora slednje ustrezati vnaprej opredeljenemu velikostnemu kriteriju.
Določitev minimalne površine, ki vpliva na zajem FDO, je temeljila na dosedanjih izkušnjah (mdr.
popis degradiranih območij v okviru projekta »Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot
trajnostno razvojna priložnost Slovenije«, kjer je minimalna minimalno površina za zajem
določenega degradiranega območja znašala 1 ha idr.), poznavanja razmer na terenu ter tujih
sorodnih primerih evidentiranja tovrstnih območij. Tako je bila kot minimalna površina za zajem
določenega FDO določena pri 5.000 m2 (0,5 ha), znotraj mestnih naselij in naselij mestnih
območij10 pa 2000 m2 (0,2 ha) (Lampič in sod., 2017b).
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Omenjen kriterij omogoča določena odstopanja oziroma »velikostne izjeme«. V primeru, da je
obravnavano območje relevantno in smiselno za nadaljno obravnavo, je omogočeno 20 %
odstopanje od zahtevane minimalne površine območja. V tem primeru minimalna povšina
območja za zajem znaša vsaj 4.000 m2 (0,4 ha), znotraj mestnih naselij in naselij mestnih
območij3 pa vsaj 1.600 m2 (0,16 ha) (Lampič in sod., 2017b). Območja s funkcionalno
degradacijo prostora, ki so bila manjša glede na vnaprej določeno minimalno površino za zajem
FDO, med slednja niso bila uvrščena.
Slika 19: Primer velikostnemu kriteriju ustreznega FDO - Karta 7: Prikaz velikostnemu kriteriju ustreznega FDO domačija "Hrib", Male Dole pri Temenici, občina Ivančna domačija "Hrib", Male Dole pri Temenici, občina Ivančna
Gorica (površina FDO znaša 4.029 m 2 ).
Gorica.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 20: Primer velikostnemu kriteriju neustreznega Karta 8: Prikaz velikostnemu kriteriju neustreznega območja
območja s funkcionalno degradacijo - Mihova domačija, s funkcionalno degradacijo - Mihova domačija, Kalce, občina
Logatec (površina območja znaša 2.846 m 2 ).
Kalce, občina Logatec.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
____________________________________
10
Opomba: Opredelitev mestnih naselij in naselij mestnih območij temelji na »Seznamu mestnih naselij in naselij mestnih območij (156), 1. 1.
2003« Statističnega urada Republike Slovenije, ki med mestna naselja in naselja mestnih območij na območju Osrednjeslovenske statistične
regije vključuje naslednja naselja: Borovnica, Brezovica pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Ljubljana, Logatec, Medvode,
Mekinje, Mengeš, Rodica, Spodnje Gameljne, Spodnje Jarše, Srednje Gameljne, Srednje Jarše, Šmartno pri Litiji, Trzin, Verd, Vir, Vrhnika,
Zgornje Gameljne. Omenjena mestna naselja in naselja mestnega značaja so opredeljena po štirih kriterijih, in sicer: (1) Mestna naselja so vsa
naselja, ki imajo več kot 3 000 prebivalcev, (2) Mestna naselja so tudi tista, ki imajo od 2 000 do 2 999 prebivalcev ter presežek delovnih mest
nad številom delovno aktivnega prebivalstva, (3) Mestna naselja so občinska središča z najmanj 1 400 prebivalci in hkrati s presežkom delovnih
mest nad številom delovno aktivnega prebivalstva, (4) Mestna naselja so tudi naselja mestnega območja, ki je opredeljeno na podlagi
kombiniranja več kriterijev. Določeno naselje je lahko uvrščeno med mestna naselja na podlagi pripadnosti mestnemu območju, pri čemer
jedra mestnega območja predstavljajo mestna naselja, opredeljena po omenjenem (1), (2) in (3) kriteriju, ki imajo več kot 5000 prebivalcev,
okoliška naselja le-teh pa predstavljajo obmestna naselja. Da se slednja uvrščajo med mestna naselja morajo ustrezati: fiziognomskomorfološkemu kriteriju (sklenjenost pozidave med mestom in obmestjem), funkcijskemu kriteriju (zaposlitvena navezanost na središčno/jedrno
naselje oziroma delež zaposlenih, ki delajo v centralnem mestnem naselju) in izločitvenemu kriteriju (delež kmetij v skupnem številu
gospodinjstev v naselju iz mestnega območja ne sme presegati 10 %.) (Pavlin in sod., 2004).
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Slika 21: Primer velikostnemu kriteriju ustreznega FDO
- Športnorekreacijski center Gradiant, Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana.

Karta 9: Prikaz velikostnemu kriteriju ustreznega FDO Športnorekreacijski center Gradiant, Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana (površina FDO znaša 11.934 m 2 ).

1

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 22: Primer velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora - objekt s
košarkarskim in teniškim igriščem, Repnje, občina
Vodice.

Karta 10: Prikaz velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora - objekt s
košarkarskim in teniškim igriščem, Repnje, občina Vodice
(površina območja znaša 2.895 m 2 ).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 23: Primer velikostnemu kriteriju ustreznega FDO
- hotel Bellevue, Ljubljana, Mestna občina Ljubljana.

Karta 11: Prikaz velikostnemu kriteriju ustreznega FDO hotel Bellevue, Ljubljana, Mestna občina Ljubljana (površina
FDO znaša 14.905 m 2 ).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 24: Primer velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora - hotel
Šimnovec, Velika Planina, občina Kamnik.

Karta 12: Prikaz velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora - hotel
Šimnovec, Velika Planina, občina Kamnik (površina območja
znaša 2.878 m 2 ).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 25: Primer velikostnemu kriteriju ustreznega FDO
- objekti DDC, Blagovica, občina Lukovica.

Karta 13: Prikaz velikostnemu kriteriju ustreznega FDO objekti DDC, Blagovica, občina Lukovica (površina FDO
znaša 3.965 m 2 ).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 26: Primer velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora - objekt
DDC, Šentvid pri Lukovici, občina Lukovica.

Karta 14: Prikaz velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora - objekt DDC,
Šentvid pri Lukovici, občina Lukovica (površina območja
znaša 1.069 m 2 ).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 27: Primer velikostnemu kriteriju ustreznega FDO
- bar pri Rusu, Grosuplje, občina Grosuplje.

Karta 15: Prikaz velikostnemu kriteriju ustreznega FDO - bar
pri Rusu, Grosuplje, občina Grosuplje (površina FDO znaša
2.747 m2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 28: Primer velikostnemu kriteriju neustreznega
območja
funkcionalno
degradacijo prostora - gostilna
Avtorica:sMaja
Sevšek, 2017.
Kavka, Moravče, občina Moravče.

Karta 16: Prikaz velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora - gostilna
Kavka, Moravče, občina Moravče (površina območja znaša
1.861 m 2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 29: Primer velikostnemu kriteriju ustreznega FDO
- soseska Gabrče 3, Vrhnika, občina Vrhnika.

Karta 17: Prikaz velikostnemu kriteriju ustreznega FDO soseska Gabrče 3, Vrhnika, občina Vrhnika (površina FDO
znaša 19.337 m 2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 30: Primer velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora
nedograjene 4 stanovanjske hiše, Kamnica, občina Dol
pri Ljubljani.

Karta 18: Prikaz velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora - nedograjene
4 stanovanjske hiše, Kamnica, občina Dol pri Ljubljani
(površina območja znaša 1.537 m 2 ).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 31: Primer velikostnemu kriteriju ustreznega FDO Karta 19: Prikaz velikostnemu kriteriju ustreznega FDO peskokop Podturjak, Turjak, občina Velike Lašče (površina
- peskokop Podturjak, Turjak, občina Velike Lašče.
FDO znaša 15.213 m 2 ).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 32: Primer velikostnemu kriteriju neustreznega Karta 20: Prikaz velikostnemu kriteriju neustreznega
območja s funkcionalno degradacijo prostora - območja s funkcionalno degradacijo prostora – peskokop
peskokop Dole, Velika Loka, občina Grosuplje.
Dole, Velika Loka, občina Grosuplje (površina območja znaša
1.948 m 2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Pri zamejitvi določenega FDO so bile upoštevane meje zemljiških parcel v okviru
zemljiškokatastrskega prikaza Zemljiškega katastra Geodetske uprave Republike Slovenije
(2018), saj so predhodne preveritve potekov dejanskih meja FDO v naravi s potekom meja
zemljiških parcel, s strani izvajalcev projekta CRP, pogosto pokazale veliko stopnjo ujemanja
dejanskih meja FDO v naravi s potekom meja zemljiških parcel zemljiškokatastrskega prikaza
Zemljiškega katastra (ZK). Usklajevanje poteka meja FDO v naravi s potekom meja zemljiških
parcel je bilo bistveno tudi z vidika poenostavitve morebitnih nadaljnih ukrepov in postopkov v
povezavi s prenovo in sanacijo tovrstnih območij (Lampič in sod., 2016).
V primeru prevelikega odstopanja med dejansko mejo FDO v naravi in potekom meja zemljiških
parcel (parcelnih meja), zaris FDO ni bil usklajen z mejami zemljiških parcel, pač pa je bil določen
glede na dejanski potek meja FDO v naravi (Lampič in sod., 2016). Prostorska zamejitev in zaris
FDO je v tovrstnih primerih temeljil zlasti na terenskem ogledu določenega območja.
Slika 33: Primer FDO, kjer so bile pri zarisu FDO
upoštevane meje zemljiških parcel ZK - območje
skladišča tovarne Helios (obrat Color), Rakovnik, občina
Medvode.

Karta 21: Prikaz zamejitve FDO, kjer so bile upoštevane meje
zemljiških parcel ZK zaradi usklajenosti poteka meja FDO v
naravi - območje skladišča tovarne Helios (obrat Color),
Rakovnik, občina Medvode.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 34: Primer FDO, kjer so bile pri zarisu FDO
upoštevane meje zemljiških parcel ZK - načrtovana
stanovanjska soseska Zobanje njive, Velike Lašče,
občina Velike Lašče.

Karta 22: Prikaz zamejitve FDO, kjer so bile upoštevane meje
zemljiških parcel ZK zaradi usklajenosti poteka meja FDO v
naravi - načrtovana stanovanjska soseska Zobanje njive,
Velike Lašče, občina Velike Lašče.

Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
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Slika 35: Primer FDO, kjer pri zarisu FDO niso bile Karta 23: Prikaz zamejitve FDO, kjer niso bile upoštevane
upoštevane meje zemljiških parcel ZK - peskokop meje zemljiških parcel ZK zaradi prevelikega odstopanja
Kožljevec (Klanci II), Polica, Kožljevec, občina Grosuplje. poteka meja FDO v naravi - peskokop Kožljevec (Klanci II),
Polica, Kožljevec, občina Grosuplje.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 36: Primer FDO, kjer pri zarisu FDO niso bile Karta 24: Prikaz zamejitve FDO, kjer niso bile upoštevane
upoštevane meje zemljiških parcel ZK - hlevi Borovec, meje zemljiških parcel ZK zaradi prevelikega odstopanja
Borovec pri Karlovici, občina Velike Lašče.
poteka meja FDO v naravi - hlevi Borovec, Borovec pri
Karlovici, občina Velike Lašče.

Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
Slika 37: Primer FDO, kjer pri zarisu FDO niso bile Karta 25: Prikaz zamejitve FDO, kjer niso bile upoštevane
upoštevane meje zemljiških parcel ZK - kamnolom Čelo, meje zemljiških parcel ZK zaradi prevelikega odstopanja
Stara Vrhnika, občina Vrhnika.
poteka meja FDO v naravi - kamnolom Čelo, Stara Vrhnika,
občina Vrhnika.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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IV. Čas opuščenosti (obdobje prisotnosti opuščenega gradbišča)
Za uvrstitev posameznega območja med FDO, je bil pri določenih tipih FDO opredeljen še
dodatni kriterij. Pri tipu FDO prehodne rabe oziroma podtipu FDO opuščenega gradbišča
(opredelitev tipov FDO je podana v Preglednici 7) je upoštevan tudi čas opuščenosti. Določeno
območje se je uvrstilo med FDO opuščenega gradbišča, v primeru prisotnosti gradbišča, ki je
mirovalo vsaj eno leto in so bili na njem prisotni znaki očitne zaustavitve vseh aktivnosti na
območju (Dolinšek, 2016; Lampič in sod., 2016; Lampič in sod., 2017b).
Slika 38: Primer FDO opuščenega gradbišča – Poslovna cona Ig, občina Ig, kjer se je leta 2008 pričelo urejanje območja
(izvedba 1. faze) z ureditvijo zasipa za zagotavljanje poplavne varnosti, umeščanjem dovoznih poti ter komunalnih
vodov, nato pa je gradnja poslovne cone po stečaju investitorja, zastala.
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3.2.2.2 Dopolnilni kriteriji za oris razmer na funkcionalno degradiranih območjih
Prikaz značilnosti in oris razmer na izbranem FDO so omogočili dopolnilni kriteriji za oris razmer,
saj lahko določeno FDO po fizičnih, okoljskih, socialnih, vizualnih in drugih merilih izkazuje
različne vrste in stopnje razvrednotenja. Kljub temu, da je bila kot bistven kriterij evidentiranja
FDO v prostoru, zaradi njenega enostavnejšega prepoznavanja, prostorske določitve in
zamejevanja, opredeljena funkcionalna degradacija območja (opuščenost območja), je bil pri
inventarizaciji in analizi obstoječega stanja FDO na območju Osrednjeslovenske statistične
regije, uporabljen celovit pristop, vključujoč različne vrste in stopnje razvrednotenja prostora.
Evidentirana FDO so bila analizirana z vidika različnih izbranih vrst in stopenj razvrednotenja
prostora po fizičnih, okoljskih, vizualnih in socialnih ter varstvenih merilih.
Oris razmer na evidentiranih FDO je tako vključeval: oceno fizične degradacije FDO
(vzdrževanost/stanje FDO), oceno socialne degradacije na FDO, oceno okoljske degradacije
zaradi prisotnosti FDO, oceno vizualne degradacije prostora zaradi prisotnosti FDO ter oceno
ogroženosti varnosti, zdravja ali življenja ljudi zaradi prisotnosti FDO. Omenjeni vidiki z merili
predstavljajo dopolnilne kriterije za oris razmer na evidentiranih FDO.
I. Ocena fizične degradacije na funkcionalno degradiranem območju (vzdrževanost/stanje
funkcionalno degradiranega območja)
Ocena fizične degradacije na FDO podaja oris fizičnega stanja FDO in temelji na vzdrževanosti
FDO ter morebitnih pripadajočih objektov s funkcionalnimi zemljišči. Gre za fizični kriterij
degradacije, ki odraža kondicijo oziroma stanje FDO (Lampič in sod., 2016).
S kriterijem fizične degradacije oziroma vzdrževanosti/stanja določenega FDO je na podlagi
naslednjih meril mogoče določiti:
- nevzdrževano FDO: Na FDO je odsotna kakršnakoli oblika vzdrževanja tako funkcionalnih
zemljišč kot tudi morebitnih objektov, kar se običajno odraža v prisotnosti propadajočih
objektov ali objektov v zelo slabem fizičnem stanju, za katere obstaja možnost porušitve,
ter v zaraščanju pretežnega dela površin ali funkcionalnih zemljišč FDO.
- slabo vzdrževano FDO: Merilo predstavlja »vmesno« oceno stopnje fizične degradacije
oziroma vzdrževanosti in stanja FDO, za katerega je značilna prisotnost neurejenih in
slabo vzdrževanih površin ali funkcionalnih zemljišč FDO ter morebitna prisotnost
objektov, ki so v zelo slabem ali slabem fizičnem stanju, vendar fizično še ne propadajo
(objekti niso v propadajočem fizičnem stanju), se pa na njih pojavljajo sledovi slabega
vzdrževanja (npr. prisotnost propadanja ali poškodb strešne konstrukcije ali žlebov,
prisotnost odpadanja ometa in strešnikov, prisotnost poškodovanih oken ter vrat,
prisotnost poškodb lesenih in drugih konstrukcij objekta, prisotnost poškodb fasade,
prisotnost poškodb električne in druge napeljave, neurejenost in nevzdrževanost
notranjosti objektov (npr. propadanje stropov ali sten, uničenost vrat, pohištva in druge
opreme) idr.); s tem merilom so ovrednotena tudi FDO, kjer je vzdrževanost morebitnih
objektov in površin ali funkcionalnih zemljišč na FDO heterogena, pri čemer je del
morebitnih objektov s funkcionalnimi zemljišči in drugih površin lahko razmeroma
dobro vzdrževan, pretežen del le-teh pa slabše;
- dobro vzdrževano FDO: Na FDO se pojavljajo morebitni dobro vzdrževani objekti, na
katerih ni opaznih znakov fizičnega propadanja, dotrajanosti ali slabe vzdrževanosti,
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morebitni objekti so lahko tudi dograjeni ali obnovljeni, prav tako je razmeroma dobro
vzdrževan in urejen pretežen del površin ali funkcionalnih zemljišč FDO (npr. prisotnost
urejenih zelenic, odsotnost zaraščanja funkcionalnih zemljišč idr.) (Lampič in sod.,
2016).
Slika 39: Primer dobro vzdrževanega FDO - nedograjena soseska enodružinskih hiš v Kamniku pod Krimom, Kamnik
pod Krimom, občina Brezovica.

Primer FDO z dobro vzdrževanimi objekti, na katerih ni opazne
dotrajanosti, ter z nekoliko slabšo vzdrževanostjo funkcionalnih
površin nenaseljenih objektov (neurejenost dvorišč).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 40: Primer slabo vzdrževanega FDO - dvorec Smlednik (Lazarini) v Valburgi, Valburga, občina Medvode.

Primer slabo vzdrževanega FDO z razmeroma slabo vzdrževanimi
objekti (prisotnost odpadanja ometa, uničenost in poškodovanost
oken idr.) ter z zaraščajočimi se funkcionalnimi zemljišči.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 41: Primer nevzdrževanega FDO – Tovil, Ljubljana, Mestna občina Ljubljana.

Primer nevzdrževanega FDO, kjer je odsotna kakršnakoli oblika
vzdrževanja tako funkcionalnih zemljišč kot tudi objektov.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

II. Ocena socialne degradacije na funkcionalno degradiranem območju
Oris razmer na evidentiranih FDO podaja tudi ocena socialne degradacije na FDO, ki je bila
podana na podlagi dejanske prisotnosti ali suma na prisotnost različnih vidikov, navezujočih se
na prisotnost socialne degradacije v prostoru. Poznavanje bivanjskega, socialnega in
družbenega okolja na podlagi socialnih meril, ki med drugim vključujejo varnost oziroma
preglednost območja, enakovrednost bivalnih razmer na območju, enakost možnosti za različne
socialne skupine (zlasti za obrobne socialne skupine), prisotnost izseljevanja, getoizacije,
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vandalizma, tolp, uporabe nedovoljenih drog ter kriminala in drugo, je pomembno zlasti z vidika
vzdrževanja, prenove in oživitve tovrstnih območij (Koželj in sod., 1998).
Kot ugotavlja Bratina (2017, str. 57) je občutek varnosti tudi temelj za uspešno rabo prostorov.
Pri tem je potrebno upoštevati različne elemente, ki nudijo in omogočajo varnost uporabnikov,
med drugim preglednost območja, urejenost območja, prisotnost javne razsvetljave, redno
vzdrževanje območja in drugo. S slednjim je močno povezano tudi zmanjševanje zadrževanja
»marginalnih skupin«, ki za zadrževanje običajno koristijo nepregledne, zaraščene, temne,
skrite in vizualno neizpostavljene prostore (Bratina, 2017). Običajno je za takšna območja
oziroma lokacije tudi značilna odsotnost vsakršne dejavnosti oziroma je zanje značilno, da se na
njih določena dejavnost odvija le v omejenem obsegu in so tako deloma zapuščene. Tovrstne
lokacije in območja so s strani prebivalcev mest nezaželene, saj slednji raje koristijo varne,
pregledne in odprte lokacije, brez občutka nelagodja ali zmanjšane varnosti (Bratina, 2017).
Prisotnost ali sum na prisotnost različnih vidikov, navezujočih se na prisotnost socialne
degradacije na določenem FDO, opredeljenih v nadaljevanju pričujočega dela, je bil zabeležen
na podlagi terenskega ogleda območja, obstoječe in dostopne literature ter podatkov,
pridobljenih s strani predstavnikov Občin ali drugih virov. Ocena socialne degradacije na FDO je
bila podana na podlagi dejanske prisotnosti ali suma na prisotnost naslednjih vidikov
navezujočih se na socialno degradacijo, pri čemer se je lahko na posameznem FDO pojavljalo
tudi več različnih, v nadaljevanju opredeljenih vidikov :
- prisotnost vandalizma, poškodovanost, uničenost zgradb oziroma okolja in/ali prisotnost
nesnage na FDO;
- zmanjšana varnost, prisotnost kriminala in/ali »slab sloves« FDO;
- prisotnost specifičnih etničnih skupin (t.i. getoizacija) na FDO (Lampič in sod., 2016).
Slika 42: Primer FDO z zaznano prisotnostjo socialne degradacije - Industrija usnja Vrhnika (IUV) - Usnjarna Šmartno,
Šmartno pri Litiji, občina Šmartno pri Litiji.

Primer FDO z zaznano prisotnostjo vandalizma, poškodovanostjo in
uničenostjo posameznih objektov (prisotnost grafitov, ki se pojavljajo
tudi v notranjosti in v višjih nadstropjih objektov, prisotnost
poškodovanih in razbitih oken na objektih idr.).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 43: Primer FDO z zaznano prisotnostjo socialne degradacije - objekt (kurilnica) na Jamnikarjevi ulici, Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana.

Primer FDO s sumom na zmanjšano varnost, prisotnost kriminala ter
na »slab sloves« območja (morebitno zbirališče marginalnih skupin)
in z zaznano prisotnostjo vandalizma, poškodovanostjo in
uničenostjo objekta (prisotnost grafitov, prisotnost poškodovanih
sten in razbitih oken na objektu idr.) ter prisotnostjo nesnage
(prisotnost steklenic, pločevink, plastičnih in drugih odpadkov v
neposredni okolici objekta).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 44: Primer FDO z zaznano prisotnostjo socialne degradacije - KGB bar, Ljubljana, Mestna občina Ljubljana.

Primer FDO z zmanjšano varnostjo in s »slabim slovesom« območja
(vlomi v objekt, tatvine, morebitno zbirališče marginalnih skupin), s
sumom na prisotnost specifičnih etničnih skupin (getoizacija) in z
zaznano prisotnostjo vandalizma, nesnage, poškodovanostjo objekta
(prisotnost grafitov, razbitih oken in vrat, uničene notranjosti objekta
idr.) (Valenčič, 2017).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 45: Primer FDO z zaznano prisotnostjo socialne degradacije - kmetijsko posestvo Jesenkovo (predvideno Vrtno
mesta Sibirija), Ljubljana, Mestna občina Ljubljana.

Primer FDO s sumom na zmanjšano varnost, prisotnost kriminala ter
na »slab sloves« območja, z zaznano prisotnostjo vandalizma,
nesnage, poškodovanostjo objektov ter s prisotnostjo specifičnih
etničnih skupin (getoizacija) (v objektih so nastanjeni posamezniki z
nižjimi osebnimi dohodki in s slabšim socialnim položajem).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 46: Primer FDO z zaznano prisotnostjo socialne degradacije - restavracija Blagajana, Vrhnika, občina Vrhnika.

Primer FDO z zaznano prisotnostjo vandalizma, nesnage,
poškodovanostjo objekta (prisotnost grafitov, uničenost oken in vrat
idr.) ter s sumom na zmanjšano varnost, prisotnost kriminala in na
»slab sloves« območja (Tominc, 2013).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 47: Poškodovana in »izropana« notranjost restavracije Blagajana.

Prisotnost izrazito uničenih, razbitih oken in vrat ter uničene in
»izropane« notranjosti restavracije Blagajana s prisotno nesnago v
objektu, ki nakazuje, da objekt predstavlja zbirališče marginalnih
skupin (Tominc, 2013).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 48: Primer FDO z zaznano prisotnostjo socialne degradacije - objekt MederaLes-Črnuče, Ljubljana, Mestna občina
Ljubljana.

Primer FDO z zaznano prisotnostjo vandalizma, poškodovanostjo
objekta (prisotnost grafitov, uničenost oken in vrat idr.) ter s sumom
na zmanjšano varnost, prisotnost kriminala ter na »slab sloves«
območja (zbirališče marginalnih skupin).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 49: Poškodovanost objekta MederaLes – Črnuče.

Prisotnost grafitov in izrazito poškodovanih ter razbitih oken na
objektu MederaLes – Črnuče.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

III. Ocena okoljske degradacije na funkcionalno degradiranem območju
Z ozirom na pregled številnih domačih in tujih opredelitev termina »degradirano območje«
(Poglavje 2.3.2), je tovrstna območja mogoče pogosto povezovati tudi z onesnaženostjo in
zmanjšano kakovostjo okolja. Opredelitve omenjenega termina, ki temeljijo na okoljski
degradaciji vključujejo območja, ki so dejansko onesnažena in območja za katera je značilna
potencialna onesnaženost oziroma se zanje zgolj domneva, da so onesnažena, bodisi zaradi
kemičnega, fizičnega in biološkega onesnaževanja ali drugih obremenitev okolja (Articolo 2,
Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, 1999; Urban & environment TCS 2…, 2011;
Lampič in sod., 2016). Med obremenitve okolja je mogoče prištevati vsak poseg ali posledico
posega v okolje, ki je izključno ali hkrati povzročila ali povzroča onesnaževanje okolja, tveganje
za okolje, okoljsko škodo ali rabo naravnih dobrin. Okoljska škoda, ki odraža okoljsko
degradacijo določenega območja, predstavlja običajno merljivo negativno spremembo
posameznega dela okolja (okoljske prvine oziroma posamezne sestavine okolja) ali večjo
merljivo prizadetost njegovih funkcij (Koželj in sod., 2016). Okoljska degradacija določenega
območja je pogosto povezana s hitrostjo, stroškovnimi vidiki in uspešnostjo reaktivacije oziroma
oživitve izbranega območja, zato slednja predstavlja pomemben vidik pri orisu razmer na
(funkcionalno) degradiranih območjih (Lampič in sod., 2016).
Oris razmer na evidentiranih FDO Osrednjeslovenske statistične regije v pričujočem delu tako
vključuje tudi oceno okoljske degradacije zaradi prisotnosti FDO. Ocena okoljske degradacije
zaradi prisotnosti FDO je bila na določenem območju podana na podlagi dejanske prisotnosti
ali suma na prisotnost okoljske degradacije na FDO oziroma domneve negativnega vpliva na
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okoljske prvine (posamezne sestavine okolja) zaradi preteklih in obstoječih aktivnosti na FDO
(Lampič in sod., 2016).
Ocena okoljske degradacije zaradi prisotnosti FDO je bila podana na podlagi suma na prisotnost
okoljske degradacije na FDO oziroma domneve negativnega vpliva na okoljske prvine, saj je za
opredelitev negativnih vplivov na okoljske prvine na določenem območju potrebna
izdelava temeljitih strokovnih študij, katerih priprava in izdelava zaradi preobsežne obravnave
in preseganja namena, ciljev ter vsebinskega okvira pričujočega dela, ni bila izvedena.
V pričujočem delu je bila tako, na podlagi terenskega ogleda določenega FDO, obstoječe in
dostopne literature, različnih prostorskih baz podatkov ter podatkov s strani predstavnikov
občin ali drugih virov, zabeležena vsaka okoljska prvina, kjer je bila prisotna domneva
negativnega vpliva nanjo s strani preteklih in trenutnih (obstoječih) aktivnosti na obravnavanem
FDO. Zabeležena je bila dejanska prisotnost ali sum na prisotnost negativnega vpliva na
posamezno okoljsko prvino (Lampič in sod., 2016). Vsaka okoljska prvina je bila ovrednotena na
podlagi dveh vrednosti, in sicer:
- na FDO za izbrano okoljsko prvino ni zaznati suma okoljske obremenjenosti oziroma
negativnega vpliva zaradi preteklih in trenutnih aktivnosti;
- na FDO je za izbrano okoljsko prvino mogoče zaznati sum okoljske obremenjenosti
oziroma negativnega vpliva zaradi preteklih in trenutnih aktivnosti.
Ocena okoljske degradacije na določenem FDO je vključevala oceno potencialnega negativnega
vpliva na vse okoljske prvine oziroma sestavine okolja, ki vključujejo: podzemne ali površinske
vode, zrak, tla, vegetacijo, živalstvo, biotsko raznovrstnost, površje, morebiten drug prepoznan
vidik negativnega vpliva na okoljske prvine na FDO (npr. prisotnost različnih vrst odpadkov,
prisotnost emisij neprijetnih vonjav, prisotnost hrupa idr.) (Lampič in sod., 2016).
Slika 50: Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi potencialnih negativnih vplivov na vegetacijo, površje in drugo –
kamnolom Orle-5, Lavrica, Orle, Podmolnik, občina Lavrica.

Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo, kjer je izkoriščanje
mineralne surovine močno preoblikovalo reliefno izoblikovanost
območja (nastanek kotanjastega površja) in uničilo predhodno
prisotno vegetacijo. Na območju se je v preteklosti pojavljalo tudi
večje divje odlagališče odpadkov, ki je bilo sanirano, vendar manjši
del območja še vedno predstavlja lokacijo deponiranja različnih vrst
odpadkov v sicer manjših količinah (Pogačnik, 2009).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 51: Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi potencialnih negativnih vplivov na vode, tla, biotsko
raznovrstnost in drugo - deponija peska, zemljine in drugega materiala Verje, Verje, občina Medvode.
Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi prisotnosti
invazivnih vrst in deponiranja materiala (peska, zemljine, zemljine
pomešane z gradbenimi odpadki, gradbenih odpadkov idr.) in drugih
odpadkov v neposredno bližino reke Save in na poplavno ogroženo
območje (na območje dosega 10-letnih, 100-letnih in 500-letnih
poplav, na območje razreda srednje, majhne in preostale poplavne
nevarnosti ter na območje zelo redkih poplav glede na Opozorilno
karto poplav), s čimer se pojavlja možnost prenosa materiala s
poplavnimi vodami (Atlas okolja. Agencija Republike Slovenije za
okolje). 117
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 52: Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi potencialnih negativnih vplivov na živalstvo, biotsko
raznovrstnost in drugo – utrjena površina Rakitna, Rakitna, občina Brezovica.

Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo kjer je utrjevanje in
nasipanje površja (posledica začetih del za vzpostavitev
predvidenega parkirišča) lahko povzročilo potencialen negativni vpliv
na živalstvo oziroma biotsko raznovrstnost (območje je del območij
EPO in Natura 2000 (SAC Krimsko hribovje – Menišija)) (Atlas okolja.
Agencija Republike Slovenije za okolje; Odlok o Občinskem…, 2016).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 53: Območje utrjene površine Rakitna z mrestišči za dvoživke ter delno zasutimi mokrišči.

Utrjevanje površja na območju utrjene površine Rakitna je lahko
povzročilo potencialen negativni vpliv na živalstvo oziroma biotsko
raznovrstnost tudi zaradi prisotnosti mrestišč za dvoživke ter delno
zasutih mokrišč (posledica začetih del za vzpostavitev predvidenega
parkirišča) z morebitnimi ogroženimi vrstami na območju (Odlok o
Občinskem …, 2016).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 54: Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi potencialnih negativnih vplivov na vode, tla, površje,
biotsko raznovrstnost in drugo - deponija Veliki potok, Polica, občina Grosuplje.
Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi pojava invazivnih
vrst in deponiranja različnih vrst odpadkov v bližino vodotoka Veliki
potok na poplavno ogroženo območje (območje se nahaja na
območju katastrofalnih in redkih poplav). Pojav izcednih voda in
morebiten prenos materiala s poplavnimi vodami lahko potencialno
negativno vplivata na bližnji vodotok. Del FDO poleg tega sega na
območje Natura 2000 in EPO ter na območje ekosistemske naravne
vrednote Veliki potok-mokrišča (Atlas okolja. Agencija Republike
Slovenije za okolje). Nekdanje izkoriščanje mineralne surovine na
območju FDO je preoblikovalo pobočje Andrejevega hriba.
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 55: Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi potencialnih negativnih vplivov na vode, površje, biotsko
raznovrstnost in drugo - gramoznica Jeprca, Spodnja Senica, občina Medvode.

Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi pojava invazivnih
vrst in deponiranja večjih količin (tudi nevarnih) odpadkov v nekdanjo
gramozno jamo, na območju, kjer je odkopana vrhnja last do le nekaj
metrov nad gladino podtalnice (FDO je del 2. in 3. VVO) (Harmel in
sod., 2008; Poročilo o opravljenem…, 2011; Atlas okolja. Agencija
Republike Slovenije za okolje).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 56: Del območja gramoznice Jeprca, kjer je nekdanje izkoriščanje mineralne surovine močno preoblikovalo
reliefno izoblikovanost.

Nekdanje izkoriščanje mineralne surovine na območju gramoznice
Jeprca je močno preoblikovalo površje in oblikovalo vbočeno kotanjo
na nekdaj uravnanem površju.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 57: Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi potencialnih negativnih vplivov na vode, tla, vegetacijo,
površje, biotsko raznovrstnost in drugo – odlagališče ind. odpadkov Rakovnik, Zavrstnik, občina Šmartno pri Litiji.
Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi pojava invazivnih
vrst, emisij neprijetnega vonja, uničenja vegetacije ter nasutja dela
doline Rakovnik. Na območju odlagališča IUV Usnjarne Šmartno, kjer
so se odlagali odpadki obreznin usnja, kroma cepljenca, ostružkov in
obrobov, odpadkov iz pridelave usnja, dehidriranega blata in
kemikalij, ki se uporabljajo pri proizvodnji (npr. kromove (III) soli,
NaCl, HCOOH idr.), je problematično zlasti morebitno
nenadzorovano iztekanje izcednih voda iz zbirnega bazena in
deponije v tla in v bližnji vodotok Rakovnik ter s tem povezano
morebitno onesnaževanje tal in vode s težkimi kovinami (krom idr.)
(Rozman, 2008; Majoranc, 2015; Poročilo Industrija …, 1999).
Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
Slika 58: Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi potencialnih negativnih vplivov na vode, tla, biotsko
raznovrstnost in drugo – Farme Ihan, Ihan, občina Domžale.
Primer FDO s sumom na okoljsko degradacijo zaradi pojava invazivnih
vrst, deponiranja različnih odpadkov ter pretekle okoljsko izjemno
obremenjajoče dejavnosti (emisije neprijetnih vonjav, izpusti velikih
količin gnojevke neposredno v vodotok, kar se je negativno odražalo
v stopnji toksičnosti in ravni genotoksičnosti Kamniške Bistrice (ta je
na njenem izviru znašala 3,5 odst. t., 50 m za iztokom CČN 19 odst.
t.., 50 m za iztokom Farm Ihan pa 44 odst. t.)) (Krivec, 1986; Zbornik
občine Domžale, 1979; Kobetič in sod., 2015; Sklep o prijavi…, 2015;
Cvahte, Snoj, 2011; Firbas, 2007). Neustrezno odlaganje in
skladiščenje drugih odpadnih snovi na območju bi lahko vplivalo tudi
na onesnaževanje podtalnice in tal.
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

IV. Ocena vizualne degradacije prostora
Oris razmer na evidentiranih FDO, zlasti pa vpliv FDO na zunanjo podobo neposredne in širše
okolice (zunanjo podobo naselij in pokrajine), podaja ocena vizualne degradacije prostora
zaradi prisotnosti FDO.
»Splošni videz urejenega in vzdrževanega okolja je, čeprav izrazito površinska kategorija, še
najzanesljivejši pokazatelj uravnovešene vitalnosti območja ne glede na njegovo zvrst in naravo
dejavnosti v njem.« (Koželj in sod., 1998, str. 16).
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Stopnjo (vizualne) degradacije je mogoče ovrednotiti s primerjavo stanja v realnem prostoru in
času z njunimi predhodnimi stanji, pri čemer je, poleg stanja na samem območju, potrebno
upoštevati tako neposredno okolico kot tudi širše območje, od koder je zaznati učinke
razvrednotenja. Pri tem naj bi bili upoštevani učinki razvrednotenja iz drugih območij od zunaj
kot tudi posredni vplivi določenega degradiranega območja navzven (Koželj in sod., 1998).
Pri postavljanju meril za vrednotenje degradacije se ni povsem mogoče opreti na estetske
kategorije, ki bi bile splošno in dejansko uveljavljene, navkljub dejstvu, da je po vidnem
»onesnaževanju« pojav razvrednotenja še najbolj razviden (Koželj in sod., 1998).
V pričujočem delu je bila ocena vizualne degradacije prostora zaradi prisotnosti FDO podana na
podlagi naslednjih vidikov vizualne degradacije prostora:
- uničenost pogledov zaradi prisotnosti FDO;
- izstopanje FDO v merilu;
- neskladnost FDO s tipično kulturno pokrajino;
- prisotnost motečih in/ali propadajočih objektov na FDO;
- neustrezen in izstopajoč arhitekturni slog objektov (materiali, barve idr.) na FDO;
- sprememba krajinske slike in uničenje vizualne dovršenosti prostora zaradi prisotnosti
FDO.
V primeru prisotnosti, katerega od omenjenih vidikov vizualne degradacije prostora, je bilo FDO
»prepoznano« kot vizualna motnja v prostoru, v nasprotnem primeru FDO ni bilo »prepoznano«
kot vizualna motnja v prostoru.
Posamezen omenjen in prepoznan vidik vizualne degradacije prostora zaradi prisotnosti FDO,
je bil naknadno tudi ovrednoten in sicer glede na prepoznano stopnjo vizualne degradacije
prostora. Če je bil posamezen omenjen in prepoznan vidik vizualne degradacije prostora zaradi
prisotnosti FDO izrazit in prisoten v večji meri, je bila prepoznana visoka stopnja vizualne
degradacije prostora (ocena 1), če je bil posamezen omenjen in prepoznan vidik vizualne
degradacije prostora zaradi prisotnosti FDO zmerno prisoten, je bila prepoznana zmerna
stopnja vizualne degradacije prostora (ocena 2), v primeru, da je bil posamezen omenjen in
prepoznan vidik vizualne degradacije prostora zaradi prisotnosti FDO prisoten v manjši meri, pa
je bila prepoznana stopnja vizualne degradacije prostora zaradi prisotnosti FDO nizka (ocena
3).
Slika 59: Primer FDO, ki vpliva na vizualno degradacijo prostora - kamnolom Notranje Gorice, Notranje Gorice, občina
Brezovica.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora
zaradi uničenosti pogledov, neskladnosti s tipično kulturno pokrajino
in spremembe krajinske slike ter uničenja vizualne dovršenosti
območja (ocena 1) in, ki vpliva na zmerno stopnjo vizualne
degradacije zaradi izstopanja FDO v merilu (ocena 2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
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Slika 60: Primer FDO, ki vpliva na vizualna degradacijo prostora – nekdanji zdravstveni dom, Medvode, občina
Medvode.
Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora
zaradi uničenosti pogledov, prisotnosti motečega, propadajočega
objekta (ocena 1) in na zmerno stopnjo vizualne degradacije zaradi
izstopanja v merilu ter spremembe krajinske slike in vizualne
dovršenosti območja (ocena 2). Objekt vpliva na vizualno degradacijo
prostora zaradi svojega izredno slabega fizičnega stanja; tem bolj, saj
je zgradbo "krasila" posebej oblikovana, poslikana fasada z
izstopajočimi in privlačnimi arhitekturnimi poudarki. Objekt se nahaja
na vizualno privlačni in izstopajoči lokaciji.
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 61: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora – kamnolom Špitalič, Špitalič, občina
Kamnik.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora
zaradi uničenosti pogledov in neskladnosti s tipično kulturno
pokrajino (ocena 1) ter na zmerno stopnjo vizualne degradacije
zaradi izstopanja območja v merilu, spremembe krajinske slike ter
uničenja vizualne dovršenosti območja (ocena 2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 62: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora – kamnolom Ušenišče, Dešen, Drtija,
občina Moravče.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora
zaradi uničenosti pogledov, izstopanja območja v merilu,
neskladnosti s tipično kulturno pokrajino in zaradi spremembe
krajinske slike ter uničenja vizualne dovršenosti območja (ocena 1).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 63: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora - kamnolom Setnik, Setnik, občina
Dobrova-Polhov Gradec.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora
zaradi neskladnosti s tipično kulturno pokrajino ter spremembe
krajinske slike in uničenja vizualne dovršenosti območja (ocena 1) ter
na zmerno stopnjo vizualne degradacije zaradi uničenosti pogledov
in izstopanja območja v merilu (ocena 2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 64: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora - domačija Beričevo 43, Beričevo, občina
Dol pri Ljubljani.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora
zaradi prisotnosti motečih, propadajočih objektov in uničenosti
pogledov (ocena 1) ter na zmerno stopnjo vizualne degradacije
zaradi spremembe krajinske slike ter uničenja vizualne dovršenosti
območja (ocena 2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 65: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora - objekt Topole 100, Topole, Koseze,
občina Mengeš.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora
zaradi uničenih pogledov, neskladnosti s tipično kulturno pokrajino
in izstopajočega arhitekturnega sloga objekta (ocena 1) ter na
zmerno stopnjo vizualne degradacije zaradi izstopanja območja v
merilu ter spremembe krajinske slike in uničenja vizualne dovršenosti
območja (ocena 2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 66: Izrazito izstopajoč arhitekturni slog objekta Topole 100.

Izrazito izstopajoč arhitekturni slog objekta Topole 100 vpliva na
visoko stopnjo vizualne degradacije prostora zaradi uničenih
pogledov in neskladnosti s tipično okoliško kulturno pokrajino ter na
zmerno stopnjo vizuane degradacije zaradi izstopanja v merilu in
spremembe krajinske slike ter vizualne dovršenosti območja (ocena
2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 67: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora - porušen objekt nekdanje Lesne
industrije Litija, Šmartno pri Litiji, občina Šmartno pri Litiji.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo vizualne degradacije prostora
zaradi prisotnosti motečih, propadajočih ostankov objektov (ruševin)
ter zaradi spremembe krajinske slike in uničenja vizualne dovršenosti
območja (ocena 1) ter na zmerno stopnjo vizualne degradacije zaradi
uničenih pogledov (ocena 2).

Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
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Slika 68: Del še neporušenega objekta nekdanje Lesne industrije Litija v Šmartnem pri Litiji.

Objekt nekdanje Lesne industrije Litija je že v preteklosti v določeni
meri vplival na vizualno degradacijo prostora, vendar je bila stopnja
le-te, v primerjavi z obstoječim stanjem (ko je objekt porušen), nižja.

Vir: Street View imagery. Google Zemljevidi, 2013.

V. Ocena ogroženosti varnosti, zdravja ali življenja
Degradirana območja ne vplivajo le na zunanjo podobo njihove neposredne ter širše okolice in
ne ogrožajo le okolja, pač pa lahko pomembno vplivajo tudi na varnost in zdravje ljudi oziroma
predstavljajo »nevarno območje za človeka« (Dorsey, 2003; cv: Adelaja in sod., 2010). Tovrsten
vidik izpostavlja tudi Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), ki nevarno gradnjo opredeljuje kot
gradnjo ali že zgrajeni objekt, ki ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet in sosednje
objekte oziroma svojo okolico (2. člen, Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), 2004). Za tovrstne
gradnje in za objekte, na katerih se prisotne takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti,
zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja drugega razloga zelo slabo vplivajo na zunanjo
podobo naselja in pokrajine ter so posledica opustitve redne, pravilne uporabe in vzdrževanja
nepremičnine, je zahtevano nujno vzdrževanje ter odpravljanje pomanjkljivosti (6. člen, Zakon
o graditvi objektov (ZGO-1), 2004). V primeru prisotnosti nevarne gradnje v prostoru je
potrebna izvedba nujnih vzdrževalnih del, ustrezna obnova objekta ali njegova odstranitev (154.
člen, Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), 2004). Nova prostorska in gradbena zakonodaja v
okviru Gradbenega zakona (GZ) (z začetkom uporabe 1. 6. 2018) nevaren objekt opredeljuje kot
objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev in posledično neposredno ogroža zdravje in življenje
ljudi, premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte (3. člen, Gradbeni zakon (GZ),
2017). V primeru prisotnosti nevarnega objekta v prostoru je potrebna ustavitev njegove
morebitne gradnje, prepoved njegove uporabe in njegovo ustrezno zavarovanje oziroma
izvedba vzdrževalnih del na objektu ali njegovih delih. Če z določenimi ukrepi nevarnosti zaradi
prisotnosti objekta ni mogoče odpraviti je, z namenom preprečevanja ali odvračanja
neposredne nevarnosti za zdravje in življenje ljudi, objekt potrebno delno ali v celoti odstraniti
(85. člen, Gradbeni zakon (GZ), 2017).
V pričujočem delu oris razmer na evidentiranih FDO in vpliv FDO na njihovo okolico z
varstvenega vidika, podaja ocena ogroženosti varnosti, zdravja ali življenja ljudi zaradi
prisotnosti FDO, ki vključuje oceno neposredne nevarnosti FDO na varnost, zdravje in življenje
ljudi.
Ocena ogroženosti varnosti, zdravja ali življenja ljudi zaradi prisotnosti FDO temelji na podlagi
naslednjih vidikov ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi:
- prisotnost propadajočih objektov in odpadanja strešnikov, delov ometa idr. na FDO;
- prisotnost (nevarnih) odpadkov (steklo, azbestni odpadki idr.) na FDO;
- prisotnost nezavarovane električne napeljave, rezervoarjev ipd. na FDO;
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-

prisotnost nezavarovanih in nepokritih jam, jaškov, jarkov ali drugih odprtin, izkopov ali
prekopov, ki lahko povzročijo padec v globino na FDO;
prisotnost morebitne druge oblike ali vidika neposrednega ogrožanja varnosti, zdravja
ali življenja ljudi zaradi prisotnosti FDO.

V primeru prepoznane prisotnosti, katerega od omenjenih vidikov ogrožanja varnosti, zdravja
ali življenja ljudi v okviru terenskega ogleda FDO, je bilo le-to
»prepoznano« kot takšno, ki ogroža varnost, zdravje ali življenje ljudi oziroma je bilo
»prepoznano« kot »nevarno območje za človeka«, v nasprotnem primeru pa FDO ni bilo
»prepoznano« kot takšno, ki ogroža varnost, zdravje ali življenje ljudi oziroma ni bilo
»prepoznano« kot »nevarno območje za človeka«.
Posamezen omenjen in prepoznan vidik ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi zaradi
prisotnosti FDO, je bil naknadno tudi ovrednoten in sicer glede na prepoznano stopnjo
ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi. Če je bil posamezen omenjen in prepoznan vidik
ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi na FDO izrazit in prisoten v večji meri, je bila
prepoznana visoka stopnja ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi (ocena 1), če je bil
posamezen omenjen in prepoznan vidik ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi na FDO
zmerno prisoten, je bila prepoznana zmerna stopnja ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi
(ocena 2), v primeru, da je bil posamezen omenjen in prepoznan vidik ogrožanja varnosti,
zdravja ali življenja ljudi na FDO prisoten v manjši meri, pa je bila prepoznana stopnja ogrožanja
varnosti, zdravja ali življenja ljudi zaradi prisotnosti FDO nizka (ocena 3).
Slika 69: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi v primeru njihove
prisotnosti na FDO - domačija Beričevo 43, Beričevo, občina Dol pri Ljubljani.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali
življenja ljudi v primeru njihove prisotnosti na FDO, zaradi propadanja
objektov, odpadanja delov ometa in strešnikov ter nevarnosti
porušitve (ocena 1) in na manjšo stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja
ali življenja ljudi v primeru njihove prisotnosti na FDO, zaradi
prisotnosti nezavarovane električne napeljave (ocena 3).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 70: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi v primeru njihove
prisotnosti na FDO - Tovil, Ljubljana, Mestna občina Ljubljana.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali
življenja ljudi v primeru njihove prisotnosti na FDO, zaradi propadanja
objekta, odpadanja delov ometa in zidakov ter nevarnosti porušitve
(ocena 1).

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 71: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi v primeru njihove
prisotnosti na FDO - nekdanji zdravstveni dom, Medvode, občina Medvode.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali
življenja ljudi v primeru njihove prisotnosti na FDO (kar nakazuje tudi
napis o »prepovedi zadrževanja v okolici stavbe zaradi podiranja«),
zaradi propadanja objekta, odpadanja delov ometa/zidakov in
nevarnosti in možnosti porušitve ter prisotnosti (nevarnih) odpadkov
(steklo) (ocena 1) in na zmerno stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja
ali življenja ljudi zaradi prisotnosti nezavarovane električne napeljave
in nezavarovanih jaškov, ki lahko povzročijo padec v globino (ocena
2).
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 72: Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi v primeru njihove
prisotnosti na FDO - kompleks Litijske mesarije, Šmartno pri Litiji, občina Šmartno pri Litiji.

Primer FDO, ki vpliva na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali
življenja ljudi v primeru njihove prisotnosti na FDO, zaradi propadanja
objekta, odpadanja delov ometa/zidakov in nevarnosti porušitve,
prisotnosti (nevarnih) odpadkov (steklo) ter prisotnosti
nezavarovanih odprtin, ki lahko povzročijo padec v globino (ocena 1)
in na zmerno stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi
zaradi prisotnosti nezavarovane in dobro dostopne električne
napeljave (ocena 2).
Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
Slika 73: Prisotnost stekla in drugih odpadkov na območju kompleksa Litijske mesarije.

Prisotnost (nevarnih) odpadkov (steklo) ter odsotnost ovir, ki bi
preprečevale možnost dostopa in vstopa v kompleks Litijske
mesarije, vplivata na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali
življenja ljudi v primeru njihove prisotnosti na območju FDO.

Avtorica: Maja Sevšek, 2016.
Slika 74: Propadanje objekta in prisotnost nezavarovanih odprtin na območju kompleksa Litijske mesarije.
Propadanje kompleksa Litijske mesarije in odpadanje delov
ometa/zidakov ter prisotnost številnih nezavarovanih odprtin,
vplivajo na visoko stopnjo ogrožanja varnosti, zdravja ali življenja ljudi
v primeru njihove prisotnosti na FDO. Na FDO se pojavljajo številni
nezavarovani jaški in druge odprtine, ki lahko povzročijo padec v
globino. Objekt nekdanje Litijske mesarije je v slabem fizičnem
stanju, zato je problematična zlasti odsotnost vrat in oken na objektu
in s tem povezana možnost neoviranega prehoda/dostopa v
notranjost objekta. Dostop do območja in v notranjost objekta ni
omejen.
Avtorica: Maja Sevšek, 2016.

125

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

3.2.3 Tipologija s tipi in podtipi funkcionalno degradiranih območij
Opredelitev posameznega območja za FDO ter prikaz značilnosti oziroma oris razmer na
izbranem FDO omogočajo predstavljeni osnovni in dopolnilni kriteriji za opredelitev FDO
oziroma za oris razmer na FDO, vrsto FDO pa je mogoče določiti s pomočjo tipologije FDO
(Lampič, Kikec, Bobovnik, 2017; Lampič in sod., 2017b).
Tipologija FDO (pregled tipov in podtipov FDO z njihovimi opredelitvami), vzpostavljena v okviru
CRP, na kateri temelji tudi inventarizacija FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije,
je bila osnovana na podlagi analize tuje in domače literature ter izkušenj izvajalcev omenjenega
CRP z obstoječimi popisi in analizami degradiranih območij v Sloveniji. Dokončna opredelitev
tipov FDO je temeljila na podlagi izkušenj iz tujine (npr. Bergatt Jackson in sod., 2016;
COBRAMAN Brownfield Types, 2016; Vojvodikova in sod., 2011; cv: Lampič in sod., 2017a), kjer
večina predlaganih tipologij, tipe degradiranih območij obravnava glede na predhodno rabo
prostora oziroma glede na funkcijo prostora, preden je bil le-ta bil spoznan kot degradiran
zaradi opustitve določene dejavnosti ali zaradi prisotnosti specifičnih oblik oziroma vrst
degradacije (npr. okoljska degradacija, socialna degradacija) (Lampič in sod., 2017a). Obstoječa
tipologija FDO, ki je bila vzpostavljena v okviru obravnavanega CRP in usklajena s Pravilnikom o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta (2004) temelji na podlagi
omenjenih izhodišč oziroma predhodne (zadnje) dejavnosti11 na določenem evidentiranem
FDO (Lampič in sod., 2017a).
Z ozirom na predhodno dejavnost FDO, je bilo v okviru vzpostavitve tipologije FDO opredeljenih
devet tipov FDO (ki se skušajo kar najbolj približati tudi planskim kategorijam oziroma
kategorijam namenske rabe), ki vključujejo: FDO kmetijske dejavnosti, FDO storitvenih
dejavnosti, FDO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti, FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti, FDO obrambe, zaščite in reševanja, FDO pridobivanja mineralnih surovin,
FDO infrastrukture, FDO prehodne rabe in FDO za bivanje. Zaradi načina njihovega nastanka ter
njihovih značilnosti in posebnosti, so bili pri petih omenjenih tipih FDO opredeljeni še podtipi
FDO12, in sicer:
- tip FDO storitvenih dejavnosti obsega podtipe FDO: FDO javnih storitev, FDO poslovnih,
trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti ter FDO starega mestnega ali vaškega jedra;
- tip FDO pridobivanja mineralnih surovin obsega podtipe FDO: FDO rudnika, FDO
kamnoloma ali peskokopa, FDO gramozne jame ter ostala FDO pridobivanja mineralnih
surovin;
- tip FDO infrastrukture obsega podtipe FDO: FDO prometne infrastrukture, FDO okoljske
infrastrukture, FDO ostale gospodarske javne infrastrukture ter FDO zelene
infrastrukture;
- tip FDO prehodne rabe obsega podtipa FDO: FDO opuščenega gradbišča ter FDO
značilne prehodne rabe;
- tip FDO za bivanje pa obsega podtipa FDO: FDO za bivanje – nedograjena stanovanjska
območja ter FDO za bivanje – stara dotrajana območja (Lampič in sod., 2017a).
____________________________________
11
Opomba: Tipologija FDO pri določanju tipa ali podtipa posameznemu FDO izhaja iz predhodne (zadnje) dejavnosti na obravnavanem FDO
pred njeno (delno) opustitvijo. V primeru, da se je na določenem FDO v preteklosti pojavljalo več predhodnih dejavnosti, je tip ali podtip
obravnavanega FDO določen na podlagi zadnje dejavnosti, ki se je pojavljala na območju.
12
Opomba: Osnovni tipi FDO se delijo na podtipe FDO le, če je osnovni tip FDO raznolik in je nadaljna delitev smiselna ter relevantna (Lampič
in sod., 2016). Podtipi podrobno opredeljujejo posamezen tip FDO (Lampič, Kušar, Zavodnik Lamovšek, 2017)
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Tipologija FDO pri določevanju tipa ali podtipa posameznega evidentiranega FDO tako omogoča
možnost izbire med 19 različnimi tipi oziroma podtipi FDO, pri čemer lahko posamezno
evidentirano FDO pripada le enemu tipu ali v primeru opredeljenih podtipov – podtipu FDO.
Ker tipologija FDO pri določanju tipa ali podtipa posameznemu FDO izhaja iz predhodne (zadnje)
dejavnosti na obravnavanem FDO pred njeno (delno) opustitvijo, se je lahko na posameznem
FDO istočasno pojavljalo več predhodnih dejavnosti, zaradi česar bi bilo mogoče določeno FDO
uvrstiti med več različnih tipov ali podtipov FDO. V primeru istočasne prisotnosti več različnih
predhodnih (zadnjih) dejavnosti na določenem FDO, je pri opredeljevanju tipa ali podtipa
določenega FDO upoštevana dejavnost, ki se je na FDO nahajala na večji površini oziroma je
koristila, uporabljala oziroma izkoriščala površinsko največji del obravnavanega območja.
Opredeljen tip FDO ali podtip FDO ne označuje neskladne rabe z opredeljeno namensko rabo
v sprejetih občinskih prostorskih načrtih (OPN), pač pa izhaja iz predhodne (zadnje) dejavnosti
na obravnavanem FDO pred njeno (delno) opustitvijo. Za opredelitev posameznega tipa
oziroma podtipa FDO je nujen terenski ogled posameznega območja (Lampič, Kušar, Zavodnik
Lamovšek, 2017).
Tipologija FDO s pregledom tipov in podtipov FDO, njihovih opredelitev ter primeri tovrstnih
območij, je podrobneje predstavljena v Preglednici 7.

.
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Preglednica 6: Tipologija funkcionalno degradiranih območij s pregledom tipov in podtipov funkcionalno degradiranih območij, njihovih opredelitev ter konkretnih primerov tovrstnih
območij.
Tip FDO

FDO kmetijske
dejavnosti

Podtip FDO

-

FDO javnih storitev

Opis in opredelitev tipa oziroma podtipa FDO z naborom primerov tovrstnih območij
Območja površin z objekti in funkcionalnimi zemljišči, kjer se je izvajala ali se delno še izvaja dejavnost kmetijske proizvodnje, skladiščenja,
predelave, reje živali ali intenzivne pridelave poljščin.
Primeri: kmetijske farme z objekti za rejo živine/perutnine/prašičev idr., skladiščenje pridelkov in krme, ribogojnice, drevesnice, vrtnarije, domačije,
rastlinjaki, steklenjaki idr.
Območja površin z objekti in funkcionalnimi zemljišči, kjer so se izvajale ali se delno še izvajajo izobraževalne, zdravstvene, kulturne, verske ali
druge javne dejavnosti. Podtip vključuje območja površin z objekti, kjer se je predhodno odvijala določena javna dejavnost oziroma se na na njih
pojavljajo objekti namenjeni tovrstnim dejavnostim.
Primeri: vrtci, osnovne šole, srednje šole, zdravstveni domovi, domovi upokojencev, muzeji, prireditveni prostori, knjižnice idr.

FDO storitvenih
dejavnosti

FDO poslovnih,
trgovskih in drugih
storitvenih
dejavnosti

FDO starega
mestnega ali
vaškega jedra
FDO turistične,
športnorekreacijske
in športne
dejavnosti

-

FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti

-

FDO obrambe,
zaščite in reševanja

-

Območja površin z objekti in funkcionalnimi zemljišči, kjer so se izvajale ali se delno še izvajajo poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti. V ta
podtip se uvrščajo tudi skladišča, če so skladiščni prostori del opuščene prvotne poslovne, trgovske ali druge storitvene dejavnosti, ter območja
površin z objekti in funkcionalnimi zemljišči, kjer je potekala ali delno poteka obrtna dejavnost v omejenem obsegu, in jih zaradi velike pestrosti
preostalih dejavnosti na območju ni mogoče uvrstiti med FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti.
Primeri: trgovine, gostilne, restavracije, poslovni objekti, tehnološki parki in poslovne cone, če tam prevladujejo poslovne ali trgovske dejavnosti
oziroma druge storitvene dejavnosti, skladiščni prostori, v kolikor so ti del opuščene prvotne poslovne, trgovske ali druge storitvene dejavnosti idr.
Območja funkcionalno izpraznjenih središč mest in drugih naselij, v katerih so (bile) prisotne storitvene dejavnosti, vendar se le-te opuščajo
oziroma so bile opuščene.
Primeri: središča naselij, ki jih je prizadelo opuščanje storitevnih dejavnosti, središča naselij, ki jih je prizadelo opuščanje ali selitev storitvenih
dejavnosti v sodobna nakupovalna središča idr.
Območja površin z objekti in funkcionalnimi zemljišči, kjer so se izvajale ali se delno še izvajajo turistične, športne in/ali športnorekreacijske
dejavnosti. V ta tip se uvrščajo območja z objekti in napravami za izvajanje turistične ali športnorekreacijske dejavnosti.
Primeri: kopališča in bazeni, hoteli, moteli, nogometni stadioni, teniška, nogometna, košarkarska in druga športna igrišča, športne dvorane,
gostišča v sklopu turističnorekreacijske dejavnosti, smučišča idr.
Območja površin z objekti in funkcionalnimi zemljišči, kjer so se izvajale ali se delno še izvajajo industrijske in/ali obrtne dejavnosti. V ta tip se
uvrščajo območja nekdanjih industrijskih ali večjih obrtnih obratov s pripadajočimi zemljišči, industrijske in obrtne cone ter skladišča, če so
skladiščni prostori v sklopu industrijskega obrata oziroma so del opuščene ali delno opuščene industrijske ali obrtne dejavnosti.
Primeri: industrijski obrati, obrtni obrati, industrijske in obrtne cone, skladiščni prostori, v kolikor so ta del opuščene prvotne industrijske ali obrtne
dejavnosti idr.
Območja površin z objekti in funkcionalnimi zemljišči, kjer so se izvajale ali se delno še izvajajo dejavnosti obrambe, zaščite in reševanja.
Primeri: vojašnice, skladišča za potrebe vojske, naprave in vadbeni poligoni, raketni sistemi (raketne baze) za obrambo zračnega prostora, strelišča
idr.
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FDO rudnika

Območja površin z objekti in napravami, kjer se je izvajala ali se delno še izvaja rudarska dejavnost, vključno z jalovišči in površinami, kjer je prostor
zaradi rudarske dejavnosti neposredno razvrednoten.
Primeri: rudniki, območja, kjer je prostor zaradi rudarske dejavnosti neposredno razvrednoten, separacije, jalovišča idr.

FDO kamnoloma ali
peskokopa

Območja površin (površinskih kopov) z objekti in napravami, kjer se je izvajalo ali se delno še izvaja izkoriščanje mineralnih surovin in pridobivanje
mineralnih agregatov ter območja še niso sanirana. Območja niso renaturirana ali pa je degradacija prostora takšna, da renaturacija še ni bila
izvedljiva.
Primeri: kamnolomi, peskokopi idr.

FDO pridobivanja
mineralnih surovin
FDO gramozne jame

Območja površin gramoznih jam z objekti, kjer se je izvajala ali se delno še izvaja dejavnost pridobivanja gramoza, proda ali peska ter območja
eksploatacije še niso sanirana. Območja so neurejena za katerokoli drugo rabo (na njih ali njihovem nabrežju ni mogoče izvajati nobene
dejavnosti). Praviloma so neurejena in zaraščajoča se funkcionalna zemljišča in druge površine tovrstnih območij.
Primeri: gramoznice/gramozne jame

Ostala FDO
pridobivanja
mineralnih surovin

FDO prometne
infrastrukture

FDO infrastrukture

FDO okoljske
infrastrukture

FDO ostale
gospodarske javne
infrastrukture (GJI)
FDO zelene
infrastrukture

Območja površin z objekti in napravami, kjer se je izvajalo ali se delno še izvaja izkoriščanje drugih mineralnih surovin ter območja še niso sanirana.
Območja so neurejena za katerokoli drugo rabo (na njih (na vodni površini) ali njihovem nabrežju ni mogoče izvajati nobene dejavnosti). Praviloma
so neurejena in zaraščajoča se funkcionalna zemljišča in druge površine tovrstnih območij.
Primeri: glinokopi idr.
Območja površin z objekti, napravami in funkcionalnimi zemljišči, kjer se je izvajal ali se delno še izvaja kopenski, zračni ali vodni promet. Poleg
površin prometne infrastrukture se v ta podtip uvrščajo tudi objekti in naprave, ki tovrstni dejavnosti služijo (npr. mejni prehodi, bencinske črpalke
idr.), neaktivne žičnice ter logistični in prometni terminali ali skladišča v sklopu logističnih terminalov. Območja, naprave in objekti niso več v
funkciji ali pa je njihova funkcija delno opuščena.
Primeri: parkirišča, železniške proge, bencinske črpalke, cestninske postaje, železniške in avtobusne postaje, logistični in prometni terminali
(vključno s skladišči), mejni prehodi, letališča s pripadajočimi objekti (hangarji), žičnice, pristanišča idr.
Območja površin z objekti okoljske infrastrukture in funkcionalnimi zemljišči, ki med drugim vključujejo nesanirana odlagališča odpadkov,
nesanirana divja odlagališča odpadkov, opuščene čistilne naprave idr.
Primeri: nesanirana odlagališča/deponije (industrijskih, komunalnih) odpadkov, nesanirana divja odlagališča odpadkov, čistilne naprave,
kompostarne, deponije peska, zemljine in drugega materiala, avtoodpadi idr.
Območja površin z objekti gospodarske javne infrastrukture (energetske infrastrukture, komunikacijske infrastrukture idr.) in funkcionalnimi
zemljišči, ki niso več v funkciji ali pa je njihova funkcija delno opuščena.
Primeri: vodarne, elektrarne, bioplinarne, fotovoltaične elektrarne idr.
Območja površin in objektov zapuščenih in neurejenih zelenih površin v naseljih, kar med drugim vključuje neurejene in/ali zapuščene odprte
parkovne površine, neurejena in/ali zapuščena območja vrtičarskih površin in drugo.
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Primeri: odprte parkovne površine, botanični vrtovi, območja vrtičarskih površin, območja zelenih površin v naseljih, otroška igrišča idr.

FDO opuščenega
gradbišča
FDO prehodne rabe
FDO značilne
prehodne rabe

Neizgrajena/nedograjena območja površin z objekti in funkcionalnimi zemljišči, ki še niso v funkciji (rabi), kateri so bila namenjena. Podtip
vključuje tudi območja širjenja poselitve na kmetijska ali gozdna zemljišča, kjer se predhodna in predvidena raba ne izvajata zaradi začetnih,
vendar neizvedenih/nedokončanih gradbenih del.
Primeri: začete in nedokončane investicije (neizgrajena območja v začetnih fazah gradnje, nezasedena/nenaseljena območja), gradbene jame,
gradbišča (nedograjenih) trgovskih objektov, gradbišča (nedograjenih) stanovanjsko-poslovnih objektov, industrijske, obrtne ali poslovne cone v
začetnih fazah gradnje idr.
Območja površin z objekti in funkcionalnimi zemljišči, ki še niso v funkciji (rabi), kateri so bila namenjena. Trenutno se na teh območjih odvija
oblika začasne rabe. Tovrstna območja so z določeno prehodno rabo v fazi spreminjanja funkcije.

Primeri: začasna parkirišča, »utrjene površine« brez ustrezne funkcije, »prazna območja«, kjer je bila gradbena struktura porušena z namenom
razvoja novih dejavnosti idr.
Območja površin funkcionalnih zemljišč z objekti, namenjenimi pretežno bivanju, ki še niso izgrajeni ali pa so izgrajeni in še niso predani v
funkcijo oziroma je v funkciji le del objektov. Praviloma gre za nedokončnano investicijo (izgrajenih je lahko le del objektov, funkcionalna
FDO za bivanje –
zemljišča še niso urejena, nenaseljeni objekti lahko že fizično propadajo, neizvedene investicije pa slabšajo pogoje bivanja v morebitnih
nedograjena
naseljenih objektih).
stanovanjska
območja
Primeri: gradbišča (nedograjenih) večstanovanjskih, eno- ali dvostanovanjskih objektov, nedograjene ali delno izgrajene stanovanjske soseske
(večstanovanjske soseske, soseske enostanovanjskih objektov, dvojčkov idr.), nedograjeni ali delno izgrajeni enostanovanjski objekti idr.
FDO za bivanje
Območja površin funkcionalnih zemljišč z objekti z neopuščeno, opuščeno ali delno opuščeno funkcijo bivanja ali območja bivanja, ki so popolno
ali delno v funkciji bivanja, vendar je zanje značilna izrazita (vidna) fizična degradacija prostora in objektov. Gre za stara dotrajana stanovanjska
FDO za bivanje –
območja, z vidnimi znaki fizične degradacije, ki so slabše vzdrževana ali pa je vzdrževanost objektov povsem odsotna. Praviloma so neurejena
stara dotrajana
tudi funkcionalna zemljišča ali skupne površine tovrstnih območij.
območja
Primeri: gradovi ali graščine, dvorci, vile, rudarske, steklarske in druge kolonije, naselja ali njihovi deli z opuščeno ali delno opuščeno funkcijo
bivanja in z izrazito (vidno) fizično degradacijo objektov, starejši, dotrajani stanovanjski objekti idr.
Vir: Lampič in sod., 2016; Lampič in sod., 2017b.
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Slika 77: Primer FDO kmetijske dejavnosti - Slika 75: Primer FDO javnih storitev - objekti
opuščeni hlevi Agroemone, Ljubljana, DDC, Blagovica, občina Lukovica.
Mestna občina Ljubljana.

Slika 76: Primer FDO poslovnih, trgovskih in
drugih storitvenih dejavnosti – restavracija
Blagajana, Vrhnika, občina Vrhnika.

Slika 78: Primer FDO starega mestnega ali
vaškega jedra – Šutna, Kamnik, občina
Kamnik.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Slika
82:
Primer
FDO
turistične,
športnorekreacijske in športne dejavnosti –
kopališče Vevče, Ljubljana, Mestna občina
Ljubljana.

Slika 79: Primer FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti – Hoja galanterija Podpeč,
Podpeč, Notranje Gorice, občina Brezovica .

Slika 80: Primer FDO obrambe, zaščite in
reševanja –Vojašnica na Stari Vrhniki, Stara
Vrhnika, občina Vrhnika.

Slika 81: Primer FDO rudnika – objekti
rudnika kaolina Črna pri Kamniku, Potok v
Črni, občina Kamnik.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

.
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Slika 85: Primer FDO peskokopa ali Slika 86: Primer FDO gramozne jame – Slika 84: Primer ostalih FDO pridobivanja
kamnoloma – kamnolom Prežganje, gramoznica Obrije, Ljubljana, Mestna mineralnih surovin – glinokop Rova,
občina Ljubljana.
Prežganje, Mestna občina Ljubljana.
Radomlje, občina Domžale.

Slika
83:
Primer
FDO
prometne
infrastrukture - Staro letališče Ljubljana,
Ljubljana, Mestna občina Ljubljana.
.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Slika 90: Primer FDO okoljske infrastrukture
– deponija Veliki potok, Polica, občina
Grosuplje.

Slika 88: Primer FDO ostale gospodarske
infrastrukture – bioplinarna Petač, Zgornje
Pirniče, občina Medvode.

Slika 87: Primer FDO zelene infrastrukture park Habjanov bajer, Ljubljana, Mestna
občina Ljubljana.

Slika 89: Primer FDO opuščenega gradbišča
- gradbišče Tobačna mesto, Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
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Slika 91: Primer FDO značilne prehodne rabe - parkirišče
in objekt ob železniški postaji, Ljubljana, Mestna občina
Ljubljana.

Slika 92: Primer FDO za bivanje - nedograjena
stanovanjska območja – soseska Gabrče 3, Vrhnika,
občina Vrhnika.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Slika 93: Primer FDO za bivanje – stara dotrajana
območja – grad Podsmreka, Podsmreka pri Višnji Gori,
Ivančna Gorica.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

3.3

Večkriterijsko vrednotenje za preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala
funkcionalno degradiranih območij

Z namenom ugotavljanja ocene prostorsko-razvojnega potenciala oziroma stopnje primernosti
evidentiranih FDO za njihovo prenovo in ponovno oživitev (»reaktivacijo«) glede na vnaprej
opredeljene kriterije, smo v sklepnih poglavjih pričujočega dela izvedli večkriterijsko
vrednotenje prostorsko-razvojnega potenciala FDO. Vrednotenje za preliminarno oceno
prostorsko-razvojnega potenciala evidentiranih FDO na preučevanem območju je potekalo v
več korakih, ki jim pričujoče delo tudi sledi.
Vrednotenje prostorsko-razvojnega potenciala se je zlasti navezovalo na informacijo o
preliminarni oceni ponovne (upo)rabe določenega FDO, v odvisnosti od »razvojnih«
ovir/omejitev, ki so napoti njegovi uspešni in hitri prenovi ter oživitvi. V okviru določevanja
stopnje primernosti evidentiranih FDO za njihovo prenovo in ponovno oživitev (»reaktivacijo«),
smo upoštevali tudi njihov prostorski potencial, v smislu, da naj bi se umeščanje (katerekoli)
dejavnosti usmerjalo zlasti na območja (t.i. »razvojne površine«) z največjimi prostorskimi
potenciali zanje, ob hkratnem pojavljanju najmanj ranljivih sestavin naravnega in/ali grajenega
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okolja na teh območjih. Umeščanje dejavnosti v prostoru naj bi zagotavljalo gospodarno,
preudarno in prostorsko racionalno rabo naravnih virov.
Pri večkriterijskem vrednotenju za potrebe ugotavljanja preliminarne ocene prostorskorazvojnega potenciala FDO, zlasti pa pri izbiri relevantnih kriterijev, smo poskušali zajeti
smernice, ugotovitve in usmeritve, različna priporočila ter obstoječe metodološke pristope iz
relevantne literature, ki obravnava poskuse vrednotenja razvojnega potenciala (funkcionalno)
degradiranih območij ali vrednotenja možnosti njihove reaktivacije; oziroma druge relevantne
literature, ki izpostavlja in se nanaša na prepoznavanje različnih dejavnikov, ki bodisi stopnjujejo
ali ovirajo (otežujejo) uspešno in hitro prenovo ter oživitev (funkcionalno) degradiranih
območij. V določeni meri smo nabor relevatnih kriterijev oblikovali tudi na podlagi lastnih
spoznanj in ugotovitev v okviru analize temeljnih »razvojnih« ovir (t.j. lastniške razvojne ovire,
okoljske razvojne ovire, prostorske razvojne ovire, infrastrukturne razvojne ovire, funkcijske
razvojne ovire, varstveno-varovalne razvojne ovire, finančne razvojne ovire, načrtovalske
razvojne ovire ter druge razvojne ovire), ki se pojavljajo pri sanaciji, prenovi in oživitvi
(»reaktivaciji«) evidentiranih FDO na preučevanem območju. Nabor kriterijev je bil oblikovan
tudi na podlagi dostopnosti (dosegljivosti) relevantnih podatkov ter njihove ustrezne kakovosti.
V nadaljevanju predstavljamo metodološki pristop k večkriterijskemu vrednotenju.
Predstavljeni so izbrani kriteriji (t.j. dejavniki in omejitve) za vrednotenje in preliminarno oceno
prostorsko-razvojnega potenciala FDO, načini njihove kategorizacije ter standardizacije. V
sklepnem delu pričujočega dela smo podali še analizo rezultatov preliminarne ocene
prostorsko-razvojnega potenciala FDO Osrednjeslovenske statistične regije ter izpostavili
predloge, glede na izbrano metodologijo in v odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev,
potencialno najbolj primernih FDO za reaktivacijo, za katere je značilna prisotnost čim manjših
»razvojnih« ovir ter je prepoznan čim večji prostorsko-razvojni potencial.
Pri večkriterijskem vrednotenju za potrebe ugotavljanja preliminarne ocene prostorskorazvojnega potenciala FDO, zlasti pa pri izbiri relevantnih kriterijev, smo poskušali zajeti
usmeritve ter obstoječe metodološke pristope, ki obravnavajo poskuse vrednotenja razvojnega
potenciala (funkcionalno) degradiranih območij ali vrednotenja možnosti njihove reaktivacije
(Poglavje 2.6).
3.3.1 Nabor kriterijev za preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala FDO
Po evidentiranju FDO v prostoru ter pred načrtovanjem njihovega nadaljnega »razvoja«, je na
osnovi prostorskih, okoljsko-varstvenih, institucionalnih ali drugih značilnosti FDO, potrebno
njihovo celovito vrednotenje. Rezultat slednjega nakazuje, za katera FDO je mogoče pričakovati
najhitrejšo (in z vidika najrazličnejših razvojnih ovir najmanj »oteženo«) reaktivacijo.
Vrednotenje tudi predstavlja sestavni del strategij za poskus uspešne in učinkovite oživitve
tovrstnih območij (Klančišar Schneider, 2014, cv: Lampič in sod., 2017c).
V pričujočem delu, se je vrednotenje prostorsko-razvojnega potenciala FDO navezovalo na
preliminarno oceno ponovne (upo)rabe določenega FDO, v odvisnosti od »razvojnih«
ovir/omejitev, ki so napoti njihovi uspešni in hitri prenovi ter oživitvi. Tako smo s funkcijskega
vidika vrednotenje/preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala FDO upoštevali
kriterij stopnjo opuščenosti FDO, s splošnega vidika vrsto (tip) lastništva FDO in število lastnikov
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zemljišč na FDO, z načrtovalsko-razvojnega vidika smo upoštevali komunalno opremljenost FDO
oziroma oddaljenost od vodov gospodarske javne infrastrukture (t.j. zemeljski plin, električna
energija, elektronske komunikacije, kanalizacija, vodovod), prometno dostopnost FDO oziroma
dostopnost do omrežja cestne infrastrukture (vključno z AC, HC, G1, G2, R1, R2, R3, LC, zbirnimi
mestnimi ali krajevnimi cestami, mestnimi ali krajevnimi cestami, glavnimi mestnimi cestami)
ter dostopnost do železniške infrastrukture. Glede na varstveno-okoljski vidik pa smo za
podajanje preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala FDO upoštevali: naklon
površja, razmestitev poplavnih območij, razmestitev območij razreda velike poplavne
nevarnosti, razmestitev vodovarstvenih območij (državni nivo, občinski nivo), razmestitev
območij zajetij (VVO 0) in najožjih vodovarstvenih območij z najstrožjim vodovarstvenim
režimom (VVO I), razmestitev varovanih in zavarovanih območij naravnih kakovosti ter
razmestitev območij kulturnih kakovosti glede na varstvene režime.
Omenjeni kriteriji predstavljajo omejitve13 in dejavnike14 za vrednotenje oziroma za
preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala funkcionalno degradiranih območij
(FDO) Osrednjeslovenske statistične regije (Preglednica 7).
Omejitve preučevano območje delijo binarno na primerna (vrednost 1) in neprimerna območja
(vrednost 0) za reaktivacijo FDO, dejavniki, »določeni« s pomočjo kategorične in mehke (ang.
»fuzzy«) standardizacije, pa v obliki zvezne merske lestvice prikazujejo primernost
preučevanega območja oziroma nakazujejo območja, kjer je mogoče pričakovati hitrejšo (in z
vidika najrazličnejših razvojnih ovir najmanj oteženo) reaktivacijo FDO, od popolnoma
neprimernih (vrednost 0) do popolnoma primernih (vrednost 255) območij oziroma lokacij.
Preglednica 7: Kriteriji, namenjeni vrednotenju in podajanju preliminarne ocene prostorsko -razvojnega potenciala
funkcionalno degradiranih območij (FDO) Osrednjeslovenske statistične regije.
Dejavniki
- naklon površja
- razmestitev poplavnih območij
- stopnja opuščenosti FDO
- število lastnikov zemljišč na FDO
- vrsta (tip) lastništva FDO
- prometna dostopnost: dostopnost do železniške
infrastrukture
- prometna dostopnost: dostopnost do cestne
infrastrukture
- komunalna opremljenost FDO: oddaljenost od vodov GJI
(vodovod, kanalizacija, električna energija, elektronske
komunikacije, zemeljski plin)
- razmestitev vodovarstvenih območij
- razmestitev varovanih in zavarovanih območij naravnih
kakovosti
- razmestitev območij kulturnih kakovosti

Omejitve
- razmestitev območij zajetij (VVO 0) in najožjih
vodovarstvenih območij (VVO I)
- območja razreda velike poplavne nevarnosti

S pomočjo mehke standardizacije je dejavnikom, ki bodisi stopnjujejo ali zmanjšujejo
primernost preučevanega območja oziroma nakazujejo območja, kjer je mogoče pričakovati
hitrejšo reaktivacijo FDO, mogoče pripisati ustrezno varianto funkcije pripadnosti odločitveni
_____________________
13 Opomba: Dejavniki so kriteriji, ki določajo stopnjo primernosti preučevanega območja oziroma nakazujejo območja, kjer je mogoče
pričakovati hitrejšo (in z vidika najrazličnejših razvojnih ovir najmanj oteženo) reaktivacijo FDO, na podlagi zvezne merske lestvice od večje do
manjše stopnje primernosti.
14 Opomba: Omejitve so kriteriji oziroma dihotomne spremenljivke, ki določajo ugodna (primerna) in neugodna (neprimerna) območja za
reaktivacijo FDO (Eastman, 2012; cv. Kafol Stojanović, 2015).
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množici. Možne variante funkcije pripadnosti odločitveni množici so linearna, Joblika,sigmoidalna ter uporabniško določena, njihov potek pa je lahko naraščajoč, padajoč ali
simetričen (Slika 94). Potek funkcije natančneje definirajo kontrolne točke (a, b, c in d), ki za
posamezno varianto funkcije pripadnosti odločitveni množici, določajo: začetek naraščanja
funkcije nad 0 (»a«) (razen pri J-obliki, kjer je »a« takšen, da ustreza f(a) = 0,5), doseganje
vrednosti 1 s strani funkcije (»b«), pričetek upadanja funkcije pod 1 (»c«) ter doseganje
vrednosti 0 s strani funkcije (»d«) (razen pri J-obliki, kjer je »d« takšen, da ustreza f(d) = 0,5)
(Fuzzy, 2016; Trobec, 2016).
Slika 94: Variante funkcij pripadnosti odločitveni množici.

Vir: Fuzzy, 2016.

Vrednosti spremenljivk (z izjemo vrednosti kategoričnih spremenljivk) smo za vsak dejavnik tako
standardizirali na zvezni merski lestvici od najmanjše (vrednost 0) do največje primernosti
(vrednost 255) posameznega izbranega dejavnika z vidika primernosti preučevanega območja,
kjer je mogoče pričakovati hitrejšo (in z vidika najrazličnejših razvojnih ovir najmanj oteženo)
reaktivacijo FDO, od popolnoma neprimernih (vrednost 0) do popolnoma primernih (vrednost
255) območij oziroma lokacij. Pri tem smo uporabili ustrezne variante funkcije pripadnosti
odločitveni množici. Pri dejavnikih dostopnost do železniške infrastrukture, dostopnost do
cestne infrastrukture ter oddaljenost od vodov gospodarske javne infrastrukture smo uporabili
J-obliko funkcije, dejavnik naklon površja smo »opisali« s sigmoidalno funkcijo. Posamezne
dejavnike, ki bodisi stopnjujejo bodisi zmanjšujejo primernost FDO za njihovo reaktivacijo
oziroma vplivajo na to, kje je mogoče pričakovati hitrejšo (in z vidika najrazličnejših razvojnih
ovir najmanj oteženo) reaktivacijo FDO, smo zaradi medsebojne primerljivosti vseh v raziskavo
vključenih dejavnikov prikazali kategorično, od popolnoma neprimernih (vrednost 0) do najbolj
primernih (vrednost 255) lokacij oziroma območij reaktivacije FDO.
Večkriterijsko vrednotenje za preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala
evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije na podlagi omenjenih
kriterijev, njihove kategorizacije ter načinov standardizacije, je predstavljeno v Poglavju 6.
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Preglednica 8: Viri uporabljenih prostorskih podatkov, za potrebe večkriterijskega vrednotenja prostorsko-razvojnega
potenciala evidentiranih FDO.
Prostorski podatek / podatki
Kriterij
Vir podatkov
Naklon površja
Razmestitev poplavnih območij

Stopnja opuščenosti FDO

Število lastnikov zemljišč na FDO

Vrsta (tip) lastništva FDO
Prometna dostopnost: dostopnost
do železniške infrastrukture

Prometna dostopnost: dostopnost
do cestne infrastrukture
Komunalna opremljenost:
oddaljenost od vodov GJI (vodovod,
kanalizacija, el. energija, elek.
komunikacije, zemeljski plin)

Naklon površja
Digitalni model višin (5 x 5 m) (DMV 5), GURS (2014)
Območja razreda majhne/srednje/velike poplavne nevarnosti
Območja razreda majhne/srednje/velike poplavne nev., Geoportal ARSO (2018)
Stopnja opuščenosti FDO
Lastna ekspertna ocena na podlagi razmer na terenu, preverjena z intervjujem/
intervjuji s predstavnikom/predstavniki občin (2017)
Število lastnikov zemljišč na FDO
Elektronska zemljiška knjiga, Portal e-Sodstvo, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
(2017-2018)
Vrsta (tip) lastništva zemljišč na FDO
Elektronska zemljiška knjiga, Portal e-Sodstvo., Vrhovno sodišče Republike Slovenije
(2017-2018)
Železniška infrastruktura
Zbirni kataster GJI (ZK GJI) – sloj 1200 Železnice, GURS (2018)
Cestna infrastruktura avtocest (AC), hitrih cest (HC), glavnih cest I. reda (G1), glavnih
cest II. reda (G2), regionalnih cest I. reda (R1), regionalnih cest II. reda (R2),
regionalnih cest III. reda (R3), lokalnih cest (LC), zbirnih mestnih ali krajevnih cest,
mestnih ali krajevnih cest, glavnih mestnih cest
Zbirni kataster GJI (ZK GJI) – sloj 1100 Ceste, GURS (2018)
Vodovod, kanalizacija, električna energija, elektronske komunikacije, zemeljski plin
Zbirni kataster GJI (ZK GJI) – sloj 3100 Vodovod, sloj 3200 Kanalizacija, sloj 2100 El.
energija, sloj 2200 Zemeljski plin, sloj 6100 Elektronske komunikacije, GURS (2018)
Vodovarstvena območja (državni nivo)

Razmestitev vodovarstvenih
območij (državni in občinski nivo)

Vodovarstvena območja (državni nivo), Geoportal ARSO (2015)
Vodovarstvena območja (občinski nivo)
Vodovarstvena območja (občinski nivo), Geoportal ARSO (2015)
Območja naravnih vrednot
Register naravnih vrednot (območja), Geoportal ARSO (2015)
Ekološko pomembna območja (EPO)
Ekološko pomembna območja, Geoportal ARSO (2018)
Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)
Natura 2000, Geoportal ARSO (2013)
Širša zavarovana območja

Razmestitev varovanih in
zavarovanih območij naravnih
kakovosti

Zavarovana območja (poligoni), Geoportal ARSO (2006)
Ožja zavarovana območja
Zavarovana območja (točke), Geoportal ARSO (2006)
Točkovne naravne vrednote
Register naravnih vrednot (točke), Geoportal ARSO (2015)
Jame, uvrščene med ekološko pomembna območja
Ekološko pomembna območja (jame), Geoportal ARSO (2014)
Jame, uvrščene med naravne vrednote
Register naravnih vrednot (jame), Geoportal ARSO (2015)

Razmestitev območij kulturnih
kakovosti (enot kulturne dediščine)

Varstveni režimi kulturne dediščine in enote kulturne dediščine
Register nepremične kulturne dediščine, Varstveni režimi kulturne dediščine (eVRD),
Ministrstvo za kulturo, datum stanja podatkov 8. 11. 2017 (ZVKD Kranj) in 23. 5. 2018
(ZVKD Ljubljana)
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3.3.2 Postopek geoinformacijske podpore odločanju in večkriterijskega vrednotenja
Postopek geoinformacijske podpore odločanju za preliminarno oceno prostorsko-razvojnega
potenciala FDO vključuje 7 korakov, med katerimi sta najpomembnejša standardizacija
uporabljenih kriterijev ter izvedba večkriterijskega vrednotenja s pomočjo metode linearne
kombinacije, celoten postopek pa je podrobneje predstavljen v nadaljevanju.
Prvotnemu pregledu in analizi obstoječih raziskav ter relevantne literature, ki je omogočila
seznanitev z vsebinsko-teoretskimi izhodišči vezanih na FDO, metodološkimi pristopi k
njihovem evidentiranju v prostoru ter pristopi in izhodišči k oblikovanju ustreznih kriterijev za
vrednotenje oziroma za podajanje preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala
(funkcionalno) degradiranih območij, je sledilo obsežno lastno terensko delo, ki je omogočilo
njihovo evidentiranje ter podroben vpogled v obstoječe razmere na območju
Osrednjeslovenske statistične regije.
Po kvantitativni analizi stanja obravnavanih območij s predstavitvijo njihovih značilnosti, je v
tretjem sklopu sledilo večkriterijsko vrednotenje15 za preliminarno oceno prostorsko-razvojnega
potenciala evidentiranih FDO oziroma stopnje njihove primernosti za prenovo in ponovno
oživitev (»reaktivacijo«), glede na vnaprej opredeljene kriterije. Upoštevana je bila kombinacija
izbranih dejavnikov in kriterijev, ki vplivajo na prostorsko-razvojni potencial
določenega FDO. Pri izbiri relevantnih kriterijev smo poskušali zajeti smernice, ugotovitve in
usmeritve, različna priporočila ter obstoječe metodološke pristope iz relevantne literature, ki
obravnava poskuse vrednotenja razvojnega potenciala degradiranih območij ali vrednotenja
možnosti njihove reaktivacije; oziroma druge literature, ki se nanaša na prepoznavanje različnih
dejavnikov, ki bodisi stopnjujejo ali otežujejo uspešno in hitro reaktivacijo FDO. V določeni meri
smo izhajali tudi iz lastnih ugotovitev, glede na stanje FDO na preučevanem območju ter na
izpostavljene ključne razvojne ovire oziroma vzroke za (ne)uspešno oživitev evidentiranih FDO.
Določili smo 15 dejavnikov in dve omejitvi.
Za omenjene dejavnike in omejitve je v nadaljevanju sledilo pridobivanje relevantnih
prostorskih podatkov in podatkovnih baz. Vsem podatkom smo določili isto projekcijo in enako
ločljivost (le-ta je bila podobna ločljivosti podatkov digitalnega modela nadmorskih višin 5 x 5
m), nato pa jih uvozili v programski paket Idrisi Selva 17.0, kjer smo jim prav tako določili
omenjeno ločljivost, jih rasterizirali in jih pretvorili v podatkovno obliko byte. Sledila je
standardizacija tako pripravljenih podatkovnih slojev. Pri dejavnikih smo uporabili mehko
(»fuzzy«) standardizacijo, pri kategoričnih spremenljivkah kategorično standardizacijo, pri
omejitvah pa smo uporabili Boolovo standardizacijo. Na tak način standardizirane dejavnike
smo nato uporabili v metodi linearne kombinacije (»WLC«).
Metoda obtežene linearne kombinacije obsega dva koraka. Najprej z Boolovim prekrivanjem
podatkovnih slojev »izločimo« neprimerne površine, ki pridobijo Boolovo vrednost 0 (omejitve),
nato pa primerne površine z Boolovo vrednostjo 1 razvrstimo po stopnjah primernosti glede na
izbrane dejavnike, ki zavzemajo zvezne vrednosti od najmanjše do največje primernosti (t.j.
vrednosti od 0 do 255) (Ciglič, 2008). Prvotne vrednosti posameznih dejavnikov je potrebno
_____________________
15
Opomba: Večkriterijsko vrednotenje je postopek, pri katerem za dosego izbranega cilja ovrednotimo več različnih kriterijev, z namenom
pridobivanja informacije o primernosti izbranega območja z vidika več dejavnikov. Pri tem je na voljo več različnih metod večkriterijskega
odločanja, med drugim tudi Boolovo prekrivanje (ang. »Boolean intersection«) in obtežena linearna kombinacija (ang. »Weighted Linear
Combination«/»WLC»), ki smo ju uporabili v pričujočem delu.
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sprva standardizirati po enotni merski lestvici z vrednostmi od 0 (popolnoma neprimerno) do
255 (popolnoma primerno). Obtežene dejavnike oziroma podatkovne sloje (v pričujočem delu
dejavnikov nismo obteževali) je potrebno v nadaljevanju združiti v enoten podatkovni sloj, za
katerega program za vsako posamezno celico izračuna vrednosti. Te vrednosti so izračunane po
formuli S = Σwixi x Пcj. S označuje primernost, wi utež posameznega dejavnika, xi vrednost
posameznega dejavnika, Пcj pa zmnožek omejitev (Ciglič, 2008). Primernost izbranega območja
z vidika določenega cilja je na podlagi metode obtežene linearne kombinacije tako določena
glede na zmnožek vsote vseh v raziskavo vključenih dejavnikov in zmnožka vrednosti vseh v
raziskavo vključenih omejitev. Metoda obtežene linearne kombinacije omogoča nadomeščanje
kriterijev oziroma t.i. trgovanje (ang. »tradeoff«), kar pomeni, da lahko zelo nizko primernost z
vidika določenega dejavnika, »nadomesti« večja primernost z vidika drugih, v raziskavo
vključenih dejavnikov (Bergant, 2010). Končni rezultati metode obtežene linearne kombinacije,
ki odražajo primernost izbranega območja z vidika določenega cilja, privzamejo, tako kot vhodni
podatki, vrednosti od 0 do 255 (Eastman, 2001; cv: Ciglič, 2008). Vsaka celica končnega
podatkovnega sloja tako zavzema določeno vrednost od 0 do 255 in nakazuje stopnjo
primernosti z vidika izbranega cilja (od 0 % do 100 % primernosti).
Slika 95: Metodološki postopek metode obtežene linearne kombinacije.

Vir: Ciglič, 2008, str. 111.

Končen rezultat predstavlja preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala
evidentiranih FDO na preučevanem območju. Izvedba analize, ki nakazuje stopnjo primernosti
evidentiranih FDO za prenovo in ponovno oživitev (»reaktivacijo«) glede na izbrane kriterije,
izpostavlja tista FDO, ki jih je mogoče »najhitreje« (in s čim manjšimi »razvojnimi« ovirami na
FDO, ki so napoti njihovi uspešni prenovi in ponovni oživitvi (»reaktivaciji«)) uporabiti kot
»prostorsko podlago« za nov razvoj. Za ta FDO je, z vidika najrazličnejšh razvojnih ovir, mogoče
pričakovati najmanj oteženo in hitro reaktivacijo. Slika 96 shematsko predstavlja vse potrebne
korake za izvedbo preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala ter celovite obravnave
FDO.
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Slika 96: Shematski prikaz metodologije raziskave.
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4. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA
Preučevano območje v pričujočem delu obsega Osrednjeslovensko statistično regijo (oziroma
Ljubljansko urbano regijo (LUR)) - glede na družbeno- in naravnogeografske značilnosti
heterogeno in pokrajinsko pestro območje v osrednjem delu Slovenije, ki zajema področje dna
Ljubljanske kotline in njenega širšega zaledja. Gre za prostorsko obsežno območje s površino
2.334 km2, kar predstavlja približno 12 % površine Slovenije. Obravnavana statistična regija je
po površini druga največja statistična regija v Sloveniji (prostorsko obsežnejša je le statistična
regija Jugovzhodna Slovenija s površino 2.675 km2) (RPE. GURS, 2018).
Glede na različne kazalce se obravnavana statistična regija precej razlikuje od drugih statističnih
regij v Sloveniji. Po gostoti prebivalcev je najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja
ter po gospodarskih kazalcih gospodarsko najbolj razvita (Rebernik, 2002; Brenk, 2018). Zaradi
velikega števila podjetij in delovnih mest regija ustvarja več kot tretjino slovenskega bruto
družbenega proizvoda (Regionalni razvojni …, 2015).
Karta 26: Prostorski prikaz in umestitev preučevanega območja.

V nadaljevanju predstavljamo oris preučevanega območja, s poudarkom na elementih, ki so
vezani na prostorski razvoj in ključno sooblikujejo specifike obravnavanega območja ter tako
posredno (ali neposredno) vplivajo na pojavnost FDO v prostoru ter njihove značilnosti. V
nadaljevanju izpostavljamo: reliefne značilnosti preučevanega območja s poudarkom na njegovi
prehodnosti in heterogenosti, poselitvene značilnosti s poudarkom na intenzivnih dnevnih
migracijah, nakazujemo intenziteto sprememb v prostoru v smislu hitrih in obsežnih sprememb
dejanske rabe, kot pokazatelja prostorskih teženj na preučevanem območju izpostavljamo tudi
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dinamiko izdanih gradbenih dovoljenj ter predstavljamo omejitve v prostoru in posegih v
prostor v povezavi z: varovanjem vodnih virov ter ohranjanjem kakovostne pitne vode,
poplavno ogroženostjo območja, razmestitvijo varovanih in zavarovanih območij naravnih
kakovosti ter razmestitvijo varovanih območij kulturne dediščine. V zaključnem delu
izpostavljamo še pregled preteklih popisov evidentiranja degradiranih območij, kar omogoča
delni vpogled v prisotnost tovrstnih območij na obravnavanem območju in dinamiko njihovega
pojavljanja v prostoru.
I. Prehodnost in reliefna heterogenost območja
Z ozirom na reliefne značilnosti je za obravnavano območje značilna prehodnost in
heterogenost, saj se tu stika in prepleta več »mikroregij«. Preučevano območje na severnem
delu omejujejo Kamniško-Savinjske Alpe, na zahodu Polhograjsko in Rovtarsko hribovje, na
vzhodu zahodni del Posavskega hribovja, na jugu pa območje prek južnega dela dna Ljubljanske
kotline oziroma mokrotnega in uravnavanega Ljubljanskega barja ostro prehaja v reliefno
razgibano in raznoliko Krimsko hribovje in Menišijo ter v kraško razčlenjeno Notranjsko podolje,
za katero je značilno prepletanje ravninskega sveta s kraškimi polji, nižje ležečih hribovij in
kraških planot ter gozdnatih in neposeljenih višjih kraških planot. Na jugovzhodu, se preučevano
območje razprostira nad nižjim planotastim in razčlenjenim (z nizom kraških polj, slepih dolin,
suhih kraških dolov, hribovij in planot) svetom zahodnega Dolenjskega podolja, suhim in
podolgovatim kraškim poljem – Dobrepoljem, nerazčlenjenimi pobočji Male gore, kraško
razčlenjeno Zahodno Suho krajino s prevladujočimi kraškimi doli (uvalami) in vmesnim
hribovitim svetom, dolino Krke v njenem zgornjem toku ter nad hribovito in reliefno razgibano,
slemenasto-dolinasto, dolomitno in neprepustno Velikolaščansko pokrajino z globokimi
grapami in strmimi pobočji, ki v vršnih delih prehajajo v kopaste vrhove in »zaobljena« slemena.
Osrednji del Osrednjeslovenske statistične regije zavzema lahko prehoden, ravninski ter z
rečnimi nanosi preoblikovan svet Savske ravni oziroma dno Ljubljanske kotline, ki velja za
največjo sklenjeno ravnino v Sloveniji. Na severozahodu se obravnavano območje razprostira
nad uravnanim Kranjsko-Sorškim poljem, ki se na jugovzhodu zaključuje z Medenskimi vrati pri
Grmadi, od tu pa prehaja v zahodni del Ljubljanskega polja, ki se razprostira od Ljubljanskih vrat
oziroma Ljubljanskega barja na jugu do Posavskega hribovja na vzhodu. Na severnem delu ob
vznožju Kamniško-Savinjskih Alp, med reko Savo na jugu in gričevnatimi Tunjiškimi Dobravami
na severu, se ob Kamniški Bistrici in njenih večjih pritokih (t.j. Radomlji, Rači, Pšati) območje
razprostira nad uravnano Kamniškobistriško ravnjo, zahodno, med Kranjskim in Ljubljanjskim
poljem, pa obsega še terasasto preblikovano Vodiško-Skaručensko polje s šmarnogorskorašiškimi osamelci (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998).
Glede na reliefne značilnosti preučevanega območja, je mogoče le-tega v grobem razdeliti na
štiri pokrajinske enote, ki obsegajo: alpski visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp na
severnem delu preučevanega območja, vzpeta, reliefno močno razgibana predalpska hribovja
z vmesnimi (ozkimi) dolinami in grapami na zahodnem in vzhodnem delu preučevanega
območja, vzpet, planotast svet, kamor spadajo kraške planote, ki »obrobljajo« nižja ravninskodolinska dna ter ravninsko-dolinski svet, ki se večinoma nahaja v osrednjem delu preučevanega
območja in obsega Ljubljansko barje, Ljubljansko kotlino z Ljubljanskim, Kranjsko-Sorškim in
Vodiško-Skaručenskim poljem, ter Kamniškobistriško ravan na severnem in Dolenjsko podolje
na vzhodnem delu.
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Slika 98: Reliefno razgibano in vzpeto območje KamniškoSavinjskih
Alp
oziroma
Velike
planine
nad
Kamniškobistriško ravnjo (v ozadju).

Slika 97: Uravnan in intenzivnemu poljedelstvu namenjen
del Kamniškobistriške ravni pod naseljem Križ.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

II. Poselitvene značilnosti
Reliefna izoblikovanost pogojuje tudi poselitvene značilnosti preučevanega območja. Za
območje je značilna izrazita dvojnost med pokrajinskimi enotami ravninsko-dolinskega sveta in
pokrajinskimi enotami, za katere je značilna večja reliefna razgibanost in heterogenost.
Dvojnost se prostorsko odraža v gostoti poselitve, gospodarski razvitosti in opremljenosti
posameznih naselij, strukturi prevladujočih dejavnosti, deležu kmečkega prebivalstva,
pridelovalni usmeritvi kmetij, rabi tal, stopnji pritiskov pozidave in drugih antropogenih vplivih
na naravne vire.
V osrednjem delu preučevanega območja je tako na pretežnem delu uravnanega Ljubljanskega
polja in severnega roba Ljubljanskega barja locirana Ljubljana, največje naselje, zgostitveno
središče, prebivalstveno, gospodarsko, poslovno, kulturno in politično težišče preučevanega
območja ter hkrati tudi glavno mesto Slovenije s širokim vplivnim območjem. Široko vplivno
območje omenjenega naselja vpliva na to, da je Ljubljanska urbana regija prepoznana kot
največja mestna regija v Sloveniji (Rebernik, 2008). Tu je zaradi ugodne prometne lege nastalo
eno najpomembnejših križišč prometnih tokov v Sloveniji. Zaradi ugodnih poselitvenih naravnih
(prevladujoče ravninsko površje) in družbenih razmer je omenjeno območje tudi eno najgosteje
poseljenih območij v Sloveniji (Odlok o …, 2018). Vse od Kamnika se ob Kamniški Bistrici
nepretrgoma »vleče« poselitveno območje preko Homca, Radomelj, Domžal, Dragomelja,
Podgorice pri Črnučah in Ljubljane ter se nato še nadaljuje ob glavnih prometnicah
jugovzhodno, južno, jugozahodno, severozahodno, severno in vzhodno od Ljubljane (DOF050.
GURS, 2014). Na tem območju živi večina prebivalcev Osrednjeslovenske statistične regije in je
skoncentrirana tudi večina dejavnosti (Odlok o …, 2018).
Značilna intenzivna koncentracija prebivalstva v Ljubljani v povojnem obdobju, se je po letu
1960 postopoma umirila. S suburbanizacijo se je rast prebivalstva »prenesla« na zunanje
mestno obrobje, pri čemer je nekdanjo centralno vlogo Ljubljane, prevzelo in zamenjalo
oblikovanje funkcionalne soodvisnosti z drugimi manjšimi mesti v okolici (Kamnik, Domžale,
Vrhnika, Grosuplje) ter njihovo »prostorsko združevanje (stapljanje)«, ne da bi ta mesta povsem
izgubila »identiteto« oziroma postala gola spalna naselja. Ljubljani so ob tovrstnih procesih
ostale funkcije najvišje stopnje (Mlinar Strgar, 1987).
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Ljubljana predstavlja hkrati tudi občinsko središče istoimenske mestne občine. Poleg omenjene
občine, obravnavano območje obsega še 24 drugih občin, ki si po velikosti sledijo: občina
Kamnik, Ivančna Gorica, Logatec, Grosuplje, Dobrova-Polhov Gradec, Vrhnika, Dobrepolje,
Velike Lašče, Ig, Šmartno pri Litiji, Brezovica, Medvode, Lukovica, Domžale, Moravče, Škofljica,
Borovnica, Dol pri Ljubljani, Horjul, Vodice, Komenda, Mengeš, Log-Dragomer ter Trzin (RPE.
GURS, 2018). Razmeroma velika prostorska razdrobljenost je značilna tudi za naselja na
preučevanem območju, saj se tu nahaja 921 naselij. Po površini so največja naselja na
obravnavanem območju Ljubljana, Kamniška Bistrica, Logatec, Novi Svet in Rakitna, velika
večina naselij (zlasti na območjih večje reliefne razgibanosti) pa je manjših in običajno tudi brez
pomembnejših centralnih funkcij (RPE. GURS, 2018). Večinoma se pojavljajo v obliki bolj ali
manj strnjenih podeželskih naselij, v višjih legah pa v obliki zaselkov ter samotnih kmetij
(Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Navkljub velikemu številu manjših naselij brez centralnih
funkcij, je na preučevanem območju razmeroma dobro razvit sistem središčnih naselij. Številna
naselja obsegajo določeno stopnjo centralnosti, predstavljajo jedro gospodarskega, socialnega
in kulturnega življenja oziroma so v njih skoncentrirane storitvene dejavnosti, katerih namen je
oskrba prebivalstva širše okolice oziroma oskrba (lastnega) lokalnega prebivalstva (Benkovič
Krašovec, 2006). Središčna oziroma centralna naselja višje stopnje16 po Benkovič Kraševčevi
(2006) so Ljubljana, Kamnik, Domžale, Grosuplje, Mengeš, Trzin, Medvode, Logatec, Laze,
Vrhnika in Verd, med centralna naselja 2. stopnje z nadpovprečno opremljenostjo17 pa se uvršča
Ivančna Gorica. Centralna naselja 2. stopnje s povprečno opremljenostjo18 so Vodice, Moravče,
Velike Lašče, Škofljica, Borovnica, Dobrova in Videm. Med centralna naselja 2. stopnje s
podpovprečno opremljenostjo19 pa se na preučevanem območju uvrščajo Polhov Gradec,
Horjul, Komenda, Ig, Lukovica pri Domžalah, Prevoje pri Šentvidu, Brezovica pri Ljubljani, Vnanje
Gorice, Dob, Preserje pri Radomljah in Rodica. Številna druga naselja se uvrščajo tudi med
centralna naselja 1. stopnje bodisi z nadpovprečno ali povprečno opremljenostjo (Benkovič
Kraševec, 2006). Na posameznih območjih z večjo reliefno razčlenjenostjo (Posavsko hribovje,
območje Kamniške Bistrice, Tuhinjska dolina idr.), se na obsežnem območju ni izoblikovalo večje
skupno središče. Krajevna središča so tu običajno podpovprečno opremljena, zato je za obsežna
območja značilno gravitiranje in usmerjenost k večjim središčem (Ljubljana, Domžale, Kamnik
idr.) (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998). Večina dejavnosti in storitev je na preučevanem
območju skoncentriranih v Ljubljani. Kot ugotavlja Rebernik (2008, str. 97) je obravnavana regija
značilna monocentrična urbana regija z »močnim« središčem, kjer je posledično osredotočen
tudi velik del prebivalstva regije. Leta 2018 je več kot polovica (52 %) prebivalcev
Osrednjeslovenske statistične regije prebivala v Ljubljani (Prebivalstvo-izbrani …, 2018;
Prebivalstvo po …, 2018). Med občinami je zato gostota poselitve v Mestni občini Ljubljana
daleč najvišja in znaša 1.053 preb./km2, glede na slovensko povprečje (102 preb./km2) pa so
nadpovprečno poseljene še občine Domžale, Trzin, Mengeš, Log-Dragomer, Komenda,
Škofljica, Medvode, Dol pri Ljubljani, Vodice, Grosuplje, Vrhnika, Brezovica, Kamnik in
Borovnica. Gostota poselitve je na obravnavanem območju najnižja v občinah Dobrepolje,
_______________________
16
Centralno naselje višje stopnje je po Benkovič Kraševčevi (2006) naselje, ki obsega raznolike in številne centralne dejavnosti (za centralna
naselja 2. stopnje), specializirane trgovine ter veliko izbiro drugih specializiranih storitev in obrti.
17 Centralno naselje 2. stopnje z nadpovprečno opremljenostjo je po Benkovič Kraševčevi (2006) naselje, ki obsega (lahko v večjem številu):
popolno ali nepopolno osnovno šolo, trgovino z živili, gostinski objekt s hrano ali pijačo, specializirane obrti in storitve, vrtec, zdravstveno
ustanovo, pošto, zobno ambulanto, splošno knjižnico, bančno podružnico, lekarno, krajevni urad, bencinski servis, veterinarsko ambulanto,
policijsko upravo, vsaj pet specializiranih trgovin ter druge specializirane obrti in storitve.
18
Centralno naselje 2. stopnje s povprečno opremljenostjo je po Benkovič Kraševčevi (2006) naselje, ki obsega popolno osnovno šolo, vrtec,
trgovino z živili, gostinski objekt s hrano in pijačo, zdravstveno ustanovo, pošto, zobno ambulanto, splošno knjižnico, bančno podružnico,
lekarno, krajevni urad, bencinski servis ter specializirane obrti in storitve.
19
Centralno naselje 2. stopnje s podpovprečno opremljenostjo je po Benkovič Kraševčevi (2006) naselje, kjer so manjkajoče največ tri dejavnosti
za centralna naselja 2. stopnje med naslednjimi: zobna ambulanta, lekarna, splošna knjižnica, krajevni urad, bencinski servis.

144

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

Velike Lašče in Šmartno pri Litiji (Prebivalstvo po starosti …, 2018; RPE. GURS, 2018). Z ozirom
na poselitvene značilnosti je za obravnavano regijo značilna velika heterogenost. Na najbolj
urbaniziranih območjih gostota poselitve znaša 1.053 preb./km2, na najmanj pa le 38 preb./km2
(Regionalni razvojni …, 2015; Prebivalstvo po starosti …, 2018; RPE. GURS, 2018).

Število prebivalcev (2018)

Gostota poselitve
(preb./km2)

Indeks delovne migracije

Število izdanih GD na
1000 prebivalcev (2017)

Delež izdanih GD za
stanovanjske stavbe [%]
(2017)

Povprečna površina
stavb, za katere so bila
izdana GD [m2] (2017)

Borovnica

42

4.412

105

38,3

30,1

1,6

85,7

155

Brezovica

91

12.186

134

57,0

32,3

2,8

85,3

314

Dobrepolje

103

3.881

38

56,4

59,6

5,1

15,0

223

Dobrova-Polhov Gradec

117

7.661

66

43,8

77,8

3,7

67,9

259

Dol pri Ljubljani

33

6.008

182

58,4

55,6

1,7

90,0

238

Domžale

72

35.675

495

71,8

125,4

1,6

92,9

342

Grosuplje

134

20.672

154

72,9

140,6

4,0

43,9

282

Horjul

33

3.017

91

79,4

24,9

3,0

44,4

207

Občina

Izguba kmetijskih in
gozdnih zemljišč na račun
pozidave med 2008 in
2018 (v ha)

Površina (km2)

Preglednica 9: Izbrane značilnosti občin Osrednjeslovenske statistične regije.

Ig

99

7.366

74

51,1

90,0

3,8

75,0

207

Ivančna Gorica

227

16.544

73

61,8

180,9

5,8

30,5

124

Kamnik

266

29.487

111

62,7

176,9

2,4

58,3

181

Komenda

24

6.192

258

96,4

102,5

5,4

18,2

1371

Logatec

173

13.976

81

65,7

132,3

3,1

58,1

390

Log-Dragomer

11

3.631

330

37,8

19,4

1,6

100,0

212

Lukovica

75

5.799

77

57,1

75,0

2,3

100,0

253

Medvode

78

16.362

210

61,6

155,8

2,4

64,1

363

Mengeš

22

7.917

360

73,8

43,2

2,4

78,9

617

MOL

275

28.9518

1053

184,7

572,0

0,8

70,6

531

Moravče

61

5.328

87

36,7

75,4

2,1

81,8

321

Škofljica

43

11.098

258

53,8

73,7

1,5

68,8

675

Šmartno pri Litiji

95

5.565

59

51,9

93,9

2,0

27,3

83

Trzin

9

3869

430

332,6

9,5

2,6

60,0

331

103

4.303

42

34,8

56,0

2,3

70,0

246

Velike Lašče
Vodice

31

4.861

157

44,9

48,3

4,1

85,0

198

Vrhnika

116

16.978

146

57,1

120,8

2,7

71,7

231

minimalne vrednosti
maksimalne vrednosti ; GD – gradbeno dovoljenje.
Opomba k preglednici:
Vir podatkov: Delovno aktivno …, 2017; Gradbena dovoljenja - izbrani kazalniki, po občinah …, 2017; Prebivalstvo po
starosti …, 2018; RPE. GURS, 2018.

Območja z zgostitvijo prebivalstva so se na obravnavanem območju oblikovala zlasti ob glavnih
prometnih vpadnicah v smereh proti Vrhniki, Medvodam, Domžalam in Kamniku, na vzhodnem
delu preučevanega območja pa proti Grosuplju in Ivančni Gorici (Rebernik, 2008). Manjša in
ponekod izrazito majhna (pod 10 preb./km2) poseljenost je značilna za prometno odmaknjena
in slabše dostopna območja, ki se nahajajo na južnem in zahodnem delu občin Velike Lašče in
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Logatec, na južnem delu občin Dobrepolje, Ig, Brezovica, Borovnica in Vrhnika, na južnem in
skrajnem severnem delu občine Ivančna Gorica, na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, v
pretežnem delu občine Šmartno pri Litiji, na skrajnem severnem delu občin Domžale in
Lukovica, na severnem, severovzhodnem in jugovzhodnem delu občine Kamnik, na
jugozahodnem delu občine Medvode ter na zahodnem in severnem delu občine DobrovaPolhov Gradec. Podpovprečno je naseljenih 617 od 921 naselij, od tega v 159 naseljih podatka
o številu prebivalcev, zaradi statistične zaupnosti, ni dostopnega. V omenjenih naseljih je, zaradi
majhnega števila prebivalcev, mogoče predvidevati zelo nizko gostoto poselitve (RPE. GURS,
2018; Prebivalstvo-izbrani …, 2018). Posamezna naselja (npr. Dolenje Kališče v občini Velike
Lašče) so brez stalnega prebivalstva.
Karta 27: Gostota prebivalstva po naseljih v Osrednjeslovenski statistični regiji (2018).

Najbolj obsežno območje goste poselitve v Osrednjeslovenski statistični regiji se nahaja na
območju Kamniško-bistriške ravni (Rebernik, 2008). Med štirinajstimi najgosteje poseljenimi
naselji (nad 1.000 preb./km2) v obravnavani regiji, se jih kar devet nahaja na tem območju, in
sicer: Domžale, Vir, Rodica, Srednje Jarše, Spodnje Jarše, Preserje pri Radomljah, Kamnik,
Mekinje in Nožice. Druga najgosteje poseljena naselja na preučevanem območju pa so še
Gmajnica (naselje z največjo gostoto poselitve na območju Osrednjeslovenske statistične
regije), Ljubljana, Grosuplje, Medvode in Ivančna Gorica. Omenjena naselja izstopajo tudi po
številu prebivalcev. Daleč največje naselje po številu prebivalcev je Ljubljana (280.940), ki
obsega več kot polovico vseh prebivalcev Osrednjeslovenske statistične regije, sledijo pa ji še
Kamnik (13.724), Domžale (12.922), Logatec (9.428), Vrhnika (8.701) in Grosuplje (7.549)
(Prebivalstvo-izbrani …, 2018; RPE. GURS, 2018).
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Z vidika nadaljnega »razvoja« poselitvenih območij, je poznavanje pretekle prebivalstvene
dinamike oziroma demografskih sprememb ključno. Upadanje števila prebivalcev na
določenem območju lahko vpliva na to, da v prihodnosti ne bo večjega pritiska na stavbna
zemljišča, če to ne bo rezultat bodisi gospodarskega razvoja ali zahtev po večjem stanovanjskem
standardu. Prirastki prebivalstva v minulih letih lahko nakazujejo pričakovano prebivalstveno
dinamiko (na katero sicer deloma vplivajo tudi selitvena gibanja) v naslednjih planskih obdobjih
(Bogataj, Drobne, Bogataj, 2002). Slednje je uporabno zlasti z vidika podpiranja odločitev o
investicijah v prostoru, načrtovanja prihodnjih investicij oziroma določevanja najbolj optimalnih
lokacij investicij v prostoru. Največ novih investicij se namreč običajno usmerja na območja z
intenzivno prebivalstveno dinamiko, za katera je značilen porast števila prebivalstva.
Spreminjanje števila prebivalcev (prebivalstvena dinamika) oziroma letni prirastek prebivalstva
lahko nakazuje tudi na druge pojave in procese v prostoru. Porast zazidalnih površin na
območjih brez prirastka prebivalstva lahko nakazuje na višanje prostorskega standarda ali na
povečano povpraševanje po poslovnih in drugih nestanovanjskih prostorih. Posledično je
potrebno izpostaviti, da je načrtovanje povpraševanja po stavbnih zemljiščih zaradi
predvidenega porasta števila prebivalstva v določeni meri odvisno tudi od prostorskega
standarda, za katerega se bodo odločili prebivalci (Bogataj, Drobne, Bogataj, 2002).
Za večino naselij na preučevanem območju je med letoma 2011 in 2018 značilen porast števila
prebivalcev. V omenjenem obdobju se je porast števila prebivalcev pojavil v 536 naseljih, upad
pa v 351 naseljih od 921 naselij. Na območju naselij Osrednjeslovenske statistične regije je bil
med letoma 2011 in 2018 daleč največji porast števila prebivalcev značilen za Ljubljano, kjer se
je le-to povečalo za 8.720 prebivalcev. Za nobeno drugo naselje na preučevanem območju ni
značilen tolikšen porast prebivalstva. Med naselji z največjim prirastkom števila prebivalcev v
obravnavanem obdobju je mogoče izpostaviti še Lavrico (porast za 960 prebivalcev), Domžale
(porast za 516 prebivalcev) in Škofljico (porast za 507 prebivalcev) (Prebivalstvo-izbrani …,
2011; Prebivalstvo-izbrani …, 2018). Za omenjena naselja je značilna lociranost v neposredni
bližini Ljubljane in njihova dobra dostopnost ter povezanost z glavnim mestom, zato je na teh
lokacijah največje povečanje števila prebivalstva v obravnavanem obdobju in na obravnavanem
območju pričakovano. Največji upad števila prebivalcev (nad 30 prebivalcev) je na
preučevanem območju značilen za naselja, ki so prostorsko bolj odmaknjena in slabše dostopna
oziroma so zanje značilni slabši naravni pogoji (višje nadmorske višine, večja reliefna
razgibanost idr.) (npr. Šmartno pri Litiji, Paka, Pretrž, Zgornje Jarše, Poljane pri Stični idr.)
(Prebivalstvo-izbrani …, 2011; Prebivalstvo-izbrani …, 2018).
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Karta 28: Spreminjanje števila prebivalcev (prebivalstvena dinamika) oziroma letni prirastek prebivalstva po naseljih
na območju Osrednjeslovenske statistične regije med letoma 2011 in 2018.

III. Intenzivne dnevne migracije
Spreminjanje števila prebivalcev (prebivalstvena dinamika) po naseljih na območju
Osrednjeslovenske statistične regije med letoma 2011 in 2018, nakazuje, da je za obravnavano
statistično regijo značilen splošen trend razseljevanja prebivalstva ter (sub)urbanizacija širšega
obmestnega prostora v okolici Ljubljane (Rebernik, 2008). Rebernik (2008, str. 97) ugotavlja, da
delovna mesta razseljevanju ne sledijo, pač pa ostajajo prostorsko skoncentrirana na ožjem
urbanem območju Ljubljane, kar povzroča intenzivne dnevne migracije in ustvarja z njimi
povezane izrazite prometne tokove. Poleg delovnih migracij so v obravnavani statistični regiji
prisotne tudi izrazite dnevne migracije zaradi šolanja, oskrbe in storitev (Rebernik, 2008). Po
oceni iz leta 2009 naj bi v Ljubljano potovalo skoraj 150.000 zaposlenih in šolajočih se oseb
dnevno (Nared in sod., 2012; cv: Regionalni razvojni …, 2015). Vplivno območje Ljubljane glede
zaposlitve, šolanja, oskrbe in storitev presega obseg Osrednjeslovenske statistične regije in
vključuje še del Gorenjske, Notranjske, Zasavske statistične regije ter statistične regije
Jugovzhodna Slovenija (Rebernik, 2008). »Z glavnim mestom Ljubljana je Ljubljanska urbana
regija najpomembnejši cilj migracijskih tokov v Sloveniji« (Regionalni razvojni …, 2015).
Osrednjeslovenska statistična regija je edina med regijami, ki ima presežek delovnih mest (za
28 %) glede na število delovno aktivnega prebivalstva (Brnot, 2018). Slednje vpliva na to, da se
je znotraj obravnavanega območja izoblikovalo gravitacijsko središče, v katerem se združujejo
glavni regijski in medregijski tokovi dnevne migracije. (Regionalni razvojni …, 2015). Le-te delno
ponazarja indeks delovne migracije (IDM), ki predstavlja razmerje med številom delovno
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aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v občini delovnega mesta in številom delovno aktivnih
prebivalcev (brez kmetov) v občini prebivališča. Indeks meri zgolj delovne migracije med
posameznimi občinami, ne upošteva pa vseh notranjih delovnih migracij v opazovani občini, ter
nakazuje, da določena zaposlena oseba odhaja na delo iz občine v kateri ima stalno prebivališče,
v drugo občino v kateri ima delovno mesto (Brnot, 2017). Leta 2017 je bila na preučevanem
območju s tokovi delovnih migracij najbolj obremenjena Mestna občina Ljubljana, najvišji
indeks delovnih migracij pa je imela občina Trzin, ki izstopa med »izrazito delovnimi« občinami
tudi na ravni Slovenije. Omenjena občina je imela v letu 2017 trikrat več delovnih mest kot je
delovno aktivnih oseb s stalnim prebivališčem v tej občini (Brnot, 2018). Kot »zmerno delovna«
občina, je bila glede na podatke iz leta 2017, prepoznana tudi občina Komenda, »izrazito
bivalna« občina, za katero je značilno izrazito višje število delovno aktivnega prebivalstva od
delovnih mest, pa je bila prepoznana občina Velike Lašče (Brnot, 2017; Delovno aktivno …,
2017). Največ medbočinskih delovnih migrantov je iz Mestne občine Ljubljana, občine Domžale,
in občine Kamnik, daleč največ medobčinskih delovnih migrantov pa je zaposlenih v Mestni
občini Ljubljana, ki ji sledijo občina Domžale, občina Trzin, občina Grosuplje ter občina Kamnik
(Brnot, 2017; Delovno aktivno …, 2017). Del omenjenih delovnih migrantov ima lahko začasno
prebivališče tudi v Ljubljani, zato se lahko dejansko stanje in število medobčinskih delovnih
migrantov nekoliko razlikujeta (Pavlin, Sluga, 2000; cv: Rebernik, 2008).
Karta 29: Indeks delovne migracije leta 2017 po občinah Osrednjeslovenske statistične regije.

Območje Osrednjeslovenske statistične regije z različnih vidikov predstavlja »zgostitveno
regijo«, ki je, kljub svoji gospodarski razvitosti, prepoznana kot poseben tip problemske regije,
za katero je značilno, da se v njej vzporedno z gospodarskim razvojem odvijajo procesi
pospešene rasti prebivalstva, zgoščevanja gospodarskih dejavnosti, zgoščevanja delovnih mest
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in drugo. Ob tem se učinki procesov zgoščevanja postopno odražajo v različnih gospodarskih,
demografskih, urbanih, okoljskih in prostorskih problemih. Med razvojnimi problemi
obravnavane statistične regije tako izstopajo predvsem obsežne dnevne migracije prebivalstva
in intenzivni prometni tokovi, ki se združujejo v osrednjem delu regije, potratna prostorska
struktura poselitve, intenzivni pritiski na stavbna zemljišča, stalno povečevanje potreb po
zagotavljanju ustrezne infrastrukturne opremljenosti, povečevanje pritiskov na okolje in drugo
(Vintar Mally, Kušar, 2004). Pojavlja se velika dinamika prirastka prebivalstva v polurnem
potovalnem pasu okoli Ljubljane, širijo se robovi regionalnih in občinskih središč, kjer je cena
zemljišč nižja glede na ceno zemljišč v mestnih oziroma urbanih predelih, podeželska in v večji
meri odmaknjena območja pa se starajo in praznijo. Nekdanji industrijski obrati, zlasti v
odročnejših krajih samevajo ali pa so gradbeno predimenzionirani za dejavnosti, ki tam v veliko
primerih »životarijo«. Lokalno prebivalstvo za stalno ali dnevno migrira v urbana naselja, za
katera je značilno večje število delovnih mest. Ob robovih večjih mest nastajajo poslovne in
industrijske cone (Bogataj, Drobne, Bogataj, 2002). Omenjeni pojavi povzročajo v prostoru
številne (pogosto ireverzibilne) spremembe, zlasti pa vplivajo na večjo razdrobljenost in
potratno prostorsko strukturo poselitve.
»Ker se je v preteklih desetletjih s suburbanizacijo Ljubljana bolj ali manj stihijsko širila v okolico,
so bile pozidane velike površine kmetijsko najkvalitetnejših zemljišč, po drugi strani pa se je v
hribovitem zaledju Ljubljane nadaljevala stagnacija ali celo depopulacija, ki je povzročila
precejšnje zaraščanje z gozdovi« (Mlinar Strgar, 1987). Omenjeni procesi so vplivali, da je bil že
leta 1982 izdan intervencijski zakon o zaščiti kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti
(Mlinar Strgar, 1987).
IV. Spremembe v prostoru – hitre in obsežne spremembe dejanske rabe
Normativna urejenost sprememb namembnosti in načrtovanih posegov na kmetijska zemljišča
je na preučevanem območju bistvena, saj se za kmetijstvo najprimernejša zemljišča nahajajo
na ravninskih predelih, zlasti na območju Ljubljanskega polja, kjer so pritiski poselitve in
povpraševanja po prostoru, zaradi razvoja naselij in umeščanja infrastrukture, največji (Mlinar
Strgar, 1987; Grafični in pisni podatki za Talno število. MKGP, 2008). Pozidava je bila v preteklem
stoletju in pol namreč najbolj izrazito usmerjena ravno proti severu, na tradicionalno kmetijsko
in rodovitno Ljubljansko polje. Urbanizacijski pritiski, ki se odražajo v zmanjševanju in v izgubi
kmetijskih zemljišč za potrebe pozidave, gradnje prometnic ali druge infrastrukture, so močno
posegli na to območje, posledično pa tudi vplivali na »eksistenčni vir« kmetijske dejavnosti
(Kladnik, Petek, 2007). »Ljubljana je že do začetka 90. let 20. stoletja porabila za cestno
infrastrukturo kar 840 ha zemljišč« (Špes, Lampič, Smrekar, 1995; cv: Kladnik, Petek, 2007).
Izguba kmetijskih, posebno obdelovalnih površin je v slovenskem merilu kritična, saj država
razpolaga z omejenim obsegom kmetijskih zemljišč (zlasti njiivskih površin) (Lampič, Repe,
2013). »Med 38 državami Evropske okoljske agencije, se Slovenija uvršča med države z najnižjim
deležem kmetijskih zemljišč v strukturi rabe (manj kot 35 %), še manj ugoden pa je obseg njiv
na prebivalca« (Lampič, Repe, 2013). V nekaterih evropskih državah (npr. na Danskem,
Madžarskem, Irskem, Poljskem) delež kmetijskih zemljišč presega 60 %. Tudi s tega vidika je
učinkovitejše upravljanje s kmetijskimi zemljišči, zlasti pa racionalnejša raba prostora s
prednostnim varovanjem kmetijskih zemljišč za potrebe zagotavljanja ustrezne stopnje
prehranske samooskrbe, bistvena (Lampič, Repe, 2013).
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Glede na podatke evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je učinkovitost upravljanja in racionalne rabe kmetijskih
zemljišč na preučevanem območju izražena v manjši meri, saj je v obdobju od 2008 do 2018
med različnimi tipi dejanske rabe tal, mogoče opaziti največji skupen porast ravno pozidanih in
sorodnih zemljišč (za 964 ha) ter začasno neobdelanih kmetijskih zemljišč, med katere sodijo
kmetijske površine, ki se začasno ne uporabljajo zaradi gradnje infrastrukture ali drugih
objektov ter še niso v funkciji, kateri so bila namenjene oziroma so neobdelane zaradi socialnih
ali drugih razlogov, rigolane površine, ki še niso v predvideni funkciji, nezatravljene površine,
izkrčene gozdne površine, na katerih še ni vzpostavljena predvidena raba, nezatravljene in
očiščene predhodno zaraščene površine, različna nasutja in skladiščenja materiala na
predhodnih kmetijskih zemljiščih, izkopi na kmetijskih zemljiščih idr. (za 634 ha) (Grafični
podatki …, 2008; Interpretacijski ključ …, 2013; Grafični podatki …, 2018). Pozidana in sorodna
zemljišča so se med vsemi kategorijami rabe tal najbolj povečala med leti 2008 in 2012, začasno
neobdelana kmetijska zemljišča pa med leti 2015 in 2018. Daleč najbolj so se v zadnjem
desetletju na preučevanem območju skrčile travniške površine (za 1.306 ha) ter gozdne in
poraščene površine (za 1.244 ha). Omenjena tipa dejanske rabe tal sta se najbolj zmanjšala med
leti 2008 in 2012. Poleg izpostavljenih teženj v spremembah dejanske rabe tal, ki se navezujejo
na nezadržno povečevanje deleža pozidanih površin ter na velike pritiske pozidave na travniške
in gozdne površine, kjer je pereče napredovanje zazidave do gozdnega roba, je za obravnavano
območje zaradi deagrarizacije in opuščanja kmetijske pridelave značilno tudi zaraščanje
kmetijskih površin (Lampič, 2008). Kmetijska zemljišča v zaraščanju so se v obdobju od 2008 do
2018 povečala za 90 ha. Kmetijska zemljišča v zaraščanju se na obravnavanem območju
pojavljajo na številnih lokacijah, zlasti na vzpetejših in reliefno bolj razgibanih, odmaknjenih in
slabše dostopnih območjih, na primer na območju Posavskega hribovja, Kamniško-Savinjskih
Alp, na delih Polhograjskega in Rovtarskega hribovja, na območju Velikolaščanske pokrajine, na
območju zahodega dela Suhe krajine, pa tudi na uravnanem barjanskem območju.
Bistvene spremembe v prostoru, ki se navezujejo na rabo tal, so na preučevanem območju v
hribovitih predelih povezane z ekstenzifikacijo rabe – s procesi zaraščanja (zaraščanje travniških
površin in travniških sadovnjakov, ki se postopno spreminjajo v gozdnate površine) in
ozelenjevanja njivskih površin v travniške in deloma gozdnate površine. Podobno je
ekstenzifikacija rabe kmetijskih zemljišč značilna za območje Ljubljanskega barja, kjer je
prisotno zaraščanje ter zmanjševanje obsega njivskih površin na račun travniških.
Ekstenzifikacija (ozelenjevanje) je značilna tudi za območje Ljubljanskega polja, kjer so poleg
omenjenega procesa, prisotni procesi urbanizacije, intenzivnega širjenja poselitve (pozidave)
na robna območja naselij ter ponekod na nepozidana, kmetijska zemljišča, kar je z vidika
različnih razvojnih prioritet in ciljev, navezujočih se na preprečevanje zmanjševanja obsega
kmetijskih zemljišč zaradi pritiskov urbanizacije, ohranjanje kvalitetnih kmetijskih in gozdnih
zemljišč oziroma pridelovalnega potenciala tal in s tem možnosti za kmetijsko pridelavo, manj
oziroma neprimerno; z vidika učinkovitosti upravljanja s kmetijskimi zemljišči in prostorom kot
neobnovljivim naravnim virom, pa neracionalno (Lampič, 2008).
Zaradi intenzivnih posegov in visoke srednje letne pozidave območja s stavbami, je bila skrb za
racionalno rabo prostora v Osrednjeslovenski statistični regiji med vsemi regijami v Sloveniji,
prepoznana kot najbolj upravičena že v 90. letih 20. stoletja (Bogataj, Drobne, Bogataj, 2002).
V kasnejših letih so se procesi urbanizacije in intenzivnega širjenja poselitve (pozidave) še
razmahnili.
151

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

neobdelana kmetijska zemljišča

844
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pozidana in sorodna zemljišča
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Tip dejanske rabe tal / obdobje

2008 (ha)

Preglednica 10: Površina posameznih tipov dejanske rabe tal in spremembe v površini posameznih tipov dejanske rabe
tal v obdobju 2008 – 2018 na območju Osrednjeslovenske statistične regije.
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28
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travniške površine
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1
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22
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11
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51

-8

33

76

maksimalne vrednosti
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Opomba k preglednici:
Vir: Grafični podatki …, 2008; Grafični podatki …, 2012; Grafični podatki …, 2015; Grafični podatki …, 2018.
Karta 30: Prikaz dejanske rabe tal na območju Osrednjeslovenske statistične regije leta 2018.

Ugotavljanje racionalnosti pretekle in obstoječe rabe prostora, stopnje prednostnega varovanja
kmetijskih zemljišč ter učinkovitost upravljanja s prostorom, omogoča analiza sprememb
dejanske rabe tal, ki je bila izvedena na podlagi preseka različnega časovnega niza podatkov o
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dejanski rabi tal na preučevanem območju. Spremembe dejanske rabe tal so bile ugotovljene s
prekrivanjem vektorskih slojev podatkov dejanske rabe tal Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije za izbrana leta (2008, 2012, 2015 in 2018) v programskem
paketu ArcGIS 10.6.1.
Z namenom ugotavljanja širjenja urbanizacije na kmetijska in gozdna zemljišča oziroma izgube
kmetijskih in/ali gozdnih zemljišč na račun pozidanih površin, so bile v slojih dejanske rabe tal
za izbran časovni niz podatkov, kategorije dejanske rabe zemljišč združene po naslednjem ključu
(ki se deloma navezuje na klasifikacijo, podano v delu »Interpretacijski ključ, podroben opis
metodologije zajema dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč« (Interpretacijski ključ …,
2013)):
- (1) pozidana in sorodna zemljišča (3000: pozidano in sorodno zemljišče);
- (2) kmetijska zemljišča (1100: njiva; 1160: hmeljišče; 1180: trajne rastline na njivskih
površinah; 1190: rastlinjak; 1211: vinograd; 1212: matičnjak; 1221: intenzivni
sadovnjak; 1222: ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak; 1230: oljčnik; 1240: ostali
trajni nasadi; 1300: trajni travnik; 1321: barjanski travnik; 1800: kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem; 1410: kmetijsko zemljišče v zaraščanju; 1420: plantaža
gozdnega drevja; 1500: drevesa in grmičevje; 1600: neobdelano kmetijsko zemljišče);
- (3) gozd (2000: gozd).
Izvedba analize je omogočala pridobitev novega sloja, ki je prikazoval območja, kjer se raba tal
ni spremenila in vrsto območij z najrazličnejšimi kombinacijami sprememb zemljiških kategorij
(t.j. sprememba rabe tal iz gozdnih površin v pozidana in sorodna zemljišča, sprememba rabe
tal iz kmetijskih površin v pozidana in sorodna zemljišča, sprememba rabe tal iz pozidanih in
sorodnih zemljišč v gozdne površine, sprememba rabe tal iz pozidanih in sorodnih zemljišč v
kmetijske površine idr.). Do evidentiranja območij, ki so bila prvotno pozidana, v nadaljnih letih
pa evidentirana kot kmetijska zemljišča, je najverjetneje prišlo zaradi nedoslednosti in napak
pri zajemu podatkov dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč ali pa je bilo takšno zemljišče
določeno kot stavbno zemljišče, vendar na njem ni prišlo do gradnje in je bilo kasneje
posledično »vrnjeno« kmetijski rabi (Sedlar, 2011). Zaradi napak pri zajemu podatkov dejanske
rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, je najverjetneje prišlo tudi do evidentiranja območij, ki so
se prvotno uvrščala v pozidana in sorodna zemljišča, v nadaljnih letih pa so bila evidentirana kot
gozdne površine (npr. robovi/stik poselitvenih območij in gozdnih površin, robovi/stik območij
cestne infrastrukture in gozdnih površin idr.). Tovrstna območja se na preučevanem območju
pojavljajo na prostorsko manj obsežnih območjih in na rezultate analize izgube kmetijskih in/ali
gozdnih zemljišč na račun pozidave in urbanizacije, niso vplivala v večji meri.
Rezultati omenjene analize nakazujejo, da je bilo na račun pozidave in urbanizacije med leti
2008 in 2012 na preučevanem območju »izgubljenih« 2.180 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč,
od tega 436 ha gozdnih zemljišč (t.j. 0,32 % vseh gozdnih zemljišč na preučevanem območju v
letu 2008) in 1.744 ha kmetijskih zemljišč (t.j. 2,3 % vseh kmetijskih zemljišč na preučevanem
območju v letu 2008). Domnevati je mogoče, da se je v obravnavanem obdobju, pozidava tako
primarno širila na kmetijska zemljišča.
Največ kmetijskih zemljišč je bilo na račun pozidave v omenjenem obdobju »izgubljenih« na
območju Mestne občine Ljubljana (410,09 ha), Ivančna Gorica (129,21 ha) in na območju občine
Medvode (122,69 ha), najmanj pa na območju občin Trzin (6,81 ha), Log-Dragomer (11,45 ha)
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in Horjul (16,38 ha). Največ gozdnih zemljišč je bilo na račun pozidave v obravnavanem obdobju,
podobno kot pri kmetijskih zemljiščih, »izgubljenih« na območju Mestne občine Ljubljana
(60,70 ha), ki sta ji sledili občini Komenda (57,48 ha) in Kamnik (34,72 ha). Najmanj gozdnih
zemljišč pa je bilo v obravnavanem obdobju »izgubljenih« na območju občine Borovnica (1,06
ha). Skupno je bilo na preučevanem območju v obdobju med leti 2008 in 2012 daleč največ
kmetijskih in gozdnih zemljišč na račun pozidave in urbanizacije »izgubljenih« na območju
Mestne občine Ljubljana (470,70 ha), nekoliko manj na območju občin Ivančna Gorica (152,38
ha) in Kamnik (152,03 ha), najmanj pa na območju občine Log-Dragomer (3,14 ha).
Prostorsko najobsežnejši poseg spremembe rabe tal iz kmetijskih površin v pozidana in sorodna
zemljišča je bil v obravnavanem obdobju izveden na območju občine Medvode z umestitvijo
golf igrišča v Smledniku. Najobsežnejši poseg spremembe rabe tal iz gozdnih površin v pozidana
in sorodna zemljišča pa je bil izveden na območju občine Komenda z izgradnjo oziroma
razširitvijo Poslovne cone Komenda.
Karta 31: Prostorsko najobsežnejša sprememba rabe tal iz
kmetijskih v pozidana in sorodna zemljišča na
preučevanem območju med leti 2008 in 2012 - golf igrišče
v Smledniku, občina Medvode.

Karta 32: Prostorsko najobsežnejša sprememba rabe tal iz
gozdnih v pozidana in sorodna zemljišča na preučevanem
območju med leti 2008 in 2012 - Poslovna cona Komenda,
občina Komenda

Na račun pozidave je bilo med leti 2012 in 2015 na preučevanem območju, v primerjavi z
obdobjem med letoma 2008 in 2012, »izgubljenih« nekoliko manj kmetijskih in gozdnih
zemljišč. Pozidanih je bilo 861 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč, od tega 183 ha gozdnih (t.j.
0,13 % vseh gozdnih zemljišč na preučevanem območju v letu 2012) in 678 ha kmetijskih
zemljišč (t.j. 0,91 % vseh kmetijskih zemljišč na preučevanem območju v letu 2012).
Daleč največ kmetijskih zemljišč je bilo na račun pozidave v omenjenem obdobju »izgubljenih«
na območju Mestne občine Ljubljana (195,55 ha), ki sta ji sledili občini Ivančna Gorica (55,21
ha) in Grosuplje (44,42 ha). Najmanj kmetijskih zemljišč je bilo pozidanih na območju občin
Komenda (1,06 ha) in Trzin (2,71 ha). Največ gozdnih zemljišč je bilo pozidanih na območju
Mestne občine Ljubljana (30,34 ha), Logatec (21,51 ha) in Vrhnika (19,92 ha), najmanj pa na
območju občin Komenda (0,02 ha), Mengeš (0,29 ha) in Trzin (0,30 ha). Skupno je bilo v
obravnavanem obdobju (podobno kot v obdobju med leti 2008 in 2012) daleč največ kmetijskih

154

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

in gozdnih zemljišč na račun pozidave in urbanizacije »izgubljenih« na območju Mestne občine
Ljubljana (225,89 ha), najmanj pa na območju občine Komenda (1,08 ha).
Med leti 2015 in 2018 je bilo na preučevanem območju na račun pozidave »izgubljenih« 187 ha
kmetijskih in gozdnih zemljišč, od tega 53 ha gozdnih (t.j. 0,04 % vseh gozdnih zemljišč na
preučevanem območju v letu 2015) in 134 ha kmetijskih zemljišč (t.j. 0,18 % vseh kmetijskih
zemljišč na preučevanem območju v letu 2015), kar je manj, kot v primerjavi z obdobjem poprej.
Največ kmetijskih zemljišč je bilo med leti 2015 in 2018 pozidanih na območju občine Kamnik
(40,87 ha) ter na območju občin Velike Lašče (19,92 ha) in Komenda (13,18 ha). Najmanj
tovrstnih zemljišč pa je bilo v obravnavanem obdobju pozidanih na območju občin Trzin (0,0003
ha), Log-Dragomer (0,01 ha) in Dol pri Ljubljani (0,01 ha). Gozdnih zemljišč je bilo v
obravnavanem obdobju največ pozidanih na območju občin Kamnik (11,63 ha), Dobrepolje
(10,88 ha) in na območju Mestne občine Ljubljana (10,48 ha), najmanj pa na območju občin
Log-Dragomer (0,001 ha), Horjul (0,002 ha) in Trzin (0,02 ha). Skupno je bilo največ kmetijskih
in gozdnih površin na račun pozidave »izgubljenih« na območju občine Kamnik (52,5 ha) ter
občin Velike Lašče (21,48 ha) in Dobrepolje (16,31 ha).
Prostorsko najobsežnejši poseg spremembe rabe tal iz gozdnih površin v pozidana in sorodna
zemljišča se je na preučevanem območju v obdobju od 2015 do 2018 izvedel na območju občine
Dobrepolje za potrebe ureditve gospodarske cone Predstruge.
Karta 33: Prostorsko najobsežnejša sprememba rabe tal
iz gozdnih v pozidana in sorodna zemljišča na
preučevanem območju med leti 2015 in 2018
–
gospodarska cona Predstruge, občina Dobrepolje.

Slika 99: Prostorsko obsežen poseg na gozdne površine za
potrebe ureditve gospodarske cone Predstruge.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Glede na primerjavo stanja sprememb dejanske rabe tal med leti 2008 in 2018, je bilo v zadnjem
desetletju na preučevanem območju zaradi pozidave »izgubljenih« 2.632 ha kmetijskih in
gozdnih zemljišč (616 ha gozdnih zemljišč in 2016 ha kmetijskih zemljišč). Pri tem je potrebno
izpostaviti, da se je obseg tovrstnih zemljišč stalno zmanjševal in je v omenjenem desetletnem
obdobju prišlo do (precejšnjega) upada pozidave kmetijskih in gozdnih zemljišč v vseh občinah
Osrednjeslovenske statistične regije (z izjemo Kamnika, Lukovice, Komende in Log-Dragomera).
V omenjenem desetletnem obdobju je bilo daleč največ kmetijskih zemljišč pozidanih na
območju Mestne občine Ljubljana (478,80 ha), kateri sta sledili občini Ivančna Gorica (146,27
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ha) in Kamnik (132,34 ha). Najmanj kmetijskih zemljišč je bilo pozidanih na območju občine
Trzin (7,03 ha). Tudi gozdnih zemljišč je bilo v obravnavanem obdobju največ pozidanih na
območju Mestne občine Ljubljana (93,18 ha), ki sta ji sledili občini Komenda (62,58 ha) in
Logatec (49,68 ha). Najmanj je bilo tovrstnih zemljišč pozidanih na območju občine LogDragomer.
Skupno je bilo daleč največ kmetijskih in gozdnih površin na račun pozidave pričakovano (saj so
tu »pritiski« na zazidljiva zemljišča najintenzivnejši ) »izgubljenih« na območju Mestne občine
Ljubljana (571,98 ha) ter na območju občin Ivančna Gorica (180,93 ha) in Kamnik (176,86 ha),
najmanj pa na območju občine Trzin (9,46 ha).
Karta 34: Spremembe dejanske rabe tal in širjenje urbanizacije na kmetijska in gozdna zemljišča na območju
Osrednjeslovenske statistične regije med leti 2008 in 2018.
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Preglednica 11: Dinamika spreminjanja dejanske rabe tal ter izgube kmetijskih in goz dnih zemljišč na račun pozidave po občinah Osrednjeslovenske statistične regije v obdobju med
letoma 2008 in 2018.
2008 - 2012
Občina / spremembe
dejanske rabe tal v
izbranem obdobju

Borovnica
Brezovica
Dobrepolje
Dobrova-Polhov Gradec
Dol pri Ljubljani
Domžale
Grosuplje
Horjul
Ig
Ivančna Gorica
Kamnik
Komenda
Logatec
Log-Dragomer

Izguba kmetijskih zemljišč
na račun pozidanih
površin (v ha)
Izguba gozdnih zemljišč na
račun pozidanih površin
(v ha)
17,29
1,06
61,00
8,42
20,85
8,41
55,47
19,66
43,80
4,86
100,82
11,42
98,81
20,36
16,38
5,52
59,17
10,03
129,21
23,17
117,31
34,72
35,71
57,48
62,37
32,71
11,45
1,69

2012 - 2015

SKUPAJ
(v ha)

18,35
69,42
29,26
75,13
48,66
112,24
119,17
21,90
69,20
152,38
152,03
93,19
95,08
3,14

Izguba kmetijskih zemljišč
na račun pozidanih
površin (v ha)
Izguba gozdnih zemljišč na
račun pozidanih površin
(v ha)
11,01
7,11
34,04
7,03
21,83
10,37
19,80
3,98
11,82
1,76
32,56
3,10
44,42
8,94
6,87
2,62
30,22
6,65
55,21
13,13
10,07
3,12
1,06
0,02
32,54
21,51
8,52
0,49
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2015 - 2018

SKUPAJ
(v ha)

18,12
41,07
32,20
23,78
13,58
35,66
53,36
9,51
36,87
68,34
13,19
1,08
54,05
9,01

Izguba kmetijskih zemljišč
na račun pozidanih
površin (v ha)
Izguba gozdnih zemljišč na
račun pozidanih površin
(v ha)
0,61
0,94
1,93
0,31
5,43
10,88
0,23
0,03
0,01
0,21
4,22
1,46
6,07
0,77
0,05
0,002
5,37
0,96
1,10
0,25
40,87
11,63
13,18
1,36
10,22
4,12
0,008
0,001

2008 - 2018

SKUPAJ
(v ha)

1,55
2,24
16,31
0,26
0,22
5,68
6,84
0,052
6,33
1,35
52,50
14,54
14,34
0,01

Izguba kmetijskih zemljišč
na račun pozidanih
površin (v ha)
Izguba gozdnih zemljišč na
račun pozidanih površin
(v ha)
21,64
8,48
21,28
10,97
31,51
28,07
56,84
20,94
49,63
5,94
111,28
14,11
114,96
25,60
18,41
6,45
73,90
16,13
146,27
34,66
132,34
44,52
39,89
62,58
82,58
49,68
17,11
2,29

SKUPAJ
(v ha)

30,12
32,25
59,58
77,78
55,57
125,39
140,56
24,86
90,03
180,93
176,86
102,47
132,26
19,4
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Lukovica
Medvode
Mengeš
Mestna občina Ljubljana
Moravče
Škofljica
Šmartno pri Litiji
Trzin
Velike Lašče
Vodice
Vrhnika

59,08
10,83
122,69
22,48
34,79
3,46
410,09
60,70
43,46
12,98
51,00
10,43
53,11
29,39
6,81
1,71
27,02
8,74
35,81
6,23
70,46
28,63

69,91
145,17
38,25
470,79
56,44
61,43
82,50
8,52
35,76
42,04
99,09

7,10
2,14
29,63
4,21
8,75
0,29
195,55
30,34
25,62
7,62
18.03
8,90
19,46
10,43
2,71
0,30
21,68
7,07
4,99
2,39
24,67
19,92

9,24
33,84
9,04
225,89
33,24
26,93
29,89
3,01
28,75
7,38
44,59

8,04
4,80
2,00
0,17
1,18
0,08
3,02
10,48
0,44
0,14
4,05
0,05
0,43
0,03
0,0003
0,02
19,92
1,56
3,14
2,72
1,77
0,14

Opomba k preglednici:
maksimalne vrednosti
minimalne vrednosti
Vir: Grafični podatki …, 2008; Grafični podatki …, 2012; Grafični podatki …, 2015; Grafični podatki …, 2018; RPE. GURS, 2018.
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12,84
2,17
1,26
13,5
0,58
4,10
0,46
0,02
21,48
5,86
1,91

59,47
15,52
128,18
27,58
39,73
3,48
478,80
93,18
56,26
19,13
55,26
18,39
53,13
40,75
7,03
2,43
41,25
14,79
38,01
10,24
80,74
40,06

74,99
155,76
43,21
571,98
75,39
73,65
93,88
9,46
56,04
48,25
120,80
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Ohranjanje obsega kmetijskih zemljišč ter trajnostno ravnanje z rodovitnimi tlemi je bistveno
zlasti z vidika ohranjanja pridelovalnega potenciala (proizvodne sposobnosti) kmetijskih
zemljišč. Prostorske ureditve naj bi se prednostno umeščale na zemljišča nekmetijske
namenske rabe, če slednje ni mogoče, pa naj bi se ob upoštevanju območij trajno varovanih in
ostalih kmetijskih zemljišč, tovrstne ureditve najprej umeščale na območja ostalih kmetijskih
zemljišč in šele nato na območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč, pri čemer naj bi se
prostorske ureditve prednostno umeščalo na zemljišča nižjih bonitet oziroma manjšega
pridelovalnega potenciala (Zakon o kmetijskih zemljiščih, 1996). Le-tega določa talno število, ki
kvantitativno ocenjuje kakovost zemljišč in tako dobro opredeljuje ne le rodovitnost, pač pa
tudi sposobnost tal za izvajanje bistvenih okoljskih funkcij. Večje število ponazarja tla z boljšimi
talnimi lastnostmi oziroma tla z večjim pridelovalnim potencialom, pri čemer razpon detajlnih
talnih števil sega od 0 do 100 (Ravnihar, 2008; Žerdin in sod., 2014).
Preučevano območje obsega 42.969 ha (18 %) površin z zelo majhnim, 46.356 ha (20 %) površin
z majhnim, 116.459 ha (50 %) površin s srednje velikim, 24.889 ha (11 %) površin z velikim in
2.721 ha (12 %) površin z zelo velikim pridelovalnim potencialom (detajlno talno število v
razponu od 76 do 89), kar pomeni, da prevladujejo površine s srednje velikim pridelovalnim
potencialom. Kmetijska zemljišča z največjim pridelovalnim potencialom se pojavljajo zlasti na
njegovem ravninsko-dolinskem delu Kamniškobistriške ravni in Ljubljanskega polja, ob reki Krki,
na delu Dobrepolja, na delu Radenskega polja v bližini naselij Mala in Velika Račna, v okolici
naselja Hotedršica, v dolini Rovtarice, ob spodnjem toku Horjulke in Gradaščice, v okolici naselja
Seničica in v dolini Mavelščice, Potočnice in Malešnice, v okolici Žabje vasi in Dola pri Ljubljani
ter na drugih prostorsko manj obsežnejših lokacijah (Grafični in pisni podatki za Talno število.
MKGP, 2008). Zaradi potreb po ohranjanju (najbolj) rodovitnih kmetijskih zemljišč oziroma
kmetijskih zemljišč z večjim pridelovalnim potencialom ter preprečevanju posegov na tovrstna
zemljišča, so omenjena območja, z vidika kakršnihkoli prostorskih ureditev in prostorskih
posegov, manj primerna. Posegi, povezani z gradnjo, ne glede na njihovo dimenzijo, pomenijo,
da je del površja pozidan in s tem praviloma »izgubljen« za druge namene in potrebe, saj so ti
posegi nepovratni in vplivajo na trajno izgubo pridelovalnega potenciala tal (Sedlar, 2011).
Omenjenemu navkljub, se posegi na območjih z višjim pridelovalnim potencialom kljub temu
pogosto izvajajo. Investitorji ne želijo sprejeti pogojev za nakup ali opremo zemljišč na že
načrtovanih lokacijah ali na obstoječih razvrednotenih oziroma degradiranih delih prostora,
zato se usmerjajo na nove lokacije v zaledja urbanih in drugih naselij (Simoneti, Zavodnik
Lamovšek, 2009). »Neredko so nove dejavnosti same po sebi prepoznane kot tako velika
razvojna priložnost, da sprememba namembnosti uspe.« (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009,
str. 10). Lastniki kmetijskih zemljišč želijo s prodajo tovrstnih zemljišč iztržiti čim večji dobiček,
kar vpliva na povečanje pritiskov na spremembo namembnosti iz nezazidljivih v zazidljiva
zemljišča (Pogačnik, 2010; cv: Sedlar, 2011). Dejstvo, da tovrstne lokacije zajemajo nekdanje
kmetijske površine pa je upoštevano v le manjši meri (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009).
V preteklem desetletnem obdobju, med letoma 2008 in 2018, je prišlo na preučevanem
območju do spremembe rabe iz kmetijskih in gozdnih površin v pozidana in sorodna zemljišča
na 56,9 ha območij z zelo velikim pridelovalnim potencialom, na 552 ha območij z velikim
pridelovalnim potencialom, kar je z vidika teženj po racionalnejši rabi prostora s prednostnim
varovanjem (zlasti kvalitetnejših) kmetijskih zemljišč, še posebno neugodno, ter na 1.156 ha
območij s srednjim pridelovalnim potencialom. Do spremembe rabe iz kmetijskih in gozdnih
površin v pozidana in sorodna zemljišča je prišlo tudi na 318 ha območij z majhnim
159

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

pridelovalnim potencialom ter na 549 ha območij z zelo majhnim pridelovalnim potencialom.
Zaradi manjše proizvodne sposobnosti in rodovitnosti teh zemljišč, je primernost za umeščanje
prostorskih ureditev na ta območja, večja (Grafični in pisni podatki za Talno število. MKGP,
2008; Grafični podatki …, 2008; Grafični podatki …, 2018).
Karta 35: Širjenje urbanizacije na kmetijska in gozdna zemljišča glede na pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč
(talno število) na območju Osrednjeslovenske statistične regije med leti 2008 in 2018.

V. Dinamika izdanih gradbenih dovoljenj kot pokazatelj prostorskih teženj
Poleg dinamike spreminjanja dejanske rabe tal, stanje obstoječe pozidave, pričakovano
dinamiko gradnje, trende v pozidanosti stavbnih zemljišč in stopnjo pozidave v naslednjih letih
(v smislu »projekcije« zazidanosti zemljišč) v določeni meri odraža tudi dinamika izdanih
gradbenih dovoljenj. Podatki o izdanih gradbenih dovoljenjih za gradnjo stavb, glede na tip
gradbene aktivnosti po upravnih enotah20 iz leta 2017 nakazujejo, da je bila gradbena aktivnost
usmerjena zlasti v gradnjo novih objektov, medtem ko je rekonstrukcija objektov znašala manjši
delež vseh gradbenih aktivnosti. Daleč največ gradbenih dovoljenj je bilo namreč izdanih za
novogradnje, sledijo gradbena dovoljenja za potrebe povečave objekta, daleč najmanj
gradbenih dovoljenj pa je bilo izdanih za potrebe spremembe namembnosti objekta (Dovoljenja
za …, 2017; RPE. GURS, 2018). Delež vseh izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnje je bil
najvišji v UE Grosuplje (92,9 %), sledile so upravne enote UE Kamnik (91,4 %), UE Litija (90 %),
_______________________
20
Opomba: Na preučevano območje segajo: UE Ljubljana (Mestna občina Ljubljana, občine Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Medvode, Vodice,
Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dol pri Ljubljani), UE Grosuplje (občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje), UE Domžale (občine
Moravče, Lukovica, Domžale, Trzin, Mengeš), UE Vrhnika (občine Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer), UE Logatec (občina Logatec), UE Kamnik
(občini Kamnik, Komenda) ter del UE Litija (v katero poleg občine Šmartno pri Litiji sodi tudi občina Litija).

160

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

UE Vrhnika (89,8 %), UE Logatec (88,4 %), UE Domžale (87,2 %), najmanjši delež izdanih
gradbenih dovoljenj za novogradnje pa je bil na območju UE Ljubljana (85,1 %) (Dovoljenja za
…, 2017). Dinamika izdaje gradbenih dovoljenj se v obdobju med leti 2007 in 2017 niti ni
spreminjala v večji meri, saj je v vseh upravnih enotah močno prednjačilo število izdanih
gradbenih dovoljenj za novogradenjo. Slednjemu so sledila izdana gradbena dovoljenja za
potrebe povečave objektov, daleč najmanj gradbenih dovoljenj pa je bilo v vseh letih izdanih za
potrebe spremembe namembnosti objektov (Dovoljenja za …, 2017). Delež izdanih gradbenih
dovoljenj za stanovanjske stavbe je bil v letu 2017 na območju Osrednjeslovenske statistične
regije med vsemi statističnimi regijami najvišji in je znašal 62,1 % (Gradbena dovoljenja - izbrani
kazalniki, po statističnih …, 2017). Največ gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo leta
2017 izdanih na območju občine Log-Dragomer in Lukovica (100 %), najmanj pa na območju
občin Dobrepolje (15 %), Komenda (18,2 %) in Šmartno pri Litiji (27,3 %). Povprečna površina
stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja (podatek v določeni meri nakazuje nakazuje
na racionalnost posegov v prostoru), je bila v letu 2017 največja na območju občin Komenda
(1.371 m2) in Škofljica (675 m2), najmanjša pa na območju občine Šmartno pri Litiji (83 m2)
(Gradbena dovoljenja - izbrani kazalniki, po občinah …, 2017).
Glede na stanje obstoječe pozidave, trende v pozidanosti stavbnih zemljišč (po stopnji
pozidanosti med vsemi statističnimi regijami izstopa ravno Osrednjeslovenska statistična regija,
kjer se pozidane površine pojavljajo že na več kot 8 % celotne površine regije) in glede na
dinamiko gradnje, kot jo izkazujejo izdana gradbena dovoljenja v preteklih letih, je v prihodnje
ob podobni dinamiki, mogoče pričakovati sorodne trende naraščanja pritiskov na stavbna
zemljišča (v obliki novogradenj) zlasti v suburbanizacijskem pasu v okolici Ljubljane, pa tudi na
območju istoimenske občine (Grafični podatki …, 2018). Pričakovano je, da se bodo povečevale
potrebe po zagotavljanju ustrezne infrastrukturne opremljenosti, prihajalo pa bo tudi do
povečanih pritiskov na okolje in okoljske prvine (v smislu pozidave in drugih posegov v
prostoru).
V. Omejitve v prostoru in posegih v prostor v povezavi z varovanjem vodnih virov ter ohranjanjem
kakovostne pitne vode
Prepletanje različnih, specifičnih in največkrat tudi medsebojno neskladnih razmerij in
interesov, ki so na »zgostitvenih območjih« še posebno prisotni ter se odražajo v različnih
urbanih, okoljskih in prostorskih ter drugih problemih, zahteva skrbno načrtovanje
prostorskega razvoja in usmerjanje dejavnosti v prostoru (Kladnik, Petek, 2007). Posebno
skrbno prostorsko organiziranost umeščanja dejavnosti pa zahteva prisotnost območij
kmetijskih zemljišč, vodnih rezervatov in vodnih površin, vodovarstvenih območij, območij
naravne in kulturne dediščine ter drugih območij, pomembnih za dolgoročni razvoj, pri čemer
je bistveno tudi omejevanje (in onemogočanje) posegov, povezanih s širjenjem stavbnih
zemljišč oziroma drugih prostorskih posegov na tovrstna območja (Bogataj, Drobne, Bogataj,
2002).
Na preučevanem območju se v osrednjem in najbolj »zgostitvenem« delu, prepletajo interesi
kmetijstva, različnih mestnih funkcij (bivanje, delo) in drugih dejavnosti (promet, proizvodnja,
oskrba in storitve idr.) s težnjami po ohranjanju kakovostnega okolja. Na območju Ljubljanskega
polja je pri tem predvsem v ospredju varovanje kakovostnih virov pitne vode, saj se tu nahajajo
obsežna območja podtalnice oziroma vodna telesa podzemne vode, ki se praviloma prekrivajo
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z območji največje intenzivnosti kmetovanja (Kladnik, Petek, 2007). To območje predstavlja
temeljni vir oskrbe Ljubljane s pitno vodo, saj se le-ta oskrbuje s talno vodo Ljubljanskega polja
iz črpališč Hrastje, Kleče, Jarški prod in Šentvid in talno vodo Iškega vršaja oziroma Ljubljanskega
barja s črpališča Brest (Plut, 2007). Prav varovanje vodnih virov je odločilno vplivalo tudi na
ohranjanje kmetijskih zemljišč na ožjih vodovarstvenih območjih, kjer je v veljavi strožji
vodovarstveni režim, medtem ko se je pozidava prednostno širila na prostorsko obsežnejših
območjih z milejšim vodovarstvenim režimom in v večji oddaljenosti od virov in črpališč pitne
vode. Ožji vodovarstveni pasovi so bili odločilni za omejitev širitve pozidave v bližino črpališč,
saj je za tovrstna območja značilna (delna) nezdružljivost urbane rabe in vodovarstvenih
območij (Kladnik, Petek, 2007). »Izrazit trend pozidave posredno vpliva na črpanje talne vode,
neposredno pa zmanjšuje površine z naravno infiltracijsko sposobnostjo« (Andjelov in sod.,
2005; cv: Plut, 2007). »Izgube prenikajoče padavinske vode so zaradi mestne rabe zemljišč na
Ljubljanskem polju ocenjene za več kot 0,5 m3/s (190 mm padavin letno) oziroma skoraj četrtino
vse potencialno prenikajoče padavinske vode, črpanje vode pa »bremeni« podtalnico še z 0,9
m3/s (Smrekar, 2004; cv: Plut, 2007). Pritiski urbane in kmetijske rabe zemljišč ter
onesnaženosti okolja so se od začetkov izkoriščanja podtalne vode Ljubljanskega polja stalno
povečevali (Plut, 2007). V prostorskem in okoljskem smislu je zato zaščita vodnih virov ključnega
pomena. Le-ta se izvaja z omejevanjem rabe na prispevnih območjih ter z različnimi varstvenimi
režimi (Prostorska zasnova, 2002). Na vodovarstvenih območjih mora biti izvajanje gradbenih
in vseh drugih del načrtovano tako, da je tveganje za onesnaževanje vodnega telesa zaradi
gradnje objektov ter izvajanja gradbenih ali drugih del, sprejemljivo (Pravilnik o kriterijih za
določitev vodovarstvenega območja; cv: Cvahte, Snoj, 2011). Določitev varstvenih pasov še ne
zagotavlja popolne zaščite vodnega vira pred onesnaževanjem. Meje varstvenih pasov so v
določeni meri kompromis med varovanjem vodnega vira in drugo rabo zemljišč, v primeru
Ljubljanskega polja predvsem urbano, v veliki meri pa tudi kmetijsko (Plut, 2007).
Vodovarstvena območja se na preučevanem območju pojavljajo na prostorsko obsežnih
površinah: območja zajetja (VVO 0) se pojavljajo na 0,03 % celotne površine regije, najožja
vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom (VVO I) zavzemajo 0,56 %
celotne površine regije, ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom (VVO
II) 2,5 % celotne površine regije, ožja vodovarstvena območja s strogim vodovarstvenim
režimom (VVO IIA) 0,72 % celotne površine regije, ožja vodovarstvena območja z manj strogim
vodovarstvenim režimom (VVO IIB) 0,55 % celotne površine regije, širša vodovarstvena
območja z blažjim vodovarstvenim režimom (VVO III) 14,4 % celotne površine regije, širša
vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom (VVO IIIA) 9,0 % celotne površine
regije, širša vodovarstvena območja z milim vodovarstvenim režimom (VVO IIIB) na 8,4%
celotne površine regije ter vplivna vodovarstvena območja (VVO IV) na 9,8 % celotne površine
regije (Vodovarstvena območja (državni nivo). Geoportal ARSO, 2015; Vodovarstvena območja
(občinski nivo). Geoportal ARSO, 2015; Vodovarstvena območja. Mestna občina Ljubljana.
2018). Za razliko od sklenjenih vodovarstvenih območij na državnem nivoju, se prostorsko
precej razpršeno na preučevanem območju pojavljajo vodovarstvena območja na občinskem
nivoju, ki se pojavljajo po celotnem območju, z izjemo Ljubljanskega polja, Ljubljanskega barja
in okolice Ljubljane, kjer se pojavljajo vodna telesa vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Uredba o vodovarstvenem …, 2007; Vodovarstvena območja (občinski nivo).
Geoportal ARSO, 2015). Dejavnosti, kot so kmetijstvo ali vrtičkarstvo, so na tovrstnih območjih
omejene, intenzivno izkoriščanje ni dopustno, problematičen pa je tudi pojav točkovnega
onesnaževanja kot so divja odlagališča, gramoznice, nenadzorovano odlaganje in zasipavanje z
različnim materialom, neurejene greznice in gnojišča idr. (Plut, 2007).
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Karta 36: Vodovarstvena območja z vodnimi telesi podzemne vode na območju Osrednjeslovenske statistične regije.

VI. Omejitve v prostoru in posegih v prostor v povezavi s poplavno ogroženostjo preučevanega
območja
Poleg vodovarstvenih območij, omejitve v prostoru in posegih v prostor na preučevanem
območju, predstavljajo tudi številna poplavno ogrožena območja, ki so prepoznana kot ena od
poglavitnih omejitev za razvoj v obravnavani statistični regiji (Regionalni razvojni …, 2015).
Za območja na hribovitem obrobju preučevanega območja so značilne (občasne) hudourniške
poplave, ki zaradi svoje destruktivne moči močno ogrožajo poselitvena območja. Tovrstne
poplave so pogoste na reliefno razgibanih območjih, kjer se pojavljajo vodotoki s hudourniškim
značajem (npr. območje Polhograjskega in Rovtarskega hribovja ter vodotoki Kamniška Bistrica,
Radomlja, Pšata, Gradaščica s pritoki, Besnica, Želimeljščica, Iška, Borovniščica idr.) (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998; Fazarinc, 2018). Na posameznih območjih se pojavljajo poplave
nižinskih vodotokov (npr. Mali graben, Sava, Ljubljanica v spodnjem toku, Gameljščica, Horjulka
idr.), poplave na Ljubljanskem barju, drugod pa poplave v kraških dolinah (kotlinah) z odtokom
v kraško podzemlje (Grosupeljska kotlina, Rašica s pritoki, Planinsko polje, Radensko polje idr.)
(Fazarinc, 2018). Delež prebivalcev, ki biva na območjih poplavljanja na območju
Osrednjeslovenske statistične regije, je v primerjavi z drugimi statističnimi regijami med višjimi,
in znaša 9 % (Puhek, 2016). Območja pomembnega vpliva poplav na preučevanem območju
obsegajo območja: Ljubljana-jug, Dobrova-Brezje pri Dobrovi, Ljubljana-severovzhod, Vevčepapirnica, Zalog-Podgrad-Videm, Gameljne, Medvode-Tacen, Kresnice, Stahovica-Kamnik,
Nožice, Komenda-Moste-Suhadole, Domžale, Ihan-farme ter Grosuplje. Prostorsko daleč
najobsežnejše območje je območje Ljubljana-jug, ki se s površino 10,4 km2 razprostira na
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južnem delu Ljubljane in na delu Ljubljanskega barja (Območja pomembnega vpliva poplav.
Geoportal ARSO, 2012). »Ljubljansko barje je največje poplavno območje in obenem največje
poplavno ogroženo urbano območje Slovenije« (Orožen Adamič, Hrvatin, 2000; cv: Plut, 2007).
Zaradi nedokončanih ureditev na porečju Gradaščice je poplavno ogrožen večji del
jugozahodnega dela Ljubljane. Neskladnost med poselitvijo in poplavno (ne)varnostjo je
največja na območjih, kjer so se naselja širila brez ustreznih urbanističnih postopkov ali
dovoljenj (npr. območje Rakove jelše, Sibirije, Ilovice, Črne vasi, območje ob Ižanski cesti)
(Fazarinc, 2018). Odtočne razmere se na tem območju slabšajo še zaradi »pogrezanja«
Ljubljanskega barja, kot posledice »obtežbe« z objekti in črpanja podtalnice (Plut, 2007).
Pogoste (redne) poplave, ki se na preučevanem območju pojavljajo na površini 3.019 ha,
predstavljajo eno od najpomembnejših značilnosti Ljubljanskega barja. Običajno je poplavljene
15 %, ob izjemno velikih poplavah pa tudi na do 50 % njegove celotne površine (Slovenija.
Pokrajine in ljudje, 1998; Opozorilna karta poplav (Pogosta območja poplavljanja). Geoportal
ARSO, 2018). Poplavno območje se na levi strani Ljubljanice razprostira od Sinje Gorice mimo
Blatne Brezovice, Bevk, Plešivice do Notranjih Goric. Vzhodno od Notranjih Goric pa se večje
poplavno območje nahaja še ob Drobnetinki. Poplavna območja se pojavljajo tudi od Ljubije pri
Vrhniki do Črne vasi. Obsežnejši območji se pojavljata med Ljubljanico, Borovniščico in cesto
Podpeč-Borovnica ter od Podpeči do Črne vasi oziroma Zidarjevega grabna. Redne poplave se
pojavljajo tudi na jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja ob prekopu Izar (Slovenija. Pokrajine
in ljudje, 1998). Glede na podatke Opozorilne karte poplav Agencije Republike Slovenije za
okolje (2018) se na preučevanem območju pogosta območja poplavljanja raztezajo še na
območjih v okolici Dragomelja in Pšate, v okolici Zgornjega in Spodnjega Kašlja, Vevč in Dobrunj
ob Ljubljanici, ob sotočju Glinščice in Prženca, med Kozarjami, Vrhovci in Dolgim mostom ob
Malem grabnu, ob Ižici ter ob sotočju Želimeljščice in Ižice. Poplavna območja, ki redno
poplavljajo, se nahajajo tudi na območjih Planinskega, Grosupeljskega in Radenskega polja,
doline Gajniče-Tlake ter doline Velikega potoka (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 1998; Odlok o
Občinskem …, 2013a). Na območju občine Domžale na največjo poplavno ogroženost vplivajo
Kamniška Bistrica, Rača, Radomlja, Rovščica in Pšata (Odlok o Občinskem …, 2013b; Opozorilna
karta poplav (Redka območja poplavljanja). Geoportal ARSO, 2018; Odlok o …, 2018). Na
območju občine Kamnik pa poplavljajo reke Kamniška Bistrica, Nevljica in Motnišnica. Zaradi
»zasedenih« retencijskih prostorov ob strugi Kamniške Bistrice visokovodnih valov po naravni
poti ni več mogoče zmanjševati, Navljica večinoma poplavlja kmetijske površine in manjše dele
urbanih območij, Motnišnica pa poplavno ogroža kmetijske površine in manjše dele urbanih
območij Motnika (Odlok o Občinskem …, 2015).
Kljub temu, da se poplavna območja ponekod pojavljajo na aluvialnih ravnicah in zavzemajo
zgolj ožje pasove ob rečnih strugah, kjer poselitev običajno ni prisotna in so le-ti običajno
namenjeni kmetijski obdelavi, so posamezna območja (tudi zaradi intenzivne urbanizacije in
zemljiške rabe nekdanjih naravnih retencijskih oziroma poplavnih površin oziroma zaradi
preteklih in polpreteklih sprememb rabe tal), močno poplavno ogrožena. Območja razreda
velike poplavne nevarnosti se na preučevanem območju razprostirajo na 2.969 ha površine,
območja razreda srednje poplavne nevarnosti zavzemajo 5.937 ha površin, območja razreda
majhne poplavne nevarnosti pa se pojavljajo na 3.753 ha površin območja (Območja razreda
majhne poplavne nevarnosti. Geoportal ARSO, 2013; Območja razreda srednje poplavne
nevarnosti Geoportal ARSO, 2013; Območja razreda velike poplavne nevarnosti Geoportal
ARSO. 2013).

164

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

Karta 37: Hidrografska mreža Osrednjeslovenske statistične regije z razredi poplavne nevarnosti.

VII. Omejitve v prostoru in posegih v prostor v povezavi z razmestitvijo varovanih in zavarovanih
območij naravnih kakovosti
Zaradi prepleta različnih interesov oziroma dejavnosti, so v določeni meri konflikti v prostoru
na območju Osrednjeslovenske statistične regije prisotni tudi na odprtem prostoru in na zelenih
površinah v neposredni bližini poselitvenih območij, kjer so pritiski na tovrstne površine zaradi
širjenja poselitve največji. Z vidika nadaljnega prostorskega razvoja je stanje razmeroma dobro
ohranjenega okolja, ki se pojavlja v obravnavani regiji, potrebno ohranjati, saj le-to predstavlja
osnovo za ohranjanje in zagotavljanje biotske raznovrstnosti, pokrajinske pestrosti ter bistvenih
ekosistemskih storitev, poleg tega opravlja številne ekološke in socialne funkcije, nudi kvalitetno
bivalno okolje gosto poseljenega območja, omogoča ohranjanje kulturne identitete ter nudi
potenciale za razvoj različnih dejavnosti, ki »iščejo« priložnosti na območjih z razmeroma visoko
stopnjo naravne ohranjenosti (Regionalni razvojni …, 2015). Varovana in zavarovana območja
naravnih kakovosti z vidika urejanja prostora predstavljajo območja poudarjenega varstva
odprtega prostora in so lahko z različnimi režimi varovanja prepoznana kot ena od omejitev
prostorskega razvoja, po drugi strani pa lahko nudijo potencial za razvoj različnih dejavnosti s
težnjami po ohranjanju kakovostnega okolja. »S prostorskega vidika je potencial tovrstnih
območij prepoznan v uravnoteženem prostorskem razvoju ter v vzporednem ohranjanju
površin z velikim ekološkim pomenom« (Regionalni razvojni …, 2015).
Naravno okolje je na območju Osrednjeslovenske statistične regije razmeroma dobro
ohranjeno, kar izkazuje prisotnost in preplet različnih tipov varovanih in zavarovanih območij
naravnih kakovosti (Regionalni razvojni …, 2015). Na preučevanem območju se pojavlja 74
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ekološko pomembnih območij (EPO) s skupno površino 132.469,8 ha, kar predstavlja več kot
polovico celotne površine preučevanega območja (56,8 %). Prostorsko najobsežnejša ekološko
pomembna območja (s površino več kot 10.000 ha) so: EPO osrednje območje življenjskega
prostora velikih zveri, EPO Krimsko hribovje-Menišija ter EPO Ljubljansko barje. Preostala EPO
so prostorsko nekoliko manj obsežna in se razpršeno pojavljajo po celotnem preučevanem
območju (Ekološko pomembna območja. Geoportal ARSO, 2018). Na območju se pojavlja tudi
11 jam, uvrščenih med ekološko pomembna območja (Ekološko pomembna območja (jame).
Geoportal ARSO, 2014). Poleg teh se na preučevanem območju pojavljajo tudi posebna
varstvena območja (območja Natura 2000), ki se raztezajo na površini 78.968,1 ha (33,8 %
celotne površine preučevanega območja) in vključujejo 71 območij (Natura 2000. Geoportal
ARSO, 2013). Prostorsko obsežna območja zavzemajo tudi širša in ožja zavarovana območja
(27.937,5 ha ali 12 % celotnega preučevanega območja), med njimi se pojavlja 33 spomenikov
oblikovane narave, 10 naravnih rezervatov ter 105 naravnih spomenikov, med širšimi pa se na
območju pojavlja manjši del Notranjskega regijskega parka s površino 104,2 ha ter 6 krajinskih
parkov s površino 27.134,4 ha (Krajinski park Ljubljansko barje, Polhograjski Dolomiti, Krajinski
park Radensko polje, Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, del Logarske doline ter Zajčja dobrava)
(Zakon o ohranjanju narave, 2004; Zavarovana območja (poligoni). Geoportal ARSO, 2006;
Zavarovana območja (točke). Geoportal ARSO. 2006). Na preučevanem območju se razmeščene
tudi številne naravne vrednote, med katerimi je 432 območij naravnih vrednot in 362 točkovnih
naravnih vrednot (Register naravnih vrednot (točke). Geoportal ARSO, 2015; Register naravnih
vrednot (območja). Geoportal ARSO, 2015). Območja naravnih vrednot so enakomerno
razporejena po vsej regiji, medtem ko se zgostitve točkovnih naravnih vrednot pojavljajo v
Mestni občini Ljubljana ter občinah Logatec, Vrhnika, Grosuplje, Ivančna Gorica ter Kamnik
(Register naravnih vrednot (točke). Geoportal ARSO. 2015; Regionalni razvojni …, 2015). Zaradi
zakraselosti dela površja se zlasti na južnem delu preučevanega območja pojavljajo tudi številne
kraške jame, zavarovane kot naravna vrednota (1654 enot) (Register naravnih vrednot (jame).
Geoportal ARSO. 2015). Območja naravnih vrednot, ki se razprostirajo na površini 20.631,2 ha
(8,8 % površine celotnega območja), se pojavljajo prostorsko precej bolj razpršeno (Register
naravnih vrednot (območja). Geoportal ARSO. 2015).
Na vsa omenjena varovana in zavarovana območja naravnih kakovosti, lahko vplivajo tudi
degradirana območja, pri čemer naj bi bilo reševanje problematike, povezane s pojavnostjo
degradiranih območij, na območjih z veliko ekološko, biotsko in pokrajinsko vrednostjo, kakršna
so obravnavana območja, prednostno obravnavano. Pri tem pa naj bi bilo poglavitno zavedanje,
da je potrebno degradirana območja, zaradi izjemnega naravnega ali kulturnega pomena
varovanih in zavarovanih območij, čim prej sanirati skladno z načeli trajnostnega razvoja ter s
tem preprečiti ali vsaj zmanjšati morebitne negativne vplive, povezane s tovrstnimi območji.
Poleg tega je potrebno okoljsko obremenjajočim dejavnostim, ki se nahajajo na degradiranih
območjih, preprečiti njihovo širjenje oziroma izvesti ustrezne preventivne in sanacijske ukrepe.
Osnovni ukrep na tovrstnih območjih pa naj bi bilo zlasti preprečevanje nastajanja novih
degradiranih območij (Cvahte, Snoj, 2011). V odvisnosti od vrste dejavnosti, ki je povzročila
degradacijo v prostoru, je za posamezne vrste, značilen tudi pozitiven vpliv na pojavnost
varovanih in zavarovanih območij naravnih kakovosti. Takšni primeri so običajno nekdanji
glinokopi, ki po opustitvi dejavnosti pridobivanja mineralnih surovin pogosto predstavljajo
življenjski prostor številnih vodnih, močvirskih rastlinskih in živalskih vrst (tudi ogroženih)
oziroma »vročo točko« biodiverzitete v lokalnem okolju.
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Karta 38: Varovana in zavarovana območja naravnih kakovosti na območju Osrednjeslovenske statistične regije.

VIII. Omejitve v prostoru in posegih v prostor v povezavi z razmestitvijo varovanih območij
kulturne dediščine
Omejitve povezane s posegi v prostor, so poleg na varovanih in zavarovanih območjh naravnih
kakovosti, kjer je raba prostora omejena z namenom ohranjanja narave, povezane tudi z
območji kulturne dediščine, kjer so posegi omejeni zaradi njihovega celostnega ohranjanja,
preprečevanja njihovega uničenja in okrnjenja njihovih vrednot v prostoru oziroma lastnosti,
zaradi katerih so bila tovrstna območja zavarovana (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 2008).
Kljub temu, da so tovrstna območja povezana z določenimi prostorskimi omejitvami, lahko
hkrati nudijo tudi določen potencial za razvoj oziroma predstavljajo dodano vrednost območju,
kjer se nahajajo. Stavbe kulturne dediščine, ki so v aktivni uporabi, lahko predstavljajo privlačno
alternativo za bivanjske ali za druge potrebe. »Za območja, kjer je značilna visoka gostota
objektov ali območij kulturne dediščine ter zgodovinskih vedut, je lahko varstvo kulturne
dediščine odločilna lokacijska prednost in predstavlja obetavno možnost za naložbe« (Priročnik
o …, 2018, str. 8). Vključno s stavbno, naselbinsko in krajinsko dediščino je kulturna dediščina
tudi ključno povezana z oblikovanjem identitete in kulturne prepoznavnosti določenega
območja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni oziroma predstavlja povezovalni element
kulturne identitete tako ožjih kot tudi širših območij (Regionalni razvojni …, 2015; Priročnik o …,
2018).
Za preučevano območje Osrednjeslovenske statistične regije je značilna velika gostota in
raznolikost območij kulturnih kakovosti (Regionalni razvojni …, 2015). Na območju se
prostorsko razpršeno pojavlja 5642 enot kulturne dediščine, ki zavzemajo površino 62.750,0
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ha. Med njimi med pravnimi režimi varstva prevladujejo območja dediščine iz strokovnih zasnov
varstva (t.i. dediščina) (3580 enot), območja kulturnega spomenika (t.i. spomenik) (828 enot)
ter registrirana arheološka najdišča (t.i. arheološko najdišče) (568 enot). Med manj številnimi
so območja dediščine, ki niso v strokovnih zasnovah varstva (391 enot), vplivna območja
dediščine (258 enot) ter vplivna območja kulturnega spomenika (89 enot) (Varstveni režimi …,
2017; Varstveni režimi …, 2018). Med enotami kulturne dediščine prevladuje zlasti profana
stavbna (2319 enot), sakralna stavbna (1392 enot) in memorialna dediščina (939 enot). V okviru
profane stavbne dediščine so najpogosteje zastopani mlini, župnišča, mežnarije, spominske
plošče, domovi pomembnih osebnosti, kraji zgodovinskih dogodkov, mostovi, železniška
postajališča, vodnjaki, vile, palače, ulični nizi, stanovanjske četrti, pavilijoni, apnenice, gostilne,
tovarne, gradovi, graščine ali dvorci, kmečki dvorci, stanovanjski bloki, šole - posebno številna
pa je tudi profana stavbna dediščina, ki vključuje tradicionalno arhitekturo s hišami,
domačijami, hlevi, podi, kozolci, svinjaki, kajžami, sušilnicami za sadje ter drugimi gospodarskimi
objekti. Posebno številna je tudi sakralna stavbna dediščina, ki vključuje glavnino vseh sakralnih
objektov na območju. Po številčnosti sakralni stavbni dediščini sledi memorialna dediščina, ki je
večinoma posvečena zgodovinski dediščini prve in druge svetovne vojne. Glavnino le-te tako
predstavljajo spominska znamenja in plošče, doprsja, kraji zgodovinskih dogodkov, grobovi,
grobnice ter javni spomeniki. Zelo številna je tudi arheološka dediščina (606 enot), ki je v
glavnini vezana na obdobje prazgodovine, bronasto in železno dobo, rimsko obdobje ter srednji
vek. Manj številne pa so na obravnavanem območju zvrsti kulturne dediščine, ki vključujejo:
vrtnoarhitekturno (83 enot), naselbinsko (199 enot) in sakralno profano stavbno dediščino (43
enot), zgodovinsko (6 enot) in kulturno krajino (35 enot) ter preostale (neuvrščene) tipe
kulturne dediščine (20 enot) (Varstveni režimi …, 2017; Varstveni režimi …, 2018).
Karta 39: Razmestitev območij kulturnih kakovosti, ki vključujejo enote kulturne dediščine na območju
Osrednjeslovenske statistične regije glede na pravni režim varstva.
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Kljub temu, da so številna območja kulturnih kakovosti na preučevanem območju prepoznana
kot območja s pomembnim razvojnim potencialom (celo v nacionalnem pomenu) (območja z
visoko vrednostjo naravne in kulturne krajine med drugim na primer vključujejo Krajinski park
Ljubljansko barje, Kamnik z okolico idr.), pa je za kulturnodediščinska območja, ki strukturno
niso del mestne ali urbane vedute, pogosto značilna nižja stopnja obravnave oziroma jim je
namenjeno manj pozornosti, saj naj bi le-ta obsegala manjšo oziroma manj očitno (prepoznano)
kulturno-zgodovinsko vrednost (Regionalni razvojni …, 2015; Priročnik o …, 2018). Če tovrstna
območja ali objekti ostajajo neizkoriščeni ali prepuščeni fizičnemu propadanju, je škoda
nepopravljiva, saj tudi omenjena območja in objekti »gradijo« identiteto in pomembno pričajo
o zgodovini določenega območja oziroma njegovih prebivalcev (Priročnik o …, 2018).
»Zgodovinska struktura je pomembna snovna dediščina ne le v smislu edinstvenosti, umetniške
vrednosti in pričevalne vrednosti, temveč tudi v smislu potencialne uporabnosti. Porušitev
stavb spomeniškega značaja povzroči ne le nepopravljivo kulturno škodo, temveč tudi dejansko
materialno izgubo.« (Priročnik o …, 2018, str. 8). Sprememba namembnosti tovrstnih objektov
je smiselna tako z ekonomskega kot tudi z ekološkega vidika, saj omogoča ponovno (upo)rabo
ter nižje investicijske stroške zaradi že obstoječe infrastrukture in morebitnih prisotnih objektov
na območju ter hkrati preprečuje pritisk oziroma pozidavo nepozidanih zemljišč (Priročnik o …,
2018).
Za posamezne objekte kulturne dediščine na preučevanem območju je značilno, da so njihove
dediščinske lastnosti razmeroma dobro ohranjene, vendar slabše vzdrževane. Posamezni
tovrstni objekti pa niso v uporabi ter tako niti niso vzdrževani. Za omenjene enote kulturne
dediščine je značilna precejšnja ogroženost z vidika njihovega nadaljnega obstoja in ohranjanja.
Tovrstna območja in objekte, med katerimi se med drugim pojavljajo opuščeni industrijski
objekti (t.i. industrijska dediščina), graščine, gradovi, dvorci, vile, domačije, različne javne
ustanove in drugi objekti z izgubljeno prvotno funkcijo, je, zaradi njihove neizkoriščenosti ali
nezadostne izkoriščenosti oziroma zaradi zapuščenosti ter trenutne zmanjšane uporabne
vrednosti, mogoče opredeliti in prištevati k (funkcionalno) degradiranim območjem.
Slika 100: Primer območja dediščine iz strokovnih zasnov
varstva, ki se uvršča med (funkcionalno) degradirana
območja – kompleks dvorca Dol, Videm, Dol pri Ljubljani,
občina Dol pri Ljubljani.

Slika 101: Primer kulturnega spomenika, ki se uvršča med
(funkcionalno) degradirana območja – hotel Bellevue,
Ljubljana, Mestna občina Ljubljana.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Tekom inventarizacije funkcionalno degradiranih območij (FDO) na preučevanem območju, za
potrebe izdelave pričujočega dela, smo se z objekti kulturne dediščine oziroma z območji, na
katerih veljajo kulturnodediščinski režimi srečevali v številnih primerih. Pri tem je bil kar na 206
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primerih FDO (t.j. na 53,6 % vseh evidentiranih FDO) vzpostavljen določen kulturnodediščinski
režim, pri čemer so bila med pravnimi režimi varstva upoštevana: območja dediščine iz
strokovnih zasnov varstva (t.i. dediščina) (omenjen pravni režim varstva se je pojavljal na 96
primerih FDO), območja kulturnega spomenika (t.i. spomenik) (omenjen pravni režim varstva
se je pojavljal na 61 primerih FDO) ter registrirana arheloška najdišča (t.i. arheološko najdišče)
(omenjen pravni režim varstva se je pojavljal na 49 primerih FDO).
Za večje število tovrstnih objektov in/ali območij je značilna opuščenost, slabša vzdrževanost ali
nevzdrževanost, za posamezne enote pa je značilna tudi precejšnja ogroženost z vidika
njihovega nadaljnega obstoja (prisotna možnost porušitve). Prepuščenost fizičnemu
propadanju in možnosti porušitve predstavlja nepopravljivo škodo, zlasti z vidika edinstvenosti,
umetniške in pričevalne vrednosti tovrstnih objektov ter z vidika različnih potencialov, ki jih ta
območja nudijo.
Kljub temu, da območja kulturnih kakovosti običajno nudijo raznolik razvojni potencial, so s
kulturnodediščinskimi režimi povezane tudi določene omejitve. Tekom inventarizacije FDO na
preučevanem območju so bili s strani lokalnih prostorskih načrtovalcev, kulturnodediščinski
režimi ter pogoji za obnovo objektov kulturne dediščine, izpostavljeni kot ena od ključnih ovir
za izvedbo njihove sanacije. Območja kulturne dediščine pogosto niso bila prepoznana kot
dodana vrednost, pač pa bolj kot ovira pri reaktivaciji obstoječih FDO. Pridobivanje različnih
pogojev, soglasij ali dovoljenj lahko predstavlja morebitnim investitorjem tako veliko oviro
oziroma dodaten izziv, da se slednji ne odločijo za izvedbo investicije. V primerih prostorsko
obsežnejših FDO, varovanih s kulturnodediščinskimi pravnimi oziroma varstvenimi režimi na več
nivojih (npr. FDO starega mestnega ali vaškega jedra, ki pogosto sovpadajo z območji
naselbinske dediščine), pa se izpostavljene težave, povezane z omejenostjo posegov pri
načrtovanju prenove teh območij, pojavljajo tako na ravni posameznega objekta kot tudi
celotnega območja. Z vidika uspešnejšega razvoja tovrstnih območij bi bilo potrebno s pomočjo
predpisov o varovanju kulturne dediščine zagotavljati takšno varstvo tovrstnih objektov in
območij, da bi to ustvarjalo sinergijo z njihovo sodobno rabo. S pomočjo prenove in oživitve
tovrstnih območij, bi bilo objektom potrebno omogočiti njihovo »samovzdrževanje« z
umeščanjem novih dejavnosti. V nasprotnem primeru, pa zaostrovanje kulturnodediščinskih
režimov, pogojev, soglasij in dovoljenj, lahko vpliva na povečan pojav objektov in območij, ki
ostajajo neizkoriščeni in prepuščeni fizičnemu propadanju oziroma na porast t.i. (funkcionalno)
degradiranih območij.
IX. Pretekli popisi degradiranih območij
Pregled evidentiranih degradiranih območij na območju Osrednjeslovenske statistične regije
glede na obstoječe (pretekle) popise, omogoča delni vpogled v prisotnost tovrstnih območij na
obravnavanem območju in dinamiko njihovega pojavljanja v prostoru, navkljub določenim
pomanjkljivostim njihove medsebojne primerjave, zaradi nepoenotenih metodologij ter
posledične slabše primerljivosti podatkov.
Obstoječi (pretekli) popisi degradiranih območij, ki nudijo vpogled v razsežnost problematike v
prostoru v preteklosti, vključujejo:
- Degradirana urbana območja (DUO), 1994, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
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-

-

arhitekturo, območje obravnave: urbana naselja Domžale, Kamnik, Ljubljano in Vrhnika,
število evidentiranih DUO: 119;
Degradirana urbana območja (DUO) v Ljubljani, 2007, Rebernik (lasten popis), območje
obravnave: urbano naselje Ljubljana, število evidentiranih DUO: 48;
Degradirana območja (DO) v Sloveniji, 2011, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, območje obravnave: občine
Osrednjeslovenske statistične regije, število evidentiranih DUO: 29;
Nerevitalizirana urbana območja (NERUO), 2016, Ministrstvo za okolje in prostor,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, območje obravnave: območje mestnega
naselja (središča) Mestne občine Ljubljana, število evidentiranih DUO: 210.

Glede na to, da so različne raziskave in popisi degradiranih območij uporabljali različno
tipologijo oziroma so se osredotočali zgolj na posamezno (izbrano) pojavno obliko degradacije
v prostoru ter so obravnavali zgolj posamezna izbrana zaključena območja oziroma prostorske
enote, rezultati obstoječih raziskav in popisov ne dajejo medsebojno primerljivih informacij.
Popisi so bili izvedeni v razmeroma velikih časovnih razmikih, izvedli pa so jih različni avtorji po
različnih metodologijah, kar je tudi bistveno vplivalo na to katera območja so bila v posamezni
raziskavi prepoznana kot degradirana (Uršič, 2016). Neposredna primerjava rezultatov
omenjenih popisov je posledično manj ustrezna, vendar pa omenjeni popisi kljub temu nudijo
vpogled v prisotnost tovrstnih območij na obravnavanem območju v preteklih letih.
Degradirana urbana območja (DUO) (Koželj, Kuhar, Veljič, 1994; cv: Koželj in sod., 1998). Po
raziskavah Koželja in sod. (1998) v okviru raziskovalnega in razvojnega projekta »Degradirana
urbana območja«, je bilo sredi devetdesetih let (v drugi polovici leta 1994) na preučevanem
območju oziroma njegovem delu, ki je vključeval urbana območja Domžal, Kamnika, Ljubljane
ter Vrhnike 611,2 ha degradiranih urbanih površin. V Domžalah je površina vseh evidentiranih
degradiranih urbanih območij znašala 8,77 ha, od tega so se sive cone (54,4 %) pojavljale na
4,77 ha površine, industrijska območja (45,6 %) pa so se pojavljala na 4,00 ha površine.
Degradirana urbana območja so v tem obdobju zavzemala 1,4 % celotne urbane površine
Domžal. Precej večji delež, ki so ga znotraj celotne urbane površine zavzemala degradirana
urbana območja je bil v omenjenem obdobju značilen za Kamnik, kjer so se le-ta pojavljala na
53 ha (18,8 %) celotne urbane površine. Prostorsko najobsežnejša so bila industrijska območja
(79,9 %), ki so se pojavljala na 42,71 ha površine, manj obsežne so bile sive cone (15,3 %), ki so
zavzemale 8,17 ha površine, najmanjše površine pa so zavzemala stanovanjska območja (4,8 %)
z 2,56 ha. Na območju Vrhnike je površina vseh evidentiranih degradiranih urbanih območij
znašala 31,75 ha, od tega so se industrijska območja (70,7 %) pojavljala na 22,46 ha površine,
vojaška območja (29,3 %) pa na 9,29 ha površine. Degradirana urbana območja so v tem
obdobju zavzemala 10,1 % celotne urbane površine Vrhnike. Daleč največ degradiranih urbanih
območij se je, glede na podatke Koželja in sod. (1998, str. 92, 93), sredi devetdesetih let 20.
stoletja pojavljalo v Ljubljani. Skupno so zavzemala 517,68 ha površin, kar je predstavljalo 10,6
% celotne urbane površine. Prostorsko najobsežnejše so bile sive cone (32,9 %) s 170,50 ha
površine ter industrijska območja (32,5 %) s 168,12 ha površine, manjše površine pa so
zavzemala predmestja (18,3 %) s 94,53 ha površine, stanovanjska območja (6,1 %) s 31,83 ha
površine, rudarska območja (5,2 %) s 26,80 ha površine ter vojaška območja (5,0 %) s 25,90 ha
površine (Koželj in sod., 1998). Po Koželjevih ocenah se je sredi 90. let 20. stoletja med
degradirana urbana območja uvrščalo okoli 15 % površin slovenskih mest (Koželj, 1998; cv:
Uršič, 2016).
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Degradirana urbana območja (DUO) v Ljubljani (Rebernik, 2007). Po raziskavi Rebernika
(Rebernik, 2007; cv: Rebernik, 2008, str. 238, 239) iz leta 2007, se je v Ljubljani obseg
degradiranih industrijskih območij, v primerjavi s podatki popisa degradiranih urbanih območij
iz druge polovice leta 1994, povečal. Slednje naj bi bila zlasti posledica deindustrializacije ter
selitve starejše industrije v industrijske cone na obrobje Ljubljane. Deloma so bila leta 2007
evidentirana degradirana urbana območja tudi posledica opuščanja drugih dejavnosti (vojaška
območja, območja pridobivanja mineralnih surovin (gramoznice), rezultat neustreznega
prostorskega planiranja (neusklajenost namenske rabe tal in interesov ter potreb investitorjev),
špekulativnega zadrževanja zemljišč ter neurejenih lastniških razmerij. Evidentiranih je bilo 48
degradiranih urbanih območij (DUO) (v primerjavi z letom 1994, ko je bilo na območju Ljubljane
evidentiranih 93 degradiranih urbanih območij), od tega največ sivih con (21), ki so jim sledila
industrijska (14) ter stanovanjska DUO (7). Najmanj je bilo evidentiranih rudarskih (5) in vojaških
(1) DUO (Rebernik, 2007; cv: Rebernik, 2008).
Glede na ugotovitve Rebernika (Rebernik, 2008, str. 241) je pred letom 2007 prišlo do
intenzivne sanacije, prenove in oživitve ter ponovne rabe posameznih degradiranih urbanih
območij, pri čemer so bile najpogostejše oblike ponovne rabe stanovanjska območja in
nakupovalna središča, redkeje pa tudi nova gospodarska območja ali območja poslovnih
dejavnosti. Iz nekdanjih opuščenih industrijskih območij so s sanacijo nastala območja
nakupovalnega središča BTC in City Park ter stanovanjske soseske Mostec, Poljansko nabrežje,
Zelena jama ter Tivoli, iz nekdanjih opuščenih vojaških območij sta nastali stanovanjski soseski
Bežigrajski Dvor in Nove Poljane, na nekdanja območja sivih con so bili umeščeni stanovanjski
objekt Trubarjev kvart, stanovanjsko-poslovno območje Novi Tabor, stanovanjska soseska
Trnovska vrata, Severni park ter tehnološki park Brdo, na nekdanjem degradiranem
stanovanjskem območju pa je nastalo tudi naselje vrstnih hiš Tomačevo (Rebernik, 2008).
Degradirana območja (DO) v Sloveniji (Špes in sod., 2012). Evidentiranje degradiranih območij
leta 2011 je v okviru CRP »Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013 Sonaravna sanacija okoljskih
bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije«, za razliko od preteklih popisov tovrstnih
območij, zajemalo območje celotne Slovenije. Na nacionalni ravni je bilo evidentiranih 194
degradiranih območij (DO) s skupno površino 979 ha, pri čemer se tovrstna območja niso
pojavljala v vseh občinah. DO so bila evidentirana v 82 občinah v Sloveniji (Špes in sod., 2012).
Tako po površini kot tudi po številu evidentiranih DO je v okviru omenjenega popisa prednjačila
Osrednjeslovenska statistična regija, kjer je bilo evidentiranih 29 DO s skupno površino 137,4
ha. Glavnino vseh evidentiranih DO so predstavljala industrijska degradirana območja (23 DO),
manj številčna so bila DO tipa transportne in druge infrastrukturne površine (5 DO), eno pa je
bilo evidentirano vojaško DO. Največ DO je bilo evidentiranih na območju Mestne občine
Ljubljana (11 DO (t.j. Smodinovec, Ljubljana 5, Kamniška, Železniški muzej Slovenskih železnic,
Kurilniška, IMP (bivša), Kolinska, Rog, Javna skladišča-BTC, Zelena jama, Kajuhova)) ter na
območju občine Domžale (6 DO (t.j. Farma ihan, LIP Radomlje, Turnše-farma, Domžale centerparkirišče, Ob Krakovski cesti, Univerzale)). Manjše število DO je bilo evidentiranih na območju
občin Medvode (3 DO (t.j. Skladišča Color, bivša Tekstilna Medvode, Agroemona)), Grosuplje (2
DO (t.j. Območje ob železnici, Objekt pod Slivniškim hribom)), Mengeš (2 DO (t.j. Opekarna,
Agroemona), Vrhnika (2 DO (t.j. LIKO, IUV)), Kamnik (1 DO (t.j. KIK), Šmartno pri Litiji (1 DO (t.j.
Industrija usnja Vrhnika)) ter Škofljica (1 DO (t.j. Lanišče)) (CRP …, 2011). Skupna površina
evidentiranih DO v okviru popisa DO, ki je potekal leta 2011, je bila največja (več kot 25 ha) na
območju občin Domžale, Kamnik ter na območju Mestne občine Ljubljana (Špes in sod., 2012).
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Nerevitalizirana urbana območja (NERUO) (Koželj in sod., 2016). Vpogled v prisotnost
degradiranih območij na preučevanem območju v preteklih letih nudi tudi raziskovalna naloga
z naslovom »Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2) z nadgradnjo:
določitev nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO)« (2016), v sklopu katere je bil opravljen
celovit popis degradiranih urbanih območij (oziroma nerevitaliziranih urbanih območij
(NERUO)) znotraj 11 mestnih naselij (središč) mestnih občin v Sloveniji, med drugim tudi na
območju Ljubljane. Tu je bilo evidentiranih 210 NERUO, ki so zavzemala 946,03 ha površin (5,54
% površine Ljubljane). Po površini so bila največja območja NERUO tipa E-območja zelenih
površin (27 % površine vseh evidentiranih NERUO), tipa A-območja stanovanj (16 % površine
vseh evidentiranih NERUO), tipa F-območja infrastrukture (14 % površine vseh evidentiranih
NERUO), tipa J-območja prehodno pasivne rabe (13 % površine vseh evidentiranih NERUO) ter
tipa C-območja proizvodnih dejavnosti (12 % površine vseh evidentiranih NERUO). Najmanjši
delež površin je predstavljal delež površin tipa G-območja za potrebe obrambe in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (0 %) (Koželj in sod., 2016).
Glede na vrsto degradiranosti z vsaj eno vrsto degradacije in/ali sumom nanjo Koželj in sod.
(2016, str. 84) ugotavlja, da največji delež površin zavzemajo površine s funkcionalno
degradacijo (69 %), sledijo površine s fizično degradacijo (61 %) ter površine s sumom na
okoljsko degradacijo (49 %). Najmanjši delež zavzemajo površine s sumom na socialno
degradacijo (19 %). NERUO, kjer je bila prepoznana funkcionalna degradacija so se pojavljala na
648,20 ha površine, NERUO s prepoznano fizično degradacijo na 581,72 ha površine, NERUO s
sumom na socialno degradacijo so se pojavljala na 178,08 ha površine, NERUO s sumom na
okoljsko degradacijo pa na 461,68 ha površine. Največje NERUO na površini 138,37 ha je
zajemalo območje tipa E- območje zelenih površin s prisotno fizično in funkcionalno degradacijo
ter s sumom na okoljsko degradacijo, najmanjše NERUO s površino 0,23 ha pa je obsegalo
območje tipa J- območje prehodno pasivne rabe s prisotno fizično degradacijo (Koželj in sod.,
2016).
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Karta 40: Prostorska razmestitev degradiranih urbanih območij v drugi polovici leta 1994 (preučevano območje je
vključevalo urbana naselja: Domžale, Kamnik, Ljubljano in Vrhniko) 21 .

____________________________________
21
Opomba: Za prikaz prostorske razmestitve degradiranih urbanih območij (DUO) leta 1994 smo digitalizirali grafične prikaze prostorske
razporeditve degradiranih urbanih območij (DUO) na območju Domžal, Kamnika, Ljubljane in Vrhnike, ki so bili predstavljeni s strani Koželja in
sod. (1998, str. 76–112) v delu »Degradirana urbana območja«. Omenjene grafične podatke smo digitalizirali in identificirali s pomočjo
fotointerpretacije digitalnih ortofoto posnetkov Geodetske uprave Republike Slovenije (iz leta 2014, 2015, 2016, 2017) ter z upoštevanjem
podatkov zemljiškokatastrskega prikaza Zemljiškega katastra na dan 07. 03. 2018 Geodetske uprave Republike Slovenije, zaradi česar se lahko
pojavljajo manjša odstopanja od površine oziroma prostorskega obsega evidentiranih degradiranih urbanih območij leta 1994 in na omenjen
način digitaliziranih območij.
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Karta 41: Prostorska razmestitov degradiranih urbanih območij (DUO) leta 2007 (preučevano območje je vključevalo
urbano naselje Ljubljana 22 .

____________________________________
22
Opomba: Za prikaz prostorske razmestitve degradiranih urbanih območij (DUO) leta 2007 smo digitalizirali grafični prikaz prostorske
razporeditve degradiranih urbanih območij (DUO) na območju Ljubljane, ki je bil predstavljen s strani Rebernika (Rebernik, 2007; cv: Rebernik,
2008, str. 239) v delu »Urbana geografija. Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu«. Omenjene grafične podatke smo digitalizirali in
identificirali s pomočjo fotointerpretacije digitalnih ortofoto posnetkov Geodetske uprave Republike Slovenije (iz leta 2014, 2015, 2016, 2017)
ter z upoštevanjem podatkov zemljiškokatastrskega prikaza Zemljiškega katastra na dan 07. 03. 2018 Geodetske uprave Republike Slovenije,
zaradi česar se lahko pojavljajo manjša odstopanja od površine oziroma prostorskega obsega evidentiranih degradiranih urbanih območij leta
2007 in na omenjen način digitaliziranih območij.
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Karta 42: Prostorska razmestitev degradiranih območij leta 2011 (preučevano območje je vključevalo občine celotne
Osrednjeslovenske statistične regije, vendar se v vseh degradirana območja niso pojavljala).
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Karta 43: Prostorska razmestitev nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO) leta 2016 (preučevano območje je
vključevalo urbano naselje Ljubljana).

Pregled preteklega stanja degradiranih območij na preučevanem območju v določeni meri
omogočajo izpostavljeni primeri preteklih popisov tovrstnih območij, vendar je za vse
predstavljene popise in raziskave značilen bodisi prostorsko bodisi vsebinsko omejen obseg.
Obravnavani popisi degradiranih območij ne omogočajo enotnega vpogleda v razmere na ravni
celotne regije, pač pa je zanje značilna parcialnost in obravnava zgolj posameznih območij na
ravni različnih administrativnih ali teritorialnih enot oziroma vidikov degradacije. Vpogled v
obstoječe in ažurnejše stanje je podano v nadaljevanju pričujočega dela, kjer je vključen pregled
in kvantitativna ter prostorska analiza rezultatov inventarizacije FDO na območju celotne
Osrednjeslovenske statistične regije, katere izvedba se je navezovala na CRP »Celovita
metodologija za …,«.
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5. ANALIZA STANJA FUNKCIONALNO DEGRADIRANIH
OSREDNJESLOVENSKE STATISTIČNE REGIJE

OBMOČIJ

NA

OBMOČJU

Degradacija je »živ«, ponavljajoč ter stalno spreminjajoč se pojav. Dinamika prisotnosti
degradiranih območij v prostoru se zaradi morebitnih sanacij, prenov ali oživitev tovrstnih
območij oziroma njihovega ponovnega nastanka, stalno spreminja. S tega vidika je potrebno
izpostaviti, da se stanje evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije
obravnavano v nadaljevanju dela, navezuje na obdobje od septembra 2016 do septembra 2017.
Analiza stanja na področju FDO s kvantitativnim ter prostorskim prikazom rezultatov
evidentiranja tovrstnih območij na območju Osrednjeslovenske statistične regije, odraža
razmere v omenjenem obdobju.
Podatki popisa evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije, na podlagi
katerih temeljijo nadaljne analize njihovih značilnosti, prostorske razmestitve ter preostalih
ključnih elementov obravnave tovrstnih območij, ki vključujejo lego, rabo, lastniško strukturo,
razvojne omejitve in razvojno vizijo tovrstnih območij, so priloženi v Prilogi 1 na zaključnih
straneh pričujočega dela.
5.1

Kvantitativne značilnosti evidentiranih funkcionalno degradiranih območij

I. Površina in število evidentiranih funkcionalno degradiranih območij na ravni celotne statistične
regije
V okviru inventarizacije FDO je bilo na preučevanem območju evidentiranih 384 FDO, katerih
skupna površina je znašala 1.195,41 ha. Po številu so prevladovali FDO infrastrukture (91 FDO),
FDO prehodne rabe (68 FDO), FDO pridobivanja mineralnih surovin (65 FDO) ter FDO
storitvenih dejavnosti (55 FDO). Zaradi številčnosti pojava FDO v prostoru, zlasti pa zaradi
njegovih specifik, ki nakazujejo prevlado posameznih podtipov FDO, so v nadaljevanju dela
analize kvantitativnih značilnosti evidentiranih FDO podane v obliki kombinacije obeh ravni –
tako tipov kot tudi podtipov FDO.
Med vsemi tipi in podtipi FDO je bilo največ evidentiranih FDO kamnoloma ali peskokopa (60
FDO), FDO okoljske infrastrukture (55 FDO), FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih
dejavnosti (40 FDO) ter FDO značilne prehodne rabe (38 FDO). Najmanjše število evidentiranih
FDO glede na tip ali podtip pa je bilo značilno za FDO rudnika, kjer je bilo na celotnem
preučevanem območju evidentirano le eno tovrstno območje (t.j. ID 1028: objekti Rudnika
kaolina - Črna pri Kamniku) (Preglednica 11).
Zaradi preteklih trendov izkoriščanja ter intenzivnih potreb po posameznih nekovinskih
mineralnih surovinah, zlasti za potrebe gradbeništva na področjih infrastrukturne izgradnje
objektov (cestna infrastruktura, železniška infrastruktura) ter stanovanjske gradnje, je večje
število evidentiranih opuščenih kamnolomov ali peskokopov na preučevanem območju
razmeroma pričakovano. Njihovo številčno prisotnost v prostoru ter intenziteto potreb po
tovrstnih virih mineralnih surovin nakazujejo tudi podatki o proizvodnji, zalogah in virih
mineralnih surovin za leto 2016 v okviru »Baze nahajališč mineralnih surovin s podeljeno
rudarsko pravico« Geološkega zavoda Slovenije, kjer je bilo najvišje število kopov mineralnih
surovin za gradbeništvo, med vsemi statističnimi regijami v Sloveniji, prisotno ravno na območju
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Osrednjeslovenske statistične regije (22). V omenjeni statistični regiji je bilo najvišje tudi število
prebivalcev na kop (24.531), daleč najvišja je bila tudi letna proizvodnja (2.038.126), zaloge v
tonah (55.990.024) ter zaloge in viri v tonah (84.701.090) (Mineralne surovine …, 2017). Poleg
omenjenih nahajališč s podeljeno rudarsko pravico, se na preučevanem območju pojavljajo tudi
številna nahajališča, ki niso zajeta v omenjeno evidenco in so upravljana (oziroma so bila
upravljana) s strani določenih krajevnih skupnosti, komunalnih ali gozdno-gospodarskih
podjetij, podjetnikov ali zasebnikov (fizičnih oseb). Omenjena nahajališča nimajo ustrezno
overjenih zalog in virov ter niso zajeta v nobeni evidenci, večina izmed njih pa se izkorišča
(oziroma se je izkoriščala) nelegalno, običajno zlasti za lokalne ali zasebne potrebe (Žerdin in
sod., 2007). Na preučevanem območju tako poleg nekaterih opuščenih kopov večjih dimenzij,
ki so jih izkoriščala gradbena podjetja (npr. ID 588: kamnolom Preserje (pod Žalostno goro), ID
766: kamnolom Orle - 5 (Orle - A), ID 549: kamnolom Povodje, ID 1079: kamnolom Čelo idr.),
prevladuje zlasti večje število občasno aktivnih ali neaktivnih pollegalnih in nelegalnih kopov
mineralnih surovin, od katerih jih je pretežen del povsem ali pretežno opuščen, nesaniran in
neozelenjen (z odsotno naravno sukcesijo na njihovem pretežnem delu) ter se tako uvrščajo
med FDO.
Prav tako je na preučevanem območju razmeroma pričakovano tudi večje število FDO okoljske
infrastrukture, saj je pogostost pojavljanja nesaniranih divjih odlagališč odpadkov, deponij
peska, zemljine in drugega materiala ter drugih nesaniranih odlagališč odpadkov (zaradi velike
koncentracije prebivalstva in različnih dejavnosti) razmeroma velika. Odlagališča odpadkov so
v okolju opazna v različni meri, lahko so odkrita, delno prekrita ali povsem prekrita in zaraščena
z vegetacijo. Sum na prekrito odlagališče se pojavi pri spremembi naravne (prevladujoče)
vegetacije ali reliefne oblikovanosti površja. Delno prekrita ali odkrita odlagališča odpadkov so
običajno dobro opazna in predstavljajo antropogeno sestavino, ki se v pokrajinskem videzu
opazno razlikuje od »naravne« okolice (Kušar, 2000; cv: Smrekar, 2007; Smrekar, 2007).
»Različne mikrolokacije v prostoru so različno privlačne za odlaganje odpadkov« (Smrekar,
2007). Izkopavanje gramoza je na delih preučevanega območja povzročilo nastanek številnih
gramoznih in izkopnih jam različnih dimenzij, ki so se zapolnjevale (ali se deloma še zapolnjujejo)
z različnimi odpadki. Odlagališča na tovrstnih lokacijah se najpogosteje pojavljajo na robovih
urbanih naselij, saj konveksno oblikovano površje stopnjuje »privlačnost« za odlaganje
odpadkov oziroma za njegovo »zapolnitev«. Z vidika odlaganja odpadkov se na preučevanem
območju pojavljajo tudi številne druge »vabljive« lokacije, kjer je potekalo (ali delno še vedno
poteka) odlaganje najrazličnejših odpadkov. Le-te vključujejo suhe struge, prodišča, brežine
vodotokov, mokrotna zemljišča, dobro dostopna območja ob poteh in kolovozih, dvorišča,
vrtove, lokacije pod mostovi, različne javne nevzdrževane površine, opuščena območja
nekdanjega izkoriščanja mineralnih surovin in druge, pogosto nekoliko odmaknjene ter vizualno
manj opazne in izstopajoče lokacije (Smrekar, 2007). Kot ugotavlja tudi Smrekar (2007, str. 48)
je sestava nelegalno odloženih odpadkov le redko homogena, saj gre običajno za mešanico
odpadkov različnega izvora, pri čemer se najpogosteje pojavljajo gradbeni odpadki od
rušitvenih del in odvečna zemljina iz izkopov. Deponije peska, zemljine in drugega gradbenega
materiala so bile tudi na preučevanem območju med najpogostejšimi evidentiranimi pojavnimi
oblikami FDO okoljske infrastrukture v prostoru.
Veliko število evidentiranih FDO na preučevanem območju, je tudi zaradi siceršnje
koncentracije tovrstnih dejavnosti na preučevanem območju, značilno za FDO poslovnih,
trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti, kamor so bili uvrščeni zlasti opuščeni gostinski
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objekti, trgovski objekti, poslovni prostori, odprta skladišča, območja poslovnih in gospodarskih
con in drugo. Med številčnejšimi evidentiranimi FDO na preučevanem območju, so se pojavljala
tudi FDO značilne prehodne rabe, katerih delež je bil visok tudi na regionalni ravni v primerjavi
s stanjem v drugih statističnih regijah. Gre za še ne aktivno »uporabljena« zemljišča, ki so v fazi
ekstenzivne, manjvredne rabe izrazito začasne ali prehodne narave. Raba tovrstnih območij je
pasivna, območje »stagnira« zaradi dalj časa načrtovane spremembe rabe (Koželj in sod., 1998).
Tovrstna območja so v pretežni meri posledica predvidenih, vendar neizvedenih investicij. V
določeni meri bi ta območja lahko pojmovali kot posledico nepretehtanih, prenagljenih oziroma
manj ustreznih prostorskih odločitev. Gre za območja, ki zaradi različnih razlogov (vpliv
gospodarske krize na gospodarske in finančne razmere, težave povezane z zagotavljanjem
finančnih sredstev, neurejene lastniške razmere, apatija/pasivnost lastnika, sprememba
interesov lastnika, špekulativno zadrževanje zemljišč, prisotnost varovalnih in varstvenih
režimov idr.) niso v funkciji (rabi), kateri so bila namenjena (npr. ID 1054: utrjena površina ob
nogometnem stadionu Domžale, ID 934: neizgrajena soseska Mostec ob Koseškem bajerju, ID
484: parkirišče ob Ljubljanski cesti v Trzinu, ID 957: načrtovana stanovanjska soseska Brdo II
idr.). Mednje so uvrščajo tudi območja, kjer je bila gradbena struktura predhodne dejavnosti
porušena in odstranjena z namenom umeščanja in razvoja novih dejavnosti, vendar se
načrtovana investicija na območju tekom daljšega časovnega obdobja še ni izvedla (npr. ID 748:
načrtovana stanovanjska soseska Kamnica, ID 1056: neurejeno parkirišče Domžale Center, ID
867 območje skladišča tovarne Helios (obrat Color), ID 928: neurejeno parkirišče BTC, ID 971:
gradbene jame ob Šmartinski cesti, ID 937: parkirišče in objekt ob železniški postaji v Ljubljani
idr.). FDO značilne prehodne rabe se v prostoru običajno pojavljajo v obliki »utrjene površine«
brez ustrezne namembnosti (t.i. »prazna območja«) (npr. ID 1013: območje TOC II, ID 678:
območje nekdanjega podjetja Tamiz, ID 995: gradbišče enostanovanjskih objektov Hiše Stožice,
ID 940: utrjena površina (gradbišče) ob Obvozni cesti, ID 907: opuščeno območje Šmartno pod
Šmarno goro, ID 816: utrjena površina ob Kumerjevi ulici, ID 849: območje predvidenega
Medgeneracijskega centra Komenda, ID 1024: utrjena površina Spodnji Alprem idr.) ali pa so z
določeno prehodno rabo v fazi spreminjanja funkcije oziroma je na njih »stihijsko«
vzpostavljena določena oblika začasne rabe (npr. ID 484: parkirišče ob Ljubljanski cesti v Trzinu,
ID 971: gradbene jame ob Šmartinski cesti, ID 937: parkirišče in objekt ob železniški postaji v
Ljubljani, ID 928: neurejeno parkirišče BTC, ID 910: površina ob Ižanski cesti, ID 1056: neurejeno
parkirišče Domžale Center idr.).
Precej podobno stanje prostorske razmestitve FDO na preučevanem območju izkazujejo tudi
podatki o deležu površin, ki jih zavzemajo posamezni tipi in podtipi FDO. Največji delež celotne
površine evidentiranih FDO zavzemajo FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti
(16,6 %) in FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti (15,2 %), kar je zaradi prisotnosti in tudi
siceršnje koncentracije storitvenih in proizvodnih dejavnosti na preučevanem območju oziroma
zaradi zgostitve in velikega števila nekdanjih industrijskih obratov (zlasti na območju Kamnika,
Domžal, Ljubljane, Medvod in Vrhnike), ob hkratnem pojavu nepopolno zasedenih poslovnih in
industrijskih con, pričakovan podatek. Velik delež površin FDO zavzemajo tudi FDO kamnoloma
ali peskokopa (10,0 %). Slednjim po površini sledijo FDO kmetijske dejavnosti (8,6 %), FDO
okoljske infrastrukture (7,8 %), FDO zelene infrastrukture (6,5 %), FDO opuščenega gradbišča
(6,4 ha), FDO značilne prehodne rabe (5,8 %) ter FDO obrambe zaščite in reševanja (5,2 %).
Ostali tipi in podtipi FDO predstavljajo manjši delež (manj kot 5 %) površin evidentiranih FDO v
obravnavani statistični regiji.
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Grafikon 1: Delež posameznih tipov ali podtipov FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije glede na
površino.
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Povprečna površina evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije znaša
3,11 ha. V povprečju so prostorsko najobsežnejša ostala FDO pridobivanja mineralnih surovin,
med katera se uvrščajo območja glinokopov (27,45 ha), FDO obrambe, zaščite in reševanja
(12,39 ha), FDO gramozne jame (7,15 ha) ter FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti (5,67 ha),
ki v večini primerov obsegajo nekdanje industrijske komplekse večjih dimenzij. Nadpovprečna
velikost je značilna še za FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti (4,95 ha),
FDO kmetijske dejavnosti (4,87 ha), FDO zelene infrastrukture (3,88 ha) ter FDO starega
mestnega ali vaškega jedra (3,19 ha). Najmanjša povprečna velikost FDO na obravnavanem
območju je značilna za FDO rudnika (0,42 ha) ter FDO prometne infrastrukture (0,80 ha), ki se
tudi sicer pojavljajo na prostorsko manj obsežnih območjih oziroma zavzemajo, v primerjavi z
drugimi tipi in podtipi FDO, manjšo skupno površino (Preglednica 11).
Preglednica 12: Število in površina evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične re gije glede na tip in
podtip FDO (N = 384).
Povprečna
Število
Površina
velikost
evidentiranih
Tip FDO
Podtip FDO
FDO (ha) /
FDO (ha) /
FDO /
SKUPAJ (TIP)
SKUPAJ
SKUPAJ (TIP)
(TIP)
FDO kmetijske dejavnosti
21
102,35
4,87
FDO storitvenih dejavnosti

FDO javnih storitev
FDO poslovnih, trgovskih idr. storitv.
dejav.
181

9 / 55

19,07 / 236

2,12 / 4,3

40

198,01

4,95
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FDO starega mestnega ali vaškega jedra

6

19,12

3,19

-

16

44,36

2,77

-

32

181,41

5,67

-

5

61,96

12,39

1 / 65

0,42 / 190

0,42 / 2,9

FDO kamnoloma ali peskokopa

60

120,02

2,00

FDO gramozne jame

2

14,31

7,15

Ostala FDO pridobivanja min. surovin

2

54,90

27,45

14 / 91

11,17 / 186

0,80 / 2,0

FDO okoljske infrastrukture

55

93,74

1,70

FDO ostale GJI

2

2,92

1,46

FDO zelene infrastrukture

20

77,67

3,88

FDO opuščenega gradbišča

30 / 68

76,83 / 146

2,56 / 2,2

38

69,26

1,82

16 / 31

20,00 / 48

1,25 / 1,6

15

27,90

1,86

384

1195,41

3,11

FDO turistične, športnorekr.
in športne dejavnosti
FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti
FDO obrambe, zaščite in
reševanja
FDO rudnika
FDO pridobivanja mineralnih
surovin

FDO prometne infrastrukture
FDO infrastrukture

FDO prehodne rabe
FDO za bivanje

FDO značilne prehodne rabe
Nedograjena stanovanjska območja
Stara dotrajana območja

SKUPAJ
Vir: Sevšek, 2017.

Z vidika umeščanje različnih dejavnosti na FDO oziroma z vidika prostorskih potreb različnih
dejavnosti, investicijskih potreb ali potreb in želja investitorjev, enega ključnih podatkov
predstavlja ravno velikost (dimenzija) določenega FDO, saj se potrebe različnih dejavnosti in
investicijskih pobud medsebojno zelo razlikujejo. Določene investicijske pobude, ki so sicer
redke, zahtevajo prostorsko precej obsežna, sklenjena in homogena območja z zadostnimi
pripadajočimi funkcionalnimi ali manipulacijskimi površinami za izvajanje izbrane dejavnosti
(npr. večji industrijski (proizvodni) obrati (kompleksi), skladiščni prostori, parkirne površine,
tehnološki parki, industrijske cone, poslovno-obrtne cone, poslovni objekti idr.). Praviloma pa
so prostorske (razvojne) potrebe investitorjev (vključno z njihovimi zmožnostmi) manjše, zato
slednjim ustrezajo tudi območja manjših dimenzij (Lampič, Kikec, Bobovnik, 2017). Za
preučevano območje je značilna precejšnja razdrobljenost evidentiranih FDO. Prevladujejo FDO
manjših dimnezij, saj je bilo med vsemi 384 evidentiranimi FDO kar 191 FDO manjših od 1 ha
površine (in večje od vnaprej opredeljenega minimalnega velikostnega kriterija (Poglavje
3.2.2)). Glede na tipologijo FDO so med njimi prevladovali FDO kamnoloma ali peskokopa (40
FDO), FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti (28 FDO) ter FDO okoljske
infrastrukture (27 FDO). 70 FDO se je pojavljalo na površini v velikosti od 1 do 1,99 ha, 74 FDO
pa na površini v velikosti od 2 do 4,99 ha. Zares velikih FDO je bilo na preučevanem območju
razmeroma malo. FDO z velikostjo 20 ha in več je bilo evidentiranih 20 (od tega 3 FDO poslovnih,
trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti (ID 844: Poslovna cona Komenda, ID 1077:
Industrijsko obrtna cona (IOC) Zapolje ter ID 968: Gospodarska cona Brničičeva), 2 FDO
industrijskih in obrtnih dejavnosti (ID 1016: Kemijska industrija Kamnik (KIK), ID 1025:
Industrijska cona Korenova), 2 ostala FDO pridobivanja mineralnih surovin (nekdanja glinokopa
Verd (ID 1092) in Rova ob nekdanji opekarni Radomlje (ID 1059)) ter po 1 FDO kmetijske
dejavnosti (ID 675: Semesadike Mengeš), FDO turistične, športnorekreacijske in športne
dejavnosti (ID 1037: smučišče Ulovka), FDO obrambe, zaščite in reševanja (ID 1083: Vojašnica
na Stari Vrhniki), FDO kamnoloma ali peskokopa (ID 744: kamnolom Ušenišče) in FDO zelene
infrastrukture (ID 929: vrtičkarske površine ob Savi v Črnučah)). Prostorsko so se tovrstna
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območja pojavljala na območju občin Domžale, Komenda, Kamnik, Logatec, Ljubljana, Mengeš,
Moravče in Vrhnika. FDO s površino od 10 do 19,99 ha je bilo evidentiranih le 8 (od tega 3 FDO
kmetijske dejavnosti (ID 970: Drevesnica in vrtnarija KPL Rast, ID 1066: Farme Ihan, ID 866:
Agroemona Domžale GE Smlednik) ter po 1 FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti (ID 1073: KLI
Logatec), FDO obrambe, zaščite in reševanja (ID 988: Centralno skladišče Uprave za logistiko
MORS - Ljubljana Šentvid), FDO gramozne jame (ID 817: gramoznica Obrije), FDO zelene
infrastrukture (ID 1001: vrtičkarske površine ob Cesti dveh cesarjev) in FDO opuščenega
gradbišča (ID 757: POC Škofljica - jug )) (Preglednica 12).
Prostorsko najobsežnejše FDO na preučevanem območju je obsegalo 65,47 ha veliko območje
pretežno opuščenega FDO Poslovne cone Komenda (ID 844), ki sta mu sledila s 62,77 ha veliko
območje delno opuščenega FDO Industrijsko obrtne cone (IOC) Zapolje (ID 1077) ter s 57,14 ha
veliko območje pretežno opuščenega FDO Kemijske industrije Kamnik (KIK) (ID 1016).

Tip FDO

Podtip FDO

Pod 1 ha

1 - 1,99 ha

2 - 4,99 ha

5 - 9,99 ha

10 -19,99 ha

20 ha in več

Preglednica 13: Tipi in podtipi evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije po velikostnih
razredih (N = 384).

FDO kmetijske dejavnosti

-

7

4

3

3

3

1

FDO javnih storitev

1

5

2

1

-

-

FDO poslovnih, trgovskih idr. storitv. dej.

28

4

4

1

-

3

FDO starega mestnega ali vaškega jedra

1

1

3

1

-

-

-

8

3

4

-

-

1

-

9

8

7

5

1

2

-

-

-

3

-

1

1

FDO rudnika

1

-

-

-

-

-

FDO kamnoloma ali peskokopa

40

8

7

4

FDO gramozne jame

-

-

1

-

1

-

Ostala FDO pridobivanja min. surovin

-

-

-

-

-

2

FDO prometne infrastrukture

10

3

1

-

-

-

FDO okoljske infrastrukture

27

12

13

3

-

-

FDO ostale GJI

1

-

1

-

-

-

FDO zelene infrastrukture

4

7

4

3

1

1

FDO opuščenega gradbišča

15

4

6

4

1

-

FDO značilne prehodne rabe

20

7

8

3

-

-

Nedograjena stanovanjska območja

11

2

3

-

-

-

FDO storitvenih dejavnosti
FDO turistične, športnorekr.
in športne dejavnosti
FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti
FDO obrambe, zaščite in
reševanja
FDO pridobivanja mineralnih
surovin

FDO infrastrukture

FDO prehodne rabe
FDO za bivanje

Stara dotrajana območja

SKUPAJ
Vir: Sevšek, 2017.
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Karta 44: Prostorski prikaz evidentiranih tipov in podtipov FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije glede
na njihovo velikost.

II: Površina in število evidentiranih funkcionalno degradiranih območij po občinah
Osrednjeslovenske statistične regije
Na celotnem preučevanem območju, kjer je bilo evidentiranih 384 FDO s skupno površino
1.195,41 ha, so se območja z večjo zgostitvijo FDO pojavljala v osrednjem delu regije in zlasti v
smereh proti Medvodam, Domžalam in Kamniku ter v okolici Vrhnike, kar sovpada z območji z
največjo zgostitvijo prebivalstva. Daleč največ FDO se je tako pojavljalo na območju Mestne
občine Ljubljana (103 FDO) ter na območju občin Domžale (32 FDO), Kamnik (26 FDO), Vrhnika
(23 FDO), Medvode (22 FDO) in Ivančna Gorica (21 FDO). Omenjenim občinam so po številu
evidentiranih FDO sledile občine Grosuplje (19 FDO), Dobrova-Polhov Gradec (14 FDO),
Škofljica (13 FDO), po 11 FDO pa je bilo evidentiranih na območju občin Brezovica, Lukovica ter
Mengeš. V preostalih občinah Osrednjeslovenske statistične regije smo zabeležili 10 in manj
FDO. V občini Šmartno pri Litiji smo zabeležili 10 FDO, v občinah Ig in Komenda po 9 FDO, v
občini Dol pri Ljubljani 8 FDO, v občinah Borovnica in Velike Lašče po 7 FDO, v občini Trzin 6
FDO, v občinah Vodice in Logatec pa po 5 FDO. Najmanj FDO je bilo evidentiranih na območju
občine Log-Dragomer (2 FDO), sledili sta občini Dobrepolje in Horjul s po 3 evidentiranimi FDO
ter občina Moravče s 4 FDO. Daleč največja skupna površina evidentiranih FDO se je pojavljala
v Mestni občini Ljubljana (320,25 ha), ki so ji sledile občine Vrhnika (139,16 ha), Kamnik (119,85
ha), Domžale (92,56 ha), Logatec (80,26 ha) ter Komenda (78,81 ha). Najmanjša skupna
površina evidentiranih FDO pa se je pojavljala na območju občin Log-Dragomer (1,60 ha), Horjul
(1,67 ha) in Trzin (4,62 ha). Absolutno največ (tako številu kot po površini) FDO se je na
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preučevanem območju pojavljalo na območju Mestne občine Ljubljana, absolutno najmanj
(tako po številu kot tudi po površini) pa na območju občine Log-Dragomer.
Preglednica 14: Skupno število in površina evidentiranih FDO ter njihova povprečna velikost po občinah
Osrednjeslovenske statistične regije.
Povprečna velikost FDO
Občina
Skupno število FDO
Površina FDO (ha)
(ha)
Borovnica
7
13,84
1,98
Brezovica

11

17,41

1,58

Dobrepolje

3

4,18

1,39

Dobrova-Polhov Gradec

14

17,19

1,23

Dol pri Ljubljani

8

25,28

3,16

Domžale

32

92,56

2,89

Grosuplje

19

28,35

1,49

Horjul

3

1,67

0,56

Ig

9

14,26

1,58

Ivančna Gorica

21

23,34

1,11

Kamnik

26

119,85

4,61

Komenda

9

78,81

8,76

Logatec

5

80,26

16,05

Log-Dragomer

2

1,60

0,80

Lukovica

11

17,19

1,56

Medvode

22

54,06

2,46

Mengeš

11

36,34

3,30

MOL

103

320,25

3,11

Moravče

4

41,25

10,31

Škofljica

13

29,26

2,25

Šmartno pri Litiji

10

12,23

1,22

Trzin

6

4,62

0,77

Velike Lašče

7

10,24

1,46

Vodice

5

12,20

2,44

23

139,16

6,05

Vrhnika
Vir: Sevšek, 2017.

Prava slika o zastopanosti FDO pa se pokaže šele ob primerjavi obsega evidentiranih
zemljišč FDO s površino občine. Delež površin FDO glede na celotno površino občine je
tako največji v občini Komenda (3,3 %), kar je v veliki meri posledica lociranosti FDO
Poslovne cone Komenda v občini. Del območja omenjene poslovne cone je s površino 65,5
ha (kot FDO nismo obravnavali celotnega območja cone, saj smo zajeli le tisti del, ki ni
sklenjeno zaseden) tudi največje FDO na obravnavanem območju. Visok delež pov ršin, ki
jih zajemajo FDO glede na celotno površino občine, smo zaznali tudi v občini Mengeš (1,6
%), Domžale (1,3 %), Vrhnika (1,2 %) ter Ljubljana (1,2 %), najmanjši delež površin FDO
glede na površino občine, pa so zaznali v občini Dobrepolje (0,04 %). Deleži površin FDO
so sicer glede na celotno površino občin majhni, vendar lahko kljub temu, da prostorsko
zasedajo »manjši« del površine, pomembno vplivajo na različne vidike lokalnega razvoja.
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Karta 45: Delež površin FDO v primerjavi s površino celotne občine.

Za razliko od deleža, ki ga zajemajo FDO glede na celotno površino občine, kjer izstopa občina
Komenda, pa glede na zastopanost pojava FDO po posameznih občinah Osrednjeslovenske
statistične regije (Preglednica 13), kot je bilo že omenjeno, daleč najbolj izstopa Mestna občina
Ljubljana, s kar 103 evidentiranimi FDO v skupni površini 320,3 ha. Največje površine v omenjeni
občini zavzemajo FDO zelene infrastrukture, ki se pojavljajo zlasti v obliki neurejenih in delno
ali pretežno opuščenih vrtičkarskih površin. Tovrstna evidentirana območja so se pojavljala na
57,6 ha površin. Podobne ugotovitve so bile podane tudi v okviru raziskovalne naloge z
naslovom »Merila in kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2) z nadgradnjo:
določitev nerevitaliziranih urbanih območij (NERUO)« iz leta 2016, kjer so po površini na
območju Ljubljane prav tako prednjačila območja tipa E - območja zelenih površin (Koželj in
sod., 2016). Obsežne površine so v Mestni občini Ljubljana zavzemala tudi najbolj številna FDO
– t.j. FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti, ki so zavzemala 54,4 ha površin,
le-tem pa so tako po številu kot tudi po površini sledila FDO značilne prehodne rabe (42,3 ha)
ter FDO okoljske infrastrukture (30,2 ha). Omenjena tipa tako po pojavnosti kot tudi po površini
v Mestni občini Ljubljana tudi sicer izstopata na ravni celotne obravnavane regije.
Glede na zastopanost (številčnost) pojava FDO po posameznih občinah Osrednjeslovenske
statistične regije, je poleg v Mestni občini Ljubljana opazen porast tovrstnih območij v nekdanjih
močneje industrializiranih občinah oziroma industrijskih središčih. Po številčnosti pojava FDO
Mestni občini Ljubljana namreč sledijo Občine Domžale (32 FDO), Kamnik (26 FDO), Vrhnika (23
FDO), Medvode (22 FDO), Ivančna Gorica (21 FDO) in Grosuplje (19 FDO), glede na skupno
površino vseh evidentiranih FDO pa občine Vrhnika (139 ha), Kamnik (120 ha) ter Domžale (93
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ha). Najmanjša skupna površina evidentiranih FDO se (podobno kot njihova majhna številnost)
pojavlja na območju občin Horjul (2 ha), Log-Dragomer (2 ha), Dobrepolje (4 ha) ter Trzin (5 ha).
Kljub dejstvu, da glede na zastopanost FDO izstopajo nekdanje močneje industrializirane občine
oziroma industrijska središča, tip FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti v omenjenih občinah
(z izjemo občine Kamnik) tako po zastopanosti (številčnosti) kot tudi po površini, ni prevladujoč.
Na območju občine Domžale so po številnosti prednjačila FDO poslovnih, trgovskih in drugih
storitvenih dejavnosti (6 FDO), po površini pa FDO kmetijske dejavnosti (21,5 ha). Po številčnosti
so nato sledila FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti (5 FDO). Po številnosti so tudi na območju
občine Vrhnika prevladovala FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti (3 FDO)
ter FDO okoljske infrastrukture (3 FDO), po površini pa FDO obrambe, zaščite in reševanja.
Omenjen tip FDO je med vsemi obravnavanimi občinami v Vrhniki zajemal prostorsko
najobsežnejše območje. Prav tako so se v Vrhniki med vsemi obravnavanimi občinami pojavljala
prostorsko najobsežnejša FDO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti. Na
območju občine Kamnik so tako po površini kot po številnosti izstopala FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti (5 FDO s skupno površino 97,5 ha), kar je zaradi intenzivne deindustrializacije
omenjene, nekdaj močno industrializirane občine, pričakovan podatek. Po številnosti je
omenjen tip FDO (poleg FDO kamnoloma ali peskokopa) prevladoval tudi na območju občine
Šmartno pri Litiji.
Na območju občine Ivančna Gorica po številčnosti prevladujejo FDO kamnoloma ali peskokopa,
po površini pa FDO kmetijske dejavnosti. Podobno po številnosti kot tudi po površini na
območju občin Grosuplje, Dobrova-Polhov Gradec ter Moravče prednjačijo FDO kamnoloma ali
peskokopa, pri čemer je (tudi zaradi siceršnje usmerjenosti v tovrstno dejavnost) po površini
močno izstopala občina Moravče, kjer so se omenjena FDO razprostirala na površini 41,2 ha.
Na območju občin Velike Lašče, Škofljica ter Lukovica po površini izstopajo FDO opuščenega
gradbišča. V vseh omenjenih občinah je prisotno eno, prostorsko precej obsežno opuščeno
gradbišče, ki je posledica številnih (prostorskih) investicij v času gospodarske konjunkture. Po
površini je ta podtip FDO zavzemal največji obseg tudi na območju občine Ig, po številčnosti pa
na območju občine Trzin. Največ, tako po številčnosti kot tudi po površini, pa je bilo
evidentiranih opuščenih gradbišč na območju Mestne občine Ljubljana (skupaj 8 v površini 18,7
ha). Kljub njihovi številčnosti pa na območju Mestne občine Ljubljana tekom popisa ni bilo
evidentiranih nedograjenih stanovanjskih območij, so se pa le-ta pojavljala v njeni okolici. Na
tem mestu velja omeniti aktualne procese v Mestni občini Ljubljana, ko ob ponovnem zagonu
gospodarstva postopoma oživljajo nekateri, v preteklosti daljše obdobje »zamrznjeni« gradbeni
projekti.
Na ravni celotne obravnavane regije je bilo največ FDO nedograjenih stanovanjskih območij
sicer evidentiranih na območju občin Brezovica in Ivančna Gorica, kjer so bila evidentirana po 3
tovrstna FDO.
Na podlagi primerjave zastopanosti (številčnosti) pojava FDO po občinah Osrednjeslovenske
statistične regije ter njihovega prostorskega obsega oziroma prostorske razmestitve je mogoče
izpostaviti še nekatere druge ugotovitve. Prostorsko najobsežnejša FDO kmetijske dejavnosti so
zastopana na območju občin Mengeš, Domžale ter na območju Mestne občine Ljubljana, največ
pa je omenjenih FDO evidentiranih na območju občine Dol pri Ljubljani, zaradi nekdanje
prisotnosti večih kmetijskih farm. Po površini FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih
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dejavnosti izstopajo (poleg na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je ta podtip FDO tudi
najštevilčnejši) na območju občin Komenda in Logatec, saj obsegajo tudi območja nepopolno
zasedenih (izkoriščenih) ter prostorsko izjemno obsežnih poslovnih con. V občini Borovnica po
številnosti prednjačijo FDO okoljske infrastrukture in FDO značilne prehodne rabe, po površini
pa FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti (gre za eno, prostorsko obsežnejše območje: ID 576:
LIKO Vrhnika - obrat Borovnica). Podobno so na območju občin Medvode in Horjul tako po
površini kot po številnosti v obliki deponij (nasutij) različnih vrst odpadkov v največji meri
prisotna FDO okoljske infrastrukture. Na območju občine Dobrepolje pa po površini izstopa FDO
javnih storitev.
Primerjava zastopanosti (številčnosti) pojava FDO po občinah Osrednjeslovenske statistične
regije ter njihove prostorske razmestitve nakazuje njihovo številno, raznoliko in prostorsko
obsežno zastopanost. Obravnavana regija tudi v okviru celotne države močno izstopa, saj je bila
več kot tretjina vseh evidentiranih FDO na nacionalni ravni, lociranih v obravnavani regiji. Pojav
FDO je bil hkrati evidentiran v vseh občinah Osrednjeslovenske statistične regije, kar nakazuje
na precejšnjo problematiko pojavnosti tovrstnih območij v prostoru in v regiji (tako v pretežno
podeželskih kot tudi v urbanih območjih). V posameznih občinah so bila FDO izjemno številčna
(tudi nad 20 FDO) in/ali prostorsko izjemno obsežna (skupna površina tudi nad 100 ha), kar v
določeni meri predstavlja razvojno, tudi prostorsko in okoljsko oviro/e, po drugi strani pa tudi
možnost oziroma potencial, navezujoč se na možnost umeščanja (povsem) novih funkcij
oziroma novih investicij ob prenovi in izrabi obstoječih zemljišč znotraj poselitvenih območij (ob
hkratnem zmanjševanju pritiskov na nepozidana zemljišča). Pri interpretaciji razmestitve FDO v
prostoru je sicer potrebno upoštevati tip oziroma podtip FDO, saj so nekateri tipi dejansko
primerni za umeščanje novih dejavnosti, medtem ko so drugi potrebni zlasti ustrezne (okoljske)
sanacije z vzpostavitvijo prejšnjega stanja ali sanacije s ponovno vzpostavitvijo kmetijskih ali
gozdnih površin (Lampič, Bobovnik, 2017).
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Preglednica 15: Površina in število evidentiranih FDO glede na tip in podtip FDO po občinah Osrednjeslovenske statistične regije (N = 384).
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III. Površina in število evidentiranih funkcionalno degradiranih območij glede na centralnost
naselij
Razmestitev in pojavnost (številčnost) FDO v prostoru na območju Osrednjeslovenske
statistične regije nakazuje tudi druge značilnosti. Na podlagi podatkov je mogoče sklepati, da je
pojavnost (številčnost) FDO v prostoru v določeni meri sorazmerna s centralnostjo naselij.
Pričakovali bi, da se na območjih naselij višje stopnje centralnosti zaradi večje razvojne
dinamike, različnih interesov, številnih in spreminjajočih se potreb prebivalstva pojavlja večje
število FDO, predvsem pa bi pričakovali tu tudi večjo dinamiko pri oživljanju tovrstnih območij
in pri zagonu novih dejavnosti.
Na območju Osrednjeslovenske statistične regije se je izrazito največ FDO pojavljalo na območju
Mestne občine Ljubljane, kjer je bilo lociranih več kot četrtina (26,8 %) vseh evidentiranih FDO.
V centralnem naselju najvišje ravni funkcij - državnem središču (Ljubljana) smo zabeležili 96
FDO, kar predstavlja četrtino (25,0 %) vseh evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske
statistične regije. V središčih regionalnega pomena (somestje Domžale – Kamnik oziroma naselji
Domžale in Kamnik) je bilo evidentiranih skupno 25 FDO, kar predstavlja 6,5 % vseh
evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije. V središčih medobčinskega
pomena (naselja Grosuplje, Logatec, Vrhnika) pa je bilo evidentiranih 21 FDO, kar predstavlja
skupno 5,5 % vseh evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije. Med
preostalimi naselji se je večje število evidentiranih FDO pojavljalo še na območju Trzina (6 FDO),
Mengša (10 FDO), Medvod (7 FDO), Lavrice (5 FDO), Šmartnega pri Litiji (5 FDO) ter Borovnice
(7 FDO). V drugih naseljih je bilo število evidentiranih FDO manjše od 5. V 827 naseljih
Osrednjeslovenske statistične regije (kar predstavlja 89,8 % od vseh naselij Osrednjeslovenske
statistične regije) ni bilo evidentiranega nobenega FDO. Temeljna značilnost pojavnosti FDO na
območju Osrednjeslovenske statistične regije je tako precejšnja prostorska zgoščenost v
maloštevilnih naseljih z višjo stopnjo centralnosti, medtem ko je pojavnost FDO v naseljih z nižjo
stopnjo centralnosti manj pogosta. Ob tem je potrebno izpostaviti, da prikaz zastopanosti FDO
na preučevanem območju nakazuje, da je obravnavan pojav pomemben prostorski in
pokrajinski element ne le v urbanem (degradiran prostor se je v preteklosti povezoval zlasti z
urbaniziranimi območji), pač pa tudi v pretežno podeželskem okolju (Lampič, Kušar, Zavodnik
Lamovšek, 2017).
Precejšnja prostorska zgoščenost FDO v naseljih z višjo stopnjo centralnosti je v veliki meri
posledica pretekle in sodobne razmestitve javnih funkcij in dejavnosti družbene infrastrukture,
proizvodnih dejavnosti ter drugih funkcij, ki so zgoščene zlasti v središčih z višjo stopnjo
centralnosti. Preplet raznovrstnih funkcij in različnih dejavnosti na tovrstnih območjih vpliva na
večjo dinamiko sprememb v prostoru, pa tudi na raznolikost in spreminjanje potreb in zahtev,
ki naj bi jim sledila tudi ponudba različnih dejavnosti. V določeni meri je pojav FDO na območju
Osrednjeslovenske statistične regije posledica deindustrializacije in selitve industrijske
proizvodnje izven nekdanjih industrijskih središč, ki ji postopoma sledijo tudi druge dejavnosti.

191

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

Karta 46: Število evidentiranih FDO po naseljih na območju Osrednjeslovenske statistične regije.

IV. Razdrobljeno in raznoliko lastništvo funkcionalno degradiranih območij
Pri obravnavi FDO je z vidika »oživljanja« (reaktivacije), sanacije ter umeščanja morebitnih novih
dejavnosti, ključna zlasti lastniška struktura FDO. Tip lastništva, razdrobljena lastniška struktura
ter špekulacije na zemljiškem trgu, namreč pogosto predstavljajo poglavitne omejitvene
dejavnike (ter tudi »zaviralce«) prenove, delovanja, »oživljanja«, umeščanja novih dejavnosti
ter sanacije FDO (Špes in sod., 2012; Klančišar Schneider, 2014). Po izkušnjah pri pripravi
Regionalnega razvojnega programa za Podravje, največji omejitveni dejavnik za spremembo
namembnosti v prostorskih aktih, za sanacijo degradiranih območij ter za načrtovanje nadaljne
rabe tovrstnih območij, predstavlja ravno njihovo zasebno lastništvo (Pučnik in sod., 2015).
Adams in sod. (2001, str. 460) izpostavljajo še številne druge ovire, povezane z lastništvom
zemljišč ter nadaljnim razvojem določenega območja, ki vključujejo: neznano ali nejasno
lastništvo zemljišč (lastniški spori, pomanjkljivi osebni podatki lastnikov zemljišč idr.),
razdrobljeno lastništvo zemljišč (bodisi gre za zemljišča obremenjena s hipotekami, zemljišča,
na katerih je ustanovljena služnost, zemljišča v najemu idr.), težavno in nerazrešeno lastništvo
(večlastništvo idr.), neskladnost želja in pogojev potencialnih kupcev zemljišča z lastnikovimi
(nerealna pričakovanja dobička idr.), apatija/pasivnost in neinteres obstoječih lastnikov po
razvoju območja (zadrževanje zemljišča za njegovo nadaljno (upo)rabo, za oddajo v najem, za
naložbe idr., zadrževanje zemljišča brez določenega razloga, zadrževanje zemljišča za lasten
razvoj ali za prodajo (neodločenost, nerešeni pogoji prodaje, negotovost sedanje ali prihodnje
vrednosti zemljišča, špekulativno zadrževanje zemljišča idr.)). Z vidika nadaljnega razvoja
določenega območja, ki je v zasebni lasti, je bistvena zlasti zmožnost/sposobnost ter interes k
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nadaljnemu razvoju tega območja s strani lastnikov, ta pa je pogojena od številnih dejavnikov,
ki med drugim vključujejo tudi starost lastnika, lokacijo njegovega prebivališča, obsegom
nepremičnin v lasti in drugo.
Na območju Osrednjeslovenske statistične regije prevladujejo FDO v mešani ali javno-zasebni
lasti (210 FDO ali 54,7 % vseh FDO na območju), sledijo FDO v zasebni lasti (139 FDO ali 36,2 %
vseh FDO na območju), manj pa je FDO v občinski (14 FDO ali 3,6 %) ali v državni lasti (11 FDO
ali 2,9 %) ter FDO v državni in občinski lasti (8 FDO ali 2,1 %). Za dva FDO je podatek o lastništvu
zemljišč na območju FDO neznan (Portal e-Sodstvo. Vrhovno …, 2018).
Grafikon 2: Struktura lastništva zemljišč na območju FDO Osredn jeslovenske statistične regije (N = 384).
2.1%

0.5%

2.9%
3.6%

36.2%

54.7%

javno/zasebno (mešano) lastništvo
zasebno lastništvo
občinsko lastništvo
državno lastništvo
državno in občinsko lastništvo
ni podatka

Vir: Sevšek, 2017; Portal e-Sodstvo. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2018.

Prevladujoče mešano ali javno-zasebno lastništvo se pojavlja pri vseh tipih oziroma podtipih
FDO, z izjemo pri FDO kamnoloma ali peskokopa, FDO nedograjenih stanovanjskih območij, FDO
starih dotrajanih območij ter pri FDO ostale gospodarske javne infrastrukture, kjer prednjači
zasebno lastništvo teh območij. Med vsemi tipi in podtipi FDO, zasebno lastništvo izstopa zlasti
pri FDO kamnoloma ali peskokopa, kar nakazuje na to, da je večina tovrstnih evidentiranih FDO
v lasti in v upravljanju zasebnikov (običajno fizičnih oseb) in so se izkoriščala (oziroma se
občasno še izkoriščajo) za lokalne ali zasebne potrebe, njihova morebitna sanacija pa je tako
tudi s tega razloga vprašljiva. Razmeroma velik delež zasebnega lastništva pri FDO opuščenega
gradbišča in FDO značilne prehodne rabe nakazuje tudi na velik delež zasebnih, nedokončanih
investicij.
Velik del FDO v državni lasti se zlasti pojavlja na račun FDO, ki se pojavljajo na območjih ob
železniški in cestni infrastrukturi (FDO so v lasti Republike Slovenije in/ali Slovenskih železnic
d.o.o., katerih lastnica je v celoti država ali pa so zemljišča zaznamovana kot javno dobro – javna
železniška infrastruktura) oziroma predstavljajo nekdanja vojaška območja (FDO so v lasti
Republike Slovenije ter Univerze v Ljubljani, katere lastnica je v celoti država). FDO v občinski
lasti vključujejo zlasti FDO značilne prehodne rabe, FDO okoljske infrastrukture, FDO prometne
infrastrukture in FDO zelene infrastrukture (območja vrtičkarskih površin).
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Podtip FDO

Občinsko

Državno

Javno /
zasebno

Ni podatka

FDO kmetijske dejavnosti

-

10

-

-

-

11

-

FDO javnih storitev

1

-

2

2

4

-

FDO poslovnih, trgovskih idr. storitv. dej.

17

1

-

-

22

-

FDO starega mestnega ali vaškega jedra

1

-

-

-

5

-

-

4

1

-

1

10

-

-

7

-

1

1

23

-

-

-

-

2

-

3

-

-

-

-

-

1

-

FDO storitvenih dejavnosti
FDO turistične, športnorekr.
in športne dejavnosti
FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti
FDO obrambe, zaščite in
reševanja

FDO rudnika
FDO pridobivanja
mineralnih surovin

FDO infrastrukture

FDO prehodne rabe
FDO za bivanje

FDO kamnoloma ali peskokopa

Državno in
občinsko

Tip FDO

Zasebno

Preglednica 16: Lastniška struktura evidentiranih FDO po tipih in podtipih FDO (N = 384).

31

-

1

1

27

-

FDO gramozne jame

-

-

-

-

2

-

Ostala FDO pridobivanja min. surovin

-

-

-

-

2

-

FDO prometne infrastrukture

1

2

1

1

8

1

FDO okoljske infrastrukture

17

3

2

-

33

-

FDO ostale GJI

2

-

-

-

-

-

FDO zelene infrastrukture

6

2

-

-

12

-

FDO opuščenega gradbišča

10

-

1

-

19

-

FDO značilne prehodne rabe

15

4

1

2

16

-

Nedograjena stanovanjska območja

8

-

-

-

7

1

Stara dotrajana območja

9

1

-

-

5

-

14

11

8

210

2

SKUPAJ
139
Vir: Sevšek, 2017; Portal e-Sodstvo. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2018.

V. Lastništvo zemljišč na evidentiranih funkcionalno degradiranih območij po občinah
Osrednjeslovenske statistične regije
Lastniška struktura evidentiranih FDO po občinah Osrednjeslovenske statistične regije odraža
podobno stanje prevlade mešanega ali javno-zasebnega lastništva. V večini občin omenjen tip
lastništva zemljišč prevladuje. Večje število FDO v zasebni lasti v primerjavi s FDO, za katere je
značilno mešano ali javno-zasebno lastništvo, je značilno za občine Brezovica, Dobrova-Polhov
Gradec, Grosuplje, Horjul, Ig, Škofljica, Trzin, Velike Lašče ter Vodice, kjer se glede na tip
oziroma podtip FDO pojavljajo FDO kamnoloma, peskokopa (18 FDO), FDO okoljske
infrastrukture (12 FDO), FDO opuščenega gradbišča (4 FDO), FDO nedograjena stanovanjska
območja, FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti in FDO stara dotrajana
območja (po 3 FDO) ter FDO značilne prehodne rabe (2 FDO).
FDO v občinski lasti se pojavljajo na območju občin Borovnica (1 FDO okoljske infrastrukture),
Domžale (1 FDO značilne prehodne rabe), Ivančna Gorica (2 FDO značilne prehodne rabe),
Kamnik (1 FDO zelene infrastrukture, 1 FDO okoljske infrastrukture), Komenda (1 FDO značilne
prehodne rabe), Medvode (1 FDO prometne infrastrukture), v Mestni občini Ljubljana (1 FDO
zelene infrastrukture, 1 FDO stara dotrajana območja, 1 FDO poslovnih, trgovskih in drugih
storitvenih dejavnosti, 1 FDO okoljske infrastrukture) ter v Vrhniki (1 FDO turistične,
športnorekreacijske in športne dejavnosti, 1 FDO prometne infrastrukture).
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FDO v državni lasti se pojavljajo na območju občin Borovnica (1 FDO prometne infrastrukture,
1 FDO značilne prehodne rabe), Brezovica (1 FDO kamnoloma, peskokopa), Domžale (1 FDO
industrijskih in obrtnih dejavnosti), Ivančna Gorica (1 FDO opuščenega gradbišča), Medvode (1
FDO okoljske infrastrukture, 1 FDO obrambe, zaščite in reševanja) in v Mestni občIni Ljubljana
(1 FDO okoljske infrastrukture, 2 FDO javnih storitev, 1 FDO obrambe, zaščite in reševanja).
Mešano lastništvo med državo in občino se pojavlja na maloštevilnih primerih, in sicer v občinah
Ig (1 FDO kamnoloma, peskokopa), Ivančna Gorica (1 FDO značilne prehodne rabe), Kamnik (1
FDO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti), Lukovica (1 FDO javnih storitev, 1
FDO prometne infrastrukture), v Mestni občini Ljubljana (1 FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti, FDO javnih storitev) in v Vrhniki (1 FDO značilne prehodne rabe).
Preglednica 17: Lastniška struktura evidentiranih FDO po občinah Osrednjeslovenske statistične regije (N = 384).
Državno in
Javno /
Občina / lastništvo
Zasebno
Občinsko
Državno
Ni podatka
občinsko
zasebno
Borovnica
1
1
2
3
Brezovica

6

-

1

-

4

-

Dobrepolje

1

-

-

-

2

-

Dobrova-Polhov Gradec

8

-

-

-

6

-

Dol pri Ljubljani

3

-

-

-

5

-

Domžale

2

1

1

-

28

-

Grosuplje

12

-

-

-

7

-

Horjul

2

-

-

-

1

-

Ig

5

-

-

1

3

-

Ivančna Gorica

7

2

1

1

10

-

Kamnik

8

2

-

1

15

-

Komenda

4

1

-

-

4

-

Logatec

1

-

-

-

4

-

Log-Dragomer

1

-

-

-

1

-

Lukovica

3

-

-

2

6

-

Medvode

7

1

2

-

11

1

Mengeš

4

-

-

-

7

-

MOL

31

4

4

2

61

1

Moravče

1

-

-

-

3

-

Škofljica

9

-

-

-

4

-

Šmartno pri Litiji

5

-

-

-

5

-

Trzin

4

-

-

-

2

-

Velike Lašče

6

-

-

-

1

-

Vodice

3

-

-

-

2

-

Vrhnika
5
2
1
Vir: Sevšek, 2017; Portal e-Sodstvo. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2018.

15

-
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Karta 47: Lastniška struktura evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije.

VI. Razdrobljenost lastništva zemljišč na evidentiranih funkcionalno degradiranih območij
Za pretežen del FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije je značilno tudi izjemno
razdrobljeno lastništvo zemljišč, kar običajno predstavlja enega bistvenih omejitvenih
dejavnikov (ter tudi »zaviralcev«) prenove, delovanja, »oživljanja« oziroma reaktivacije ter
sanacije FDO. Petina (76 FDO ali 20,1 %) vseh evidentiranih FDO ima namreč 10 in več lastnikov,
od tega ima 11 FDO (2,9 % od vseh evidentiranih FDO) več kot 50 lastnikov, 5 FDO (1,3 % od
vseh evidentiranih FDO) pa ima celo več kot 100 lastnikov. Najvišje število lastnikov zemljišč na
evidentiranih FDO je 148 (na območju FDO ID 929: vrtičkarske površine ob Savi v Črnučah).
Razdrobljeno lastništvo zemljišč, kjer se pojavlja 10 in več lastnikov, je značilno za FDO okoljske
infrastrukture (10 FDO), FDO nedograjena stanovanjska območja (8 FDO), FDO opuščenega
gradbišča (8 FDO), FDO zelene infrastrukture (8 FDO) ter FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti
(6 FDO). Večina evidentiranih FDO na preučevanem območju ima sicer manj kot 10 lastnikov
(306 FDO ali 79,7 % od vseh evidentiranih FDO). Skoraj 60 % vseh evidentiranih FDO (227 FDO
ali 59,1 % od vseh evidentiranih FDO) ima manj kot 5 lastnikov. Deljeno lastništvo se pojavlja na
slabi petini FDO (75 FDO ali 15,5 % od vseh evidentiranih FDO), samostojno lastništvo, ki je z
vidika prenove, delovanja, »oživljanja« oziroma reaktivacije ter sanacije FDO in ponovne
(upo)rabe FDO najbolj ugodno, pa se pojavlja na slabih 18 % (69 FDO) evidentiranih FDO. Med
tipi in podtipi FDO s prevladujočim samostojnim lastništvom prevladujejo zlasti FDO okoljske
infrastrukture (13 FDO), FDO kamnoloma, peskokopa (12 FDO), FDO poslovnih, trgovskih in
drugih storitvenih dejavnosti (9 FDO), FDO značilne prehodne rabe (7 FDO) ter FDO opuščenih
gradbišč (5 FDO).
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Grafikon 3: Razdrobljenost lastništva zemljišč na evidentiranih FDO Osrednjeslovenske statistične regije (N = 384).
2.9%

0.5%

6.8%

18.0%

8.9%

19.5%

21.9%

8.1%

13.5%

1 lastnik
2 lastnika
3 lastniki
4 lastniki
5 do 10 lastnikov
11 do 20 lastnikov
21 do 50 lastnikov
nad 51 lastnikov
ni podatka

Vir: Sevšek, 2017; Portal e-Sodstvo. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2018.

5.2

Prisotnost preteklih dejavnosti na funkcionalno degradiranih območjih ter časovna
dinamika njihovega pojavljanja in nastanka

I. Prisotnost in tip (preteklih) predhodnih dejavnosti na funkcionalno degradiranih območjih
Z vidika nadaljnega »razvoja«, sanacije ali reaktivacije evidentiranih FDO, je ključnega pomena
tudi poznavanje vrste preteklih (predhodnih) dejavnosti in aktivnosti oziroma pretekle
namembnosti posameznega tovrstnega območja oziroma dejavnosti, ki so se izvajale pred
zadnjo dejavnostjo na obravnavanem FDO. Pretekla (predhodna) raba (pretekle (predhodne)
rabe) izbranega FDO lahko po eni strani nakazuje potencialno možnost preustroja obstoječega
FDO ter možnost sprememb njegove obstoječe namembnosti v smislu podajanja predlogov
novih rab, ki so bile sicer na FDO v preteklosti že prisotne; po drugi strani pa lahko poznavanje
preteklih (predhodnih) dejavnosti in aktivnosti oziroma pretekle namembnosti posameznega
tovrstnega območja nakazuje tudi na njegovo potencialno (okoljsko) onesnaženost ali na druge
pomanjkljivosti oziroma razvojne ovire, ki lahko otežujejo njegovo oživitev.
Med evidentiranimi FDO se je določena predhodna dejavnost (ali več le-teh) izvajala na 185
FDO oziroma nekaj manj kot na polovici evidentiranih FDO (na 47,7 % od vseh evidentiranih
FDO). FDO, kjer se ni izvajala nobena predhodna dejavnost pa je bilo evidentiranih nekoliko
manj, in sicer 169, kar predstavlja 44 % od vseh evidentiranih FDO na preučevanem območju.
Na 32 FDO podatka o morebitni prisotnosti in tipu predhodnih dejavnosti na evidentiranem
FDO ni bilo mogoče ugotoviti (neznan oziroma nedostopen podatek).
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Grafikon 4: Prisotnost preteklih (predhodnih) dejavnosti na evidentiranem FDO (N = 384).

8.3%

47.7%
44.0%

DA
NE
ni podatka

Vir: Sevšek, 2017.

Nobena druga predhodna dejavnost se ni izvajala (tudi zaradi naravno pogojenih dejavnikov, ki
vključujejo običajno manj ugodno lokacijo, neugodno topografijo in druge fizičnogeografske
omejitve, težave z urejenostjo infrastrukture idr.) zlasti na območjih obstoječih FDO
pridobivanja mineralnih surovin - FDO rudnika, FDO gramozne jame, posebno pa na območjih
opuščenih ali delno opuščenih kamnolomov ali peskokopov, kjer se je le v treh primerih
pojavljala tudi druga predhodna dejavnost. Del FDO Peskokop Kožljevec (Klanci II) (ID 820) je bil
v preteklosti namenjen bivanjski funkciji, saj se je tu nekdaj nahajal starejši stanovanjski objekt,
na območju kamnoloma Podutik-Strmica (ID 921) se je prvotno izvajala dejavnost pridobivanja
mineralnih surovin (ki se deloma izvaja še vedno), kasneje pa je bila na območje umeščena
asfaltna baza. Prvotno opuščen kamnolom pri Cegvenci v Mengšu (ID 674) pa se je uporabljal
za deponiranje gradbenega materiala in odlaganje odpadkov. Pojavljale so se pobude o ureditvi
zbirnega centra za odpadke na tem območju ter pobude o ureditvi strelišča, vendar le-te niso
bile uresničene, divje odlagališče pa je bilo sanirano. Večinoma se druge dejavnosti niso izvajale
tudi na FDO nedograjenih stanovanjskih območij, kjer so ta območja običajno nastala s
prostorsko širitvijo na nepozidane površine ali na t.i. »greenfield« lokacije, ter na FDO obrambe,
zaščite in reševanja. V polovici primerov se tudi FDO opuščenega gradbišča niso pojavljala na
območjih predhodne dejavnosti, pač pa so le-ta običajno nastala s prostorsko širitvijo na
nepozidane površine ali na t.i. »greenfield« lokacije. V 13 primerih so se opuščena gradbišča
pojavljala tudi na območjih določene predhodne dejavnosti, kjer so bili pogosti primeri sanacije
tovrstnih dejavnosti (odstranitve obstoječih grajenih struktur in novogradnja, ki pa se zaradi
različnih razlogov ni izvedla in je območje ostalo neizgrajeno (začetna faza gradnje), prazno,
nezasedeno/nenaseljeno, delno zgrajeno, prazno, nezasedeno/nenaseljeno ali delno zgrajeno,
delno zasedeno/naseljeno). Dejavnosti, ki so se predhodno pojavljale na tovrstnih območjih so
bile običajno: nekdanje infrastrukturne dejavnosti (deponije hlodovine, peska, zemljine in
drugega materiala, odlagališča gradbenih in drugih odpadkov), nekdanje industrijske ali obrtne
dejavnosti (npr. Tovarna Utok, Tobačna tovarna, betonarna v gramoznici Tomačevo, Tovarna
avtomobilske družbe Avtomontaža), nekdanje turistične ali športnorekreacijske dejavnosti
(teniška igrišča teniškega kluba, objekti konjeniškega kluba), nekdanja kmetijska dejavnost
(kmetije s pripadajočimi gospodarskimi objekti, rastlinjaki in nasadi), dejavnost pridobivanja
mineralnih surovin (gramoznice, opekarne z opuščenimi glinokopi), nekdanja vojaška območja
(npr. »logistična vojašnica« Kolizej, Topniška vojašnica), območja bivanjske namembnosti ali
območja drugih dejavnosti (npr. območja vrtičkarskih površin).
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Slika 102: Usnjarska tovarna Utok, kjer se danes nahaja
stanovanjska soseska Mali grad in opuščeno gradbišče.

Slika 103: Stanovanjska soseska Mali grad (zgoraj) in
opuščeno gradbišče (objekt na sliki desno je del nekdanje
tovarne Utok, ki se na levi sliki nahaja skrajno levo).

Vir: Arhiv Medobčinskega muzeja Kamnik; cv: Hieng, 2014. Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Slika 104: Topniška vojašnica, ki se je nahajala na
območju današnjega Bežigrajskega dvora (med Dunajsko
in Peričevo cesto) v Ljubljani.

Slika 105: V letih 1994–1996 so Topniško vojašnico podrli
in zgradili Poslovno stanovanjsko sosesko Bežigrajski dvor
(na sliki levo), na delu pa je ostala gradbena jama..

Vir: Topniška vojašnica, Ljubljana. Wikipedija, 2016.

Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Najpogosteje se je na evidentiranih FDO predhodno pojavljala industrijska ali obrtna dejavnost,
ki se je pojavljala na 65 primerih FDO. Pri tem so zlasti prednjačili zasebni obrtniški ali (manjši)
tovarniški obrati (npr. žage, mlini, različne obrti idr.), ki so bili v nadaljnih letih modernizirani,
nacionalizirani, kasneje pa se so iz njih običajno razvili večji tovarniški obrati (pogosto
»nacionalnega« pomena), ki so desetletja kasneje postopno iz različnih razlogov opustili
proizvodnjo. Pogosto so se na evidentiranih FDO predhodno pojavljale tudi različne storitvene
dejavnosti (med njimi različne dejavnosti javnih storitev in oskrbe, upravni ali poslovni prostori,
skladiščni prostori idr.) ali dejavnosti pridobivanja mineralnih surovin (kamnolomi, apnenice,
opekarne z glinokopi, gramoznice idr.), kamor so se, po opustitvi izkoriščanja mineralnih
surovin, umeščale nove dejavnosti, ki so danes prepoznane kot FDO. Kot pretekla (predhodna)
dejavnost pa se je na evidentiranih FDO najmanjkrat pojavljala dejavnost obrambe, zaščite ali
reševanja, ki se je predhodno pojavljala na 14 primerih obstoječih FDO, zlasti v obliki vojašnic,
vojaških bolnišnic, vadbišč, objektov za nastanitev vojske ali kasarn. Ob spremembah rabe ali
namembnosti bi bilo ravno na omenjenih območjih (poleg območij, kjer naj bi se nahajale,
proizvajale ali skladiščile nevarne snovi) potrebno natančneje preveriti predhodno prisotne
aktivnosti.
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Grafikon 5: Frekvenca pojavljanja različnh oblik preteklih (predhodnih) dejavnosti na evidentiranih FDO (N = 384).
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Vir: Sevšek, 2017.
Preglednica 18: Prisotnost preteklih (predhodnih) dejavnosti na evidentiranem FDO glede na tip ali podtip FDO (N =
384).
Tip FDO

Podtip FDO

DA

NE

Ni podatka

FDO kmetijske dejavnosti

-

8

8

5

FDO storitvenih dejavnosti

FDO javnih storitev

9

-

-

FDO poslovnih, trgovskih idr. storitv. dej.

26

5

9

FDO starega mestnega ali vaškega jedra

5

-

1

-

7

7

2

-

24

7

1

-

-

5

-

FDO rudnika

-

1

-

FDO kamnoloma ali peskokopa

3

57

-

FDO gramozne jame

-

2

-

Ostala FDO pridobivanja min. surovin

1

1

-

FDO prometne infrastrukture

11

3

-

FDO okoljske infrastrukture

27

23

5

-

1

1

FDO zelene infrastrukture

8

10

2

FDO opuščenega gradbišča

13

15

2

FDO značilne prehodne rabe

28

7

3

Nedograjena stanovanjska območja

2

14

-

Stara dotrajana območja

11

3

1

183

169

32

FDO turistične,
športnorekr. in športne
dejavnosti
FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti
FDO obrambe, zaščite in
reševanja
FDO pridobivanja
mineralnih surovin

FDO infrastrukture

FDO prehodne rabe
FDO za bivanje

FDO ostale GJI

SKUPAJ
Vir: Sevšek, 2017.
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II. Časovna dinamika nastanka funkcionalno degradiranih območij
Poznavanje preteklih dejavnosti in aktivnosti oziroma pretekle namembnosti posameznega
FDO je pomembno z vidika nadaljnega razvoja tega območja, spremljanje in analiza časovne
dinamike pa lahko nakazuje bistvene procese, ki pogojujejo nastanek FDO. Čas opustitve
dejavnosti oziroma nastanka FDO in obdobje opuščenosti dejavnosti na nekem območju
opozarjata na različne dejavnike, ki so botrovali k opustitvi dejavnosti v določenem obdobju
(največkrat povezano z gospodarskimi okoliščinami), dolžina opuščenosti pa nakazuje tudi
stopnjo zahtevnosti »samodejnega« razvojnega aktiviranja posameznega območja.
Analiza časovne dinamike pojavljanja FDO v prostoru lahko nakazuje tudi materialno in
gradbeno stanje stavb, ureditev in opreme, njihovo vzdrževanost in fizično stanje. Starost
fizičnih struktur, naprav in ureditev omogoča ugotavljanje okvirnega fizičnega stanja objektov
in njihove dotrajanosti, obenem pa omogoča tudi določevanje stopnje ustreznosti njihove
(ponovne) uporabe.
V nadaljevanju predstavljamo časovne okvire razvoja dejavnosti na območjih, kjer se trenutno
pojavljajo evidentirana FDO. Na preučevanem območju so območja večinoma starejšega
nastanka, saj se je največ tistih, kjer so danes prisotna FDO, razvilo oziroma bilo zgrajenih pred
letom 1960 (36,7 %, pri čemer za dobrih 28 % ni dostopnega podatka). S tega obdobja so zlasti
starejši industrijski obrati, ki so nastali iz nekdanjih zasebnih obrtniških ali (manjših) tovarniških
obratov (npr. žag, mlinov, različnih obrtniških delavnic idr.), posamezni kamnolomi prostorsko
obsežnejših dimenzij, gradovi, dvorci in ostali tovrstni objekti, območja nekdanjih farm
(podržavljenih kmetijskih posestev) in drugo. Posledično je tudi velika večina FDO (27,3 %
evidentiranih FDO) na območju Osrednjeslovenske statistične regije starejšega nastanka, saj se
je večina naknadno izgrajenih proizvodnih, kmetijskih in drugih objektov, ki se danes uvrščajo
med FDO, s postopkom nacionalizacije »umestila« na območja nekdanjih zasebnih obrtniških in
drugih obratov oziroma lokacij.
Pogosto so območja, kjer se pojavljajo evidentirana FDO, nastajala oziroma bila izgrajena tudi v
obdobju takoj po osamosvojitvi Slovenije (med leti 1990 in 1999) (8,3 %, od vseh evidentiranih
območij, kjer se pojavljajo FDO). V obdobju po osamosvojitvi je nastalo tudi več obstoječih FDO
(7,6 % evidentiranih FDO). Nastanek le-teh na preučevanem območju v veliki meri sovpada z
obdobjem intenzivne gradnje (avto)cestne infrastrukture, zlasti avtocestne smeri A1 ŠentiljSrmin oziroma avtocestnih odsekov, ki potekajo po delu preučevanega območja (t.j. VranskoBlagovica (med leti 1997-2002/2005), Blagovica-Šentjakob (med leti 1998-2003) in ŠentjakobMalence (med leti 1995-1999 (2001)) (A1: Blagovica – Šentjakob. DARS d. d., 2018; A1 Šentilj –
Srmin. DARS d. d., 2018; A1: Šentjakob – Malence. DARS d. d., 2018).
Obstoječa razmeroma številna FDO bi bilo mogoče deloma povezovati s takratno intenzivno
gradnjo in umeščanjem različnih vrst infrastrukture, ki je v prostoru vplivala na nastanek
številnih območij izkoriščanja mineralnih surovin (površinski kopi), po drugi strani pa je vplivala
na nastanek posameznih območij deponij in odlagališč različnega (zlasti gradbenega) materiala,
ki so nastajala ob gradbenih delih ter se tam zaradi odsotne naknadne sanacije, tudi obdržala.
Iz tega obdobja smo kot FDO evidentirali zlasti posamezna FDO kamnoloma ali peskokopa (npr.
ID 1006: kamnolom Valnaček, ID 796: kamnolom Podmilj, ID 842: peskokop Koželj, FDO okoljske
infrastrukture (deponije in odlagališča različnega materiala, ki so nastajala ob gradnji in
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umeščanju različne infrastrukture, npr. ID 730 nekdanja deponija za Trzinsko obvoznico –
Mlake, ID 1047: deponija Prelog, ID 1060: deponija Radomlje idr.), FDO javnih storitev (npr. ID
802: objekti DDC, ki so bili zgrajeni v času gradnje avtoceste, in so predstavljali sedež podjetja,
v katerem so delovali inženirji in projektanti Družbe za državne ceste, za avtocestni projekt 5:
VRANSKO BLAGOVICA) idr. Prav tako smo, v času po osamosvojitvi izgrajena območja, danes pa
opuščena, evidentirali posamezna FDO tipa industrijskih in obrtnih dejavnosti (npr. ID 1011:
objekt pod Slivniškim hribom v občini Grosuplje, nastajala pa so tudi posamezna danes
opuščena gradbišča, ki so v določenih primerih predstavljala »sanacijski« oziroma
»revitalizacijski« ukrep z vidika predhodno prisotnih dejavnosti, saj je prihajalo do odstranitve
starejših, dotrajanih gradbenih struktur in do novogradenj, ki pa zaradi različnih razlogov niso
bile v celoti izvedene (npr. ID 1034: opuščeno gradbišče Utok, ID 732: del IOC Trzin (Gmajna),
ID 917: gradbena jama Bežigrajski dvor). V tem obdobju so nastala tudi območja namenjena
turizmu in rekreaciji, danes FDO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti (npr. ID
874: nedograjen gostinsko prenočitveni objekt v dolini Ločnice, ID 810: športnorekreacijski
center Gradiant) ter maloštevilni FDO poslovnih, trgovskih in drugih obrtnih dejavnosti (npr. ID
735: Gradič v občini Trzin).
Slika 106: Primer območja, ki nastalo pred letom 1960 (opekarska dejavnost in glinokopi), nato (med 1990 in 1999)
pa je bilo območje v funkciji deponije, ki je nastala ob gradnji in umeščanju Trzinske obvoznice - nekdanja deponija za
Trzinsko obvoznico – Mlake, Trzin, občina Trzin.
V Trzinu naj bi bilo v preteklosti pet bajerjev (glinokopov) (Grčarjev,
Jezenski, Fedigov, Vesvov in Fernihtov) (Rajter, Banko, 2009); po
drugih podatkih naj bi bili na območju v preteklosti najmanj trije
bajerji (Gregčev, Frdigov in največji Frnihtov bajer) (Valenčak, 2009).
S prenehanjem opekarske dejavnosti, so v bajerjih pozimi lomili led,
kasneje pa so bili ti povsem zasuti (več manjših so zasuli nekaj let
pred letom 1993, dva večja pa v letih 1987–1989), z izjemo
Frnihtovega (Stražar, 1993). Na območju se je nato nahajala deponija
(gradbenega) materiala za Trzinsko obvoznico, ki se je, zaradi
odsotne naknadne sanacije, tudi obdržala.
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.
Grafikon 6: Primerjava časovne dinamika nastanka ali izgradnje območja, kjer se po javljajo evidentirana FDO.
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Večji razvoj (izgradnje, umeščanje dejavnosti) območij, kjer se danes nahajajo evidentirana
FDO, je značilen tudi za obdobje med leti 2005–2009, ko je delež nastalih območij, kjer se
pojavljajo FDO, znašal 7,8 % (pri čemer za dobrih 28 % območij ni dostopnega podatka). V tem
obdobju intenzivne gospodarske rasti (ob koncu pa že tudi gospodarske krize) so se tako v
prostor intenzivno umeščale številne (tudi nove) dejavnosti. Za to obdobje so značilne tudi
obsežne spremembe dejanske rabe (glej poglavje 4.IV). V obdobju dinamičnih razvojnih
sprememb je značilen tudi visok tudi delež nastalih (izgrajenih) obstoječih FDO (13,3 %).
Če je bilo za pretekla obdobja značilna razmeroma »enakomerna« zastopanost nastalih FDO po
tipih in podtipih, pa je v obdobju 2005 do 2009 izrazito v ospredju nastanek območij t.i.
nedokončanih investicij oziroma nedokončanih razvojnih pobud. Na njihov porast je v
omenjenem obdobju že vplivala splošna gospodarska in finančna kriza, ki se je odražala v
propadu številnih gradbenih podjetij, zmanjšanju števila investicij ali v nedokončevanju le-teh ,
kar se je v prostoru odražalo v pojavu opuščenih gradbišč, začetnih faz gradnje ter različnih
oblikah začasne rabe. Gospodarska kriza je pomembno vplivala na trg nepremičnin (tako
stanovanjskih kot nestanovanjskih), saj se je v času krize močno znižalo povpraševanje po
nepremičninah. Številni investitorji tako mnogih nepremičninskih projektov niso uspeli
dokončati. Obstoječi tovrstni nepremičninski projekti, kljub ponekod morebitnemu kvarnemu
vizualnemu vplivu v prostoru, predstavljajo določene prednosti, saj so za njihovo dokončanje
(običajno) potrebni manjši vložki v primerjavi z nepremičninskimi projekti, katerih gradnja
poteka od začetnih faz gradnje (Nedokončani nepremičninski …, 2018). Danes smo že priča
oživitvi nekaterih takšnih območij oziroma postopnemu dokončanju omenjenih investicij.
Takšni primeri so npr. ID 751: stanovanjska soseska Kostanjevi cvetovi v Dolu pri Ljubljani, ID
928: neurejeno parkirišče BTC, ID 672: trgovsko stanovanjski objekt Mercator Mengeš in
Kančeva hiša idr. V posameznih primerih lahko tovrstni nepremičninski projekti potrebujejo,
kljub temu visoke vložke, zlasti zaradi njihove potencialne nevzdrževanosti in dotrajanosti
obstoječih izgrajenih gradbenih struktur.
V obravnavanem obdobju je nastalo 7 evidentiranih FDO nedograjenih stanovanjskih območij
(kar predstavlja 43,8 % vseh evidentiranih nedograjenih stanovanjskih območij na
preučevanem območju), 16 evidentiranih FDO opuščenega gradbišča (kar predstavlja 53,3 %
vseh evidentiranih opuščenih gradbišč na preučevanem območju) ter 13 evidentiranih FDO
značilne prehodne rabe (kar predstavlja 34,2 % vseh evidentiranih FDO).
Nasploh je nastanek nedokončanih investicij značilen za obdobje po letu 2000. Od skupaj 15
evidentiranih FDO nedograjena stanovanjska območja sta dve območji nastali v obdobju med
leti 2000–2004, 7 med leti 2005–2009 ter 7 v med leti 2010–2017. Podobno je z evidentiranimi
FDO opuščenega gradbišča. Od skupaj 30 popisanih v regiji so še 3 opuščena gradbišča iz
obdobja med leti 1990–1999, eno je nastalo med leti 2000–2004, že omenjenih 16 v obdobju
2005-2009 ter 8 v obdobju med leti 2010–2014 (za 2 opuščeni gradbišči leto nastanka ni znano).
Prav med nedokončanimi investicijami oziroma nedokončanimi razvojnimi pobudami je bilo
glede na stopnjo izvedenosti investicij in zasedenost objektov20, največ povsem neizgrajenih
območij (šlo je za začetno fazo gradnje) s praznimi, nezasedenimi in nenaseljenimi zemljišči
(58,8 %). Sledila so območja z delno zgrajenimi objekti, ki so bili delno zasedeni ali naseljeni
(19,1 %) ter območja z delno zgrajenimi objekti, ki pa so bili prazni, nezasedeni ali nenaseljeni
____________________________________
20
Opomba: Podatek »stopnja izvedenosti predvidenih investicij in zasedenost FDO« je podan za izbrane tipe in podtipe FDO, zgrajene/nastale
po letu 2005, in sicer za: FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti, FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti, FDO prehodne rabe
ter FDO za bivanje - nedograjena stanovanjska območja.
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(14,7 %). Manj je bilo evidentiranih območij FDO, ki so bila povsem zgrajena, delno zasedena
ali naseljena (4,4 %) oziroma zgrajena ter povsem prazna in nezasedena ali naseljena (2,9 %).
Slika 107: Primer prostorsko najobsežnejšega FDO opuščenega gradbišča na preučevanem območju s površino 11,2 ha
– Poslovno obrtna cona (POC) Škofljica – jug, Škofljica, občina Škofljica.
Območje predvidene POC Škofljica-jug je popolnoma opuščeno
oziroma v fazi stagnacije. Na območju se je med leti 2005–2009
pričela gradnja predobremenilnega nasipa/platoja, nato pa je
gradnja javne in komunalne infrastrukture zaradi stečaja investitorja,
zastala. Razvojno oviro na območju predstavlja zlasti lastništvo
večinskega dela zemljišč, saj so le-ta v stečajni masi investitorja
(»stečaj že leta in leta blokira razvoj cone«). Zaradi lastniškega stanja
in dolgotrajnih stečajnih postopkov je posledično omejeno tudi
pridobivanje finančnih sredstev na za to predvidenih razpisih.

.
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

5.3

Analiza razvojnih in sanacijskih načrtov za funkcionalno degradirana območja s strani občin

(Funkcionalno) degradirana območja običajno predstavljajo posledico prestrukturiranja
industrije in gospodarstva v številnih območjih. Upad industrijskih dejavnosti, brezposelnost in
nenaklonjenost novih vlagateljev do prevzema in soočenja s tehnološkimi, okoljskimi in drugimi
strukturnimi težavami, povezanimi z degradiranimi območji, vplivajo na gospodarski razvoj
širših območij (posebno v zgostitvenih območjih). Občine so pogosto nemočne pri revitalizaciji
degradiranih območij z lastnimi sredstvi, posledično mestna središča ali drugi predeli, ostajajo
degradirani in pomanjkljivo izkoriščeni, varčno ravnanje z zemljišči in prednost prenove ter
sanacije pred neracionalnimi novogradnjami in prostorsko širitvijo pozidave na nepozidane
površine pa običajno predstavlja zgolj neudejanjeno normativno določilo (Concerted Action on
Brownfield and Economic Regeneration Network (projekt CABARBET3), Concerted Action of the
European Commission's Environment and Climate Research and Development Programme
(projekt CLARINET4); cv: ReTInA (Revitalisation of Tradicional…, 2012).
Kljub temu, da (funkcionalno) degradirana območja predstavljajo splošen, pogost pojav,
razširjen v vseh zgostitvenih in poselitvenih območjih, je zanj značilna nizka stopnja njegovega
prepoznavanja. Stopnja zavesti in priznavanja tovrstnega pojava nista skladna z njegovo
razširjenostjo in pogostostjo pojavljanja v prostoru (Koželj in sod., 1998). Pojavljajo se tudi
razlike v prepoznavanju in razumevanju tovrstnih območij ter v njihovi obravnavi v povezavi z
identificiranjem prostorsko-razvojnega potenciala, ki ga tovrstna območja nudijo (Poglavje 2.4).
Prepoznavanje razvojnega potenciala FDO s strani lokalnih skupnosti, kot temeljnimi akterji na
lokalnem nivoju, je z vidika možnosti za oživitev in reaktivacijo ter ponovno rabo tovrstnih
območij, pravzaprav ključna. Izhajajoč iz vrste informacij, pridobljenih s strani lokalnih
skupnosti, so za 38 FDO (9,8 % funkcionalno degradiranih površin na preučevanem območju)
že sprejeti načrti. V praksi to pomeni, da je za ta območja že pripravljen OPPN s konkretnimi
prostorskimi ureditvami, katerega pripravo je financiral investitor oziroma je njegova priprava
v zaključnih fazah, bodisi je za predvidene prostorske ureditve že izdano gradbeno dovoljenje,
potekajo postopki pridobivanja projektne dokumentacije ali pa je bil za zemljišča na območju
FDO že opravljen nakup s strani novega investitorja. Za omenjena območja je mogoče
pričakovati, da bodo v kratkoročnem ali srednjeročnem obdobju ponovno aktivna, najpogosteje
z umeščanjem novih (drugih) dejavnosti. Z vidika nadaljnega stanja funkcionalno nezadostno
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izkoriščenega prostora na preučevanem območju, pa je zaskrbljajoče dejstvo, da za dobrih 30
% evidentiranih FDO, razvojnih načrtov s strani občin ni podanih. Na omenjenih območjih
lokalni načrtovalski nivo prepoznava predvsem najrazličnejše ovire, ki otežujejo ali
onemogočajo (ponovni) razvoj tovrstnih območij (Preglednica 21) ali pa so ta območja zaradi
specifik in posebnosti (npr. območja izkoriščanja mineralnih surovin) brez možnosti za razvoj in
je na njih potrebna le izvedba ustreznih sanacijskih ukrepov. Tudi slednji so na takšnih območjih
zaradi različnih ovir, ki otežujejo izvedbo sanacije (npr. zasebno lastništvo), po mnenju lokalnih
skupnosti manj pričakovani. Za nekaj več kot 27 % evidentiranih FDO na preučevanem območju
obstajajo razvojni načrti njihove reaktivacije, vendar le-ta z izvedbenega in terminskega vidika
še ni potrjena. Običajno je na tovrstnih območjih predpisana izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN), katerega uresničitev ali realizacija je manj gotova, zaradi različnih
vzrokov (bodisi gre za začete investicije, ki se niso nikoli realizirale ali pa so se realizirale le delno,
zaradi stečaja investitorja, bodisi se ustrezen investitor še ni pojavil idr.). V posameznih primerih
je občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) sicer že izdelan, vendar je njegova realizacija zaradi
že omenjenih razlogov vprašljiva (in tudi manj verjetna). Številni primeri pri reaktivaciji ali
sanaciji FDO tudi kažejo, da se lahko prvotni načrti tekom izvajanja reaktivacije ali sanacije
določenega območja, precej spremenijo in njihova izvedba ni več povsem gotova oziroma
zanesljiva (Lampič, Kikec, Bobovnik, 2017). Pojavljajo se posamezni primeri začetih investicij, ki
so bile naknadno zaustavljene. Za posamezne primere investicij so bila izdana celo gradbena
dovoljenja, vendar njihova realizacija ni bila uspešna zaradi pojava gospodarske in finančne
krize.
Na posameznih evidentiranih FDO (14 %) obstajajo različne ideje ali pobude k njihovi sanaciji ali
reaktivaciji, vendar konkretnih (izvedbenih) načrtov v smislu realizacije predvidene investicije (s
časovnega vidika in vidika izvedbe), še ni, zato je njihova uresničitev nekoliko manj verjetna.
Preglednica 19: Razvojni načrti občin glede usmeritev razvoja FDO (N = 384) 23 .
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Pregled razvojnih načrtov po tipih in podtipih FDO kaže, da je pričakovano največ sprejetih
razvojnih načrtov za območja prehodne rabe (t.j. FDO opuščenega gradbišča in FDO značilne
prehodne rabe) ter za FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti, najbolj
negotovo stanje z vidika nadaljnega razvoja območij pa je izkazano na FDO kamnoloma ali
peskokopa ter na FDO okoljske infrastrukture, kjer so občine najpogosteje izpostavljale, da v
povezavi z njimi nimajo nikakršnih načrtov za sanacijo ali reaktivacijo. Zaradi specifik omenjenih
območij, povezanih z možnostjo ponovne (upo)rabe tovrstnih območij, je takšen odgovor
razmeroma pričakovan, saj je za omenjena območja v večini primerov predvidena zgolj
_______________________
23
Opomba: Velik delež odgovorov tipa »ni podatka« je posledica pomanjkljivosti podatkov, pridobljenih s strani Mestne občine Ljubljana, s
strani katere (zlasti zaradi številčnosti evidentiranih FDO) konkretnih podatkov o razvojnih načrtih posameznega FDO, ni bilo mogoče pridobiti.
Za FDO na območju Mestne občine Ljubljana, za katere smo podatek pridobili, je le-ta v okviru pregleda in analize stanja upoštevan.
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(samo)sanacija. Pogosto so bila tovrstna območja tudi v zasebni lasti, kar je predstavljalo
bistven omejitveni dejavnik načrtovanja njihove morebitne sanacije (ali reaktivacije). Sanacija
omenjenih območij je v veliki meri odvisna od zasebne iniciative lastnikov zemljišč.
Največ evidentiranih FDO z načrti, katerih realizacija še ni natančna definirana, je prav tako
značilna za podtipa FDO značilne prehodne rabe in FDO opuščenega gradbišča, kjer so
morebitni prostorski plani sicer sprejeti (lahko že daljše časovno obdobje), vendar je njihova
realizacija vprašljiva. Pogosto se ustrezen investitor za njihovo realizacijo (še) ni pojavil ali pa
prostorski plani, zaradi stečaja investitorja, niso bili realizirani. Omenjena usmeritev razvoja
FDO je bila s strani predstavnikov občin pogosto prepoznana tudi na FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti ter na FDO okoljske infrastrukture. Na FDO industrijskih ali obrtnih dejavnosti je bila
z vidika konkretnih prostorskih ureditev najpogosteje predvidena (pre)ureditev obstoječih
prostorov za potrebe industrijsko-obrtnih ali (gospodarskih) poslovnih con, na FDO okoljske
infrastrukture pa preureditev obstoječih območij v različne namembnosti – v sanacijo tovrstnih
območij in vzpostavitev kmetijskih površin oziroma v umeščanje novogradenj (umeščanje
stanovanjskih objektov in objektov poslovno-storitvene dejavnosti). Največ pobud za njihovo
oživitev, ne pa tudi konkretnejših in oprijemljivejših načrtov, je značilno za FDO poslovnih,
trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti, FDO kmetijske dejavnosti, FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti ter FDO okoljske infrastrukture. Omenjene pobude so bile podane zlasti v obliki
usmeritev s strani občin, konkretnejših načrtov pa ne obstaja, saj zaradi pogostega zasebnega
lastništva FDO občina nima nobene pristojnosti (vpliva) k njegovi sanaciji ali oživitvi. V
posameznih primerih so bile pobude dane tudi s strani investitorjev ali lastnikov zemljišč,
vendar so bile le-te pogosto neskladne z usmeritvami občine oziroma z namensko rabo zemljišč.

FDO kmetijske dejavnosti
FDO storitvenih dejavnosti

-

FDO infrastrukture

nimamo nobenih načrtov, ni
nobenih možnosti sprememb
razvoja
ni podatka

1

8

7

4

1

FDO javnih storitev

2

4

1

-

2

FDO poslovnih, trgovskih idr. storitv. dejav.

6

1

9

9

15

FDO starega mestnega ali vaškega jedra

1

4

-

1

-

-

1

4

4

4

3

-

3

11

7

7

4

-

4

-

-

-

1

FDO rudnika

-

-

-

1

-

FDO kamnoloma ali peskokopa

3

9

6

41

1

FDO gramozne jame

1

-

-

-

1

Ostala FDO pridobivanja min. surovin

-

1

-

-

1

FDO prometne infrastrukture

-

7

2

2

3

FDO turistične, športnorekr. in
športne dejavnosti
FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti
FDO obrambe, zaščite in
reševanja
FDO pridobivanja mineralnih
surovin

nimamo pravih oprijemljivih
načrtov, zgolj pobude

Podtip FDO

imamo načrte, ideje,
realizacija pa še ni definirana

Tip FDO

imamo že sprejet načrt za
območje

Preglednica 20: Razvojni načrti občin glede usmeritev razvoja FDO po tipih in podtipih FDO (N = 384) 23 .
Razvojni načrti občin
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FDO prehodne rabe
FDO za bivanje

FDO okoljske infrastrukture

5

12

7

21

FDO ostale GJI

-

FDO zelene infrastrukture

-

FDO opuščenega gradbišča

1

-

1

-

2

4

3

11

6

14

2

5

3

FDO značilne prehodne rabe

6

16

2

2

12

Nedograjena stanovanjska območja

3

7

-

6

-

Stara dotrajana območja

SKUPAJ

10

-

3

5

5

2

42

104

56

112

70

Z ozirom na pregled predvidenih načrtov reaktivacije in/ali sanacije evidentiranih FDO na ravni
posameznih občin, več aktivnosti na področju reaktivacije in/ali sanacije FDO na preučevanem
območju izkazujejo: Mestna občina Ljubljana, Grosuplje in Vrhnika, čeprav so FDO s sprejetimi
načrti za območje tudi v omenjenih občinah razmeroma maloštevilni. Za večje število FDO na
preučevanem območju so s strani občin podani načrti, katerih realizacija ni natančneje
definirana. Najpogosteje je bil omenjen razvojni načrt glede usmeritev razvoja FDO omenjen v
Domžalah, pogost pa je bil tudi v Mestni občini Ljubljana in Vrhnika. Na številnih FDO razvojnih
načrtov s strani občin ni podanih. Pri tem prednjačijo občine Ivančna Gorica, Dobrova-Polhov
Gradec, Domžale, Kamnik in Medvode. V določeni meri je slednje odraz tudi tipa ali podtipa
evidentiranega FDO v posamezni občini, saj je za občine, na območju katerih je značilno
številčnejše pojavljanje kopov mineralnih surovin, za katere sanacijski načrti običajno niso znani,
značilen »porast« omenjenega odgovora. Razvojni načrti z zgolj podanimi pobudami in z
odsotnimi oprijemljivimi načrti za sanacijo ali oživitev FDO, so bili največkrat zastopani na
območju občine Domžale in Kamnik.
Preglednica 21: Razvojni načrti občin glede usmeritev razvoja FDO (N = 384)

23 .

Imamo že
sprejet načrt
za območje

Imamo
načrte,
ideje,
realizacija pa
še ni
definirana

Nimamo
pravih
oprijemljivih
načrtov,
zgolj pobude

Borovnica

2

2

1

Nimamo
nobenih
načrtov, ni
nobenih
možnosti
sprememb,
razvoja
2

Brezovica

-

3

3

5

-

Dobrepolje

-

2

-

1

-

Dobrova-Polhov Gradec

-

3

2

9

-

Dol pri Ljubljani

-

2

5

1

-

Domžale

1

13

9

9

Grosuplje

4

5

2

8

-

Horjul

-

2

1

-

-

Ig

2

3

-

4

-

Ivančna Gorica

3

5

2

11

-

Kamnik

2

5

9

9

1

Komenda

1

4

1

3

-

Logatec

-

2

1

2

-

Log-Dragomer

-

-

2

-

-

Lukovica

2

3

1

5

Medvode

2

7

4

9

Mengeš

2

5

1

3

-

MOL

10

18

2

5

68

Občina
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Moravče

1

-

1

2

-

Škofljica

1

1

3

8

Šmartno pri Litiji

1

1

2

6

-

Trzin

-

3

1

2

-

Velike Lašče

-

1

2

4

-

Vodice

-

3

-

2

-

Vrhnika

4

11

1

7

-

Podobno stanje razvojnih načrtov FDO, je značilno tudi za nacionalno raven, kjer je le za 15 %
vseh FDO sprejet načrt, za večino FDO (44 %) pa v Sloveniji ni podanih načrtov, možnosti razvoja
ali podatkov o razvojnih načrtih FDO.
Prikaz časovnega okvirja predvidene sanacije ali reaktivacije evidentiranih FDO opozarja, da za
številna območja sicer obstajajo določeni načrti ali vsaj pobude za njihovo sanacijo oziroma
reaktivacijo, vendar le-te niso povsem zanesljive in gotove (tudi v časovnem in v izvedbenem
smislu). Zgolj za 14 % FDO je tako njihova sanacija ali reaktivacija tudi časovno načrtovana, in
sicer v obdobju naslednjih petih let, za 4 % pa v srednjeročnem obdobju od 5 do 10 let. Za kar
56 % vseh evidentiranih FDO občine nimajo predvidenih nobenih časovnih okvirov njihove
sanacije oziroma reaktivacije ali pa ti zaradi različnih vzrokov oziroma razvojnih ovir, ki
preprečujejo uspešno reaktivacijo ali sanacijo FDO, niso znani.
Grafikon 7: Časovni okvir predvidene sanacije ali reaktivacije FDO (N = 384).

7%
7%

26%

4%

v času do 2 leti

v času od 2 do 5 let
v času od 5 do 10 let
se ne ve, neopredeljeno
ni podatka

56%

Vir: Sevšek, 2017.

Med vzroke oziroma razvojne ovire FDO, ki so napoti uspešni prenovi in ponovni oživitvi
(»reaktivaciji«) ali sanaciji FDO in so prepoznane tudi z lokalne ravni, je mogoče šteti številne
ovire, ki smo jih glede na tip razvrstiti med: lastniške razvojne ovire, okoljske razvojne ovire,
prostorske razvojne ovire, infrastrukturne razvojne ovire, funkcijske razvojne ovire, varstvenovarovalne razvojne ovire, finančne razvojne ovire, načrtovalske razvojne ovire ter druge
razvojne ovire (Preglednica 21).
Med najpogosteje izpostavljenimi razvojnimi ovirami sanacije ali reaktivacije FDO so bile s strani
občin izpostavljene zlasti lastniške razvojne ovire (v 135 primerih od 384 evidentiranih primerov
FDO), pri čemer je izstopala problematika zasebnega lastništva, neurejenega lastništva ali
razdrobljenega lastništva FDO ter drugih postopkov, ki se navezujejo na lastnike zemljišč na FDO
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(denacionalizacija, stečajni postopki). Pogosto izpostavljene pa so bile tudi finančne razvojne
ovire (v 56 primerih od 384 evidentiranih primerov FDO), povezane s finančno zahtevnostjo
sanacije ali reaktivacije FDO ter potrebah po visokih finančnih vložkih na teh območjih, ter
varstveno-varovalne razvojne ovire (v 45 primerih od 384 primerov evidentiranih FDO),
navezujoče se na različne oblike varovalnih in varstvenih režimov, ki se pojavljajo na FDO in
otežujejo njihovo sanacijo ali reaktivacijo. V številnih primerih vzrokov oziroma razvojnih ovir
FDO, ki ovirajo njihovo uspešno reaktivacijo ali sanacijo, z lokalne ravni niti ni bilo
prepoznanih11, kar predstavlja dodatno težavo pri soočanju z omenjeno problematiko na lokalni
ravni, zlasti pa pri njenem odpravljanju.
Grafikon 8: Frekvenca pojavljanja različnih razvojnih ovir oziroma vzrokov za (ne)uspešno reaktivacijo ali sanacijo
evidentiranih FDO, prepoznanih s strani občin Osrednjeslovenske statistične regije (N = 384) 11.
ni podatka

196

drugo

85

varstveni in varovalni režimi
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sprejemanje ustreznega prostor. akta

23

finančni viri

56
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Vir: Sevšek, 2017.

Pregled ključnih razvojnih ovir oziroma vzrokov za (ne)uspešno reaktivacijo ali sanacijo
evidentiranih FDO, prepoznanih s strani občin Osrednjeslovenske statistične regije
natančneje predstavlja Preglednica 22.
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Preglednica 22: Pregled ključnih razvojnih ovir oziroma vzrokov za (ne)uspešno reaktivacijo ali sanacijo evidentiranih FDO, prepoznanih s strani občin Osrednjeslovenske statistične
regije.
Tip razvojnih
Vrsta razvojne ovire
ovir
stalno izmenjevajoče se lastništvo FDO
neznano ali nedorečeno lastništvo FDO
neurejeno lastništvo (mešano lastništvo)
razdrobljena lastniška struktura FDO
odsotnost/pomanjkanje interesa in/ali prave ideje (načrtov) ter ustrezne vizije razvoja FDO strani obstoječih lastnikov
pomanjkanje konkretnih predlogov in pobud za ureditev območja oziroma namer za izvedbo kakršnihkoli posegov na FDO s strani lastnikov
nepripravljenost za sanacijo ali reaktivaciijo FDO s strani njihovih lastnikov
izvedenost investicije je odvisna od dinamike gradnje posameznih investitorjev ali lastnikov (posamezna zemljišča so zato lahko dlje časa v t.i. prehodni rabi)
raznolikost želja in potreb investitorja ali trenutnega lastnika FDO
nepoenotene usmeritve glede namembnosti FDO s strani več zasebnih lastnikov
neskladnost interesov med različnimi lastniki (»Med lastniki zemljišč na FDO ne obstaja ustreznega dogovora, območje je tako v fazi stagnacije.«)
heterogena lastniška struktura (preplet zasebnega, javnega, mešanega lastništva) in različnost interesov lastnikov zemljišč na FDO
LASTNIŠKE
RAZVOJNE
OVIRE

nezanimanje lastnikov FDO za njihovo sanacijo ali reaktivacijo
zasebno lastništvo (in zasebna »raba«) zemljišč na FDO (»Zaradi zasebnega lastništva občina nima nobene pristojnosti (vpliva) k njegovi sanaciji ali oživitvi«/«Občina v
sanacijo in oživitev FDO ne more posegati. Za obnovo objektov v zasebni lasti so zadolženi njihovi lastniki.«/»Razvoj in reaktivacija je odvisna in v domeni lastnikov
zemljišč na območju FDO«/«Občina nima mehanizma, s katerim bi urejala razvoj FDO«/«Občina podpira reaktivacijo območja ter določa namembnost območja, vendar
zaradi nelastništva zemljišč na območju, konkretneje v razvoj območja ne more posegati«)
lastništvo zemljišč na FDO onemogoča prijavo na razpise za črpanje evropskih finančnih sredstev
omejenost razpolaganja z zemljišči, ki so v stečajni masi
težave povezane z dalj časa trajajočimi denacionalizacijski postopki (nerešeno lastništvo)
nedokončani (nerešeni) denacionalizacijski postopki
dolgotrajnost denacionalizacijskih postopkov, kar onemogoča vlaganja, gospodarjenje ali osnovno vzdrževanje relevantnih objektov
občina ni lastnica zemljišč na FDO, zaradi česar nima vzvodov (mehanizmov) za posege na tovrstna območja
dolgotrajni postopki prenosa lastništva z države na občino (postopki so zaradi togega zakona o razpolaganju s stvarnim premoženjem države, dolgotrajni in zapleteni)
dolgotrajnost stečajnih postopkov, ki ovirajo razvoj in otežujejo prodajo zemljišč na FDO/zaradi dolgotrajnih stečajnih postopkov je nadaljni razvoj začasno onemogočen
lastništvo zemljišč na FDO, ki so (še vedno) v lasti podjetij/investitorjev v stečaju (»Zemljišča so v zasebni lasti, poleg tega so stečajni postopki izjemno dolgotrajni. Stečaj
že leta in leta blokira razvoj cone. Tako je zaradi lastniškega stanja in dolgotrajnih stečajnih postopkov problematično (omejeno) tudi pridobivanje finančnih sredstev na
za to predvidenih razpisih.«)
odsotnost ustreznega investitorja za sanacijo ali reaktivacijo FDO/odsotnost investitorja, ki bi sanacijo ali reaktivacijo FDO lahko izpeljal
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nesodelovanje lastnikov (delu lastnikov sanacija in reaktivacija FDO nista v interesu)
OKOLJSKE
RAZVOJNE
OVIRE

PROSTORSKE
RAZVOJNE
OVIRE

potrebnost izdelave sanacijskega načrta in izvedbe kemične in fizikalne analize zasipnega materiala, ugotoviti vpliv na podzemne vode
potreba po sanaciji FDO zaradi predhodno prisotne dejavnosti na območju pred načrtovanimi posegi in ureditvami (izvedba predhodnih analiz onesnaženosti zemljine
ter izvedba ustrezne sanacije območja);
zaradi predhodne dejavnosti in intenzivnih okoljskih vplivov je potrebno na FDO predhodno izvesti finančno izjemno zahtevno (okoljsko) sanacijo območja (predhodna
sanacija območja je povezana z velikimi finančnimi vložki)
naravni omejitveni dejavniki, prisotni v prostoru (posedanje terena, velik naklon površja, pojav zalednih voda, geomehanske ovire povezane z neravnim/razgibanim
terenom)
odmaknjenost in slaba dostopnost
potreba po predhodni sanaciji posameznih FDO pred umeščanjem novih prostorskih ureditev in dejavnosti (npr. ustrezna sanacija sten kamnoloma zaradi njihove
krušljivosti)
potreba po predhodni izvedbi omilitvenih ukrepov (protipoplavni nasipi, protipoplavne gradnje)
pomanjkljiva oziroma nezadostna infrastrukturna oziroma komunalna opremljenost FDO
neobstoječa infrastrukturna oziroma komunalna opremljenost FDO

INFRASTRUKTURNE
RAZVOJNE
OVIRE

FUNKCIJSKE
RAZVOJNE
OVIRE

VARSTVENOVAROVALNE
RAZVOJNE
OVIRE

problemi s prometno urejenostjo (odsotnost dovoznih poti, ni urejene povezave in dostopa do območja)
slabši dostop, neprehodnost do FDO
komunalna neopremljenost območja in potreba (obveznost) po gradnji komunalne opreme na območju FDO pred nadaljnimi prostorskimi ureditvami
nedorečena in neizgrajena komunalna infrastruktura, kar morebitnemu investitorju bistveno podraži investicijo
prisotnost varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture z vplivnimi območji in rezervacijo prostora, kar onemogoča gradnjo na posameznih zemljiščih
(elektroenergetski vodi, srednje- in viskoknapetostni daljnovodi, plinovodi)
nepridobljena potrebna dovoljenja (bodisi gradbeno ali uporabno dovoljenje)
neusklajenost želja občine in investitorjev ali lastnikov zemljišč na FDO
neusklajenost osnovne dejavnosti lastnika FDO z namembnostjo tega območja
poplavna ogroženost FDO (s tem povezane zahtevane (protipoplavne) ureditve (ukrepi) v prostoru ter priprava strokovnih podlag (poplavna študija), izvedba omilitvenih
ukrepov ter pridobivanje vodnega soglasja
omejitve povezane z določili varstvenih režimov vodovarstvenih območij
prisotnost varovalnih režimov, povezanih z območji varovanih in zavarovanih območij naravnih kakovosti
(strogi) kulturnodediščinski varstveni režimi (s tem povezano pridobivanje kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja pred nadaljnimi posegi, izdelava
konservatorskega načrta za prenovo) (»Območje je zavarovano kot kulturna (naselbinska) dediščina. Pojavljajo se težave pri načrtovanju prenove območja (tako na ravni
posameznega objekta kot celotnega območja. Posegi so zaradi varovanja kulturne dediščine zelo omejeni.«)
v primeru kompleksnega urejanja FDO in potrebe po izvedbi PVO, slednje predstavlja dodaten strošek (vključno z izravnalnimi ukrepi)
pridobivanje različnih dovoljenj, ki predstavlja investitorjem veliko oviro oziroma dodaten izziv (pripomore tudi k temu, da se le-ti sploh odločijo za investicijo na FDO)
omejitve, povezane z območji izključne rabe za obrambne namene
omejitve posegov v prostor, v povezavi s priobalnimi zemljišči (zunanje meje priobalnih zemljišč na vodah I. in voda II. reda
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omejitve, povezane z varovalnimi pasovi gospodarske javne infrastrukture
omejitve posegov v prostor na območjih odlagališč v zapiranju
kombinacija različnih varstvenih in varovalnih režimov na FDO
splošno pomanjkanje investicijskega kapitala (omejenost in pomanjkanje finančnih virov (zagonskih sredstev) za načrtovano/željeno izvedbo investicij)
nestabilnost nepremičninskega trga tekom gospodarske krize
FINANČNE
RAZVOJNE
OVIRE

previsoka cena zemljišč in/ali objektov na FDO, ki je investitorji niso pripravljeni sprejeti
finančna zahtevnost in obsežnost (okoljske) sanacije posameznih FDO
potreba po visokih finančnih vložkih na posameznih FDO zaradi dotrajanosti in slabe vzdrževanosti objektov na FDO
visoki stroški komunalnega opremljanja in opremljanja z družbeno infrastrukturo, kar bistveno povečuje stroške gradnje in slabša položaj investitorja
visoki stroški obnove in reaktivacije posameznih večjih kompleksov, ki presegajo lastna finančna sredstva lastnikov

NAČRTOVALSKE
RAZVOJNE
OVIRE

gradnja ni skladna z gradbenim dovoljenjem
za urejanje območja je potrebno sprejeti ustrezen prostorski akt (npr. priprava in sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), za katere je potrebno
pridobiti soglasja različnih nosilcev urejanja prostora)
ureditev območja je vezana na sprejetje občinskega prostorskega načrta
dejanska raba, ki se izvaja na območju FDO, je neskladna z namensko rabo, določeno v občinskem prostorskem načrtu

DRUGE
RAZVOJNE
OVIRE
Vir: Sevšek, 2017.

Izgled, uporaba materialov in arhitekturna zasnovanost (bodisi notranjosti ali zunanjosti) objektov
Konfliktnost namembnosti posameznih območij z njihovo okolico
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5.4

Prepoznavanje prostorsko-razvojnega potenciala funkcionalno degradiranih območij glede
na namensko rabe prostora

Kljub številnim oviram, ki so napoti uspešni prenovi in ponovni oživitvi FDO (npr. lastništvo in
lastniška struktura, okoljska obremenjenost območja, ekonomske ovire in finančna zahtevnost
sanacije območja ter novih investicij idr.), lahko predstavljajo tovrstna območja pomemben
prostorski ter razvojni potencial, v smislu notranjega razvoja poselitvenih območij. Ukrepi
notranjega razvoja poselitvenih območij zmanjšujejo negativne vplive na tla in rabo zemljišč, saj
temeljijo na varčnem ravnanju z zemljišči in dajejo prednost prenovi pred neracionalnimi
novogradnjami in prostorsko širitvijo naselij na nepozidane površine. Zato sodi zlasti ponovna
raba degradiranih (urbanih) območij, kot trenutno neizkoriščenih območij oziroma kot del
»razvojnih« površin med ključne ukrepe notranjega razvoja poselitvenih območij (Kegler, 2003;
The Charter…, 2003; cv: Klančišar Schneider, 2014).
Omenjena območja je s pomočjo različnih ukrepov in mehanizmov mogoče »reaktivirati« in na
njih vzpostaviti novo rabo z umeščanjem različnih dejavnosti. Okvirne predvidene dejavnosti v
kratkoročnem in srednjeročnem obdobju na območju FDO v določeni meri nakazuje namenska
raba zemljišč, opredeljena v obstoječih prostorskih aktih. S podrobnejšo analizo namenske rabe
torej ugotavljamo, ali se na ravni prostorskega načrtovanja funkcionalno razvrednotnih območij
kaže razvojna naravnanost občinskega nivoja.
Na preučevanem območju je prevladujoča namenska raba na evidentiranih FDO namenjena
gospodarskim conam (IG) (234,78 ha površin FDO ali 19,6 % vseh površin evidentiranih FDO), ki
ji sledijo stanovanjske površine (SS) (9,25 % površin FDO). Namembnost zemljišč za potrebe
urejanja gospodarskih con (IG) se pojavlja zlasti v okviru evidentiranih FDO, ki vključujejo bodisi
nezadostno izkoriščene poslovne ali poslovno-industrijske (obrtne) cone, bodisi še neizgrajene
gospodarske ali poslovno-industrijske (obrtne) cone (npr. ID 1009: gospodarska cona Jug
Grosuplje, ID 757: poslovno-obrtna cona (POC) Škofljica – jug). V številnih primerih so urejanju
gospodarskih con (IG) namenjena tudi območja nekdanjih prostorsko obsežnejših kmetijskih
posestev in farm (npr. ID 1066: Farme Ihan, ID 913: Agroemona - obrat posestva Zadobrova, ID
1041: Poslovna cona Črnelo (nekdanja Farma Črnelo)), zlasti pa območja nekdanjih večjih
propadlih industrijskih (proizvodnih) obratov (kompleksov) (npr. ID 648: Hoja Mobiles, ID 833:
Industrija usnja Vrhnika (IUV) - Usnjarna Šmartno, ID 1073: KLI Logatec, ID 583: Hoja galanterija
Podpeč, ID 774: Stolarna Dobrepolje idr.). Za tovrstna območja je v številnih primerih po
opustitvi njihove prvotne proizvodne dejavnosti, značilna fragmentacija nekdaj strnjenih
proizvodnih kompleksov (prostorov) ter njihovo preoblikovanje v območja poslovnih,
industrijsko-obrtnih ali gospodarskih con. Med vsemi FDO zavzemajo FDO kmetijske dejavnosti
in FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti prostorsko obsežne površine, zato je visok delež
površin, namenjenih gospodarskim conam na preučevanem območju, pričakovan.
Velik del FDO je glede na obstoječo namensko rabo namenjen tudi stanovanjskim površinam
(SS). Tovrstna namembnost je značilna za nedograjena stanovanjska območja (npr. ID 1038:
stanovanjska soseska Razgledi Perovo, ID 949: stanovanjsko poslovno naselje Šmartno pod
Šmarno goro, ID 956: gradbišče stanovanjske soseske Črnuški bajer idr.) ali povsem neizgrajena
območja oziroma območja predvidenih, vendar še neizvedenih investicij (npr. FDO ID 748:
načrtovana stanovanjska soseska Kamnica, ID 1091: območje načrtovane soseske Kralovše, ID
633: načrtovana stanovanjska soseska Zobanje njive, ID 1098: Mokrice idr.). Najpogosteje se
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stanovanjska namembnost zemljišč pojavlja na območjih obstoječih nedograjenih
stanovanjskih območij, območjih opuščenih gradbišč ali območjih predvidenih investicij, ki niso
bile izvedene. V posameznih primerih je bila izvedba tovrstnih investicij predvidena na
območjih, kjer je bila načrtovana sanacija in »reaktivacija« izbranega območja (odstranitev
obstoječih grajenih struktur in novogradnja stanovanjskih objektov, ki se iz različnih razlogov ni
izvedla in je območje ostalo »opuščeno« ter nezadostno izkoriščeno s »kvarnim« vplivom na
okolico) (npr. FDO ID 1044: območje oljarne Domžale, ID 867: območje skladišča tovarne Helios
(obrat Color), ID 748: načrtovana stanovanjska soseska Kamnica, ID 930: Tovarna vijakov Tovil
idr.).
Na razmeroma visokem deležu FDO so po namenski rabi opredeljena gozdna zemljišča (G) (8,81
% površin FDO), najboljša kmetijska zemljišča (K1) (7,76 % površin FDO) in druga kmetijska
zemljišča (K2) (7,16 % površin FDO). Območja, kjer so opredeljena gozdna zemljišča, vključujejo
zlasti FDO kamnoloma ali peskokopa ter FDO okoljske infrastrukture, v posameznih primerih pa
tudi FDO obrambe, zaščite in reševanja (ID 756: vojaško območje Posest Lanišče), ostala FDO
pridobivanja mineralnih surovin (ID 1059: glinokop Rova ob nekdanji opekarni Radomlje, FDO
zelene infrastrukture (ID 929: vrtičkarske površine ob Savi v Črnučah) ter FDO nedograjena
stanovanjska območja (ID 679: objekt Topole 100). V posameznih primerih ugotavljamo
neskladnost ned dejansko in namensko rabe zemljišč, v številnih drugih primerih pa namenska
raba nakazuje potrebo po sanaciji FDO (oziroma njihovi »samosanaciji«) ter vzpostavitvi
»primarne« rabe na teh območjih. V posameznih primerih je takšna namembnost podana tudi
zaradi odsotnosti oziroma pomanjkanja interesa in/ali ustrezne vizije razvoja FDO oziroma
zaradi pomanjkanja konkretnih predlogov za ureditev območja.
Slika 108: Primer območja Posesti Lanišče, ki je zaradi pomanjkanja interesa in/ali pravih načrtov za ureditev območja,
na pretežnem delu namenjeno gozdnim (in kmetijskih) zemljišč em.
Območje Posesti Lanišče je bilo v preteklosti namenjeno za vojaške
potrebe, kasneje pa je bilo popolnoma opuščeno. Objekti so v
izredno slabem (propadajočem) fizičnem stanju in jih postopoma
prerašča vegetacija. V preteklosti so s strani Občine obstajale pobude
o ureditvi parka ali igrišča na območju (namenska raba zemljišč so
bile zelene površine (ZS)), vendar se slednje zaradi zasebnega
lastništva zemljišč, ni uresničilo. Pri izdelavi OPN se je območje iz
nekdanjih zelenih površin (zaradi preseganja površin stavbnih
zemljišč) »uvrstilo« med gozdna in kmetijska zemljišča, kar je tudi
obstoječa namembnost tega območja.
Avtorica: Maja Sevšek, 2017.

Območja, kjer so po namenski rabi opredeljena najboljša kmetijska zemljišča (K1) prevladujejo
zlasti na FDO kmetijske dejavnosti (drevesnice, vrtnarije), FDO zelene infrastrukture (vrtičkarske
površine), FDO okoljske infrastrukture (deponije različnega materiala), FDO značilne prehodne
rabe, FDO kamnoloma ali peskokopa ter FDO gramozne jame; območja, kjer so predvidena
druga kmetijska zemljišča (K2) pa zlasti na FDO kamnoloma ali peskokopa ter FDO okoljske
infrastrukture (deponije različnega materiala), v posameznih primerih pa tudi FDO turistične,
športnorekreacijske in športne dejavnosti (ID 1037: smučišče Ulovka) in FDO poslovnih,
trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti (ID 950: skladiščno območje DSU – Stegne). Tovrstna
namembnost zemljišč v določenih primerih nakazuje neskladnost dejanske in namenske rabe
zemljišč, za večino območij pa nakazuje tudi potrebo po sanaciji FDO (oziroma njihovi
»samosanaciji«) ter vzpostavitvi primarne rabe (travniške površine) na teh območjih. Za
tovrstna območja konkretni načrti običajno ne obstajajo, namenska raba določa obveznost
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njihove sanacije (ali morebitne »samosanacije«/sukcesije), vzpostavitve primarne rabe ter
njihovo nadaljno »(upo)rabo« v obliki kmetijskih površin.
Na razmeroma visokem deležu površin FDO so opredeljene tudi površine nadzemnega
pridobivalnega prostora (LN) (5,45 % površin) oziroma območja mineralnih surovin (0,08 %
površin). V večini primerov so predvidene različne oblike sanacije tovrstnih območij, le v
maloštevilnih primerih so obstoječi opuščeni kamnolomi ali peskokopi predvideni za nadaljnje
izkoriščanje mineralnih surovin oziroma je na njih slednje dovoljeno. Takšno območje je na
primer kamnolom Sobrače (ID 877), kjer je predvideno izkoriščanje mineralne surovine, za
širitev kopa in njegovo sanacijo pa je potrebna predhodna izdelava OPPN. Z določili OPPN je
lahko dopuščeno tudi odlaganje gradbenih odpadkov. Izkoriščanje mineralnih surovin v skladu
s sanacijskim načrtom je dovoljeno tudi na območju kamnoloma Čelo (ID 1079), kjer naj bi
vzporedno z njegovim izkoriščanjem potekala tudi sanacija območja, ki naj bi zagotovila čim
manjšo vidno izpostavljenost brežin kamnoloma. Podobne usmeritve so podane na območju
kamnoloma Valnaček (ID 1006), kjer je v pripravi izdelava OPPN za sočasno izkoriščanje in
sanacijo kamnoloma. Za večino preostalih območij površin nadzemnega pridobivalnega
prostora (LN) je predvidena sanacija in renaturacija ter prepustitev naravni sukcesiji
(»samosanacija«) (npr. ID 554 peskokop Prosca, ID 1057 kamnolom Kolovec, ID 766: kamnolom
Orle-5 (Orle-A)) ali pa so pristopi k njihovi sanaciji ter »reaktivaciji« tudi bolj »inovativni« in
premišljeni. Na območju kamnoloma Povodje (ID 549) se tako predvideva zlasti umeščanje
izobraževalno-rekreativnih vsebin, na območju pridobivanja kremenčevega peska PodstranSoteska (ID 746) pa je na delu odprtega kopa predvideno umeščanje in ureditev gospodarske
(obrtne) cone, na delu pa nadaljne pridobivanje kremenčevega peska, pri čemer je v okviru
naknadne sanacije odkopa, možna ureditev geološke poti. Običajno je na območjih v bližini
poselitvenih območij ali prometnic sanacija kopov predvidena z izvedbo nadomestnih rab, na
naravno ohranjenih območjih pa je le-ta običajno usmerjena v prepustitev območij naravni
sukcesiji (Odlok o Občinskem …, 2013a).
Na FDO je opredeljen tudi pomemben delež območij centralnih dejavnosti (CU) (5,53 %). Ta
namenska raba se pojavlja pri večini tipov FDO, za večino območij pa je značilna ugodna
(»strateška«) lokacija v središčih naselij ter razmeroma dobra dostopnost, kar ključno pogojuje
umeščanje centralnih dejavnosti (vključujoč trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, socialne,
zdravstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne, verske in druge dejavnosti) na ta območja.
Območja centralnih dejavnosti so tako pogosto smiselno opredeljena na območjih
evidentiranih FDO.
Preglednica 23: Podrobna namenska raba zemljišč na evidentiranih FDO Osrednjeslovenske statistične regije.
Delež površine od vseh
Vrsta namenske rabe
Površina FDO (ha)
FDO (%)
območja stanovanj (S)
124,61
10,49
površine razpršene poselitve (A)

3,54

0,30

območja centralnih dejavnosti (C)

108,98

9,12

območja proizvodnih dejavnosti (I)

314,1

26,23

Posebna območja (B)

59,92

5,01

območja zelenih površin (Z)

74,52

6,23

območja prometnih površin (P)

53,16

4,44

območja energetske infrastrukture (E)

3,19

0,27

območja okoljske infrastrukture (O)

11,55

0,97
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površine nadzemnega pridobivalnega prostora (LN)
območja za potrebe obrambe zunaj naselij (f)

65,20

5,45

2,97

0,25

območja gozdnih zemljšč (G)

105,29

8,81

območja kmetijskih zemljišč (K)

178,34

14,92

Območja voda (V)

13,68

1,14

območja za potrebe obrambe v naselju (F)

9,60

0,80

čiste stanovanjske površine (SC)

0,99

0,08

območja proizvodnih dejavnosti (PP)

7,95

0,67

mešane površine (MP)

0,32

0,03

osrednje površine (MO)

0,39

0,03

območja centralnih dejavnosti (C)

39,11

3,27

območja varstva pred nesrečami (N)

3,08

0,26

varovalni gozdovi

1,27

0,11

območja kmetijskih zemljišč

0,47

0,04

območja mineralnih surovin

0,98

0,08

območja stanovanj

10,29

0,86

območja gozdov

1,73

0,14

območja za šport in rekreacijo

1,47

0,12

območja prometne infrastrukture

0,98

0,08

podatki za občino Ig
podatki za občino Lukovica
Opomba k preglednici:
Vir: Suhadolc, 2017; Dostop do podatkov o prostorskih aktih. Ministrstvo za okolje in prostor, 2018; Dostop do
podatkov o prostorskih aktih (interni vir). Ministrstvo za okolje in prostor, 2018; Priloga 1. Vrste območij osnovne in
podrobnejše namenske rabe prostora, 2018.

Z namenom umeščanja različnih (vendar kompatibilnih) dejavnosti, je na posameznih
evidentiranih FDO značilna precej raznolika namembnost zemljišč. Za posamezna FDO tako ni
značilna zgolj ena prevladujoča vrsta namenske rabe, pač pa preplet različnih namembnosti
oziroma namenskih rab.
V nadaljevanju predstavljamo nabor primerov evidentiranih FDO na območju
Osrednjeslovenske statistične regije, s prevladujočo izbrano vrsto podrobne namenske rabe, ki
delno nakazuje smer nadaljnega razvoja območja ter možnosti njegove sanacije in/ali
»reaktivacije« (oživitve) v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju.
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Tip podrobne namenske rabe
območja stanovanj (S)

OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI (C)

Tip namenske rabe

OBMOČJA STANOVANJ
(S)

Preglednica 24: Nabor primerov evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije s prevladujočo izbrano vrsto podrobne namenske rabe.

stanovanjske površine (SS)
površine podež. naselja (SK)
površine počit. hiš (SP)
stan. površine za posebne namene (SB)

druga območja centralnih dejavnosti (CD)

osrednja območja centralnih dejavnosti (CU)

površine drugih območij (BD)

Nabor primerov evidentiranih FDO z prevladujočim izbranim tipom podrobne namenske rabe
ID 846: načrtovana stanovanjska soseska Podboršt pri Komendi
ID 957: načrtovana stanovanjska soseska Brdo II
ID 748: načrtovana stanovanjska soseska Kamnica
ID 1044: oljarna Domžale

ID 930: Tovarna vijakov Tovil

ID 592: Kušljanov grad

ID 584: nedograjena soseska v Kamniku pod Krimom

ID 886: soseska Čagoški hrib
ID 849: območje predvid. Medgeneracijskega centra
Komenda
ID 749: EMONA Obrat Perutnina

ID 946: Stara rižarna

ID 1021: Vrtnarija Kamnik

ID 994: odprto skladišče ob Tomažičevi ulici

ID 1069: območje Elektroservisi Podrečje

ID 928: neurejeno parkirišče BTC

ID 1033: stanovanjsko poslovna soseska Mali grad

ID 943: graščina Bokalce

ID 1017: Nunski hlevi

ID 936: Cukrarna

ID 871: utrjena površina med železnico in reko Soro
ID 1018: deponija in neurejeno parkirišče Poslovna
cona Perovo
ID 1055: Univerzale

ID 916: Staro letališče Ljubljana

ID 754: deponija Podgora pri Dolskem
ID 1065: grad Krumperk
posebna območja za turizem (BT)

ID 673: Opekarna Cegvenca

ID 900: grad Podsmreka

ID 923: površina nekdanje Klavnice ob Poljanski cesti
ID 816: utrjena površina ob Kumerjevi ulici idr.
ID 938: motel pri Koseškem bajerju (nekdanji motel
Tikveš)
ID 1007: kompleks "Na Boštanju" idr.

OBMOČJA PROIZVODNIH
DEJAVNOSTI (I)

ID 875: neurejeno parkirišče ob golf igrišču Smlednik

območja proizv.dejavnosti (I)

ID 844: Poslovna cona Komenda
ID 1041: Poslovna cona Črnelo (nekdanja Farma
Črnelo)
ID 1025: Industrijska cona Korenova
ID 1093: območje Tojnice

površine za industrijo (IP)

ID 1095: deponija zemljine in drugega materiala Verd
ID 1096: LIKO lesna industrija Vrhnika

površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK)

ID 680: posestvo Agroemona Drnovo
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ID 843: gramoznica Suhadole
ID 913: Agroemona - obrat posestva Zadobrova
ID 648: Hoja Mobiles
ID 576: LIKO Vrhnika - obrat Borovnica
ID 1086: utr. površina IC Kamnolom Verd (odlag.
jalovine pri kamnoloma Verd)
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OBM.PROM.
POVRŠIN (P)

OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN (Z)

OBMOČJA GOZDNIH
ZEMLJIŠČ

gozdna zemljšča (G)

površine za oddih, rekeacijo in šport (ZS)
površ. za vrtičkarstvo (ZV)
parki (ZP)

druge urejene zelene površine (ZD)

obm. prometnih površin (P)
površine cest (PC)
ostale prom. površine (PO)
-

OBMOČJA OKOLJSKE
INFR. (O)

-

POVRŠINE NADZ.
PRID. PROSTORA (LN)

-

najboljša kmetijska zemljišča (K1)

ID 679: objekt Topole 100
ID 792: deponija peska Ig

ID 1062: objekti ROD Radomlje

ID 979: KGB bar

ID 1063: območje gradu Češenik

ID 580: deponija peska Borovnica

ID 763: deponija peska ob progi za motokros

ID 670 utrjena površina Rakitna idr.

ID 869: vrtički Preska

ID 984: deponija ob Savi idr.
ID 873: deponija peska, zemljine in drugega
materiala Verje
ID 747: kompleks dvorca Dol

ID 880: dvorec Smlednik v Valburgi (Dvorec Lazarini)
ID 1042: grad Turnše (Črnelo)

OBMOČJA ENERGETSKE
INFR. (E)

OBMOČJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

ID 1059: glinokop Rova ob nekdanji opekarni
Radomlje
ID 756: vojaško območje Posest Lanišče

ID 758: skladiščni prostor Reber pri Škofljici
ID 1019: deponija na zelenem pasu od CIRIUSA do brvi
na Perovem
ID 773: železniška postaja Dobrepolje v Predstrugah

ID 673. Opekarna Cegvenca

ID 879: gramoznica Jeprca

ID 958: gramoznica Stanežiče

ID 959: vrtičkarske površine Gunclje
ID 1032: vrtičkarske površine ob Korenovi cesti

ID 1064: utrjena površina Mlake

ID 955: vrtičkarske površine ob Zaloški cesti
ID 1084: kamnolom Stara Vrhnika

ID 837: odlagališče industrijskih odpadkov Rakovnik

ID 1093: območje Tojnice

ID 549: kamnolom Povodje

ID 1068: okolica Bioplinarne Ihan
ID 746: območje pridobivanja kremenčevega peska
Podstran-Soteska
ID 588: kamnolom Preserje (pod Žalostno goro)

ID 901: deponija Stransko polje

ID 962: vrtičkarske površine Stegne

ID 912: deponija peska z utrjeno površino ob Savi

ID 910: površina ob Ižanski cesti

ID 646: deponija Pristava pri Polhovem Gradcu

ID 941: deponija ob Peruzzijevi ulici

ID 1057: kamnolom Kolovec

ID 892: peskokop Mala Goričica
ID 577: območje "Cegunce" (Jaškov) - deponija Dol
druga kmetijska zemljišča (K2)
ID 730: nekdanja deponija za Trzinsko obvoznico –
ID 950: skladiščno območje DSU – Stegne
MlakeID 950:
območja vodne infrastrukture (VI)
ID 1092: Bajerji (območje glinokopa Verd)
Vir: Suhadolc, 2017; Dostop do podatkov o prostorskih aktih. Ministrstvo za okolje in prostor, 2018; Dostop do podatkov o prostors kih aktih (interni vir). Ministrstvo za okolje in
prostor, 2018; Priloga 1. Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe pros tora, 2018.
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5.5

Večkriterijsko vrednotenje za preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala
funkcionalno degradiranih območij

Kljub številnim prepoznanim različnim oviram, ki otežujejo uspešno prenovo in ponovno
oživitev FDO, predstavljajo tovrstna območja pomemben prostorski ter razvojni potencial.
Navkljub njihovem pogosto izpostavljenem »kvarnem« vplivu na okolico, predstavljajo ta
območja hkrati tudi potencialna razvojna območja oziroma »potencialne razvojne površine«
(t.i. rezerven prostor). Zaradi omenjenega, posebno pa zaradi odsotnosti »rešitev« ter pogoste,
tako časovne kot tudi izvedbene, nedefiniranosti sanacije in ponovne oživitve tovrstnih
evidentiranih območij na območju Osrednjeslovenske statistične regije, smo v sklepnem
poglavju pričujočega dela izvedli metodološki preizkus večkriterijskega vrednotenja za
preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala evidentiranih FDO. Namen omenjenega
vrednotenja je preliminarna ocena možnosti ponovne (upo)rabe, sanacije ali reaktivacije
evidentiranih FDO, v odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev, ki so napoti njegovi uspešni in
hitri prenovi ter oživitvi. Takšna ocena je po našem mnenju ključna za strateško prostorsko
načrtovanje in posledično učinkovitejšo prenovo FDO. Bistvo »rangiranja« FDO je zlasti
določevanje njihove stopnje primernosti za prenovo ali reaktivacijo oziroma izpostavitev tistih
območij, ki jih je mogoče, zaradi manjše prisotnosti potencialnih »razvojnih« ovir oziroma
omejitev, prednostno »uporabiti« za razvoj. Metoda, kljub nekaterim svojim pomanjkljivostim,
omogoča ciljno usmerjeno strateško odločanje ter je v pomoč pri obravnavi in hitri analizi
območij na prostorsko obsežnejših območjih (na regionalnem ali nacionalnem nivoju), pri
določevanju možnosti njihove sanacije ali reaktivacije.
Kljub dobremu poznavanju pojava FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije ter
morebitnemu podajanju in določevanju lastne ekspertne ocene možnosti sanacije in
reaktivacije evidentiranih FDO, smo z namenom nevtralizacije subjektivnega vpliva v okviru
določanja preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala evidentiranih FDO z vidika
možnosti njihove sanacije ali reaktivacije, uporabili računalniško metodo večkriterijskega
vrednotenja in metodo obtežene linearne kombinacije. Za omenjen metodološki preizkus in
uporabo kompleksnejše metode, smo se odločili na podlagi usmeritev različnih tujih raziskav in
obstoječih metodoloških pristopov k vrednotenju razvojnega potenciala degradiranih območij
oziroma k vrednotenju možnosti njihove reaktivacije (npr. Schädler, Morio, Bartke, Finkel, 2012;
Pizzol in sod., 2016). Metoda, kljub nekaterim svojim pomanjkljivostim (presplošnost,
nezmožnost vpliva na kakovost nekaterih vhodnih podatkov idr.) omogoča generalno
preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala FDO v smislu izpostavitve območij, za
katere je mogoče pričakovati najhitrejšo in v odvisnosti od različnih razvojnih ovir, najmanj
»težavno« reaktivacijo. Metoda je lahko v podporo ciljno usmerjenemu strateškemu odločanju
ter omogoča hitro analizo območij z večjim številom FDO na prostorsko obsežnejših območjih
(regionalni nivo, nacionalni nivo). Takšen pristop prepoznavamo kot uporaben (in nujen) zaradi
odsotnosti kakršnegakoli strateškega načrtovanja novih dejavnosti na obstoječih FDO, ki smo
ga zaznali v razgovorih z občinami ne le na ravni obravnavane statistične regije ampak kar
celotne Slovenije.
V pričujočem delu, se vrednotenje prostorsko-razvojnega potenciala FDO navezuje na
preliminarno oceno ponovne (upo)rabe določenega FDO, v odvisnosti od »razvojnih«
ovir/omejitev, ki so napoti njihovi uspešni in hitri prenovi ter oživitvi. Za podajanje preliminarne
ocene prostorsko-razvojnega potenciala na preučevanem območju smo upoštevali kriterije
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oziroma dejavnike in omejitve s funkcijskega, splošnega, načrtovalsko-razvojnega in varstvenookoljskega vidika. Načine njihove kategorizacije in standardizacje predstavljamo v nadaljevanju
dela.
5.5.1 Preliminarna ocena prostorsko-razvojnega potenciala FDO glede na funkcijski vidik
I. Stopnja opuščenosti FDO
Z namenom ugotavljanja ocene prostorsko-razvojnega potenciala oziroma stopnje primernosti
evidentiranih FDO za njihovo prenovo in ponovno oživitev s funkcijskega vidika smo upoštevali
neposredno na terenu pridobljen podatek - stopnjo opuščenosti evidentiranih FDO. Pri tem
smo izhajali iz izhodišča Lampič in sod. (2017c), kjer so v »modelu za določitev stopnje
zahtevnosti reaktivacije funkcionalno degradiranih območij« upoštevali, da je največja
primernost za reaktivacijo FDO značilna za območja, ki so povsem opuščena. Z zmanjševanjem
stopnje opuščenosti FDO, se zmanjšuje tudi njihova primernost za reaktivacijo, zaradi običajne
prisotnosti več različnih interesov ter morebitnih konfliktov interesov na območjih.
Običajno na povsem opuščenih območjih ni mogoče pričakovati večjih ovir ali zadržkov z vidika
oživitve ali sanacije FDO, zato so ta območja prepoznana, kot najbolj primerna za reaktivacijo
(v okviru vrednotenja smo tovrstnim območjem ekspertno »pripisali« vrednost 255). V primeru
neopuščenih FDO, kjer je opuščene do 10 % površine celotnega FDO, pa je mogoče pričakovati
večjo prisotnost različnih ovir in zadržkov z vidika oživitve FDO (v okviru vrednotenja smo
tovrstnim območjem ekspertno »pripisali« vrednost 50). Na preučevanem območju smo
prepoznali zgolj eno takšno območje (ID 592: Kušljanov grad), večje število pa je bilo
evidentiranih pretežno opuščenih FDO (146 FDO), kjer je opuščene od 51–99 % celotne
površine FDO, in povsem opuščenih FDO (165 FDO). Delno opuščenih FDO, kjer je opuščene od
11–50 % celotne površine FDO, in ki so z vidika primernosti za »reaktivacijo« običajno manj
primerna, je bilo evidentiranih 72.
Dejavnik stopnja opuščenosti FDO, določen s pomočjo kategorične standardizacije, v obliki
zvezne merske lestvice, nakazuje območja, kjer je mogoče pričakovati hitrejšo (in z vidika
najrazličnejših razvojnih ovir najmanj oteženo) reaktivacijo FDO, od popolnoma neprimernih
(vrednost 0) do popolnoma primernih (vrednost 255) območij oziroma lokacij (Preglednica 27).
Preglednica 25: Vrednotenje primernosti območij FDO za reaktivacijo z vidika njihove stopnje opuščenosti.
Stopnja opuščenosti FDO

Vrednotenje

Tip kriterija

povsem opuščeno (opuščene je 100 % površine FDO)

255

dejavnik

pretežno opuščeno FDO (opuščene je 51–99 % površine FDO)

200

dejavnik

delno opuščeno FDO (opuščene je 11–50 % površine FDO

150

dejavnik

neopuščeno FDO (opuščene je 0–10 % površine FDO)

50

dejavnik
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5.5.2 Preliminarna ocena prostorsko-razvojnega potenciala FDO z načrtovalsko-razvojnega
vidika
I. Komunalna opremljenost funkcionalno degradiranih območij: oddaljenost od vodov
gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, električna energija, elektronske
komunikacije, zemeljski plin)
Med pomembnejšimi lokacijskimi dejavniki, ki jih pričakujejo investitorji v degradirana območja,
je tudi ustrezna urejenost infrastrukture na (funkcionalno) degradiranem območju (Potočnik
Slavič, 2010; cv: Lampič in sod., 2017c). Razpoložljivost obstoječe infrastrukture je med
številnimi avtorji, ki se ukvarjajo z vrednotenjem razvojnega potenciala (funkcionalno)
degradiranih območij oziroma s prepoznavanjem dejavnikov, ki bodisi stopnjujejo ali otežujejo
uspešno in hitro prenovo degradiranih območij, prepoznan kot bistven dejavnik, ki spodbuja
vlaganja v degradirana območja. Pomanjkljiva gospodarska javna infrastruktura na FDO pogosto
predstavlja enega od vzrokov za njegovo neuspešno reaktivacijo. Lampič s sod. (2017c)
izpostavlja, da je vzroke v (ne)uspešni reaktivaciji FDO med drugim najpogosteje mogoče iskati
tudi v pomanjkljivi gospodarski javni infrastrukturi. Le-ta naj bi predstavljala zaviralca oživitve in
razvoja (funkcionalno) degradiranih območij, saj potencialni investitorji ne želijo vlagati v
tovrstna območja, če le-ta nimajo ustrezno urejenih dostopov, je njihova prometna urejenost
slabša ali pa je zanje značilna odsotnost gospodarske javne infrastrukture nasploh. Tudi
Špirićeva (2015) med ključnimi lokacijskimi faktorji, ki so povezani z »reaktivacijo« (industrijskih)
degradiranih območij, med drugim izpostavlja prisotnost infrastrukture oziroma komunalno
opremljenost območja.
Podobno ugotavljamo tudi na preučevanem območju Osrednjeslovenske statistične regije, saj
smo v razgovorih s predstavniki občin med ključnimi vzroki oziroma razvojnimi ovirami FDO, ki
so napoti njihovi uspešni prenovi in ponovni oživitvi (»reaktivaciji«) ali njihovi sanaciji,
prepoznali tudi infrastrukturne razvojne ovire, ki vključujejo: pomanjkljivo oziroma nezadostno
infrastrukturno oziroma komunalno opremljenost FDO, neobstoječo infrastrukturno oziroma
komunalno opremljenost FDO, probleme s prometno urejenostjo (neprehodnost do območja,
odsotnost dovoznih poti, urejene povezave in dostopa do območja idr.), komunalno
neopremljenost območja in potrebo (obveznost) po gradnji komunalne opreme na FDO pred
nadaljnimi prostorskimi ureditvami, nedorečeno in neizgrajeno komunalno infrastrukturo, kar
morebitnemu novemu investitorju bistveno podraži investicijo idr.
Pri vrednotenju primernosti preučevanega območja za preliminarno oceno prostorskorazvojnega potenciala FDO smo tako upoštevali tudi oddaljenost od vodov gospodarske javne
infrastrukture (vodovoda, elektroenergetskih vodov, kanalizacije, vodov elektronskih
komunikacij ter plinovodnih omrežij). Večji razvojni potencial FDO je zaradi komunalne
opremljenosti z izbranim tipom gospodarske javne infrastrukture značilen za območja, ki so
locirana v bližini omenjenih vodov infrastrukture. Z oddaljevanjem postajajo lokacije FDO vse
manj primerne za morebitne novogradnje in druge prostorske ureditve. Primernost
preučevanega območja smo z vidika komunalne opremljenosti ter možnosti izkoriščanja
obstoječe infrastrukture, določevali na podlagi oddaljenosti od tovrstne infrastrukture s
pomočjo mehke (ang. »fuzzy«) standardizacije in padajoče J-oblike funkcije z dvema
kontrolnima točkama, ki smo ju določili pri 0 metrih in pri skrajnih vrednostih oddaljenosti od
obstoječih vodov infrastrukture. Omenjeno obliko funkcije smo uporabili, ker smo želeli
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dodatno »favorizirati« lokacije FDO, ki so komunalno opremljene oziroma se nahajajo v bližini
obstoječih infrastrukturnih vodov. Stopnja primernosti z vidika komunalne opremljenosti
območij, je tako največja na tistih lokacijah FDO, kjer poteka omenjena infrastruktura, z
oddaljevanjem od le-te pa primernost sprva upada zelo hitro, nato pa vse počasneje in se
asimptotično približuje vrednosti 0. Umeščanje investicij na obstoječa komunalno opremljena
FDO privede do možnosti izkoriščanja obstoječe infrastrukture, brez potreb po gradnji nove,
kar vpliva na nižje investicijske (oziroma gradbene) stroške s strani investitorjev.
II. Prometna dostopnost funkcionalno degradiranih območij
IIa. Dostopnost do cestne infrastrukture (avtocest, hitrih cest, glavnih cest I. in II. reda,
regionalnih cest I., II., in III. reda, lokalnih cest, zbirnih mestnih ali krajevnih cest mestnih ali
krajevnih cest ter glavnih mestnih cest) ter dostopnost do železniške infrastrukture
Med pomembnejšimi dejavniki, ki spodbujajo razvojni potencial degradiranih območij je tudi
opremljenost tovrstnih območij s prometno infrastrukturo oziroma dostopnostjo do le-te.
Bližina (glavnega) cestnega omrežja in dostopnost do železniške infrastrukture sta pokazatelj
razvojnega potenciala degradiranih območij oziroma degradiranih območij z boljšo
dostopnostjo (Amekudzi and Fomunung, 2004; Nagengast in sod., 2011; cv: Nogués, Arroyo,
2016). Špirićeva (2015, str. 871) izpostavlja, da dostopnost degradiranih območij z vidika
različnih oblik prevoza spodbuja razvojni potencial tovrstnih območij. Tako naj bi bil za
degradirana območja, ki so locirana v bližini letališč, mestnih središč, železniških terminalov ali
pomembnejšh prometnih povezav značilen večji potencial za njihovo »reaktivacijo«. Lega
degradiranih območij (njihov »geografski položaj«) s prometno dostopnostjo (in prisotnostjo
prometnih povezav) predstavljata pomembnejša lokacijska faktorja za ponovno oživitev
tovrstnih območij, po drugi strani pa dejavniki kot so težave s prometno urejenostjo območja,
odsotnostjo dovoznih poti, odsotnost urejenih povezav in dostopov do degradiranega območja,
neprehodnost do degradiranega območja in drugi, s prometno problematiko povezani
dejavniki, v veliki meri vplivajo na manjše možnosti reaktivacije degradiranih območij. V primeru
neurejenosti, nedograjenosti ali neizgrajenosti prometne infrastrukture na določenem FDO, se
dejavniki povezani s prometno problematiko navezujejo še na višje investicijske (gradbene)
stroške s strani morebitnih investitorjev ob ponovnem izvajanju ali nadaljevanju izvajanja
investicij. Kakovost komunikacijske infrastrukture podpira priložnosti za razvoj degradiranih
območij. Investitorji običajno ne želijo vlagati v območja, ki nimajo urejenih dostopov, so tudi
sicer prometno slabo urejena ali pa je prometna infrastruktura v večji meri odsotna ter še
neizgrajena (Lampič in sod., 2017c).
Prisotnost prometnih povezav (tako cestne kot tudi železniške infrastrukture) ter dostopnosti
do prometne (upoštevali smo dostopnost do cestne infrastrukture avtocest, hitrih cest, glavnih
cest I. in II. reda, regionalnih cest I., II., in III. reda, lokalnih cest, zbirnih mestnih ali krajevnih
cest mestnih ali krajevnih cest ter glavnih mestnih cest) in železniške infrastrukture, smo zato
upoštevali tudi v okviru večkriterijskega vrednotenja evidentiranih FDO za preliminarno oceno
njihovega prostorsko-razvojnega potenciala.
Večji razvojni potencial FDO smo z vidika omenjenih izhodišč »pripisali« lokacijam FDO, ki se
nahajajo v neposredni bližini cestne in železniške infrastrukture. Z oddaljevanjem od prometne
infrastrukture postajajo lokacije FDO vse manj primerne za morebitne prostorske ureditve.
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Primernost preučevanega območja smo z vidika dostopnosti do cestne in železniške
infrastrukture, določevali na podlagi oddaljenosti FDO od tovrstne infrastrukture s pomočjo
mehke (ang. »fuzzy«) standardizacije in padajoče J-oblike funkcije z dvema kontrolnima
točkama, ki smo ju določili pri 0 metrih in pri skrajnih vrednostih oddaljenosti od obstoječih
cestnih in železniških povezav. Omenjeno obliko funkcije smo uporabili, ker smo želeli dodatno
»favorizirati« lokacije FDO, ki se nahajajo v bližini obstoječih prometnih povezav, saj so le-te z
vidika morebitnih investitorjev, najbolj privlačne (hitrejši dostop, hitrejši dostop do tržišč,
bližina in hitrejši dostop do strank). Stopnja primernosti z vidika dostopnosti do cestne in
železniške infrastrukture je tako največja na lokacijah FDO, kjer poteka omenjena
infrastruktura, z oddaljevanjem le-te pa primernost upada zelo hitro, nato pa vse počasneje ter
se naposled asimptotično približuje vrednosti 0.
5.5.3 Preliminarna ocena prostorsko razvojnega potenciala FDO glede na varstveno-okoljski
vidik
I. Naklon površja
Naklon površja predstavlja enega najpomembnejših kriterijev, ki se upoštevajo pri določevanju
namembnosti posameznega območja. Naklon površja se sicer z različnimi zemeljskimi deli
vedno lahko nekoliko modificira, vendar je zaradi zmanjševanja stroškov gradnje, za izvajanje
izbranih aktivnosti in posegov, potrebno upoštevati najbolj primerne naklone površja. Urbane
površine naj bi se tako umeščale na naklone do 15 %, cestna infrastruktura na naklone do 10 %
(avtoceste do 5 %), železniška infrastruktura na naklone do 3 %, kanalizacijska omrežja pa na
naklone do 5 % (Nogués, Arroyo, 2016).
Naklon površja je eden izmed najpomembnejših topografskih kriterijev, ki vplivajo na gradnjo
objektov v prostoru in tako pomembneje vpliva tudi na potencialno umeščanje tako komunalne
in prometne infrastrukture kot tudi morebitnih gradenj ali drugih prostorskih ureditev na
(funkcionalno) degradiranih območjih. »Strmejša kot so pobočja, zahtevnejša in dražja je
gradnja objektov« (Bergant, 2010). Gradnja kakršnihkoli objektov je na območjih z višjimi
nakloni tvegana, saj so tu denudacijski in erozijski procesi bolj intenzivni kot na območjih z
manjšimi nakloni (Pogačnik, 1999; cv: Snoj: 2013). Za območja z višjimi nakloni je značilna
nestabilnost (pogojna stabilnost) zemljišč, kar vpliva na možnost pojava destruktivnih
denudacijsko-erozijskih procesov in s tem povezanega pojava naravnih nesreč (podori,
zemeljski plazovi, usadi idr.). Ker slednje pomembneje vpliva na večjo stopnjo ogroženosti
morebitnih objektov in infrastrukture, ki bi bila umeščena na takšna območja, se je tem
območjem v okviru načrtovanja posegov v prostor, potrebno izogibati. Za območja z višjimi
nakloni je tudi gradnja prometne in komunalne infrastrukture močno otežena ali pa povezana
z višjimi investicijskimi stroški (Pogačnik, 1999; cv: Ciglič, 2008). Zakonodajna določila mejnih
vrednosti naklonov, znotraj katerih je gradnja še dovoljena, ne določajo. Mejne vrednosti, ki se
med seboj razlikujejo, so s strani različnih avtorjev določene ekspertno. Tako večina avtorjev
izpostavlja, da je največja primernost za gradnjo in druge posege v prostor, značilna za območja
z nakloni do približno 3° (Pogačnik, 1999; Vink, 1983; cv: Ciglič, 2008; Ciglič, 2008). Špesova in
sod. (2002, str. 52) izpostavljajo, da so na območjih z do 5° naklona površja, omejitve povezane
s posegi v prostoru odsotne, nato pa se s povečevanjem naklona stalno povečujejo. Posegi v
prostoru so najbolj omejeni na območjih z nakloni nad 20°. Natek (1983, cv: Bobovnik, 2016)
izpostavlja kategorizacijo naklonov, navezujočo se na možnost človekovega delovanja (Natek,
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1983; cv: Bobovnik, 2016). Pri tem določa (Scholz, Kudrnovska, 1972; Natek, 1983; cv: Bobovnik,
2016), da so za območja z nakloni 0° značilni optimalni pogoji za gradnjo, na območjih z nakloni
2° so ugodni pogoji za gradnjo, za območja z nakloni 6° je značilno, da je prehodnost za motorna
vozila omejena, otežena pa je tudi gradnja objektov, za območja z nakloni nad 12° je značilna
neprehodnost z vozili, omejena je tudi gradnja objektov in infrastrukture, za lokacije z nakloni
nad 20° pa je značilna vrsta omejitev. Komunikacije in infrastruktura so na teh območjh stalno
ogrožene, možnosti za umeščanje objektov v prostor pa so neznatne.
Preglednica 26: Primerjava različnih priporočil za gradnjo in druge posege v prostoru glede na naklon površja.
Pogačnik (1999)

Pogačnik (1992)

Vink (1983)

Ciglič (2008)

Špes in sod. (2002)

do 2,9° (do 5 %):
zelo primerno

0°:
raven teren

do 2,9°:
najbolj primerno

do 5,7° (do 10 %):
srednje primerno

0° do 10°:
delno otežena
gradnja

2,9° do 8,9°:
primerno

do 11,3° (do 20 %):
primerno za individ.
prostostoječo ali verižno
stan. gradnjo

10° do 20°:
otežena gradnja,
izkopi

0° do 3°:
najbolj primerno
3° do 10°:
površje z delno
oteženo gradnjo, bolj
primerno
10° do 20°:
površje z oteženo
gradnjo, manj
primerno
20° do 30°:
površje z zelo
oteženo gradnjo,
najmanj primerno

do 5°:
ni omejitev rabe
5° do 10°:
moderno kmetijstvo
možno z manjšimi
omejitvami
12° do 20°:
zgornja meja
modernega kmetijstva
in poselitve

nad 8,5°:
s stabilno
kamnino, manj
primerno
nad 8,5°:
do 16,7° (do 30 %):
nad 20°:
20° do 30°:
z nest. kamnino,
primerno za terasasto
obdelava in poselitev
manj primerno
najmanj
zazidavo
sta zelo omejeni
primerno
plazovito
16,7° (nad 30 %):
30° in več:
nad 30°: neprimeren
območje ne
nepriporočljivost
površje, neprimerno
teren
glede na naklon,
posegov
za gradnjo
neprimeno
Vir: Špes in sod., 2002; Vink, 1983; Pogačnik, 1999; Pogačnik, 1992; cv: Ciglič, 2008, str. 112.

Glede na priporočila mejhnih vrednosti naklonov, znotraj katerih je gradnja še dovoljena, smo
naklon površja z vidika primernosti za gradnjo, umeščanje infrastrukture in drugimi morebitnimi
posegi v prostoru na evidentiranih FDO, določili s pomočjo mehke (»fuzzy«) standardizacije in
padajoče sigmoidalne funkcije z dvema kontrolnima točkama. Kontrolni točki, smo glede na
usmeritve in priporočila za gradnjo in druge posege v prostoru, določili pri 0°, saj so območja s
takšnimi nakloni najbolj primerna za gradnjo in umeščanje različnih prostorskih ureditev, ter pri
20° naklonu, ki označuje mejo do kjer je gradnja še mogoča. Za naklone nad 20° je značilna
manjša primernost za človekovo delovanje, gradnja pa je zelo otežena. Z večanjem naklona
površja primernost za gradnjo in druge posege v prostoru upada, pri čemer primernost s
povečevanjem naklona sprva upada počasi, saj je pomembna zlasti relativna uravnanost površja
in ni bistveno ali je naklon neznaten (0 %) ali pa majhen (do 5 %); s povečevanjem naklona pa
primernost upada skoraj linearno, saj se zahtevnost gradnje, s tem pa tudi morebitni
investicijski stroški, hitro stopnjujejo. Za območja, kjer prevladujejo nakloni večji od 10 %, je
značilno, da je primernost za gradnjo objektov ali infrastrukture ter druge posege v prostoru,
neznatna.
Opozorilna območja strogega varovanja, ki zajemajo površine, kjer je ob izbruhih hudournih
voda in različnih vrst erozije potrebno računati z možnostjo spodkopavanja temeljev objektov,
njihovim poškodovanjem ali uničenjem, se na proučevanem območju pojavljajo v razmeroma
manjšem obsegu, saj obsegajo le 2,3 km2 površine, medtem ko se opozorilna območja
varovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov (t.j. površine, kjer lahko pride do različnih vrst erozije
in hudourniških izbruhov ter poškodb objektov z izjemo njihove porušitve) prostorsko bolj
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obsežna. Območja zahtevnejših zaščitnih ukrepov (t.j. erozijsko ogrožena in nestabilna
območja, kjer so dovoljeni le skrbno premišljeni posegi) se na proučevanem območju pojavljajo
na prostorsko obsežnih površinah, saj se pojavljajo kar na 759,4 km2, medtem ko se območja
običajnih zaščitnih ukrepov (t.j. erozijsko ogrožena in pogojno stabilna območja, kjer so
dovoljeni le skrbno premišljeni posegi) pojavljajo na 1474 km2 (Načrt upravljanja voda …, 2009;
Erozijska območja – opozorilna karta erozije, Geoportal Agencije Republike Slovenije za okolje,
2011). Skladno z navedenim je kakršnekoli prostorske ureditve dopustno umeščati izven
območij z večjimi nakloni ter izven erozijsko ogroženih in nestabilnih območij.
II. Razmestitev poplavnih območij in razmestitev območij razreda velike poplavne nevarnosti
Umeščanje kakršnihkoli prostorskih ureditev je lahko problematično in sporno na območjih
ogroženih zaradi naravnih in drugih nesreč, zato je pri načrtovanju potrebno upoštevati
usmeritve, ki se navezujejo tudi na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter
prostorske ureditve načrtovati na način, da le-te ne vplivajo negativno na naravne
(destruktivne) procese. Namen prilagoditve rabe prostora na ogroženih območjih, je zlasti
zmanjševanje vplivov človekovega poseganja v naravne procese in v prostor, ob hkratnem
doseganju ustrezne stopnje »varnosti« prostorskih ureditev, ki so umeščena na tovrstna
območja (Načrt upravljanja voda …, 2009).
Ker je na proučevanem območju za številne vodotoke značilno njihovo poplavno ogrožanje, kot
posledice intenzivnih padavinskih dogodkov, pomanjkljivega vzdrževanja strug vodotokov,
stanja strug in obrežne vegetacije, preteklih posegov povezanih s pozidavo nekdanjih naravnih
retencijskih oziroma poplavnih površin in drugo, je v okviru načrtovanja morebitnih prostorskih
ureditev na (funkcionalno) degradiranih območjih ter določevanja preliminarne ocene
možnosti njihove »reaktivacije«, potrebno upoštevati tudi poplavno ogroženost proučevanega
območja.
V skladu Zakonom o vodah (2002) so na poplavnih območjih prepovedani vsi posegi v prostor,
ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo
poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Območja, ogrožena zaradi škodljivega delovanja voda, se praviloma ne smejo
spreminjati. Pri posegih je potrebno ohranjati retencijske sposobnosti območij in zagotavljati
njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče; spreminjanje obsega retencijskih površin pa je
mogoče le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo,
da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda. Zaradi morebitnih potreb po predhodni
izvedbi omilitvenih ukrepov (protipoplavni nasipi, protipoplavne gradnje) ter s tem višjih
investicijskih stroškov, pa tudi z vidika preprečevanja morebitnih negativnih vplivov
potencialnih prostorskih ureditev na naravne (destruktivne) procese ter z vidika preprečevanja
morebitnih uničujočih vplivov poplav, je večja stopnja primernosti za »reaktivacijo« značilna za
FDO, ki niso poplavno ogrožena (vrednost 255). Najmanjša primernost z vidika reaktivacije FDO
pa je značilna za lokacije, ki se nahajajo na območjih razreda velike poplavne nevarnosti, saj je
tu gradnja in umeščanje kakršnihkoli objektov ali drugih prostorskih ureditev prepovedano
(vrednost 0). Omenjena območja z vidika gradnje in umeščanja prostorskih ureditev
predstavljajo omejitev (gre za neprimerne lokacije FDO z vidika njihove reaktivacije, gradnje in
umeščanja kakršnihkoli prostorskih ureditev) (Preglednica 28).
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Preglednica 27: Vrednotenje primernosti območij FDO za reaktivacijo z vidika upoštevanja območij poplavne
nevarnosti.
Poplavna območja

Vrednotenje

Tip kriterija

območje ni poplavno ogroženo

255

dejavnik

območja razreda majhne poplavne nevarnosti

170

dejavnik

območja razreda srednje poplavne nevarnosti

85

dejavnik

območja razreda velike poplavne nevarnosti

0

omejitev

IV. Razmestitev vodovarstvenih območij
Med varstvenimi režimi vodovarstvena območja v sistemu prostorskega načrtovanja
predstavljajo eno najpomembnih območij, zaradi česar smo jih upoštevali tudi v okviru
podajanja preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala FDO.
Območja zajetja (VVO 0), vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom (VVO
I) ter ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom (VVO IA) predstavljajo
območja izključne rabe za pridobivanje in »pripravo« pitne vode. Na teh območjih ni dovoljena
gradnja objektov ali infrastrukture, ki ni vezana na oskrbo z vodo. Na ožja vodovarstvena
območja s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) se razvoj naj ne bi usmerjal, možne pa
naj bi bile zgolj funkcionalne zaokrožitve ali izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih
poselitvenih površin. Infrastrukturni objekti naj bi se na ta območja umeščali pod posebnimi
pogoji. Na omenjenih območjih velja omejevalni pristop s sktriktnim upoštevanjem uredb. Širša
vodovarstvena območja z blažjim vodovarstvenim režimom (VVO III) predstavljajo razvojna
območja z omejitvijo rabe (Fatur, 2009).
Na podlagi omenjenih izhodišč je na območjih zajetij (VVO 0), vodovarstvenih območjih z
najstrožjim vodovarstvenim režimom (VVO I) ter na ožjih vodovarstvenih območjih s strožjim
vodovarstvenim režimom (VVO IA) umeščanje kakršnihkoli prostorskih ureditev prepovedano,
zato ta območja vrednotimo kot najmanj primerna za reaktivacijo FDO (vrednost 0), skladno s
strogostjo vodovarstvenih režimov pa so posegi omejeni v različni meri, kar smo upoštevali pri
vrednotenju vodovarstvenih območij v okviru podajanja preliminarne ocene prostorskorazvojnega potenciala FDO. S strogostjo vodovarstvenih režimov ocena primernosti FDO z vidika
reaktivacije enakomerno upada. Kot najbolj primerna območja za reaktivacijo FDO smo
opredelili lokacije izven vodovarstvenih območij (vrednost 255), saj posegi na teh območjih niso
omejeni, umeščanje kakršnihkoli prostorskih ureditev na te lokacije, pa ne bi potencialno
negativno vplivalo na podtalnico, kot bi bilo to lahko značilno za lokacije, kjer se nahajajo
vodovarstvena območja. Lokacije FDO na omenjenih vodovarstvenih območjih so zato, v
odvisnosti od vodovarstvenega režima, manj primerne za reaktivacijo (Preglednica 29).
Preglednica 28: Vrednotenje primernosti FDO za reaktivacijo z vidika upoštevanja vodovarstvenih območij.
Vodovarstvena območja (občinski in državni nivo)

Vrednotenje

Tip kriterija

območja izven vodovarstvenih območij

255

dejavnik

vplivno vodovarstveno območje (VVO IV)

224

dejavnik

širša vodovarstvena območja z milim vodovarstv. režimom (VVO IIIB)

192

dejavnik

širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstv. režimom (VVO IIIA)

160

dejavnik

širša vodovarstvena območja z blažjm vodovarstv. režimom (VVO III)

128

dejavnik

ožja vodovarstvena območja z manj strogim vodovarstv. režimom (VVO IIB)

96

dejavnik
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ožja vodovarstvena območja s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA)

64

dejavnik

ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom (VVO II)
območja zajetja (VVO 0), vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstv.
režimom (VVO I), ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstv.
režimom (VVO IA)

32

dejavnik

0

omejitev

VII. Razmestitev varovanih in zavarovanih območij naravnih kakovosti
Umeščanje kakršnihkoli prostorskih ureditev lahko na posameznih območjih še posebno
predstavlja velik poseg in okoljsko obremenitev ter vpliva na »rušenje« naravnega ravnovesja.
Z varstvenega vidika, ki se navezuje na ohranjanje biodiverzitete, redkih in ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst ter habitatov, je umeščanje prostorskih posegov lahko problematično in sporno
zlasti na varovanih in zavarovanih območjih naravnih kakovosti. Varovana in zavarovana
območja naravnih kakovosti (t.j. širša in ožja zavarovana območja, območja točkovnih in
prostorsko obsežnejših naravnih vrednot, ekološko pomembna območja ter posebna varstvena
območja (območja Natura 2000) z vidika urejanja prostora predstavljajo območja poudarjenega
varstva odprtega prostora in so lahko z različnimi režimi varovanja prepoznana kot ena od
omejitev prostorskega razvoja. Raba prostora je na teh območjih z namenom ohranjanja
narave, omejena ali prepovedana.
Na ekološko pomembnih območjih (EPO) je umeščanje posegov in dejavnosti možno, načrtuje
pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter
habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost (Uredba o ekološko
pomembnih območjih, 2004). Na posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) se
posege načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov
ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst in njihova kakovost ter ohranja povezanost habitatov
populacij rastlinskih in živalskih vrst. Pri izvajanju posegov se morajo izvesti ukrepi, da je
neugoden vpliv na habitatne tipe ter rastlinske in živalske vrste čim manjši. Za širša in ožja
zavarovana območja veljajo pravila ravnanja, varstveni režimi in razvojne usmeritve, določene
v Zakonu o ohranjanju narave ali v drugih aktih, ki se upoštevajo pri urejanju prostora in
umeščanju posegov v prostor.
Z namenom, da se pri umeščanju prostorskih ureditev v prostor oziroma na območja FDO ne
»okrni« posameznih segmentov okolja, je potrebno poseg načrtovati na FDO, kjer je izpolnjeno
merilo najmanjšega možnega poseganja v okoljske prvine, izogibati pa se je potrebno ranljivim
območjem (varovanim in zavarovanim območjem), kjer bi »umestitev« določene prostorske
ureditve ogrožala lastnosti, zaradi katerih so bila tovrstna območja zavarovana (Zakon o
ohranjanju narave, 2004). Pri vrednotenju prostorsko-razvojnega potenciala FDO smo tako
upoštevali tudi varovana in zavarovana območja, pri čemer smo upoštevali zlasti dejstvo, da
lahko ob umeščanju kakršnihkoli prostorskih ureditev na FDO upravičeno pričakujemo večjo
škodo na območjih, kjer se pojavlja več kategorij zavarovanih in varovanih območij, manjšo pa
na območjih, kjer se tovrstna območja ne pojavljajo (t.j. območja brez naravovarstvenega
statusa). Z drugega vidika so območja, kjer se pojavlja več kategorij zavarovanih in varovanih
območij običajno povezana tudi s prisotnostjo varstveno-varovalnih razvojnih ovir, povezanih s
kombinacijo omejitev in določil varovalnih režimov varovanih in zavarovanih območij. V primeru
kompleksnejšega urejanja FDO lahko pridobivanje različnih dovoljenj za posege v prostor
predstavlja oviro oziroma dodaten izziv potencialnim investitorjem.
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V okviru vrednotenja primernosti proučevanega območja z vidika razmestitve varovanih in
zavarovanih območij naravnih kakovosti, smo najmanjšo stopnjo primernosti pripisali
območjem, kjer je prisotnih največ (štiri) kategorij varovanih in zavarovanih območij (vrednost
0), največjo pa območjem brez naravovarstvenega statusa (vrednost 255). Ostalim območjem
smo, glede na število kategorij varovanih in zavarovanih območij, pripisali ustrezno vrednost
(Preglednica 30, Slika 109). V analizo smo vključili ekološko pomembna območja (EPO), posebna
varstvena območja (območja Natura 2000), območja naravnih vrednot, širša zavarovana
območja ter območja večjih gostot točkovnih varovanih in zavarovanih območij naravnih
kakovosti. Razmestitev območij večjih gostot točkovnih varovanih in zavarovanih območij
naravnih kakovosti, smo na podlagi prostorskih slojev ožjih zavarovanih območij, točkovnih
naravnih vrednot ter jam, uvrščenih med ekološko pomembna območja in med naravne
vrednote, s pomočjo orodij »Merge« in »Point Density« v programskem paketu ArcGIS,
pretvorili v poligonski sloj, ki prikazuje območja večjih in manjših gostot. Območja, kjer se
nahaja relativno veliko točkovnih ožjih zavarovanih območij, naravnih vrednot ter jam,
uvrščenih med ekološko pomembna območja in med naravne vrednote, smo vključili v analizo,
medtem ko smo ostala območja manjših gostot točkovnih varovanih in zavarovanih območij
naravnih kakovosti iz analize izključili (Snoj, 2013)24, 25.
Preglednica 29: Vrednotenje primernosti FDO za reaktivacijo z vidika upoštevanja varovanih in zavarovanih območij
naravnih kakovosti.
Tip zavarovanega ali varovanega območja

Vrednotenje

Tip kriterija

območje brez naravovarstvenega statusa

255

dejavnik

ekološko pomembna območja (EPO)

191

dejavnik

posebna varstvena območja (območja Natura 2000)

191

dejavnik

širša zavarovana območja

191

dejavnik

območja naravnih vrednot

191

dejavnik

točkovna naravna vrednota (jama)

191

dejavnik

točkovna naravna vrednota

191

dejavnik

ekološko pomembno območje (jama)

191

dejavnik

ožje zavarovano območje

območja večje gostote točkovnih
varovanih in zavarovanih območij
naravnih kakovosti20, 21

191

dejavnik

prisotnost 2 kategorij na istem območju

127

dejavnik

prisotnost 3 kategorij na istem območju

63

dejavnik

prisotnost 4 kategorij na istem območju

0

omejitev

____________________________________
24
Opomba: Območja večjih gostot točkovnih varovanih in zavarovanih območij naravnih kakovosti na proučevanem območju smo iz
»poligonskega« sloja, ki prikazuje območja večjih in manjših gostot, določili s pomočjo srednje vrednosti (mediane) gostote točkovnih varovanih
in zavarovanih območij naravnih kakovosti. Območja, kjer so vrednosti gostote točkovnih varovanih in zavarovanih območij naravnih kakovosti,
presegala srednjo vrednost, smo privzeli kot območja večjih gostot točkovnih varovanih in zavarovanih območij naravnih kakovosti.
25 Opomba: Ker v analizi nismo upoštevali območij manjših gostot točkovnih varovanih in zavarovanih območij naravnih kakovosti, se lahko na
teh območjih, v kolikor so le-ta locirana na območjih FDO, pojavljajo določeni negativni vplivi (pojavljajo se lahko vplivi načrtovanih posegov in
ureditev na FDO na ožja zavarovana območja, točkovne naravne vrednote ter jame, uvrščene med ekološko pomembna območja in med
naravne vrednote).
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VIII. Razmestitev območij kulturnih kakovosti
Omejitve pri posegih v prostor so povezane tudi z območji kulturne dediščine, kjer so posegi
omejeni zaradi njihovega celostnega ohranjanja, preprečevanja njihovega uničenja in okrnjenja
njihovih vrednot v prostoru oziroma lastnosti, zaradi katerih so bila tovrstna območja
zavarovana (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 2008). Pravni režimi varstva, ki jih
opredeljujeta Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (2008) ter »Priročnik pravnih
režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne
dediščine« (2008), za posamezno vrsto in podvrsto območij kulturne dediščine opredeljujeta
usmeritve, pri čemer med splošnimi izpostavljata zlasti: spodbujanje ravnanj, ki ohranjajo
njihove lastnosti, družben pomen in njihovo »materialno substanco«, omogočanje posegov, ki
trajno ohranjajo njihove varovane vrednote ter preprečevanje ravnanj in posegov, ki bi le-te
lahko spremenila. Območja kulturne dediščine z vrstami (in podvrstami) na katere se pravni
režimi nanašajo vključujejo: območja kulturnega spomenika, območja dediščine iz strokovnih
zasnov varstva, registrirana arheološka najdišča, vplivna območja kulturnega spomenika,
vplivna območja dediščine ter območja dediščine, ki niso v strokovnih zasnovah varstva
(Priročnik pravnih …, 2011; Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), 2008). Za posamezno
vrsto območja velja osnovni pravni režim varstva in konkretnejši pravni režim varstva.
V vplivnih območjih spomenikov in vplivnih območjih dediščine velja pravni režim varstva, ki
določa, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni njihovemu celostnemu ohranjanju.
Prostorske ureditve v vplivnem območju morajo biti prilagojene na način, da družbeni pomen
spomenika in dediščine v prostoru ni okrnjen (Priročnik pravnih …, 2011).
Za ohranjanje omenjenih varovanih vrednot enot kulturne dediščine, preprečevanja posegov
na območja, kjer se le-te pojavljajo ter prilagajanja prostorskih ureditev njihovemu celostnemu
ohranjanju, smo v okviru določevanja preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala
FDO upoštevali tudi omenjena območja. Vrednotili smo njihovo prisotnost, strogost in
zahtevnost pravnih režimov varstva. Najvišji prostorsko-razvojni potencial dosegajo FDO, ki se
nahajajo na območjih brez kulturnovarstvenega statusa (vrednost 255), najnižji pa FDO, ki se
nahajajo na območjih kulturnega spomenika, območjih dediščine iz strokovnih zasnov varstva,
območjih, kjer se pojavljajo registrirana arheološka najdišča ter na območjih dediščine, ki niso
v strokovnih zasnovah varstva (vrednost 85) (Preglednica 30).
Preglednica 30: Vrednotenje primernosti FDO za reaktivacijo z vidika upoštevanja območij kulturnih kakovosti.
Režim kulturne dediščine

Vrednotenje

Tip kriterij

območje brez kulturnovarstvenega statusa

255

dejavnik

vplivna območja kulturnega spomenika

170

dejavnik

vplivna območja dediščine

170

dejavnik

območja kulturnega spomenika

85

dejavnik

območja dediščine iz strokovnih zasnov varstva

85

dejavnik

registrirana arheološka najdišča

85

dejavnik

območja dediščine, ki niso v strokovnih zasnovah varstva (dediščina priporočilno

85

dejavnik
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5.5.4 Preliminarna ocena prostorsko razvojnega potenciala FDO s splošnega vidika
I. Vrsta lastništva funkcionalno degradiranih območij
Lastniške razvojne ovire so med najpogostejšimi razvojnimi omejitvami ali ovirami, ki pogojujejo
oživitev ali sanacijo (funkcionalno) degradiranih območij. Zasebno lastništvo (in zasebna
»raba«) zemljišč na FDO pogosto onemogoča njihovo reaktivacijo, kar je povezano bodisi z
odsotnostjo, pomanjkanjem interesa in/ali prave ideje (načrtov) ter ustrezne vizije razvoja FDO
s strani obstoječih lastnikov ali pomanjkanja konkretnih pobud za ureditev tovrstnih območij.
Pogosto so lastniki zemljišč tudi nepripravljeni za njihovo sanacijo ali reaktivacijo, kar je
povezano z različnimi razlogi (razpoložljivost finančnih sredstev, starost lastnikov, obseg
nepremičnin v lasti idr.).
Vsak prostorski poseg na določenih zemljiščih je lažji, če so le-ta v javni lasti (Blokhuis in sod.,
2008; cv: Nogués, Arroyo, 2016). Najprimernejša vrsta lastništva za reaktivacijo FDO je tako
javno, bodisi gre za državno lastništvo ali občinsko lastništvo. Z mešanim lastništvom so pogosto
povezane težave, ki se navezujejo na konfliktnost interesov ali ciljev reaktivacije FDO, kar vpliva
na razvojni potencial FDO oziroma (z)možnost reaktivacije tovrstnih območij.
Kot najbolj primerno vrsto lastništva smo opredelili javno lastništvo (vrednost 255), kot najmanj
pa neznano lastništvo zemljišč na območju FDO (vrednost 50). Glede na lastne ugotovitve ter
ugotovitve domačih in tujih raziskav je med manj primernim tipom lastništva za reaktivacijo
FDO prepoznano tudi zasebno lastništvo (Preglednica 31).
Preglednica 31: Vrednotenje primernosti FDO za reaktivacijo z vidika vrste lastništva zemljišč na FDO.
Vrsta lastništva

Vrednotenje

Tip kriterija

državno lastništvo

255

dejavnik

občinsko lastništvo

255

dejavnik

državno in občinsko lastništvo

200

dejavnik

mešano (javno-zasebno lastništvo)

150

dejavnik

zasebno lastništvo

100

dejavnik

ni podatka

50

dejavnik

II. Število lastnikov zemljišč na funkcionalno degradiranem območju
Med pomembnejšimi razvojnimi ovirami reaktivacije FDO je pogosto izpostavljena tudi
razdrobljena lastniška struktura FDO, s katero se najpogosteje povezuje navzkrižje različnih
interesov, ki onemogočajo hitro in uspešno reaktivacijo FDO. Vsak prostorski poseg je
enostavnejši, če so zemljišča v javni lasti oziroma v lasti enega ali le nekaj (maloštevilnih)
lastnikov (Blokhuis in sod., 2008; cv: Nogués, Arroyo, 2016). V primeru večlastništva zemljišč na
območju FDO je reaktivacija slednjih maloverjetna. S povečevanjem števila lastnikov zemljišč
na FDO običajno upada (z)možnost njihove reaktivacije, kar smo upoštevali pri podajanju
preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala FDO (Preglednica 32).
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Preglednica 32: Vrednotenje primernosti FDO za reaktivacijo z vidika števila lastnikov zemljišč na FDO.
Število lastnikov zemljišč na FDO

Vrednotenje

Tip kriterija

1

255

dejavnik

2–5

200

dejavnik

6–10

150

dejavnik

11–15

100

dejavnik

16–20

50

dejavnik

21-–77

25

dejavnik

100–148

10

dejavnik

Slika 109: Primer vrednotenja primernosti FDO za
reaktivacijo, z vidika razmestitve varovanih in
zavarovanih območij naravnih kakovosti.

Slika 110: Primer vrednotenja primernosti FDO za
reaktivacijo, z vidika razmestitve vodovarstvenih
območij.

Slika 111: Primer vrednotenja primernosti FDO za
reaktivacijo, z vidika naklona površja.

Slika 112: Primer vrednotenja primernosti FDO za
reaktivacijo, z vidika razmestitve poplavnih območij.
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Slika 114: Primer vrednotenja primernosti FDO za
reaktivacijo, z vidika njihove dostopnosti do železniške
infrastrukture.

Slika 113: Primer vrednotenja primernosti FDO za
reaktivacijo, z vidika njihove dostopnosti do cestne
infrastrukture.

Slika 115: .Primer vrednotenja primernosti FDO za
reaktivacijo, z vidika njihove oddaljenosti od vodov
gospodarske javne infrastrukture – vodovoda.

Slika 116: Primer vrednotenja primernosti FDO za
reaktivacijo, z vidika njihove oddaljenosti od
elektroenergetskih vodov.

5.5.5 Preliminarna ocena prostorsko-razvojnega potenciala FDO Osrednjeslovenske
statistične regije
Rezultat večkriterijskega vrednotenja za preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala
evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije je sintezen kartografski
prikaz (Karta 51). Vrednosti združenih podatkovnih slojev izražajo preliminarno oceno
prostorsko-razvojnega potenciala FDO na preučevanem območju, ki nakazuje možnost
ponovne (upo)rabe FDO (t.j. od 0 % (vrednost 0) do 100 % (vrednost 255) primernosti FDO za
reaktivacijo), v odvisnosti od razvojnih ovir, ki so napoti njihovi uspešni prenovi ter oživitvi.
Rezultati nakazujejo nabor potencialno najbolj primernih FDO za reaktivacijo, za katere je
značilna prisotnost maloštevilnih »razvojnih« ovir ter je na njih prepoznan čim višji prostorskorazvojni potencial. Tovrstna FDO so tako locirana tudi na območjih, kjer se pojavljajo najmanj
ranljive sestavine naravnega in/ali grajenega okolja, morebitna njihova »reaktivacija« pa tako
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posledično sledi načelu zagotavljanja preudarne in prostorsko racionalne rabe naravnih virov
ter čim manjšega poseganja v prostor.
Povprečna vrednost ocene prostorsko-razvojnega potenciala vseh evidentiranih FDO na
preučevanem območju, z vidika vseh v raziskavo vključenih kriterijev (na merski lestvici od 0 –
najnižji do 255 – najvišji prostorsko-razvojni potencial FDO) znaša 164, nobeno FDO pa ne
doseže najvišje ocene, t.j. 255. Tako na primer najvišja preliminarna ocena prostorskorazvojnega potenciala znaša 227,9 (t.j. FDO ID 484: parkirišče ob Ljubljanski cesti v Trzinu) in
227,5 (t.j. FDO ID 925: gradbena jama ob Zadobrovški cesti). Najnižja ocena prostorskorazvojnega potenciala FDO izmed vseh v raziskavo vključenih FDO (če ne upoštevamo povsem
neugodnih lokacij FDO, ovrednotenih z vrednostjo 0) znaša 46,5 (t.j. FDO ID 1092: bajerji
(območje glinokopa Verd)).
Domnevamo, da je za FDO na preučevanem območju v povprečju, glede na izbrane kriterije in
uporabljen metodološki pristop ter v nasprotju z nizko prepoznano stopnjo njihovega
reaktivacijskega potenciala s strani lokalnih skupnosti (naših intervjujev oziroma razgovorov), v
splošnem značilen visok prostorsko-razvojni potencial. Ob tem pa je potrebno poudariti, da so
razlike med posameznimi FDO razmeroma velike (povprečni standardni odklon med
preliminarnimi ocenami prostorsko-razvojnega potenciala vseh FDO znaša približno 36).
Najvišje vrednosti prostorsko-razvojnega potenciala FDO (t.j. nad 201) na preučevanem
območju se pojavljajo v osrednjem (središčnem) delu preučevane statistične regije (FDO z
najvišjim prostorsko-razvojnim potencialom se pojavljajo zlasti v Mestni občini Ljubljana ter v
občinah Domžale, Kamnik, Medvode, po trije takšni FDO se pojavljajo v občinah Trzin, Lukovica,
Ivančna Gorica, po dva v občinah Komenda, Grosuplje, Vrhnika ter po en v občinah Mengeš,
Log-Dragomer, Dobrova-Polhov Gradec, Šmartno pri Litiji), kjer se hkrati pojavlja tudi največja
gostota evidentiranih FDO, kar je z vidika možnosti njihove reaktivacije pozitivno. Visok
prostorsko-razvojni potencial FDO je prepoznan tudi na območjih ob glavnih prometnih
vpadnicah, v smereh proti Mengšu, Domžalam in Kamniku, Škofljici in proti Grosuplju, Vrhniki
ter proti Medvodam. Prostorsko-razvojni potencial FDO na teh lokacijah, poleg z vidika gradnje
objektov ali umestitve drugih prostorskih ureditev, ugodnih naklonov površja ter dobre
dostopnosti(razvejano cestno omrežje in omrežje železniške infrastrukture), »zvišuje« tudi
dobra komunalna opremljenost zemljišč, saj je tu prisotna največja zgoščenost vodov različnih
tipov gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, električna energija, elektronske
komunikacije, zemeljski plin). Zemljišča so na teh lokacijah večinoma v celoti komunalno
opremljena, kar stopnjuje prostorsko-razvojni potencial posameznega FDO.
Najnižje vrednosti prostorsko-razvojnega potenciala FDO (t.j. pod 50) na preučevanem
območju se pojavljajo na območjih različnih omejitev pri posegih v prostor. Posebno obsežna
so na območjih razreda velike poplavne nevarnosti na Ljubljanskem barju od Blatne Brezovice,
Bevk, Plešivice, Notranjih Goric, Črne vasi, ob Iščici v bližini sotočja z Ljubljanico, ob prekopu
Izar in na območju Grosupeljskega polja, ter na ožjih vodovarstvenih območjih s strožjim
vodovarstvenim režimom, zlasti na območju Iškega vršaja in Ljubljanskega barja v okolici
črpališča Brest.
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Karta 48: Kartografski prikaz preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala funkcionalno degradiranih območij
(FDO) na preučevanem območju.

Rezultate večkriterijskega vrednotenja za preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala
FDO smo v nadaljevanju prikazali v petih razredih, ki prikazujejo prostorsko-razvojni potencial
posameznega FDO. Neprimerna oziroma najmanj primerna FDO za reaktivacijo s prepoznanim
zelo nizkim prostorsko-razvojnim potencialom, vključujejo FDO z njihovo preliminarno oceno
med 0–50, v razred z nizkim prostorsko-razvojnim potencialom smo uvrstili FDO s preliminarno
oceno prostorsko-razvojnega potenciala od 51–100, v razred z zmernim prostorsko-razvojnim
potencialom smo uvrstili FDO, za katere je preliminarna ocena njihovega prostorsko-razvojnega
potenciala znašala med 101 in 150, v razred z visokim prostorsko-razvojnim potencialom smo
uvrstili FDO, kjer je preliminarna ocena njihovega prostorsko-razvojnega potenciala znašala od
151 do 200. V razred z najvišjim prostorsko-razvojnim potencialom pa smo uvrstili FDO, za
katere je preliminarna ocena njihovega prostorsko-razvojnega potenciala znašala nad 201.
V splošnem je za FDO na preučevanem območju značilno, da glede na izbrane kriterije in
uporabljen metodološki pristop, obsegajo dokaj visok prostorsko-razvojni potencial za
»reaktivacijo. Za zgolj 7 FDO (1,8 % od vseh evidentiranih FDO) je bil prepoznan nizek
prostorsko-razvojni potencial (t.j. FDO ID 1057 kamnolom Kolovec, ID 820 peskokop Kožljevec
(Klanci II), ID 767 kamnolom Orle - 6 (Orle - C), ID 791 deponija Škrilje, ID 787 kamnolom Škrilje,
ID 671 kamnolom v bližini Topol, ID 674 kamnolom pri Cegvenci), samo na 3 FDO (0,78 % od
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vseh evidentiranih FDO) pa je bil prepoznan zelo nizek prostorsko-razvojni potencial (t.j. FDO ID
1092 bajerji (območje glinokopa Verd), ID 950 skladiščno območje DSU – Stegne, ID 790
deponija Vrbljene). Zmeren prostorsko-razvojni potencial za »reaktivacijo« FDO je bil prepoznan
na 120 evidentiranih FDO (31,25 % od vseh evidentiranih FDO), med katerimi so glede na tip
prevladovali zlasti FDO pridobivanja mineralnih surovin (51 FDO), FDO infrastrukture (30 FDO)
ter FDO prehodne rabe (10 FDO).
Za skoraj polovico vseh evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije je
bil prepoznan visok prostorsko-razvojni potencial (190 FDO, kar predstavlja 49,5 % vseh
evidentiranih FDO). Visok prostorsko-razvojni potencial FDO je bil, glede na tip FDO, značilen
zlasti za FDO infrastrukture (50 FDO), FDO prehodne rabe (37 FDO), FDO storitvenih dejavnosti
(28 FDO), FDO za bivanje (22 FDO) ter za FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti (24 FDO).
Zelo visok prostorsko-razvojni potencial FDO, ki nakazuje, glede na izbrano metodologijo in v
odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev, potencialno najbolj primerna FDO za reaktivacijo, je bil
prepoznan v 64 primerih FDO, kar predstavlja 16,7 % vseh evidentiranih FDO na preučevanem
območju. Omenjena FDO so locirana zlasti na območju Mestne občine Ljubljana in občin
Domžale in Kamnik. Med njimi glede na tip FDO prevladujejo FDO storitvenih dejavnosti (23
FDO), FDO prehodne rabe (21 FDO) ter FDO infrastrukture (8 FDO). Med FDO z zelo visokim
prostorsko-razvojnim potencialom ni bilo uvrščeno nobeno FDO pridobivanja mineralnih
surovin ali FDO obrambe, zaščite in reševanja. Zaradi specifičnih značilnosti FDO pridobivanja
mineralnih surovin (običajna prisotnost višjih naklonov, značilna nestabilnost (pogojna
stabilnost) zemljišč, odsotnost komunalne infrastrukture oziroma neobstoječa infrastrukturna
oziroma komunalna opremljenost, slabša prometna dostopnost in odročnost idr.), je ta tip FDO
tudi sicer (s posameznimi izjemami) med manj primernimi za umeščanje kakršnihkoli
prostorskih ureditev ter za njegovo reaktivacijo. Omejene možnosti ponovne (upo)rabe
tovrstnih območij se povezujejo z načini njihove sanacije, ki se v glavnem izvaja v obliki
(samo)sanacij, le v redkih primerih se izvajajo načrtni sanacijski in ozelenitveni ukrepi.
Prepoznavanje prostorsko-razvojnega potenciala omenjenega tipa FDO na lokalni ravni s strani
lokalnih skupnosti je prikazovalo podobne rezultate, saj so bila tovrstna območja z vidika
možnosti za oživitev in reaktivacijo ter ponovno rabo, prepoznana kot manj primerna, njihov
nadaljni razvoj pa v večini primerov negotov. Občine v povezavi z njimi običajno tudi niso imele
nikakršnih načrtov za njihovo sanacijo ali reaktivacijo.
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Karta 49: Preliminarna ocena prostorsko-razvojnega potenciala FDO na preučevanem območju po površinah FDO.

Zelo visok prostorsko-razvojni potencial se pojavlja na 35,9 % FDO storitvenih dejavnosti, 32,8
% FDO prehodne rabe, 12,5 % FDO infrastrukture ter na precej manjšem deležu preostalih tipov
FDO (7,8 % FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti, 4,7 % FDO za bivanje, 4,6 % FDO turistične,
športnorekreacijske in športne dejavnosti ter na 1,6 % FDO kmetijske dejavnosti). Podobno je
visok prostorsko-razvojni potencial prepoznan tudi pri večjem deležu FDO prehodne rabe (19,5
%) ter FDO storitvenih dejavnosti (14,7 %), največji delež z visokim prostorsko-razvojnim
potencialom pa je značilen za FDO infrastrukture (26,3 %). Omenjeni tipi FDO z visokim
prostorsk-razvojnim potencialom odstopajo; le-za majhen delež preostalih tipov FDO je bil
značilen visok prostorsko-razvojni potencial (12,6 % FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti,
11,6 % FDO za bivanje, 6,8 % FDO kmetijske dejavnosti ter na 4,2 % FDO turistične,
športnorekreacijske in športne dejavnosti in FDO pridobivanja mineralnih surovin). Zanimivo je,
da ni bil visok ali zelo visok prostorsko-razvojni potencial FDO, prepoznan pri nobenem območju
FDO obrambe zaščite reševanja (pri teh tipu je bil pri vseh FDO prepoznan zmeren prostorskorazvojni potencial za reaktivacijo), za razliko od vseh drugih tipov FDO, kjer je bilo tako ocenjeno
vsaj eno FDO.
Kot FDO z nizkim in zelo nizkim prostorsko-razvojnim potencialom so bila prepoznana
maloštevilna FDO pridobivanja mineralnih surovin ter FDO infrastrukture, z zelo nizkim pa tudi
eno območje FDO storitvenih dejavnosti (t.j FDO ID 950 skladiščno območje DSU – Stegne
(omenjeno območje se nahaja na najožjem vodovarstvenem območju (VVO I) v neposredni
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bližini vodovodnega zajetja (VVO 0), zaradi česar so kakršnikoli posegi na njem prepovedani in
s čimer je možnost njegove reaktivacije zelo omejena).
Preglednica 33: Število FDO po tipih FDO glede na preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala FDO.
Zelo nizek
Nizek
Zmeren
Visok
Zelo visok
prostorsko- prostorsko- prostorsko- prostorsko- prostorskoTip FDO
razvojni
razvojni
razvojni
razvojni
razvojni
potencial
potencial
potencial
potencial
potencial
(0–50)
(51–100)
(101–150)
(151–200)
(201–255)
FDO kmetijske dejavnosti
7
13
1
FDO storitvenih dejavnosti

1

-

3

28

23

FDO turistične, športnorekr. in športne dej.

-

-

FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti

-

-

5

8

3

3

24

5

FDO obrambe, zaščite in reševanja

-

-

5

-

-

FDO pridobivanja mineralnih surovin
FDO infrastrukture

1

5

51

8

-

1

2

30

50

8

FDO prehodne rabe

-

-

10

37

21

FDO za bivanje

-

-

6

22

3

SKUPAJ

3

7

120

190

64

Glede na vse tipe in podtipe FDO je zelo visok prostorsko-razvojni potencial FDO glede na
možnost njihove reaktivacije ali sanacije, prepoznan zlasti med FDO poslovnih, trgovskih in
drugih storitvenih dejavnosti (19 FDO), FDO značilne prehodne rabe (11 FDO) ter med FDO
opuščenega gradbišča (11 FDO), visok prostorsko-razvojni potencial pa med FDO okoljske
infrastrukture (26 FDO), FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti (24 FDO) ter FDO značilne
prehodne rabe (22 FDO).
Za reaktivacijo FDO oziroma možnosti umeščanja različnih dejavnosti na FDO ter z vidika
različnih prostorskih potreb dejavnosti, želja in potreb investitorjev, ključen podatek predstavlja
tudi velikost (dimenzija) izbranega FDO. FDO s prepoznanim zelo visokim prostorsko-razvojnim
potencialom, so se na preučevanem območju pojavljali na površini 53,6 ha, pri čemer je
največje takšno območje strnjeno zavzemalo velikost 5,8 ha (FDO ID 799 območje L6 Lukovicajug), najmanjše pa 0,13 ha (FDO ID 1088 neurejeno parkirišče ob Centralni postaji Vrhnika). FDO
s prepoznanim visokim prostorsko-razvojnim potencialom skupaj predstavljajo precej več
površin in sicer 612,4 ha. Prostorsko najobsežnejše je veliko kar 65,5 ha (FDO ID 844 Poslovna
cona Komenda), najmanjše pa je območje v velikosti 0,16 ha (FDO ID 579 neurejeno parkirišče
ob Stari postaji). FDO z zmernim prostorsko-razvojnim potencialom za reaktivacijo skupno
obsegajo 484,3 ha, pri čemer je posamezno območje FDO ID 1016 Kemijska industrija Kamnik
(KIK) s površino 57,1 ha. Najmanjše površine zavzemajo FDO s prepoznanim nizkim prostorskorazvojnim potencialom (skupno 7,8 ha površin) ter FDO z zelo nizkim prostorsko-razvojnim
potencialom (skupno 37,3 ha površin). Prostorsko najobsežnejše FDO z nizkim prostorskorazvojnim potencialom je 3,9 ha veliko FDO ID 767 kamnolom Orle - 6, z zelo nizkim pa 34,4 ha
veliko FDO ID 1092 bajerji (območje glinokopa Verd).
Za FDO na preučevanem območju večinoma velja, da je višji prostorsko-razvojni potencial
prepoznan na manjših FDO. Zanimivo tudi Špirićeva (2015, str. 869) ugotavlja, da so za
reaktivacijo najbolj primerni kompleksi manjših dimenzij (t.j. v velikosti manj kot 5 ha), saj je
zanje običajno značilna manj kompleksna lastniška struktura ter nižji stroški prenove.
Pričakovana in predvidena časovna dimenzija reaktivacije tovrstnih območij je zato precej
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hitrejša. Na preučevanem območju je zelo visok, visok ter tudi zmeren prostorsko-razvojni
potencial značilen zlasti za FDO s površino do 1 ha. Visok prostorsko-razvojni potencial je
značilen tudi za FDO s površino od 1 do 1,99 ha (45 FDO) ter za FDO s površino 2 do 4,99 ha (43
FDO), medtem ko je bil zmeren prostorsko-razvojni potencial prepoznan zlasti na FDO s
površinami do 1 ha (58 FDO) ter od 2 do 4,99 ha (27 FDO). Na nobenem FDO s površino nad 10
ha ni bil prepoznan zelo visok prostorsko-razvojni potencial za reaktivacijo, kar lahko v določeni
meri povezujemo tudi z običajno precej razpršenim lastništvom in problematiko večlastništva,
ki se pojavlja na teh območjih.

1 - 1,99 ha

2 - 4,99 ha

5 - 9,99 ha

10 -19,99
ha

Zelo visok prostorsko- razvojni potencial (201–255) (v ha)

50

10

3

1

-

-

Visok prostorsko- razvojni potencial (151–200) (v ha)

77

45

43

17

4

4

Zmeren prostorsko-razvojni potencial (101–150) (v ha)

58

13

27

11

4

7

Nizek prostorsko-razvojni potencial (51–100) (v ha)

6

-

1

-

-

-

Zelo nizek prostorsko-razvojni potencial (0–50) (v ha)

-

2

-

-

-

1

20 ha in
več

Preliminarna ocena prostorsko razvojnega potenciala/površina FDO

Pod 1 ha

Preglednica 34: Število FDO glede na površino/velikost FDO in preliminarno oceno prostorsko -razvojnega potenciala
FDO.

Največje površine z zelo visokim prostorsko-razvojnim potencialom zavzemajo FDO prehodne
rabe (skupno 22,6 ha), ki jim sledijo FDO storitvenih dejavnosti (15,6 ha). Pri tem je potrebno
izpostaviti, da omenjena tipa FDO tudi po številčnosti prevladujeta z zelo visoko preliminarno
oceno prostorsko-razvojnega potenciala. Največje površine z visokim prostorsko-razvojnim
potencialom zavzemajo FDO storitvenih dejavnosti (213,4 ha), sledijo jim FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti (115,2 ha), največje površine z zmernim prostorsko-razvojnim potencialom
pa zavzemajo FDO pridobivanja mineralnih surovin (138,9 ha).
Z vidika možnosti reaktivacije FDO je pozitivno, da je za večino tipov FDO (in za pretežen del
skupnih površin FDO) prepoznan visok prostorsko-razvojni potencial FDO, kar nakazuje
odsotnost »razvojnih« ovir/omejitev ter izpostavlja razpoložljivost površin FDO, potencalno
primernih za reaktivacijo. Med FDO kmetijske dejavnosti, glede na preliminarno oceno
prostorsko-razvojnega potenciala, tako največje površine FDO zavzemajo površine z visokim
prostorsko-razvojnim potencialom (58,5 ha), podobno velja tudi za FDO storitvenih dejavnosti
(213,4 ha), FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti (115,2 ha), FDO prehodne rabe (73,2 ha) ter
za FDO za bivanje (41,1 ha).
Preglednica 35: Površina FDO glede na tip FDO in preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala FDO.
Nizek
Zmeren
Visok
Zelo visok
Zelo nizek
prostorsko- prostorsko- prostorsko- prostorskoprostorskorazvojni
razvojni
razvojni
razvojni
Tip FDO
razvojni
potencial
potencial
potencial
potencial
potencial (0–
(51–100) (v
(101–150)
(151–200)
(201–255)
50) (v ha)
ha)
(v ha)
(v ha)
(v ha)
FDO kmetijske dejavnosti
43,7
58,5
0,2
FDO storitvenih dejavnosti

1,8

-

5,3

213,4

15,6

FDO turistične, športnorekr. in športne dej.

-

-

26,6

14,8

3,0

FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti

-

-

61,7

115,2

4,6

FDO obrambe, zaščite in reševanja

-

-

62,0

-

-

238

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

FDO pridobivanja mineralnih surovin

34,4

6,3

138,9

10,0

-

FDO infrastrukture

1,1

1,4

93,5

86,0

6,3

FDO prehodne rabe

-

-

50,2

73,2

22,6

FDO za bivanje

-

-

5,4

41,1

1,4

SKUPAJ

37,3

7,8

484,3

612,4

53,6

5.5.6 Preverjanje napovedne moči modela na testnih lokacijah funkcionalno degradiranih
območij
Po izvedenem vrednotenju oziroma podajanju preliminarne ocene prostorsko-razvojnega
potenciala FDO Osrednjeslovenske statistične regije, z vidika možnosti njihove reaktivacije, smo
na podlagi rezultatov terenskega evidentiranja razvojne dinamike oziroma sprememb na
evidentiranih FDO med letoma 2017 in 2018, poskušali preveriti pravilnost oziroma napovedno
moč modela. Preverjanje napovedne moči modela smo izvedli na testnih lokacijah FDO, ki so se
nahajale na območju Mestne občine Ljubljana, saj je za omenjeno območje mogoče pričakovati
največjo dinamiko sprememb v prostoru (preverjanje napovedne moči modela je zato lahko
nekoliko poenostavljeno), poleg tega je bilo na omenjenem območju tudi izvedeno
evidentiranje razvojnih sprememb (razvojne dinamike) na FDO v letu 2018 v okviru študentske
projektne naloge »Razvojna dinamika na funkcionalno degradiranih območjih v MOL« Oddelka
za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, katere naročnik je bila Mestna občina Ljubljana in
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Delo je predstavljalo pilotno ažuriranje
obstoječe evidence FDO, osredotočalo pa se je na prostorske in funkcionalne spremembe, ki so
se v obdobju med drugo polovico leta 2017 in aprilom 2018, odvijale na evidentiranih FDO, ter
iz pridobljenih informacij sklepati o razvojni dinamiki teh območij. Delo se je osredotočalo zlasti
na popis »novega« oziroma ažurnejšega stanja FDO, zaradi česar smo ugotovitve uporabili v
okviru ugotavljanja in preverjanja napovedne moči vzpostavljenega modela v pričujočem delu.
Zaradi časovno krajšega obdobja je mogoče pričakovati manjše število sprememb, kar
onemogoča podajanje natančnejše napovedne moči v delu uporabljenega modela. Za
ustreznejše preverjanja moči modela bi bilo potrebno spremljati spremembe reaktivacije FDO
daljše časovno obdobje ali na prostorsko obsežnejšem območju. Sklepamo pa lahko, da je
napovedna moč modela v precejšnji meri ustrezna, vsaj z vidika obstoječih, sicer lokacijsko
maloštevilnih primerov reaktivacije FDO. Ugotavljamo, da so zaznane vrste sprememb na FDO
z zelo visokim potencialom za reaktivacijo takšne, ki jasno kažejo na skorajšnjo ponovno oživitev
območij in vzpostavitve nove dejavnosti (in ponovne funkcije) v prostoru (npr. porušitev
obstoječih objektov na lokacijah ID 975, ID 919, (delno) ID 916, potekajoča gradnja na lokaciji
ID 925 ipd.). S preveritvijo napovedne moči modela ugotavljamo, da le-ta v precejšnji meri
ustrezno nakazuje prostorsko-razvojni potencial FDO za reaktivacijo ter je kot tak z vidika
določevanja prednostnih območij za reaktivacijo primeren. Njegovo napovedno moč bi bilo
mogoče izboljšati še z dodatnimi vključenimi kriteriji (npr. stopnja kontaminacije/prisotnost
onesnaženja na FDO ter potreba po sanaciji območja, namenska raba zemljišč na FDO,
povprečna cena zemljišč na FDO, bližina regionalnega centra (perifernost), ocena stroškov
reaktivacije idr.) v primeru njihove dosegljivosti in ustrezne kakovosti. Njegovo napovedno moč
bi bilo mogoče izboljšati tudi s ciljno usmerjenim večkriterijskim vrednotenjem možnosti
reaktivacije FDO za natančno določeno in izbrano rabo (namembnost), z vključevanjem
relevantnih uteži ter ustreznim obteževanjem uporabljenih dejavnikov.
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Preglednica 36: Pregled značilnosti testnih lokacij FDO na območju Mestne občine Ljubljana, ki omogoča jo preverjanje napovedne moči modela večkriterijskega vrednoten ja za
preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije.
Preliminarna ocena
prostorsko-razvojnega
potenciala FDO

ID

Ime FDO

Spremembe (razvojna
dinamiika na FDO) med letoma
2017 in 2018

Vrsta sprememb (razvojna dinamiika na FDO) med letoma 2017 in 2018

4 (154)

913

Opuščeni hlevi Agroemone Zadobrova

ni spremembe

/

4 (165)

970

Drevesnica in vrtnarija KPL Rast

15,87

ni spremembe

/

5 (211)

914

4 (200)

974

Kasarna ob Roški

1,96

ni spremembe

/

Železniške delavnice v Šiški

5,24

ni spremembe

/

Površina
FDO
6,18

5 (222)

975

Nekdanji inšpekcijski prostori ob Parmovi

1,25

dogajajo se aktivnosti na
celotnem območju

objekti niso več prisotni (so porušeni); območje ni opuščeno; sortirani gradbeni
odpadki porušenih nekdanjih objektov; prememba tipa FDO v FDO značilne
prehodne rabe

4 (198)

1003

Ambrožev trg

1,59

ni spremembe

/

4 (161)

905

Odprto skladišče CGP Šentvid

0,79

ni spremembe

/

5 (205)

908

Skladišče Energoplana

0,24

ni spremembe

/
porušitev objektov in v načrtu novogradnja

5 (212)

919

Objekt MederaLes - Črnuče

0,18

dogajajo se aktivnosti na
celotnem območju

4 (174)

926

Zbirni center za govedo Šentvid

0,74

ni spremembe

/

5 (206)

927

Objekt Bobenčkova - Tržaška

0,58

ni spremembe

/

5 (204)

935

M Tehnika ob Topniški cesti (nekdanja Metalka)

0,46

ni spremembe

/

4 (197)

946

Stara Rižarna

0,42

ni spremembe

/

5 (222)

948

Topdom ob Letališki cesti

1,19

ni spremembe

/

1 (0)

950

Skladiščno območje DSU - Stegne

1,80

ni spremembe

/

4 (170)

964

Bivša IMP

5,08

ni spremembe

/

4 (200)

966

Tobačna tovarna

3,23

ni spremembe

/

4 (184)

968

Gospodarska cona Brničičeva

31,34

ni spremembe

/

4 (192)

972

Skladišča CGP in Komunalne operative ob
Povšetovi ulici

1,09

ni spremembe

/

5 (212)

976

Objekti ob Vilharjevi cesti

1,66

ni spremembe

/

5 (220)

978

Skladišče ob Hladilniški poti

0,49

ni spremembe

/

5 (208)

979

KGB bar

0,36

ni spremembe

/

4 (195)

982

Območje Veletekstila ob Masarykovi

2,58

ni spremembe

/

5 (215)

994

Odprto skladišče ob Tomažičevi ulici

0,31

ni spremembe

/
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4 (190)

996

Območje južno od vojašnice Franca Rozmana Staneta

3,01

ni spremembe

/

4 (180)

1002

Objekta Industrijska cona Vič

0,76

dogajajo se aktivnosti na delu
območja

na delu območja parkirišče za kombije Pošte Slovenije.

4 (179)

810

Športnorekreacijski center Gradiant

1,19

ni spremembe

/

4 (193)

931

Stadion za Bežigradom

3,71

ni spremembe

/

4 (186)

933

Nogometni stadion Slavija Vevče (Športni center
Alfa)

3,61

ni spremembe

/

4 (166)

938

Motel pri Koseškem bajerju (nekdanji motel
Tikveš)

0,62

druge vrste sprememb na FDO

prisotno vzdrževanje okolice objekta; hotel še zmeraj ni popolnoma pripravljen
za obratovanje, videti pa je, da se izvajajo dela in da se še zmeraj ureja tako
hotel sam kot tudi neposredna okolica

5 (203)

945

Kopališče Vevče

1,21

ni spremembe

/

4 (188)

952

Hotel Bellevue

1,49

druge vrste sprememb na FDO

sprememba lastništva, odlaganje odpadkov

4 (200)

858

Mizarstvo Vič

0,67

ni spremembe

/

4 (164)

922

Nekdanja opekarna Gameljne

3,87

ni spremembe

/

4 (195)

924

Tekstilna tovarna Rašica

2,76

ni spremembe

/

4 (191)

930

Tovarna vijakov Tovil

1,46

ni spremembe

/

4 (190)

942

Tovarna Rog

1,53

ni spremembe

/

4 (198)

944

Objekt (kurilnica) na Jamnikarjevi ulici

0,76

ni spremembe

/

4 (191)

954

Litostroj - južni del

4,50

ni spremembe

/

3 (129)

987

Vojaški objekti (skladišča) Roje pri Šentvidu

3,08

ni spremembe

/

3 (149)

988

Centralno skladišče Uprave za logistiko MORS Ljubljana Šentvid

11,81

ni spremembe

/

3 (109)

912

Deponija peska z utrjeno površino ob Savi

2,75

dogajajo se aktivnosti na delu
območja

na enem delu FDO poteka izgradnja vrtov, namenjenih za oddajo

3 (127)

920

Kamnolomi Prežganje

2,63

ni spremembe

/

4 (157)

921

Kamnolom Podutik-Strmica

5,65

druge vrste sprememb na FDO

rušitev enega od objektov na FDO

3 (115)

983

Peskokop Brezje pri Podlipoglavu (Repče)

0,92

ni spremembe

/

3 (113)

817

Gramoznica Obrije

11,31

ni spremembe

/

3 (131)

861

Gramoznica Spodnje Gameljne

3,00

ni spremembe

/

5 (202)

916

Staro letališče Ljubljana

0,75

dogajajo se aktivnosti na delu
območja

rušitev stolpa; na območju poteka obnova kanalizacije/plinovoda; v okviru
projekta »Staro Letališče Ljubljana« naj bi bila obnovljena nekdanja upravna
stavba in letališki stolp ter zunanja okolica stavb; urejena bo muzejska
predstavitev letalstva in zgodovine starega letališča ter tematsko otroško
igrišče

5 (212)

947

Utrjena površina ob Dunajski cesti - Črnuče

0,20

ni spremembe

/
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4 (170)

998

Območje CPL ob Stolpniški ulici

2,45

ni spremembe

/
obseg FDO se je zmanjšal; na severozahodnem delu obdelan in vzdrževan
travnik

3 (137)

860

Peskokop Podutik (KPL Gradnje)

3,73

spremembo meja, obsega
območja FDO

4 (177)

906

Deponija ob Litijski cesti

0,41

ni spremembe

/

4 (180)

909

Deponija Šmartno pod Šmarno goro ob AC

0,78

ni spremembe

/

4 (169)

941

Odprto skladišče ob Peruzzijevi ulici

2,61

ni spremembe

/
del FDO prenovljen; postavljene 3 nove hale in majhen objekt; obseg
opuščenega FDO se je zmanjšal; na delu poteka deponiranje materiala

3 (146)

958

Gramoznica Stanežiče

4,57

dogajajo se aktivnosti na delu
območja

5 (201)

977

Deponija in parkirišče ob Vilharjevi cesti

2,82

ni spremembe

/

4 (170)

980

Deponija Stožice

1,13

ni spremembe

/

4 (192)

981

Avtoodpad ob Cesti dveh cesarjev

0,62

ni spremembe

/

4 (179)

984

Deponija ob Savi

0,47

ni spremembe

/

4 (168)

985

Deponija ob Premrlovi cesti

5,13

ni spremembe

/

4 (161)

991

Deponija peska ob Mihovem štradonu

0,23

ni spremembe

/

3 (133)

992

Deponija peska in drugega materiala južno od
Industrijske cone Ljubljana - Vič

4,54

ni spremembe

/

3 (109)

997

Utrjena površina Pod Jezom Vrhovci

0,25

ni spremembe

/

4 (179)

1000

Območje med Malim grabnom in AC

0,43

ni spremembe

/

5 (204)

915

Park Habjanov bajer

1,07

ni spremembe

/

3 (114)

929

Vrtičkarske površine ob Savi v Črnučah

21,75

ni spremembe

/

4 (197)

932

Hrovatinov vrt

0,31

ni spremembe

/

4 (193)

955

Vrtičkarske površine ob Zaloški cesti

4,91

ni spremembe

/

4 (177)

959

Vrtičkarske površine Gunclje

2,05

ni spremembe

/

4 (153)

961

Vrtičkarske površine Stožice

1,43

ni spremembe

/

3 (112)

962

Vrtičkarske površine Stegne

5,31

ni spremembe

/

4 (177)

963

Vrtičkarske površine ob Hladnikovi cesti

3,12

ni spremembe

/

4 (190)

986

Vrtičkarske površine ob Kamniškem železniškem
kraku

0,47

ni spremembe

/

4 (166)

999

Vrtičkarske površine ob Športnem parku Svoboda

6,79

ni spremembe

/

4 (166)

1001

Vrtičkarske površine ob Cesti dveh cesarjev

10,42

ni spremembe

/

5 (205)

911

Gradbena jama Kolizej

0,99

ni spremembe

/

4 (180)

917

Gradbena jama ob Topniški cesti

1,82

ni spremembe

/

0,33

dogajajo se aktivnosti na
celotnem območju

gradnja stanovanjske soseske Polje IV

5 (227)

925

Gradbena jama ob Zadobrovški cesti
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4 (199)

949

Stanovanjsko poslovno naselje Šmartno pod
Šmarno goro

0,44

5 (204)

956

Gradbišče stanovanjske soseske Črnuški bajer

5 (202)

965

Gradbišče Tobačna mesto

3 (150)

967

5 (207)
4 (187)

ni spremembe

/

2,71

ni spremembe

/

3,08

ni spremembe

/

Nedokončan trgovski center Stožice

8,48

ni spremembe

/

969

Gradbena jama Celovški dvori

0,82

ni spremembe

/

816

Utrjena površina ob Kumerjevi ulici

8,36

ni spremembe

/

4 (159)

907

Opuščeno območje Šmartno pod Šmarno goro

1,64

ni spremembe

/

3 (116)

910

Površina ob Ižanski cesti

2,99

ni spremembe

/

4 (185)

918

Utrjena površina Jarše

0,54

ni spremembe

/

5 (219)

923

Površina nekdanje Mesarije ob Poljanski cesti

0,62

ni spremembe

/

4 (171)

928

Neurejeno parkirišče BTC

8,21

ni spremembe

/

4 (190)

934

Neizgrajena soseska Mostec ob Koseškem bajerju

1,73

ni spremembe

/

4 (197)

937

Parkirišče in objekt ob železniški postaji

1,76

dogajajo se aktivnosti na delu
območja

delno opuščeno; na zahodni strani se nahaja parkirišče, na vzhodni strani
poteka aktivnost (v gradnji), pozimi bilo tu postavljeno drsališče

5 (209)

940

Utrjena površina (gradbišče) ob Obvozni cesti

0,72

ni spremembe

/

5 (225)

951

Površina ob Dolenjski cesti in Peruzzijevi

0,39

ni spremembe

/

3 (144)

957

Načrtovana stanovanjska soseska Brdo II

4,17

ni spremembe

/

4 (200)

971

Gradbene jame ob Šmartinski cesti

2,84

ni spremembe

/

4 (178)

989

Utrjeni površini ob Papirniški poti

3,04

ni spremembe

/

4 (183)

990

Utrjena površina z vrtički ob Letališki cesti

2,69

ni spremembe

/

4 (177)

993

1,54

dogajajo se aktivnosti na
celotnem območju

FDO ni opuščeno; izvajanje gradbenih del; gradnja nove hale

4 (188)

995

0,79

ni spremembe

/

5 (219)

936

Cukrarna

0,68

ni spremembe

/

4 (157)

939

Kmetijsko posestvo Jesenkovo (območje
predvidenega Vrtnega mesta Sibirija)

8,09

ni spremembe

/

4 (169)

943

Graščina Bokalce

4,70

ni spremembe

/

5 (224)

953

Opuščeni objekti Vižmarje

0,37

ni spremembe

/

Utrjena površina južno od vojašnice Franca
Rozmana - Staneta
Gradbišče enostanovanjskih objektov Hiše
Stožice

Vir: Hajna, Lapanja, Mihevc, Vezovnik, Vudler, 2018.
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6. SKLEPNE UGOTOVITVE
(Funkcionalno) degradirana območja so posledica kompleksnega součinkovanja urbanih
procesov, rezultat razvojnih sprememb v poselitvenih območjih ter antropogenih posegov v
prostoru. Tovrstna območja, običajno v prostoru prepoznana kot nezasedena, opuščena,
neizkoriščena ali neustrezno izkoriščena, zanemarjena, onesnažena ali kako drugače
razvrednotena zemljišča, predstavljajo rezultanto součinkovanja različnih prostorskih, okoljskih,
socialnih, ekonomskih in drugih procesov. Običajno so slednji še zlasti pogosto prisotni v
urbanih območjih, kjer se, zaradi pojava intenzivnih pritiskov poselitve, naraščajočega
povpraševanja po zemljiščih ter stalnih in hitrih sprememb, pojavljajo intenzivni urbanizacijski
procesi, navezujoči se na prostorski in gospodarski razvoj. Ti so še posebno značilni za
preučevano območje Osrednjeslovenske statistične regije - regije s širokim vplivnim območjem,
z značilnim pojavom (sub)urbanizacije širšega mestnega prostora ter gravitacijskim središčem,
v katerem se združujejo glavni regijski in medregijski tokovi. Za obravnavano statistično regijo
je glede na družbeno- in naravnogeografske prvine, značilna heterogenost, glede na različne
druge kazalce pa edinstvenost, saj po prebivalstvenih, gospodarskih, ekonomskih in drugih
značilnostih precej odstopa od preostalih statističnih regij v Sloveniji.
V pričujočem delu smo poskušali na podlagi podrobne terenske inventarizacije stanja v prostoru
- popisu FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije, predstaviti funkcionalno
neizkoriščen ali nezadostno izkoriščen prostor, kjer se dejavnosti, ki so bile v preteklosti
prisotne na območju, ne izvajajo več ali se izvajajo le v omejenem obsegu. Pomemben del
naloge smo namenili poglobljeni predstavitvi vsebinsko-teoretskih izhodišč (funkcionalno)
degradiranih območij z njihovimi raznolikimi opredelitvami, s ključnimi dejavniki, ki pogojujejo
njihov nastanek, z merili in tipologijami za njihovo prepoznavanje v prostoru, z njihovo
»umeščenostjo« v domače in tuje zakonodajne okvire ter z izhodišči k prepoznavanju in
vrednotenju njihovega razvojnega potenciala oziroma možnosti njihove »reaktivacije«.
Predstavitvi vsebinsko teoretskih izhodišč je sledila predstavitev metodološkega pristopa k
inventarizaciji FDO na nacionalni ravni, ki je bil vzpostavljen v okviru projekta CRP »Celovita
metodologija za …«. Del pridobljenih popisnih podatkov o FDO, predstavljenih v pričujočem
delu, je bil namreč vključen tudi v rezultate in izsledke omenjene raziskave. Nadaljnjemu orisu
naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti Osrednjeslovenske statistične regije, s
poudarkom na procesih in elementih, ki ključno soustvarjajo bistvene značilnosti preučevanega
območja, je sledila analiza prostorske razmestitve in značilnosti FDO. V nadaljevanju je bila na
podlagi večkriterijskega vrednotenja in metode obtežene linearne kombinacije s pomočjo
uporabe geografskih informacijskih sistemov (programskih paketov ArcGIS 10.6.1 ter Idrisi Selva
17.0) povsem računalniško (avtomatizirano) podana preliminarna ocena prostorsko-razvojnega
potenciala evidentiranih FDO, ki se je nanašala zlasti na informacijo o izvedljivosti, zmožnosti in
učinkovitosti »reaktivacije« posameznega FDO, v odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev, ki so
napoti njegovi uspešni in hitri »reaktivaciji«. Pregled zastavljenih ciljev nakazuje njihovo bolj ali
manj uspešno izpolnitev, nekatere zaključke in ugotovitve pa izpostavljamo še v nadaljevanju.
Ob uvodoma že izpostavljenih specifikah Osrednjeslovenske regije, smo pred začetkom raziskave
na terenu domnevali, da bodo FDO v Osrednjeslovenski regiji, tako po številu, tipih kot tudi drugih
značilnostih, odstopali od nacionalnih razmer. Sprva velja izpostaviti zlasti številčnost oziroma
zgoščenost pojava FDO v Osrednjeslovenski statistični regiji, saj se na omenjenem območju
nahaja 384 oziroma kar 35,5 % vseh FDO v Sloveniji. Po drugi strani pa je velikostna struktura
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le-teh nekoliko manjša – v Sloveniji povprečna velikost FDO znaša 3,2 ha, v obravnavani regiji
pa 3,1 ha. Za obravnavano statistično regijo je značilna prisotnost FDO v vseh občinah, medtem,
ko se na nacionalni ravni le-ta pojavljajo v 170 od 212 občin. V skupaj 35 občinah (med katerimi
jih je bilo 11 iz Osrednjeslovenske statistične regije) je bilo evidentiranih tudi po več kot 10 FDO.
Če so po številu na nacionalni ravni prevladovala FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti (skupaj
237 območij), FDO pridobivanja mineralnih surovin (skupaj 170 območij) in FDO storitvenih
dejavnosti (znotraj tega tipa je bilo največ (84) FDO poslovnih, trgovskih in storitvenih
dejavnosti), so na preučevanem območju prevladovala zlasti FDO infrastrukture (91 FDO), FDO
prehodne rabe (68 FDO), FDO pridobivanja mineralnih surovin (65 FDO) ter FDO storitvenih
dejavnosti (55 FDO). Za preučevano območje so značilne specifike pojavnosti posameznih
omenjenih območij v prostoru, s prevlado posameznih tipov oziroma podtipov FDO. Med vsemi
tipi in podtipi FDO je bilo največ evidentiranih FDO kamnoloma ali peskokopa (60 FDO), FDO
okoljske infrastrukture (55 FDO), FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti (40
FDO) ter FDO značilne prehodne rabe (38 FDO). Večje število zlasti zadnjih območij izrazito
izstopa tudi na regionalni ravni v primerjavi s stanjem v drugih statističnih regijah. Izrazitejša
pojavnost tovrstnih območij je na obravnavanem območju pričakovana, saj so ta območja
običajno posledica posledica predvidenih, vendar neizvedenih investicij. Gre za območja, ki so
zaradi različnih razlogov (vpliv gospodarske krize na gospodarske in finančne razmere, težave
povezane z zagotavljanjem finančnih sredstev, neurejene lastniške razmere, apatija/pasivnost
lastnika, sprememba interesov lastnika, špekulativno zadrževanje zemljišč idr.) v fazi
ekstenzivne, manjvredne rabe izrazito začasne ali prehodne narave. V določeni meri bi jih lahko
pojmovali tudi kot posledico nepretehtanih in prenagljenih »prostorskih« odločitev ali kot
posledico intenzivnih pritiskov poselitve ter hitrih, vendar pogosto nepremišljenih sprememb
rabe. Tudi sicer se na preučevanem območju izkazuje velika povezava nastanka FDO z
gospodarskimi trendi. Če je bilo za pretekla obdobja pred letom 2005 značilna razmeroma
»enakomerna« zastopanost nastalih FDO po tipih in podtipih, pa je v obdobju 2005 do 2009
izrazito v ospredju nastanek območij t.i. nedokončanih investicij oziroma nedokončanih
razvojnih pobud. Na njihov porast je v omenjenem obdobju ključno vplivala splošna
gospodarska in finančna kriza, ki se je odražala v propadu številnih gradbenih podjetij,
zmanjšanju števila investicij ter v njihovem številnem propadu, kar se je v prostoru odražalo v
pojavu opuščenih gradbišč, začetnih faz gradnje ter različnih oblikah začasne rabe. Razmeroma
velik delež zasebnega lastništva pri FDO opuščenega gradbišča in FDO značilne prehodne rabe
nakazuje zlasti na velik delež zasebnih, nedokončanih investicij, kar lahko nakazuje na
precejšnjo oviro reaktivacije takšnih območij, saj so pogosto v lasti lastnikov različnih interesov,
podjetij, ki so v stečajnih postopkih ipd.
Podobno kot po številu, tudi po površini na nacionalni ravni prevladujejo FDO industrijskih in
obrtnih dejavnosti, FDO pridobivanja mineralnih surovin in FDO infrastrukture, medtem ko se
na preučevanem območju prostorsko najbolj obsežno pojavljajo FDO storitvenih dejavnosti
(tudi zaradi siceršnje koncentracije tovrstnih dejavnosti na tem območju), FDO pridobivanja
mineralnih surovin (kot posledica preteklih trendov izkoriščanja in intenzivnih potreb po
posameznih nekovinskih mineralnih surovinah, zlasti za potrebe gradbeništva na področjih
infrastrukturne izgradnje objektov ter stanovanjske gradnje) ter FDO infrastrukture (zaradi
velike gostote pojavljanja nesaniranih divjih odlagališč odpadkov).
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Pri obravnavi FDO je z vidika »oživljanja« (reaktivacije), sanacije ter umeščanja morebitnih novih
dejavnosti, ključna zlasti lastniška struktura FDO, saj je le-ta pogosto prepoznana med
poglavitnimi omejitvenimi dejavniki (ter tudi »zaviralci«) prenove, oživljanja ter sanacije FDO.
Izvedba prostorskih posegov naj bi bila običajno enostavnejša na zemljiščih, ki so v javni lasti,
na možnost prenove, sanacije ali oživitve FDO pa pogosto vpliva tudi razdrobljenost lastniške
strukture. Za pretežen del FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije je ta značilna
in predstavlja enega bistvenih omejitvenih dejavnikov »oživljanja« ter sanacije FDO. Petina vseh
evidentiranih FDO ima več kot 10 lastnikov, od tega ima 2,9 % od vseh evidentiranih FDO več
kot 50 lastnikov, 1,3 % od vseh evidentiranih FDO pa ima celo več kot 100 lastnikov. Deljeno
lastništvo se pojavlja na slabi petini FDO, samostojno lastništvo, ki je z vidika »oživljanja«
oziroma reaktivacije ter sanacije FDO najbolj ugodno, pa se pojavlja na slabih 18 % evidentiranih
FDO. Poleg razdrobljenosti, je za FDO na preučevanem območju značilno tudi raznoliko
lastništvo, saj v več kot polovici primerov prevladujejo FDO v mešani ali javno-zasebni lasti, v
več kot tretjini primerov jih je v zasebni lasti, zelo malo pa jih je v javni lasti (pod 10 %). Struktura
lastništva FDO se v obravnavani regiji v primerjavi z nacionalnimi razmerami precej razlikuje. V
preostalih statističnih regijah je več kot za polovico vseh FDO (63 %) značilno zasebno lastništvo,
medtem ko je FDO, ki so v mešani ali javno-zasebni lasti precej manj (18 %).
Izpostavljene razlike potrjujejo prvo raziskovalno domnevo (H1) oziroma naša predvidevanja, ki
se navezujejo na dejstvo, da so za območje Osrednjeslovenske statistične regije značilni intenzivni
urbanizacijski procesi navezujoči se na prostorski, gospodarski in socialni razvoj, in, da je zaradi
omenjenega, tu mogoče pričakovati večje število FDO (glede na slovenske razmere), pa tudi
precejšnje odstopanje njihovih značilnosti glede na značilnosti FDO na nacionalni ravni.
Analiza razmestitve FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije nakazuje tudi
nekatere druge značilnosti omenjenih območij.
V naseljih višje stopnje centralnosti, je zaradi večje razvojne dinamike, prisotnosti različnih
interesov, številnih in spreminjajočih se potreb prebivalstva, pričakovana zastopanost večjega
števila FDO. Na podlagi analize prostorske razmestitve FDO, je mogoče potrditi, da je pojavnost
(številčnost) FDO v prostoru sorazmerna s centralnostjo naselij (H2). Na preučevanem območju
je bilo izrazito največ FDO evidentiranih v centralnem naselju najvišje ravni funkcij (Ljubljana).
Tu je bilo lociranih 96 FDO, kar predstavlja kar četrtino (25,0 %) vseh evidentiranih FDO. V
središčih regionalnega pomena (somestje Domžale-Kamnik oziroma v naseljih Domžale in
Kamnik) je bilo evidentiranih precej manj FDO, in sicer 25 FDO, kar predstavlja 6,5 % vseh
evidentiranih FDO na obravnavanem območju. V središčih medobčinskega pomena (naselja
Grosuplje, Logatec, Vrhnika) je bilo evidentiranih 21 FDO, kar predstavlja skupno 5,5 % vseh
evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije.
Ena od temeljnih značilnosti pojavnosti FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije je
tako njihova precejšnja prostorska zgoščenost v maloštevilnih naseljih z višjo stopnjo
centralnosti, medtem je njihovo število v naseljih z nižjo stopnjo centralnosti nižje. Večja
prostorska zgoščenost FDO v naseljih z višjo stopnjo centralnosti je v veliki meri posledica
razmestitve javnih funkcij in dejavnosti družbene infrastrukture, proizvodnih dejavnosti ter
drugih funkcij, ki se običajno zgoščajo zlasti v središčih z višjo stopnjo centralnosti. Preplet
raznovrstnih funkcij in dejavnosti na tovrstnih območjih vpliva na večjo dinamiko sprememb v
prostoru, pa tudi na raznolikost in spreminjanje potreb, ki naj bi jim sledila ponudba različnih
246

Sevšek, M., 2018. Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije. Magistrsko delo.

dejavnosti. V določeni meri pa je pojav FDO na teh območjih posledica deindustrializacije ter
selitve proizvodnje iz nekdaj pomembnih industrijskih središč, ki ji naknadno običajno sledijo
tudi druge dejavnosti.
Prostorska razporeditev FDO na preučevanem območju nakazuje tudi, da je obravnavan pojav
prisoten, ne le v urbanih območjih, kot je bilo to v preteklosti pogosto obravnavano in
izpostavljeno (degradiran prostor se je v preteklosti pogosto povezoval zlasti z urbaniziranimi
območji), pač pa se pojavlja tudi v pretežno podeželskih ali povsem podeželskih območjih
(naseljih), ki so ločena od urbanih območij, ter tudi tam predstavlja pomemben in obravnave
vreden prostorski element.
Zaradi intenzivnejših in hitrejših prostorskih sprememb ter večjih pritiskov pozidave,
naraščajočega povpraševanja po zemljiščih ter izrazitejših pritiskov na prostor v urbanih
območjih, je mogoče pričakovati razliko v intenzivnosti reaktivacije in možnostih prenove,
navezujočo se na lokacijske značilnosti posameznega FDO. Številni avtorji namreč izpostavljajo,
da lociranost določenega degradiranega območja pomembno vpliva na njegov razvojni
potencial ter možnost njegove reaktivacije. Špirićeva (2015, str. 870–871) na primer med
ključnimi prostorskimi in lokacijskimi kriteriji za vrednotenje možnosti prenove industrijskih
degradiranih območij izpostavlja, da naj bi bile lokacije omenjenih območij v urbanih središčih,
kjer je vrednost zemljišč po prenovi znatno višja, zelo privlačne. Na perifernih urbanih območjih,
kjer naj bi bila značilna nižja vrednost zemljišč, naj bi bilo za privabljanje potencialnih vlagateljev
nujna pomoč javnega sektorja, medtem ko naj bi bila na podeželskih območjih in območjih izven
mest tržna vrednost zemljišč po prenovi nizka, reaktivacija tovrstnih območij pa odvisna zlasti
od različnih podpornih ukrepov in instrumentov.
V okviru izvedene inventarizacije in analize stanja FDO na območju Osrednjeslovenske
statistične regije, ni mogoče z gotovostjo niti potrditi niti ovreči domneve, ki se navezuje na
prisotnost pobud in razvojnih načrtov ter možnosti »reaktivacije« FDO v odvisnosti od njihove
lociranosti (H3). Domneva izpostavlja, da je zaradi intenzivnejših prostorskih sprememb ter
večjih pritiskov pozidave, na FDO, ki so locirana v urbanih območjih (mestnih naseljih in naseljih
mestnega značaja10), mogoče pričakovati več pobud in razvojnih načrtov, kot pa za FDO, ki se
pojavljajo v pretežno podeželskih ali podeželskih območjih, zato je za njih mogoče pričakovati
tudi hitrejšo stopnjo reaktivacije. Analiza razvojnih in sanacijskih načrtov FDO s strani občin na
preučevanem območju sicer nakazuje večjo »proaktivnost« na lokacijah FDO, ki se nahajajo v
mestnih naseljih in naseljih mestnih območij10, vendar je potrebno izpostaviti problematiko
pomanjkljivosti podatkov, pridobljenih s strani Mestne občine Ljubljana (zlasti zaradi
številčnosti evidentiranih FDO), kjer konkretnih podatkov o razvojnih načrtih posameznega FDO
ni bilo mogoče pridobiti. Slednje je zato potrebno upoštevati pri interpretaciji omenjenih
podatkov.
Analiza razvojnih in sanacijskih načrtov FDO s strani občin na območju Osrednjeslovenske
statistične regije nakazuje večjo »proaktivnost« za reaktivacijo FDO na lokacijah FDO, ki se
nahajajo v mestnih naseljih in naseljih mestnega značaja. Sprejet načrt za sanacijo ali reaktivacijo
FDO se pojavlja na 12,5 % FDO od vseh FDO, ki se nahajajo v mestnih naseljih in naseljih mestnih
območij ter na 7,3% FDO od vseh FDO, ki se nahajajo izven mestnih naselij in naselij mestnih
območij. Delež FDO, ki so locirana izven mestnih naselij in naselij mestnih območij, s povsem
odsotnimi razvojnimi načrti, znaša 47,4 %, delež FDO v mestnih naseljih in naseljih mestnih
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območij s prav tako odsotnimi razvojnimi načrti, pa »zgolj« 13,5 %. Podobne razmere so tudi
na nacionalnem nivoju, kjer je delež FDO, ki so locirana izven mestnih naselij in naselij mestnih
območij, s povsem odsotnimi razvojnimi načrti oziroma odsotnimi konkretnimi
(oprijemljivejšimi) razvojnimi načrti, višje od deleža takšnih FDO, ki so locirana v mestnih
naseljih in naseljih mestnih območij. Podobno kot na preučevanem območju, je tudi na
nacionalnem nivoju, večja »proaktivnost« za reaktivacijo FDO (»izkazana« s strani sprejetih
načrtov za sanacijo ali reaktivacijo FDO), značilna za FDO, ki se pojavljajo v mestnih naseljih ali
naseljih mestnih območij. Sprejet načrt za sanacijo ali reaktivacijo FDO se pojavlja na 23,8 %
FDO, ki se nahajajo v mestnih naseljih in naseljih mestnih območij, za razliko od FDO, ki se
nahajajo v drugih, pretežno podeželskih ali podeželskih naseljih, kjer se sprejet načrt za sanacijo
ali reaktivacijo FDO, pojavlja na 17,1 % FDO.
Omenjeni podatki v določeni meri nakazujejo večjo »proaktivnost« pri reaktivaciji FDO oziroma
večjo prisotnost pobud in razvojnih načrtov v urbanih območjih (mestnih naseljih in naseljih
mestnih območij), nekoliko manjšo pa v ostalih območjih. Pri omenjeni ugotovitvi je sicer
potrebna določena mera kritičnosti, saj zaradi pomanjkljivosti podatkov o razvojnih načrtih
FDO, ki se pojavljajo na območju Mestne občine Ljubljana, lahko prihaja do izkrivljenosti
podatkov ter »zamegljenosti« dejanskega stanja. Omenjeni rezultati zato zgolj »nakazujejo«
možnost in hitrost »reaktivacije« FDO v odvisnosti od njihove lociranosti, ne podajajo pa gotovih
ugotovitev. Za slednje bi bile potrebne dodatne in bolj izpopolnjene analize, ki se v prvi vrsti ne
bi soočale s problematiko pomanjkljivosti podatkov.
Preglednica 37: Stopnja »proaktivnosti« za reaktivacijo FDO na lokacijah FDO, ki se nahajajo v mestnih naseljih in
naseljih mestnega značaja in lokacijah FDO izven mestnih naselij in naselij mestnega značaja.
OSREDNJESLOVENSKA STATISTIČNA
PREOSTALE STATISTIČNE REGIJE V
REGIJA
SLOVENIJI
Delež FDO,
Delež FDO, ki so
ki so locirana
Delež FDO, ki so
Razvojni načrti občin glede usmeritev
Delež FDO, ki so
locirana izven
v mestnih
locirana v izven
razvoja FDO
locirana v mestnih
mestnih naselij in
naseljih in
mestnih naselij in
naseljih in naseljih
naselij mestnih
naseljih
naselij mestnih
mestnih območij
območij
mestnih
območij
območij
imamo že sprejet načrt za območje
12,5%
7,3%
23,8 %
17,1 %
imamo načrte, ideje, realizacija pa še
27,6%
26,6%
35,9 %
32,9 %
ni definirana
nimamo pravih oprijemljivih načrtov,
11,5%
17,7 %
20,6
22,8
zgolj pobude
nimamo nobenih načrtov/ni možnosti
13,5%
47,4 %
19,1
26,9
sprememb, razvoja
ni podatka
34,8%
1,04 %
0,6%
0,3 %

Poleg lokacijskih, na (z)možnost in hitrost »reaktivacije« FDO vplivajo tudi številni drugi
dejavniki, ki bodisi stopnjujejo ali ovirajo (ter tudi onemogočajo) uspešno in hitro prenovo ter
reaktivacijo FDO.
Med prepoznanimi vzroki oziroma razvojnimi ovirami FDO, ki so napoti njihovi uspešni prenovi
in ponovni oživitvi (»reaktivaciji«) ali sanaciji, je mogoče izpostaviti naslednje tipe razvojnih ovir:
lastniške, okoljske, prostorske, infrastrukturne, funkcijske, varstveno-varovalne, finančne,
načrtovalske ter druge razvojne ovire. Glede na vrste oziroma tip ovir bi se pri njihovem
reševanju (npr. pri pripravi ustrezne zakonodaje, podpornih ukrepov, instrumentov in
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mehanizmov idr.) morali povezati/angažirati relevantni resorji, saj je za njihovo uspešno
reševanje in odpravljanje izrazito potreben medsektorski pristop.
Kljub številnim prepoznanim različnim oviram, ki otežujejo uspešno prenovo in ponovno
oživitev FDO (npr. lastništvo in lastniška struktura, okoljska obremenjenost območja,
ekonomske ovire in finančna zahtevnost sanacije ali reaktivacije območja idr.), predstavljajo
tovrstna območja pomemben prostorski ter razvojni potencial, v smislu notranjega razvoja
poselitvenih območij. Ukrepi notranjega razvoja poselitvenih območij zmanjšujejo negativne
vplive na tla in rabo zemljišč, saj temeljijo na varčnem ravnanju z zemljišči in dajejo prednost
prenovi pred neracionalno prostorsko širitvijo naselij na nepozidane površine. Med ključnimi
ukrepi notranjega razvoja poselitvenih območij sodi zlasti prednostno usmerjanje nadaljnjega
razvoja na predhodno že »razvita« območja, območja predhodne rabe oziroma zemljišča, ki so
trenutno prosta, prazna oziroma nezasedena in opuščena oziroma v ponovno (upo)rabo
degradiranih območij. Slednje je še zlasti pomembno na preučevanem območju, kjer so pritiski
poselitve in povpraševanja po prostoru, zaradi razvoja naselij in umeščanja infrastrukture,
izraziti. Zaradi intenzivnih posegov in visoke letne pozidave območja, je bila skrb za racionalno
rabo prostora med vsemi statističnimi regijami v Sloveniji, ravno na območju
Osrednjeslovenske, poudarjena že v 90. letih 20. stoletja, vendar pa so se kasneje
(sub)urbanizacijski procesi s hitrimi in obsežnimi spremembami dejanske rabe ter nezadržnim
povečevanjem deleža pozidanih površin na račun pozidave travniških in gozdnih površin, še
razmahnili. V zadnjem desetletju je tako med različnimi tipi dejanske rabe tal na preučevanem
območju, mogoče opaziti največji skupen porast ravno pozidanih in sorodnih zemljišč (za 964
ha) ter začasno neobdelanih kmetijskih zemljišč (za 634 ha) (Grafični podatki …, 2008;
Interpretacijski ključ …, 2013; Grafični podatki …, 2018). Pozidana in sorodna zemljišča so se
med vsemi kategorijami rabe tal najbolj povečala med leti 2008 in 2012, začasno neobdelana
kmetijska zemljišča pa med leti 2015 in 2018. Daleč najbolj pa so se v zadnjem desetletju na
preučevanem območju skrčile travniške površine (za 1.306 ha) ter gozdne in poraščene
površine (za 1.244 ha).
Primerjava sprememb dejanske rabe tal med leti 2008 in 2018 na območju Osrednjeslovenske
statistične regije kaže, da je bilo v zadnjem desetletju zaradi pozidave »izgubljenih« 2.632 ha
kmetijskih in gozdnih zemljišč. Na letni ravni se je v povprečju torej pozidalo okoli 260 ha
zemljišč. S ponovno (upo)rabo in oživitvijo FDO bi bilo mogoče zmanjšati in ublažiti izgubo
kmetijskih in gozdnih zemljišč na račun pozidave v prihodnjih letih. Glede na podano domnevo,
da bi lahko z oživitvijo evidentiranih FDO »nadomestili« izgubo vsaj polovice površin, ki smo jih
izgubili v desetletnem obdobju (H4), lahko na podlagi skupne površine vseh evidentiranih FDO, ki
znaša 1.195,41 ha, omenjeno domnevo ovržemo, saj je skupnih površin vseh evidentiranih FDO
nekoliko manj od polovice površin, ki so bile pozidane v zadnjem desetletju. Tudi sicer vsi tipi
evidentiranih FDO (npr. FDO pridobivanja mineralnih surovin) zaradi njihovih specifičnih
značilnosti (s posameznimi izjemami) niso med primernimi območji za umeščanje kakršnihkoli
prostorskih ureditev ter za njihovo reaktivacijo.
S ponovno (upo)rabo in oživitvijo FDO bi bilo mogoče zmanjšati in ublažiti izgubo kmetijskih in
gozdnih zemljišč na račun pozidave vsaj delno. Glede na rezultate vrednotenja prostorskorazvojnega potenciala FDO s pomočjo večktriterijskega vrednotenja in metode obtežene
linearne kombinacije, ki poda preliminarno oceno ponovne (upo)rabe določenega FDO, v
odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev, ki so napoti njegovi uspešni in hitri prenovi ter oživitvi,
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oziroma nakažejo stopnjo primernosti evidentiranih FDO za njihovo prenovo in ponovno
oživitev (»reaktivacijo«), je mogoče izpostaviti, da je FDO z zelo visokim in visokim prostorskorazvojnim potencialom na preučevanem območju 666 ha, z zmernim pa 484,3 ha. Skupno je
tako razmeroma primernih površin FDO za njihovo ponovno (up)rabo oziroma za reaktivacijo
1150,3 ha oziroma nekaj manj kot polovico vseh zaradi pozidave izgubljenih površin na
preučevanem območju v zadnjem desetletju (43,7 %). Omenjen delež površin bi lahko
predstavljal, glede na prepoznan prostorsko-razvojni potencial FDO, primerne lokacije za
umeščanje različnih ureditev v primeru upoštevanja prednostnega usmerjanja nadaljnega
razvoja na predhodno že »razvita« območja ter načrtnega izogibanja prostorskega širjenja
pozidave na nepozidane površine.
Uporabljena metoda večkriterijskega vrednotenja in metoda obtežene linearne kombinacije,
pri podajanju preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala FDO, je, kljub nekaterim
svojim pomanjkljivostim (presplošnost, nezmožnost vpliva na kakovost nekaterih vhodnih
podatkov idr.) v podporo ciljno usmerjenemu strateškemu odločanju ter omogoča hitro analizo
večjega števila FDO na prostorsko obsežnejših območjih. Metoda omogoča podajanje
posplošene preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala FDO v smislu izpostavitve
območij, za katere je mogoče pričakovati najhitrejšo in v odvisnosti od različnih razvojnih ovir,
najmanj »težavno« reaktivacijo. S preverjanjem napovedne moči modela tudi sklepamo, da je
da je napovedna moč modela v precejšnji meri ustrezna, vsaj z vidika obstoječih, sicer lokacijsko
maloštevilnih primerov reaktivacije FDO na testnem območju Mestne občine Ljubljana.
Rezultati nakazujejo določeno povezavo med številom evidentiranih FDO na območju Mestne
občine Ljubljana z zelo visokim in visokim prostorsko razvojnim potencialom ter njihovo
reaktivacijo oziroma skorajšnjo oživitvijo.
Rezultati omenjene metode na preučevanem območju prikazujejo, da je za obravnavana FDO
v splošnem značilen visok prostorsko-razvojni potencial, vendar pa je ob tem potrebno
poudariti, da so razlike med posameznimi FDO razmeroma velike. Zgolj na 7 FDO (1,8 %) je
prepoznan nizek prostorsko-razvojni potencial (t.j. FDO ID 1057 kamnolom Kolovec, ID 820
peskokop Kožljevec (Klanci II), ID 767 kamnolom Orle - 6 (Orle - C), ID 791 deponija Škrilje, ID
787 kamnolom Škrilje, ID 671 kamnolom v bližini Topol, ID 674 kamnolom pri Cegvenci), zgolj
na 3 FDO (0,78 %) pa je prepoznan zelo nizek prostorsko-razvojni potencial (t.j FDO ID 1092
bajerji (območje glinokopa Verd), ID 950 skladiščno območje DSU – Stegne, ID 790 deponija
Vrbljene). Zmeren prostorsko-razvojni potencial za »reaktivacijo« FDO je bil prepoznan na 120
evidentiranih FDO (31,25 %), med katerimi so glede na tip prevladovali zlasti FDO pridobivanja
mineralnih surovin (51 FDO), FDO infrastrukture (30 FDO) ter FDO prehodne rabe (10 FDO). Za
skoraj polovico vseh evidentiranih FDO na območju Osrednjeslovenske statistične regije je bil
prepoznan visok prostorsko-razvojni potencial, zelo visok prostorsko-razvojni potencial FDO, ki
nakazuje, glede na izbrano metodologijo in v odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev,
potencialno najbolj primerna FDO za reaktivacijo, pa je bil prepoznan v 64 primerih FDO, kar
predstavlja 16,7 % vseh evidentiranih FDO na preučevanem območju.
Povprečna vrednost ocene prostorsko-razvojnega potenciala vseh evidentiranih FDO na
preučevanem območju, z vidika vseh v raziskavo vključenih kriterijev (na merski lestvici od 0 –
najnižji prostorsko-razvojni potencial FDO do 255 – najvišji prostorsko-razvojni potencial FDO)
znaša 164. Najvišje vrednosti prostorsko-razvojnega potenciala FDO (t.j. nad 151) na
preučevanem območju se pojavljajo v osrednjem (središčnem) delu preučevanega območja,
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kjer se hkrati pojavlja tudi največja gostota evidentiranih FDO, kar je z vidika možnosti njihove
reaktivacije pozitivno. S slednjim tudi potrjujemo domnevo, da je zaradi boljše dostopnosti,
urejene gospodarske javne infrastrukure ter manj varovalnih režimov, največji prostorskorazvojni potencial FDO značilen za tista FDO, ki se nahajajo v osrednjem, središčnem delu
Osrednjeslovenske statistične regije (H5).
Intenzivni pritiski poselitve, potrebe različnih dejavnosti po prostoru (zemljiščih) ter hitre
spremembe rabe in dejavnosti, ki se odražajo v zmanjševanju in v izgubi kmetijskih zemljišč,
zahtevajo nove pristope v prostorsko-razvojnem načrtovanju. Z nalogo smo želeli podrobno
preučiti procese v prostoru, ki se odražajo v pojavu FDO, le-te prepoznati in evidentirati,
pridobiti o njih ustrezne in ključne informacije ter pripraviti celovit pregled in osnovno analizo
njihovih značilnosti. Analiza stanja FDO na preučevanem območju ter razgovori na vseh 25
občinah Osrednjeslovenske statistične regije, so nas v nadaljevanju dela, vodili k oblikovanju
»orodja« (modela), v podporo celovitejšemu in strateškemu načrtovanju prostorskega razvoja.
Zaradi velike količine pridobljenih informacij (tudi kvalitativnih), smo z namenom izključevanja
vpliva subjektivnosti na rezultate, poskušali oblikovati objektivno metodo za kvantitativno
vrednotenje prostorsko-razvojnega potenciala FDO, ki nakazuje preliminarno oceno ponovne
(upo)rabe določenega FDO, v odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev, ki so napoti njegovi
uspešni in hitri prenovi ter oživitvi. FDO so v okviru prostorskega načrtovanja namreč lahko
namenoma prezrta (kot posledica številnih lastniških, okoljskih, lokacijskih, varstvenovarovalnih, finančnih in drugih razvojnih ovir, prisotnih na teh območjih), večkriterijsko
vrednotenje za preliminarno oceno prostorsko-razvojnega potenciala FDO pa lahko predstavlja
začetni korak z usmeritvami glede možnosti prednostnega umeščanja prostorskih ureditev ali
dejavnosti na ta območja. Metodološki pristop in končna preliminarna ocena ne omogočata
prepoznavanja dejanskih razvojnih ovir na določeni lokaciji FDO, pač pa izpostavljata območja,
ki so z vidika vseh upoštevanih kriterijev najbolj primerna. Omenjena preliminarna ocena je
splošna, vendar omogoča »rangiranje« FDO oziroma izpostavitev tistih območij, ki jih je
mogoče, zaradi manjše prisotnosti potencialnih »razvojnih« ovir oziroma omejitev, prednostno
»uporabiti« za razvoj. Omenjena izhodišča predstavljajo dobro osnovo za bolj trajnostno
naravnano prostorsko politiko in načrtovanje s težnjo po ničelni pozidavi kmetijskih in drugih
zemljišč. Metoda namreč omogoča ciljno usmerjeno strateško odločanje ter je v pomoč pri
usmerjanju razvoja na »predhodno razvita« območja oziroma območja predhodne rabe.
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7. POVZETEK
V pričujočem delu smo poskušali na podlagi terenske inventarizacije stanja FDO na območju
Osrednjeslovenske statistične regije, predstaviti vpogled v obstoječe stanje funkcionalno
neizkoriščenega ali nezadostno izkoriščenega prostora, kjer se dejavnosti, ki so bile v preteklosti
prisotne na območju, ne izvajajo več ali se le-te izvajajo le delno. Prvotni poglobljeni predstavitvi
vsebinsko-teoretskih izhodišč (funkcionalno) degradiranih območij: z njihovimi raznolikimi
opredelitvami (ki nakazujejo, da področje degradiranega oziroma razvrednotenega prostora ni
ustrezno terminološko urejeno, in se ne sklada niti v normativnih določilih, niti v raziskavah ter
ter tudi ne med različnimi državami), s ključnimi dejavniki, ki pogojujejo njihov nastanek, z merili
in tipologijami za njihovo prepoznavanje v prostoru, z njihovo »umeščenostjo« v domače in tuje
zakonodajne okvire ter z izhodišči k prepoznavanju in vrednotenju njihovega razvojnega
potenciala oziroma možnosti njihove »reaktivacije«, je sledila predstavitev metodološkega
pristopa k inventarizaciji FDO na nacionalni ravni, ki je bil vzpostavljen v okviru CRP »Celovita
metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev
ažurnega registra«. Del podatkov pričujočega dela je bil vključen tudi v izsledke omenjene
raziskave. Orisu naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti Osrednjeslovenske
statistične regije, s poudarkom na procesih in elementih, ki ključno sooblikujejo specifike
obravnavanega območja ter tako posredno (ali neposredno) vplivajo na pojavnost FDO v
prostoru ter na njihove značilnosti, je sledila analiza prostorske razmestitve in značilnosti FDO
na preučevanem območju. V nadaljevanju je bila na podlagi večkriterijskega vrednotenja in
metode obtežene linearne kombinacije s pomočjo uporabe geografskih informacijskih sistemov
(računalniško) podana preliminarna ocena prostorsko-razvojnega potenciala evidentiranih
FDO, ki se je nanašala zlasti na informacijo o izvedljivosti, zmožnosti in učinkovitosti
»reaktivacije« posameznega FDO, v odvisnosti od »razvojnih« ovir/omejitev, ki so napoti
njegovi uspešni in hitri »reaktivaciji«.
Z delom smo želeli podrobno preučiti procese v prostoru, ki vplivajo na pojav FDO, le-te
prepoznati in evidentirati ter pripraviti pregled in osnovno analizo njihovih značilnosti. Terensko
evidentiranje pojava FDO v prostoru nakazuje izrazito številčnost oziroma zgoščenost pojava
FDO na preučevanem območju, saj se na omenjenem območju nahaja kar 35,5 % vseh
evidentiranih FDO v Sloveniji. Na celotnem območju, kjer je bilo evidentiranih 384 FDO s skupno
površino 1.195,41 ha, so se območja z večjo zgostitvijo FDO pojavljala v osrednjem delu regije
in zlasti v smereh proti Medvodam, Domžalam in Kamniku ter v okolici Vrhnike, kar sovpada z
območji z največjo zgostitvijo prebivalstva. V povprečju so prostorsko najobsežnejša FDO
storitvenih dejavnosti (236 ha), FDO pridobivanja mineralnih surovin (190 ha) ter FDO
infrastrukture (186 ha), po številčnosti pa prevladujejo FDO infrastrukture (91 FDO), FDO
prehodne rabe (68 FDO) (ki izstopajo tudi primerjavi z drugimi statističnimi regijami), FDO
pridobivanja mineralnih surovin (65 FDO) ter FDO storitvenih dejavnosti (55 FDO). Za
preučevano območje je značilna precejšnja razdrobljenost evidentiranih FDO. Prevladujejo FDO
manjših dimnezij, saj je skoraj polovica (49,7 %) FDO manjših od 1 ha površine, zares velikih FDO
je bilo na preučevanem območju razmeroma malo. Glede na prostorsko razširjenost pojava
FDO na preučevanem območju, je opazen porast tovrstnih območij v nekdanjih močneje
industrializiranih občinah oziroma industrijskih središčih. Največja skupna površina
evidentiranih FDO se je namreč pojavljala na območjih Mestne občine Ljubljana, ki so ji sledile
občine Vrhnika, Kamnik in Domžale.
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Poleg prostorskega obsega, je z vidika »oživljanja« (reaktivacije), sanacije ter umeščanja
morebitnih novih dejavnosti na FDO, ključna zlasti njihova lastniška struktura, saj je slednja
pogosto izpostavljena kot bistvena razvojna ovira reaktivacije FDO. Za FDO na preučevanem
območju je značilno razdrobljeno in raznoliko lastništvo, s prevlado mešanega ali javnozasebnega lastništva.
Ob prisotnosti različnih lastniških, okoljskih, lokacijskih, varstveno-varovalnih, finančnih in
drugih razvojnih ovir, na območjih FDO, so lahko ta območja s strani prostorskega načrtovanja
namenoma prezrta. V drugem sklopu dela smo tako, z namenom nevtralizacije subjektivnega
vpliva pri določanju preliminarne ocene prostorsko-razvojnega potenciala evidentiranih FDO z
vidika možnosti njihove sanacije ali reaktivacije, uporabili kvantitativno (računalniško) metodo
večkriterijskega vrednotenja in metodo obtežene linearne kombinacije. Metodološki pristop in
končna preliminarna ocena ne omogočata prepoznavanja dejanskih razvojnih ovir na določeni
lokaciji FDO, pač pa izpostavljata območja, ki so z vidika upoštevanih funkcijskih, načrtovalskorazvojnih, varstveno-okoljskh in splošnih kriterijev najbolj primerna za reaktivacijo. Rezultat
vrednotenja nakazuje, da je glede na izbrano metodologijo in v odvisnosti od »razvojnih ovir«
reaktivacije, 16,7 % FDO potencialno najbolj primernih za reaktivacijo, za skoraj polovico vseh
evidentiranih FDO na območju je prepoznan visok prostorsko-razvojni potencial (190 FDO),
zmeren prostorsko-razvojni potencial za »reaktivacijo« FDO je prepoznan na 31,3 %
evidentiranih FDO, nizek in zelo nizek pa na 2,6 % FDO. S preveritvijo uporabljenega modela
domnevamo, da je njegova napovedna moč v precejšnji meri ustrezna, vsaj z vidika obstoječih,
lokacijsko sicer maloštevilnih primerov reaktivacije FDO na testnem območju Mestne občine
Ljubljana. Ugotavljamo, da so zaznane vrste sprememb na FDO z zelo visokim potencialom za
reaktivacijo takšne, ki jasno kažejo na skorajšnjo ponovno oživitev območij in vzpostavitve nove
dejavnosti v prostoru. Omenjena preliminarna ocena je splošna, vendar omogoča izpostavitev
tistih območij, ki jih je mogoče, zaradi manjše prisotnosti potencialnih »razvojnih« ovir oziroma
omejitev, prednostno »uporabiti« za razvoj. S tem nudi podporo usmerjenemu strateškemu
odločanju, saj omogoča hiter pregled stanja, lahko pa predstavlja tudi začetni korak z
usmeritvami glede možnosti prednostnega umeščanja prostorskih ureditev ali dejavnosti na
predhodno razvita območja, s čimer se približuje »zavezi« ničelne pozidave kmetijskih in drugih
zemljišč.
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8. SUMMARY
In this work, we attempted to present an insight into the existing state of a functionally unused
or insufficiently utilized area on the basis of the field inventory of the state of FDA in the area
of the Central Slovenia statistical region, where the activities that were previously present are
no longer performed or are only partially implemented. The original in-depth presentation of
the content-theoretical starting points of (functionally) degraded areas are: with their diverse
definitions (indicating that the area of degraded or devalued space is not properly
terminologically regulated and does not comply even in the normative provisions, neither in
research nor among various countries), with the key factors that determine their origin, the
criteria and typologies for their recognition in the space, their "placement" in domestic and
foreign legislative frameworks, and the starting points for identifying and evaluating their
development potential or the possibility of their "reactivation" was followed by a presentation
of the methodological approach to the inventory of FDA at the national level, which was
established under the CRP V6-1510 project "Comprehensive methodology for the inventory
and analysis of degraded areas, the implementation of a pilot census and the establishment of
an up-to-date register". A part of the data presented in this work was also included in the
findings of this research. An outline of the natural geographic and socio-geographical
characteristics of the Central Slovenia statistical region, with an emphasis on processes and
elements that shape the specific characteristics of the area in question, and thus indirectly (or
directly) affect the incidence of FDA in the space and their characteristics, was followed by an
analysis of the spatial distribution and characteristics of the FDA in the studied area. The
preliminary assessment of the spatial development potential of the recorded FDAs was given
on the basis of multi-criteria evaluation and the method of a weighted linear combination using
the geographic information systems (automated), referring in particular to information on the
feasibility, capability and efficiency of the "reactivation" of an individual FDA, depending on the
"developmental" barriers / constraints, which directs its successful and rapid "reactivation".
We wanted to study in detail the processes in the space that influence the phenomenon of
FDA, to identify and record them, and to prepare a review and basic analysis of their
characteristics. Field recording of the FDA phenomenon in the space indicates a markedly
abundant or concentrated FDA phenomenon in the study area, as 35.5% of all recorded FDAs
in Slovenia are located in the area. In the whole area where 384 FDAs were recorded with a
total area of 1,195.41 ha, areas with higher FDA concentrations appeared in the central part of
the region and in particular in directions towards Medvode, Domžale, Kamnik and around
Vrhnika, which coincides with areas with the highest concentration of the population. On
average, the spatially most extensive FDAs are those of service activities (236 ha), FDA of
mineral resource extraction (190 ha) and FDA of infrastructure (186 ha), while the following
FDAs are dominating by their abundance: FDA of infrastructure (91 FDA), FDA of transitional
use (68 FDA) (which also stand out compared with other statistical regions), FDA of mineral
resource extraction (65 FDA) and FDA of service activities (55 FDA). The area studied is
characterized by a significant fragmentation of recorded FDAs. FDAs of smaller dimensions are
predominant, as almost half (49.7%) of FDAs is less than 1 ha of area; indeed, large FDAs have
been relatively small in the study area. Given the spatial distribution of the FDA phenomenon
in the study area, there is an increase in such areas in formerly heavily industrialized
municipalities or industrial centers. The largest total area of the recorded FDAs occurred in the
areas of the City of Ljubljana, followed by the municipalities of Vrhnika, Kamnik and Domžale.
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In addition to the spatial extent, from the viewpoint of "revitalization" (reactivation),
remediation and placement of potential new activities on the FDA, their ownership structure is
particularly important, as the latter is often exposed as an essential development obstacle to
the reactivation of FDA. The FDA in the study area is characterized by fragmented and diverse
ownership, with the dominance of mixed or public-private ownership.
In the presence of various proprietary, environmental, location, protective, financial and other
developmental obstacles in FDA areas, these areas may be deliberately ignored by spatial
planning. In the second part of the work, in order to neutralize the subjective influence in the
determination of the preliminary assessment of the spatial development potential of the
recorded FDA from the point of view of the possibility of their rehabilitation or reactivation, the
quantitative (computer) method of multi-criterion evaluation and the method of a weighted
linear combination were used. The methodological approach and the final preliminary
assessment do not enable the identification of actual developmental obstacles at a particular
FDA location, but rather expose areas that are most suitable for reactivation from the point of
view of the functional, planning, development, protection, environmental and general criteria.
The evaluation result suggests that, depending on the methodology chosen and in dependence
on the "developmental barriers" of the reactivation, 16.7% FDAs are potentially most suitable
for reactivation, and for almost half of all recorded FDAs in the area a high spatial development
potential (190 FDA), moderate spatial development potential for "reactivation" of FDA is
recognized at 31.3% of recorded FDA, low and very low to 2.6% FDA. By verifying the model
used, we assume that its predictive power is largely adequate, at least from the point of view
of existing few cases of reactivation of FDA in the test area of the City of Ljubljana. We find that
the detected types of changes to FDA with very high reactivation potential are such that they
clearly indicate the immediate regeneration of the areas and the establishment of a new space
activity. The aforementioned preliminary assessment is general, however, it is possible to
expose those areas which may be, because of the reduced presence of potential
"development" barriers or restrictions, preferably "used" for development. By doing so, it offers
support to targeted strategic decision-making, which provides a quick overview of the situation,
but can also be an initial step with the guidelines for the possibility of prioritizing the placement
of spatial arrangements or activities in pre-developed areas, thus approaching the
"commitment" of non-building on agricultural and other land.
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11. PRILOGE
Priloga 1: Popisni list funkcionalno degradiranih območij (FDO), uporabljen v okviru projekta (CRP V6-1510) »Celovita
metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra«,
ki je bil z namenom celovite obravnave funkcionalno degradiranih območij (FDO) na območju Osrednjeslovenske
statistične regije za potrebe priprave magistrskega dela, modificiran in delno prilagojen.

Funkcionalno degradirano območje – popisni list
CRP V6-1510 Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev
ažurnega registra
Terenski zajem podatkov: september 2016 – september 2017

I. IDENTIFIKACIJA FUNKCIONALNO DEGRADIRANEGA OBMOČJA (FDO)
Delovni ID FDO
ID generiran s spletne aplikacije
Ime FDO
Ime statistične regije
Ime občine
Problemsko območje

1
2
3
4
5
6

Mestno naselje
Površina FDO
Ime naselja

Ni problemsko območje
Območje izvajanja Pomurskega zakona
Začasno problemsko območje z visoko brezposelnostjo (Pokolpje)
Začasno problemsko območje z visoko brezposelnostjo (Zasavje)
Začasno problemsko območje z visoko brezposelnostjo (Maribor s širšo okolico)
Območje izvajanja TNP

II. POPISOVALEC
Popisovalec
Informator na občini
Datum obiska občine

Obisk terena 1

Kontakt
Obisk terena 2

III. ZNAČILNOSTI FUNKCIONALNO DEGRADIRANEGA OBMOČJA
Tip FDO
1

FDO kmetijske dejavnosti

2

FDO storitvenih dejavnosti

3
4
5
6

7

8
9

Podtip FDO

2.1 FDO javnih storitev
2.2 FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti
2.3 FDO starega mestnega ali vaškega jedra
FDO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti
FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti
FDO obrambe, zaščite in reševanja
6.1 FDO rudnika
6.2 FDO kamnoloma, peskokopa
FDO pridobivanja mineralnih surovin
6.3 FDO gramozne jame
6.4 FDO ostala območja pridobivanja mineralnih surovin
7.1 FDO prometne infrastrukture
7.2 FDO okoljske infrastrukture
FDO infrastrukture
7.3 FDO ostale gospodarske javne infrastrukture
7.4 FDO zelene infrastrukture
8.1 FDO opuščenega gradbišča
FDO prehodne rabe
8.2 FDO značilne prehodne rabe
9.1 FDO za bivanje (nedograjena stanovanjska območja)
FDO za bivanje
9.2 FDO za bivanje (stara dotrajana stanovanjska območja)
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Predhodne dejavnosti na območju FDO (če je slednje relevantno)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opis predhodnih dejavnosti na območju FDO

kmetijska dejavnost
storitvena dejavnost
turistična, športnorekreacijska ali športna dejavnost
industrijska ali obrtna dejavnost
obramba, zaščita in reševanje
pridobivanje mineralnih surovin
infrastrukturna dejavnost
bivanje
drugo

Leto nastanka/izgradnje območja

Leto nastanka funkcionalno degradiranega območja (FDO) oziroma leto izgradnje objektov na območju FDO

Vizualna prisotnost objektov na funkcionalno degradiranem območju (FDO)
1
2
3

da
ne
prisotni so enostavni in nezahtevni, hitro odstranljivi objekti

Vrsta obstoječih objektov na funkcionalno degradiranem območju (FDO) (če so le-ti prisotni)

Stopnja opuščenosti funkcionalno degradiranega območja (FDO)
1
povsem opuščeno (100 %)
pretežno opuščeno (50 do 99 %)
2
delno opuščeno (10 do 50 %)
3
ni opuščeno (0 do 10 %)
4

Opis stopnje opuščenosti območja FDO

Leto opustitve dejavnosti:
FDO prehodne rabe – prisotna začasna raba od leta:

Vzdrževanost / stanje funkcionalno degradiranega območja
(FDO)
ni vzdrževano
1
slabo vzdrževano
2
dobro vzdrževano
3
Obstoječe lastništvo zemljišč na funkcionalno degradiranem
območju (FDO)
1
zasebno
2
državno
3
občinsko
4
javno / zasebno

Opis vzdrževanosti / stanja območja FDO

Opis obstoječega lastništva zemljišč na območju FDO
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Socialna degradacija na območju FDO - sum:
1
2
3

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

Okoljska degradacija na območju FDO - sum (domneva
negativnega vpliva na okoljske prvine zaradi preteklih in sedanjih
aktivnosti na območju)
1
vode
2
zrak
3
tla
4
vegetacija
5
živalstvo
6
biotska raznovrstnost
7
površje
8
drugo:

FDO kot vizualna motnja v prostoru / vizualna degradacija
prostora zaradi prisotnosti območja FDO

1
2

Opis socialne degradacije na območju FDO - sum

da
ne

Opis okoljske degradacije na območju FDO - sum
(domneva negativnega vpliva na okoljske prvine zaradi
preteklih in sedanjih aktivnosti na območju)

FDO kot vizualna motnja v prostoru / vidiki vizualne
degradacije prostora zaradi prisotnosti območja FDO (če
je slednje relevantno; 1-prisotno v večji meri / visoka
stopnja vizualne degradacije, 2-zmerno prisotno /
zmerna stopnja vizualne degradacije, 3-prisotno v manjši
meri / nizka stopnja vizualne degradacije
1
uničeni pogledi
1 2 3
2
izstopanje v merilu
1 2 3
neskladnost s tipično kulturno
3
1 2 3
pokrajino
prisotnost motečih, propadajočih
4
1 2 3
objektov
neustrezen in izstopajoč arhitekturni
5
1 2 3
slog (materiali, barve idr. )
sprememba krajinske slike, uničenje
6
1 2 3
vizualne dovršenosti območja

FDO kot vizualna motnja v prostoru / vizualna degradacija prostora zaradi območja FDO (opis)

Ogroženost varnosti, zdravja ali življenja ljudi zaradi prisotnosti
območja FDO / FDO kot »nevarno območje za človeka«

1

da

2

ne

Ogroženost varnosti, zdravja ali življenja ljudi zaradi
prisotnosti območja FDO / vidiki FDO kot »nevarnega
območja za človeka« (če je slednje relevantno; 1-prisotno
v večji meri / visoka stopnja ogrožanja varnosti ljudi, 2zmerno prisotno / zmerna stopnja ogrožanja varnosti
ljudi, 3- prisotno v manjši meri / nizka stopnja ogrožanja
varnosti ljudi)
propadanje objektov, strešnikov,
1
1 2 3
delov ometa idr.
prisotnost
(nevarnih)
odpadkov
2
1 2 3
(steklo idr.)
prisotnost nezavarovane električne
3
1 2 3
napeljave, rezervoarjev ipd.
prisotnost nezavarovanih in nepokritih
4
jam, jaškov, jarkov ali drugih odprtin, ki 1 2 3
lahko povzročijo padec v globino
5

drugo:

1

2

3
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Ogroženost varnosti, zdravja ali življenja ljudi zaradi prisotnosti območja FDO / FDO kot »nevarno območje za človeka«
(opis)

Opremljenost in fizično stanje območja FDO
1
2
3

Opis opremljenosti in fizičnega stanja območja FDO
(komunalna opremljenost, prometna dostopnost,
prisotnost funkcionalnih zemljišč idr.)

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

Stopnja izvedenosti investicije in zasedenost FDO za bivanje (FDO za bivanje-nedograjena stanovanjska območja), FDO
prehodne rabe, FDO storitvenih dejavnosti (FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti) in FDO industrijskih
in obrtnih dejavnosti, zgrajenih / nastalih po letu 2005
1
zgrajeno, prazno, nezasedeno/nenaseljeno
2
zgrajeno, delno zasedeno/naseljeno
3
delno zgrajeno, prazno, nezasedeno/nenaseljeno
4
delno zgrajeno, delno zasedeno/naseljeno
5
neizgrajeno (začetna faza gradnje), prazno, nezasedeno/nenaseljeno
Razvojne ovire funkcionalno degradiranega območja (FDO)
1
2
3
4
5

lastništvo
finančni viri
sprejemanje ustreznega prostorskega akta
varstveni in varovalni režimi
drugo:

Razvojni načrti občine za funkcionalno degradirano območje
(FDO)
1
2
3
4

Opis razvojnih ovir funkcionalno degradiranega območja
(FDO)

Opis razvojnih načrtov funkcionalno degradiranega
območja (FDO)

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

Predvidena časovna dimenzija reaktivacije / sanacije funkcionalno degradiranega območja (FDO)
1
2
3
4

v času do 2 leti
v času od 2 do 5 let
v času od 5 do 10 let
se ne ve, neopredeljeno

IV. DODATNI PODATKI IN INFORMACIJE S STRANI OBČINE:
1. Kratka ocena razmer na področju FDO
2. Navedba ostalih vrst FDO, ki jih Občina zazna kot problem
3. Skupni, splošni problemi pri upravljanju s FDO s strani Občine
4. (Z)možnost Občine pri reševanju problematike, povezane s prisotnostjo FDO
5. Predlogi konceptualnih rešitev, ponujenih s strani države, za hitrejše postopke sanacije in reaktivacije FDO

Prisotnost/ sum na prisotnost okoljske degradacije na
FDO (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine
zaradi preteklih in sedanjih aktivnosti na FDO)

Stopnja izvedenosti predvidenih investicij
in zasedenost FDO, nastalih po l. 20056

Razvojni načrti Občine za FDO7

Razvojne ovire sanacije/ reaktivacije FDO

2

np1

1, 2

vode, tla, drugo, biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo

1

vode, tla, biotska raznovrstnost, drugo

/

3

np1

/

biotska raznovrstnost

/

3

lastništvo

zasebno

/

/

/

4

lastništvo

1

zasebno

/

površje, drugo

/

3

finančni viri, varstveni in
varovalni režimi

1

1

zasebno

1

drugo

/

2

np1

1

1

1

zasebno

/

/

/

4

lastništvo, drugo

/

1

2

3

javnozasebno

1

biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo, drugo

np1

/

1

2

2

zasebno

/

drugo

/

4

1

2005 - 2009

/

1

2

2

/

vode, tla

/

3

7.75

2

2005 - 2009

/

1

2

10

1

vode, zrak, tla, drugo, biotska raznovrstnost

/

2

drugo

0,40

1

2000 - 2004

/

1

1

2

/

/

/

3

np1

1

1990 - 1999

/

1

1

22

1, 2

vode, tla, biotska raznovrstnost, drugo

/

1

np1

np1

15,87

2

np1

/

1

2

18

1

tla, vegetacija, biotska raznovrstnost, površje,
drugo

/

np1

np1

np1

Kamnik

0,20

3

np1

/

1

2

2

zasebno

/

drugo

/

2

lastništvo, sprejemanje
prostorskega akta

Območje nekdanjega Agrokombinata Ljubljana obrat Črnelo

Domžale

4,34

1

1960 - 1970

/

3

1

3

javnozasebno

/

vode, drugo

/

2

drugo

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

Objekti ROD Radomlje

Domžale

2,85

1

np1

/

1

1

2

zasebno

1

vode, drugo

/

2

np1

v času 5-10 let
se ne ve,
neopredeljeno
v času do 2 leti

Hlevi Borovec

Velike Lašče

1,88

1

2000 - 2004

/

1

2

2

675

Semesadike Mengeš

Mengeš

20,87

2

2015 - 2018

/

1

2

15

680

Posestvo Agroemona Drnovo

Mengeš

5,22

2

2010 - 2014

/

1

2

17

749

EMONA Obrat Perutnina

1,68

2

2000 - 2004

/

1

2

4

752

Drevesnica Dolsko

4,79

1

2010 - 2014

/

3

1

2

753

Domačija Beričevo 43

0,55

1

np1

/

1

1

2

755

Kamnolom Lanišče - 2

Škofljica

0,83

1

np1

/

1

1

769

Domačija Zapoge 27

Vodice

1,20

1

np1

/

1

770

Domačija Koseze 10

Vodice

0,68

1

np1

/

798

Farma Kurnice

Lukovica

1,47

1

1990 - 1999

850

Območje Jerova vas

Grosuplje

0,58

2

866

Agroemona Domžale GE Smlednik

Medvode

10,29

887

Farma Stična z lagunami (Marof)

897

Domačija "Hrib"

913

Opuščeni hlevi Agroemone Zadobrova

Ljubljana

970

Drevesnica in vrtnarija Rast

Ljubljana

1017

Nunski hlevi

1061
1062

ID
634

Ocena predvidene časovne dimenzije
sanacije / reaktivacije FDO

Prisotnost/ sum na prisotnost socialne degradacije na
FDO 5

/

Število lastnikov zemljišč na FDO

biotska raznovrstnost, drugo

Vzdrževanost / stanje FDO 4

1

Vizualna prisotnost objektov na FDO 3

lastništvo

Leto prisotnosti začasne rabe na FDO

3

Leto opustitve dejavnosti na FDO

/

Stopnja opuščenosti FDO 2

vode, drugo

Površina FDO

1

Občina

zasebno

Ime FDO

Lastništvo zemljišč na FDO

Priloga 2: Evidentirana funkcionalna degradirana območja (FDO) na območju Osrednjeslovenske statistične regije v obdobju od septembra 2016 do septembra 2017.

1. FDO KMETIJSKE DEJAVNOSTI

Dol pri
Ljubljani
Dol pri
Ljubljani
Dol pri
Ljubljani

Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica

6,18

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

javnozasebno
javnozasebno
zasebno
javnozasebno
javnozasebno

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo
lastništvo, varstveni in
varovalni režimi

1066

Farme Ihan

Domžale

14,32

1

2010 - 2014

/

1

2

6

javnozasebno

1

vode, tla, drugo, biotska raznovrstnost

/

3

lastništvo, finančni viri,
varstveni in varovalni režimi,
drugo

1097

Domačija Verd 164

Vrhnika

0,39

1

np1

/

1

1

2

zasebno

1

/

/

4

lastništvo

2. FDO STORITVENIH DEJAVNOSTI
2.1 FDO javnih storitev

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
v času do 2 leti
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
v času 5-10 let
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

javnozasebno
javnozasebno
državno,
občinsko

/

površje

/

2

lastništvo, drugo

v času 5-10 let

1

/

/

2

lastništvo, drugo

v času 5-10 let

/

/

/

1

lastništvo

7

zasebno

1

/

/

3

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

2

1

državno

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

1

np1

np1

1

2

1

dr‹avno

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

Lastništvo, finančni viri

np1

/

1

1

2

np1

/

1

2

3

2

1980 - 1989

/

1

3

4

731

Letno gledališče Trzinski kamnolom

Trzin

1,84

1

1990 - 1999

/

1

1

7

772

Star kamnolom Predstruge

Dobrepolje

2,34

1

2010 - 2014

/

3

1

2

802

Objekti DDC

Lukovica

0,40

1

2005 - 2009

/

1

3

2

880

Dvorec Smlednik v Valburgi (Dvorec Lazarini)

Medvode

3,36

2

1990 - 1999

/

1

2

914

Kasarna ob Roški

Ljubljana

1,96

2

1990 - 1999

/

1

974

Železniške delavnice v Šiški

Ljubljana

5,24

2

2000 - 2004

/

975

Nekdanji inšpekcijski prostori ob Parmovi

Ljubljana

1,26

1

2010 - 2014

1003

Ambrožev trg

Ljubljana

1,59

2

1065

Grad Krumperk

Domžale

1,07

državno,
občinsko
javnozasebno
javnozasebno

/

biotska raznovrstnost, drugo

/

2

np1

np1

1, 2

drugo

/

np1

np1

np1

/

/

/

2

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo

se ne ve,
neopredeljeno

2.2 FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

547

Odprt skladiščni prostor Lukovica pri Brezovici

Log-Dragomer

0,63

2

2015 - 2018

/

3

3

2

zasebno

/

/

4

3

varstveni in varovalni režimi

548

Odprt skladiščni prostor Dragomer

Log-Dragomer

0,98

2

np1

/

1

2

14

javnozasebno

1

biotska raznovrstnost

/

3

varstveni in varovalni režimi

645

Skladišče gradbenega materiala Gabrje

DobrovaPolhov
Gradec

0,52

1

2015 - 2018

/

3

1

1

zasebno

1

vode ; drugo

1.

4

lastništvo

673

Opekarna Cegvenca

Mengeš

2

1990 - 1999

/

1

1

3

javnozasebno

1

vode, tla, drugo, biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi

735

Gradič

Trzin

0,37

2

1990 - 1999

/

1

2

3

zasebno

1

/

/

4

lastništvo, drugo

844

Poslovna cona Komenda

Komenda

65,47

2

2010 - 2014

/

1

2

21

javnozasebno

1, 2

površje, vegetacija, živalstvo, drugo, biotska
raznovrstnost

4

1

lastništvo

v času 2–5 let

847

Tera RD

Komenda

0,59

2

2015 - 2018

/

1

2

5

zasebno

/

/

/

4

lastništvo

se ne ve,
neopredeljeno

862

Nekdanji zdravstveni dom

Medvode

0,52

2

1990 - 1999

/

1

1

1

zasebno

1, 2

površje, drugo

/

1

lastništvo, drugo

v času do 2 leti

895

Gostilna Šerek

Ivančna
Gorica

0,52

1

1960 - 1969

/

1

2

3

/

biotska raznovrstnost

/

4

lastništvo , drugo

se ne ve,
neopredeljeno

905

Odprto skladišče CGP Šentvid

Ljubljana

0,79

1

2010 - 2014

/

1

2

2

1

biotska raznovrstnost

/

np1

varstveni in varovalni reőimi

np1

908

Skladišče Energoplana

Ljubljana

0,24

1

2010 - 2014

/

3

2

1

zasebno

1

drugo, tla, vode

/

np1

np1

np1

919

Objekt MederaLes - Črnuče

Ljubljana

0,18

1

np1

/

1

1

1

zasebno

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

1

np1

v času do 2 leti

926

Zbirni center za govedo Šentvid

Ljubljana

0,74

2

np1

/

1

2

1

zasebno

1

drugo

/

np1

np1

np1

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

np1

np1

1

biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

np1

np1

1

biotska raznovrstnost

/

1

np1

v času do 2 leti

1, 2

vode, tla, biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

np1

np1

1

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

np1

np1

1, 2

biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

1

vode, tla, biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

drugo

np1

4,38

javnozasebno
javnozasebno

javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

927

Objekt Bobenčkova - Tržaška

Ljubljana

0,58

2

np

/

1

1

2

935

M Tehnika ob Topniški cesti

Ljubljana

0,46

1

2010 - 2014

/

1

2

6

946

Stara Rižarna

Ljubljana

0,42

1

np1

/

1

1

1

948

Topdom ob Letališki cesti

Ljubljana

1,19

1

2005 - 2009

/

1

2

3

950

Odprto skladišče Dravlje

Ljubljana

1,80

1

2005 - 2009

/

3

2

6

964

Bivša IMP

Ljubljana

5,08

3

2010 - 2014

/

1

2

39

966

Tobačna tovarna

Ljubljana

3,23

3

2000 - 2004

/

1

2

6

968

Gospodarska cona Brničičeva

Ljubljana

31,34

3

2010 - 2014

/

1

2

22

972

Skladišča CGP in Komunalne operative ob
Povšetovi ulici

Ljubljana

1,09

1

2010 - 2014

/

1

2

np1

np1

1

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

np1

np1

976

Objekti ob Vilharjevi cesti

Ljubljana

1,66

2

2010 - 2014

/

1

2

3

javnozasebno

1, 2

biotska raznovrstnost ; drugo

/

np1

np1

np1

978

Skladišče ob Hladilniški poti

Ljubljana

0,49

2

np1

/

1

2

1

zasebno

1

drugo

/

np1

np1

np1

979

KGB bar

Ljubljana

0,36

2

2010 - 2014

/

1

2

1

občinsko

1, 2, 3

/

/

4

np1

se ne ve,
neopredeljeno

982

Območje Veletekstila ob Masarykovi

Ljubljana

2,58

3

2010 - 2014

/

1

2

5

javnozasebno

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

np1

np1

zasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

javnozasebno
javnozasebno

/

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

np1

np1

1

tla, drugo, biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

zasebno

1

/

/

np1

np1

np1

2

javnozasebno

1

biotska raznovrstnost, drugo

/

3

lastništvo

se ne ve,
neopredeljeno

2

3

zasebno

1, 2

drugo

/

1

np1

v času do 2 leti

1

3

9

zasebno

1

/

/

1

np1

se ne ve,
neopredeljeno

/

1

2

2

/

biotska raznovrstnost

/

4

np1

v času 5-10 let

2015 - 2018

/

1

2

3

/

biotska raznovrstnost

/

3

lastništvo

v času 2–5 let

2

2000 - 2004

/

1

2

8

1

drugo

/

3

llastništvo, drugo

v času 5-10 let

0,21

3

np1

/

1

2

12
8

3

biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo

se ne ve,
neopredeljeno

Domžale

0,59

2

2010 - 2014

/

1

2

3

/

biotska raznovrstnost

/

3

Lastništvo, drugo

v času 2–5 let

Območje Elektroservisi Podrečje

Domžale

0,66

1

2015 - 2018

/

1

2

3

1

drugo

/

3

finančni viri, drugo

1077

Industrijsko obrtna cona (IOC) Zapolje

Logatec

62,77

3

2000 - 2004

/

1

2

12
4

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

/

površje, drugo, biotska raznovrstnost

/

4

lastništvo, finančni viri

1085

Restavracija Blagajana

Vrhnika

0,59

1

2005 - 2009

/

1

1

2

zasebno

1, 2

drugo

/

3

lastništvo, drugo

v času do 2 leti
v času do 2 leti
se ne ve,
neopredeljeno

994

Odprto skladišče ob Tomažičevi ulici

Ljubljana

0,31

1

2010 - 2014

/

3

2

4

996

Območje južno od vojašnice Franca Rozmana Staneta

Ljubljana

3,01

2

np1

/

3

2

7

1002

Objekta Industrijska cona Vič

Ljubljana

0,76

2

np1

/

1

3

3

1007

Kompleks Boštanj

Grosuplje

0,68

3

2010 - 2014

/

1

3

1012

Bar pri Rusu

Grosuplje

0,27

1

2005 - 2009

/

1

1033

Stanovanjsko poslovna soseska Mali grad

Kamnik

0,61

3

2000 - 2004

/

1045

Območje križišča Ljubljanske in Šaranovičeve
ceste

Domžale

0,40

2

np1

1049

Pelati Skupina pod Krakovsko cesto

Domžale

0,32

1

1050

Območje ob Krakovski cesti

Domžale

1,82

1051

Rhododendron center - Trgovina Jurček

Domžale

1053

Objekti SLOVENIJALES

1069

1089

Nekdanja gostilna Lovec in trgovina Kotnik
(Jelovškova domačija)

Vrhnika

0,42

1

np1

/

1

2

4

zasebno

1

biotska raznovrstnost

/

4

sprejemanje ustreznega
prostorskega akta, varstveni in
varovalni režimi, drugo

1090

Skladišče idrijskega rudnika živega srebra

Vrhnika

0,52

1

np1

/

1

2

2

zasebno

/

tla ; drugo

/

4

varstveni in varovalni režimi

/

/

/

2

lastništvo, finančni viri, drugo

/

/

/

1

np1

1

/

/

2

lastništvo, drugo

1

biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo

zasebno

1

/

/

4

np1

javnozasebno

3

biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

2.3 FDO starega mestnega ali vaškega jedra
800

Trško jedro Lukovice

Lukovica

2,78

2

np1

/

1

2

53

803

Vaško jedro Blagovice

Lukovica

1,51

3

2005 - 2009

/

1

2

12

894

Novo jedro Višnje Gore

0,79

2

2010 - 2014

/

1

2

7

899

Jedro naselja Krka

2,99

3

np1

/

1

2

19

Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica

1036

Šutna

Kamnik

2,00

3

1990 - 1999

/

1

3

1052

Jedro vasi Stob

Domžale

9,05

3

np1

/

1

2

10
3
12
8

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

3. FDO TURISTIČNE, ŠPORTNOREKREACIJSKE IN ŠPORNE DEJAVNOSTI
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

590

Tenis šola ŠK U.R.O.Š.

Brezovica

0.,20

2

np1

/

1

2

1

zasebno

1

/

/

4

np1

762

Kamnolom Babna Gorica - 2

Škofljica

0,54

1

2010 - 2014

/

3

1

6

zasebno

1

površje, drugo

/

4

np1

810

Športnorekreacijski center Gradiant

Ljubljana

1,19

1

2010 - 2014

/

3

1

3

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

np1

np1

874

Nedograjen gostinsko prenočitveni objekt v dolini
Ločnice

Medvode

0,40

2

1990 - 1999

/

1

3

3

/

vode, drugo

/

4

lastništvo ; finančni viri

se ne ve,
neopredeljeno

882

Nedokončana športna dvorana

Medvode

0,99

1

1980 - 1989

/

1

1

1

1, 2

/

/

2

lastništvo

v času 5-10 let

931
933
938

Stadion za Bežigradom
Nogometni stadion Slavija Vevče (Športni center
Alfa)
Motel pri Koseškem bajerju (nekdanji motel
Tikveš)

Ljubljana

3,71

1

2005 - 2009

/

1

2

2

Ljubljana

3,61

2

2005 - 2009

/

1

2

4

Ljubljana

0,62

1

2005 - 2009

/

1

3

2

945

Kopališče Vevče

Ljubljana

1,21

1

2005 - 2009

/

1

1

3

952

Hotel Bellevue

Ljubljana

1,49

1

1990 - 1999

/

1

1

3

1029

Kamnolom Cirkuše v Tuhinju

Kamnik

0,38

1

2010 - 2014

/

3

2

2

1031

Smučišče Tiha dolina

Kamnik

2,32

1

2010 - 2014

/

3

1

2

javnozasebno
javnozasebno
zasebno
javnozasebno
javnozasebno
zasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
državno ;
občinsko

1

np1
np1

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

2

np

1

biotska raznovrstnost

/

np1

np1

/

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

3

1, 2

biotska raznovrstnost

/

2

np1

1

površje, vegetacija, drugo

/

4

np1

1

površje

/

3

drugo

sprejemanje ustreznega
prostorskega akta
lastništvo, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta

np1
np1
np1
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

/

/

/

2

finančni viri, drugo

1, 2

drugo, biotska raznovrstnost

/

3

lastništvo, drugo

2

živalstvo, biotska raznovrstnost

/

3

finančni viri, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta

1

občinsko

1, 2

/

/

1

finančni viri, drugo

1037

Smučišče Ulovka

Vrhnika

22,76

1

2000 - 2004

/

1

3

22

1048

Športni park Domžale (TEN-TEN)

Domžale

3,62

2

2000 - 2004

/

1

2

29

1074

Kopališče (bazen) na Marekah

Logatec

0,57

1

1990 - 1999

/

1

1

4

1087

Bazen v Športnem parku Vrhnika

Vrhnika

0,75

2

2005 - 2009

/

1

2

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

4. FDO INDUSTRIJSKIH IN OBRTNIH DEJAVNOSTI
576

LIKO Vrhnika - obrat Borovnica

Borovnica

6,45

2

2010 - 2014

/

1

2

3

javnozasebno

/

vode, zrak, tla

/

1

llastništvo, finančni viri, drugo

v času 2–5 let

583

Hoja galanterija Podpeč

Brezovica

3,90

2

2010 - 2014

/

1

2

2

zasebno

1

vode, zrak, tla

/

4

lastništvo, finančni viri,
varstveni in varovalni režimi,
drugo

v času do 2 leti

647

Žaga podjetja Hoja

0,64

2

2010 - 2014

/

1

2

7

javnozasebno

/

vode, drugo

/

4

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo

se ne ve,
neopredeljeno

648

Hoja Mobiles

1,85

2

2010 - 2014

/

1

1

3

javnozasebno

1

vode, drugo

/

4

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo

se ne ve,
neopredeljeno

677

SCT jama

Mengeš

1,28

1

2010 - 2014

/

3

1

2

javnozasebno

/

vode, zrak, tla, površje, drugo

/

2

np1

774

Stolarna Dobrepolje

Dobrepolje

0,69

2

2010 - 2014

/

1

1

2

zasebno

1

drugo, biotska raznovrstnost

/

4

lastništvo

1

vode, tla, drugo

/

2

np1

v času do 2 leti
v času do 2 leti

833

Industrija usnja Vrhnika (IUV) - Usnjarna Šmartno

834

Kompleks Litijske mesarije

836

Lesna industrija Litija

838

Stara Kovina na Pungrtu

858

Mizarstvo Vič

DobrovaPolhov
Gradec
DobrovaPolhov
Gradec

Šmartno pri
Litiji
Šmartno pri
Litiji
Šmartno pri
Litiji
Šmartno pri
Litiji
Ljubljana

3,96

3

2000 - 2004

/

1

2

24

javnozasebno

0,58

1

2010 - 2014

/

1

1

1

zasebno

1

vode, drugo

/

1

lastništvo, drugo

0,22

1

1970 - 1979

/

1

1

1

zasebno

1

drugo

/

3

lastništvo, drugo

0,58

2

np1

/

1

2

2

javnozasebno

1

drugo

/

4

0,67

3

2005 - 2009

/

1

3

1

zasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
državno ;
občinsko
javnozasebno
javnozasebno

lastništvo, drugo
np1

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

/

/

/

np1

1

tla, drugo

/

4

1

drugo, biotska raznovrstnost

/

2

np1

se ne ve,
neopredeljeno

1

biotska raznovrstnost, površje, drugo, tla

/

np1

np1

np1

1

tla, biotska raznovrstnost, drugo

/

2

np1

np1

1, 2

biotska raznovrstnost

/

2

np1

np1

1, 2, 3

biotska raznovrstnost, drugo

/

np1

np1

np1

np

865

Nekdanje skladišče Donita

Medvode

0,73

2

np1

/

1

2

2

881

Območje bivše tovarne Tekstilna Medvode

Medvode

5,39

3

2000 - 2004

/

1

2

25

922

Nekdanja opekarna Gameljne

Ljubljana

3,87

2

1970 - 1979

/

1

2

21

924

Tekstilna tovarna Rašica

Ljubljana

2,76

2

2010 - 2014

/

1

2

3

930

Tovarna vijakov Tovil

Ljubljana

1,46

1

2000 - 2004

/

1

1

6

942

Tovarna Rog

Ljubljana

1,53

2

1990 - 1999

/

1

2

4

944

Objekt (kurilnica) na Jamnikarjevi ulici

Ljubljana

0,76

1

np1

/

1

1

7

zasebno

1, 2

biotska raznovrstnost, drugo

/

2

np1

np1

954

Litostroj - južni del

Ljubljana

4,50

2

2000 - 2004

/

1

1

3

javnozasebno

1, 2

tla, biotska raznovrstnost, vode, drugo

/

np1

np1

np1

1010

Tekstilna tovarna Motvoz in Platno

Grosuplje

3,14

2

2015 - 2018

/

1

2

7

zasebno

/

zrak, biotska raznovrstnost, drugo

/

2

lastništvo

1011

Objekt Pod Slivniškim hribom

Grosuplje

1,38

1

2010 - 2014

/

1

3

1

zasebno

1

/

/

3

lastništvo, drugo

1016

Kemijska industrija Kamnik (KIK)

Kamnik

57,13

2

2005 - 2009

/

1

2

38

1, 2

vode, tla, površje, drugo

/

3

lastništvo, drugo

1020

Meso Kamnik

Kamnik

0,24

1

2000 - 2004

/

1

2

2

1

vode

/

3

np1

1025

Industrijska cona Korenova

Kamnik

32,08

3

2010 - 2014

/

1

2

37

1

vode, tla, biotska raznovrstnost, drugo

/

2

np1

1027

Kamnoseštvo Azur

Kamnik

1,23

2

2010 - 2014

/

1

2

6

/

vode, drugo

/

3

np1

1040

Stol

Kamnik

6,76

3

2000 - 2004

/

1

3

6

1

drugo

/

3

np1

1041

Poslovna cona Črnelo (nekdanja Farma Črnelo)

Domžale

2,84

3

1990 - 1999

/

1

3

9

3

voda, tla, drugo

/

4

lastništvo

1044

Oljarna Domžale

Domžale

1,90

1

2000 - 2004

/

1

2

7

1

vode, tla, drugo

/

2

lastništvo

v času 2 do 5 let

1046

Mlin Študa ("Maln")

Domžale

0,94

1

1990 - 1999

/

1

2

5

1

/

/

1

lastništvo

v času 2 do 5 let

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

lastništvo, finančni viri

v času 5-10 let

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
v času do 2 leti

1055

Univerzale

Domžale

1,28

3

2000 - 2004

/

1

2

1

1071

Termit - obrat ILPOS Selo pri Ihanu

Domžale

1,57

3

2015 - 2018

/

1

2

4

1073

KLI Logatec

Logatec

13,27

1

2005 - 2009

/

1

2

8

1093

Območje Tojnice

Vrhnika

9,46

2

2005 - 2009

/

1

2

4

1096

LIKO lesna industrija Vrhnika

Vrhnika

6,65

2

2010 - 2014

/

1

2

11

državno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

2

drugo

/

3

lastništvo

/

vode, drugo

/

2

varstveni in varovalni režimi,
drugo

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

1

tla, drugo, biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo, finančni viri, drugo

v času do 2 leti

1, 3

vode, tla, biotska raznovrstnost, površje, drugo

/

2

lastništvo, drugo

1

tla, zrak, biotska raznovrstnost, drugo

/

2

np1

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

5. FDO OBRAMBE, ZAŠČITE IN REŠEVANJA
756

Vojaško območje Posest Lanišče

Škofljica

4,12

1

np1

/

1

1

2

javnozasebno

1

vode, drugo

/

4

lastništvo

870

Raketni položaj Valburga

Medvode

2,99

1

1990 - 1999

/

1

1

1

državno

/

površje

/

4

np1

987

Vojaški objekti (skladišča) Roje pri Šentvidu

Ljubljana

3,08

1

np1

/

1

2

1

državno

1

tla , vode

/

4

varstveni in varovalni režimi

np1

988

Centralno skladišče Uprave za logistiko MORS Ljubljana Šentvid

Ljubljana

11,81

3

2005 - 2009

/

1

3

11

/

tla, vode

/

np1

np1

np1

1083

Vojašnica na Stari Vrhniki

Vrhnika

39,96

2

2010 - 2014

/

1

3

34

/

tla, drugo

/

4

lastništvo, drugo

v času do 2 leti

Kamnik

0,42

1

1990 - 1999

/

1

1

5

javnozasebno

/

vode, drugo

/

4

np1

se ne ve,
neopredeljeno

javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

6. FDO PRIDOBIVANJA MINERALNIH SUROVIN
6.1 FDO rudnika
1028

Objekti Rudnika kaolina Črna pri Kamniku

6.2 FDO kamnoloma, peskokopa
549

Kamnolom Povodje

Vodice

4,32

1

1990 - 1999

/

1

1

2

javnozasebno

1

vegetacija, površje

/

2

finančni viri

v času 5-10 let

554

Peskokop Prosca

Horjul

0,53

1

1990 - 1999

/

2

1

5

zasebno

/

vegetacija, površje

/

3

lastništvo, drugo

v času 5-10 let

587

Kamnolom Notranje Gorice

Brezovica

1,06

2

pred 1960

/

3

2

1

državno

/

površje

/

4

lastništvo, drugo

v času 2–5 let

/

vegetacija, površje, drugo

/

3

lastništvo, finančni viri, drugo

588

Kamnolom Preserje (pod Žalostno goro)

Brezovica

7,80

2

1990 - 1999

/

2

2

5

javnozasebno

591

Peskokop Boršt pri Rakitni

Brezovica

0,54

3

np1

/

2

1

1

zasebno

/

Vegetacija, površje, drugo, biotska raznovrstnost

/

4

lastništvo

636

Kamnolom Male Lašče

Velike Lašče

0,79

1

np1

/

2

1

7

javnozasebno

/

Vode, površje, drugo, biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi

637

Peskokop Podturjak

Velike Lašče

1,52

2

2010 - 2014

/

1

1

3

zasebno

/

Vegetacija, površje, drugo

/

4

Lastništvo, drugo

638

Kamnolom Lužarjev breg

Velike Lašče

0,55

1

2000 - 2004

/

2

2

2

zasebno

/

Vegetacija, površje

/

4

Lastništvo, drugo

639

Peskokop Zgonče

Velike Lašče

0,40

1

np1

/

2

2

2

zasebno

/

Vegetacija, površje, drugo

/

4

lastništvo, finančni viri, drugo

649

Kamnolom Planina nad Horjulom

0,84

2

2000 - 2004

/

3

1

2

zasebno

/

Vegetacija, površje

/

4

np1

se ne ve,
neopredeljeno

650

Kamnolom Hrastenice

7,18

2

1990 - 1999

/

3

1

4

javnozasebno

/

Vode, vegetacija, površje, drugo

/

2

lastništvo

se ne ve,
neopredeljeno

652

Kamnolom Setnik

0,55

2

np1

/

3

2

1

zasebno

/

Površje, drugo

/

3

np1

se ne ve,
neopredeljeno

653

Kamnolom Butajnova

0,41

1

1980 - 1989

/

2

1

6

javnozasebno

/

Vegetacija, površje, drugo

/

4

np1

se ne ve,
neopredeljeno

654

Peskokop Smolnik

0,63

2

2000 - 2004

/

2

1

2

zasebno

/

Vegetacija površje

/

4

lastništvo, drugo

se ne ve,
neopredeljeno

671

Kamnolom v bližini Topol

Mengeš

0,56

1

np1

/

2

1

4

zasebno

/

vegetacija ; površje

/

1

np1

674

Kamnolom pri Cegvenci

Mengeš

0,60

1

np1

/

3

1

3

javnozasebno

/

vode ; vegetacija ; površje; drugo

/

4

np1

734

Kamnolom Pretrž

Moravče

0,52

2

np1

/

2

2

2

zasebno

/

površje; drugo

/

4

np1

744

Kamnolom Ušenišče

Moravče

30,38

2

np1

/

1

1

5

/

vode ; zrak ; vegetacija; površje; drugo

/

1

np1

745

Kamnolom Planjava

Moravče

0,91

1

np1

/

2

1

5

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

DobrovaPolhov
Gradec
DobrovaPolhov
Gradec
DobrovaPolhov
Gradec
DobrovaPolhov
Gradec
DobrovaPolhov
Gradec

javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

746

Območje pridobivanja kremenčevega peska
Podstran-Soteska

Moravče

9,44

2

2010 - 2014

/

3

1

15

javnozasebno

/

vode ; vegetacija ; površje; drugo

/

3

np1

760

Kamnolom Želimlje - 2

Škofljica

0,82

2

np1

/

3

2

1

zasebno

/

vegetacija ; površje

/

3

lastništvo

764

Kamnolom Orle - 2

Škofljica

0,71

1

2010 - 2014

/

2

2

2

zasebno

/

vegetacija ; površje; drugo

/

4

lastništvo, finančni viri

765

Kamnolom Orle - 4

Škofljica

0,53

1

2010 - 2014

/

2

1

3

zasebno

/

vode ; vegetacija ; površje; drugo

/

4

lastništvo, finančni viri

766

Kamnolom Orle - 5

Škofljica

2,28

2

2000 - 2004

/

2

2

10

javnozasebno

1, 2

vegetacija ; površje; drugo

/

4

lastništvo, finančni viri

767

Kamnolom Orle - 6

Škofljica

3,86

2

2010 - 2014

/

3

2

1

zasebno

/

vode ; vegetacija ; površje

/

4

lastništvo, finančni viri

787

Kamnolom Škrilje

Ig

0,43

2

np1

/

2

1

1

zasebno

/

vode ; vegetacija ; površje; drugo

/

4

788

Kamnolom Kurešček - 3

Ig

0,45

1

2010 - 2014

/

2

3

1

zasebno

/

vegetacija ; površje

/

2

np1

789

Kamnolom Ig - 2

Ig

0,97

2

2010 - 2014

/

3

2

2

državno ;
občinsko

/

vegetacija ; površje

/

2

np1

794

Kamnolom Koreno

Lukovica

0,56

1

np1

/

2

1

2

zasebno

/

vegetacija ; površje; drugo

/

4

np1

795

Kamnolom Vrhovlje

Lukovica

1,32

2

2010 - 2014

/

3

2

5

javnozasebno

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

796

Kamnolom Podmilj

Lukovica

1,27

1

np1

/

2

1

2

zasebno

/

vegetacija ; površje; drugo

/

4

np1

797

Peskokop Brdo pri Lukovici

Lukovica

0,79

1

2010 - 2014

/

3

2

1

zasebno

/

površje

/

4

np1

818

Kamnolomi Dolska dolina

Grosuplje

0,85

2

1990 - 1999

/

2

1

4

javnozasebno

1

površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

4

lastništvo, finančni viri

819

Peskokop Klanci I

Grosuplje

0.58

2

1990 - 1999

/

2

2

5

zasebno

/

vegetacija ; površje

/

4

820

Peskokop Kožljevec (Klanci II)

Grosuplje

1

2005 - 2009

/

3

2

2

zasebno

/

vegetacija ; površje

/

4

1

2010 - 2014

/

2

1

3

zasebno

/

vegetacija ; površje; biotska raznovrstnost

/

4

lastništvo, drugo

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

822

Peskokop Velika Stara vas

839

Kamnolom Črni potok

840

Kamnolom Gradiške Laze

841

Kamnolom Železnikov pruh

842

Kamnolom Koželj

876

Kamnolom Golo Brdo

877
883

Grosuplje
Šmartno pri
Litiji
Šmartno pri
Litiji
Šmartno pri
Litiji
Šmartno pri
Litiji

0,88
0,55

javnozasebno
javnozasebno

np1

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo
lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo

0,46

1

2010 - 2014

/

2

1

5

0,92

1

np1

/

2

1

3

2,02

1

2005 - 2009

/

2

1

4

zasebno

/

vegetacija ; površje; drugo; biotska raznovrstnost

/

4

np1

1,19

2

np1

/

2

2

1

zasebno

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

Medvode

0,57

1

2010 - 2014

/

2

1

1

zasebno

/

površje

/

4

np1

Kamnolom Sobrače

Ivančna
Gorica

0,71

1

2000 - 2004

/

2

1

4

/

vegetacija ; površje

/

2

np1

Kamnolom Marevšnik

Medvode

0,52

2

np1

/

2

1

4

/

vegetacija ; površje

/

4

drugo

0,47

2

np1

/

2

1

5

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

0,60

1

np1

/

2

2

5

zasebno

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

0,62

1

np1

/

2

1

1

zasebno

/

površje; drugo

/

4

np1

1,03

2

1990 - 1999

/

2

1

3

zasebno

/

vode ; vegetacija ; površje; drugo

/

4

np1

0,53

1

2000 - 2004

/

2

1

1

zasebno

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

890

Kamnolomi Velike Rebrce

891

Kamnolom Zgornja Draga

892

Peskokop Mala Goričica

893

Peskokop Potok

898

Peskokopa Kolke

912

Deponija peska z utrjeno površino ob Savi

Ljubljana

2,75

2

2005 - 2009

/

3

1

14

javnozasebno

/

biotska raznovrstnost ; površje; tla ; vode

/

np1

np1

np1

920

Kamnolomi Prežganje

Ljubljana

2,63

1

np1

/

2

1

4

zasebno

/

vegetacija ; površje

/

np1

np1

np1

921

Kamnolom Podutik-Strmica

Ljubljana

5,02

2

2010 - 2014

/

1

1

6

1

vode ; tla ; vegetacija ; biotska raznovrstnost ;
površje; drugo

/

2

np1

np1

983

Peskokop Brezje pri Podlipoglavu (Repče)

Ljubljana

0,77

2

2010 - 2014

/

2

1

34

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

1004

Kamnolom Mali Vrh pri Šmarju

Grosuplje

0,41

2

2000 - 2004

/

2

2

1

/

površje; drugo

/

4

lastništvo, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta

javnozasebno
javnozasebno
zasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

1005

Peskokop Žalna

Grosuplje

0,72

3

2000 - 2004

/

2

2

2

javnozasebno

/

vegetacija ; površje

/

4

lastništvo, finančni viri,
sprejemanje ustreznega
prostorskega akta

1006

Kamnolom Valnaček

Grosuplje

4,11

3

2010 - 2014

/

2

2

3

zasebno

/

vegetacija ; površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

2

np1

1022

Kamnolom Špitalič

Kamnik

1,36

3

np1

/

3

3

5

/

vegetacija ; živalstvo ; površje

/

3

np1

1030

Peskokop Liplje

Kamnik

0,44

3

2010 - 2014

/

2

1

3

/

vode ; površje; drugo

/

4

np1

1057

Kamnolom Kolovec

Domžale

0,43

1

np1

/

2

1

3

/

vegetacija ; površje; drugo

/

4

np1

1058

Kamnolom Jasen

Domžale

0,81

1

2010 - 2014

/

2

1

6

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

1078

Kuclerjev kamnolom

Vrhnika

1,77

1

pred 1960

/

1

2

13

1

vegetacija ; površje; drugo

/

2

varstveni in varovalni režimi

1079

Kamnolom Čelo

Vrhnika

4,76

1

2015 - 2018

/

3

1

3

1

vegetacija ; površje

/

1

np1

1080

Kamnolom Podčelo

Vrhnika

0,51

1

np1

/

2

1

5

/

vegetacija ; površje

/

4

np1

817

Gramoznica Obrije

Ljubljana

11,31

2

2005 - 2009

/

1

2

44

1

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; površje; drugo

/

np1

np1

np1

861

Gramoznica Gameljne

Ljubljana

3,00

2

2010 - 2014

/

2

1

6

/

vode; tla ; površje; drugo; biotska raznovrstnost

/

1

varstveni in varovalni reőimi

np1

/

vode ; vegetacija ; živalstvo ; površje; drugo ;
biotska raznovrstnost

/

4

1, 3

površje; drugo

/

2

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

6.3 FDO gramozne jame
javnozasebno
javnozasebno

6.4 FDO ostalih območij pridobivanja mineralnih surovin
1059

Glinokop Rova ob nekdanji opekarni Radomlje

Domžale

14,18

2

1970 - 1979

/

3

2

53

1092

Bajerji

Vrhnika

34,40

2

1960 - 1969

/

1

2

22

javnozasebno
javnozasebno

finančni viri, varstveni in
varovalni režimi, drugo
lastništvo, varstveni in
varovalni režimi

v času 2–5 let
v času 2–5 let

7. FDO INFRASTRUKTURE
7.1 FDO prometne infrastrukture
579

Neurejeno parkirišče ob Stari postaji

Borovnica

0,16

3

np1

/

3

1

6

zasebno

/

vode ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

4

758

Skladiščni prostor Reber pri Škofljici

Škofljica

0,57

2

2005 - 2009

/

2

2

5

zasebno

/

vode ; tla ; drugo

/

4

773

Železniška postaja Dobrepolje v Predstrugah

Dobrepolje

1,15

2

1970 - 1979

/

1

2

4

/

biotska raznovrstnost

/

2

804

Del AC počivališča Lukovica Sever

Lukovica

0,77

1

2005 - 2009

/

2

2

2

/

/

/

4

/

2

2

1

občinsko

/

/

/

2

javnozasebno
državno ;
občinsko

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi
sprejemanje ustreznega
prostorskega akta, varstveni in
varovalni režimi, drugo
lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo
lastništvo
finančni viri, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta,
varstveni in varovalni režimi,
drugo
lastništvo, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
v času 5-10 let
se ne ve,
neopredeljeno

872

Neurejeno parkirišče Goričane

Medvode

0,34

3

np1

875

Neurejeno parkirišče ob golf igrišču Smlednik

Medvode

1,62

2

2010 - 2014

/

3

2

1

zasebno

/

vode ; tla ; živalstvo ; biotska raznovrstnost

/

3

903

Neurejeno parkirišče Novi center Ivančna Gorica

0,54

3

2005 - 2009

2005 - 2009

2

2

1

občinsko

/

/

/

1

np1

904

Neurejeni parkirišči Ivančna Gorica - center

0,38

3

np1

np1

3

2

1

občinsko

/

/

/

1

lastništvo, drugo

916

Staro letališče Ljubljana

Ljubljana

0,75

2

pred 1960

/

1

1

21

1, 2

drugo

/

2

np1

np1

947

Utrjena površina ob Dunajski cesti - Črnuče

Ljubljana

0,20

1

2010 - 2014

/

2

2

3

1

biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

998

Območje CPL ob Stolpniški ulici

Ljubljana

1,93

2

2010 - 2014

/

1

3

np

/

biotska raznovrstnost ; drugo

/

3

lastništvo

1023

Neurejeno parkirišče Perovo osrednji del

Kamnik

0,27

2

2015 - 2018

/

3

1

4

/

tla ; drugo

/

2

np1

1070

Neurejeno parkirišče Dob

Domžale

0,50

3

2015 - 2018

/

3

2

6

/

vode ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

2

np1

1072

Neurejeno parkirišče in skladišči Zaboršt

Domžale

0,65

2

2000 - 2004

/

3

2

7

/

tla; drugo ; biotska raznovrstnost

/

2

np1

1088

Neurejeno parkirišče ob Centralni postaji Vrhnika

Vrhnika

0,13

3

1960 - 1969

/

1

2

1

občinsko

1

drugo

/

2

np1

v času do 2 leti

Horjul

0,56

3

np1

/

2

2

6

javnozasebno

/

vode ; površje; drugo

/

2

sprejemanje ustreznega
prostorskega akta

v času 5-10 let

Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

v času 2–5 let
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

7.2 FDO okoljske infrastrukture
555

Deponija Žažar

556

Deponija Vrzdenec

Horjul

0,58

2

np1

/

2

2

1

zasebno

/

vode ; tla ; površje; drugo

/

2

lastništvo
finančni viri, varstveni in
varovalni režimi, drugo
lastništvo, varstveni in
varovalni režimi

v času 5-10 let

577

Območje "Cegunce" (Jaškov) - deponija Dol

Borovnica

3,65

2

2010 - 2014

/

3

1

1

občinsko

/

vode ; tla ; površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

3

580

Deponija peska Borovnica

Borovnica

0,26

3

np1

/

3

1

6

zasebno

/

vode ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

4

586

Kamnolom Šivčev grič

Brezovica

0,55

2

np1

/

2

1

20

javnozasebno

/

vode, tla, vegetacija, površje, drugo

/

4

lastništvo

644

Deponija Gabrje

0,72

3

np1

/

3

3

4

zasebno

/

vode ; drugo

/

3

np1

se ne ve,
neopredeljeno

651

Deponija Razori

0,71

3

np1

/

3

2

15

javnozasebno

/

vode ; vegetacija ; drugo

/

4

lastništvo

se ne ve,
neopredeljeno

730

Nekdanja deponija - Mlake

Trzin

1,20

2

1990 - 1999

/

3

1

6

zasebno

/

površje; tla ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta

v času 2–5 let

743

Lojzetova jama

Komenda

0,89

1

np1

/

2

1

8

/

vode ; tla ; površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

3

drugo

v času 2–5 let

754

Deponija Podgora pri Dolskem

Dol pri
Ljubljani

1,02

2

np1

/

3

1

14

/

vode ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

3

np1

se ne ve,
neopredeljeno

763

Deponija peska ob progi za motokros

Škofljica

0,98

3

np1

/

3

3

5

javnozasebno

/

vode

/

3

lastništvo, finančni viri,
sprejemanje ustreznega
prostorskega akta

se ne ve,
neopredeljeno

771

Deponija zemljine in drugega materiala Vodice

Vodice

2,73

3

np1

/

2

2

1

zasebno

/

vode ; površje

/

4

np1

790

Deponija Vrbljene

Ig

1,15

2

np1

/

2

1

11
8

javnozasebno

/

vode ; tla ; drugo

/

4

np1

791

Deponija Škrilje

Ig

1,00

3

np1

/

3

1

4

zasebno

/

drugo

/

4

np1

792

Deponija peska Ig

Ig

0,65

3

np1

/

2

3

1

zasebno

/

vegetacija ; drugo

/

4

np1

793

Avtoodpad Kremenica

Ig

0,68

3

np1

/

1

2

2

zasebno

/

tla ; drugo

/

1

lastništvo

/

vode ; drugo

/

3

np1

/

vode ; površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

1

np1

v času 2–5 let
np1

DobrovaPolhov
Gradec
DobrovaPolhov
Gradec

801

Deponija gradbenega materiala Zgornje Prapreče

Lukovica

0,52

3

np1

/

2

2

3

824

Deponija Velika Stara vas

Grosuplje

0,43

2

2010 - 2014

/

3

1

4

javnozasebno
javnozasebno

javnozasebno
javnozasebno

v času 2–5 let
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

825

Deponija zemljine in drugega materiala Peč

Grosuplje

1,02

3

2015 - 2018

/

2

1

2

zasebno

/

tla ; površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

1

np1

837

Odlagališče industrijskih odpadkov Rakovnik

Šmartno pri
Litiji

2,09

1

2005 - 2009

/

1

1

2

javnozasebno

/

vode ; tla ; vegetacija ; površje; drugo ; biotska
raznovrstnost

/

4

lastništvo, drugo

851

Deponija zemljine, peska in drugega materiala
Breg pri Komendi

Komenda

1,38

2

2005 - 2009

/

1

2

1

zasebno

/

površje; tla ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

4

np1

852

Deponija Veliki potok

Grosuplje

2,87

1

2010 - 2014

/

2

1

1

zasebno

/

vode ; tla; površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

1

lastništvo, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta,
drugo

v času do 2 leti

860

Peskokop Podutik (KPL Gradnje)

Ljubljana

3,73

2

2010 - 2014

/

1

1

7

javnozasebno

1

vode ; biotska raznovrstnost ; površje; drugo

/

np1

varstveni in varovalni režimi

np1

863

Deponija zemljine in drugega materiala Zgornje
Pirniče

Medvode

0,81

1

2010 - 2014

/

2

1

2

državno

/

vode ; tla ; drugo

/

4

np1

se ne ve,
neopredeljeno

871

Utrjena površina med železnico in reko Soro

Medvode

3,22

2

2010 - 2014

/

2

1

3

/

vode ; površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo, finančni viri

v času 5-10 let

873

Deponija peska, zemljine in drugega materiala
Verje

Medvode

1,15

2

np1

/

3

1

4

/

vode ; tla ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

4

se ne ve,
neopredeljeno

878

Hipodrom Smlednik

Medvode

4,08

2

1990 - 1999

/

2

1

12

/

vode ; zrak ; tla ; površje; drugo ; biotska
raznovrstnost

/

2

varstveni in varovalni režimi,
drugo
lastništvo, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta,
drugo

879

Gramoznica Jeprca

Medvode

5,30

2

2005 - 2009

/

3

1

6

/

vode ; površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo

v času 2–5 let

901

Deponija Stransko polje

Ivančna
Gorica

0,90

2

2010 - 2014

/

2

1

2

/

vode ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

4

np1

se ne ve,
neopredeljeno

906

Deponija ob Litijski cesti

Ljubljana

0,36

3

np1

/

2

1

1

zasebno

/

površje; biotska raznovrstnost ; drugo ; tla

/

np1

varstveni in varovalni režimi

np1

909

Deponija Šmartno pod Šmarno goro ob AC

Ljubljana

0,78

2

np1

/

2

2

1

državno

/

vode ; površje; biotska raznovrstnost ; drugo

/

np1

np1

np1

/

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

/

4

np1

np1

/

vode ; tla ; površje; biotska raznovrstnost ; drugo

/

1

np1

v času do 2 leti

1

vode ; vegetacija ; površje; drugo ; biotska
raznovrstnost

/

4

lastništvo, drugo

se ne ve,
neopredeljeno

941

Odprto skladišče ob Peruzzijevi ulici

Ljubljana

0,96

1

2010 - 2014

/

3

1

9

958

Gramoznica Stanežiče

Ljubljana

4,57

1

2005 - 2009

/

3

1

6

960

Deponija in peskokop Zgornje Duplice

Grosuplje

1,42

2

1990 - 1999

/

3

1

2

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

javnozasebno
javnozasebno
zasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

v času 2–5 let

/

površje; drugo

/

2

np1

se ne ve,
neopredeljeno

1

biotska raznovrstnost ; drugo

/

2

np1

np1

/

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; površje; drugo

/

np1

np1

np1

/

tla ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

/

tla ; drugo

/

np1

np1

np1

1

vode ; tla ; biotska raznovrstnost; drugo

/

2

np1

np1

zasebno

/

biotska raznovrstnost ; drugo

/

np1

np1

np1

27

javnozasebno

1

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; povr?je ; drugo

/

np1

np1

np1

1

zasebno

/

drugo

5

np1

np1

np1

1

1

np1

973

Bivši kamnolom Lesno brdo

Vrhnika

0,73

1

1980 - 1989

/

1

2

3

977

Deponija in parkirišče ob Vilharjevi cesti

Ljubljana

2,83

3

2005 - 2009

/

1

2

4

980

Deponija Stožice

Ljubljana

1,13

1

2010 - 2014

/

2

1

1

981

Avtoodpad ob Cesti dveh cesarjev

Ljubljana

0,62

1

np1

/

2

1

3

984

Deponija ob Savi

Ljubljana

0,47

2

2010 - 2014

/

3

1

9

985

Deponija ob Premrlovi cesti

Ljubljana

4,27

1

2010 - 2014

/

3

1

12

991

Deponija peska ob Mihovem štradonu

Ljubljana

0,23

2

2010 - 2014

/

2

2

1

992

Deponija peska in drugega materiala južno od
Industrijske cone Ljubljana - Vič

Ljubljana

1,16

2

2015 - 2018

/

1

3

997

Utrjena površina Pod Jezom Vrhovci

Ljubljana

0,25

1

2010 - 2014

2010 - 2014

2

3

javnozasebno
javnozasebno
občinsko
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

1000

Območje med Malim grabnom in AC

Ljubljana

0,43

1

2010 - 2014

/

1

1

1

zasebno

/

tla, vode, drugo

/

np

1019

Deponija na zelenem pasu od CIRIUSA do brvi na
Perovem ob Kamniški Bistrici

Kamnik

0,88

3

2010 - 2014

/

3

2

5

javnozasebno

/

vode ; tla ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

3

lastništvo

1039

Deponija za nekdanjo Livarno Titan Kamnik

Kamnik

1,35

2

np1

/

3

1

1

občinsko

/

vode ; tla ; drugo

/

2

np1

1047

Deponija Prelog

Domžale

1,45

2

np1

/

2

1

4

/

vode ; tla ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

4

1060

Deponija Radomlje

Domžale

0,72

2

2015 - 2018

/

2

1

3

/

vode ; tla; drugo

/

4

1064

Utrjena površina Mlake

Domžale

6,44

2

2010 - 2014

/

3

2

42

/

vode ; vegetacija ; živalstvo ; biotska
raznovrstnost ; površje; drugo

/

2

1068

Okolica Bioplinarne Ihan

Domžale

4,24

2

np1

/

3

1

5

/

vode ; tla ; drugo ; biotska raznovrstnost

/

4

np1

v času 2–5 let

1084

Kamnolom Stara Vrhnika

Vrhnika

1,43

3

np1

/

2

2

5

/

površje; vegetacija ; drugo

/

4

np1

se ne ve,
neopredeljeno

1095

Deponija Verd

Vrhnika

0,36

2

2010 - 2014

/

2

1

12

/

tla ; biotska aznovrstnost ; drugo

/

4

lastništvo

v času do 2 leti

1098

Mokrice

Vrhnika

1,70

2

2010 - 2014

/

3

1

5

1

vode ; tla ; površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

2

drugo

v času 2–5 let

Medvode

2,16

1

2010 - 2014

/

3

1

5

zasebno

/

drugo

/

4

lastništvo, drugo

se ne ve,
neopredeljeno

v času 5-10 let

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

np

sprejemanje ustreznega
prostorskega akta
varstveni in varovalni režimi,
drugo
lastništvo, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta,
varstveni in varovalni režimi,
drugo

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
v času 5-10 let

7.3 FDO ostale gospodarske javne infrastrukture
864

Bioplinarna Petač

7.4 FDO zelene infrastrukture
582

Zelene površine ob železniški postaji

Borovnica

1,61

3

2005 - 2009

/

3

2

4

javnozasebno

/

vode ; tla

/

2

lastništvo, finančni viri

681

Vrtičkarske površine Mengeš

Mengeš

0,70

3

np1

/

3

2

3

zasebno

/

tla ; vode

/

4

np1

747

Kompleks dvorca Dol

Dol pri
Ljubljani

9,00

1

pred 1960

/

1

1

7

1

/

/

3

lastništvo

869

Vrtički Preska

Medvode

2,23

3

np1

/

1

2

12

1

vode ; tla ; drugo

/

3

sprejemanje ustreznega
prostorskega akta

v času 2–5 let

915

Park Habjanov bajer

Ljubljana

1,07

1

2005 - 2009

2005 - 2009

3

1

3

/

biotska raznovrstnost

5

np1

np1

np1

929

Vrtičkarske površine ob Savi v Črnučah

Ljubljana

21,75

3

np1

/

3

2

14
8

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

1

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

/

np1

np1

np1

932

Hrovatinov vrt

Ljubljana

0,22

1

np1

/

3

1

3

zasebno

1

drugo

/

np1

np1

np1

955

Vrtičkarske površine ob Zaloški cesti

Ljubljana

2,33

2

np1

/

3

2

54

javnozasebno

1

tla ; biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

959

Vrtičkarske površine Gunclje

Ljubljana

0,76

3

np1

/

3

2

1

občinsko

1

drugo ; biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

961

Vrtičkarske površine Stožice

Ljubljana

1,43

3

2005 - 2009

/

3

2

14

javnozasebno

1

tla ; vode ; biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

962

Vrtičkarske površine Stegne

Ljubljana

5,31

3

np1

/

3

2

15

zasebno

/

tla ; vode ; biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

/

3

2

6

np1

np1

963

Vrtičkarske površine ob Hladnikovi cesti

Ljubljana

2,71

3

np1

986

Vrtičkarske površine ob Kamniškem železniškem
kraku

Ljubljana

0,47

3

np1

/

3

2

2

999

Vrtičkarske površine ob Športnem parku Svoboda

Ljubljana

1,46

2

np1

/

1

2

16

zasebno
javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

1

vode ; tla ; biotska raznovrstnost

/

np1

/

vode ; tla ; biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

/

vode ; tla ; biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

1001

Vrtičkarske površine ob Cesti dveh cesarjev

Ljubljana

9,66

3

np1

/

3

2

9

javnozasebno

/

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

/

np1

np1

1014

Vrtičkarske površine ob Kemijski industriji Kamnik

Kamnik

1,21

3

np1

/

3

2

5

zasebno

/

tla

/

4

np1

1015

Vrtičkarske površine Duplica

Kamnik

1,85

3

np1

/

3

2

13

javnozasebno

/

vode ; tla

/

4

np1

1021

Vrtnarija Kamnik

Kamnik

0,57

3

2000 - 2004

/

1

2

1

občinsko

/

vode ; tla

/

3

np1

1032

Vrtičkarske površine ob Korenovi cesti (območje
predvidenega Južnega terminala (Kolodvor))

Kamnik

1,01

3

np1

/

3

2

12

javnozasebno

/

vode ; tla

/

3

np1

Velike Lašče

4,36

1

2005 - 2009

2005 - 2009

2

2

5

zasebno

/

površje; vegetacija

5

4

finančni viri, drugo

v času 2–5 let

0,87

1

np1

np1

3

3

4

zasebno

/

vode ; površje

5

2

drugo

se ne ve,
neopredeljeno

0,99

1

2010 - 2014

2010 - 2014

3

1

2

javnozasebno

1

vode ; vegetacija ; biotska raznovrstnost

5

2

lastništvo

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

np1
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

8. FDO PREHODNE RABE
8.1 FDO opuščenega gradbišča
633

Zobanje njive

DobrovaPolhov
Gradec
DobrovaPolhov
Gradec

642

Načrtovana soseska Jarčen potok

643

Gradbišče stanovanjske soseske Šujica

732

Del IOC Trzin

Trzin

0,25

2

1990 - 1999

1990 - 1999

1

2

5

zasebno

/

/

/

3

lastništvo, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta,
drugo

733

Gradbišče IRI / IRMA

Trzin

0,22

1

2010 - 2014

2010 - 2014

1

2

2

zasebno

1

/

/

4

lastništvo, finančni viri

750

Obrtno podjetniška cona Dolsko

Dol pri
Ljubljani

4,41

1

2010 - 2014

2010 - 2014

3

1

3

1

vode ; tla ; drugo ; biotska raznovrstnost

5

3

np1

757

POC Škofljica - jug

Škofljica

11,15

1

2010 - 2014

2010 - 2014

3

1

32

/

drugo

5

1

lastništvo, finančni viri, drugo

785

Poslovna cona Ig

Ig

795

1

2005 - 2009

2005 - 2009

3

1

3

1

vode ; drugo

5

1

finančni viri

v času do 2 leti

786

Načrtovana stanovanjska soseska Podkraj

Ig

0,99

1

2010 - 2014

2010 - 2014

3

1

13

/

/

5

2

finančni viri, drugo

se ne ve,
neopredeljeno

799

Območje L6 Lukovica-jug

Lukovica

5,82

1

2010 - 2014

2010 - 2014

2

1

10

javnozasebno

/

vode ; drugo

5

2

lastništvo, finančni viri,
varstveni in varovalni režimi,
drugo

se ne ve,
neopredeljeno

845

Poslovno-stanovanjski objekt Center Komenda

Komenda

0,82

1

2010 - 2014

2010 - 2014

1

1

4

javnozasebno

1

/

3

2

lastništvo, finančni viri, drugo

se ne ve,
neopredeljeno

Komenda

0,99

1

2010 - 2014

2010 - 2014

2

1

12

zasebno

/

vode ; površje; drugo

5

2

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi, drugo

v času 5-10 let

Komenda

1,16

1

2015 - 2018

2015 - 2018

2

3

1

občinsko

/

/

5

2

finančni viri

v času do 2 leti

Območje opuščene gradnje Zgornje Pirniče

Medvode

2,11

2

2005 - 2009

2005 - 2009

1

2

10

zasebno

/

površje; drugo

3

4

sprejemanje ustreznega
prostorskega akta

Opuščeno gradbišče stanovanjskih objektov
Dobrava Sever
Načrtovana stanovanjska soseska Novi center
Ivančna Gorica

Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica

0,43

1

2000 - 2004

np1

3

2

2

javnozasebno

/

biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo

1,32

1

2005 - 2009

2005 - 2009

3

1

1

državno

/

biotska raznovrstnost

5

2

np1

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

911

Gradbena jama Kolizej

Ljubljana

0,97

1

2005 - 2009

2010 - 2014

3

1

1

zasebno

1, 2

površje; biotska raznovrstnost

5

np1

np1

np1

917

Gradbena jama ob Topniški cesti

Ljubljana

1,82

1

1990 - 1999

1990 - 1999

3

1

3

1

površje

/

np1

np1

np1

925

Gradbena jama ob Zadobrovški cesti

Ljubljana

0,33

1

2015 - 2018

2015 - 2018

3

1

2

1

površje; drugo

5

1

np1

np1

949

Stanovanjsko poslovno naselje Šmartno pod
Šmarno goro

Ljubljana

1

np1

2010 - 2014

1

2

1

zasebno

1

biotska raznovrstnost ; drugo

3

4

np1

np1

956

Gradbišče stanovanjske soseske Črnuški bajer

Ljubljana

2,50

1

1980 - 1989

2010 - 2014

3

1

2

javnozasebno

1

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; površje; drugo

5

np1

np1

np1

965

Gradbišče Tobačna mesto

Ljubljana

3,03

2

2000 - 2004

2010 - 2014

1

1

2

1, 2

biotska raznovrstnost ; površje

4

2

np1

np1

967

Nedokončan trgovski center Stožice

Ljubljana

8,48

1

2010 - 2014

2010 - 2014

1

2

2

1

vode; tla; biotska raznovrstnost ; površje; drugo

3

1

np1

np1

969

Gradbena jama Celovški dvori

Ljubljana

0,87

1

1990 - 1999

2005 - 2009

3

1

1

1

biotska raznovrstnost ; površje; drugo

5

1

np1

np1

1009

Gospodarska cona Jug Grosuplje

Grosuplje

7,23

2

2010 - 2014

2010 - 2014

3

1

22

1, 3

vode ; vegetacija ; živalstvo ; površje; drugo ;
biotska raznovrstnost

5

2

lastništvo, finančni viri,
varstveni in varovalni režimi

v času 2–5 let

1034

Opuščeno gradbišče Utok

Kamnik

0,46

1

1990 - 1999

1990 - 1999

1

1

4

1, 2

vode ; tla ; površje; drugo

/

2

np

se ne ve,
neopredeljeno

846
849
884
889
902

Načrtovana stanovanjska soseska Podboršt pri
Komendi
Območje predvidenega Medgeneracijskega
centra Komenda

0,44

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

javnozasebno
javnozasebno

javnozasebno
javnozasebno
zasebno
javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

1043

Načrtovana gradnja Srednje Jarše

Domžale

0,62

1

np1

np1

3

1

16

1067

Opuščeno gradbišče Selo pri Ihanu

Domžale

0,82

2

2015 - 2018

2015 - 2018

1

1

6

1075

Nedograjeno stanovanjsko območje Grapovčnik

Logatec

2,73

1

2005 - 2009

2005 - 2009

3

1

25

1082

Načrtovana soseska Raskovec

Vrhnika

1,30

1

2010 - 2014

2010 - 2014

1

2

2

1091

Območje načrtovane soseske Kralovše

Vrhnika

1,75

1

2010 - 2014

2010 - 2014

2

1

5

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

/

površje; drugo ; biotska raznovrstnost

5

2

lastništvo, finančni viri

v času 2–5 let

/

drugo ; biotska raznovrstnost

4

2

varstveni in varovalni režimi,
drugo

v času 5-10 let

/

površje; biotska raznovrstnost

5

2

finančni viri

se ne ve,
neopredeljeno

/

površje; vegetacija

3

1

lastništvo, drugo

v času do 2 leti

/

površje; tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

5

2

finančni viri, drugo

v času do 2 leti

/

/

5

2

lastništvo

v času 5-10 let

1

vode ; tla ; površje

5

2

finančni viri

v času 2–5 let

8.2 FDO značilne prehodne rabe
javnozasebno
javnozasebno

484

Parkirišče ob Ljubljanski cesti

Trzin

0,35

3

2010 - 2014

2010 - 2014

3

2

3

578

Nasutje ob čistilni napravi

Borovnica

0,64

1

2015 - 2018

2015 - 2018

3

1

2

581

Nasutje ob železniški postaji

Borovnica

0,66

2

2015 - 2018

2015 - 2018

1

2

2

državno

/

/

5

1

lastništvo

v času 2–5 let

646

Deponija Pristava pri Polhovem Gradcu

DobrovaPolhov
Gradec

0,78

2

2010 - 2014

2010 - 2014

2

1

5

zasebno

/

površje

5

4

np1

se ne ve,
neopredeljeno

670

Utrjena površina Rakitna

Brezovica

0,83

1

np1

np1

2

1

11

zasebno

/

živalstvo ; drugo ; biotska raznovrstnost

5

3

np1

678

Območje podjetja Tamiz

Mengeš

0,27

1

2000 - 2004

np1

3

2

2

javnozasebno

/

biotska raznovrstnost

/

2

lastništvo

748

Načrtovana stanovanjska soseska Kamnica

Dol pri
Ljubljani

2,35

1

2000 - 2004

2015 - 2018

3

1

2

zasebno

/

vode ; tla

5

2

np1

816

Supernova 2 (utrjena površina)

Ljubljana

7,47

1

2005 - 2009

2005 - 2009

2

1

25

javnozasebno

1

tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

/

2

np1

835

Nekdanje odprto skladišče podjetja Jernej

Šmartno pri
Litiji

0,21

1

2010 - 2014

2010 - 2014

3

2

1

zasebno

/

drugo ; biotska raznovrstnost

/

3

lastništvo

843

Gramoznica Suhadole

Komenda

7,03

3

2010 - 2014

2010 - 2014

3

2

6

867

Območje skladišča tovarne Helios (obrat Color)

Medvode

2,50

1

2010 - 2014

2010 - 2014

3

1

5

896

Območje Piskovke

Ivančna
Gorica

0,60

1

np1

np1

3

2

2

907

Opuščeno območje Šmartno pod Šmarno goro

Ljubljana

1,37

2

2000 - 2004

2000 - 2004

3

1

910

Deponija ob Ižanski cesti

Ljubljana

2,99

2

2015 - 2018

2015 - 2018

3

3

918

Utrjena površina Jarše

Ljubljana

0,54

1

2010 - 2014

np

923

Površina nekdanje Mesarije ob Poljanski cesti

Ljubljana

0,62

2

1990 - 1999

928

Neurejeno parkirišče BTC

Ljubljana

8,21

2

934

Neizgrajena soseska Koseški bajer

Ljubljana

1,19

1

1

javnozasebno
javnozasebno
državno ;
občinsko

/

vode ; tla ; površje; biotska raznovrstnost ; drugo

2

2

sprejemanje ustreznega
prostorskega akta, drugo

1

vode ; tla ; drugo ; biotska raznovrstnost

5

1

lastništvo, finančni viri

v času do 2 leti

/

/

/

1

np1

se ne ve,
neopredeljeno

14

zasebno

/

biotska raznovrstnost ; drugo

/

np1

np1

np1

4

zasebno

/

površje; biotska raznovrstnost ; drugo

5

np1

np1

np1

1

1

np1

2

2

1

zasebno

/

površje; biotska raznovrstnost

/

np

2005 - 2009

1

2

2

zasebno

1

biotska raznovrstnost ; drugo

3

np1

np1

np1

2000 - 2004

2010 - 2014

3

2

3

zasebno

1

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

5

1

sprejemanje ustreznega
prostorskega akta

v času do 2 leti

1990 - 1999

2002 - 2004

1

1

2

zasebno

1, 2

biotska raznovrstnost ; drugo

/

np1

np1

np1

1, 2

biotska raznovrstnost ; drugo

3.

2

np1

np1

/

biotska raznovrstnost ; vegetacija

5

np1

np1

np1

/

biotska raznovrstnost

5

np1

np1

np1

/

površje; vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

5

2

np1

np1

1

vode ; biotska raznovrstnost ; tla ; površje; drugo

5

2

np1

np1

/

biotska raznovrstnost ; površje

/

np1

np1

np1

1, 2

tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

/

2

np1

np1

/

tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

5

np1

np1

np1

1

biotska raznovrstnost ; drugo

5

np1

np1

np1

/

/

5

2

lastništvo, finančni viri

937

Parkirišče in objekt ob železniški postaji

Ljubljana

1,76

2

2005 - 2009

2005 - 2009

1

2

5

940

Utrjena površina (gradbišče) ob Obvozni cesti

Ljubljana

0,69

1

2010 - 2014

2010 - 2014

3

1

2

zasebno

951

Površina ob Dolenjski cesti in Peruzzijevi

Ljubljana

0,39

1

2005 - 2009

2005 - 2009

3

1

3

957

Načrtovana stanovanjska soseska Brdo

Ljubljana

4,17

2

1970 - 1979

2010 - 2014

2

2

4

971

Gradbene jame ob Šmartinski cesti

Ljubljana

1,96

2

np1

2010 - 2014

1

2

13

989

Utrjeni površini ob Papirniški poti

Ljubljana

3,04

1

2010 - 2014

2010 - 2014

3

1

5

990

Utrjena površina z vrtički ob Letališki cesti

Ljubljana

2,24

2

2000 - 2004

2000 - 2004

3

1

12

Ljubljana

1,54

1

2015 - 2018

2015 - 2018

3

1

1

Ljubljana

0,48

1

np1

2005 - 2009

3

2

2

995

Utrjena površina južno od vojašnice Franca
Rozmana - Staneta
Gradbišče enostanovanjskih objektov Hiše
Stožice

np1
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

javnozasebno

993

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno
zasebno
javnozasebno
javnozasebno

1013

Utrjena površina ob Ljubljanski cesti

Grosuplje

0,35

1

1990 - 1999

2010 - 2014

3

2

3

1018

Deponija in neurejeno parkirišče Poslovna cona
Perovo

Kamnik

0,86

2

2005 - 2009

2005 - 2009

3

1

3

zasebno

/

drugo

5

4

1024

Utrjena površina Spodnji Alprem

Kamnik

0,76

1

np1

2005 - 2009

3

1

4

zasebno

/

površje; drugo ; biotska raznovrstnost

/

np1

np

np1
np1

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

1054

Utrjena površina ob nogometnem stadionu
Domžale

Domžale

0,47

1

2000 - 2004

2000 - 2004

3

2

2

1056

Neurejeno parkirišče Domžale Center

Domžale

1,12

3

1990 - 1999

1980 - 1989

3

2

3

1086

Utrjena površina IC Kamnolom Verd

Vrhnika

3,56

1

np1

np1

2

3

2

1094

Del IC Sinja Gorica

Vrhnika

1,68

2

2010 - 2014

2010 - 2014

3

2

5

občinsko
javnozasebno
državno ;
občinsko
javnozasebno

/

drugo

/

2

finančni viri

v času 5-10 let

/

/

/

2

lastništvo, finančni viri

se ne ve,
neopredeljeno

/

površje; biotska raznovrstnost

5

2

varstveni in varovalni režimi

v času do 2 leti

/

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; površje; drugo

5

2

lastništvo

se ne ve,
neopredeljeno

/

/

4

2

np1

/

/

4

2

finančni viri, varstveni in
varovalni režimi, drugo

9. FDO ZA BIVANJE
9.1 FDO za bivanje – nedograjena stanovanjska območja
javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

584

Nedograjena soseska v Kamniku pod Krimom

Brezovica

0,86

3

2005 - 2009

/

1

3

14

585

Nedograjeni stanovanjski dvojčki Žabnica

Brezovica

0,42

2

2010 - 2014

/

1

3

7

589

Dvojčki Podpeč in vrstne hiše Jezero

Brezovica

0,59

2

2010 - 2014

/

1

2

13

zasebno

/

/

2

2

drugo

641

Nedograjena stanovanjska soseska Polhov
Gradec

DobrovaPolhov
Gradec

0,57

1

2005 - 2009

/

1

2

1

zasebno

/

/

3

4

lastništvo

679

Objekt Topole 100

Mengeš

0,73

1

2010 - 2014

/

1

3

2

zasebno

/

vegetacija ; površje

3

4

lastništvo, sprejemanje
ustreznega prostorskega akta

751

Soseska Kostanjevi cvetovi

Dol pri
Ljubljani

1,47

1

2010 - 2014

/

1

2

3

zasebno

/

biotska raznovrstnost ; drugo

3

2

np1

Škofljica

0,65

3

2005 - 2009

/

1

3

15

zasebno

/

/

4

2

lastništvo, finančni viri, drugo

Vodice

3,28

3

2010 - 2014

/

1

3

77

/

/

4

2

np1

v času do 2 leti

1

drugo

1

1

np1

v času do 2 leti

761
768

Nedograjena soseska energetsko varčnih hiš
Smrjene
Nedograjeno stanovanjsko območje v osrednjem
delu Vodic

javnozasebno
javnozasebno

672

Trgovsko stanovanjski objekt Mercator Mengeš

Mengeš

0,75

1

2010 - 2014

2010 - 2014

1

2

5

868

Naselje Zbiljski gaj

Medvode

2,61

3

2000 - 2004

/

1

2

76

np1

1

drugo

/

2

lastništvo, drugo

885

Stanovanjsko območje vrstnih hiš Zadolžna vas

0,97

3

2010 - 2014

/

1

2

22

zasebno

1

vode

4

4

np1

886

Soseska Čagoški hrib

0,46

2

2005 - 2009

/

1

2

6

/

/

4

4

np1

888

Soseska 9 razgledov Čagošče

0,65

2

2015 - 2018

/

1

3

5

/

/

4

4

np1

1038

Stanovanjska soseska Razgledi Perovo

Kamnik

3,02

2

2005 - 2009

/

1

3

42

/

drugo

4

1

np1

1076

Nedograjeno stanovanjsko naselje "Pod
Grintavcem - Logatec"

Logatec

0,92

2

2010 - 2014

/

1

3

8

zasebno

/

biotska raznovrstnost

4

4

finančni viri

1081

Soseska Gabrče 3

Vrhnika

1,88

2

2005 - 2009

/

1

2

16

zasebno

/

drugo ; biotska raznovrstnost

4

1

lastništvo, drugo

Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica
Ivančna
Gorica

javnozasebno
javnozasebno
javnozasebno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
v času do 2 leti

9.2 FDO za bivanje – stara dotrajana območja
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

592

Kušljanov grad

Brezovica

0,65

4

np1

/

1

2

2

zasebno

1

/

/

3

lastništvo, finančni viri

635

Naselje Dolenje Kališče

Velike Lašče

0,74

1

2005 - 2009

/

1

1

10

zasebno

/

/

/

3

Lastništvo, drugo

676

Staretov grad

Mengeš

1,02

2

np1

/

1

2

2

zasebno

1

vode ; tla ; drugo

/

3

759

Graščina Namršelj

Škofljica

2,23

2

2015 - 2018

/

1

2

2

zasebno

/

/

/

4

1008

Območje graščine Praproče

Grosuplje

1,49

3

2010 - 2014

/

1

2

7

javnozasebno

1

/

/

2

finančni viri

848

Šmidova graščina

Komenda

0,48

2

np1

/

1

2

1

zasebno

/

drugo

/

4

lastništvo, finančni viri

900

Grad Podsmreka

Ivančna
Gorica

0,70

2

1970 - 1979

/

1

2

23

javnozasebno

1

/

/

3

lastništvo, finančni viri,
varstveni in varovalni režimi,
drugo

se ne ve,
neopredeljeno

936

Cukrarna

Ljubljana

0,74

1

1990 - 1999

/

1

1

1

občinsko

1, 2

biotska raznovrstnost

/

np1

np1

np1

939

Vrtno mesto Sibirija

Ljubljana

7,10

3

1980 - 1989

/

1

2

34

javnozasebno

1, 2, 3

vode ; tla ; biotska raznovrstnost ; drugo

/

np1

np1

np1

943

Graščina Bokalce

Ljubljana

4,70

2

1990 - 1999

/

1

2

2

zasebno

1

biotska raznovrstnost, drugo

/

2

np1

np1

953

Opuščeni objekti Vižmarje

Ljubljana

0,37

1

np1

/

1

2

3

zasebno

/

biotska raznovrstnost

/

2

np1

np1

1026

Vila Neveljska pot 7 in kmečka hiša Neveljska pot
3 (Butaličeva kmečka hiša)

np1

se ne ve,
neopredeljeno

Kamnik

0,30

1

np1

/

1

1

3

zasebno

1

/

/

4

lastništvo, finančni viri,
varstveni in varovalni režimi,
drugo
lastništvo, finančni viri,
varstveni in varovalni režimi

se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno
se ne ve,
neopredeljeno

1035

Medvedova ulica

Kamnik

2,14

3

np1

/

1

2

70

zasebno

1

/

javno1, 3
/
zasebno
javno1063
Območje gradu Češenik
Domžale
2,50
3
np1
/
1
2
9
1, 2, 3
vode
zasebno
Vir: Atlas okolja. Agencija Republike Slovenije za okolje, 2017; Sevšek, 2017; Aplikacija Google Earth Pro (zgodovinski posnetki), 2018; Portal e-Sodstvo. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2018.
1042

Grad Turnše (Črnelo)

Domžale

1,63

1

2005 - 2009

/

1

3

3

/

4

np1

se ne ve,
neopredeljeno

/

3

finančni viri

v času 5-10 let

/

4

lastništvo, varstveni in
varovalni režimi

se ne ve,
neopredeljeno

____________________________________
1
Oznaka »np« (ni podatka) je podana v primerih neznanega oziroma nedostopnega podatka.
2
Stopnja opuščenosti funkcionalno degradiranega območja (FDO): povsem opuščeno (100 %) (1), pretežno opuščeno (50-99 %) (2), delno opuščeno (10-50 %) (3), ni opuščeno (0-10 %) (4).
3 Prisotnost objektov na funkcionalno degradiranem območju (FDO): objekti so prisotni (1), objekti niso prisotni (2), prisotni so enostavni in nezahtevni, hitro odstranljivi objekti (3).
4 Vzdrževanost / stanje funkcionalno degradiranega območja (FDO): ni vzdrževano (1), slabo vzdrževano (2), dobro vzdrževano (3).
5
Prisotnost / sum na prisotnost socialne degradacije na funkcionalno degradiranem območju (FDO): prisoten vandalizem, poškodovanost, uničenost zgradb / okolja, nesnaga (1), zmanjšana varnost, prisotnost kriminala, slab sloves območja (2), prisotnost specifičnih etničnih skupin (getoizacija) (3).
6 Podatek »stopnja izvedenosti predvidenih investicij in zasedenost FDO, nastalih po l. 2005« je podan za izbrane tipe in podtipe funkcionalno degradiranih območij (FDO), zgrajenih/nastalih po letu 2005, in sicer za: FDO storitvenih dejavnosti (FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti), FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti, FDO prehodne rabe ter FDO za bivanje (FDO za bivanje - nedograjena stanovanjska območja). Stopnja izvedenosti predvidene investicije vključuje: zgrajeno, prazno, nezasedeno/nenaseljeno (1), zgrajeno, delno zasedeno/naseljeno (2), delno zgrajeno, prazno, nezasedeno/nenaseljeno (3), delno zgrajeno, delno
zasedeno/naseljeno (4), neizgrajeno (začetna faza gradnje), prazno, nezasedeno/nenaseljeno (5) investicijo.
7 Razvojni načrti občine na funkcionalno degradiranem območju (FDO): Občina ima že sprejet načrt za območje (1), s strani Občine so podani načrti, ideje, realizacija le-teh pa ni definirana (2), Občina nima pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude (3), Občina nima nobenih načrtov povezanih z območjem, na območju ni nobenih
možnosti sprememb ali razvoja (4)

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 3. 9. 2018

Maja Sevšek

