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1

UVOD

Politične in gospodarske spremembe so prispevale k temu, da je bilo konec osemdesetih let 20. stoletja
konec industrializacije na Slovenskem (Ifko, 2010). Slovenske tovarne so svoje izdelke prodajale
večinoma na jugoslovanski trg, saj izdelki niso bili dovolj kakovostni, da bi jih izvažali. Jugoslavija je
takrat uvedla tudi carino na uvožene izdelke, zaradi tega je domači trg zaostal v razvoju industrije v
primerjavi s tujim trgom. Po osamosvojitvi Slovenije so podjetja izgubila domači trg, morala so se
soočiti s tujim trgom, ki pa mu niso bila konkurenčna (Jeršin Tomassini, Janžekovič, 2015). Velike
industrije so propadle, stavbe in sama industrijska območja pa so ostala vse do danes. Nastalo je veliko
problemov, ki so bili povezani s koncem industrializacije, veliko ljudi je bilo brezposelnih, razvojnih
strategij skoraj ni bilo. V takih razmerah se niso posvečali industrijskim območjem in možnostim, ki bi
jih le-te z obnovo doprinesle, prav tako pa je bilo strokovnjakov na tem področju malo (Ifko, 2010).
V tujini je revitalizacija industrijskih območij bolje razvita. Američani so se s to problematiko začeli
ukvarjati že v petdesetih letih 20. stoletja, prav tako Britanci (Schneider, 2013). Na vzhodnem delu
Amerike je takrat propadlo kar nekaj velikih pristanišč, tam so se začeli razvijati prvi projekti za prenovo
in ponovno rabo degradiranega območja (Quincy Market, Inner Harbor). Stara pristanišča so tako dobila
novo funkcijo. Danes se na teh območjih nahajajo razni muzeji, akvarij, teniško igrišče ter ogromno
lokalov (Ifko, 2010). V Veliki Britaniji je bil eden izmed najbolj uspešnih projektov Covent Garden.
Kasneje so se lotili prenove še območja Camden Lock ter prenove dokov v Liverpoolu (Ifko, 2010). V
Belgiji, Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji so prenove degradiranih območij prevzele za to pooblaščena
podjetja, takšni projekti so podprti tudi z evropskimi, regionalnimi in nacionalnimi sredstvi (Schneider,
2013).
Prenova industrijskih degradiranih območij (IDO) ima veliko prednosti. Degradirana območja (DO)
večinoma kvarijo videz mesta in niso prijetna za bivanje. Nekatera IDO so celo škodljiva za ekosistem,
saj so nekatere industrije močno onesnažile tla zemljišča. Prenova in ponovna raba takšnih območij
vpliva na gospodarski zagon, saj se izboljša videz ter bivalno okolje (Kokot Kranjc, 2015). V magistrski
nalogi smo se ukvarjali z industrijskimi degradiranimi območji, na katerih se običajno nahajajo tudi
industrijske stavbe, ki imajo velik pomen za ohranjanje kulturne dediščine. V Sloveniji imamo nekaj
primerov dobrih praks prenove IDO, ki so nastali bolj ali manj spontano, saj za prenovo (industrijskih)
degradiranih območij ni sprejetega posebnega zakonskega okvira ali priporočil. Poleg tega gre za
izrazito interdisciplinarno povezane aktivnosti, ki zahtevajo tudi močno medsektorsko sodelovanje, ki
ga žal na tem področju v Sloveniji (še) ni. Zato smo pregledali tudi primere tujih strategij, dokumentov
in raziskav ter poiskali možen nabor ukrepov, primernih tudi za reaktivacijo IDO v Sloveniji.
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V magistrski nalogi je v aplikativnem delu obravnavana Zasavska statistična regija, ki jo sestavljajo
občine: Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija. Zasavsko statistično regijo smo izbrali, ker je
izmed vseh slovenskih regij najmanj razvita ter ima veliko število degradiranih območij. Regija ima
skupno 44 funkcionalno degradiranih območij, od tega jih je več kot polovica pretežno opuščenih, 41
% tem območij pa je popolnoma opuščenih (Lampič, Barborič s sod., 2017). Izmed vseh štirih občin je
največ degradiranih industrijskih območij v občini Trbovlje. Občina ima neugodno geografsko lego, kar
ji onemogoča širitev mesta navzven, zato je njen potencial, da izkoristi degradirana industrijska območja
in jih prenovi ter tako omogoči širitev mesta. V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je podana
usmeritev, da ima notranji razvoj prednost pred širitvijo mesta (SPRS, 2004), to kaže tudi na to, da se v
Sloveniji zavedamo varčnega ravnanja z zemljišči. Zemeljska tla spadajo med neobnovljive vire, zato
je prav, da se tega zavedamo in da ravnamo v skladu s trajnostnim razvojem.
Namen in cilj naloge
Industrijska cona je območje, kjer so zbrane različne ali enake gospodarske dejavnosti (Čok, 2004). S
propadom gospodarskih dejavnosti se izprazni tako območje kot stavbe, ki prav tako začnejo počasi
propadati. Z opustitvijo dejavnosti, območja in stavb nastane industrijsko degradirano območje. Takšno
območje na eni strani kvari videz širšemu območju, lahko pa predstavlja tudi nevarnost za okolje.
Vendar se v nalogi osredotočamo na IDO le z vidika funkcionalne degradacije, ostalih vidikov pa ne
obravnavamo podrobneje (vizualni, socialni, okoljski ipd.) V magistrski nalogi se zato osredotočamo
tudi na možne načine reaktivacije IDO. Na primeru Zasavske statistične regija pa skušamo predstaviti
možne ukrepe, ki bi pripomogli k uspešnejši (in hitrejši) ponovni vzpostavitvi najprimernejše namenske
rabe na obravnavanih območjih.
V magistrski nalogi smo zato zasledovali naslednje cilje ter skušali odgovoriti na zastavljena vprašanja:
-

kako opredeliti pojem industrijskih degradiranih območij z vidika funkcionalne degradacije

-

z vidika možnih ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij pregledati domače in
tuje vire (strategije, dokumenti, primeri dobre prakse)

-

oblikovati ustrezen nabor ukrepov za reaktivacijo IDO v Zasavski statistični regiji pa tudi širše v
Sloveniji

-

izdelati podrobnejšo analizo stanja IDO ter preveriti nabor ukrepov na primeru Zasavske statistične
regije

-

v zaključku naloge podati oceno ali je predlagan nabor ukrepov za reaktivacijo IDO primeren tudi
za območja v drugih statističnih regijah v Sloveniji ter podati predloge za delo naprej

Elsner, T. 2019. Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije. 3
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Metode dela in struktura naloge
Temelj magistrske naloge je bil pregled literature, domače in tuje, na temo degradiranih območij,
degradiranih industrijskih območij, pregled različnih raziskav in primerov dobrih praks tako v tujini kot
v Sloveniji. Pregledali smo tudi statistične podatke za Zasavsko regijo o številu degradiranih območij
na območju Zasavske statistične regije.
V prvem delu magistrske naloge smo pregledali različne definicije na temo degradiranih območij.
Poiskali smo opredelitev pojma v slovenski zakonodaji ter podali sklepne ugotovitve ter opredelili
pojem IDO za namen te naloge. Pregledali smo še različna merila za določitev degradiranih območij in
hierarhijo gospodarskih con.
V drugem delu magistrske naloge smo pregledali in proučili primere dobrih praks iz Slovenije in tujine
ter napisali sklepne ugotovitve. Pri tem smo se osredotočili predvsem na to, kako so IDO prenovili in
kakšne ukrepe so za to potrebovali. Proučili smo literaturo na temo slovenske in evropske iniciative na
temo degradiranih območij ter literaturo glede reaktivacije le-teh.
V tretjem delu smo obravnavali Zasavsko statistično regijo, njene geografske in gospodarske
značilnosti, občinske prostorske načrte in strateške dokumente regije in podali pregled degradiranih
območij v regiji. Podrobno smo analizirali občinske prostorske načrte posamezne občine ter jih med
sabo primerjali, predvsem z vidika ciljev in ukrepov, ki so povezani z degradiranimi območji. Pregledali
smo tudi Regionalne razvojne programe (RRP) statističnih regij, RRP Ljubljanske regije 2014-2020 in
RRP Zasavja 2014-2020. Občina Litija je še vedno obravnavana v Regionalnem razvojnem programu
Ljubljanske urbane regije, občina je bila sicer leta 2013 priključena k Zasavski statistični regiji (RCR,
2015). Oba programa smo nato med seboj primerjali z vidika degradiranih območij.
Sledil je podroben pregled IDO v regiji. Rezultati so prikazani v preglednici 5.1, iz katere je razvidno,
koliko ter v kakšnem obsegu so prisotna IDO v Zasavski statistični regiji. Pri tem smo si pomagali s
spletno aplikacijo (http://crp.gis.si/bf_map) za vodenje evidence FDO, ki so jo v sklopu projekta
Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in
vzpostavitev ažurnega registra (2017) naredili avtorji projekta (Lampič in sod., 2017). Spletna aplikacija
za vodenje evidence FDO območja prikazuje glede na različne tipe degradiranih območij. Izbrali smo
območja, ki so definirana kot FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti, podrobneje smo analizirali samo
industrijska degradirana območja. Vsa industrijska degradirana območja smo si ogledali na terenu, kjer
smo ugotavljali, kakšno je dejansko stanje. Za vsa območja smo pregledali namensko rabo in jo nato
primerjali z dejanskim stanjem na terenu, pregledali smo tudi, kakšni ukrepi so podani za določeno
območje v občinskem prostorskem načrtu. Preko spletnega portala PISO (2018) smo preverili, ali je
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lastništvo na območju javno ali zasebno. Z večino lastnikov smo nato opravili krajši polstrukturiran
intervju. Zanimalo nas je predvsem, zakaj so se odločili za nakup območja, kaj so tam že prenovili in
kaj še nameravajo, kdo je prenovo financiral in kakšna dejavnost se bo na območju izvajala v
prihodnosti. Za vse parcele na določenem območju smo pregledali tudi namensko rabo, podrobno
namensko rabo in usmeritve za OPPN, če so bile podane. Nato smo primerjali lastništvo s stanjem na
terenu in s sprejetimi planskimi dokumenti. Za območja smo naredili tudi kvalitativno-vsebinsko
vrednotenje in kvantitativno-vrednostno vrednotenje, preko modela za prednostno reaktivacijo FDO. Na
koncu smo podali sklepne ugotovitve.
Uporabili smo naslednje metode dela:
-

zbiranje in preučevanje različnih virov (monografije, članki, zakoni, strateški dokumenti,
projekti in občinski akti)

-

analiza virov (definiranje pojmov in oblikovanje nabora ukrepov za reaktivacijo IDO)

-

polstrukturiran intervju (zbiranje informacij o obravnavanih območjih)

-

terensko delo (ogled obravnavanih območij na terenu)
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2

TEORETIČNA IZHODIŠČA IN STANJE V SLOVENIJI

Izraz degradirana območja je prvič definirala Ameriška agencija za varstvo okolja (United States
Environmental Protection Agency) leta 1992. Izraz so definirali kot ≫zapuščena, nedelujoča ali

neizkoriščena industrijska in trgovska območja ter objekti, na katerih širitev ali sanacijo otežuje dejanska
ali zaznana onesnaženost okolja≪. Danes za ta izraz poznamo veliko definicij, ki pa so si med seboj
zelo podobne. V Sloveniji je Inštitut za politike prostora izraz degradirano območje definiral kot
območje, katerega vrednost je močno zmanjšana, za njegovo oživitev pa je potreben večji poseg v
prostor. V osnovi pa so to območja, ki so opuščena, ki zaradi takšnih in drugačnih dejavnikov kvarijo
videz mestu, so neprijetna za ljudi, nekatera pa celo uničujejo ekosisteme (Cvahte, Snoj, 2011).
Degradirana območja delimo na več različnih skupin: industrijska degradirana območja, vojaška,
transportna, rudarska ter mešana degradirana območja (Cvahte, Snoj, 2011). V projektu Sonaravna
sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije je Špesova (2012) ugotovila, da
je definicija vsebinsko zelo različna, nihče pa se s tem ne ukvarja bolj poglobljeno.
Tudi v Evropi je podanih veliko definicij glede izraza degradirano območje. Najpogosteje se uporablja
definicija delovne skupine CLARINET: ≫Degradirana območja so območja, ki jih je prizadela prejšnja

uporaba lokacije in njene okolice, ki propadajo in so neizkoriščena, imajo lahko dejanske ali zaznane

težave z onesnaženostjo, pri katerih gre večinoma za pozidana mestna območja in ki potrebujejo
ustrezne posege za to, da se lahko spet koristno uporabljajo.≪ (Fatemi, Rahman, 2015).
V Veliki Britaniji, ZDA in v Kanadi poznajo tri izraze za degradirano območje. Prvi izraz je brownfiled,

kjer gre za degradirano območje, na katerem se nahajajo zapuščene stavbe, ki jih je potrebno porušiti
oziroma obnoviti, to so večinoma industrijska degradirana območja (Webopedia, 2018). Naslednji izraz
je redfield, ki označuje zemljišče ali nepremičnino z znanimi onesnaževalci ali pogoji, ki bodo zahtevali
sanacijo (Brownfield Listings, 2018). Zadnji izraz je greyfield, kar pomeni, da je to zemljišče, ki je
ekonomsko zastarelo, neuspešno, umirajoče ali premalo izkoriščeno. Izraz prihaja iz ''morja'' praznega
asfalta (Brownfield Listings, 2018). V Nemčiji pa degradiranih območij ne uvrščajo v posebne skupine,
za njih so to preprosto zemljišča, ki so degradirana.
Razen Slovenije in Belgije večina držav povezuje degradirana območja z onesnaženostjo in zmanjšano
kakovostjo okolja. Na Danskem in v Italiji degradirana območja označujejo kot območja, ki so močno
onesnažena ter imajo še vedno vpliv na sosednja območja (Špes in sod., 2012; Encyclopedic Dictionary
of Landscape and Urban Planning, 2010).
Degradirana območja lahko glede na sam tip območja razdelimo v različne skupine, ki so prav tako
odvisne od posameznega avtorja in namena raziskave. V priročniku z naslovom Rezultati evidentiranja
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FDO po pilotnih regijah in vsebinske usmeritve za delovanje evidence v Sloveniji (Lampič s sod., 2017)
so avtorji degradirano območje opredelili kot funkcionalno degradirano območje (FDO), območja pa so
nato razdelili v devet skupin z nekaterimi podskupinami:
-

FDO kmetijskih dejavnosti

-

FDO storitvenih dejavnosti

-

FDO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti

-

FDO industrijskih in obrtnih dejavnost

-

FDO obrambe, zaščite in reševanja

-

FDO pridobivanja mineralnih surovin

-

FDO infrastrukture

-

FDO prehodne rabe

-

FDO za bivanje

Cvahte in Snoj (2011) sta degradirana območja razdelila v pet skupin: industrijska degradirana območja,
vojaška, transportna, rudarska ter mešana degradirana območja. Plut (2004) jih je razvrstil samo v tri
skupine: propadajoča mestna območja, agrarno turistično in suburbanizacijsko intenzivna podeželska
območja in stara industrijska območja, rudarska območja.
Na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pa so v okviru raziskovalne naloge z naslovom Merila
in kriteriji za določitev degradiranih območij – DUO 2 (2015) degradirana območja razdelili v deset
skupin:
-

območja stanovanj

-

območja centralnih dejavnosti

-

območja proizvodnih dejavnosti

-

območja za turizem in rekreacijo

-

območja zelenih površin

-

območja infrastrukture

-

območja za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

-

območja kmetijske proizvodnje

-

območja pridobivanja mineralnih surovin

-

območja prehodno pasivne rabe

V Sloveniji je bilo leta 2011 zabeleženih 194 degradiranih območij (ARSO, 2013) v skupni površini
979 ha. V evidenco so vključena območja, kjer je degradacijo povzročila industrija, vojaška
dejavnost, rudarska dejavnost, transport in infrastrukturne dejavnosti. Med vsemi dejavnostmi
prevladujejo degradirana območja zaradi industrijske dejavnosti (slika 2.1).
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Slika 2.1: Število degradiranih območij po skupinah (ARSO, 2013).

Raziskovalni projekt oddelka za geografijo in drugih soizvajalcev pa je pokazal, da je bilo septembra
2017 v Sloveniji 1081 funkcionalno degradiranih območij, njihova skupna površina pa je znašala 3422,7
ha (Lampič s sod., 2017). Največ degradiranih območij je tipa industrijskih in obrtnih dejavnosti, teh je
237 v skupni površini 1196,9 ha, najmanj pa je FDO obrambe, zaščite in reševanja, teh je 35. Izmed
1081 degradiranih območij (slika 2.2) je 535 območij povsem opuščenih, 347 jih je pretežno opuščenih,
192 pa je delno opuščenih, ostalih sedem območij pa ni opuščenih (Lampič s sod., 2017).

ŠTEVILO FDO
Povsem opuščeno

Pretežno opuščeno

Delno opuščeno

Ni opuščeno

17,76

0,64

Zasavska regija je ena izmed najbolj degradiranih
regij v Sloveniji glede na število DO in površino
občine. Skupno ima 56 degradiranih območjih, od
tega jih je največ industrijskih (Lampič s sod., 2017).
Največ

49,49
32,09

Slika 2.2: Prikaz FDO glede na opuščenost (Lampič s sod.,
2017)

DO

glede

na

svojo

površino

ima

Osrednjeslovenska regija, na drugem mestu je
Posavska regija, nato pa Zasavska (preglednica 2.1).
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Preglednica 2.1: Površina DO glede na površino regije. (Lampič s sod., 2017).
Regija

Površina DO km2

Površina regije km2

Površina regije glede na površino DO

Osrednjeslovenska

11,03

2334

0,5 %

Posavska

3,51

968

0,4 %

Zasavska

1,59

485

0,3 %

Obalno-kraška

2,1

1044

0,2 %

Jugovzhodna Slovenija

5,01

2675

0,2 %

Gorenjska

2,39

2137

0,1 %

Podravska

2,14

2170

0,1 %

Primorsko-notranjska

1,32

1456

0,1 %

Savinjska

1,92

2301

0,1 %

Pomurska

0,97

1337

0,1 %

Goriška

1,56

2325

0,1 %

Koroška

0,64

1041

0,1 %

Opredelitev pojma degradirano območje v slovenski zakonodaji
Degradirana območja so v Politiki urejanja prostora (2001) posebej omenjena pri smernicah za dosego
cilja. Poudarjeno je, da je v mestih potrebno pospešiti revitalizacijo ter degradirana območja ponovno
oživiti, največ pozornosti naj bi se namenilo industrijskim degradiranim območjem. Na strateški ravni
so degradirana območja bolj podrobno obravnavana v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije iz leta
2004. V dokumentu se nahajata dva pojma DO, degradirano območje in degradirano urbano območje.
Za prvi pojem piše, da je to tisto območje, ki ima potencial za nadaljnjo rabo in dejavnost. Degradirano
urbano območje pa je območje, ki je opuščeno zaradi industrije, gradbeništva, rudarjenja, vojske,
železnice in neustreznih območij stanovanj. Na občinski ravni jih mora vsaka občina posebej omeniti v
svojem Občinskem prostorskem načrtu (Uršič, 2016). Takšen sistem se imenuje enostopenjski sistem
lokalne samouprave, ki je v tujini zelo redek. Druge države imajo namreč med državo in občino še neko
vmesno stopnjo, ki upravlja prostor na regionalni ravni (Klančišar Schneider, 2013).
Na državni ravni je pojem degradirano območje nato omenjen še v treh zakonih. Zakon o varstvu okolja
(ZVO-1, 2004) degradirano območje omenja v 24. členu, kjer piše predvsem, kako se posamezno
območje določi kot degradirano. Navedeno je, da vlada lahko neko območje določi kot degradirano, če
obstaja tveganje, da bo raven onesnaževanja presegla dovoljeno raven ali če je območje razvrščeno v
eno izmed stopenj obremenjenosti. Navedene pa so tudi različne naloge posamezne občine.
Drugi zakon, ki omenja oziroma je omenjal pojem degradirano območje, je Zakon o prostorskem
načrtovanju (2007), kjer je v drugem členu bilo zapisano, da je » degradiran prostor del naselja oziroma
območje zunaj naselja, v katerem so zmanjšane tehnične, prostorsko oblikovalske, bivalne, gospodarske,
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socialne, kulturne in ekološke razmere do stanja neuporabnosti in je prenova za oživitev nujna «. Vendar
pa so omenjeni zakon oziroma posamezni členi prenehali veljati z junijem 2018. Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt, 2017) tako degradirana območja omenja samo bežno v 29. členu, kjer piše, da
občina ne sme širiti območja stavbnih zemljišč na degradirana območja.
Najnovejši je Zakon o urejanju prostora (ZureP-2, 2017), ki pa pojma degradirano območje ne omenja.
V zakonu se namreč pojavi nov pojem, in sicer razvrednoteno območje, ki mu je zaradi neprimerne rabe
znižana vizualna, gospodarska, socialna in okoljska vrednost in je potrebno prenove. Pojem je nato
omenjen v 20. členu, ki govori o racionalni rabi prostora, ta se prednostno dosega s prenovo obstoječih
razvrednotenih območij, kjer ima prenova prednost pred novo gradnjo. V 21. členu je omenjeno, da je
potrebno predvideti sanacijo razvrednotenih območij, v 24. členu pa, da se širjenje naselja najprej uredi
na razvrednotenih območjih. Pri obveznih strokovnih podlagah v 62. členu je opredeljeno, da se mora
pri regionalnih razvojnih planih ali občinskem prostorskem načrtu izdelati krajinska zasnova, če gre za
sanacijo razvrednotenega območja. V naslednjem členu so napisane vsebine, ki jih opredeli urbanistična
zasnova, med njimi tudi območje prenove in razvrednotena območja in način njihove nove ureditve.
V magistrski nalogi smo pojem IDO opredelili kot območje, ki je degradirano zaradi propadle industrije,
na katerem so še vedno ostanki starih industrijskih stavb.
Merila za določanje degradiranih območij
V prejšnjem podpoglavju smo proučevali definicijo DO, v tem poglavju pa smo proučili kakšna merila
za določanje DO poznamo v Sloveniji. Ker v Sloveniji nimamo zakonsko predpisanih meril za
določevanje (industrijskih) degradiranih območij, smo se pri iskanju le-teh oprli predvsem na strokovne
naloge, ki so se ukvarjale z opredelitvijo in določanjem degradiranih območij. Koželj (1998) pravi, da
je degradirano območje mogoče od kakovostnega ločiti na podlagi izdelanih meril. Poda osem meril za
določitev degradiranosti nekega območja:
-

ekonomska merila

-

funkcionalna merila

-

okoljevarstvena merila

-

fizična merila

-

urbanistična merila

-

strukturna merila

-

oblikovna merila

-

socialna merila
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Koželj s sod. (2015) je v sklopu novejše raziskovalne naloge z naslovom Merila in kriteriji za določitev
degradiranih urbanih območij (DUO 2) oblikoval še štiri vrste degradiranosti in njihove kriterije, ki
imajo vpliv na nerevitaliziranost območij:
1. Funkcionalna degradacija
-

dejanska raba

-

opuščena raba

-

mešana raba

-

prehodna raba

-

dostopnost

-

prometna obremenjenost
2. Fizična degradacija

-

odprte zelene in grajene površine

-

stanje objektov in odprtih površin

-

morfologija zazidave

-

gostota zazidave

-

gabariti zazidave
3. Socialna degradacija

-

prisotnost kriminala, vandalizma, ostarevanja, tolp.
4. Okoljska degradacija

-

okoljska obremenitev zemlje s strupenimi snovmi

V priročniku Rezultati evidentiranja FDO po pilotnih regijah in vsebinske usmeritve za delovanje
evidence v Sloveniji (Lampič s sod., 2017) so prav tako definirani osnovni kriteriji za določitev FDO.
Razdelili so jih v tri skupine:
1. Osnovni kriteriji za opredelitev FDO
-

opuščenost (100 % opuščeno, 50 % - 99 % pretežno opuščeno, 10 % do 50 % delno opuščeno,
0 % do 10 % ni opuščeno)

-

kriterij zajema – minimalna velikost območja (minimalna površina kriterija zajema je 0,2 ha v
mestih in naseljih, ostala območja pa najmanj 0,5 ha)

2. Dopolnilni kriteriji za oris razmer
-

fizična degradacija (ni vzdrževano, slabo vzdrževano, dobro vzdrževano, te kriteriji kažejo na
fizično kondicijo območja)

-

socialna degradacija (zabeleži se samo sum socialne degradacije, nato se opredeli vrsta)

-

okoljska degradacija (zabeleži se ocena, da obstaja možnost onesnaženosti vode, tal, zraka, itd.)

3. Posebni kriteriji – samo za določene tipe FDO
-

čas opuščenosti (FDO prehodne rabe)
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V Nemčiji so merila za določanje degradiranih območij določena v nemškem Gradbenem zakoniku iz
leta 2011 (Klančišar, 2013). Merila, ki jih določa Gradbeni zakonik so naslednja:
-

dostopnost

-

gradbene lastnosti objektov

-

opremljenost zemljišča

-

raba zemljišč

-

osvetlitev in osončenje
Slovenske iniciative in zakonodaja na temo degradiranih območij

V Sloveniji prav posebnih iniciativ na temo degradiranih območji ali prenovo le-teh nimamo, se pa oba
pojma pojavita v strateških dokumentih in zakonodaji.
V strateškem dokumentu Politika urejanja prostora iz leta 2001 degradirano območje omenja med
usmeritvami za dosego ciljev, kjer piše, da je potrebno v urbanih okoljih pospeševati revitalizacijo
degradiranih območij, še posebej je pozornost treba namenjati starim industrijskim območjem, ki jih je
potrebni prenoviti in na novo oživiti.
Leta 2004 je republika Slovenija sprejela dokument, ki se imenuje Strategija prostorskega razvoja
Slovenije in v začetku katerega je napisana definicija degradiranega območja, ki pravi, da je to območje,
kjer je potencial za neko dejavnost ali rabo tega območja zmanjšan zaradi nekih dejavnikov (SPRS,
2004). V tretjem delu dokumenta pod poglavjem Razvoj poselitve zasledimo kar nekaj podpoglavij na
temo prenove. V podpoglavju Prenova naselij kot prednostna razvojna usmeritev je napisano, da je
prenova oblika urbanističnega urejanja naselij, s katero se izboljša kakovost bivanja. Pri urejanju
prostora je potrebno oživiti in ponovno uporabiti tudi zapuščena degradirana območja ali pa jih sanirati.
Pri prenovi je potrebno upoštevati tudi zunanje dejavnike in identiteto naselja, v katerem se degradirano
območje nahaja (SPRS, 2004).
Eno izmed podpoglavij je tudi Prenova degradiranih urbanih območij, kjer piše, da je pri prenovi
degradiranih območij izrednega pomena usklajevanje interesov udeležencev. V naseljih se osredotočimo
na prenovo degradiranih območij, s prenovo znotraj naselja se prebivalcem zagotavlja boljšo kakovost
življenja (SPRS, 2004). Posebej pa je v SPRS (2004) omenjena tudi Prenova industrijskih degradiranih
območij, prenova industrijskih degradiranih območij se spodbuja. Območja, ki izpolnjujejo prostorske,
okoljske in infrastrukturne namene občina lahko uporabi za proizvodne namene. Degradirane
industrijske površine pa se lahko uporabijo tudi za gospodarske aktivnosti ali za druge dejavnosti, ki so
v skladu z razvojem posameznega naselja (SPRS, 2004).
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Prenova degradiranih območij je omenjena tudi v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (PRS, 2004),
kjer je v 26. in 27. členu napisano, da je potrebno razvoj naselji usmerjati navznoter, s prenovo naselja
ali dela njega, napisana pa so še pravila za prenovo. V Zakonu o urejanju prostora (ZUreP) iz leta 2002
je veliko členov prenehalo delovati, vendar pa so členi, ki so zapisani v petem razdelku Ukrepi pri
prenovi, še vedno v veljavi. V 133. členu je zapisano, da so lastniki nepremičnine, ki so na območju
prenove, zavezani k upoštevanju lokacijskega načrta. Lastniki se skupaj z občino dogovorijo o prenovi
in spremembah. V primeru, da se prenova financira iz javnih sredstev, občina lahko omeji dostop
lastniku nepremičnine in mu kasneje povrne odškodnino. V primeru, da je območje ali stavba pomembna
z vidika kulturne dediščine in naravnih vrednost, v njem pa se izvaja dejavnost, ki ni primerna, je
potrebno zagotoviti novo dejavnost, ki bo v skladu s kulturno dediščino in naravnimi vrednotami (135.
člen, ZUreP, 2002). Novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017), ki je v veljavi od junija 2018,
prenovo definira kot skupek dejavnosti, s katerimi oživimo degradirano območje, seveda s pomočjo
instrumentov zemljiške politike in prostorskega načrtovanja.
Predstavitev izbranih primerov iniciativ in zakonskih ureditev na temo degradiranih
območij
Med državami, ki imajo zakonsko najbolj urejeno področje degradiranih območij, sta zagotovo Nemčija
in Velika Britanija. Različne agencije v Nemčiji so na temo degradiranih območij same sprejele
regionalne iniciative, katerih glavni cilj je bil vzpostaviti urbani razvojni model na podlagi degradiranih
območij, saj so v prenovi videli veliko pozitivnih učinkov (Ferber, Grimski, 2002). Kasneje je nemško
Zvezno ministrstvo za okolje objavilo okoljski program, ki je vseboval različne politične cilje, med njimi
tudi tiste, ki so povezani z degradiranimi območji: zmanjševanje porabe novih zemljišč, vključitev
saniranih površin v ekonomski krog in sanacija degradiranih površin (Ferber, Grimski, 2002).
Na področju prostora ima Nemčija dva zakona. Zakon o urejanju prostora (ROG, 2008, cit. po Grabar,
2018) določa naloge in cilje prostorskega načrtovanja in določa naloge med zveznimi in deželskimi
pristojnostmi. Gradbeni zakonik (BauGB, 2011, cit. po Grabar, 2018) ureja naloge na občinski ravni, in
sicer vsebino prostorskega načrtovanja in prostorskih načrtov. V zakoniku so podrobno razdeljeni tudi
ukrepi urbane prenove (Grabar, 2018). V Nemčiji so pri urejanju prostora pomembne tudi lokalne
skupnosti. V Stuttgartu so predlagali poseben dokument, ki se imenuje Trajnostno upravljanje grajenih
območij (NBS), z namenom, da bi ohranili nezasedena zemljišča (Grabar, 2018).
V Veliki Britaniji pa imajo področje prostorskega načrtovanja urejeno preko različnih razvojnih
dokumentov: nacionalna in regionalna prostorska politika, lokalni razvojni načrti ter posamezne
razvojne pobude. Nacionalni razvojni dokumenti spodbujajo revitalizacijo degradiranih območij tako,
da nudijo finančno in tehnično podporo, razvoj na nezasedenih zemljiščih je mogoč le v primeru, da
lokalna skupnost nima nobenega degradiranega območja. Naloga lokalne skupnosti je torej, da poišče
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degradirana območja in pomaga pri realizaciji projektov. Britanci imajo veliko izkušenj s prenovo
degradiranih območij, saj želijo ohraniti strnjeno strukturo mest, iz tega razloga imajo tudi dobro razvito
zakonodajo (Grabar, 2018).
V zakonodaji so navedeni tudi ukrepi za prenovo degradiranih območij (Koželj, 1998):
- Enotna merila za prepoznavo degradiranih območij
- Določitev definicije degradiranega območja
- Zemljiščem, ki so več kot dve leti opuščena in so v javni lasti, se določi nova raba ali pa se prisilno
prodajo. V primeru, da so opuščena zemljišča v zasebni lasti, pa ima občina pravico, da zemljišča
sanira
- Državne subvencije pri revitalizaciji degradiranih območij in različne ugodnosti (nižje
obdavčenje, manjši stroški načrtovanja)
Kljub dobro razviti zakonodaji se še vedno trudijo zakonodajo in ukrepe pri prenovi degradiranih
območij izboljšati. Sosednja Avstrija pa na primer nima sprejetih nobenih državnih dokumentov glede
revitalizacije degradiranih obočij, vendar pa vse težave s tem rešujejo na regionalni in lokalni ravni
(Grabar, 2018).
Sklepne ugotovitve
V tem poglavju smo proučevali definicijo pojma degradirano območje ter slovenske in tuje iniciative na
temo degradiranih območij. Ugotovili smo, da za degradirano območje obstaja tako v Sloveniji kot v
svetovnem merilu veliko definicij. Te so si med seboj podobne, a tudi različne. Razlika je predvsem
med tujimi in slovenskimi definicijami. Države, kot so ZDA, Kanada, degradirano območje povezujejo
predvsem z onesnaženjem, ki je potencialno nevarno za človeka in okolje. V tujini poznajo tudi več
pojmov degradiranega območja, najpogosteje sta omenjena brownfield – območje, ki je onesnaženo in
nevarno za okolje, in greyfield – območje, ki ni okoljsko nevarno.
V Sloveniji poznamo samo en pojem, in to je degradirano območje, ki se tako lahko navezuje na
okoljsko onesnaženost kot tudi na katero drugo obliko degradacije. V Sloveniji pojem obravnavamo
bolj na splošno. V zakonodaji se pojem pojavlja samo bežno, saj ni v nobenem izmed zakonov bolj
podrobno razčlenjen. V nekaterih strateških dokumentih (Politika urejanja prostora (2001), SPRS
(2004)) je pojem bolje definiran in pa tudi razčlenjen na več različnih skupin, ki degradirano območje
opredeljujejo glede na to, kaj se v njem nahaja, vendar pa nikjer nimamo posebne definicije, na primer
za industrijska degradirana območja, ki nas v magistrski nalogi najbolj zanimajo. Slovenska zakonodaja
prav tako govori samo o degradiranih območjih, nikjer niso posebej omenjena industrijska degradirana
območja. Avtorji so v raziskovalnem projektu Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih
območij, izvedba pilotnega opisa in vzpostavitev ažurnega registra (Lampič s sod., 2017) zapisali, da je
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funkcionalno degradirano območje industrijskih in obrtnih dejavnosti območje, kjer so se ali se delno
še vedno izvajajo obrtne industrijske dejavnosti. Degradirana industrijska območja v tem primeru niso
direktno povezana z okoljskim onesnaženjem ali katero drugo obliko degradacije.
Pregledali smo tudi nekaj meril za določanje degradiranih območij, ki so jih opredelili nekateri slovenski
in tuji avtorji. Merila za določitev degradiranih območij se tako kot pri definiciji razlikujejo od avtorja
do avtorja. Zanimalo nas je predvsem kako se določi degradirano območje, kaj so tisti kriteriji, ki
določijo DO. V raziskovalnem projektu Rezultati evidentiranja FDO po pilotnih regijah in vsebinske
usmeritve za delovanje evidence v Sloveniji (Lampič s sod., 2017), so avtorji določili tri osnovne
kriterije za določitev DO.
V tujini je dokumentov in raziskav na temo degradiranih območij več. Eden izmed pomembnejših je
projekt CLARINET (Ferber, Grimski, 2002). Cilj projekta je bil ugotoviti ključne ukrepe za reaktivacijo
degradiranih območij. Ugotovili so, da na uspešnost prenove vpliva več različnih dejavnikov, ki jih je
treba upoštevati. Na podlagi tega so izdelali več različnih modelov za uspešno revitalizacijo, najbolj
znan pa je njihov model ABC. Osredotoča se na ekonomsko upravičenost razvojnih območij, ki jih deli
na tri tipe. Novejši je projekt REFRESH (Rural revitalisation For cultural heritage, 2017), katerega
glavni cilj je izkoristiti industrijsko dediščino in jo na novo oživiti. Pri tem projektu sodeluje tudi
Slovenija. Razvit bo več funkcionalen pristop za revitalizacijo objektov industrijske dediščine. Razvite
bodo regionalne strategije in orodja za revitalizacijo, strategije bodo uporabili na petih pilotnih projektih
(ZVKDS, 2017).
V Sloveniji je potrebno pojem degradirano območje malo bolj razdelati, bolje opredeliti, tako v
zakonodaji kot tudi v strateških dokumentih. Zgledovati se je potrebno po tujih državah in uvesti različne
pojme za degradirana območja. Za IDO predlagamo definicijo, da je to območje, ki je prostorsko
degradirano zaradi industrije, na območju se nahajajo industrijske stavbe, območje pa je lahko nevarno
tudi zaradi onesnaževanja. Slovenija potrebuje konkreten strateški dokument, ki bi se ukvarjal izključno
z degradiranimi območji. Vsebovati bi moral različne pojme za degradirana območja in njihove
definicije, merila za določitev DO in konkretne korake za prenovo DO. Dokument bi bilo potrebno nato
vključiti v državne, regionalne in lokalne programe.
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3

PREGLED OBSTOJEČIH UKREPOV ZA REAKTIVACIJO DEGRADIRANIH

Poglavje je pretežno povzeto po raziskovanem programu Celovita metodologija za popis in analizo
degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (Lampič in sod.,
2017), kjer so avtorji navedli nekaj ukrepov za uspešno reaktivacijo, ki so jih povzeli iz različnih študij.
Za dobro in uspešno reaktivacijo degradiranih območij potrebujemo dobro organizacijo ter dobro in
uspešno sodelovanje vseh, ki so udeleženi v procesu reaktivacije. Pri ameriški okoljski agenciji (United
States Environmental Protection Agency) so podali štiri ključne korake za uspešno reaktivacijo
degradiranih območij:
1. Priprava dokumentov (finančni dokumenti, ideje za prenovo, dostop do območja);
2. Priprava pogodb in sanacijskega načrta, financiranje, zavarovanje degradiranega območja;
3. Priprava območja in prenova (pridobitev različnih dovoljenj, prodaja zemljišča ali oddaja
zemljišča v najem);
4. Upravljanje območja (načrt vzdrževanja).
Med drugim so navedli delo avtorja Lange in McNeila (2004), ki sta podala nekaj predlogov za uspešno
reaktivacijo funkcionalnih degradiranih območij. Omenjena avtorja sta izvedla dve študiji. V prvi sta se
osredotočila na elemente, ki po mnenju udeležencev zagotavljajo uspeh prenove. V drugi študiji sta se
osredotočila na lokacijske značilnosti in lastnosti. Med najpomembnejše elemente prenove sta zapisala:
stroške, nova delovna mesta, glavni plan skupnosti in podpora skupnosti. Avtorja sta poleg prej
napisanih dejavnikov navedla še nekaj dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost reaktivacije: čas,
infrastruktura, politična podpora, čiščenje okolja, ponovna raba zemlje, bančne institucije, ki sodelujejo
pri reaktivaciji, ter finančne podpore.
V projektu CABERNET (Grabar, 2018) so ugotovili, da je za uspešno reaktivacijo degradiranih območij
pomembno sodelovanje med Evropo, posamezno državo in občino. Vse odločitve vplivajo na uspešnost
reaktivacije, zato je dobro sodelovanje ključnega pomena. Oblikovali so tudi načela, ki se nanašajo na
socialni in kulturni vidik reaktivacije in jih je potrebno upoštevati za uspešno prenovo:
-

zagotovitev kakovostnega okolja za skupnost

-

dostop do degradiranih območij

-

spodbujanje socialne enakosti

-

ohranjanje kulturne dediščine

-

spodbujanje zaposlitve

-

strategija trajnostnih ciljev

-

izboljšanje predstave o degradiranih območjih
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Eden izmed prvih projektov v Sloveniji, ki se je ukvarjal z ukrepi revitalizacije, je projekt Degradirana
urbana območja, katerega avtor je Koželj s sod. (1998), sledil je projekt Sonaravna sanacija okoljskih
bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije (Špes in sod., 2012). V prvem projektu so se avtorji
ukvarjali predvsem s fizičnim saniranjem in planiranjem degradiranih območij, opredelili so tudi nekaj
nasvetov za njihovo uspešno prenovo. V drugem projektu so se teh ukrepov lotili bolj podrobno, prav
tako so avtorji opredelili nekaj nasvetov za uspešno prenovo:
-

umestitev degradiranih območij v razvojne plane, tako na državni, regionalni in lokalni ravni

-

na ustrezno pripravo občinskih prostorskih načrtov mora vplivati država

-

vsi udeleženci pri prenovi morajo dobiti jasna navodila

-

vzpostavitev zakonodaje (problem lastništva)

-

vzpostavitev registra degradiranih območij

-

kulturna dediščina, priložnost in ne ovira

-

preprečevanje nastajanja novih degradiranih območij

Najnovejši pa je projekt Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba
pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (Lampič in sod., 2017). Avtorji so navedli kar nekaj
ukrepov za revitalizacijo, s tem projektom smo dobili tudi prvi register degradiranih območij.
Na podlagi nemških izkušenj je Klančišar Schneiderjeva (2014) v svojem magistrskem delu podala
podrobne ukrepe (slika 3.1) za boljšo reaktivacijo degradiranih območij, ukrepe je podala v treh korakih:
1. Izboljšava zakonske ureditve
2. Predlogi za spodbujanje reaktivacije na lokalni ravni
3. Podajanje predlogov na regionalni ravni
Pri prenovi degradiranega območja je največji izziv ravnovesje med starim in novim, zato je pomembno
tako s prostorskega kot arhitekturnega vidika, da se nekatere stavbe ohranijo, nove pa se dodajo tako,
da se skladajo s prostorom (Grabar, 2018). Na degradiranih območjih je potrebno načrtovati trajnostni
razvoj in podrobno načrtovanje, ki je lahko ključno pri realizaciji projekta revitalizacije. Spodaj so
predstavljeni ukrepi, ki jih je pomembno upoštevati pri obnovi degradiranega območja (Ferber, 2006):
-

analiza trenutnega stanja in zgodovine

-

vključevanje neposredne okolice v prenovo

-

spodbujanje pozitivnih učinkov na okolico

-

ideje za prenovo naj se črpajo iz okolice

-

spremljanje estetskih, ekonomskih, kulturnih in socialnih vplivov projekta na okolico in analiza
le-teh
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Slika 3.1: Ukrepi za reaktivacijo degradiranih območij (povzeto po: Klančišar Schneider, 2014)
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Lampič s sod. (2017) so v raziskovalnem projektu podali tudi nabor možnih ukrepov, vendar poudarjajo,
da je uspešnost odvisna od sodelovanja vseh prisotnih (preglednica 3.1). V projektu so predstavili tudi
razvrstitev FDO v tri kategorije glede na možnost reaktivacije in sistemske ukrepe. V prvo kategorijo A
spadajo območja, ki imajo dobro lokacijo in nimajo omejevalnih kriterijev. Taka območja se ponovno
aktivirajo brez pomoči dodatnih ukrepov. Druga kategorij B, so območja, ki imajo ustrezno lokacijo, so
zanimiva za investitorje vendar imajo manjše razvojne ovire. Takšna območja potrebujejo vzpostavitev
podpornih in dodatnih ukrepov. Potrebujejo tudi sofinanciranje. Zadnja kategorija C pa so območja, ki
niso zanimiva za investitorje. Takšna območja se lahko reaktivirajo samo skozi podporo javnega
sektorja.
Preglednica 3.1: Nabor možnih ukrepov (Lampič s sod., 2017)
Področja
Zakonodaja

Prostorsko planski ukrepi

Finančni instrumenti

Podporni ukrepi

Ukrepi

Pristojni za izvajanje ukrepov

-

Strokovni dokumenti,

-

MOP

-

Področna zakonodaja,

-

MGRT

-

Podzakonski predpisi,

-

MK

-

Strateške usmeritve.

-

MKGP

-

Usmerjanje razvoja na FDO,

-

MOP

-

Vračanje v prvotno stanje,

-

ARSO

-

Omejevanje prostorskih rezervacij

-

MK

glede na stanje na področju FDO.

-

MKGP

-

Črpanje sredstev iz EU,

-

SVRK

-

Stimulacija investicij,

-

MF

-

Destimulacija zadrževanja

-

DURS

nepremičnin.

-

SPIRIT

Vzpostavitev registra in njegovo

-

MOP

vzdrževanje,

-

GURS

Spremljanje stanja, informiranje,

-

SURS

izobraževanje,

-

Službe za stike z javnostjo

-

Podpora raziskovalni dejavnosti.

Strategije za reaktivacijo degradiranih območij
Spodnje poglavje je povzeto po magistrski nalogi Problemska analiza prenove degradiranih industrijskih
območij na primeru občine Trbovlje (Klančišar Schneider, 2014). Klančišar Schneiderjeva je prevedla
nemške programe, povezane z DO.
V začetku 80. let so evropske države Belgija, Francija, Velika Britanija in Nemčija sprejele kar nekaj
strategij za reaktivacijo in prenovo degradiranih industrijskih območij. Države so se namreč vse bolj
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začele zavedati, da je degradirana industrijska območja potrebno prenoviti in jih okoljsko sanirati.
Programe so sprejele agencije ali podjetja, ki so jih ustanovili za ta namen, programi so bili financirani
s strani Evrope ter z regionalnimi in lokalnimi financami. V Franciji so industrijske objekte porušili in
vlagateljem ponudili zemljišča za novo gradnjo objektov, medtem ko je bil glavni cilj prenove v Veliki
Britaniji zagotovitev novih delovnih mest in gospodarski razvoj. Na degradiranih industrijskih območjih
so izgradili stanovanjske soseske, poslovne centre in nove industrijske cone.
V Nemčiji so oblikovali dva programa za prenovo Porurja in Lužiške. Internationale Bauausstellung
(IBA) oziroma Mednarodna gradbena razstava je prostorski in urbanistični načrt, ki je namenjen
izboljšanju kakovosti urbanega okolja. V Porurju je IBA Emscher Park, ki pomeni razvojni program
dežele Severno Porurje, potekala v letih med 1989 in 1999, prenovili so rudarsko industrijsko območje.
Razvojno območje ima okoli 2,5 milijona prebivalcev in okoli 800 km2. V program je bilo vključenih
sedemnajst različnih občin, celoten program je prevzela posebej za to namenjena skupina. V sklopu
programa je bil vzpostavljen krajinski park s kolesarskimi in pohodnimi potmi, prenovljenih je bilo
devetnajst industrijskih objektov in industrijskih objektov kulturne dediščine, ki so namenjeni bivanju,
na novo so izgradili 2500 stanovanj, okoli 5000 pa so jih obnovili, izveden je bil socialni program, na
novo so vzpostavili kanalizacijski sistem. Vsega skupaj je bilo v sklopu programa izvedenih 120
projektov.
Drugi nemški program so izvedli v Lužiški, in sicer na rudarskem območju. Program se je imenoval
IBA Fürst-Puckler-Land, želeli so rudarsko območje prenoviti v kulturno krajino (Klančišar Schneider,
2014). Obnova je potekala v obdobju od 2000 do 2010. Izvedli pa so 30 projektov, območje so razdelili
na osem manjših območij, vsako območje pa ima svojo temo prenove. Osrednje območje je namenjeno
kulturnim dejavnostim in različnim prireditvam. Na območju, kjer so industrijske stavbe kulturne
dediščine, so preuredili za namene turizma, tako je v koksarni danes prireditveni prostor,
termoelektrarna je postala muzej. Vzpostavili so tudi turistično jezersko pokrajino. Njena posebnost je
gradnja na vodi, v kateri se nahajajo geološki informacijski center, naravni rezervat ter učna pot. Med
leti 2020 in 2030 pa želijo narediti povezavo med jezerom in mestom Cottbus.
V Evropi sta na temo DO najbolj znana projekta CLARINET (Grabar, 2018) in RETINA (Grabar, 2018).
Oba projekta podata model, kako degradirana območja revitalizirati.
CLARINET (The Contaminated Land Rehabilitation Network for Environment Tehnologies in Europe;
2001) je usklajeno delovanje programa Evropske komisije za okolje in podnebne raziskave ter razvojni
program. Temeljni cilji so razviti tehnična priporočila za odločanje o sanaciji onesnaženih območij v
Evropi in za opredelitev potreb po raziskavah in razvoju. Projekt je razvil koncept upravljanja z rizičnimi
zemljišči kot korak naprej k integraciji trajnostne kakovosti tal, varstva vode in upravljanja rabe zemljišč
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v okoljsko politiko. To je bil zelo uspešen projekt Evropske komisije, ki je spodbudil veliko
znanstvenikov in strokovnjakov k izboljšanju stanja na področju upravljanja z onesnaženimi zemljišči.
CLARINET je tesno sodeloval tudi s projektom imenovanim NICOLE (EUGRIS, 2017).
Pri tem so ugotovili, da za uspešno revitalizacijo degradiranega območja potrebujemo veliko različnih
dejavnikov, ki skupaj delujejo kot celota, ter ima vsak od njih enakovreden vpliv. Na podlagi tega so
navedli štiri ključne dejavnike, ki morajo uspešno sodelovati, da dobimo uspešno reaktivacijo (Ferber
in Grimski, 2002):
1. Prihodnja raba
2. Priprava in značilnosti zemljišča
3. Zakonodajni okvir
4. Ekonomska upravičenost
Pri slednjem so izdelali tudi posebni model ABC, ki je najpogosteje uporabljen model za reaktivacijo
degradiranih zemljišč (Vojvodíková in sod., 2011). Na stroške pri prenovi degradiranih območij vplivajo
finančna tveganja, davki, neposredni in posredni stroški reaktivacije in dogovori med občinami oziroma
lastniki zemljišč in potencialnim investitorjem (Lampič in sod., 2017). Model ABC se osredotoča na
ekonomsko upravičenost razvojnih območij, glede na razmerje med pričakovanimi in dejanskimi stroški
predstavlja tri tipe območij (Lampič in sod., 2017):
1. Območje A: najbolj donosna zemljišča, ki so zanimiva za zasebnike, so tudi najbolj ekonomsko
izvedljiva.
2. Območje B: niso najbolj donosna, financirajo se iz javnih in zasebnih virov.
3. Območje C: obnova območja C je vezana na občino ali javni sektor, to območje tudi po prenovi
ni dobičkonosno.
Model ABC, ki so ga razvili v okviru projekta CLARINET, ni edini model za reaktivacijo degradiranih
območij. Drugi modeli, razviti v okviru projekta, so še (Perovic, Kurtović Folić, 2012):
-

Interaction Model: kaže medsebojno delovanje med družbenimi, okoljskimi, gospodarskimi in
upravnimi dejavniki v mestnih sistemih.

-

Football Model: poudarja zanimanje različnih zainteresiranih strani in opredeljuje ključne
gonilne sile za razvoj.

-

Land Use Puzzle Model: skrbi za korelacijo med degradiranimi industrijski območji, razvojem
zemljišč in ciklom rabe tal.

-

Bath Model: predstavlja dinamiko ustvarjanja in prenovo mestnih območij.

Pri projektu ReTInA (2012) so zapisali, da pri uspešni revitalizaciji potrebujemo:
-

glavne vidike (raba prostora in prostorske težave, finančna vprašanja, organizacijski stiki,
okoljska, trajnostna in lastniška vprašanja ter širši socialno-ekonomski kontekst)
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-

glavne faze prenove (pripravljalna faza − pobuda, vodilna in organizacijska vprašanja, začetna
faza: analitično ozadje, organizacija zainteresiranih strani, strateško načrtovanje in odločanje:
vizija in gradnja scenarijev in podrobno načrtovanje in zasnova

-

glavne akterje (občine in potencialni akterji; pomembno je sodelovanje obojih)

-

glavna orodja (analitična orodja, modeli za razvoj vizije in ciljev, orodja za načrtovanje
aktivnosti, načrtovanje proračuna, vključevanje zainteresiranih strani, orodja za trženje in
promocijo)

Pri projektu so pomembne predvsem faze prenove. Razvili so štiristopenjski model za uspešno prenovo
degradiranih območij, ki ga spodaj predstavljamo malo bolj podrobno.
1. Pripravljalna faza
V pripravljalni fazi se dejansko ukvarjajo z "organizacijskimi vidiki" procesa načrtovanja revitalizacije.
Pričakovani rezultati v pripravljalni fazi so:
-

Pobudniki pri revitalizaciji: pobuda za prenovo mogoče ne bo vedno prišla s strani občin ali
mesta, lahko pride tudi od drugih akterjev, na primer lastnika zemljišča, civilne družbe,
prebivalcev. Vendar pa ni nujno, da bo odgovornost za celotno revitalizacijo nato prevzel lastnik
ali lokalna skupnost.

-

Glavni koordinator prenove: ne glede na to, kdo poda pobudo za revitalizacijo, je potrebno najti
nekoga, ki bo pripravljen in sposoben voditi celoten proces prenove. Po navadi glavnega
koordinatorja določi lokalna skupnost, saj ima za to usposobljen kader, koordinator mora ves čas
tesno sodelovati z lokalno skupnostjo.

-

Ustanovitev ekipe: ekipa bo tesno sodelovala z koordinatorjem prenove in mu pomagala.
Sodelovala bo pri vseh štirih fazah prenove in koordinatorja obveščala o napredku, podala pa
mu bo tudi javno mnenje glede projekta.

2. Začetna faza
Začetna faza je namenjena opredelitvi statusa degradiranega območja v lokalnem okolju. Vključuje
vse pripravljalne dejavnosti, da se vzpostavi ozadje za vse nadaljnje načrtovanje in izvajanje
dejavnosti revitalizacije. Pričakovani rezultati v drugi fazi so:
-

poročilo o stanju, ki je dovolj podrobno, da se zagotovi podlaga za nadaljnje korake v procesu

-

opredelitev obstoječih in manjkajočih pravnih ukrepov

-

identificiranje zainteresiranih strani

-

groba ocena potrebnih sprememb za revitalizacijo in njihove stroške

Degradirano območje je potrebno identificirati in opisati njegove glavne značilnosti; opis značilnosti
mora tako vsebovati:
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-

jasno lokacijo, ki jo je potrebno prikazati na zemljevidu, potrebno je tudi jasno določiti meje, do
kod bo prenova potekala

-

predstavitev gospodarske vloge mesta v gospodarskem, socialnem in političnem kontekstu
širšega območja

-

pregled pravnih podlag (zemljiška knjiga, urbani načrti, lastništvo)

-

okoljski status, načrtovalski in trajnostni vidik (preučitev bližje okolice, stanje obravnavanega
območja, pri industrijskih degradiranih območjih je potrebno paziti, da bodo elementi prenove
izboljšali kakovost življenja)

-

urbani vidik (ocenjevanje mesta, stanje infrastrukture, zgodovinska vrednost stavb, identifikacija
manjkajočih stavb, ki bodo zagotovile minimalne pogoje za oživitev)

-

mnenje o območju v javnosti

V drugi fazi je pomembno tudi vključevanje deležnikov, odnos med vsemi deležniki mora temeljiti na
zaupanju, le tako se lahko doseže uspešna prenova. Celoten projekt prenove mora biti že od začetka
dobro premišljen, potrebno je slediti zastavljenim ciljem. Glavni koordinator mora prepoznati
pomembnost deležnikov in si že na začetku postaviti jasne cilje, s katerimi bo potem lahko vključil v
proces prenove primerne deležnike. Pri tako velikem projektu pa seveda lahko pride tudi do nesoglasij
ter drugih problemov, ključno pri vsem tem je, da se problemi prepoznajo, še preden nastanejo.
Tveganja, ki jih prinaša prenova degradiranega območja, so lahko politična (sprememba vodstva),
organizacijska, finančna in tista tveganja, ki so povezana z odkritjem novega onesnaženja na območju.
3. Strateško načrtovanje in odločanje
Tretja stopnja pri prenovi degradiranega območja je ponavadi najbolj zahtevna, saj zahteva izgradnjo in
dogovarjanje o skupni viziji, razvoju in izbiri ustreznega scenarija, ki je pomemben pri doseganju
soglasja o skupnih ciljih povezanih z revitalizacijo degradiranih območij. Na tej stopnji je ključnega
pomena vključenost vseh zainteresiranih strani in vključevanje nosilcev odločanja, to je enote ali
drugega organa, ki je na koncu odgovoren za sprejetje političnih odločitev in razvijalca, ki je glavni
prevzemnik izvajanja ukrepov.
V tretji fazi se oblikujejo različni scenariji prenove, pri vsakem scenariju se upošteva drugačne cilje,
strategije, deležnike. Scenariji v glavnem vključujejo glaven cilje prenove, časovni okvir, predvideni
posegi, pričakovano stanje območja po prenovi in groba ocena stroškov. Končni scenarij se zbere glede
na ocenjevanje vsakega koraka posebej, za to se lahko uporabijo različne analize, na primer SWOT
analiza. Avtorji pri projektu predlagajo, da se končni rezultat izbranega strateškega načrta oblikuje v tri
stopenjski model:
1. Strateški cilji: ključni cilj je socialno-ekonomska raven, ostali cilji so le delni, katerih cilj je
podpiranje glavnega.
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2. Funkcionalni cilji: opredeljujejo pričakovane / načrtovane funkcije območja kot rezultat
razvojnih ukrepov.
3. Kratkoročni cilji in rezultati: na tej ravni je potrebno določiti pričakovane rezultate posameznih
ukrepov (na primer infrastruktura, ki bo izgrajena, organizacija, ki bo vzpostavljena): poleg
razvojnih ukrepov kratkoročni cilji zajemajo tudi sanacijo in pripravljalne ukrepe, ki
predstavljajo predpogoj za razvoj.
Vsi cilji in rezultati morajo biti izvedljivi, realni in predvsem merljivi. V procesu načrtovanja je bistveno
določiti natančno določene in merljive cilje. Slediti morajo kriterijem SMART (Specific, measurable,
available, relevant in timely): specifični, merljivi, razpoložljivi, ustrezni in pravočasni.
4. Podrobno načrtovanje in zasnova
Namen faze načrtovanja je podrobno načrtovanje prihodnjih funkcij območja, natančneje posegov in
ukrepov, ki so predvideni za doseganje ciljev ter dosežkov, dogovorjenih v strateškem načrtu, ki je bil
pripravljen in dogovorjen v prejšnji fazi.
Povzamejo se glavne značilnosti prenove, ki so bile načrtovane v prejšnjih fazah, načrt se mora
predstaviti po korakih in aktivnostih, zato da se lahko dosežejo funkcijski cilji. Kot zadnje je potrebno
zagotoviti tudi uspešno promocijo prenove degradiranega območja. Zagotoviti mora ustrezno
ozaveščenost ciljnih skupin in širše javnosti o pozitivnih učinkih in koristih, ki se pričakujejo zaradi
načrtovanih dejavnosti revitalizacije. Koncept udeležbe zainteresiranih strani je med drugim namenjen
spodbujanju projekta med ciljno skupino − zainteresiranimi stranmi. Glavni cilj promocije pa je prikaz
predhodnega stanja s prenovljenim.
V magistrskem delu je Klančišar Schneiderjeva (2014) obravnavala tudi problem prenove industrijskih
degradiranih območij v Sloveniji. Strokovnjakom z različnih področij so zastavili dve problemski
vprašanji, odgovorili so lahko na enega ali drugega. Pri prvem vprašanju so morali strokovnjaki rangirati
probleme prenove degradiranih industrijskih območij, v preglednici so morali udeleženci najmanjšemu
problemu v skupini pripisati vrednost 1, malo manjšemu pa vrednost dve. Rezultati so pokazali, da so
strokovnjaki največji problem pripisali visokim stroškom prenove (sanaciji, rušenju stavb), sledil je
problem, da degradirana območja nimajo potenciala za nadaljnji razvoj, neurejene zemljiške razmere,
odsotnost razvojnih podjetij in pravnih vzvodov, na koncu pa še prostorsko načrtovanje v lokalnih
skupnostih.
Drugo vprašanje pa je bilo »Kateri dejavniki po vašem mnenju ovirajo prenovo DIO v Sloveniji?«
Strokovnjaki so podali odgovore vsi pa so izpostavili, štiri ključne dejavnike:
-

odsotnost razvojne vizije občine

-

špekulacije na nepremičninskem trgu
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-

visoki stroški prenove

-

zakonska neurejenost s področja urbane prenove
Primeri dobrih praks

V tem poglavju so predstavljeni primeri dobrih praks iz Slovenije kot tudi iz tujine. Literature na to temo
je veliko, vendar pa je redko napisano, kako so se lotili prenove, kakšne ukrepe so uporabili, kdo je
financiral. Nas pa je pri magistrski nalogi zanimalo prav vse to. Izbrali smo štiri primere iz Slovenije in
štiri iz tujine. V tujini je takšnih primerov bistveno več kot v Sloveniji, lahko rečemo, da je prenova
degradiranih območij veliko bolj razširjena kot pri nas. V Sloveniji se zdi, da šele začenjamo s prenovo
degradiranih območij. V tujini gre tudi za bistveno večja območja kot v Sloveniji, zato se za obnovo
posameznega območja veliko bolj poglobijo, naredijo različne študije, ki nato pomagajo kako takšno
območje revitalizirati.
Primeri iz Slovenije
V uvodnem delu magistrske naloge smo napisali, da ima Slovenija 1081 degradiranih območij (Lampič
s sod., 2017), nekaj pa imamo tudi takih območij, ki so skozi leta tudi ponovno zaživela. Eden izmed
takih primerov je Mariborska tovarna avtomobilov TAM; ta leži na jugovzhodnem delu Maribora.
Zaradi dobre lege in industrijske tradicije so za ustanovitev tovarne zaslužni Nemci, ki so po okupaciji
leta 1941 v Mariboru postavi tovarno letalskih delov (Kapitanovič, 2017). Po inflaciji in osvoboditvi
Slovenije je trg tovarni močno upadel, leta 1996 je tovarna šla v stečaj (Kapitanovič, 2017).
Celotno zemljišče vključno z objekti in
opremo, je po stečaju odkupil konzorcij 22
podjetij. Največji delež je prispeval Slovenski
razvojni sklad Občina Maribor finančno ni
sodelovala pri nakupu, vendar je pripravila
ureditvene načrte (Klančišar Schnider, 2014).
Leta 2000 pa je bil ustanovljen Zavod Tezno
(slika 3.2). Njegove naloge so upravljanje
infrastrukture zastopanje podjetij v Coni in
Slika 3.2: Cona Tezno (Cona Tezno, 2018)

podajanje pobud za nadaljnji razvoj (Klančišar

Schnider, 2014). Na industrijski coni danes deluje dvesto različnih podjetij, na robu Cone pa se nahaja
tudi Tehniški šolski center Maribor (Klančišar Schnider, 2014).
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Drugi takšen primer je Stara Sava na Jesenicah (slika 3.3). Občina je že pred časom prenovila območje
nakupovalnega središča in tja preselila upravne službe, potem so se odločili še za prenovo dela Stara
Sava. Občina je pripravila Ureditveni načrt Stara Sava (2002), Ureditveni Park Stara Sava (2002) in
Zazidalni načrt Center Sava (2002). Celoten projekt prenove je potekal od leta 2011 do leta 2012, ko je
bila otvoritev tržnice. Projekt je v večini financiral evropski sklad za regionalni razvoj (85%), ostalo pa
je financirala občina Jesenice (Klančišar Schnider, 2014).
Osnovni namen je bil povečanje zanimanja za
urbano

območje

Stara

Sava.

Območje

prenove je veliko 42.200 m2, vanj pa so
umestili več različnih dejavnosti (Klančišar
Schnider, 2014). V Stari Savi se nahaja
Glasbena šola Jesenice, Gornjesavski muzej
Jesenice, prireditvena dvorana, trgovsko
središče in pokrita tržnica (Občina Jesenice,
2012).
Slika 3.3: Prenovljeni del Stara Sava (Hislovenia, 2018)

Primeri iz tujine
V tujini je prenov industrijskih degradiranih območij bistveno več. Med prvimi je bila prenova
industrijskega območja Ironbridge, kjer so odprli tudi prvi železni most na svetu, ki je pomembno vplival
na razvoj arhitekture (Uršič, 2016). Ironbridge George je danes simbol industrijske revolucije in je
vpisan na UNESCO-v seznam svetovne dediščine (Alker, Stone, 2005). Zanimiva je tudi prenova bivše
ladjedelnice v bližini Amsterdama, kjer se danes nahajajo ustvarjalni delovni prostori, podij, kavarna,
prostori za najem, načrtujejo pa tudi prenočišča na vodi. Stare ladje pa so preoblikovali v stanovanja in
pisarne (De Ceuvel, 2016).
Eden izmed uspešnejših primerov je Švedsko mesto Norrkoping. V sedemnajstem stoletju se je v mestu
pričela razvijati tekstilna industrija, ki pa je po drugi svetovni vojni počasi začela propadati. V mestu je
ostalo veliko praznih industrijskih zgradb, leta 1959 se je začela prenova celotnega mesta (Legner,
2007). Delavska stanovanja v središču mesta so porušili, saj niso bila primerna za prenovo, mline vzdolž
reke so pustili, saj so pomembni z zgodovinskega vidika.
Največji napredek je bil, ko je Narodni muzej svoja vrata odprl v eni izmed stavb, imenovani The Iron.
Takrat so tudi oblasti videle, da se zgradbe lahko uporabijo za drugačne namene (Legner, 2007). Nekaj
let kasneje so se tudi nekateri vladni uradi preselili v eno izmed praznih stavb. Danes sta na tem območju
Narodni muzej dela – Arbetetov muzej (slika 3.4), ki so ga umestili v mlin, in mestni muzej. Svoje
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prostore je na območje preselila tudi Univerza Linkoping, umestili so tudi kampus, na drugem delu
mesta pa se razvija znanstveni park (Legner, 2007).
Druga prenova je iz ameriškega mesta
Baltimore City, ki je včasih proizvajalo
kar 80 % vsega bombaža v ZDA (Legner,
2007). Ko je industrija propadla je tudi
mesto začelo propadati. Mesto je ponudilo
delne subvencije za potencialne kupce, ki
bi bili pripravljeni obnoviti katero izmed
propadajočih stavb. Potencialni kupec
lahko izkoristi tudi znižanje davkov na
Slika 3.4: Narodni muzej dela (Shutterstock, 2018)

premoženje, potem ko je s pomočjo izjave
nekdanjega

lastnika

nepremičnine

dokazal, da je bilo najmanj 75 odstotkov mesta prazno najmanj tri leta. V zameno mora kupec upoštevati
standarde za zgodovinsko rehabilitacijo, ki jih določi Služba za nacionalne parke (National Park Service
- NPS).
S tem ukrepom je mesto pridobilo veliko kupcev. Marca leta 2007 je bilo v Clipper Millu (slika 3.5) 30
najemnikov, dvanajst od najemnikov se je opisalo kot umetniki, sedem jih je padlo v kategorijo
oblikovanja, urejanja krajine, arhitekture in razvoja, nato pa je bilo več različnih podjetij: dva v
založništvu, dva v marketingu, dva v zdravstvu in en muzej / galerija, restavracija, odvetniška pisarna,
visokotehnološko podjetje in eno finančno podjetje (Legner, 2007).
Bolj podrobno so se prenove lotili na
Nizozemskem. Prenovili so industrijsko
območje v mestu Breda. S prenovo
območja se je v celoti ukvarjala občina.
Celotne

prenove

so

se

lotili

zelo

premišljeno. Nekaj stvari so do danes že
obnovili, nekaj objektov pa ima načrte za
prihodnost. Leta 2009 so lokalnemu
Slika 3.5: Clipper Mill (Cho Benn Holback, 2018)

podjetju

naročili

študijo

celotnega

okrožja, kjer se nahaja industrijsko
območje. Načrt, imenovan Via Breda, namerava združiti zasebna podjetja, program vsebuje pisarne,
gostinstvo in kulturne centre, komercialne, rekreacijske objekte, raznoliko stanovanjsko gradnjo, prostor
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za visokokakovostni javni prevoz ter zasebno prevozno sredstvo, športne objekte ter medicinsko pomoč
in oskrbo starejših.
Načrt občine v letu 2010 je temeljil na manjših pobudah, javnih in zasebnih, vključenih v urbanistično
načrtovanje, ki ga upravlja občina. Zainteresirane strani, ki želijo vlagati v to območje, bodo odprto
sodelovale z občino. Poleg tega bo mesto Breda skupaj s petimi drugimi mesti v Brabantu leta 2018
sodelovalo v Evropski prestolnici kulture in ta dogodek ustvarja gospodarsko priložnost za razvoj
pristanišča Belcrum (slika 3.6). Glavni cilj občine je oživiti degradirano območje, postavili pa so si še
tri skupine ciljev, ki so pomembni za nadaljnji razvoj.
1

Glede na celoten projekt želijo:
-

izvajati strategijo, ki promovira javne in zelene površine na območju, izboljšuje krajino,
kvalificira in aktivira kanal

-

za izboljšanje celotne vizualne kakovosti območja

-

izboljšati splošno okoljsko kakovost območja, razumeti probleme onesnaženja na kraju samem
in prepoznati ter uporabiti ustrezne tehnike sanacije

2

spodbujanje bolj fluidnega prostora, kjer ljudje zlahka dosežejo kanal

V povezavi s programskimi zahtevami:
-

izvajati program, ki odraža socialne, ekonomske in kulturne značilnosti

-

ustvariti mešani program

-

vključiti lokalno skupnost, izboljšati javne objekte do dejanskih funkcij in hkrati vključiti nove
akterje v cono kanala

3

Kar zadeva vzdušje in identiteto območja:
-

ohraniti posebne industrijske značilnosti z visokim vidnim in socialnim vplivom

Za razumevanje preoblikovanja industrijskih stavb je pomembno, da se uvedejo koncepti in ukrepi, ki
se nanašajo na posege obstoječih stavb. Vsak primer je treba obravnavati kot celoto in posamično, pri
tem pa upoštevati vse dejavnike. Aktivnosti ohranjevalnega projekta se lahko razvrsti v sedem stopenj:
1. Preprečevanje poslabšanja
2. Ohranjanje obstoječega stanja
3. Utrditev materiala
4. Obnova
5. Rehabilitacija
6. Reprodukcija
7. Rekonstrukcija
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Zanimiva je tudi prenova rudniškega
kompleksa Zeche Zollverein XII, ki velja
za industrijsko najintenzivnejše območje v
Nemčiji, celoten kompleks obsega preko
100

hektarov.

Industrijski

kompleks

predstavlja vse elemente intenzivnega
industrijskega

izkoriščanja.

Celoten

kompleks stavb in opreme, potrebne za
Slika 3.6: Soseska Belcrum (Marco Notten, 2000)

pridobivanje

in

čiščenje

premoga,

železnica ter odpadne jame so po zaprtju
rudnika

leta

1986

ostali

praktično

nedotaknjeni (Ifko, 2003). Nemška dežela
North Rhine-Westphalia (NRW) je po
zaprtju rudnika kupila celoten kompleks
ter območje A takoj prijavila kot kulturno
dediščino. Kasneje so kupili še koksarno,
ki je leta 2000 postala kulturna dediščina
(Ying-Shan, 2003). Prvi prenovljeni objekt
so odprli leta 1996, v njem pa se je nastanil
Oblikovalski center dežele NordrheinSlika 3.7: Prireditveni prostor na območju rudniškega kompleksa
(zollverein.de, 2017)

Wastfalen (Ifko, 2003). V opuščeni
pralnici so leta 2008 odprli muzej Porenja.

Rudniški kompleks Zollverrein XII ima visoko stopnjo avtentičnosti, celoten rudniški kompleks danes
velja za najlepši rudnik na svetu, leta 2009 pa je bilo območje razglašeno za najboljše prireditveno (slika
3.7) območje v Nemčiji (Ifko, 2003).
Sklepne ugotovitve
Iz prikazanih primerov vidimo, da je prenova nekega industrijskega mesta zelo zahteven proces, ki
vključuje veliko deležnikov. V procesu obnove oziroma prenove morajo sodelovati prostorski
načrtovalci, arhitekti, občine, financerji in drugi. Iz vseh primerov je razvidno, da gre pri prenovi za
dolgotrajne procese in ne za nekaj, kar bi lahko spremenili čez noč. Tudi pri primeru iz nizozemskega
okrožja Breda, pri prenovi ene stavbe, je potrebno pred prenovo narediti veliko različnih raziskav, šele
nato se lahko naredi konkretni arhitekturni načrt za prenovo. Seveda je pri prenovi odvisno tudi to,
koliko želimo ohraniti. Pri prenovah, kjer želimo ohraniti kulturno dediščino in nekatere elemente
industrijskih objektov, je celoten proces še daljši.
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Pri primeru Clipper Mill se je prenove lotilo mesto, zagotovilo je sredstva za povečanje davkov, iz
katerih so nato financirali prenovo mesta. Mestne oblasti so ponudile tudi državne kredite za posesti, ki
so vsaj 75 odstotkov prazne vsaj tri leta. Na Švedskem so za prenovo mesta Norrkoping naredili poseben
načrt za prenovo, država je zagotovila tudi sredstva zanjo. Potem ko se je v eno izmed praznih stavb
preselil Narodni muzej, so počasi začeli prenavljati še ostale zgradbe. Podobno je bilo tudi v Nemčiji
pri prenovi rudniškega kompleksa, po propadu rudniške industrije je celoten kompleks kupila nemška
zvezna dežela in kompleks prenovila.
Primerjava s slovenskimi primeri je pokazala, da v Sloveniji nimamo tako podrobno načrtovanih
projektov za prenovo. Pri prenovi IDO je pomembno, da sledimo nekim korakom prenove, naredimo
veliko različnih analiz in modelov. V magistrski nalogi smo izbrana območja ovrednotili po modelu, ki
ga predlaga Lampič s sod. (2017), v svojem raziskovalnem projektu.
Model je pomemben, ker so degradirana območja v procesu modela različno ocenjena, tako na

koncu dobimo neko oceno, ki nam pove, ali je območje primerno za reaktivacijo ali ne. S pomočjo
modela vidimo, ali bo postopek reaktivacije na nekem območju izveden dokaj hitro ali pa lahko
pričakujemo določene težave. Model vsebuje štiri kriterije vrednotenja: opuščenost, lastništvo,
načrtovalsko-razvojni kriterij in varstveno-okoljski kriterij, vsak izmed kriterija pa ima tri stopnje
primernosti za reaktivacijo:
-

A − ni omejitev, primerno za reaktivacijo

-

B − manjše omejitve, manj primerno za reaktivacijo

-

C − večje omejitve, ni primerno za reaktivacijo

Opuščenost
A: povsem opuščeno do vključno 5 let, pretežno opuščeno, delno opuščeno do vključno 2 leti
B: povsem opuščeno nad 5 let, pretežno opuščeno, delno opuščeno do vključno 3 do 5 let
C: pretežno opuščeno, delno opuščeno nad 5 let
Lastništvo
A: javno
B: zasebno, 1 lastnik
C: (javno) zasebno, več lastnikov
Načrtovalsko-razvojni kriterij
Kriterij vsebuje tri razvojne prostorske kazalnike (preglednica 3.2), primernost za reaktivacijo se določi
v treh razredih ustrezno (koda 2), manj ustrezno (koda 1) in ni ustrezno (koda 0). Vsak izmed kriterijev
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je ovrednoten s svojo kodo, končna vrednost pa je seštevek vseh treh kazalnikov. Ko kazalnike
kodiramo, območju lahko določimo ugodnost kriterija:
A: ugodni kriterij (5-6)
B: manj ugodni kriterij (3-4)
C: neugodni kriterij (1-2)
Preglednica 3.2: Kazalniki in njihovo vrednotenje (Lampič in sod., 2017).
Kazalnik

Opredelitev kazalnika

Razredi

Prometna dostopnost

Zračna linija od najbližje točke

Ustrezna – do 100 m

2

poligona FDO od ceste ustrezne

Manj ustrezna – od 100 do 500 m

1

kategorije.

Ni ustrezna – 500 m ali več

0

Prevladujoča namenska raba –

Ustrezna

2

75 % ali več

Manj ustrezna

1

Ni ustrezna

0

Načrt je že sprejet

2

Načrti in ideje, realizacija ni opredeljena

1

Ni načrtov ali sredstev za reaktivacijo

0

Planska opredelitev

Razvojni načrti

Razvojni načrti občine

Kodiranje

Varstveno-okoljski kriterij
Pri varstveno-okoljskem kriteriju (preglednica 3.3) se upoštevata dva kazalnika. Sum na okoljsko
degradacijo, ki izhaja iz sestavin okolja, kot so voda, tla, vegetacija in zrak, ter iz prisotnosti varstvenega
režima, kjer se upošteva Natura 2000, ekološko pomembno območje, vodovarstveno območje,
zavarovano območje in register nepremične kulturne dediščine. Tu se točke (kode) ne seštevajo,
določimo vsako posebej. Na koncu lahko določimo omejitev, glede na kodiranje kazalnikov:
A: brez varstveno-okoljskih omejitev (2-2 ali 1-2)
B: manjše varstveno-okoljske omejitve (2-1, 1-1, 0-2 ali 0-1)
C: večje varstveno-okoljske omejitve 2-0, 1-0 ali 0-0)
Preglednica 3.3: Kazalniki varstveno-okoljskih kriterijev (Lampič in sod., 2017).
Kazalnik

Razredi

Sum na okoljsko degradacijo

Ni suma na okoljski vpliv

2

Sum okoljskega vpliva na eno sestavino

1

Sum okoljskega vpliva na več sestavin

0

Ni varstvenega režima

2

Ekološko pomembno območje (Natura 2000)

1

Vodovarstveno in zavarovano območje, register nepremične

0

Varstveni režim

Kodiranje

kulturne dediščine

Na koncu seštejemo točke, kjer je kriterij A ovrednoten s petimi točkami, kriterij B s tremi in kriterij C
z eno točko, največja možna vsota je tako 20 točk. Območje nato lahko razvrstimo v tri razrede:
-

Primerno za reaktivacijo (14 točk in več)
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-

Srednje primerno za reaktivacijo (10 točka do vključno 13 točk)

-

Ni primerno za reaktivacijo (do vključno 9 točk)

V podrobno analizo nismo vključili območij OIC Farčnikova kolonija in OIC Toplice, ker območji nista
povezani z industrijo, ampak z obrtjo. Po pregledu degradiranega območja Deponija peska Kresnice
smo se odločili, da to območje izvzamemo iz analize, saj območje ni opuščeno.
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»Ta stran je namenoma prazna.«
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4

DEGRADIRANA INDUSTRIJSKA OBMOČJA V ZASAVSKI REGIJI
Naravnogeografske značilnosti Zasavske regije

Zasavska statistična regija (slika 4.1) zajema štiri občine: Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik ter občino
Litija (slika 4.2). Zasavje, ki ga sestavljajo prve tri občine, leži v zavetju Posavskega hribovja, na
jugovzhodnem delu Savinjskih Alp (RCR, 2013).
Za

Posavsko

hribovje

so

značilne

grebenaste doline ter velike strmine, ki jih
je ustvarila reka Sava. Povprečen naklon
v državi znaša nekje okoli 13°, medtem
ko v Zasavju povprečen naklon znaša
nekje med 20° in 30° (Gams in Vrišer,
1998). Celotno Zasavje je obdano s
hribovitim svetom, najvišji vrh je Kum, ki
leži na 1217 m nadmorske višine. Kot
Slika 4.1: Zasavska statistična regija (SURS, 2018).

velik del Slovenije je tudi Zasavje
povečini poraslo z gozdom, ta prekriva
približno tretjino vsega območja (Marot,
2012).
Ta del Slovenije je poznan predvsem po
rudarstvu, v 19. stoletju so se tu odprli
rudniki, kjer so kopali premog. Danes se
veliko izkoriščanje zemeljskih rudnin kaže
kot

ugrezanje

tal,

ter

v

veliki

onesnaženosti ozračja. Zasavje je eno
izmed najbolj onesnaženih območij v
Sloveniji, prav tako pa ima največ
Slika 4.2: Občine v Zasavski statistični regiji (Geopedia, 2018).

degradiranih

območij

Onesnaženost

zraka

(Špes,
vidimo

1998).
tudi

iz

preglednice 4.1, ki jo objavila Agencija Republike Slovenije za okolje v svojem letnem poročilu za leto
2016. Na preglednici se vidi letno število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10, števila preseganj, ki
so večja od dopustnega, so napisana s krepko pisavo (ARSO, 2016).
Za Zasavje je bila pomembna tudi izgradnja železniške proge, ki poteka ob strugi reke Save, saj je zaradi
svoje lege ta del Slovenije prometno precej zaprt (Dolinšek, 2016). Najbližja avtocesta občini Zagorje
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ob Savi je avtocesta Ljubljana – Maribor, na katero se priključimo v bližini Trojan. Z dostopom do
avtoceste se je prometna povezanost območja nekoliko izboljšala, še vedno pa ostaja problematična
cesta proti Zidanemu Mostu, ki ima močno omejeno uporabnost, zaradi ozkega cestišča (RCR, 2015).
Preglednica 4.1: Letno število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 (ARSO, 2016)

Občina Litija leži v samem osrčju Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja. Skozi teče reka
Sava, mesto pa se je razvilo ob njenem okljuku, saj je bila nekoč tu brodarska postojanka (Srce Slovenije,
2008). Občina Litija obsega 107 naselij, center mesta Litija pa leži na nadmorski višini 238 m, ob
vznožju Sitarjevca. Tako kot Zasavje je bila nekoč tudi Litija rudarsko mesto. V Sitarjevcu so namreč
kopali številne minerale, rudnik pa je v 19. stoletju sodil med največje rudnike v Evropi (Srce Slovenije,
2017). Občina Litija je verjetno najbolj znana po Geometričnem središču Slovenije, ki se nahaja v vasi
Spodnja Slivna, malo naprej od Vač (Občina Litija, 2015). Skozi Litijo poteka glavna cesta do Zasavja
ter železniška proga Ljubljana−Litija−Zidani Most (Občina Litija, 2015).
Regija je leta 2017 imela 57.257 prebivalcev, približno polovico moških in polovico žensk (STAT,
2017). Največja med občinami po številu prebivalcev je občina Zagorje ob Savi, ki je v drugi polovici
leta 2017 imela 16.566 prebivalcev (preglednica 4.2), sledita ji občina Trbovlje in občina Litija, najmanj
prebivalcev pa ima občina Hrastnik (STAT, 2017).
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Preglednica 4.2: Prebivalstvo po občinah (STAT, 2017)
Število prebivalcev
2017
Hrastnik

2016

2015

2014

2013

9210

9314

9350

9499

9647

Litija

15.332

15.215

15.051

15.002

15.024

Trbovlje

16.149

16.461

16.461

16.562

16.814

Zagorje ob Savi

16.566

16.705

16.705

16.763

16.880

Skupna površina regije znaša 485 km2, kljub temu da se je regiji leta 2013 pridružila še občina Litija, je
po površini to še vedno najmanjša regija v Sloveniji. Po številu prebivalcev se umešča na predzadnje
mesto, manjša je le Primorsko-notranjska regija (STAT, 2017). Po podatkih iz Statističnega urada
Slovenije je največja med občinami v Zasavski regiji občina Litija, sledi ji občina Zagorje ob Savi,
občini Hrastnik in Trbovlje pa sta po površini skoraj enaki (preglednica 4.3).
Preglednica 4.3: Podatki o površinah (STAT, 2017)
Občina

Površina km2 (leto 2017)

Litija

221,4

Hrastnik

58,6

Zagorje ob Savi

147,1

Trbovlje

58,0

Zasavje je območje, ki je razpeto med dva večja centra, to sta Ljubljana in Celje. Prebivalci se v zadnjih
letih izseljujejo (preglednica 4.4) iz regije zaradi številnih razlogov. Eden izmed njih so socialne
razmere, drugi pa brezposelnost. Mnogi se zato odselijo, saj v svoji regiji nimajo možnosti zaposlitve,
seveda pa je veliko tudi dnevnih imigracij (RCR, 2015).
Preglednica 4.4: Gibanje prebivalstva (STAT, 2017)
2016

2015

2014

2013

Naravni
prirast na 1000
prebivalcev

Slovenija

0,3

0,4

1,1

0,9

Zasavska

-0,7

-1,1

-2,1

-2,4

Selitveni prirast
na 1000
prebivalcev

Slovenija

0,5

0,2

-0,2

0,2

Zasavska

-1,4

-4,4

-5,6

-9,5

Skupni
prirast na 1000
prebivalcev

Slovenija

0,8

0,6

0,9

1,1

Zasavska

-2,1

-5,4

-7,7

-11,9

Gospodarske značilnosti obravnavanega območja
Stopnja brezposelnosti v regiji je decembra leta 2016 znašala 12,9 % (preglednica 4.5), to je bila druga
najvišja stopnja brezposelnosti med vsemi slovenskimi regijami. Bruto domači proizvod na prebivalca
je v letu 2015 znašal 53,8, kar je najmanj od vseh slovenskih regij. V letu 2016 je v regiji delovalo 3916
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podjetij, to je največ od leta 2013 (STAT, 2016). Eden izmed pokazateljev, v kakšnem stanju je
gospodarstvo, je podatek o hitrorastočih podjetjih. Leta 2015 je bilo v Zasavski regiji takšnih podjetij
13, od leta 2013 je to največje število do sedaj, v Sloveniji je bilo leta 2015 hitrorastočih podjetij 628
(STAT, 2015).
Preglednica 4.5: Stopnja registrirane brezposelnosti (STAT, 2016)
Stopnja registrirane brezposelnosti
Leto

December 2016

December 2015

December 2014

December 2013

Slovenija

10,8

12,3

13,0

13,5

Zasavska

12,9

15,0

16,8

17,5

Po podatkih statističnega urada RS je v letu 2016 v regiji 22,4 % oseb živelo pod pragom revščine, kar
je drugi največji odstotek v Sloveniji. Istega leta je bil v regiji najvišji tudi odstotek stopnje resne
materialne prikrajšanosti. Gre za osebe, ki imajo močno omejeno življenje zaradi finančnih virov
gospodinjstva, ta odstotek je znašal 10,3 %, za celotno državo pa je znašal 5,4 % (STAT, 2016).
Delež industrijskih degradiranih območij v Zasavski regiji
Pri določitvi deleža degradiranih območij v regiji smo si pomagali s priročnikom Rezultati evidentiranja
FDO po pilotnih regijah in vsebinske usmeritve za delovanje evidence v Sloveniji (Lampič s sod., 2017)
ter njihovo spletno aplikacijo, kjer so prikazana degradirana območja po regijah in po občinah. V
aplikaciji so območja prikazana glede na tip FDO, omogoča pa tudi prikaz glede na stopnjo opuščenosti
FDO. Za posamezno območje je napisano ime, velikost območja, podatki o lokaciji (podtip FDO, leto
izgradnje), podatki o predhodnih dejavnostih, podatek o pozidavi, vzdrževanje, razvojne ovire in
razvojni načrti. Za vsako območje so podane tudi slike s terena. Aplikacija za vzpostavitev evidence
FDO ponuja deset skupin FDO:
-

FDO kmetijskih 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

-

FDO za bivanje

V preglednici 4.6 so prikazana obočja FDO po različnih skupinah za vse štiri občine. Iz preglednice
vidimo, da je v regiji 53 degradiranih območij različnih tipov, največ degradiranih območij je v občini
Trbovlje, saj jih je kar 18, sledi ji občina Zagorje ob Savi, najmanj degradiranih območji je v občini
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Hrastnik. Glede na tip degradiranega območja jih je največ degradiranih območij tipa industrijskih in
obrtnih dejavnosti, sledi FDO pridobivanja mineralnih surovin.
Preglednica 4.6: Območja FDO po občinah (Aplikacija za vzpostavitev evidence FDO).
Tipi FDO
FDO kmetijskih dejavnosti
FDO storitvenih dejavnosti
FDO turistične, športnorekreacijske
in športne dejavnosti
FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti
FDO obrambe, zaščite in reševanja
FDO obrambe, zaščite in reševanja
FDO pridobivanja mineralnih
surovin
FDO infrastrukture
FDO prehodne rabe
FDO za bivanje
Skupaj

Občina
Litija
1
/
/

Občina
Hrastnik
/
1
/

Občina
Trbovlje
/
2
/

Občina Zagorje ob
Savi
/
2
5

3

2

7

5

17

/
/
5

/
/
3

/
/
4

/
/
/

/
/
12

2
/
1
12

1
/
2
9

/
1
4
18

1
1
/
14

4
2
7
53

Skupaj
1
5
5

Pregled razvojnih dokumentov za območje Zasavske regije
Leta 2013 je bila uvedena sprememba v zvezi s statističnimi regijami, celotno občino Litija so dodelili
Zasavski statistični regiji, vendar pa je regionalni razvojni plan Zasavja narejen samo za občino
Trbovlje, Hrastnik in Zagorje on Savi. Občina Litija pa je obravnavana v regionalnem razvojnem planu
Osrednjeslovenske regije. Svet Zasavske regije je leta 2012 sprejel priprave za regionalni razvojni plan
(RCR, 2015).
V regionalnem razvojnem planu Zasavja 2014–2020 je v prvem delu dokumenta narejena analiza
predhodnega plana (Regionalni razvojni plan 2007-2013). Narejena je ocena izvajanja plana, poraba
sredstev po različnih področjih ter doseženi rezultati. V predhodnem planu so si zadali šest ključnih
ciljev, ki so jih skušali doseči. Zadali so si, da bi bilo Zasavje bolj prepoznavna regija. Izboljšati želijo
gospodarski razvoj, kakovost življenja in zmanjšati onesnaženost zraka.
Med prednostmi Zasavja so med drugimi našteli še bližino avtoceste, naravne vire, železnico v vseh
občinah, poceni stanovanja in dobro pokritost šol. Kot slabosti so navedli onesnaženost zraka,
preseljevanje prebivalstva, visoka stopnja brezposelnosti, prepočasno gospodarstvo. Priložnosti vidijo v
prestrukturiranju regije, izkoriščanju naravnih virov, razvoju turizma, medtem pa nevarnost vidijo v
slabi prepoznavnosti regije ter negativni predstavi, pomanjkanju finančnih sredstev ter izgubi
tradicionalnih dejavnosti (RRP, 2015).
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V naslednjih poglavjih se plan osredotoča na strategijo razvoja regije, cilji nekako ostajajo enaki kot v
Regionalnem razvojnem planu 2007-2013. Ponovno so navedli šest ključnih ciljev, na katerih bo temeljil
razvoj regije. Strateški razvojni cilji:
1. Povečati število podjetij in delovnih mest
Povečanje podjetij in posledično novih delovnih mest bo ugodno vplivalo na regijo, saj bodo s tem
zmanjšali stopnjo brezposelnosti ter zmanjšali izseljevanje prebivalcev. Nova podjetja bi prinesla novo
svežino, s tem bi se gospodarstvo bolje razvilo, saj je gospodarstvo tu še vedno v fazi prestrukturiranja
zaradi preteklih industrij (rudarstvo). Osredotočali se bodo na dejavnosti, ki imajo potencial v podjetjih,
tako bodo podjetja lahko konkurenčna tako na slovenskem trgu kot tudi mednarodnem.
2. Zmanjšati mejo brezposelnosti
Zmanjšanje stopnje brezposelnosti je pomemben cilj v regiji, saj se bo tako izboljšala stopnja kakovosti
življenja. Brezposelnost v regiji je velika težava, povzroča veliko negativnih vplivov.
3. Izboljšanje stanja okolja
Izboljšanje stanja okolja je še eden izmed pokazateljev kakovosti bivanja v regiji. Že zgoraj smo omenili,
da je zrak na tem območju najbolj onesnažen v Sloveniji, prav tako sta onesnaženi voda in zemlja. S
sanacijami obstoječih problemov ter z omejitvami dejavnosti, ki so škodljive za okolje, se bo stanje
okolja počasi izboljšalo.
4. Učinkovitejša izraba prostora
Zaradi svoje demografske lege ter razgibanosti okolja prostor predstavlja veliko težavo. S sanacijami
degradiranih stari industrijskih objektov bi to težavo bistveno zmanjšali.
5. Boljša kakovost življenja
Razvijati bi bilo potrebno dejavnosti, ki povečujejo kakovost bivanja, to so zdravstvo, šolstvo, kultura
in socialna varnost. Razvijati jih je potrebno na novih, modernih načelih.
6. Večje medregijsko in mednarodno sodelovanje
Zasavje spada v skupino NUTS 3, kar je dobra priložnost za vključevanje, hkrati pa so dobili tudi
možnost obmejnega sodelovanja. Medregijsko in mednarodno sodelovanje je v različnih pogledih zelo
dobro za regijo, s tem se poveča pretok ljudi ter znanja.
Pri nadaljnjem izboru projektov in programov bodo upoštevali določena načela, na primer programi in
projekti bodo morali upoštevati, da se bodo osredotočali na nova delovna mesta, da ne bodo negativno
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vplivali na okolje, da bodo prispevali k uresničitvi ciljev ter da bodo prispevali k razvoju regije. Vsi
programi in projekti bodo morali vsebovati tudi presojo vplivov na okolje, to bo predpogoj za izvedbo.
Kot razvojna načela so opredelili pet ključnih razvojnih prioritet, ki so predstavljene spodaj. Zasavje pa
zahteva tudi vzpostavitev posebnega zakona, katerega glavna funkcija bi bila ≫vzpostavitev ugodnejših
pogojev za nove naložbe in delovna mesta≪ (RRP, 2015). Zakon bi bil po zgledu pomurskega zakona,

saj menijo, da je regija preveč degradirana ter da se je nabralo preveč problemov in težav, da bi jih lahko
sami rešili. Pri vsaki od spodaj naštetih prioritet so napisali specifične cilje, h katerim bodo stremeli,
rezultate ter nadaljnje ukrepe:
1. Konkurenčnost gospodarstva
2. Trajnostni turizem
3. Razvoj človeškega kapitala
4. Okolje, zdravje, prostor in infrastruktura
5. Razvoj podeželja
Celoten regionalni razvojni program so ocenili na 685.779.000 €, največji delež bodo namenili prioriteti
konkurenčnosti gospodarstva, to je 438.374.000 €, najmanj pa razvoju podeželja.
Prostorska politika regije –RRP Ljubljanske urbane regije 2014-2020
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020 (v nadaljevanju RRA LUR) je
dokument, ki vsebuje razvojne usmeritve za Osrednjeslovensko regijo v letih od 2014 do 2020. V
Osrednjeslovensko regijo danes spada petindvajset občin, od leta 2013 občina Litija spada v Zasavsko
statistično regijo, vendar pa je vključena v razvojni plan Osrednjeslovenske regije.
Že na začetku razvojnega programa je napisana vizija regije za obdobje od 2014 do 2020, ki se glasi
Zeleni motor razvoja, metropolitanska bioregija znanja. Avtorji so zapisali, da se bo trajnostni razvoj
regije gradil na znanju, inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev in sektorjev
(RRA LUR, 2015). Na podlagi analiz so določili šest razvojnih ciljev:
1. Učinkovito notranje povezana regija
2. Regija, ki preudarno uporablja svoj prostor, naravne vire in energijo
3. Regija, ki spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti
4. Prepoznavna in konkurenčna metropolitanska regija
5. Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta
6. Regija, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja
Poleg ciljev so oblikovali tudi tri razvojne prioritete: rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva,
ohranjeno okolje in trajnostna raba virov, ljudem prijazna regija. Naštete prioritete so nato razdelili še v

40

Elsner, T. 2019. Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

programe in ukrepe. Na podlagi zbranih informacij so vrednost programa ocenili na 1.838 milijonov
evrov, največ sredstev so dodelili drugi prioriteti, ohranjanju okolja in trajnostno rabi virov, najmanj pa
prvi prioriteti, rasti konkurenčnosti regijskega gospodarstva.
V začetku programa je podrobno predstavljena Osrednjeslovenska regija, ki je druga največja regija v
državi, saj obsega 2.555 km2, kar v procentih predstavlja 12,6 % celotne površine Slovenije. Leži v
samem centru države, v katerem je tudi glavno mesto Slovenije. Regija je kulturno, gospodarsko in
upravno središče države. Po gostoti prebivalstva se uvršča na prvo mesto, prav tako tudi po številu
prebivalcev. V drugi polovici leta 2017 je imela Osrednjeslovenska regija po podatkih iz statističnega
urada Republike Slovenije 540.369 prebivalcev. Za razliko od Zasavske statistične regije je to najbolj
razvita regija v državi, na leto ustvari več kot 36 % celotnega bruto domačega proizvoda.
V nadaljevanju dokumenta je nato narejena analiza regionalnih razvojnih potencialov za sedemnajst
različnih področij, na primer: prebivalstvo, gospodarstvo, turizem, promet, kultura, zdravstvo in tako
dalje. Najprej je narejena analiza stanja, nato pa še razvojni potencial. Narejena je tudi analiza
predhodnega programa (Regionalni razvojni plan 2007–2013). V tem obdobju je bilo razpisanih sedem
javnih razpisov za predložitev projektov, ki so namenjeni razvoju regije.
Analiza Občinskega prostorskega načrta Litija in Dolgoročnega razvojnega programa
Občinski prostorski načrt občine Litja je bil sprejet na korespondenčni seji leta 2010 in nadomešča
Dolgoročni in družbeni plan občine Litija za obdobje od 1986 do 2000.
Dosedanje stanje v občini
Gospodarstvo v občini je slabo razvito, saj ne omogoča dovolj zaposlitvenih možnosti za vse prebivalce,
zato so dnevne migracije nujne. Zaradi tega je povečana prometna obremenitev skozi nekatera naselja,
ceste ponekod so zelo slabe, predvsem skozi manjša naselja. Na območju občine ni urejenih kolesarskih
poti, primanjkuje tudi športnih površin, centralna naselja nimajo urejenih dolgoročnih urbanističnih
načrtov.
Cilji
Prostorski razvoj se usmerja predvsem znotraj naselij, kjer so neizkoriščene ali degradirane površine.
Uredili bodo nova stanovanja, ki se bodo skladala s tipologijo naselja, skupaj z novogradnjo se bo
izboljšala tudi celotna podoba naselja Litija. Poizkušali bodo še bolj izkoristiti ugodno prometno
povezavo, zagotoviti več športnih površin in ohraniti podeželsko identiteto. Sanirali naj bi tudi območje
izkoriščanja mineralnih surovin ter rudnik Sitarjevec uredili za oglede. Nova delovna mesta bodo skušali
zagotoviti tako, da bodo zapolnili poslovne cone v Litiji, Kresnicah, Hotiču in Gabrovki, na teh
območjih bodo zagotovili dodatne poslovne površine za potrebe lokalnega podjetništva.
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V občini Litija so v letu 2016 pripravili tudi Dolgoročni razvojni program občine Litija, ki je nadomestil
starega iz obdobja 2007−2015. V starem programu so izvedi tri pomembne investicije, to so bile:
izgradnja nove osnovne šole v Litiji in medgeneracijskega centra ter izgradnja čistilne naprave. Namen
dokumenta je pregledati dosedanje stanje občine in predstavitev novih ciljev za naslednje obdobje.
Dokument obsega veliko dolgoročnih načrtov, obnov in novogradenj. Občina bo v prihodnje veliko
pozornosti namenila infrastrukturi, družbenim dejavnostim in tudi gospodarstvu.
V Dolgoročnem razvojnem programu občine Litija degradirana območja niso omenjena, občina ima
načrt obnoviti veliko zapuščenih stavb in v njih naseliti drugo dejavnost, nekaj takšnih stavb je že
prenovljenih.
Analiza Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje in Strategije razvoja občine
Trbovlje
Občinski prostorski načrt občine Trbovlje je bil sprejet leta 2011 in je nadomestil starega. Večina
prebivalcev prebiva v mestu Trbovlje, ostali del prebivalcev pa je razpršen po severnem in južnem delu
občine, kar za občino predstavlja velik problem.
Dosedanji prostorski razvoj v občini
Občina je imela v letih od 1961 pa nekje do leta 1991 zelo dobro gibanje prebivalstva, po letu 1991 pa
je prebivalstvo začelo upadati. Upad je nadpovprečen glede na slovensko razmerje. Prav tako je v občini
nizek zaposlitveni indeks, velika večina prebivalcev se namreč na delo vozi v druge večje kraje
(Ljubljana, Celje). Zaradi dnevnih migracij prebivalstva je obremenjena prometna infrastruktura v
osrednjem naselju. V občini se pojavljajo težave o širitvi naselij, primanjkuje pa tudi bolj kvalitetnih
stanovanj. Mestno središče predstavlja mesto Trbovlje, ki se širi predvsem na vzhod, kjer je bilo nekdaj
rudniško območje. Zaradi svoje velikosti mesto zavzema celotno dolino. Občina ostaja znana po
nekdanji industriji, rudarjenju, termoelektrarni in dimniku. Označena je z besedo degradirano območje,
vendar pa bi se občina rada znebila tega slovesa in postala prepoznavna po bolj pozitivnih stvareh.
Možnosti prostorskega razvoja
V občini je mesto Trbovlje nekakšno zaposlitveno središče, kar bodo poskušali ohraniti ter še podkrepiti
z novimi lokacijami za podjetništvo, načrtujejo pa tudi nove poslovne cone, ki se bodo nahajale znotraj
dosedanjih con. Planira se tudi vzhodna obvozna cesta, ki bi nekoliko razbremenila glavno cesto skozi
Trbovlje. Vizija v regiji se glasi ''Zasavska energija – razvojna, čista in konkurenčna''. V okviru tega
slogana bi občina izgradila plinsko elektrarno kot sistemsko rezervo elektroenergetskega sistema, ki se
lahko nadgradi s plinsko parno elektrarno. Ključna za občino je tudi izgradnja hidroelektrarn na reki
Savi. Občina se bo veliko posvetila razvoju turizma, vključevali se bodo v skupne turistične programe,
kar je ključnega pomena.
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Cilje je občina razdelila v šest večjih skupin:
1.

Gospodarstvo
Pripraviti načrt za postopno večanje zaposlitve, ter narediti Trbovlje gospodarsko in urbano
jedro. Zagotovitev zadostnih površin za obrtne, proizvodne in storitvene dejavnosti.
Degradirana območja nekdanjih proizvodnih dejavnosti, prestrukturirati ter jih nameniti za
nove dejavnosti. Usmerjanje dejavnosti na obrobje mesta, kjer bodo imele boljše pogoje za
širitev.

2.

Turizem
Povečati nočitvene kapacitete, spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture, razvoj turističnih
dejavnosti ter drugih razvojnih programov. Ohranjanje običajev ter spodbujanje turističnih
društev.

3.

Gospodarska javna infrastruktura
Izboljšati dostopnost občine na avtocestni križ ter na druga odmaknjena naselja, izgradnja novih
parkirnih mest zlasti okoli železniške postaje. Bolnišnice, zdravstvenega doma. Izgradnja
parkirnih hiš. Občini je cilj tudi posodobiti vročevodno omrežje ter vodovodno omrežje.

4.

Stanovanja
Ker je v občini potreba po novih stanovanjih se bodo usmerjali v novogradnjo ter obnovo starih
stanovanj, ohraniti želijo tudi prebivalce, ki živijo v višje ležečih predelih. Nove lokacije
stanovanj, se bodo postopoma pridobile na degradiranih območjih.

5.

Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti

6.

Kmetijski razvoj podeželja

Kot prednostno območje je občina določila degradirana območja, ki jih je potrebno sanirati in preurediti
za nadaljnji razvoj.
V 25. členu z naslovom Ravnanje z odpadki je občina navedla, da odloženi industrijski odpadki ter
deponije na območjih preteklih kopov predstavljajo za občino in za okolje velik problem. Deponije
obsegajo več kot 30 ha površine, največ se jih nahaja v trboveljski dolini in dolini reke Save. Na
deponijah je odložen različen material na primer EF pepel, žlindra, komunalni odpadki. Pepel je včasih
predstavljal velik problem, danes pa se ga večino proda za namene gradbeno predelovalne industrije.
Strategija razvoja občine Trbovlje je dokument, kjer so izražene prioritete in cilji za nadaljnji razvoj
občine. Dokument velja v obdobju od 2014 pa do leta 2022, v njem pa si je občina zadala veliko različnih
ciljev in prioritet, na primer razvoj gospodarstva, okolja in prostora, prebivalstva in razvoj družbenih
dejavnosti. K sodelovanju pri pripravi dokumenta so povabili tudi občane, ki so podali svoje predloge
za razvoj občine, izvedli pa so tudi ankete.
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Občina se zaveda, da je industrializacija pustila velike posledice za prostor in okolje, zato si prizadevajo,
da bi te posledice čimprej odpravili. Zavedajo se, da degradirane površine znotraj urbanega okolja
kvarijo ugled, zato si bodo v prihodnosti še bolj prizadevali, da bodo takšna območja prenovili. Na
nekdanjih rudniških površinah so že oblikovali novo industrijsko cono. Ukrepi, ki jih bo občina izvajala
pri prenovi in regeneraciji degradiranih industrijskih območij:
-

popis stanja na degradiranih območjih

-

določitev prednostnih območij

-

ohranitev nekaterih industrijskih objektov in revitalizacija le teh

-

priprava programov za oživitev

V dokumentu je posebej omenjeno tudi degradirano območje nekdanjega rudnika in sanacija teh površin.
Tu so načrtovane zelene površine in industrijska cona ter površine za šport in rekreacijo, območje pa naj
bi bilo organizirano za vrtičkarstvo. Skupaj z RTH in drugimi zainteresiranimi partnerji bo občina
pripravila podrobnejše načrte, kjer bi v prvi fazi izvedli renaturacijo površin ter ureditev sprehajalnih
površin, v drugi fazi pa se bo postavila še druga športna infrastruktura (stadion). Na površinah
nekdanjega rudnika si je občina zadala tri cilje: sanacijo kamnolomov, vzpostavitev nove industrijske
cone in ureditev športnih in zelenih površin.
Analiza Občinskega prostorskega načrta občine Zagorje ob Savi
Občina Zagorje ob Savi, ima v veljavi še vedno občinski prostorski načrt iz leta 2011, leta 2016 so na
občino prišli dve pobudi, ki sta jo spodbudili za dopolnitev OPN-ja. Tako so konec leta 2016 pripravili
predlog o dopolnitvah OPN (Zasavec.net, 2017).
Razvojne potrebe
Občina se je usmerila na razvoj treh pomembnih mestnih središč v svoji občini, to so Zagorje ob Savi,
Izlake in Kisovec. Ta tvorijo pomembno urbano omrežje, skozi njih poteka tudi razvojna os, predstavlja
pa prometno, poselitveno in komunalno energetsko območje. Obstoječa počitniška naselja bi radi širili
ter jih spremenili v stanovanjska, nekatera naselja bi radi obnovili, vendar pri tem ohranili značilne
elemente. Razvoj centralnih dejavnosti bi se zagotovil v naseljih, ki so del urbane osi. Želja občine je
tudi spodbuditi gospodarski razvoj; prebivalcem želijo ponuditi gospodarski in kulturni razcvet, s tem
pa tudi zadržati prebivalstvo pred odselitvijo drugam.
Cilji prostorskega razvoja
Glavni cilj je ohranitev ter razvijanje gospodarstva, socialne in kulturne samobitnosti. Gospodarstvo
želijo širiti v širši del Slovenije, pri vsem tem pa bodo upoštevali trajnostni razvoj. Med cilji so napisane
predvsem stvari, ki so del razvojnih potreb občine. Med drugim sta v ciljih zapisana tudi usmeritev in
razvoj naselij na degradirane površine, ki se nahajajo v središčih, izboljšanje socialne slike, varovanje
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kulturne krajine, ohranjanje biotske raznovrstnosti ter naravnih vrednost. Pomemben cilj, ki so si ga
zadali, je tudi sonaravna sanacija območja, kjer so pridobivali rjavi premog. To območje so označili kot
pomembno območje za občino. Želijo ga sanirati, saj je potencial za rabo ali drugo dejavnost zmanjšan.
Pri prenovi bodo omogočili postopno dogradnjo infrastrukturnih omrežij, na območjih nekdanje
industrije se bodo omogočili pogoji za sodobne proizvodnje. Površine bodo namenjene gospodarski
aktivnosti in za vsestranski razvoj.
Tudi na območju Ruardi Zagorje ob Savi se izvaja prenova in sanacija degradiranih površin, na tem
območju je prav tako opuščena rudarska dejavnost. Območje se bo namenilo za nove gospodarske
dejavnosti.
Analiza Občinskega prostorskega načrta in razvojni program občine Hrastnik
Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Občinski prostorski načrt (OPN) četrtega februarja 2016 in je
sestavljen iz strateškega dela, izvedbenega dela in prilog. Občina Hrastnik želi postati občina, kjer bo
prijetno bivati, želi postati zanimiva za vlaganja v gospodarski razvoj. Občinsko središče se tako razvija
kulturno, gospodarsko ter tudi kot družbeno središče. S trajnostnim razvojem želijo ohraniti kakovostno
naravno okolje, želijo pa tudi sanirati pretekla degradirana območja, ki kazijo izgled občine.
Stanje in težnje dosedanjega razvoja v občini
Gospodarski razvoj občine v preteklih obdobjih se je usmerjal predvsem v rudarstvo in industrijo, to pa
je na okolico pustilo posledice, ki se občutijo še danes. Gospodarstvo je vplivalo na izrabo naravnih
virov, okolje je bilo deležno velikih obremenitev, predvsem z vidika onesnaževanja, nastale so tudi
težave pri rabi zemljišč in pri razvoju poselitve. Občina bo še naprej zagotavljala pogoje, da se bodo
obstoječe proizvodne zmogljivosti ohranile, poskušala pa bo zagotoviti tudi tehnološko posodabljanje
proizvodnje. V prihodnosti ne sme več priti do kakršnekoli degradacije naravnih virov.
Razvojna načela občine se usmerjajo predvsem v prenovo starih stanovanj in gradnjo novih, urejanje
gospodarske javne infrastrukture ter drugih javnih površin, urejanje prometne infrastrukture ter
zagotavljanje več zelenih javnih površin. Možnosti za nadaljnji razvoj občine izhajajo predvsem iz njene
omejene geografske lege, degradiranosti območja in zaradi naravnih značilnosti. Najbolj je raba
omejena na območju, kjer so pridobivali rjavi premog, to je v osrednjem poselitvenem območju, ter kjer
so obstoječi odprti kopi in na odlagališču pepela.
Cilji in prioritete občine
Splošni dolgoročni cilji občine, ki so navedeni v OPN-ju so:
-

ohranjanje kakovosti v prostoru

-

saniranje problemov v naravnem okolju, mestih in podeželju
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-

sanacija degradiranih območji

-

raba prostora in dejavnosti bodo morale biti v skladu s trajnim razvojem
izboljšanje kakovosti življenja

-

trajna mobilnost

-

izboljšanje prometne infrastrukture in povezanosti med naselji

-

spodbujanje kmetijstva

-

ohranjanje narave

Spodaj so našteti nekateri prostorski pogoji, ki se zagotavljajo z OPN, našteli smo predvsem tiste, ki so
povezani z degradiranimi območji:
-

celoviti razvoj osrednjega dela občine in povezanost z naselji Hrastnik in Dol pri Hrastniku z
Brnico;

-

zagotovitev prostorskih možnosti za posodabljanje in že obstoječe družbene infrastrukture;

-

celovita obnova stanovanjskih sosesk, renoviranje industrijskih objektov, ki niso več v uporabi;

-

saniranje posledic rudarjenja ter saniranje degradiranih površin odlagališča nevarnih odpadkov
TET;

-

zagotavljanje zadostnih površin za rekreacijo in šport ter površin za objekte družbene
infrastrukture, kot so gasilsko-reševalni center, policijska postaja, dom starejših občanov ter
dozidava bazena.

Razvoj gospodarskih dejavnosti je omejen že na obstoječa industrijska območja, ki so locirana v ozki
dolini ob Savi v Podkraju ob potoku Bobna. Ta območja so območje nekdanje steklarske industrije,
Tovarna kemičnih izdelkov in Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Nekoliko manjše proizvodno območje, kjer
je možnost širitve, pa se nahaja v Dolu pri Hrastniku.
Občina Hrastnik načrtuje tudi celovito prenovo predvsem stanovanjskih naselij, saj se tam nahajajo
zgradbe, ki so nujno potrebne prenove, nekatere izmed stavb pa so degradirane. Pri prenovi bodo
upoštevali, da se bodo značilnosti krajine in mesta ohranile.
V občini sta vodilni naselji po zaposlitvi Dol pri Hrastniku in Hrastnik. Industrijska območja, ki se
nahajajo v Hrastniku, nimajo možnosti širitve ali selitve na novo lokacijo zaradi njihove lege. Območje
nekdanje steklarne, ki je po večini še vedno degradirano, se mora urediti in prestrukturirati, da bo lahko
služilo novim industrijskim dejavnostim. Območja industrije so občini zelo pomembna, zato jih želijo
obdržati ter vpeljati na njihovo mesto novo industrijo, ki bo pripomogla k boljšemu gospodarstvu občine.
Obstoječe proizvodno območje Novi Dol se ohrani, širjenje novih proizvodnih dejavnosti se načrtuje na
Dolu pri Hrastniku. Nekateri degradirani industrijski kompleksi, ki se nahajajo v bližini središča, bodo
prav tako prestrukturirani za namen centralnih dejavnosti.
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V razvojnem načrtu je občina najprej predstavila stanje v občini Hrastnik; naredili so različne analize in
možne smernice in strategije za ukrepanje. Z razvojnim programom občina želi določiti bolj jasne cilje
za prihodnost, v viziji so si postavili štiri ključne cilje in njihove ukrepe:
-

ustvarjanje možnosti za gospodarsko preobrazbo

-

oblikovanje prijazne skupnosti za bivanje vseh generacija

-

skrb za zdravo okolje in urejen prostor v mestu in na podeželju

-

učinkovito upravljanje občine in vodenje razvojnega procesa

Občina želi območje celotne občine temeljito preobraziti, tako gospodarstvo kot tudi miselnost. Pri
trajnostni preobrazbi so si zadali cilj, da bo občina še naprej izboljševala stanje okolja in zahtevala
dokončanje sanacije degradiranih rudniških površin. Za naslednje obdobje so si postavili tudi šest
temeljnih izzivov, ki jih bodo poskušali uresničiti, med katerimi je tudi izziv Sanacija preteklih okoljskih
bremen in izraba neizkoriščenih površin. Pod izziv so napisali, da je rudarstvo pustilo veliko brazgotino
občini, želijo, da se degradirana območja sanirajo, površine pa namenijo novim dejavnostim. Tudi med
ukrepe so zapisali, da želijo promovirati degradirana območja, prazne stavbe za bodoče podjetnike.
Naslednji ukrep, ki so si ga zadali, je tudi povezan z degradiranimi območji, Aktiviranje degradiranih
površin in poslovno nepotrebnih objektov (predvsem rudniških) za nove dejavnosti. Občina tesno
sodeluje z RTH, območje želijo čim prej sanirati in nameniti novim dejavnostim, površine bi prodali
zainteresiranim investitorjem. Na območju nekdanjega rudnika želi občina med drugim urediti tudi
rekreacijski park z ribnikom.
Sklepne ugotovitve
Za obravnavano območje smo pregledali dva regionalna plana, Regionalni razvojni plan Zasavja (2015)
in Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020. Občine Trbovlje, Hrastnik in
Zagorje ob Savi spadajo v prvi razvojni plan, medtem, ko občina Litija spada v drugega.
V nobenem razvojnem planu se ne omenijo degradirana območja ali sanacija oziroma prenova le-teh.
Lahko rečemo, da je regionalni razvojni plan Zasavja narejen bolj podrobno, saj je regija manjša, zaradi
tega si lahko zadajo bolj konkretne cilje. V Zasavju želijo predvsem izboljšati kakovost življenja in
stanje okolja ter zmanjšati stopnjo brezposelnosti. Medtem ko so si v Osrednjeslovenski regiji zadali
čisto drugačne cilje, želijo učinkovito notranje povezano regijo, ki preudarno uporablja svoj prostor in
naravne vire ter omogoča kakovostna delovna mesta.
Za vsako občino posebej smo pregledali tudi občinske prostorske načrte in tri strateške dokumente.
Ugotovili smo, da so občinski prostorski plani stari in zato mogoče ne tako relevantni. Vse občine so v
občinskih prostorskih načrtih napisale, da želijo razvoj naselij usmerjati v notranjost in tako izkoristiti
degradirana območja, ki so znotraj naselij. Občina Trbovlje je navedla, da imajo degradirana območja
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prednost, potrebno jih je sanirati in preurediti. V OPN-ju občine Zagorje ob Savi je izpostavljen
pomemben cilj, in sicer sonaravna sanacija območja, kjer so pridobivali rjavi premog. Na drugem
območju, kjer so prav tako rudniške površine, pa so že sanirali in jih bodo namenili gospodarskim
dejavnostim. Tudi občina Hrastnik daje prednost degradiranim območjem, želijo jih prenoviti in
nameniti centralnim dejavnostim. Občina Litija ima najmanj degradiranih območij, zato jih v svojem
OPN-ju niti ne omenja, medtem ko imajo preostale občine s tem velike probleme in temu namenjajo
veliko pozornosti. Želijo jih revitalizirati in površine izkoristiti za nadaljnji razvoj naselij, saj druge
možnosti za širitev praktično nimajo.
Občina Litija ima narejen tudi Dolgoročni razvojni plan (2016), tudi v njem občina ne omenja
degradiranih območij, se pa bodo lotili prenove več stanovanjskih in kulturnih stavb. Občina Trbovlje
pa ima narejeno Strategijo razvoja občine Trbovlje (2014). Občina se zaveda, da je industrializacija
pustila velik pečat na okolju, zato si močno prizadevajo, da bi degradirana industrijska območja sanirali
in jih namenili drugim dejavnostim. V dokumentu je posebej omenjeno območje nekdanjega rudnika ter
kakšni so plani za naprej.
Občina Hrastnik ima od leta 2014 Razvojni program občine Hrastnik 2020+. Tako kot občina Trbovlje
se tudi občina Hrastnik zaveda degradiranih površin in jih želi sanirati. Predvsem so problem rudniške
površine, občina ima zanje že izdelane načrte za prihodnost, vendar se je zapletlo pri sanaciji. Do konca
leta 2020 želijo vse rudniške površine sanirati in jih nameniti novim dejavnostim.
Po pregledu občinskih aktov in dokumentov lahko rečemo, da se vse občine razen Litije zelo trudijo
revitalizirati degradirana območja. Imajo tudi že vnaprej izdelane načrte, kaj želijo na območjih narediti,
nekatere občine imajo težave s financami in tako ne morejo sanirati takšnih površin, potrebovale bi
pomoč države.
Predstavitev industrijskih degradiranih območij in predlogi za reaktivacijo
V preglednici 4.7 so prikazana funkcionalna degradirana območja industrijskih in obrtnih dejavnosti po
občinah. Podatke smo prevzeli iz dokumenta Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih
območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (Lampič in sod.,2017). V
preglednici je ponekod površina napisana kot 0 ha, to pomeni, da je območje manjše od enega hektara.
Iz preglednice 4.7 je razvidno, da ima največ FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti Občina Trbovlje
(slika 4.4), njihova skupna površina znaša okoli 30 ha. Pet je takšnih območij, ki so popolnoma
opuščena, ostala tri pa so pretežno opuščena. Pri Občini Trbovlje smo med FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti šteli tudi Rudniško separacijo.
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Preglednica 4.7: FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti po občinah (Vir: Aplikacija za vzpostavitev evidence FDO).
Območje

Površina (ha)

Stopnja zapuščenosti

Presad

2

Povsem opuščeno

Mizarstvo Gabrovka

2

pretežno opuščeno (50 do 99%)

Deponija peska Kresnice

10

delno opuščeno (do 50%)

Cementarna Lafarge

5

pretežno opuščeno (50 do 99%)

Termoelektrarna Trbovlje

16

pretežno opuščeno (50 do 99%)

Strojna tovarna Trbovlje

2

povsem opuščeno

Opekarna Era

1

povsem opuščeno

Tovarna Mehanika

0

pretežno opuščeno (50 do 99%)

Tovarna Ipoz

1

povsem opuščeno

Tovarna pohištva Trbovlje

1

povsem opuščeno

Rudniška separacija

3

povsem opuščeno

OIC Kisovec

0

povsem opuščeno

Občina Zagorje

Bajcarjev mlin

0

povsem opuščeno

ob Savi

OIC Toplice

1

povsem opuščeno

Tovarna SVEA

4

pretežno opuščeno (50% do 99%)

OIC Farčnikova kolonija

1

pretežno opuščeno (50% do 99%)

Betonarna GD

1

povsem opuščeno

Žaga Dol

1

povsem opuščeno

Občina Litija

Občina Trbovlje

Občina Hrastnik

Slika 4.3: Občina Trbovlje in FDO na območju občine (Google Maps)
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Občina Zagorje ob Savi (slika 4.5) je naslednja, po številu opuščenih območij. Ima jih pet, v skupni
površini okoli 7 hektarov, tri območja so popolnoma opuščena, dve pa pretežno opuščeni. Pri občini
Zagorje ob Savi vidimo tudi, da je samo eno območje industrijsko, to je območje Tovarne SVEA, druga
štiri območja spadajo bolj pod obrtne dejavnosti.
Občina Litija (slika 4.6) ima tri funkcionalna degradirana območja industrijskih in obrtnih dejavnosti,
skupna površina znaša 14 hektarov. Izmed teh treh je samo območje Presad povsem opuščeno, drugi
dve območji pa sta opuščeni delno (do 50%) in pretežno (50 do 99%).
Zadnja občina Hrastnik (slika 4.7), ima najmanj degradiranih območij. Ima samo dve in sicer Betonarno
GD in Žago Dol. Obe območji sta v celoti opuščeni, njuna površina pa znaša 2 hektara.

Slika 4.4: Občina Zagorje ob Savi in FDO na območju občine (Google Maps)
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Slika 4.5: Občina Litija in FDO na območju občine (Google Maps)

Slika 4.6: Občina Hrastnik in FDO na območju občine (Google Maps)

Elsner, T. 2019. Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije. 51
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Vsako območje smo nato še podrobneje analizirali. Zanimalo nas je predvsem:
-

lastništvo,

-

namenska raba,

-

prometna dostopnost ter

-

kakšno je dejansko stan je na terenu.

Naredili smo tudi kvantitativno in kvalitativno vrednotenje območja na podlagi metode (Lampič in sod.,
2017), ki je opisana v projektu Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba
pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra. S pomočjo štiristopenjskega modela smo na koncu
dobili število točk. Točke so nam povedale katera območja so primerna za reaktivacijo in katera ne. Pri
nekaterih primerih smo ugotovili, da omenjena metoda ni najboljša, predvsem pri območjih, ki so že
delno reaktivirana. Na podlagi vrednotenja, pogovorov z lastniki in ogleda na terenu smo ocenili kakšno
je dejansko stanje območja. Za vsako območje smo oblikovali nekaj predlog nadaljnjih možnosti za
reaktivacijo. V nadaljevanju so vsi primeri prikazani na enak način, najprej je podan opis posameznega
območja, sledi preglednica v kateri se nahajajo lastniški podatki, številke parcel, število stavb, namenska
raba in podrobna namenska raba. Nato sledi povzetek pogovora z lastniki območja, če smo ga naredili
za posamezno območje. Nazadnje sledi še primerjava namenske in dejanske rabe prostora ter
kvalitativno in kvantitativno vrednotenje. Vsi primeri so ilustrirani s fotografijami, ki smo jih posneli
na terenu v obdobju od 24. 10. 2018 do 28. 10. 2018. Pri obravnavanih območjih smo obravnavali samo
funkcionalno degradirana industrijska območja, ne pa tudi vizualne ali katere druge degradacije.
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Območje Presad (Občina Litija)
Območje nekdanjega Presada je v celoti prodano dvema podjetjema, eno je podjetje Blago – MIX drugo
pa podjetje Labeks (preglednica 4.8). Območje ima dobro prometno dostopnost, saj leži neposredno ob
glavni cesti. Po ogledu na terenu smo videli (sliki 4.7), da so na glavni stavbi zamenjali okna in vrata,
na drugi parceli pa je sedaj gradbišče. Nasproti leži še upravna stavba, kjer so prav tako zamenjali okna
in vrata, v delu pa je tudi nova fasada.
Preglednica 4.8: Območje nekdanjega Presada
Značilnosti območja

Večina objektov na območju je prenovljenih, nekateri so v fazi prenove.

Površina

12.700 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna cesta.

Število stavb

6

Parcele

920/2/7, 834/5/2, 919/5/6/4/3/2

Lastništvo

Last pravnih oseb – podjetje Labeks

Parcele

921/2, 959/10, 959/4, 920/6, 834/7

Lastništvo

Last pravnih oseb – podjetje Blago Mix

Namenska raba

Gospodarske cone

Podrobna namenska raba

Gospodarske površine

OPPN

Gospodarska obrtna cona. Uredi se prometna in komunalna ureditev ter parcelacija.

Namenska raba za 959/10 in

Centralne površine

959/4

Govorili smo tudi z
lastnikom ene izmed
parcel. Povedal nam je,
da se je za nakup
območja

odločil

predvsem zaradi cene
območja
potrebe

in
po

skladiščnih

zaradi
dodatnih
prostorih.

Upravna hiša, ki se
nahaja
Slika 4.7: Nekdanje območje Presad po prenovi (lasten vir)

na

nasprotni

strani ceste je v fazi
obnove, saj lastnik želi

v njej urediti stanovanjske enote. Pri glavni stavbi so zamenjali vsa vrata in okna, ter sanirali najbolj
nujna zidarska in električna dela. Stavba je namenjena skladiščenju, v primeru, da bi dobili primernega
najemnika, bo v prostorih trgovina ali proizvodnja dejavnost. Z drugim lastnikom nismo uspeli govoriti,
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po pogovoru na občini smo izvedeli, da se v drugi stavbi gradi manjša termoelektrarna na lesno biomaso,
z odvečno toploto pa naj bi se ogrevala tudi bližnja šola.
Glede na OPN je območje predvideno za gospodarske dejavnosti, parceli, ki se nahajata na nasprotni
strani ceste, pa sta predvideni za izvajanje centralnih dejavnosti. Celotno območje je po dejanski rabi
uvrščeno v kategorijo pozidana in sorodna zemljišča, na sliki 4.8 je ta kategorija obarvana rdeče. Po
namenski rabi se večina obravnavanega območja uvršča med gospodarske cone (slika 4.9), dve parceli
pa se uvršačata med območja centralnih dejavnosti. Celotno območje je sicer razdeljeno na petnajst
parcel.

Slika 4.8: Dejanska raba območja Presad (MGKP, 2019)

Slika 4.9: Namenska raba Območja Presad (PISO, 2019)

Območje smo kvalitativno in kvantitativno ovrednotili. Območje je dobilo 12 točk, kar pomeni, da je
območje srednje primerno za reaktivacijo (preglednica 4.9). Ker ima območje več kot enega lastnika in
je pretežno opuščeno, ni doseglo dovolj točk, da bi bilo primerno za reaktivacijo. Metoda kvalitativnega
in kvantitativnega vrednotenja v tem primeru torej ni najbolj primerna. Po ogledu na terenu in po
pogovoru z enim izmed lastnikov, smo ugotovili, da je območje delno že obnovljeno, del območja pa je
v fazi obnove. Dejavnost, ki se izvaja na območju je skladna z namensko rabo prostora iz OPN, razen
upravne stavbe, ki se nahaja na nasprotni strani ceste. Lastnik tam želi urediti več stanovanj, to pa ni
skladno z namensko rabo prostora, saj bi se tam morala izvajati centralna dejavnost. Rečemo lahko, da
se je območje delno samo reaktiviralo, vsekakor pa je potrebna še vizualna sanacija območja in ureditev
dejavnosti na dveh parcelah, da se bo skladala z namensko rabo prostora. Območje ne potrebuje dodatnih
sistemskih ali podpornih ukrepov, saj se je delno že reaktiviralo samo, potrebno pa je spremljanje
reaktivacije območja.
Preglednica 4.9: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

CCAA – pretežno opuščeno do vključno 5 let, javno
lastništvo – več lastnikov, ugodne načrtovalske-lokacijske
značilnosti ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 12 – srednje primerno za reaktivacijo
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Območje Mizarstvo Gabrovka (Občina Litija)
Območje nekdanjega Mizarstva Gabrovka (slika 4.10) je v lasti dveh pravnih oseb. Območje nima
najboljše prometne dostopnosti, saj leži nekoliko stran od glavne ceste. Območje smo si ogledali na
terenu, kjer smo videli, da se na območju nekdanjega mizarstva Gabrovka nahajata dve stavbi, večja
hala in manjša stavba poleg nje. Največja hala je prenovljena, zgornji del stavbe je povsem nov, medtem,
ko spodnji del stavbe ostaja enak.
Preglednica 4.10: Območje nekdanjega Mizarstva Gabrovka
Značilnosti območja

Večja hala je popolnoma obnovljena, stavba zraven je zapuščena in ni vzdrževana.

Površina

4349 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi makadamska cesta.

Število stavb

2

Parcele

171/2

Lastništvo

Last pravnih oseb

Parcele

170/3

Lastništvo

Last pravnih oseb

Namenska raba

Gospodarske cone

Podrobna namenska raba

/

OPPN

/

Lastnik parcele se ukvarja z montažo stavbnega
pohištva, stavbo je obnovil za potrebe delavnice.
Manjša stavba, ki leži zraven je povsem opuščena,
vendar je v času pisanja magistrske naloge pridobila
novega lastnika. Lastnik obnovljene stavbe, je
prenovo v celoti financiral sam.
Slika 4.10: Mizarstvo Gabrovka po obnovi (lasten vir)

Po občinskem prostorskem načrtu je območje namenjeno za gospodarske dejavnosti, tudi po ogledu na
terenu smo ugotovili, da to drži. Po dejanski rabi je območje uvrščeno v kategorijo pozidana in sorodna
zemljišča (slika 4.11). Po namenski rabi (slika 4.12) je zemljišče v celoti uvrščeno med gospodarske
cone. Celotno območje pa je razdeljeno na dve parceli.
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Slika 4.11: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.12: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Po kvalitativnem in kvantitativnem vrednotenju je območje doseglo 10 točk, kar pomeni, da je srednje
primerno za reaktivacijo. Območje je prejelo majhno število točk saj ima več lastnikov, je pretežno
opuščeno in ima manj ugodne lokacijsko načrtovalske značilnosti. Po ogledu na terenu smo ugotovili,
da je polovica območja že prenovljena, večja hala je popolnoma obnovljena in ne izgleda zapuščeno,
medtem ko druga stavba še vedno izgleda zapuščeno. Tudi v tem primeru metoda kvalitativnega in
kvantitativnega vrednotenja ni najbolj primerna. Dejavnost, ki se izvaja na območju je skladna z
namensko rabo OPN. Območje z vidika možnosti za reaktivacijo ne potrebuje veliko sistemskih
ukrepov, saj se je polovica območja uspešno reaktivirala. Potrebno je spremljanje nadaljnje reaktivacije.
Na območju bi lastnika morala urediti še okolico, saj za enkrat izgleda neurejeno.
Preglednica 4.11: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja.
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

CCBA – pretežno opuščeno do vključno 5 let, javno
lasntištvo – več lastnikov, manj ugodne načrtovalskelokacijske značilnosti ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 10 – ni primerno za reaktivacijo
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Območje Cementarna Trbovlje (Občina Trbovlje)
Območje nekdanje Cementarne Trbovlje je v celoti prodano podjetju Lafarge d.o.o. (slika 4.13). Na
celotnem območju se nahaja deset stavb, ena izmed njih je popolnoma obnovljena (slika 4.14), medtem
ko so ostale stavbe videti nekoliko zanemarjene, vendar funkcionalne. Območje leži neposredno ob
glavni cesti.
Preglednica 4.12: Cementarna Trbovlje
Značilnosti območja

Stavbe so videti vzdrževane, območje ni videti opuščeno.

Površina

35.774 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta.

Število stavb

10

Parcele

1501/1, 1509/14/15/13/1/3/9/10/7/6/21/22/8/12/25, 1521/11, 1761/13, 1823/4,
834/5/4/3

Lastništvo

Last pravnih oseb - Lafarge cement d.o.o.

Namenska raba

Območja proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK)

Podrobna namenska raba

Površine za industrijo

Namenska raba za 834/5/4/3

Območja prometne infrastrukture

OPPN

Namenjeno za potrebe industrije, ureditev zelenega pasu med ostalimi stavbami.

Intervju smo naredili z
direktorjem za tehnično
operativno

področje.

Povedal nam je da je bil
nakup izveden leta 2002,
ker je analiza pokazala, da
je podjetje finančno trdo,
zdravo in konkurenčno na
trgu z vizijo nadaljnjega
razvoja tovarne in trga. Na
območju so porušili stare
Slika 4.14: Cementarna Lafarge (lasten vir)

Slika 4.13: Upravna stavba (lasten vir)

zgradbe, ki niso bile več
funkcionalne in v uporabi

(stara sušilnica in milnica premoga, gondolska postaja surovine, stari silosi mokrega procesa
proizvodnje, kotlovnica za pripravo mazuta in še nekaj manjših objektov). Zgradili so novi moderni
mlin za pripravo premoga in petrolkoksa, postavili so tri večje dvoplastne rezervoarje za kurilno olje in
odpadno olje. Na temeljih stare milnice in sušilnice premoga so zgradil moderni objekt za vodenje
tehnološkega procesa z moderno kontrolno sobo ter s prostori za tehnično osebje. Kompletna
proizvodnja se je avtomatizirala in vizualizirala, od kamnoloma do odpreme cementa. Vzpostavil se je
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zaprt vodni sistem procesnih vod, zgradile so se štiri male čistilne naprave za komunalne potrebe.
Obnovili so elektro filtre peči, hladilnico klinkerja, mline cementa in vrečaste filtre v tovarni in vodnem
stolpu. Na novo so izgradili odžveplalno napravo za nižanje emisij SO2, sistem za nižanje emisij NOx,
silos in dozirni sistem za alternativna goriva (plastika), sistem za doziranje gum v peč, nov silos
elektrofiltrskega pepela, moderna polnilnica vreč in dodatni silos za nakladanje kamionskih cistern.
Izvedeli smo tudi, da je tovarna od leta 2015 v mirovanju, naprave so konzervirane. Delujejo le sistemi
za nadzor in varovanje tovarne, kvartalno se testirajo in zaženejo naprave, da ostanejo funkcionalne.
Vršijo se sprotna vzdrževalna dela na objektih v tovarni, da se zagotavlja varnost.
Po OPN so na območju predvidene proizvodnje dejavnosti – površine za industrijo, v OPPN je zapisano,
da se mora na območju urediti zeleni pas. Na terenu smo zeleni pas videli in je razviden tudi iz slike
4.14. Celotno območje nekdanje cementarne se po dejanski rabi uvršča med pozidana in sorodna
zemljišča (slika 4.15), po namenski rabi večina območja spada v območja proizvodnih dejavnosti (slika
4.16), tri parcele, ki se nahajajo na nasprotni strani ceste, spadajo v območja prometne infrastrukture.
Območje je parcelno zelo razdrobljeno, saj je na območju dvajset parcel.

Slika 4.15: Dejanska raba območja
(MGKP, 2019)

Slika 4.16: Namenska raba območja
(PISO, 2019)

Po modelu za vrednotenje primernosti za reaktivacijo smo območju dodelili 12 točk, kar območje uvrsti
v kategorijo srednje primerno za reaktivacijo (preglednice 4.13). Območje ima glede na vrednotenje
manj ugodne načrtovalsko lokacijske značilnosti, saj za območje ni sprejetih nobenih razvojnih načrtov.
Glede na pogovor z lastnikom, so v notranjosti stavb veliko stvari zamenjali in obnovili. Tudi dejavnost,
ki se izvaja na območju je skladna z namensko rabo območja. Na terenu smo videli, da je okolica
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območja urejena, za popolno reaktivacijo območja bi bilo potrebno urediti še zunanjost stavb. Tudi za
to območje večji sistemski ukrepi niso potrebni, potrebno je samo spremljanje nadaljnje reaktivacije.
Preglednica 4.13: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

CBBA – Pretežno opuščeno nad 5 let (posamezne stavbe),
zasebno lastništvo z enim lastnikom, manj ugodne
načrtovalske-lokacijske značilnosti ter brez varstvenookoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 12 – srednje primerno za reaktivacijo
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Območje Termoelektrarna Trbovlje (Občina Trbovlje)
Območje nekdanje Termoelektrarne je v lasti dveh pravnih oseb – Energetske družbe Trbovlje in ELES
d.o.o. (preglednica 4.14). Območje leži tik ob železnici, do njega odi tudi glavna cesta. Obravnavano
območje je nekoliko odmaknjeno od samega mesta Trbovlje. Iz ogleda na terenu nismo kaj dosti videli,
saj dostop do zgradb ni dovoljen.
Preglednica 4.14: Termoelektrarna Trbovlje
Značilnosti območja

Stavbe so videti vzdrževane, območje ni videti opuščeno.

Površina

166.598 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta, ob območju je tudi železnica.

Število stavb

11

Parcele

1545/6/16, 1535/2/1, 1534/2, 1536/8/39/71/72/37, 1761/5, 1530/1, 1823/24, 1529/3/2,

Lastništvo

1526/1, 1529/1, 1524/7/3/26, 1523/2, 1191/3, 1822/2, 510/1, 1191/2, 511/1
Last pravnih oseb - HSE – Energetska družba Trbovlje

Parcele

511/5/13, 509/10/5, 514/13, 511/16/4

Lastništvo

Last pravnih oseb - ELES, d.o.o.

Parcele

1545/12/11/10/9/8/13, 1823/26, 1822/2, 510/3

Lastništvo

Republika Slovenija

Namenska raba

Območja ostale infrastrukture

Podrobna namenska raba

Območja energetske infrastrukture (E), druga kmetijska zemljišča (K2) in celinske vode
(VC)

Namenska raba za 509/5/10/9,

Območja proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK)

511/4/6/3/5/1, 510/1
Podrobna namenska raba za

Površine za industrijo

509/5/10/9, 511/4/6/3/5/1,
510/1
OPPN

Racionalno načrtovanje posegov v prostor, izogniti se je potrebno posegom na varovanih
območjih in območjih s posebnim varstvenim statusom, zasadijo se le avtohtone rastline,
upoštevajo se tehnološki standardi, preprečuje se razrast tujerodnih invazivnih vrst
rastlin.

Usmeritve

Območje veljavnega državnega prostorskega načrta, na območju kjer velja državni
prostorski načrt naj bi naredili nov oporni zid in dograditev starega, novo dovozno cesto
in kamnito zložbo. Zasadili bodo vegetacijo (slika 5.8), drevesa, grmovnice, popenjavke
ter travnate površine (MOP, 2018).
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Po podatkih iz spletne strani Energetske družbe
Trbovlje je bila Termoelektrarna Trbovlje (slika
4.17) od decembra leta 2004 pa do decembra leta
2017 v likvidaciji, pravna naslednica termoelektrarne
je HSE - Energetska družba Trbovlje d. o. o. Sklep
državnega upravljavca je določil, da je potrebno
območje termoelektrarne nadgrajevati in ohraniti,
zato se je s prvim januarjem 2018 (HSE, 2018)
likvidacija prekinila. Žal nismo dobili nobenega
odgovora s strani lastnikov o dejanskem stanju
termoelektrarne. Družba HSE je sicer sprejela načrt
Slika 4.17: Termoelektrarna Trbovlje. (HSE, 2018)

za obdobje 2018 – 2020, in bo skladno z njim
nadaljevala z izvajanjem skladiščenja naftnih

derivatov v okviru obveznih državnih rezerv (HSE, 2018). Na območju bosta ohranjeni proizvodni enoti
za tekoče gorivo – plinski blok 1 in 2. Na območju je sprejet tudi državni prostorski načrt za plinsko
parno elektrarno, družba HSE bo na lokaciji pričela z nadaljnjim razvojem proizvodnje električne
energije (HSE, 2018).
Večina parcel na območju spada pod občinski prostorski načrt, nekaj parcel spada v državni prostorski
načrt. Pri OPN je podrobna namenska raba namenjena površinam za industrijo, pri usmeritvah za OPPN
je napisano, da je potrebno racionalno sprejemati odločitve s katerimi bodo posegali v prostor, v pripravi
je tudi podrobnejša dokumentacija za gradnjo in rekonstrukcijo objektov na tem območju. Na spletni
strani Ministrstva za okolje in prostor smo pridobili podatke, da naj bi se na območju parcel, ki spadajo
po DPN, uredila nova vegetacija, dovozna cesta in oporni zid (slika 4.18). Po dejanski rabi se območje
uvršča v kategorijo pozidana in sorodna zemljišča,
kar je označeno z rdečo barvo na sliki 4.19. Iz slike
namenske rabe razberemo, da večina območja spada
pod območja ostale infrastrukture, nekaj parcel pa v
območje proizvodnih dejavnosti (slika 4.20). Celotno
Slika 4.18: Državni prostorski načrt (MOP, 2018)

območje je razdeljeno na veliko število parcel.
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Slika 4.19: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.20: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Glede na rezultate vrednotenja obravnavanega območja, to ni primerno za reaktivacijo, saj je dobilo
samo 8 točk (preglednica 4.15). Območje je pretežno opuščeno nad 5 let in ima več lastnikov. Območje
ima sicer ugodne načrtovalske - lokacijske značilnosti, saj ima ugodno prometno lego, sprejeti pa so tudi
že razvojni načrti. Pri varstveno - okoljskih kriterijih smo območju dodelili sum okoljskega vpliva na
eno sestavino. Območje je z vidika lastništva precej razdrobljeno, v prihodnosti je potrebno preprečiti
nadaljnjo drobljenje lastništva. Območje z vidika možnosti za reaktivacijo velja za izredno težavno, za
reaktivacijo območja bi bila potrebna močna podpora javnega sektorja. Za končno revitalizacijo
območja nekdanje termoelektrarne lastnike čaka še veliko dela. Območje bi bilo potrebno temeljito
sanirati in urediti okolico. Kolikor smo lahko videli iz ogleda na terenu je območje videti precej
neaktivno.
Preglednica 4.15: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

CCAC – Pretežno opuščeno nad 5 let (posamezne stavbe),
več lastnikov, ugodne načrtovalske-lokacijske značilnosti
ter z večjo varstveno-okoljskih omejitvijo

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 8 – ni primerno za reaktivacijo
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Območje Strojna tovarna Trbovlje (Občina Trbovlje)
Na območju nekdanje Strojne tovarne sta kot lastnika vpisana dva podjetja (preglednica 4.16). Na terenu
smo ugotovili, da je območje popolnoma opuščeno (slika 4.21), glavna stavba se od propada podjetja ni
spremenila, veliko je razbitih oken, okoli stavb so smeti. V času našega ogleda so čistili notranjost
glavne stavbe. Površine okoli stavb so danes namenjene predvsem parkiranju.
Preglednica 4.16: Strojna tovarna Trbovlje
Značilnosti območja

Stavbe niso vzdrževane, celoten objekt je videti zapuščeno.

Površina

17.898 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta.

Število stavb

3

Parcele

1760/43/44/42/41/40/39/38, 843/10

Lastništvo

Last pravnih oseb - SOL Intercontinental proizvodnja

Parcele

1465/3/2/1, 1760/35/18/34/33/32, 445/1

Lastništvo

Last pravnih oseb - Pilon center trgovina in Storitve

Namenska raba

Območja proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK)

Podrobna namenska raba

Gospodarske cone

OPPN

Predvideni OPPN je namenjen ureditvam za potrebe gospodarske cone, ureditev
zelenega pasu med ostalimi stavbami.

Eno

podjetje

je

po

podatkih iz spletnega
portala bizi.si od aprila
2017

v

stečaju.

lastnico

Z

drugega

podjetja nismo uspeli
govoriti.

Na

občini

Trbovlje smo izvedeli,
da

lastnica

kompleks

celoten
prodaja.

Stavbe naj bi podrli in na
Slika 4.21: Nekdanja Strojna tovarna, stanje na terenu (lasten vir)

območju pričeli z novo
gradnjo.

Območje je po OPPN namenjeno gospodarski coni, zagotoviti pa je potrebno tudi zeleni pas med
ostalimi stavbami. Po dejanski rabi se območje uvršča v kategorijo pozidana in sorodna zemljišča, kar
prikazuje rdeča barva na sliki 4.22. Po namenski rabi pa se območje uvršča med območja proizvodnih
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dejavnosti, kar prikazuje vijolična barva na sliki 4.23. Celotno območje je razdeljeno na več manjših
parcel.

Slika 4.22: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.23: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Območje je srednje primerno za reaktivacijo (preglednica 4.17), saj je povsem opuščeno nad 5 let, ima
več lastnikov in manj ugodne načrtovalsko – lokacijske značilnosti. Za območje ni predvidenih nobenih
urbanističnih načrtov. Za območje bi bilo potrebno najprej urediti lastništvo, saj je po informacijah, ki
smo jih pridobili, eno podjetje v stečaju, za drugo podjetje pa se ne ve kaj točno se dogaja z njim. Šele,
ko bi se uredilo lastništvo, bi se lahko naredili razvojni načrti za reaktivacijo območja. Občina bi nato
skupaj z lastniki pripravila razvojne načrte za območje. Nove lastnike bi spodbudila k realizaciji s
sofinanciranjem, saj območje z vidika možnosti za reaktivacijo ni težavno. Potrebni bi bili sistemski in
podporni ukrepi ter sofinanciranje, da bi se območje uspešno reaktiviralo.
Preglednica 4.17: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

BCBA – Povsem opuščeno nad 5 let, zasebno lastništvo z
večimi lastniki, manj ugodne načrtovalske-lokacijske
značilnosti ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 12 – primerno za reaktivacijo
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Območje Opekarna Era (Občina Trbovlje)
Na območju nekdanje Opekarne Era se nahajajo tri stavbe, celotno območje je razdeljeno na osem
parcel in ima štiri lastnike (preglednica 4.18). Pri ogledu na terenu smo ugotovili, da najmanjša stavba
ni obnovljena, vendar ne izgleda zapuščeno, z lastniki žal nismo govorili. Na območju teh dveh parcel
je sedaj parkirišče za bližnja podjetja. Po OPN-ju parceli spadata med območje centralnih dejavnosti.
Na eni izmed hal je nameščena nova tabla, hala je v lasti podjetja, ki se ukvarja z inženiringom. Ker z
lastnikom žal nismo uspeli govoriti, predvidevamo, da je v stavbi proizvodnja hala ali skladišče. Parcela
sicer po namenski rabi spada med območja stanovanj, na občini žal nismo dobili odgovora, kaj se na
območju dogaja. Največji hali na območju sta izpraznjeni, poleg pa je trenutno gradbišče (slika 4.24),
parceli sta v lasti javnega podjetja – Komunala Trbovlje.
Preglednica 4.18: Opekarna Era
Značilnosti območja

Stavbe so videti vzdrževane, večja hala v fazi prenove.

Površina

10.787 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta, ob območju je tudi železnica.

Število stavb

3

Parcele

854/30/15

Lastništvo

Last pravnih oseb - FB Mont d.o.o., družba za proizvodnjo

Namenska raba

Območja stanovanj

Podrobna namenska raba

Stanovanjske površine (SSv)

Parcele

854/6/7/40, 854/5

Lastništvo

Last pravnih oseb - Javno podjetje Komunala Trbovlje

Namenska raba

Območja ostale infrastrukture

Podrobna namenska raba

Območja energetske infrastrukture (E)

OPPN

Predvideni OPPN namenjen ureditvam za potrebe energetike. Na meji z ostalimi
stavbnimi namenskimi rabami je potrebno zagotoviti zeleno pas - bariero.

Parcele

854/21

Lastništvo

Last pravnih oseb - Spekter d.o.o.

Parcele

854/13/41, 854/12

Lastništvo

Last pravnih oseb - ERA d.o.o.

Namenska raba

Območja centralnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

Osrednja območja centralnih dejavnosti

OPPN

Predviden OPPN namenjen osrednjim območjem centralnih dejavnosti.
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Predstavnica za odnose z
javnostjo

omenjenega

podjetja, nam je povedala,
da so se za nakup odločili
zaradi velike prostorske
stiske na zemljišču Polaj,
kjer so bili omejeni pri
širjenju dejavnosti. V prvi
fazi bodo del zemljišča
uporabili

za

izgradnjo

transformatorskih postaj za
Slika 4.24: Nekdanja hala Opekarne Era (lasten vir)

prehod z 10 na 20 kV
napetostni

nivo

elektro

omrežja. Mesto Trbovlje bo namreč v letu 2019 prešlo na 20kV električno napajanje. Zemljišče s
pripadajočim objektom bodo izkoristili za postavitev dodatnih proizvodnih naprav za soproizvodnjo
toplote in električne energije, hranilnikov toplote, sprejemnikov sončne energije ali fotonapetostnih
modulov.
Celotno območje po dejanski rabi spada med pozidana in sorodna zemljišča (slika 4.25). Po namenski
rabi pa je območje razdeljeno v tri kategorije (slika 4.26). Štiri parcele spadajo pod območje ostale
infrastrukture, štiri pod območja proizvodnih dejavnosti in dve parceli pod območja stanovanj. Celotno
območje je tako razdeljeno na skupno deset parcel.

Slika 4.25: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.26: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Po kvalitativnem in kvantitativnem vrednotenju (preglednica 4.19) območja smo ugotovili, da je
območje srednje primerno za reaktivacijo, saj ima neugodne načrtovalsko-lokacijske značilnosti ter več
lastnikov. Za območje ni sprejetih nobenih razvojnih načrtov, območje pa ima tudi dve namenski rabi.
Po ogledu na terenu smo ugotovili, da se polovico območja obnavlja, druga polovica pa zaenkrat ni
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obnovljena. Pri območju je največja težava to, da je več lastnikov. Od treh lastnikov nismo pridobili
nobene informacije, kaj nameravajo narediti na območju. Pred reaktivacijo območja, bi bilo potrebno
rešiti težavo lastništva, šele nato bi se lahko naredili razvojni načrti za naprej. Rešiti bi bilo potrebno
tudi namensko rabo območja. Dejavnost, ki se izvaja na parcelah, ki spadajo v območja ostale
infrastrukture so skladna z namensko rabo. Problematične so parcele, ki so na območju stanovanj, lastnik
podjetja ima v stavbi namreč skladišče. Občina bi lahko kontaktirala sedanje lastnike ter skupaj z njimi
poiskala ustrezne rešitve.
Preglednica 4.19: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

CCBA – Pretežno opuščeno nad 5 let, zasebno lastništvo z
večimi lastniki, neugodne načrtovalske-lokacijske
značilnosti ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 10 – srednje primerno za reaktivacijo
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Območje Tovarna Mehanika (Občina Trbovlje)
Območje nekdanje Tovarne Mehanika (slika 4.27) leži blizu glavne ceste, na terenu smo videli, da je
okolica tovarne namenjena parkiranju avtomobilov. Na območju se nahaja ena večja stavba, ki je na
pogled videti zapuščena. Vse parcele na območju nekdanje tovarne Mehanika pripadajo občini Trbovlje
(preglednica 4.20).
Preglednica 4.20: Tovarna Mehanika
Značilnosti območja

Stavba je videti vzdrževana.

Površina

3196 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta.

Število stavb

1

Parcele

805/9/5, 800/2 1932, 1942

Lastništvo

Last pravnih oseb – občina Trbovlje

Namenska raba

Območja centralnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

Osrednja območja centralnih dejavnosti

OPPN

Površine namenjene centralnim dejavnostim.

Po pogovoru s predstavnico na Oddelku za okolje in gospodarske
javne službe smo izvedeli, da je prenova tovarne finančno zelo
zahtevna. Občina je objekt kupila 10 let nazaj, potencialnih
vlagateljev za objekt pa zaenkrat ni bilo. Okoli samega objekta
primanjkuje parkirnih prostorov, kar je glavna težava za
potencialne vlagatelje. Občina je pred časom prijavila obnovo teh
prostorov na Dogovor regij, saj brez evropskih sredstev ne
morejo obnoviti objekta, a je bila potem sprejeta odločitev, da
tovrstnih projektov finančno ne bodo podprli. Takrat je bilo
načrtovano, da se bo objekt saniral in namenil za socialno
podjetništvo. Občina ob številnih zakonsko predpisanih izdatkih
Slika 4.27: Stavbi nekdanje tovarne
Mehanika (lasten vir)

nima dovolj lastnih finančnih virov za sanacijo objekta.

Območje je po OPPN namenjeno centralnim dejavnostim. Celotno območje nekdanje Tovarne
Mehanika po dejanski rabi spada med pozidana in sorodna zemljišča, kar prikazuje rdeča barva na sliki
4.28. Po namenski rabi pa v območje centralnih dejavnosti (slika 4.29). Tudi po OPN-ju in OPPN-ju se
območje uvršča med območja centralne dejavnosti.
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Slika 4.28: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.29: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Potem, ko smo naredili model primernosti za reaktivacijo degradiranega območja (preglednica 4.21),
smo ugotovili, da je območje najbolj primerno za reaktivacijo saj je doseglo 18 točk od 20. Območje
ima vse dobre karakteristike za reaktivacijo, je v lasti občine, nahaja se blizu glavne ceste nima nobenih
varstveno-okoljskih omejitev ter ima ugodne načrtovalske-lokacijske značilnosti. V intervjuju je
navedeno, da je problem prometna dostopnost, vendar mislimo, da je problem v parkirišču, saj je okoli
stavbe zelo malo prostora. Po pogovoru na občini smo izvedeli, da je objekt finančno zelo problematičen
in da občina sama nima denarja, da bi objekt obnovila. Občina želi pritegniti vlagatelje, ki bi nato objekt
sanirali. Občina bi morala v svoje razvojne plane v prihodnjih letih vključiti tudi območje nekdanje
tovarne Mehanika in s tem zagotoviti potrebne finance za reaktivacijo območja. Občina bi lahko
finančno spodbudila bodoče vlagatelje.
Preglednica 4.21: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

BAAA – Povsem opuščeno nad 5 let, javno lastništvo,
ugodne načrtovalske-lokacijske značilnosti ter brez
varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 18 – primerno za reaktivacijo
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Območje tovarna Ipoz (Občina Trbovlje)
Območje nekdanje tovarne Ipoz je v lasti dveh pravnih oseb (preglednica 4.22). Na terenu smo ugotovili,
da je bila ena manjša stavba, ki je stala ob glavni stavbi, porušena, glavna stavba pa zaenkrat propada
(slika 4.30). Do območja vodi asfaltirana cesta.
Preglednica 4.22: Nekdanja tovarna Ipoz
Značilnosti območja

Stavba je zapuščena, in propada.

Površina

7662 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta.

Število stavb

3

Parcele

926/6/5/2, 929/7/5/9/1

Lastništvo

Last pravnih oseb – TUŠ neprmeičnine

Parcele

929/8, 926/7

Lastništvo

Last pravnih oseb

Namenska raba

Območja stanovanj

Podrobna namenska raba

Stanovanjske površine

OPPN

Površine namenjene stanovanjski gradnji z družbeno infrastrukturo, igriščem in zelenimi
površinami.

Podjetje

TUŠ

nepremičnine,

ki

ukvarja

prodajo

s

se

nepremičnin, ima v lasti
največ parcel. Podjetje je
parcelo

kupilo

zaradi

ugodne cene, sedaj pa jo
prodaja naprej. Kaj se bo
na območju nato dogajalo
ne

vemo,

novega
Slika 4.30: Nekdanja tovarna Ipoz (lasten vir)

bistvu del glavne stavbe, sta v lasti vsakokratnih etažnih lastnikov.

odvisno

lastnika.

od
Dve

manjši parceli na katerih
sta dve stavbi, ki sta v
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V OPN-ju so na območju sicer predvidene stanovanjske površine. Po dejanski rabi območje spada v
kategorijo pozidana in sorodna zemljišča (slika 4.31). Namenska raba območja je uvrščena v kategorijo
območja stanovanj kar prikazuje rumena barva na sliki 4.32. Celotno območje je razdeljeno na devet
parcel.

Slika 4.31: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.32: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Območje je srednje primerno za reaktivacijo, najslabšo oceno je dobilo pri lastništvu, saj ima območje
dva lastnika. Problematično je tudi dejstvo, da za območje ni narejenih razvojnih načrtov (preglednica
4.23). Tudi za to območje bi občina morala kontaktirati lastnike in skupaj z njimi poiskati rešitev, nato
pa narediti razvojne načrte za reaktivacijo območja. Območje nekdanje tovarne Ipoz je povsem
opuščeno in propada, tudi tu občina ne more kaj dosti narediti saj ni lastnica območja. Največ je odvisno
od novega lastnika, če bo sedanje podjetje prodalo svoje parcele.
Preglednica 4.23: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

BCBA – Povsem opuščeno nad 5 let zasebno lastništvo z
večimi lastniki, manj ugodne načrtovalske-lokacijske
značilnosti ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 12 – srednje primerno za reaktivacijo

Elsner, T. 2019. Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije. 71
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Območje Tovarna pohištva Trbovlje (Občina Trbovlje)
Območje nekdanje tovarne
pohištva leži neposredno
ob glavni cesti in je v lasti
pravnih oseb (preglednica
4.24). Po ogledu na terenu
smo ugotovili, da celotno
območje na zunaj ni videti
zapuščeno (slika 4.33). V
notranjosti je nekaj stvari
obnovljenih, na splošno
stavbe
Slika 4.33: Nekdanja Tovarna pohištva Trbovlje (lasten vir)

od

zunaj

ne

izgledajo degradirano in ni
videti, da bi propadale.

Vendar pa nobena izmed stavb po videzu ni obnovljena. Lastnik podjetja se ukvarja z izdelavo kartonske
embalaže. V nekdanji stavbi tovarne pohištva ima danes podjetje svoje skladišče za karton.
Preglednica 4.24: Tovarna pohištva Trbovlje
Značilnosti območja

Stavbe so vzdrževane, območje ni videt zapuščeno.

Površina

16.127 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta.

Število stavb

1

Parcele

131/3/4/5, 103/1

Lastništvo

Last pravnih oseb – podjetje Eurobox

Namenska raba

Območje proizvodnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

Gospodarske cone

OPPN

Površine namenjene gospodarski coni, potreben je zeleni pas med ostalimi stavbami.

Na območju so po OPN-ju predvidene gospodarske cone, urediti bi bilo potrebno tudi zeleni pas in sicer
na meji z ostalimi stavbami. Zelenega pasu na terenu nismo videli. Območje je sicer razdeljeno na štiri
parcele, vse pa po dejanski rabi spadajo v kategorijo pozidana in sorodna zemljišča (slika 4.34). Vse
parcele spadajo po namenski rabi med območja proizvodnih dejavnosti (slika 4.35).
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Slika 4.34: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.35: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Po vrednotenju območja smo dobili rezultat (preglednica 4.25), da je območje primerno za reaktivacijo.
Območje je po vrednotenju dobilo veliko število točk, saj ima samo enega lastnika, ugodno prometno
lego, ustrezno plansko ureditev in je brez varstveno - okoljskih omejitev. Za obravnavano območje
takšno vrednotenje ni najbolj primerno, saj menimo, da se je območje delno že samo reaktiviralo. Nova
dejavnost, ki se izvaja na območju je skladna z namensko rabo po OPN. Na območju bi bilo potrebno
še nekoliko urediti okolico stavb in njihov zunanji videz. Območje ne potrebuje konkretnih sistemskih
ukrepov, potrebno pa ga je spremljati pri nadaljnji reaktivaciji. Občina bi lahko v tem primeru finančno
ali kako drugače spodbudila lastnika k nadaljnji reaktivaciji.
Preglednica 4.25: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

CABA – Pretežno opuščeno nad 5 let, zasebno lastništvo z
enim lastnikom, ugodne načrtovalske-lokacijske značilnosti
ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 14 – primerno za reaktivacijo
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Območje Rudniška separacija (Občina Trbovlje)
Rudniška separacija se nahaja zraven nekdanje termoelektrarne Trbovlje, tako nismo mogli vstopiti v
sam kompleks. Težko je reči kaj se je na območju dejansko dogaja. Območje ima dva lastnika
(preglednica 4.26), eno je še vedno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik.
Preglednica 4.26: Rudniška separacija
Značilnosti območja

Stavbe so videti vzdrževane.

Površina

16.658 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta, ob območju je tudi železnica.

Število stavb

7

Parcele

1536/65/18/18/14, 1761/16

Lastništvo

Last pravnih oseb - RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik

Parcele

1524/21/22

Lastništvo

Last pravnih oseb - HSE – Energetska družba Trbovlje

Namenska raba

Območje proizvodnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

Površine za industrijo

OPPN

/

Leta 1999 je bila sprejeta odločitev o zapiranju rudnika. Na zahtevo vlade je podjetje moralo narediti
oceno stroškov zapiranja rudnika, podjetje je izdelalo tudi načrt za zaprtje rudnika (RTH, 2015).
Uspešno so prodali večino nepremičnin in opreme, v letu 2016 pa je potekalo tudi več sanacijskih del
(TPK, 2016). Po besedah na spletnem portalu Zasavc.net, zapiralna dela še vedno niso zaključena, prav
tako še vedno niso sanirane vse rudniške površine. Drugi lastnik je podjetje Energetska družba Trbovlje,
ki ima v lasti tudi več parcel na območju nekdanje termoelektrarne Trbovlje. Parcele se nahajajo ena
poleg druge, zato jih bodo uporabili za nadaljnji razvoj in širitev podjetja. Podjetje RTH je novembra
2017 izdalo dokument Politika upravljanja Družbe rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., v katerem so med
drugim navedeni cilji za uspešno izvedbo zapiralnih del v letu 2018. Načrt se ni izšel, zato so zasavski
poslanci letos predstavili tudi nov Zakon o podaljšanju zapiranja RTH, vendar pa so se po predčasnem
odstopu vlade Mira Cerarja vrnili na začetek. Rudniške površine bi bilo nujno sanirati, saj ogrožajo
zdravje ljudi v okolici (ZT, 2018).
V OPN-ju so na območju sicer predvidene površine za industrijo. Iz izseka dejanske rabe vidimo, da
območje spada v kategorijo pozidana in sorodna zemljišča (slika 4.36). Po namenski rabi pa se celotno
območje uvršča med območja proizvodnih dejavnosti (slika 4.37). Celotno območje je razdeljeno na
sedem parcel.
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Slika 4.36: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.37: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Iz modela za primernost reaktivacije (preglednica 4.27) smo ugotovili, da je območje srednje primerno
za reaktivacijo, to pa predvsem zaradi več lastnikov, ki se nahajajo na območju, ter zaradi suma
okoljskega vpliva na vsaj eno sestavino. So pa za območje narejeni razvojni načrti in ideje, vendar
realizacija še ni čisto dobro opredeljena. Celotno območje bi bilo zaradi suma na nevarne snovi potrebno
čim prej okoljsko sanirati in ga povrniti v stanje pred izvajanjem funkcije. Potem, ko bi se območje
ustrezno saniralo bi bilo potrebno narediti razvojne načrte za naprej. Območje je z vidika reaktivacije
zelo težavno, potrebna bi bila podpora javnega sektorja.
Preglednica 4.27: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

BCAB – povsem opuščeno nad 5 let, zasebno lastništvo z
dvema lastnikoma, ugodne načrtovalske-lokacijske
značilnosti ter z manjšimi varstveno-okoljskimi omejitvami

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 12 – srednje primerno za reaktivacijo
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Območje OIC Kisovec (Občina Zagorje ob Savi)
Na območju OIC Kisovec ni nobenih objektov (slika 4.38),
parcele pa so v lasti dveh podjetij, in sicer podjetja T-PAJK in
podjetja SKITTI d.o.o. (preglednica 4.28). Na terenu smo
ugotovili, da je območje namenjeno parkirnim površinam,
območje je makadamsko in zagrajeno z ograjo, predvidevamo, da
je parkiranje namenjeno podjetjem, ki imajo svoj sedež nasproti
območja. Z lastniki nismo govorili, saj jih nismo uspeli
kontaktirati preko telefonske številke ali e-pošte.

Slika 4.38: OIC Kisovec (lasten vir)

Preglednica 4.28: OIC Kisovec
Značilnosti območja

Na površini ni nobene stavbe. Površine so makadamske in se uporabljajo za parkirišče.

Površina

3999 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta.

Število stavb

0

Parcele

198/5/22, 80/5

Lastništvo

Zasebno lastništvo

Parcele

198/21/9

Lastništvo

Last pravnih oseb – podjetje T-PAJK

Parcele

198/7

Lastništvo

Last pravnih oseb – podjetje SKITTI d.o.o.

Namenska raba

Območja proizvodnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

/

OPPN

Zazidalni načrt za proizvodno – obrtno cono Kisovec

V OPN-ju so površine označene za proizvodnje dejavnosti, za območje velja tudi zazidalni načrt za
proizvodno – obrtno cono Kisovec. Po dejanski rabi območje spada v kategorijo pozidana in sorodna
zemljišča (slika 4.39). Celotno območje po namenski rabi spada v območja proizvodnih dejavnosti, kar
prikazuje vijolična barva na sliki 4.40. Celotno območje je razdeljeno na šest parcel.
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Slika 4.39: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.40: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Po ogledu na terenu lahko trdimo, da se je območje samo reaktiviralo, čeprav smo po vrednotenju dobili
oceno 10, kar pomeni, da je območje srednje primerno za reaktivacijo (preglednica 4.29). Visoko število
točk je območje prejelo zaradi ustrezne prometne dostopnosti in ustrezne planske ureditve (raba nad
75%). Poleg tega je območje brez varstveno - okoljskih omejitev. Za obravnavano območje kvalitativno
in kvantitativno vrednotenje ni najbolj primerno.
Preglednica 4.29: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

CCBA – Pretežno opuščeno nad 5 let, zasebno lastništvo z
večimi lastniki, ugodne načrtovalske-lokacijske značilnosti
ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 10 – srednje primerno za reaktivacijo
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Območje tovarna SVEA (Občina Zagorje ob Savi)
Območje nekdanje tovarne SVEA večinoma leži na desnem bregu potoka, ena stavba pa se nahaja na
levem bregu. Območje ima tri lastnike (preglednica 4.30), do območja vodi glavna cesta. Na terenu smo
ugotovili (sliki 4.41), da lahko zaradi gradbenih del dostopamo samo do stavbe, ki je na levem bregu
potoka Medije.
Preglednica 4.30: Nekdanja tovarna SVEA
Značilnosti območja

Stavbe so videti vzdrževane, območje ni videti opuščeno.

Površina

34.832 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta.

Število stavb

7

Parcele

1844/2/3/1/5/6, 1842/2/7

Lastništvo

Last pravnih oseb – podjetje EVJ

Namenska raba

Območje proizvodnih dejavnosti.

Parcele

1842/5, 1776/1

Lastništvo

Last pravnih oseb - Občina Zagorje ob Savi

Parcele

1300/8/6, 1299/8

Lastništvo

Last pravnih oseb – podjetje Jesihova družba

Namenska raba

Območje proizvodnih dejavnosti, za parcelo 1776/1: območje centralnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

Površine za industrijo

OPPN

Za parcele 1300/8/6, 1299/8, velja, da dozidava ni dovoljena, dokler se ne uredijo
hidrološke študije, saj je območje poplavno ogroženo. Dovoljeno je samo vzdrževanje
obstoječih stavb.
Za parcelo 1776/1 veljajo pogoji za enote zelene površine.

Parcele

1785/5, 1785/8, 1759/4, 1759/11

Lastništvo

Zasebno lastništvo

Namenska raba

Območje proizvodnih dejavnosti

OPPN

Dozidava ni dovoljena, dokler se ne uredijo hidrološke študije, saj je območje poplavno
ogroženo. Dovoljeno je samo vzdrževanje obstoječih stavb.

Večji del parcel je v lasti podjetja EVJ. Ta se ukvarja z različnimi dejavnostmi, kot so elektroinštalacije,
centralne kurjave, trgovina, bar, sistemi ogrevanja na leseno biomaso. Na vprašanje, kaj bodo naredili v
prostorih nekdanje SVEE so odgovorili, da prostore dajejo v najem za različne proizvodnje dejavnosti.
Dve parceli sta v lasti občine Zagorje ob Savi, kjer so nam povedali, da je na območju nekdanje tovarne
Svea, občina odkupila poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem. V poslovnem objektu bodo uredili
glasbeno šolo in poslovne prostore. Občina je lastnica tudi centralne kotlovnice, za katero še nimajo
uporabnega načrta. Največja hala nekdanje tovarne SVEA je v lasti Jesihove družbe, ki se ukvarja z
inženiringom in svetlobnimi kupolami, lastnika podjetja smo večkrat poklicali ter mu poslali e-pošto,
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vendar

ga

žal

nismo

dobili, smo pa kasneje
imeli priložnost govoriti z
zaposlenim pri podjetju.
Ta je povedal, da so
objekt dodobra obnovili
saj so zamenjali streho,
okna in vrata. Znotraj so
prostore

preuredili

v

pisarne, večji del stavbe
pa
Slika 4.41: Upravna stavba nekdanje tovarne SVEA (lasten vir)

je

proizvodnji

namenjen
dejavnosti.

Zakaj so se odločili svojo

proizvodnjo preseliti iz Šmartnega pri Litiji v Zagorje ob Savi ni znano, vendar predvidevamo, da zaradi
ugodnejše cene zemljišča.
Po OPN-ju območje spada v območje proizvodnih dejavnosti, razen parcela, ki se nahaja na nasprotni
strani potoka, ta spada pod območje centralnih dejavnosti. Celotno območje nekdanje SVEE je
razdeljeno na 20 parcel, vse pa po dejanski rabi spadajo v kategorijo pozidana in sorodna zemljišča
(slika 4.42). Po namenski rabi manjši del območja spada med območja centralnih dejavnosti, ostali del
pa med območja proizvodnih dejavnosti (slika 4.43).

Slika 4.42: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.43: Namenska raba območja (PISO, 2019)
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Območje je srednje primerno za reaktivacijo, saj je po vrednotenju doseglo 10 točk. Območje je veliko
število točk prejelo pri vrednotenju načrtovalsko lokacijskih značilnostih in pri varstveno okoljskih
omejitvah. Po ogledu na terenu nismo videli kaj dosti, zato ne vemo, koliko se je resnično obnovilo. Po
pogovoru z lastniki se v večini nekdaj opuščenih stavbah danes izvaja nova dejavnost, ki je v skladu z
namensko rabo OPN, stavba, ki je v lasti občine pa je v fazi obnove. Iz pogovorov z lastniki sklepamo,
da se je območje delno reaktiviralo samo, zato ne potrebuje nekih konkretnih ukrepov za reaktivacijo.
Preglednica 4.31: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

CCBA – Pretežno opuščeno nad 5 let, zasebno lastništvo z
večimi lastniki, manj ugodne načrtovalske-lokacijske
značilnosti ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 10 – srednje primerno za reaktivacijo

80

Elsner, T. 2019. Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Območje Betonarna GD (Občina Hrastnik)
Celotno območje betonarne GD je v lasti pravne osebe GD d.o.o. Hrastnik (preglednica 4.32), podjetje
je v stečaju, celoten industrijski kompleks pa je na dražbi. Občina je na območju predvidela območja
proizvodnih dejavnosti. Kaj se sedaj dogaja na območju ni znano, po ogledu na terenu smo ugotovili,
da je območje zaprto in nismo imeli dostopa. Celotno območje je sicer razdeljeno na deset parcel, vse
pa pripadajo podjetju GD d.o.o. Hrastnik.
Preglednica 4.32: Nekdanja betonarna GD
Značilnosti območja

Dostop do območja ni mogoč.

Površina

9597 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi makadamska cesta.

Število stavb

3

Parcele

840/8/3/18, 842/2/3/4, 840/20/19, 930, 901, 911, 932, 931

Lastništvo

Last pravnih oseb - GD d.o.o., Hrastnik – podjetje je v stečaju, celoten industrijski
kompleks pa je na dražbi.

Namenska raba

Območja proizvodnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

Osrednja območja centralnih dejavnosti, površine cest in celinske vode

OPPN

Zaradi geomorfologije terena je ob umestitvi glavne stavbe na GL možna umestitev
dvorišča v primarnem delu GE tudi če ne zadošča določilu o minimalni širini, vendar v
minimalni širini 3,0 m.

Celotno območje nekdanje betonarne je po dejanski rabi uvrščeno v kategorijo pozidana in sorodna
zemljišča, to vidimo iz slike 4.44, kjer je omenjena kategorija obarvano rdeče. Po namenski rabi pa je
območje v celoti uvrščeno med območja proizvodnih dejavnosti.

Slika 4.44: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.45: Namenska raba območja (PISO, 2019)
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Območje je glede na model primernosti za reaktivacijo (preglednica 4.33), primerno za reaktivacijo, saj
je dosego 14 točk. Ima zasebno lastništvo z enim lastnikom, nekoliko slabšo dostopnost, saj do območja
vodi makadamska pot, za območje pa ni narejenih nobenih razvojnih načrtov. Občina bi morala celotno
območje, ki je trenutno na dražbi, kupiti in narediti razvojne načrte, nato pa ga reaktivirati ali pa prodati
naprej novemu lastniku, ki bi območje nato saniral in ga prenovil.
Preglednica 4.33: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

BBBA – povsem opuščeno nad 5 let , zasebno lastništvo z
enim lastnikom, manj ugodne načrtovalske-lokacijske
značilnosti ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 14 – primerno za reaktivacijo
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Območje Žaga Dol (Občina Hrastnik)
Celotno območje nekdanje Žage Dol je v lasti (preglednica 4.34) podjetja Forstek d.o.o., podjetje se je
za nakup odločilo zaradi dolgoročne investicije in zaradi pridobitve parkirnih mest. Prostore trenutno
dajejo v najem, dolgoročnih načrtov, kaj nameravajo storiti z objekti, pa nimajo.
Preglednica 4.34: Nekdanja žaga Dol
Značilnosti območja

Stavbe so videti vzdrževane, območje ni videti opuščeno.

Površina

6699 m2

Prometna dostopnost

Do območja vodi glavna asfaltirana cesta,.

Število stavb

1

Parcele

738/1/2, 739/1/2, 741/5/2/1, 742/2, 740, 737

Lastništvo

Last pravnih oseb – podjetje Fortek d.o.o.

Namenska raba

Območja centralnih dejavnosti

Podrobna namenska raba

Območja stanovanj, gospodarske cone, osrednja območja centralnih dejavnosti, druga
območja centralnih dejavnosti, površine cest in celinske vode

OPPN

Za površine se upoštevajo merila za ohranjanja narave.

Po OPN-ju je območje namenjeno centralnim dejavnostim. Na sliki 4.46 iz dejanske rabe vidimo, da je
območje v celoti uvrščeno v kategorijo pozidana in sorodna zemljišča. Po namenski rabi pa sodi v
območja centralnih dejavnosti (slika 4.47).

Slika 4.46: Dejanska raba območja (MGKP, 2019)

Slika 4.47: Namenska raba območja (PISO, 2019)

Po pogovoru z lastnikom smo ugotovili, da se je območje reaktiviralo samo. Vendar je po kvantitativnem
in kvalitativnem vrednotenju, še vedno prejelo dovolj točk, da smo dobili rezultat, da je območje srednje
primerno za reaktivacijo. Območje je veliko število točk prejelo zaradi zasebnega lastništva in zaradi
ugodnih načrtovalskih in lokacijskih značilnosti. Območje je tudi brez varstveno okoljskih omejitev.
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Preglednica 4.35: Kvalitativno in kvantitativno vrednotenje območja
Vsebinsko kvalitativno vrednotenje

CBBA – Pretežno opuščeno nad 5 let, zasebno lastništvo z
enim lastnikom, manj ugodne načrtovalske-lokacijske
značilnosti ter brez varstveno-okoljskih omejitev

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Ocena 12 – srednje primerno za reaktivacijo

Sklepne ugotovitve analize območij
Iz podrobnejše analize območij smo ugotovili, da je večina območij v lasti zasebnih pravnih oseb
(preglednica 4.36), nekaj parcel na posameznih območjih je tudi v javni lasti. Občina Trbovlje ima v
lasti celotno območje nekdanje tovarne Mehanika. Občina Zagorje ob Savi pa ima v lasti eno izmed
parcel na območju nekdanje tovarne SVEA.
Preglednica 4.36: Območja po velikosti IDO, lastništvu in opuščenosti
Območje

Velikost IDO m2

Lastništvo

Opuščenost

Tovarna Mehanika

3196

Občina Trbovlje

pretežno opuščeno (50 do 99%)

OIC Kisovec

3999

Last pravnih oseb

povsem opuščeno

Mizarstvo Gabrovka

4349

Last pravnih oseb in javnih oseb

pretežno opuščeno (50 do 99%)

Žaga Dol

6699

Last pravnih oseb

povsem opuščeno

Tovarna Ipoz

7662

Last pravnih oseb

povsem opuščeno

Betonarna GD

9597

Last pravnih oseb, podjetje v stečaju

povsem opuščeno

Opekarna Era

10.787

Last pravnih oseb

povsem opuščeno

Presad

12700

Last pravnih oseb

povsem opuščeno

Tovarna pohištva Trbovlje

16.127

Last pravnih oseb

povsem opuščeno

Rudniška separacija

16.658

Last pravnih oseb

povsem opuščeno

Strojna tovarna Trbovlje

17.898

Last pravnih oseb

povsem opuščeno

Tovarna SVEA

34.832

Last pravnih in javnih oseb

pretežno opuščeno (50% do 99%)

Cementarna Lafarge

35.774

Last pravnih oseb

pretežno opuščeno (50 do 99%)

Termoelektrarna Trbovlje

166.598

Last pravnih oseb

pretežno opuščeno (50 do 99%)

Vsa obravnavana območja smo si ogledali na terenu. Ugotovili smo, da so v celotni regiji popolnoma
opuščena samo tri območja, in sicer območje nekdanje Strojne tovarne, območje tovarne Ipoz in
Betonarna GD. Prvi dve se nahajata v občini Trbovlje, tretje pa v občini Hrastnik. Glede na zgornje
analize lahko rečemo, da je najuspešnejša občina pri prenovah občina Litija, sicer ima samo dve
degradirani območji, pa vendarle so vsa območja obnovljena oziroma v fazi obnove. Na fotografijah, ki
smo jih posneli na terenu, se žal ne vidi dobro razlika pred obnovo in po njej. Potrebovali bi starejše
fotografije, posnete pred obnovami.
Stanje na terenu se večinoma sklada s prostorskimi plani, nove dejavnosti, ki se izvajajo na območjih so
v večini primerov skladne z namensko rabo OPN-ja. Odstopanja smo ugotovili samo pri dveh območjih
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in sicer pri območju Presad in pri območju Opekarne Era. Pri prvem območju lastnik želi v eni izmed
stavb urediti stanovanja, namenska raba pa spada v območja centralnih dejavnosti. V drugem primeru
ima lastnik v stavbi skladišče, območje pa spada pod območja stanovanj. V nekaterih primerih bi morali
lastniki zagotoviti zelene bariere, ki pa jih niso, razlogov nismo uspeli izvedeti. Tudi občina Trbovlje je
dokaj uspešna pri ponovni rabi degradiranih območij. Vsa območja imajo novega lastnika in na vsakem
izmed območij se nekaj dogaja, je v fazi gradnje ali prenove. V občini Trbovlje po našem mnenju najbolj
kazi videz mestu Strojna tovarna, občina na žalost tu nima kaj narediti, saj je območje v lasti pravnih
oseb. Tudi v občini Zagorje ob Savi so se uspešno lotili ponovne rabe in prenove tovarne SVEA. V njej
so nastanjeni novi lastniki, ki izvajajo nove dejavnosti, občina pa bo prenovila in obnovila eno manjšo
stavbo.
Po pogovorih z lastniki območij smo izvedeli, da so območja kupili predvsem zaradi ugodne cene
samega območja. Ni jih motilo to, da so območja opuščena, veliko se jih je lotilo prenove. Iz zgoraj
navedenih primerov lahko zaključimo, da je najlažje za občino, če se degradirana območja prodajo
lastnikom, ki imajo interes tam nekaj izgraditi ali preseliti svojo obrtno dejavnost. Vidimo, da je v večini
primerov to najboljša opcija.
Govorili smo tudi s predstavnico na Oddelku za okolje in gospodarske javne službe na Občini Trbovlje.
Vprašali smo jo, koliko je še vseh degradiranih območij v občini in kako rešujejo ta problem:
»Degradirane površine v Trbovljah so posledica tako rudarjenja kot industrije. RTH ima v času
zapiralnih del nalogo sanirati tudi zunanje površine in v zadnjih letih je bilo veliko tega saniranega.
Tako je na območju Ojstrega urejena cesta, zadrževalniki vode, urejeno je odvodnjavanje s površin.
Občina ima namen v prihodnje te površine nameniti za rekreacijo in prosti čas. Del površin pod Bukovo
goro in na Lakonci pa urejajo za namen potencialnih investitorjev. Za podoben namen je RTH v
letošnjem letu saniral tudi območje separacije. Seveda pa je na območju celotne občine sprejet tudi Načrt
za kakovost zraka, ki pa vsebuje številne ukrepe zaradi onesnaženosti s PM 10 delci. Glede tega pa smo
še vedno opredeljeni kot degradirana občina. V zadnjih nekaj letih se stanje kljub izvedenim ukrepom
ni bistveno izboljšalo, saj na kakovost zraka v zimskem obdobju zelo vplivajo meteorološke razmere. «
Izvedeli smo, da so uredili okolico okoli RTH Trbovlje, nismo pa izvedeli načina reševanja problemov
povezanih z degradiranimi površinami. Po pogovorih na občinah ter z lastniki, mislimo, da je
najuspešnejši načrt za revitalizacijo degradiranega območja ta, da se območje po ugodni ceni proda
bodočemu vlagatelju, ki bo območje ustrezno saniral. Občina revitalizacijo lahko usmerja z občinskimi
prostorskimi načrti ter z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti, saj v večini primerov nima
finančnih sredstev, da bi sama obnovila degradirano območje. Občina bi morala bodočim kupcem
ponuditi degradirano zemljišče po ugodni ceni, ponuditi bi jim morala tudi kakšne druge ugodnosti, na
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primer, kot smo videli v enem izmed primerov dobrih praks, kjer je občina bodočim kupcem ponudila
manjši davek na zemljišče ter nekaj denarnih sredstev.
Za vsa območja smo izračunali tudi primernost za reaktivacijo (preglednica 4.37) po modelu, ki ga
predlagajo Lampič s sod., v raziskovalnem projektu Celovita metodologija za popis in analizo

degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (2017). Območja,
ki so dosegla do 9 točk, niso primerna za reaktivacijo, območja, ki so dosegla med 10 in 13 točk so
srednje primerna za reaktivacijo, območja, ki so dosegla več kot 14 točk pa so najbolj primerna za
reaktivacijo. Območje, ki je doseglo manj kot devet točk je območje nekdanje Termoelektrarne Trbovlje.
Srednje primerna za reaktivacijo so Presad, Mizarstvo Gabrovka, območje nekdanje Cementarne
Lafarge, opekarna Era, tovarna Ipoz, Rudniška separacija, OIC Kisovec, nekdanja tovarna SVEA in
Žaga Dol. Ostala območja so dosegla večje število točk, kar pomeni, da so najbolj primerna za
reaktivacijo. Največje število je dosegla Tovarna Mehanika, ki je v lasti občine Trbovlje, glede na
kvantitativno in kvalitativno vrednotenje je območje najbolj primerno za reaktivacijo.
Preko vrednotenja smo ugotovili, da v nekaterih primerih vrednotenje ni najbolj primerno, predvsem se
to pokaže pri območjih, ki so se že delno sama reaktivirala. Takšna območja so na primer Presad,
Mizarstvo Gabrovka, Cementarna Lafarge, Žaga Dol in nekdanja tovarna SVEA. Območja so nizko
oceno prejela zaradi različnih pogojev. Nekatera imajo več lastnikov in so pretežno opuščena nad 5 let,
druga območja ležijo več kot 100 m zračne linije stran od glavne ceste.
Preglednica 4.37: Vrednostno kvantitativno vrednotenje degradiranih območij
Občina
Občina Litija

Občina Trbovlje

Občina Zagorje ob Savi
Občina Hrastnik

Območje

Vrednostno kvantitativno vrednotenje

Presad

12

Mizarstvo Gabrovka

10

Cementarna Lafarge

12

Termoelektrarna Trbovlje

8

Strojna tovarna Trbovlje

12

Opekarna Era

10

Tovarna Mehanika

18

Tovarna Ipoz

12

Tovarna pohištva Trbovlje

14

Rudniška separacija

12

OIC Kisovec

10

Tovarna SVEA

10

Betonarna GD

14

Žaga Dol

12
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Območja, ki so se delno reaktivirala sama, brez pomoči sistemskih in podpornih ukrepov, ne potrebujejo
novih ukrepov za reaktivacijo. Ta območja je potrebno spremljati in jih pri nadaljnji reaktivaciji
spodbujati. Nekatera območja bi potrebovala konkretne sistemske ukrepe, da bi se ponovno reaktivirala.
Pri takšnih območjih je največkrat problem tudi to, da za bodoče investitorje niso tako privlačna.
Bodočim investitorjem bi bilo potrebno zagotoviti finančno pomoč pri prenovi. Izmed vseh
obravnavanih območij sta najbolj težavni območji Rudniške separacije in nekdanje termoelektrarne
Trbovlje. Območji sicer ležita drug poleg drugega, težavni pa sta predvsem iz vidika možnosti za
reaktivacijo.
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5

ZAKLJUČEK

V magistrskem delu smo pregledali različne definicije degradiranih območij, ugotovili smo, da za pojem
obstaja veliko različnih, a tudi podobnih definicij. V tujini poznajo štiri različne izraze za degradirano
območje, medtem ko v Sloveniji poznamo en sam izraz. Tudi v slovenski zakonodaji ne poznamo enotne
definicije za izraz degradirano območje. V letu 2017 je bil sprejet tudi novi zakon ZureP-2 (2017), tu
izraza degradirano območje ne najdemo, saj so izraz zamenjali z razvrednotenim območjem.
V sklopu raziskovalnega projekta z naslovom Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih

območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (2017), so avtorji predstavili
različne tipe funkcionalnih degradiranih območij, med njimi tudi FDO industrijskih in obrtnih
dejavnosti, v sklopu tega so zapisali tudi definicijo, kaj naj bi takšno območje vsebovalo. Zapisali
so, da je to degradirano območje ali objekt, kjer so se ali pa se delno še vedno izvajajo industrijske
ali obrtne dejavnosti (Lampič s sod., 2017). Pregledali smo tudi različne evropske in slovenske
iniciative na temo degradiranih območij. V Sloveniji imamo dva strateška dokumenta, SPRS (2004) in
Politika urejanja prostora (2001), ki se pojma degradirano območje malo bolj dotakneta, medtem ko je
v tujini takšnih iniciativ veliko več.
Pregledali smo številne tuje literature ter preučili ukrepe in strategije za prenovo degradiranih območij.
Ponovno smo ugotovili, da je v tujini takšnih strategij in ukrepov bistveno več. V Sloveniji imamo tri
obsežnejše raziskave, ki obravnavajo ukrepe za prenovo degradiranih območij. To so: Degradirana
urbana območja, katerega avtor je Koželj s sod. (1998), drugi projekt je Sonaravna sanacija okoljskih
bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije (Špes in sod., 2012), tretji projekt pa je Celovita

metodologija za popis in analizo degradiranih območij (Lampič, s sod., 2017), ki je tudi najnovejši.
Na podlagi nemških izkušenj pa je v svoji magistrski nalogi Klančišar Schneiderjeva (2014) podala
ukrepe za boljšo reaktivacijo degradiranih območij, v treh korakih: izboljšava zakonske ureditve,
predlogi za spodbujanje reaktivacije na lokalni ravni in podajanje predlogov na regionalni ravni.
V tujini je raziskovalnih nalog, ki obravnavajo degradirana območja več. Najbolj pogosto citirana sta
projekta CLARINET (2002) in ReTInA (2012). Pri prvem projektu je najbolj znan model ABC, ki se
osredotoča na ekonomsko upravičenost razvojnih območij. Drugi projekt pa navede štiristopenjski
model prenove, ki smo ga v poglavju 3.1 tudi podrobno predstavili.
V raziskovalnem projektu Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba

pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (2017), pa so avtorji razvili model za primernost
reaktivacije degradiranega območja. Model vsebuje štiri kriterije vrednotenja, vsak kriterij pa ima

88

Elsner, T. 2019. Predlog ukrepov za reaktivacijo industrijskih degradiranih območij na primeru Zasavske statistične regije.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

tri stopnje primernosti za reaktivacijo. Model smo uporabili pri analizi industrijskih degradiranih
območij.
V aplikativnem delu magistrske naloge smo obravnavali Zasavsko statistično regijo, ki velja za eno
izmed najbolj degradiranih regij v Sloveniji, glede na površino vseh DO. Pri iskanju industrijskih
degradiranih območij smo si pomagali s spletno aplikacijo, ki je bila izdelana v sklopu raziskovalnega
projekta (Lampič, s sod., 2017), skupno ima regija 18 degradiranih območij tipa FDO industrijske in
obrtne dejavnosti. Analizo smo naredili samo za območja industrijskih degradiranih območij, za skupno
14 industrijskih degradiranih območij. Vsa smo si ogledali na terenu ter intervjuvali nekatere lastnike,
zanimalo nas je predvsem, zakaj so območje kupili, kaj so že obnovili in kakšna dejavnost se bo na
območju izvajala.
Veliko območij se je reaktiviralo samih. Območja so pokupile predvsem gospodarske družbe, na večini
območij se danes izvaja druga dejavnost, ki je v večini primerov skladna namensko rabo OPN. V dveh
primerih temu ni tako, razlogov nam ni uspelo izvedeti. Lastniki so veliko stvari tudi obnovili in
prenovili za lastne potrebe. Iz analiz, ki smo jih naredili, lahko zaključimo, da so območja, ki so uspešno
revitalizirana, predvsem tista, ki so v lasti gospodarskih služb, večina lastnikov je povedala, da so
območje kupili zaradi nizke cene zemljišča. Podjetjem je tako v interesu, da neko zemljišče kupijo po
nizki ceni, stavbo na njem pa obnovijo za potrebe proizvodnje ali katere druge dejavnosti.
Območja, ki so se delno reaktivirala sama, ne potrebujejo nobenih konkretnih sistemskih ukrepov za
reaktivacijo. Takšna območja je potrebno spremljati in lastnike spodbujati za nadaljnjo reaktivacijo.
Takšna območja so Presad, Mizarstvo Gabrovka, Žaga Dol, opekarna Era, OIC Kisovec, tovarna
pohištva Trbovlje, tovarna SVEA in nekdanja cementarna Lafarge. Območja, ki so primerna za
reaktivacijo so tovarna Mehanika, tovarna Ipoz, betonarna GD in strojna tovarna Trbovlje. Za
reaktivacijo teh območij, bi bodoči investitorji potrebovali sofinanciranje. Območja so privlačna za
bodoče investitorje, vendar ne toliko, da bi v celoti sami vlagali vanje. Pri omenjenih območjih je
potrebno sprva urediti problem lastništva, nekatera območja imajo več lastnikov, kar z vidika
reaktivacije ni dobro. Izmed obravnavnih primerov sta z vidika reaktivacije najbolj problematična
območja nekdanje Rudniške separacije in termoelektrarne Trbovlje. Območja sta zaradi drugih
specifičnih dejavnikov (zakonodaja, okoljska ogroženost) neaktivna. Oba območja bi potrebovala
močno podporo javnega sektorja, da bi se lahko reaktivirala. Celotno območje je potrebno sanirati in
odpraviti okoljsko degradacijo. Na območju je nato potrebno vzpostaviti takšno stanje, kot je bilo pred
izvajanjem dejavnosti, šele nato se lahko naredijo razvojni načrti za naprej.
V Sloveniji bi se v prvi fazi morala spremeniti zakonodaja, DO je potrebno aktivno vključiti v prostorske
zakone in v zakone o financiranju občin. Posamezna občina bi morala usmerjati razvoj na degradirana
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območja, zagotoviti bi morala tudi finančne spodbude za bodoče vlagatelje v kolikor sama občina ne
želi reaktivirati DO. V tujini imajo ponekod lastniki degradiranih območij nižje davke, dobijo tudi nekaj
subvencij od občine in države. V analiziranih primerih so lastniki pri nas vse obnove financirali sami.
Država bi morala finančno spodbujati občine za sodelovanje pri reaktivaciji. Vzpostaviti je potrebno
finančna sredstva za bodoče vlagatelje, s tem se jih bo spodbujalo k prenovi DO. Potrebno si je
prizadevati, da bo zavest o zmanjšanju DO vključena tudi v strateške dokumente, kot sta na primer
Politika urejanja prostora in SPRS. V letu 2017 smo dobili tudi prvo aplikacijo za vodenje evidence
FDO, ki je bila narejena v sklopu projekta Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih
območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra (Lampič s sod., 2017). Aplikacijo
je potrebno obnavljati, da bodo podatki skladni s stanjem v prostoru. Potrebno bi bilo tudi vzpostaviti
lokalne skupine, ki bi se ukvarjale izključno z degradiranimi območji, ažurirale bi podatke v aplikaciji
in se konkretno in aktivno ukvarjale z reaktivacijami degradiranih območij.
Tudi občine same bi morale narediti konkretne razvojne načrte za degradirana območja. Po analizah
občinskih prostorskih načrtov smo ugotovili, da občina za nekatera degradirana območja nima
konkretnih načrtov ali idej, kako stvar sanirati in kasneje revitalizirati. Problem nastane tudi, ko gre neko
podjetje v stečaj, degradirano zemljišče pa pristane na dražbi. Takšno zemljišče lahko kupi kdor koli,
nekaterim podjetjem ni v interesu takšno območje obnoviti. Takšen primer je na primer Strojna tovarna
v občini Trbovlje, ki je last dveh podjetij. Prvo je šlo v lanskem letu v stečaj, drugo pa nima interesa
območja obnoviti, zato ga prodaja naprej, območje pa medtem propada in kvari izgled mestu. V takšnih
primerih bi morala občina imeti že vnaprej izdelane načrte in jih predstaviti novim lastnikom.
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