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Projekt »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popi-
sa in vzpostavitev ažurnega registra« (št. V6-1510) poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega pro-
grama (od oktobra 2015 do junija 2017) ob sofinanciranju Agencije RS za raziskovalno dejavnost 
in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Interdisciplinarni konzorcij izvajalcev združuje 
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (vodilni partner projekta), Fakulteto za gradbeništvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani in Geodetski inštitut Slovenije.

Z rezultati projekta želimo v prvi vrsti seznaniti pristojna resorna ministrstva, regionalne razvoj-
ne agencije in občine, nenazadnje pa tudi investitorje, strokovno in drugo javnost. Predvsem pa 
želimo spodbudit in vključiti v razvojno-prostorsko načrtovanje regionalne deležnike, ki smo jih 
prepoznali kot pomemben člen pri vzpostavitvi bolj sistematičnega prepoznavanja in spremljanja 
pojava FDO pri nas. Vse bolj se kaže, da učinkovito razvojno načrtovanje na regionalni ravni nujno 
vključuje tudi prostorske elemente razvoja. V ta namen smo oblikovali e-priročnik, s katerim 
želimo prispevati k večjemu upoštevanju in sistemskemu vključevanju degradiranih območij v 
(prostorski) razvoj ter na ta način zmanjšati nove posege in investicije na še ne pozidana kmetij-
ska in gozdna zemljišča.

Obstoječe gradivo vključuje le najpomembnejše raziskovalne in aplikativne rezultate projek-
ta, zato je priročnik pripravljen na strnjen a pregleden način. V njem smo na kratko predstavili 
temeljna metodološka izhodišča, obsežneje in sistematično vključili rezultate analiz vseh evidenti-
ranih FDO po regijah ter na kratko nakazali tudi možnosti učinkovitejšega ravnanja (ukrepanja) za 
reševanje problematike vezane na FDO.

Gradivo naj bo v pomoč vsem zainteresiranim za boljše razumevanje funkcionalno degradiranih 
območij, ki predstavljajo zelo pomemben del evidence o stanju v prostoru. Spodbujanje razvoja 
antropogeno že preoblikovanega, a neizkoriščenega prostora ter s tem ohranjanje obstoječih 
kmetijskih in gozdnih zemljišč pa mora prerasti v skupen interes in cilj na lokalni, regionalni in 
državni ravni. Čeprav je Slovenija v marsičem že zamudila priložnost za bolj trajnostno naravnan 
(prostorski) razvoj, pa prav v sanaciji, prenovi, reaktivaciji ali renaturaciji FDO vidimo priložnost 
za bolj odločno naravnanost v varovanje predvsem strateških naravnih virov – kar prostor nedvo-
mno je.

Vodja projekta

dr. Barbara Lampič
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Kriteriji za opredelitev in zajem FDO

1. Opredelitev in zajem funkcionalno degradiranih območij 
(FDO) v Sloveniji

Na osnovi obsežnega pregleda domače in tuje znanstvene in strokovne literature ter relevantnih projektov, lahko 
opredelimo širši nabor skupnih lastnosti obravnavanih definicij degradiranih območij. V nadaljevanju navajamo 
najpogostejše, ki so: 

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

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

Funkcionalno degradirano območje (FDO) je nezadostno izkoriščeno 
ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano 
uporabno vrednostjo, ki lahko predstavlja potencial za razvoj. FDO 
razvojno aktiviramo s sektorsko usklajenimi predpisi in ukrepi 
za prenovo in reaktivacijo oz. lahko območje z določenimi ukrepi 
povrnemo v stanje pred izvajanjem dejavnosti.

1.1 Osnovni kriteriji za opredelitev FDO

1. Opuščenost (funkcionalna degradacija)
 � opuščeno (100 %): na območju se ne izvaja nobena dejavnost in je v celoti opuščeno 
 � pretežno opuščeno območje (50 do 99 %): območje (tudi tista območja z objekti) je v večjem delu opušče-

no, v delu pa še potekajo določene dejavnosti
 � delno opuščeno (10 do 50 %): območje, ki je v večjem delu še v funkciji, del območja oz. objektov pa je opu-

ščen in brez funkcije
 � ni opuščeno (0 do 10 %): ta kategorija je lahko le na območju FDO za bivanje – stara dotrajana območja 

(izrazita fizična degradacija, poslabšane razmere za bivanje) ali podtip FDO staro mestno ali vaško jedro

Območja, kjer zaznamo opuščenost prostora in/ali objektov do 10 % celotne površine, ne uvrstimo med FDO. Kate-
gorija ni opuščeno (v šifrantu ločena samostojna kategorija) se lahko pojavi le pri tipu FDO za bivanje (podtip stara 
dotrajana območja) in podtipu FDO staro mestno ali vaško jedro. 

2. Kriterij zajema – minimalna velikost območja

Kriterij zajema v mestih in mestnih naseljih (upoštevana opredelitev SURS, 2003) je minimalna površina 0,2 ha, 
ostala območja (odprti prostor) pa morajo obsegati najmanj 0,5 ha (dovoljeno 20 % odstopanje).

Ustrezna velikost FDO: v splošnem se upošteva zaključena območja, ki obsegajo najmanj 5.000 m2. Določitev mini-
malne površine FDO izhaja iz naših dosedanjih izkušenj, poznavanja razmer na terenu in tudi sorodnih tujih praks. 
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Kriterij minimalne velikosti 5.000 m2 ne velja za območja mest in mestnih naseljih, kjer je minimalna velikost FDO 
2.000 m2. Zaradi specifičnih razmer predlagamo, da se dovoli 20 % odstopanja od zahtevane velikosti, če se popiso-
valcu FDO zdi dovolj pomembno in smiselno za vključitev v evidenco in nadaljnjo obravnavo. To pomeni, da bodo 
v evidenci na območju mest in mestnih naselij tudi FDO manjša od 2000 m2, (1600 m2)na območju t .i. odprtega 
prostora pa tudi FDO z minimalno velikostjo 4000 m2. Naj poudarimo, da se velikostna izjema uporabile v izjemnih 
primerih.

Zamejitev FDO po mejah parcel. Predhodne preveritve poteka meje FDO in poteka meje EUP (enote urejanja pro-
stora) so pokazale veliko mero ujemanja meje območij. Z vidika izvajanja vseh nadaljnjih ukrepov pa je smiselno, 
da uskladimo meje FDO s parcelami, kar bo pomembno olajšalo nadaljnje postopke v sistemu sanacije in revitaliza-
cije FDO. Samo izjemoma ne določimo mejo FDO po parcelni meji (npr. pri cestah).

1.2 Dopolnilni kriteriji za oris razmer

1. Fizična degradacija
 � ni vzdrževano 
 � slabo vzdrževano 
 � dobro vzdrževano 

Vzdrževanost kaže na fizično kondicijo območja. Za opredelitev teh značilnosti na terenu so predstavljeni podrob-
nejši opisi in primeri, da lahko enotno ovrednotimo območja in objekte na njih. Vzdrževanost območja/objektov ni 
osnovni kriterij za opredelitev območja v FDO (z izjemo tipa FDO za bivanje - stara dotrajana območja in podtipa 
FDO starega mestnega ali vaškega jedra).

2. Socialna degradacija 

Zabeležimo zgolj sum socialne degradacije. Podrobneje opredelimo še vrsto socialne degradacije in sicer lahko za 
posamezno FDO označimo več možnosti:

 � prisotnost vandalizma, poškodovanost zgradb
 � zmanjšana varnost, nadpovprečna prisotnost kriminala, slab sloves
 � prisotnost specifičnih etničnih skupine (getoizacija)

3. Okoljska degradacija 

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

1.3 Posebni kriterij – samo za določene tipe FDO

1. Čas opuščenosti (FDO prehodne rabe)

Kriterij čas opuščenosti upoštevamo le pri tipu FDO prehodne rabe v primeru, če se na območju odvija začasna 
raba oz. če gre za opuščen projekt, gradbišče.

 � Opuščeno gradbišče uvrstimo med FDO takrat, kadar gradbišče oz. območje miruje vsaj eno leto (prisotni 
očitni znaki zaustavitve aktivnosti, preverimo na občini, pri lastniku).

 � Območje značilne prehodne rabe uvrstimo med FDO takrat, kadar je prehodna (začasna) raba prisotna do 
treh let. Kadar je začasna raba prisotna več kot tri leta (se »uveljavi« v prostoru) območje ne uvrstimo med 
FDO. Neskladnost rabe s prostorskim aktom ne rešujemo preko FDO.Opredelitev tipov FDO in pojasnila k 
tipologiji



FDO kmetijske 
dejavnosti / 

Pomurska stat. 
regija / valilnica

FDO storitvene 
dejavnosti / Gorenjska 

stat. regija / stara 
Ekonomska šola

FDO za bivanje 
/ Pomurska stat. 

regija / gradbišče 
Gornja Radgona

FDO infrastrukture / 
Goriška stat. regija / 

remiza in vodni stolp

FDO obrambe, 
zaščite in reševanja 
/ stat. regija 
Jugovzhodna 
Slovenija / vojašnica 
Cikava

FDO za bivanje 
/ Zasavska stat. 
regija / kolonija 1. 
maja

FDO infrastrukture 
/ Podravska stat. 
regija / mejni 
prehod Šentilj

FDO industrijskih in 
obrtnih dejavnosti 
/ Podravska stat. 
regija / opekarna 
Košaki
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Opredelitev tipov FDO 

2. Opredelitev tipov FDO in pojasnila k tipologiji

Pri opredelitvi FDO smo izhajali iz predhodne dejavnosti (pred opustitvijo) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta (Pravilnik …, 2004), na osnovi katerega smo uskladili terminologijo FDO. 

Določili smo 9 osnovnih tipov FDO. 5 tipom FDO na prvi ravni smo določili tudi podtipe na drugi ravni (15 podtipov 
FDO).
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Preglednica 1: Podrobnejši opis in pojasnila opredeljenih tipov in podtipov FDO

ID Tip FDO Podtip Opis in primeri FDO
1 FDO kmetijske dejavnosti Degradirana območja in objekti ,kjer se je ali se delno 

še izvaja kmetijska proizvodnja, skladiščenje, predelava, 
reja živine ali intenzivna pridelava poljščin.
Primeri: območja nekdanjih kmetijskih farm z objekti 
za rejo živine, skladiščenje pridelkov in krme, predelavo 
pridelkov, rastlinjaki, steklenjaki.

2 FDO storitvenih 
dejavnosti

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

2.2 FDO poslovnih, trgovskih 
in drugih storitvenih 
dejavnosti

Degradirana območja in objekti, kjer so se ali se delno 
še izvajajo poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti. 

Primeri: območja tehnoloških parkov in poslovnih 
con, če tam prevladujejo poslovna, trgovska in druge 
storitvene dejavnosti, skladišča, v kolikor so skladiščni 
prostori del opuščene primarne dejavnosti.

2.3 FDO starega mestnega ali 
vaškega jedra

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

3 FDO turistične, 
športnorekreacijske in 
športne dejavnosti

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

4 FDO industrijskih in 
obrtnih dejavnosti

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

5 FDO obrambe, zaščite in 
reševanja

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

6 FDO pridobivanja 
mineralnih surovin

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

6.2 FDO kamnoloma, 
peskokopa

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

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

ID Tip FDO Podtip Opis in primeri FDO
6.4 FDO ostala območja 
pridobivanja mineralnih 
surovin

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

7 FDO infrastrukture 7.1 FDO prometne 
infrastrukture

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

7.2 FDO okoljske 
infrastrukture

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

7.3 FDO ostale gospodarske 
javne infrastrukture

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

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

8 FDO prehodne rabe 8.1 FDO opuščenega 
gradbišča

Območja in objekti, ki še niso v funkciji (rabi) kateri so 
bili namenjeni ter so še neizgrajena.

Primeri: gradbene jame in delno zgrajena območja - 
opuščena gradbišča stanovanjskih sosesk, trgovskih 
središč, poslovnih con v začetni fazi gradnje.

8.2 FDO značilne prehodne 
rabe

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

9 FDO za bivanje 9.1 FDO za bivanje - 
nedograjena stanovanjska 
območja

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

9.2 FDO za bivanje - stara 
dotrajana območja

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

3. Predstavitev spletne aplikacije in 
pregledovalnika za vodenje evidence FDO

3.1 Uvod

Za namen vzpostavitve evidence funkcionalno degradira-
nih območij (FDO) smo izdelali spletno aplikacijo za vnos 
popisanih FDO. Izvedena je kot samostojno razvit modul 
platforme Drupal. Aplikacija je razvita v slovenskem jeziku 
in služi digitalizaciji popisanih FDO z namenom vzpostavi-
tve evidence FDO. 

Slika 1:  Vstopna stran spletne aplikacije za vzpostavitev 
evidence FDO

Slika 2: Prikaz FDO na Googlovi kartografski podlagi s 
povezavo na opisne podatke izbranega FDO

3.2 Funkcionalnosti spletne aplikacije

Spletna aplikacija ima naslednje funkcionalnosti:

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

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

Aplikacija je javno dostopna vsem uporabnikom, ki želijo 
pregledovati podatke popisa FDO. Kljub temu so v sple-
tni aplikaciji urejene različne ravni  dostopa z različnim 
naborom pravic in sicer:

 � raven neregistriranega uporabnika,
 � raven popisovalca in
 � raven administratorja portala. 

Osnovna raven pravic dostopa do aplikacije je namenjena 
neregistriranim uporabnikom. Omogoča pregledovanje 
podatkov FDO. Uporabnik lahko pregleduje podatke 
popisa s pomočjo pregledovalnika FDO, ki za kartografsko 
osnovo uporablja Googlove kartografske podlage (slika 
2). V zavihku »Kartografski prikaz FDO«  se prikažejo zaje-
ta FDO za celotno Slovenijo. 

FDO lahko prikazujemo glede na  izbrane kriterije in sicer:
 � po statističnih regijah,
 � občinah, 
 � prikaz po tipih FDO in
 � stopnjah opuščenosti. 

Po izboru kriterija se v pregledovalniku pokažejo ustrezna 
FDO. Ob izbranem FDO se v pregledovalniku za javni vpo-
gled prikažeta  ime in površina FDO. S klikom na ime FDO 
se prikažejo opisni podatki za izbrano FDO.
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Slika 3: Prikaz dela opisnih podatkov za izbrano FDO

Naslednja raven uporabe je raven popisovalca FDO 
(tudi vnašalca podatkov). Ta nivo omogoča, poleg 
kartografskega pregleda, še pregled vseh vnesenih 
podatkov FDO, popravljanje že obstoječih FDO, pre-
gled vseh FDO, dodajanje in izvoz FDO (slika 4). 

Najvišja raven uporabe je raven administratorja, ki 
ima poleg pravic popisovalca še pravice za urejanje 
šifrantov, urejanje podatkov o popisovalcih in pravi-
ce za administracijo sistema Drupal (trenutno je to 
Geodetski inštitut Slovenije). 

Popisovalci/vnašalci in administratorji se morajo v 
aplikacijo prijaviti preko spletnega vmesnika. Regi-
stracija in prijava v sistem poteka po uveljavljenem 
načinu. Aplikacija dovoljuje, da se lahko sami regi-
strirajo preko spletnega vmesnika oziroma jih lahko 
ustvari administrator portala. Zaradi večje varnosti 
je javna registracija onemogočena.

Slika 4: Seznam FDO z možnostjo urejanja popisnega lista, 
dodajanja novih FDO in izvoza podatkov

Po opravljeni registraciji se v zavihku Popis degradi-
ranih območij prikaže seznam vnesenih FDO. Sple-
tna oblika omogoča poleg prikaza tudi dodajanje 
fotografij,  novih FDO in izvoz podatkov. Iz aplikacije 
lahko izvažamo .shp datoteko posamičnega FDO 
ali vse zajete FDO v eni .shp datoteki. Izvoz opisih 
podatkov je mogoč v obliki .XLS datoteke.
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V aplikaciji smo izdelali tudi analitični prikaz podatkov (slika 5), ki omogoča grafični in tabelarični prikaz glede na 
izbrane kriterije in sicer:

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

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

Slika 5: Analitični prikaz evidentiranih FDO po izbranih kriterijih FDO
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Analize evidentiranih FDO po pilotnih regijah

4. Analize evidentiranih FDO po pilotnih regijah



Prikaz in primerjava skupnih površin FDO po tipih in po regijah
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4.1 GORENJSKA STATISTIČNA REGIJA

Prikaz skupne velikosti površin 
vseh funkcionalno degradiranih 
območij v Gorenjski statistični 

regiji v primerjavi z mestom Kranj

Prikaz skupne velikosti površin vseh tipov 
funkcionalno degradiranih območij v Gorenj-

ski statistični regiji.

kranj

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

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



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

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

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

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

Tipi degradiranih območij:
IND FDO industrijskih in obrtnih 

dejavnosti
INF FDO infrastrukture
KMD FDO kmetijske dejavnosti
OBR FDO obrambe, zaščite in 

reševanja
PRE FDO prehodne rabe
MIN FDO pridobivanja mineralnih 

surovin
STO FDO storitvenih dejavnosti
TUR FDO turistične, 

športnorekreacijske in športne 
dejavnosti

BIV FDO za bivanje
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Število in vsota površin FDO po različnih tipih degradiranih 
območij v Gorenjski statistični regiji
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Večina FDO je v zasebnem lastništvu. 
Njihova skupna površina znaša 147,64 ha, 
državnih je 27,58 ha, javno-zasebnih je 
54,25 ha in 9,01 ha je občinskih zemljišč.

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

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

Delno opuščenih je 54,31 ha oziro-
ma 23 %; povsem opuščenih FDO je 
42,64 ha oziroma 18 %.
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Število in površina FDO po po sumu na socialno 
degradacijo območij v Gorenjski statistični regiji

Število FDO Površina FDO (ha)
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11%
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Površina in delež lastništva FDO po tipih lastnikov v 
Gorenjski statistični regiji
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Stopnja opuščenosti FDO po površini (ha) 
v Gorenjski statistični regiji

delno opuščeno (do 50 %) povsem opuščeno pretežno opuščeno (50 do 99 %)
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Za večino, več kot 64 % FDO ali skupno 150,30 ha občine še nimajo časov-
nega okvirja obnove ali revitalizacije analiziranih območij.
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Časovni okvir prenove  FDO 
v Gorenjski statistični regiji
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25%
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20%

Predvideni načrti prenove FDO 
v Gorenjski statistični regiji

imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana

imamo že  sprejet načrt za območje

nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoja

nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude

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

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

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

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

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

OPOMBA: Vsebinski komentarji k posameznim odgovorom so v besedilu na levi.
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V Goriški statistični regiji je bilo skupaj 
popisanih 59 funkcionalno degradiranih 
območij (FDO) v skupni površini 159,87 ha.
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Skupaj popisanih 59 FDO v skupni 
površini 159,87 ha.

Po površini in po številu prevladujejo 
FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti 
(25) ter FDO pridobivanja mineral-
nih surovin (13), nekaj (5) pa je tudi 
FDO storitvenih dejavnosti z 9,03 ha 
površine.

Zabeležena so 4 območja FDO bivanja 
(3,35 ha) in 4 območja obrambe zašči-
te in reševanja (8,09 ha).

32,13 ha FDO je pretežno opuščenih, 
53,26 ha pa delno opuščenih območij, 
prevladujejo povsem opuščena obmo-
čja, ki jih je za 74,48 ha.

Tipi degradiranih območij:
IND FDO industrijskih in obrtnih 

dejavnosti
INF FDO infrastrukture
KMD FDO kmetijske dejavnosti
OBR FDO obrambe, zaščite in 

reševanja
PRE FDO prehodne rabe
MIN FDO pridobivanja mineralnih 

surovin
STO FDO storitvenih dejavnosti
TUR FDO turistične, 

športnorekreacijske in športne 
dejavnosti

BIV FDO za bivanje
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Število in vsota površin FDO po različnih tipih degradiranih 
območij v Goriški statistični regiji
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Večina FDO (43 od 59) je v zasebnem 
lastništvu. Skupna površina znaša 
105,17 ha, državnih je 5 FDO v površi-
ni 16,80 ha.

Zgolj 15 % zemljišč je dobro vzdrževa-
nih (24,08 ha) Prevladujejo nevzdrže-
vana (71,99 ha) oziroma slabo vzdrže-
vana zemljišča (63,79 ha). 
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Število in površina FDO po po sumu na socialno 
degradacijo območij v Goriški statistični regiji
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Površina in delež lastništva FDO po tipih lastnikov
v Goriški statistični regiji
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Stopnja opuščenosti FDO po površini (ha) 
v Goriški statistični regiji

delno opuščeno (do 50 %) povsem opuščeno pretežno opuščeno (50 do 99 %)

V Goriški statistični regiji je 15 ob-
močij delno opuščenih (53,26 ha), 
pretežno opuščenih je 14 območij 
(74,48 ha ), povsem opuščenih je kar 
30 območij, kar predstavlja 32,13 ha 
ali 20 % površine FDO.
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Za manj kot tretjino, okoli 31 % FDO ali skupno 49,70 ha občine še nimajo 
časovnega okvirja obnove ali revitalizacije analiziranih območij.
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nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoja

nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude

Tako po površini kot po številu najbolj izstopajo industrijska degradira-
na območja in območja pridobivanja mineralnih surovin. V tej statistični 
regiji je od 59 le pet takšnih območij, za katere občine v bližnji prihodnosti 
ne vidijo možnosti za obnovo. Za 38 območij so bodisi že sprejeti načrti 
obnove ali pa je znana namera sanacije. Kljub temu obnove tečejo počasi, 
saj občine ne morejo vplivati na odločitve lastnikov. V nekaterih primerih si 
zato prizadevajo za odkup degradiranih območij. Občine investitorjem po-
magajo tudi s potrebnim prilagajanjem občinskih prostorskih načrtov ali pa 
z izdelavo in sprejmem občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Zatakne 
se pri vprašanju financiranja gospodarske javne infrastrukture, saj lastniki 
FDO pričakujejo, da bo tudi to financirala občina. 

 Občine ne morejo vplivati na odlo-
čitve zasebnih lastnikov, zato se dogo-
varjajo tudi za odkup zemljišč. Težava 
nastane pri razkoraku med pričakova-
no prodajno ceno s strani lastnika in 
dejansko vrednostjo degradiranega 
območja. 

 Nekatere dejavnosti niso več pri-
merne za mestno območje in jih želi 
občina preseliti. Velik vpliv na možno-
sti obnove FDO ima sprememba na-
menske rabe v OPN, še posebej, če je 
vmes bil sprejet tudi državni prostorski 
načrt. Obnovo pa upočasnjujejo tudi 
omejena finančna sredstva.

 Ovira za obnovo FDO je lastništvo 
in počasni procesi prenosa lastništva 
na občino. Zasebni lastniki pogosto ne 
morejo ali ne želijo vlagati v obno-
vo, še posebej, če se območja FDO 
nahajajo na zavarovanih območjih 
(sredstev za obnovo ni niti za objekte, 
ki sodijo pod dediščino UNESCO) ali v 
varstvenih pasovih GJI. Ovira je lahko 
tudi slab dostop ali prometna neureje-
nost na območju.

 Obnova zahteva prevelik finančni 
vložek, zato lastniki (tudi država) iščejo 
potencialne sofinancerje. V primerih 
zavarovanih območij je investitorja 
težko najti. Tudi občine nimajo dovolj 
sredstev za vlaganja v FDO. V primeru 
zasebnega lastništva občine nimajo 
vpliva na odločitve lastnikov. Razvoj 
FDO ni možen zaradi zasebnega la-
stništva in podjetij v stečaju. Ponekod 
namenska raba ne ustreza več dejan-
skemu stanju na terenu, zato lokacije 
niso več privlačne za predvideno 
dejavnost.

OPOMBA: Vsebinski komentarji k posameznim odgovorom so v besedilu na levi.
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4.3 STATISTIČNA REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Prikaz skupne velikosti površin vseh 
funkcionalno degradiranih območij v 

statistični regiji Jugovzhodna Slovenija v 
primerjavi z Novim mestom.

Prikaz skupne velikosti površin funkcionalno 
degradiranih območij v statistični regiji 

Jugovzhodna Slovenija po tipih degradiranih 
območij.
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

V statistični regiji Jugovzhodna Slovenija 
je bilo skupaj popisanih 76 funkcionalno 
degradiranih območij (FDO) v skupni 
površini 500,56 ha.



STATISTIČNA REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA

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

Skupaj je bilo popisanih 76 FDO  
v skupni površini 500,56 ha.

Po površini prevladujejo FDO in-
dustrijskih in obrtnih dejavnosti 
(189,73 ha), po številu pa prevladujejo 
FDO pridobivanja mineralnih surovin 
(18), sledijo FDO industrijeskih dejav-
nosti (16) ter FDO prehodne rabe (9) 
in FDO kmetijske dejavnosti (8).

Površinsko poleg FDO industrijskih 
območij (189,73 ha) izstopajo FDO 
infrastrukture (124,15 ha) in FDO 
prehodne rabe (72,62 ha). 

183,49 ha FDO je delno opuščenih, 
125,97 ha pretežno opuščenih in 
191,10 ha povsem opuščenih območij. 

Največ povsem opuščenih območjih je 
FDO pridobivanja mineralnih surovin, 
dve povsem opuščeni območju pa sta 
FDO turistične, športnorekreacijske in 
športne dejavnosti

Tipi degradiranih območij:
IND FDO industrijskih in obrtnih 

dejavnosti
INF FDO infrastrukture
KMD FDO kmetijske dejavnosti
OBR FDO obrambe, zaščite in 

reševanja
PRE FDO prehodne rabe
MIN FDO pridobivanja mineralnih 

surovin
STO FDO storitvenih dejavnosti
TUR FDO turistične, 

športnorekreacijske in športne 
dejavnosti

BIV FDO za bivanje
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Število in vsota FDO po različnih tipih degradiranih območij  
v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija 

Število FDO Površina FDO (ha) Delež površin (%)

9

3

4

2

1
3

2
3

3 3

5
1

1

16

1

6
4

2

7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IND INF KMD MIN OBR PRE STO TUR BIV

Stopnja opuščenosti evidentiranih FDO
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

37 območij v skupni površini 339,55 
ha ali kar 68 % FDO je v zasebnem la-
stništvu. Državnih je 25,10 ha FDO (6), 
javno-zasebnih je 87,24 ha (17),  
v občinski lasti pa je v površini 
25,10 ha (7).

Manj kot 30 % zemljišč je dobro 
vzdrževanih (138,45 ha), prevla-
dujejo nevzdrževana (178,23 ha) 
oziroma slabo vzdrževana zemljišča 
(173,27 ha). 

Deleži opuščenih, pretežno opuščenih 
in povsem opuščenih površin so skoraj 
enaki, torej približno tretjinski.
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Število in površina FDO po sumu na socialno degradacijo 
območij v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija 

Število FDO Površina FDO (ha)

31,07 ha
6%

190,08 ha
38%

43,59 ha
9%

235,81 ha
47%

Predviden časovni okvir prenove FDO 
v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija 

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

183,49 ha
37%

191,10 ha
38%

125,97 ha
25%

Stopnja opuščenosti FDO po površini (ha) 
v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija 

delno opuščeno (do 50 %) povsem opuščeno pretežno opuščeno (50 do 99 %)

138,45 ha
28%

178,23 ha
37%

173,27 ha
35%

Površina in delež FDO glede na 
oceno vzdrževanosti v statistični 

regiji Jugovzhodna Slovenija 

dobro vzdrževano slabo vzdrževano ni vzdrževano



...STATISTIČNA REGIJA JUGOVZHODNA SLOVENIJA

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

Za manj kot polovico FDO, 47 % ali skupno 235,81 ha, občine še nimajo 
časovnega okvirja obnove ali revitalizacije analiziranih območij.

31,07 ha
6%

190,08 ha
38%

43,59 ha
9%

235,81 ha
47%

Predviden časovni okvir prenove FDO 
v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija 

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

25,10 ha
5% 26,49 ha

5%

339,55 ha
68%

3,17 ha
1%

13,09 ha
3%

70,98 ha
14%

22,19 ha
4%

Površina in delež lastništva FDO po tipih lastnikov
v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija 

državno občinsko zasebno

zasebno ; državno zasebno ; državno ; občinsko zasebno ; občinsko

ni opredeljeno

Najobsežnejša tipa FDO v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija so indu-
strijska in infrastrukturna območja (37,9 % ali 189,73 ha). Iz odgovorov 
občin je moč razbrati, da je največja ovira za obnovo degradiranih območij v 
lastništvu. Bodisi lastniki nimajo sami dovolj finančnih sredstev za obnovo, 
bodisi gre za preveč razpršeno ali mešano lastništvo. Obnovo zavirajo tudi 
neuspešni poskusi za kandidiranje za finančna sredstva tako na domačih kot 
mednarodnih javnih razpisih. Pomemben delež imajo tudi FDO prehodne 
rabe. Tudi v teh primerih je največja ovira za obnovo lastništvo in pomanj-
kanje finančnih sredstev. 

 Kljub sprejetim načrtom so še 
vedno težave z investitorji in pomanj-
kanjem financ. Težave se pokažejo tudi 
zaradi sporov solastnikov zemljišč. V 
takšnih primerih si občine želijo, da bi 
lahko uporabile institut razlastitve ali 
imele na razpolago kakšen drug ukrep, 
saj zaradi posameznikov trpi razvoj 
celotnega območja. Kjer je sprejet 
tudi občinski podrobni prostorski 
načrt (OPPN) so dane vse možnosti za 
pričetek urejanja območja. Težave se 
lahko pojavijo tudi zaradi opremljanja 
območja z gospodarsko javno infra-
strukturo (GJI).

 Pričetek obnove območja je odvi-
sen le od volje lastnikov in njihovega 
interesa. Občine si pogosto želijo, da 
bi bile same lastnice FDO, saj bi tako 
lažje pridobili sredstva na razpisih in 
tudi začeli z obnovo. V nekaterih pri-
merih se čaka tudi na sprejem OPPN. 
V primerih suma na okoljsko degrada-
cijo je obnova območja še otežena, saj 
je treba najprej ta sum preveriti, nato 
pa v primeru njegove potrditve obmo-
čje pred pričetkom obnove okoljsko 
sanirati.

 Območja FDO so lahko delno še v 
funkciji, zato obnova na preostalem 
delu ni mogoča. Občine se ne vtikajo 
v dejavnosti na območjih, kjer nimajo 
solastniškega deleža. 

 Na teh območjih se srečujejo 
predvsem s težavami podjetij v ste-
čaju, problemom solastništva, kjer se 
lastniki med seboj ne morejo dogovo-
riti o obnovi FDO, nezainteresiranimi 
lastniki, finančnimi težavami lastnikov, 
ki so obremenjeni s hipotekami ter 
odporom civilne družbe, ki si ne želi 
predlagane dejavnosti.

OPOMBA: Vsebinski komentarji k posameznim odgovorom so v besedilu na levi.
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4.4 PODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA

Prikaz skupne velikosti površin vseh 
funkcionalno degradiranih območij v 

Podravski statistični regiji v primerjavi  
z mestom Maribor.

Prikaz skupne velikosti površin funkcionalno 
degradiranih območij v Podravski statistični 

regiji po tipih degradiranih območij.
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

V Podravski statistični regiji je bilo skupaj 
popisanih 84 funkcionalno degradiranih 
območij (FDO) v skupni površini 213,86 ha.



PODRAVSKA STATISTIČNA REGIJA

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

Skupaj popisanih 84 FDO v skupni 
površini 213,86 ha.

Po številu prevladujeta tip FDO indu-
strijske in obrtne dejavnosti in tip FDO 
storitvene dejavnosti (15), sledijo FDO 
kmetijske dejavnosti in FDO prehodne 
rabe (11). Prevladujoči delež površin 
pripada FDO industrijske in obrtne 
dejavnosti (49,03 ha) in FDO pridobi-
vanja mineralnih surovin (51,48 ha), 
velik delež degradiranih površin pa 
je tudi na območju FDO storitvenih 
dejavnosti (33,12 ha).

101,79 ha FDO je pretežno opuščenih, 
20,99 ha pa delno opuščenih območij. 
Povsem opuščenih območij je 91,08 
ha.

Tipi degradiranih območij:
IND FDO industrijskih in obrtnih 

dejavnosti
INF FDO infrastrukture
KMD FDO kmetijske dejavnosti
OBR FDO obrambe, zaščite in 

reševanja
PRE FDO prehodne rabe
MIN FDO pridobivanja mineralnih 

surovin
STO FDO storitvenih dejavnosti
TUR FDO turistične, 

športnorekreacijske in športne 
dejavnosti

BIV FDO za bivanje

15

8
11 9

2

11
15

5
8

49,03

24,73

17,41

51,48

2,23

23,10

33,12

6,13 6,64

0

10

20

30

40

50

60

IND INF KMD MIN OBR PRE STO TUR BIV

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

Število FDO Površina FDO (ha)
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

Večina FDO je v zasebnem lastništvu. 
Skupna površina zasebnih zemljišč 
znaša 136,17 ha, državnih je 18,47 ha, 
javno-zasebnih je 11,95 ha in le 6,81 
ha je občinskih zemljišč.

Zgolj 7 % zemljišč je dobro vzdrževanih 
(9,85 ha), prevladujejo nevzdrževana 
(114,93 ha ali 67 %) oziroma slabo 
vzdrževana zemljišča (89,08 ha ali 26 
%). 

FDO v Podravski statistični regiji so v 
večji meri pretežno opuščena (101,79 
ha) oziroma 48 % vseh FDO.Delno 
opuščenih je 20,99 ha oziroma 10 %; 
povsem opuščenih FDO je 91,08 ha ali 
42 %.
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Število in površina FDO po po sumu na socialno degradacijo 
območij v Podravski statistični regiji

Število FDO Površina FDO (ha)

18,47 ha
11,95 ha

6,81 ha
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24,01 ha

Površina in delež lastništva FDO po tipih lastnikov
v Podravski statistični regiji
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91,08 ha
42%

101,79 ha
48%

Stopnja opuščenosti FDO po površini (ha) 
v Podravski statistični regiji

delno opuščeno (do 50 %) povsem opuščeno pretežno opuščeno (50 do 99 %)

9,85 ha
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89,08 ha
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

Za večino, več kot 81 % FDO ali skupno 172,50 ha občine še nimajo časov-
nega okvirja obnove ali revitalizacije analiziranih območij.

3,41 ha
1%

7,97 ha
4%

29,99 ha
14%

172,50 ha
81%

Predviden časovni okvir prenove  FDO 
v Podravski statistični regiji

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

38,87 ha
18%

41,27 ha
19%

84,26 ha
40%

49,47 ha
23%

Predvideni načrti prenove FDO 
v Podravski statistični regiji

imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana

imamo že  sprejet načrt za območje

nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoja

nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude

V Podravski statistični regiji prevladujejo po številu industrijska in storitve-
na FDO (15 FDO), medtem, ko je po površini največ degradiranih območij 
pridobivanja mineralnih surovin. Kot v drugih statističnih regijah Vzhodne 
kohezijske regije, se tu poznajo posledice gospodarske krize, ki po propa-
du industrije vplivajo na upad storitvenih dejavnosti. Na število FDO tako 
močno vplivajo številna podjetja v stečaju, nerešena vprašanja lastništva ali 
nezainteresiranost lastnikov, da bi na degradiranih območjih karkoli spre-
menili. 

 Kljub že sprejetim načrtom ob-
nove s strani lastnikov ni interesa ali 
pa sanacijo preprečuje pomanjkanje 
finančnih sredstev zardi stečaja pod-
jetij, ki so investirala v izgradnjo novih 
stanovanjskih območij ali območij s 
centralnimi dejavnostmi. Oviro vidijo 
tudi v varstvenih območjih ter pogojih 
za obnovo kulturne dediščine. Neka-
teri projekti so tudi preveliki in zato 
ni dovolj finančnih virov in posledično 
interesa za sanacijo FDO.

 Težave nastopajo pri objektih, 
katerih lastnica je država, saj ta nima 
sredstev za obnovo. Oviro predstavlja-
jo tudi podjetja v stečaju. Kot drugod, 
so tudi tu lokacije FDO v območju 
varstvenih režimov (naravovarstveno 
območje, kulturna dediščina) ovira za 
izvedbo sanacije. Na nekaterih obmo-
čjih je potrebna tudi izdelava izved-
benih prostorskih aktov ali okoljske 
presoje. 

 Sredstva za sanacijo se pogo-
sto poskuša pridobiti s prijavami na 
različne razpise. Pred možno sanacijo 
je treba za nekatera območja spre-
jeti podrobne izvedbene prostorske 
načrte (OPPN). Največkrat aktivnosti 
ne potekajo zaradi nezainteresiranosti 
lastnikov ali podjetij, ki so v stečajnem 
postopku in nimajo sredstev za izva-
janje dejavnosti kaj šele za sanacijo 
območja. 

 Pogosti vzroki, da za degradirana 
območja ne obstajajo sanacijski načrti, 
so v razdrobljenem lastništvu, stečaj-
nih postopkih, spreminjanju namenske 
rabe prostora, postavljanju dodatnih 
pogojev za izvajanje dejavnosti, včasih 
pa tudi preprosto zaradi pomanjkanja 
idej ali pa lastnik ni zainteresiran za 
obnovo. Na občinah vidijo oviro tudi 
v legi FDO na zavarovanih območjih, 
zaradi katerih se postopki priprave 
sanacijskih načrtov in nato sanacije 
lahko precej zavlečejo. OPOMBA: Vsebinski komentarji k posameznim odgovorom so v besedilu na levi.
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4.5 POMURSKA STATISTIČNA REGIJA

Prikaz skupne velikosti površin vseh 
funkcionalno degradiranih območij v 
Pomurski statistični regiji v primerjavi   

z Mursko Soboto.

Prikaz skupne velikosti površin funkcionalno 
degradiranih območij v Pomurski statistični 

regiji po tipih degradiranih območij.
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

V Pomurski statistični regiji je bilo skupaj 
popisanih 67 funkcionalno degradiranih 
območij (FDO) v skupni površini 97,43 ha.



POMURSKA STATISTIČNA REGIJA

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

Skupaj popisanih 67 FDO v skupni 
površini 97,43 ha.

Po številu prevladujejo FDO storitve-
nih dejavnosti (20), FDO kmetijske 
dejavnosti (16) in FDO industrijske 
dejavnoti (15). Po površini prevladu-
jejo FDO industrijske dejavnosti (40,4 
%), sledi FDO kmetijske dejavnosti 
(32,6 %) in FDO storitvenih dejavnosti 
(10,5 %).

36,83 ha FDO je pretežno opuščenih, 
44,62 ha povsem opuščenih, delno 
opuščenih območij je 15,98 ha.

Tipi degradiranih območij:
IND FDO industrijskih in obrtnih 

dejavnosti
INF FDO infrastrukture
KMD FDO kmetijske dejavnosti
OBR FDO obrambe, zaščite in 

reševanja
PRE FDO prehodne rabe
MIN FDO pridobivanja mineralnih 

surovin
STO FDO storitvenih dejavnosti
TUR FDO turistične, 

športnorekreacijske in športne 
dejavnosti

BIV FDO za bivanje
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Število in vsota površin FDO po različnih tipih degradiranih 
območij v Pomurski statistični regiji
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

Večina (87 %) FDO je v zasebnem la-
stništvu. Skupna površina znaša 84,46 
ha, državnih je le 1,70 ha, občinskih 
4,84 ha, ter 6,43 ha v javno-zasebnem 
partnerstvu.

Zgolj 3,64 ha zemljišč je dobro vzdr-
ževanih, prevladujejo nevzdrževana 
(70,14 ha) oziroma kar 72 % vseh 
zemljišč in slabo vzdrževana območja 
(23,65 ha). 

FDO v Pomurski statistični regiji je 46 
% povsem opuščenih, 38 % je prete-
žno opuščenih, preostanek,  pa delno 
opuščenih območij.
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Število in površina FDO po sumu na socialno degradacijo 
območij v Pomurski statistični regiji

Število FDO Površina FDO (ha)
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Površina in delež lastništva FDO po tipih lastnikov
v Pomurski statistični regiji
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...POMURSKA STATISTIČNA REGIJA

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

Za več kot 65 % FDO ali skupno 63,12 ha občine še nimajo predvidenega 
časovnega okvirja obnove ali revitalizacije območij.

3,72 ha
4%

17,67 ha
18%

12,91 ha
13%

63,12 ha
65%

Časovni okvir prenove  FDO 
v Pomurski statistični regiji

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

22,35 ha
23%

14,27 ha
15%

40,52 ha
41%

20,29 ha
21%

Predvideni načrti prenove FDO  
v Pomurski statistični regiji

imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana

imamo že  sprejet načrt za območje

nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoja

nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude

V Pomurski statistični regiji po površini poleg industrijskih območij prevla-
dujejo še FDO kmetijske dejavnosti. Med vsemi statističnimi regijami je ta-
kšnih degradiranih območij največ prav tu. Nekoliko izstopajo tudi območja 
za stortvenih dejavnosti. Zaradi odmaknjenih in neatraktivnih lokacij (tudi 
ob avstrijski meji) je težko pridobiti investitorje za sanacijo degradiranih ob-
močij. Veliko območij FDO se nahaja v območju Krajinskega parka Goričko, 
kar predstavlja dodaten izziv za njihovo obnovo.

 Nekatere sanacije FDO poteka-
jo brez težav. Težave nastopajo le 
v zavarovanih območjih (Krajinski 
park Goričko) zaradi dolgotrajnih 
postopkov. Ponekod so težave tudi 
zaradi (slabega) interesa lastnikov ali 
pomanjkanja finančnih sredstev, ki jih 
skušajo pridobiti na javnih domačih 
in mednarodnih razpisih.

 Predvidene so težave s pridobi-
vanjem okoljevarstvenih dovoljenj in 
soglasij za posege na območju var-
stvenih režimov (npr. Natura 2000, 
vodovarstveno območje, kulturna 
dediščina). Nastopajo tudi različni 
interesi in cilji, kar otežuje odločitev 
o namenu in vsebini sanacijskega 
načrta.

 Glavna ovira je pomanjkanje 
finančnih sredstev, zasebnih investi-
torjev pa ni. Pogosto je preveč idej za 
sanacijo ali pa so lastniki neodločeni 
kaj z območjem oz. objekti v njem 
sploh želijo storiti. V tej statističnih 
regiji, še posebej v Krajinskem parku 
Goričko, v FDO nastopajo tudi objekti 
kulturne dediščine, ki se jih ne sme 
rušiti. Investitorji praviloma niso pri-
pravljeni vlagati v njihovo drago ob-
novo, pogosto pa zaradi lokacije niso 
zainteresirani za izvajanje dejavnosti.

 Lokacije teh območji so odma-
knjene in niso zanimive za investira-
nje oz. izvajanje dejavnosti. Pogosto 
se nahajajo v Krajinskem parku Gorič-
ko. V industrijskih conah je problem 
podjetij, ki so še v postopku stečaja. 
Zanimanja za kmetijsko območje 
sredi naselja prav tako ni, saj zaradi 
močvirnatega terena ni primerno za 
pozidavo. Sanacijo, poleg omejitev 
zaradi varstvenih režimov (predvsem 
kulturne dediščine), omejuje pred-
vsem nezainteresiranost lastnikov.

OPOMBA: Vsebinski komentarji k posameznim odgovorom so v besedilu na levi.
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4.6 ZASAVSKA STATISTIČNA REGIJA

Prikaz skupne velikosti površin vseh funk-
cionalno degradiranih območij v Zasavski 
statistični regiji v primerjavi s Trbovljami.

Prikaz skupne velikosti površin funkcionalno 
degradiranih območij v Zasavski statistični 

regiji po tipih degradiranih območij.

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

V Zasavski statistični regiji je bilo skupaj 
popisanih 44 funkcionalno degradiranih 
območij (FDO) v skupni površini 135,16 ha.



ZASAVSKA STATISTIČNA REGIJA

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

Skupaj popisanih je 44 FDO v skupni 
površini 135,16 ha.

Po številu prevladujejo FDO industrij-
skih in obrtnih dejavnosti (14) ter FDO 
pridobivanja mineralnih surovin (8), 
po deležu površine pa FDO pridobiva-
nja mineralnih surovin (73,77 ha)

Številčno so močneje zastopane tudi 
FDO za bivanje (8), s površino 9,14 ha. 

71,32 ha FDO je pretežno opuščenih, 
55,40 ha povsem opuščenih, 7,37 ha 
pa ni opuščenih.

Tipi degradiranih območij:
IND FDO industrijskih in obrtnih 

dejavnosti
INF FDO infrastrukture
KMD FDO kmetijske dejavnosti
OBR FDO obrambe, zaščite in 

reševanja
PRE FDO prehodne rabe
MIN FDO pridobivanja mineralnih 

surovin
STO FDO storitvenih dejavnosti
TUR FDO turistične, 

športnorekreacijske in športne 
dejavnosti

BIV FDO za bivanje
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Število in vsota površin FDO po različnih tipih degradiranih 
območij v Zasavski statistični regiji
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

Velika večina FDO je v zasebnem 
lastništvu. Skupna površina FDO v za-
sebnem lastništvu znaša 111,75 ha ali 
83 %. Državnih ali občinskih je skupaj 
nekaj več kot 3 % FDO, 13% FDO pa je 
v javno-zasebnem lastništvu

Manj kot petina zemljišč je dobro 
vzdrževanih (25,68 ha), prevladujejo 
nevzdrževana (67,20 ha ali več kot po-
lovica zemljišč) oziroma slabo vzdrže-
vana zemljišča (42,28 ha). 

FDO v Zasavski statistični regiji so v 
večji meri pretežno opuščena (53 %), 
41 % pa je povsem opuščenih. 
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Število in površina FDO po sumu na socialno degradacijo
območij v Zasavski statistični regiji

Število FDO Površina FDO (ha)
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Površina in delež lastništva FDO po tipih lastnikov
v Zasavski statistični regiji
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

Za več kot 43 % FDO ali skupno 57,67 ha občine še nimajo predvidenega 
časovnega okvirja obnove ali revitalizacije analiziranih območij.
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v Zasavski statistični regiji
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Predvideni načrti prenove FDO  
v Zasavski statistični regiji

imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana

imamo že  sprejet načrt za območje

nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoja

nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude

V Zasavski statistični regiji je po številu največ degradiranih industrijskih 
območij, po površini pa območij za pridobivanje mineralnih surovin. Ostali 
tipi degradiranih območij so v manjšini. Omenimo lahko le še degradirana 
območja za bivanje. Odgovori občin se ne razlikujejo bistveno glede na tip 
FDO, razen v primerih, ko gre za sanacijo območij pridobivanja mineralnih 
surovin, kjer je pogosto problem pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. 
Zaradi številnih objektov, ki so kulturno varstveno zaščiteni, je težko prido-
biti investitorje, ki bi bili pripravljeni vlagati v obnovo degradiranega obmo-
čja. Težava je predvsem v tem, da se starih objektov zaradi kulturnovarstve-
nih pogojev ne sme rušiti, investitorji pa ne želijo vlagati v njihovo obnovo.

 Tudi na območjih, kjer je že spre-
jet načrt obnove, so težave z njegovo 
realizacijo zaradi pridobivanja oko-
ljevarstvenega dovoljenja ali drugih 
varstvenih režimov.

 V večini primerov predlagan 
razvojni načrt otežuje pomanjkanje 
finančnih sredstev (ni investitorjev, ki 
bi bili pripravljeni vlagati v degradira-
na območja) ali struktura lastništva. 
Ponekod se pojavljata obe težavi 
hkrati. V nekaterih primerih so obmo-
čja zaradi opuščenosti že tako propa-
dla, da že stopnja degradacije sama 
po sebi odvrača morebitne investi-
torje. Sanacijski načrt prav tako lahko 
predstavlja prevelik finančni zalogaj 
za potencialne investitorje.

  Pogosta ovira za sanacijo so 
nedokončani stečajni postopki. Po-
manjkanje finančnih virov za sanacijo 
je dodatna ovira za pričetek izdelave 
sanacijskih načrtov, zato ideje ostaja-
jo zgolj na ravni pobud. Nezanimive 
in odmaknjene lokacije so premalo 
privlačne, da bi pritegnile potencialne 
investitorje. Cene nepremičnin na teh 
območjih so zato pogosto previsoke. 
Varstveni režimi (predvsem status 
spomenikov kulturne dediščine) ne 
dovoljujejo rušitve obstoječih objek-
tov, sanacija pa zaradi dotrajanosti 
ni več smiselna oziroma ekonomsko 
upravičena.

 Na nekaterih območjih je podana 
ocena, da trenutno za spremembo 
stanja ni nobenih možnosti. Kot glavni 
vzroki za takšno stanje so navedeni: 
ni mogoče spremeniti namenske rabe 
prostora, območje je nevarno, obmo-
čje nima ustreznega dostopa zaradi 
lege na strmem pobočju, na območju 
je premalo prostora za razvoj in širitev 
dejavnosti, za sanacijo ni na razpola-
go dovolj finančnih virov.

OPOMBA: Vsebinski komentarji k posameznim odgovorom so v besedilu na levi.
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4.7 POSAVSKA STATISTIČNA REGIJA

Prikaz skupne velikosti površin vseh funk-
cionalno degradiranih območij v Posavski 

statistični regiji v primerjavi s Krškim.

Prikaz skupne velikosti površin vseh tipov 
funkcionalno degradiranih območij v 

Posavski  statistični regiji.
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CRP V6-1510 celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra

V Posavski statistični regiji je bilo skupaj 
popisanih 40 funkcionalno degradiranih 
območij (FDO) v skupni površini 350,76 ha.



POSAVSKA STATISTIČNA REGIJA

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

Skupaj popisanih je 40 FDO v skupni 
površini 350,76 ha.

Po številu FDO industrijskih in obrtnih 
dejavnosti (11) in FDO pridobivanja 
mineralnih surovin (11), velik delež 
degradiranih površin pa je tudi na 
območju FDO obrambe, zaščite in 
reševanja.

Po površini izstopajo FDO industrij-
ske in obrtne dejavnosti z 161,57 ha, 
sledijo FDO pridobivanja mineralnih 
surovin (89,25 ha) ter FDO obrambe, 
zaščite in reševanja (69,90 ha).

149,67 ha FDO je povsem opuščenih, 
129,22 ha pretežno opuščenih FDO in 
71,87 ha delno opuščenih FDO.

Tipi degradiranih območij:
IND FDO industrijskih in obrtnih 

dejavnosti
INF FDO infrastrukture
KMD FDO kmetijske dejavnosti
OBR FDO obrambe, zaščite in 

reševanja
PRE FDO prehodne rabe
MIN FDO pridobivanja mineralnih 

surovin
STO FDO storitvenih dejavnosti
TUR FDO turistične, 

športnorekreacijske in športne 
dejavnosti

BIV FDO za bivanje
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Več kot polovica FDO je v javno-za-
sebnem lastništvu. Skupna površina 
znaša 187,85 ha, državnih je 74,37 ha, 
zasebnih je 82,53 ha in zgolj 6,01 ha je 
občinskih zemljišč.

Le 11 % FDO je dobro vzdrževanih 
(38,40 ha), prevladujejo nevzdrževana 
FDO (213,70 ha ali kar 61 %) oziroma 
slabo vzdrževana FDO (38,40 ha). 

FDO v Posavski statistični regiji so 
v večji meri povsem opuščena (43 
%). Dodatnih 39 % FDO je pretežno 
opuščenih, preostanek pa so delno 
opuščena območja. Neopuščenih FDO 
v Posavski statistični regiji ni. 
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Število in površina FDO po sumu na socialno degradacijo 
območij v Posavski statistični regiji

Število FDO Površina FDO (ha)

74,37 ha
21%

187,85 ha
54%

6,01 ha
2%

82,53 ha
23%

Površina in delež lastništva FDO po tipih lastnikov
v Posavski statistični regiji

državno javno-zasebno občinsko zasebno

71,87 ha
20%

149,67 ha
43%

129,22 ha
37%

Stopnja opuščenosti FDO po površini (ha) 
v Posavski statistični regiji

delno opuščeno (do 50 %) povsem opuščeno pretežno opuščeno (50 do 99 %)

38,40 ha
11%

98,66 ha
28%

213,70 ha
61%

Površina in delež FDO glede na 
oceno vzdrževanosti v Posavski 

statistični regiji

dobro vzdrževano slabo vzdrževano ni vzdrževano



POSAVSKA STATISTIČNA REGIJA
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POSAVSKA STATISTIČNA REGIJA

Za večino, več kot 65 % FDO ali skupno 229,40 ha občine, še nimajo predvi-
denega časovnega okvirja obnove ali revitalizacije območij.

1,43 ha
0%

37,80 ha
11%

82,14 ha
24%

229,40 ha
65%

Predviden časovni okvir prenove  FDO 
v Posavski statistični regiji

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

114,83 ha
33%

120,47 ha
34%

103,52 ha
30%

11,93 ha
3%

Predvideni načrti prenove FDO 
v Posavski statistični regiji

imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana

imamo že  sprejet načrt za območje

nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoja

nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude

V Posavski statistični regiji prevladujejo industrijska FDO tako po številu 
kot po površini. Sledijo območja mineralnih surovin in območja obrambe 
ter zaščite. V tej statistični regiji je država kot solastnica ali kako drugače 
(DUTB, sprejet DPN, ki se zaradi pomanjkanja denarja ne uresničuje) moč-
no prisotna pri reševanju vprašanj obnove FDO.

 Kljub že sprejetim načrtom za sa-
nacijo degradiranih območij, njihovo 
uresničevanje poteka počasi zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev. K 
slabšemu uresničevanju sanacijskih 
načrtov prispevajo tudi težave (ste-
čaj), v katerih so se znašla nekatera 
podjetja, ki bi bila sicer pripravljena 
vlagati. Med pomembnimi težavami, 
ki nastopajo pri sanaciji FDO, spremi-
njanje zakonodaje na različnih podro-
čjih ter spreminjanja pogojev, vezanih 
na pravne režime.

 Pogoste so težave s solastništvom 
na degradiranem območju, saj ima 
vsak lastnik svoje interese. Do kon-
fliktov prihaja predvsem med interesi 
države in občine ter države in zaseb-
nimi lastniki. Prav tako so dolgotrajni 
postopki prenosa lastništva, zaradi če-
sar sredstev za sanacijo ni več, čeprav 
so bila že rezervirana.

 Težave zaradi lastništva in preno-
sa lastništva z države na občino. V 
primeru, da občina ni lastnica ob-
močja, lahko da le pobudo, ne more 
pa vplivati na odločitev lastnikov o 
sanaciji ali na njen potek. Zasebni 
lastniki pogosto niso zainteresirani 
za obnovo, so pa pripravljeni FDO in 
objekte prodati. Kupec se običajno ne 
najde zaradi previsokih cen.

 Nekatera območja so tudi v lasti 
DUTB (“slaba banka”), ki jih sicer pro-
daja, a ni interesa za nakup. Zemljišča 
v FDO so lahko še v postopku dena-
cionalizacije. Občine tudi ocenjujejo, 
da so upravni postopki v zvezi s FDO 
(npr. postopek zapiranje kamnoloma) 
predolgotrajni. Nekatera območja 
pred sanacijo potrebujejo tudi izdelan 
OPPN. Drugi vzroki so podobni kot pri 
ostalih območjih v tej statistični regiji 
(problem lastništva, podjetja v steča-
ju, območja se prodajajo za previsoko 
ceno ali pa niso na atraktivnih lokaci-
jah, ipd.).

OPOMBA: Vsebinski komentarji k posameznim odgovorom so v besedilu na levi.



5. Ukrepi za reaktivacijo FDO

Funkcionalno degradirana območja (FDO) so v skladu z definicijo delno ali v celoti opuščena ter niso izkoriščena v 
skladu s svojim potencialom in možnostmi. Predstavljajo mrtev kapital družbe in tudi posameznika (lastnika) ne-
premičnin: potencialne nove posege v prostor je smiselno ter tudi družbeno odgovorno usmerjati na že načet, ter 
slabo izkoriščen oz.  neizkoriščen prostor. Na ta način sledimo ciljem trajnostnega prostorskega razvoja in racional-
ne rabe prostora ter ne posegamo na nova (pogosto) kmetijska zemljišča.

5.1 Analiza stanja

V okviru popisa FDO so popisovalci v razgovoru na občinah spraševali tudi o namerah občine in drugih akterjev za 
sanacijo posameznih FDO. Odgovori so bili podani opisno, sogovorniki pa so jih razvrstili glede na časovno možnost 
obnove. Za posamezen FDO so najprej odgovorili na vprašanje ali je načrt za obnovo območja že sprejet oz. kakšne 
so sploh možnosti za njegovo obnovo. Podane odgovore smo zato lahko razvrstili tudi v štiri skupine glede na 
razvojne ovire, ki jih občine vidijo kot ključne za reaktivacijo FDO. V preglednici 2 so navedene razvojne ovire, ki so 
jih občine navedle največkrat in se pojavljajo v vseh obravnavanih statističnih regijah, podrobnejše ugotovitve pa 
so navedene po posameznih statističnih regijah v poglavju 4. 

Preglednica 2:  Identifikacija ključnih težav za reaktivacijo FDO na podlagi popisnih listov FDO

RAZVOJNE OVIRE
LASTNIŠKE  � razdrobljeno lastništvo (veliko lastnikov na območju degradiranih 

površin)
 � heterogeno lastništvo (zasebno, občinsko, državno, javno-zasebno), 

kjer imajo lastniki različne interese
 � neaktivnost lastnikov (ohranjanje obstoječega stanja, nepripravlje-

nost prodaje, neodzivnost, prelaganje odgovornosti na družbo)
 � nerešeno lastništvo oziroma lastnik ni poznan
 � dolgotrajni postopki prenosa lastništva z države na občino
 � podjetja, ki imajo degradirano območje v lasti so v stečaju

FINANČNE  � splošno pomanjkanje investicijskega kapitala (v vse vrste investicij)
 � pomanjkanje podpornih finančnih instrumentov za pokrivanje pove-

čane investicije v degradirana območja (edini poskusi so s prijavami 
na mednarodne in domače razpise, ki pa niso ciljno usmerjeni v 
sanacijo FDO)

 � v obstoječem sistemu financiranja ni zaslediti prednostnega obrav-
navanja investicij na degradiranih območij

 � previsoka cena degradiranih območij, ki je investitorji niso pripra-
vljeni sprejeti

 � finančno pokrivanje okoljske sanacije (kjer je potrebna) in ostalih 
dodatnih finančnih investicij iz naslova kulture, narave, ipd. (zahte-
vani ukrepi) ni predvideno

PROSTORSKE  � veljavna namenska raba prostora ne ustreza več dejanskim raz-
meram v prostoru (v okolici FDO so se skozi čas zgodile bistvene 
spremembe: npr. sprejet je bil državni prostorski načrt in FDO sedaj 
sodi v njegovo vplivno območje)

 � prostorski akti so v nekaterih primerih preveč določeni, zato sanaci-
ja FDO v želeni smeri ni možna (urbanistični pogoji, namenska raba 
prostora, ipd.)

 � OPPN za območje (še) ni sprejet, zato pričetek sanacije ni možen
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RAZVOJNE OVIRE

PROSTORSKE  � infrastrukturna opremljenost prostora je slaba (neurejeni prometni 
dostopi, neurejena ostala GJI)

 � prehitro in prepogosto spreminjanje področne in povezane sektor-
ske zakonodaje

 � številni omejitveni dejavniki na zavarovanih območjih (varstvo 
narave, Natura 2000, vodovarstvena območja in varstvo kulturne 
dediščine)

 � predolgotrajni postopki pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj
PODPORNE  � ni ustreznih podpornih okolij za podajanje informacij ter pomoči pri 

sanaciji FDO
 � manjkajo primeri dobrih praks
 � prelaganje odgovornosti/pristojnosti za sanacijo degradiranih ob-

močij med akterji na različnih ravneh (občina, regija, država)
 � pomembna a hkrati omejena vloga občine (že zgoraj navedene ovi-

re glede lastništva, financiranja, spreminjanja zakonodaje ipd.)

5.2 Razvrstitev FDO glede na potrebnost ukrepov

Potencialno možnost reaktivacije FDO lahko razvrstimo v tri osnovne tipe, glede na interes in potrebo po tako ime-
novanih podpornih ukrepih (preglednica 3):

Preglednica 3:  Razvrstitev FDO v odvisnosti od interesa za reaktivacijo in potrebe po podpornih ukrepih

A B C
REAKTIVACIJA FDO POTEKA 

SAMODEJNO
POTENCIALNO ZANIMIVA FDO TEŽAVNA FDO

DELUJEJO TRŽNI MEHANIZMI POTREBNI PODPORNI UKREPI

Praviloma ne potrebujejo dodatnih 
ukrepov za reaktivacijo.

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

Z vidika zasebnih lastnikov in 
investitorjev območja niso zanimiva 
za investiranje.

Območja razvrščena v tip A zaradi dobre lokacije, stopnje degradacije, odsotnosti omejevalnih kriterijev ipd. pre-
idejo v ponovna aktivna območja brez potrebnih dodatnih ukrepov. Taka območja se praviloma le evidentira, na 
podlagi prehajanja med različnimi fazami (prehod v degradirano in nato prehod iz degradiranega v aktivno) pa jih 
spremljamo v njihovem procesu razvoja.

Območja razvrščena v tip B se bodo reaktivirala, v kolikor bodo vzpostavljeni podporni ukrepi ter bo omogočeno 
tudi sofinanciranje investicij. Tovrstna območja praviloma potrebujejo sistemske ukrepe vzpostavljene na državni, 
regionalni ali lokalni ravni.

Območja razvrščena v tip C lahko preidejo v aktivna območja ali se jih povrne v prvotno stanje le ob pretežni 
podpori javnega sektorja. Samo sistemski ukrepi niso dovolj, praviloma so potrebni še ciljno usmerjeni ukrepi in 
projektno reševanje. 
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5.3 Vrste ukrepov

Ukrepe za reaktivacijo FDO lahko razvrstimo v (1) odvisnosti od doseganja cilja (npr. zniževanje investicijskih stro-
škov, kritje okoljskih sanacij, obremenitev neaktivne vloge lastnikov ali negativnih prostorskih učinkov,...), (2) ravni 
izvajanja (državni, regionalni, lokalni ukrepi), (3) glede na nosilce izvajanja (različni resorji, programi), (4) glede 
na način izvedbe (mehki in trdi ukrepi), ter tudi (5) glede na pričakovan časovni učinek (kratkoročne, dolgoročne; 
hipne, postopne). Predvsem pa je treba poudariti, da je revitalizacija oz. reaktivacija FDO interdisciplinarna dejav-
nost ter je odvisna od usklajenega delovanja številnih resorjev (preglednica 4).

Preglednica 4: Razvrstitev možnih ukrepov in podpornih orodij po vsebinskih področjih in pristojnih sektorjih

RAZVRSTITEV PO 
PODROČJIH

UKREPI IN ORODJA PRISTOJEN RESOR

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

 � MOP
 � MGRT
 � MK
 � MKGP

PROSTORSKO PLANSKI 
UKREPI

 � usmerjanje prostorskega in 
gospodarskega razvoja na FDO

 � omejevanje/dovoljevanje prostorskih 
rezervacij glede na stanje in aktivnosti na 
področju aktivacije FDO

 � vračanje v prvotno stanje (izvzemanje iz 
območja stavbnih zemljišč),

 � aktivna zemljiška politika

 � MOP
 � ARSO
 � MK
 � MKGP
 � SPIRIT
 � drugi »prostorsko 

relevantni« resorji

FINANČNI INSTRUMENTI  � črpanje evropskih sredstev, regijske 
finančne sheme

 � stimulacija investicij z aktivacijo FDO 
(usmerjena finančna sredstva, skladi, 
javni razpisi, ...)

 � destimulacija zadrževanja zemljišč 
(nepremičnin) izven prometa (davek, 
finančni ukrepi, razlastitev,...)

 � SVRK
 � MF
 � DURS
 � SPIRIT

PODPORNI UKREPI  � podatki, popis, vzpostavitev registra in 
njegovo vzdrževanje

 � spremljanje stanja in merjenje učinkov 
sprejetih ukrepov

 � komuniciranje z deležniki, informiranje, 
izobraževanje, osveščanje, strokovne 
službe

 � podpora raziskovalni dejavnosti, 
primeri dobrih praks, izvedba vzorčne 
revitalizacije,...

 � MOP
 � GURS
 � SURS
 � službe (Vlade RS in 

resorjev) za stike z 
javnostjo
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Praviloma je za uspešno spopadanje z zmanjševanjem števila degradiranih območij potreben širok nabor ukre-
pov, ki se medsebojno dopolnjujejo (nagrajevanje/kaznovanje). V prvi vrsti je treba vzpostaviti sistemske ukrepe, 
ki vplivajo na zmanjšanje vseh tipov degradiranih območij. Za posamezne primere degradiranih območij tipa C 
(preglednica 1) so potrebni dodatne, ciljno usmerjene aktivnosti in ukrepi, ki jih ni mogoče oziroma smiselno vzpo-
staviti na sistemski ravni. Ta območja so postala degradirana in ostajajo v tej fazi zaradi specifičnih težav (omeje-
vanje razvoja zaradi varstva narave, kulture, dodatni pogoji varstva podtalnice, ipd) pogosto pa so tudi prostorsko 
neustrezna za ponovno aktiviranje(slaba dostopnost, neustrezna namenska raba, ipd). Povrnitev v prvotno stanje 
in sanacija stanja (odstranitev objektov, po potrebi okoljska sanacija, sprememba namenske rabe, ipd) presega 
zmožnosti lastnikov/investitorjev ter praviloma tudi ni v njihovem interesu. V teh primerih mora  prevladati javni 
interes širše družbene skupnosti. 
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6. Nadaljnje aktivnosti – delavnice po regijah

V maju 2017 bomo v okviru projekta CRP V6-1510 izvedli še 6 regionalnih delavnic v vseh pilotnih regijah (Gorenj-
ska statistična regija, Goriška statistična regija, Statistična regija Jugovzhodna Slovenija, Zasavska statistična regija, 
Podravska statistična regija in Pomurska statistična regija).

Namen delavnic je predstavitev rezultatov evidentiranja FDO na ravni regije in posameznih občin, poseben pou-
darek pa bo na vsebinski in tehnični predstavitvi postopka preverjanja in dopolnjevanja evidence FDO (na ravni 
občine) in ažuriranja podatkov (na ravni regije).

Regionalne delavnice bodo predvidoma trajale 2 do največ 3 ure in bodo vključevale:
 � Podrobno razlago metodologije in predstavitev evidence FDO.
 � Analizo značilnosti FDO na regionalni ravni – stanje junij 2016.
 � Pregled posebnosti FDO v izbrani statistični regiji.
 � Nabor ukrepov za sanacijo in reaktivacijo FDO – splošni in na izbranih primerih FDO.
 � Predstavitev prednostnih območij za reaktivacijo – pregled nekaterih konkretnih lokacij FDO.
 � Seznanitev s protokolom za 

- vsebinsko in tehnično preverjanje obstoječih FDO ter evidentiranje morebitnih novih (na 
ravni posamezne občine), 
- postopek poročanja o spremembah (s strani občine) na referenčno RRA, 
- ažuriranje evidence FDO (za odgovorne RRA).

Ker bo delavnica operativne narave, bomo v okviru podrobne predstavitve pripravili tudi ustrezna navodila in ma-
teriale.

Regionalne delavnice bodo potekale na sedežih RRA oz. izbranih lokacijah. 
 � Nova Gorica, Goriška statistična regija
 � Kranj, Gorenjska statistična regija
 � Trbovlje, Zasavska statistična regija
 � Krško, JV Slovenija in Posavska statistična regija
 � Maribor, Podravska statistična regija
 � Murska Sobota, Pomurska statistična regija

V zvezi s projektom ter izvedbo delavnic nas je možno kontaktirati na naslednjih naslovih:

Vodja projekta, področje metodologije in izvedbe evidentiranja – dr. Barbara Lampič, barbara.lampic@ff.uni-lj.si;

Področje ukrepov – dr. Mojca Foški, mojca.foski@fgg.uni-lj.si;

Področje aplikacije in njenih funkcionalnosti – Blaž Barborič, blaz.barboric@gis.si;
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