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Rezultati projekta 

 Opredelitev funkcionalno degradiranega območja (FDO) z definicijo in kriteriji; 
 Razvoj samostojne aplikacije za spremljanje pojava FDO, vnos v projektu 

definiranih atributov, shranjevanje in pregledovanje podatkov, javno dostopanje 
do osnovnih podatkov in lokacij FDO; 

 Vzpostavitev novega prostorskega in podatkovnega sloja - podroben terenski 
pregled in identificiranje dejanskih razmer v prostoru; 

 Sočasno s terenom in obiskom vseh relevantnih občin smo izvedli pomembno 
ozaveščanje pristojnih za okolje in prostor na ravni lokalnih skupnosti – prispevek k 
zavedanju o pomenu odgovornega ravnanja s prostorom; 

 V času izvajanja projekta vzpostavljena komunikacija s številnimi relevantnimi 
resorji; 

 Priprava predloga ukrepov za reaktivacijo FDO ter predloga akcijskega načrta na 
ravni Slovenije; 

 Priprava nabora primerov dobrih praks reaktivacije degradiranih območij (domačih 
in tujih) – podpora ozaveščanju in pomoč pri odločanju; 

 Zaključno poročilo s prilogami ter podporna gradiva, ki so vsa nastala v okviru 
izvedenih projektnih aktivnosti. 

 Diseminacija projektnih rezultatov – aktivnosti, ki presegajo okvire projektov! 
 



FDO v Sloveniji – evidentiranje in trenutno stanje 

 Projekt CRP potekal od oktobra 2015 do junija 2017 (terensko 
evidentiranje april- september 2016, analize, diseminacija, model, delavnice 
(februar-junij 2017)). 

 PN se izvajal od maja do septembra 2017. 
 Vključene vse statistične regije, obiskanih vseh 212 občin. 

 
 

 1081 evidentiranih FDO 
 Skupna površina 3423 ha 
 170 občin s FDO 
 35 občin ima nad 10 FDO 
 17 občin ima nad 50 ha FDO 

 



Definicija in kriteriji za določitev FDO v prostoru 

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

Osnovni kriteriji za opredelitev FDO 

 Opuščenost - funkcionalna 
degradacija 

 Kriterij zajema – minimalna 
velikost območja 

 

Dopolnilni kriteriji za oris razmer 

 Fizična degradacija 

 Socialna degradacija 

 Okoljska degradacija 

 

Posebni kriterij – za določene tipe 

 Čas opuščenosti (FDO prehodne 
rabe)  Funkcionalno razvrednoten 

prostor 



Opredelitev tipov FDO 

 9 glavnih tipov FDO. 

 5 tipom smo določili podtipe. 

 Skupaj 19 tipov/podtipov. 

 

 Tipologija FDO ni dokončna  
in dopušča širitev. 

FDO kmetijske dejavnosti 

FDO storitvenih dejavnosti 

FDO turistične, športnorekreacijske in 
športne dejavnosti 

FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti 

FDO obrambe, zaščite in reševanja 

FDO pridobivanja mineralnih surovin 

FDO infrastrukture 

FDO prehodne rabe  

FDO za bivanje 



FDO kmetijske dejavnosti 

Kmetijski kombinat Ptuj  Kmetijski kombinat Ptuj  

Kombinat Perutnine Ptuj  Vrtnarija Florina v Zrkovcih  



FDO storitvenih dejavnosti 

Trgovina Merkur ob Ptujski cesti  KPD Maribor  

Trgovina v Žabjaku  



FDO turistične, športnorekreacijske in športne 
dejavnosti 

Šport hotel Areh  Kopališče Vevče 



FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti 

Podjetje Kristal  Steklarna Luminus  

KLI Logatec Opekarna Košaki  



FDO obrambe, zaščite in reševanja 

Območje nekdanje vojašnice  Vojaški objekti Šentvid 



FDO pridobivanja mineralnih surovin 

Gramoznica v Miklavžu  

Gramoznica Jablane  

Gramoznica v Miklavžu  

Kamnolom Valnaček 



FDO infrastrukture 

Vrtičkarske površine 

Cestno podjetje Maribor  

Fotovoltaika  



FDO prehodne rabe  

Stanovanjska soseska Rače - načrtovana  

Hitra cesta odsek Ormož-Gorišnica  Opuščeno gradbišče ob dvorcu Betnava  



FDO za bivanje 

Stanovanjska s. Kostanjevi cvetovi 

Dvorec Viltuš  Grad Turnišče  

Stanovanjska soseska Gradiška 3  



Dve kampanji terenskega evidentiranja 

April – september 2016 

• V okviru CRP 

• 7 statističnih regij 

• 444 evidentiranih FDO v skupni 
površini 1696 ha 

• 129 obiskanih občin 
 
 
 
Vse lokacije preverjene na terenu, 
fotografirane, dodatne info pridobljene na 
občini, ponekod pri lastniku in iz drugih virov.  

 
• Evidentiranje 2016 

 
• Evidentiranje 2017 

 

Maj – september 2017 

• V okviru projektne naloge MGRT 

• 5 statističnih regij, dodatno občina 
Litija 

• 637 evidentiranih FDO v skupni 
površini 1727 ha 

• 83 obiskanih občin 



Prostorska razporeditev FDO 

Stanje 2011, 192 območij  

Stanje 2017, 1081 območij  



Značilnosti FDO v po statističnih regijah 

Regija Pov. (ha) Št. Povp. velikost. (ha) 

Pomurska 97,4 67 1,5 

Podravska 213,9 84 2,5 

Koroška 64,4 50 1,3 

Savinjska 192,4 93 2,1 

Zasavska 159,3 56 2,8 

Posavska 350,8 40 8,8 

Jugovzhodna Slovenija 500,6 76 6,6 

Osrednjeslovenska 1103,2 384 2,9 

Gorenjska 238,6 74 3,2 

Primorsko-notranjska 132,1 42 3,1 

Goriška 159,9 59 2,7 

Obalno-kraška 210,2 56 3,8 

Slovenija 3422,7 1081 3,2 



Število in površina (v ha) FDO po tipih 
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Tipi evidentiranih FDO – regionalni vidik 

 Največ industrijskih (237), sledijo FDO MIN in FDO STO); 

 IND območja po površini daleč prevladujejo (skoraj 1200 ha); 

 Določeni tipi FDO predstavljajo veliko breme – njihova sanacija in 
revitalizacija zahtevana tako zaradi potrebnih vlaganj kot potrebnega 
sodelovanja med različnimi akterji. 
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FDO – velikostni razredi po tipih 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FDO kmetijske dejavnosti

FDO storitvenih dejavnosti

FDO turistične, športnorekreacijske in športne…

FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti

FDO obrambe, zaščite in reševanja

FDO pridobivanja mineralnih surovin

FDO infrastrukture

FDO prehodne rabe

FDO za bivanje

Vsa FDO

 manj kot 1 ha  1-2 ha  2-5 ha  5-10 ha  10-30 ha  nad 30 ha

65 FDO večjih od 10 ha 

504 FDO manjša od 1 ha 



Število FDO po občinah – stanje 30. 9. 2017! 



Površine FDO po občinah – primerjava 2011 in 2017 

Stanje 2011, 979 ha  

Stanje 2017, 3423 ha  

Različna metodologija! 



Značilnosti FDO v Sloveniji – lastništvo (in 
odgovornost???) 

Lastništvo 
 Izrazito prevladuje zasebno lastništvo. 
 Drobljenje lastništva nekdaj 

homogenih večjih območij; 
 Več lastnikov, heterogeno lastništvo. 
 Ni mogoče spremljati hitre dinamike 

prenosa lastništva. 

 
Čas opuščenosti 
 Večje št. FDO opuščenih po letu 2010, 

kar 40 FDO leta 2015 in 2016. 
 Za številna FDO ni podatka – zelo 

nepregledno, ni informacij, kaže tudi 
na odsotnost spremljanja sprememb v 
prostoru. 

576; 53% 

67; 6% 

86; 8% 

229; 21% 

123; 12% 

zasebno državno občinsko

javno-zasebno ni podatka



Značilnosti FDO v Sloveniji –  
razvojni načrti in časovni okvir reaktivacije 

 Za precejšen del FDO že obstajajo načrti, več 
pobud in idej. Dejanska realizacija praviloma 
nedefinirana (za skoraj 70 % vseh območij). 
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Poudarki za razpravo! 

 
 Narejen prvi korak – analiza stanja in prikaz „problema“; 
 Možnosti in nujnost nadgradnje metodologije in tipologije; 
 Število in skupne površine evidentiranih FDO so večje od pričakovanih; 
 Osrednjeslovenska regija kot območje največje dinamike razvoja (dejavnosti) – 

zabeleženo večje število in površine FDO (tretjina vseh FDO v Sloveniji).  
 Pri delu na terenu se je pokazalo zelo različno sodelovanje občin – različna 

odzivnost, (slabo) poznavanje razmer, odsotnost informacij, slaba seznanjenost 
seznanjeni z dogajanji/procesi, se ne čutijo kompetentne za problematiko „nerabe“, 
odločitve o razvoju FDO se prepuščajo lastnikom. 

 Poudarjena velika potreba po sistematičnem pristopu k reševanju problematike 
(izpostavile občine in regionalne razvojne agencije na delavnicah). Zato 

 Pomembna nadaljnja uporaba (in ažuriranje) podatkov na lokalni in regionalni ravni; 
 Zato baza potrebuje skrbnika – dogovori z MOP, ki vodi prostorsko politiko. To bo 

omogočalo dolgoročen cilj da preidemo  
 od evidenčnega v registrski pristop; 
 Nujna in ključna je koordinacija državnih resorjev – to bo zagotovilo učinkovitejše 

ukrepanju pri reaktivaciji FDO. Sistemski ukrepi in instrumenti  na državni in 
regionalni ravni ter ciljno usmerjene aktivnosti.  

 



Sistemski ukrepi, rešitve na regionalni ravni 

 promovirati reaktivacijo FDO v skladu z namensko rabo prostora, ki  
sledi socio-ekonomskim potrebam regij in občin,  

 vključiti reaktivacijo FDO v načrtovanje razmeščanja dejavnosti 
regionalnega pomena ter v načrtovanje namenske rabe prostora s 
ciljem racionalne rabe prostora in ničelne neto pozidave, 

 vključiti reaktivacijo FDO v urbani razvoj, prednostno s prenovo 
obstoječih grajenih struktur,  

 zagotoviti oblikovanje kakovostnega urbanega prostora,  
 z reaktivacijo FDO izboljšati dostopnosti do dejavnosti javnega 

interesa na regionalni in lokalni ravni,  
 z reaktivacijo FDO izboljšati lokalno okolje,  
 zagotoviti nova delovna mesta,  
 preprečevati nadaljnjo degradacijo (funkcionalno, fizično 

onesnaževanje, …) prostora. 
 



Potreba po ukrepanju – področja ukrepanja 

RAZVRSTITEV PO 
PODROČJIH UKREPI IN ORODJA 

ZAKONODAJNI UKREPI 

 strateške usmeritve in zaveze 

 področna zakonodaja 

 podzakonski predpisi 

 strokovni dokumenti in zaveze 

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 

FINANČNI UKREPI IN 

ISNTRUMENTI 

 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,...) 

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,... 



Primer načrtovane stanovanjske soseske Pesnica 
(FDO prehodne rabe, podtip FDO opuščenega gradbišča) 

 Površina 2,1 ha. 

 Načrtovana gradnja: 23 stanovanjskih hiš in 2 večstanovanjska bloka. 

 Zgrajeno: 3 stanovanjske hiše pred 2009,  
ena stanovanjska hiša 2016; ena 2017, dve sta trenutno (sept. 2017) prodani. 



Primer nekdanjega Tehcentra na Ptuju 
(FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti) 

 Leta 2000 zgrajen objekt, 
opuščen od junija 2014 
dalje (stečaj podjetja). 

 Površina: 15.981 m2.  

http://www.vecer.com/avstrijce-pritegnejo-slovenski-delavci-6264579 

 Avgust 2016 odkup s strani podjetja 
Mark Metal d. o. o. (avstrijski lastnik). 

 Investirali 4 mio. EUR. 
 Maj 2017 otvoritev prostorov in 

zagon proizvodnje, 70 zaposlenih, 
načrtujejo do 200 zaposlenih leta 
2018.  
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Primer naravni rezervat Ormoške lagune 
 

 Še leta 2011 evidentirano kot 
eno največjih FDO. 

 Območje bazenov odpadne vode 
Tovarne sladkorja Ormož. 

 Propad tovarne  
(55 ha, mokrišče). 

 Prenos lastništva na DOPPS že 
leta 2010. 

 Lastnik se zaveže, da ustanovi 
naravni rezervat z 
naravovarstveno, raziskovalno in 
izobraževalno vlogo 

 2012 pridobljena evropska 
sredstva projekta Life+. 

 5. 5. 2017 Odlok o naravnem 
rezervatu, opazovanje ptic 
DOPPS. 

http://ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/naravni-rezervati/ormoske-lagune/ 

LIFE+, leta 2012 začel uresničevati enega največjih projektov LIFE v Sloveniji, imenovanega »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v 
Sloveniji« (LIVEDRAVA).  
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Primer Družbene prehrane v Murski Soboti 

 FDO storitvenih dejavnosti – FDO poslovnih, 
trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti. 

 Več kot 5 let povem opuščeno, v zasebni lasti enega 
lastnika in z ugodnimi načrtovalsko-lokacijskimi. 
značilnostmi ter brez varstveno-okoljskih omejitev 

 Različne ideje in pobude za revitalizacijo. 

 Od februarja 2017 v gradnji medgeneracijski center, 
ki bo zaključen do konca leta 2017. 



Spremljanje stanja in trendov – po zaključku projekta 

Vzpostavljena spletna aplikacija FDO - 
pregledovalnik: http://crp.gis.si/ 

 

 

 

    


