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Ogrožene vrste Natura 2000 – stanje in izzivi  
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• SPRS, PRS 

• DPN 

• OPN 

• OPPN 

• DRP in RRP 

• Strategija razvoja prometa v RS  

• Državna rudarska strategija  

• Energetski koncept Slovenije 

• Nacionalni energetski program (osnutek) 

• Program razvoja podeželja  

• Načrti upravljanja voda  

• Nacionalni program namakanja RS 

• Gozdnogospodarski načrti 

• Občinski programi varstva okolja  

• Lokalni energetski koncepti  

• Trajnostni energetski akcijski načrti  

• Celostne prometne strategije (CPS) 

• Trajnostne urbane strategije (TUS) 

• idr. idr. idr. ………………………… 

Strategije, programi, načrti, koncepti 
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Strategije, programi, načrti, koncepti 

Medsebojna povezanost?  

 

Medsebojna usklajenost? 

 

Vertikalno? Horizontalno? 

 

Strateško? Kratkoročno?  

 

Celostno? Parcialno? 

 

Postavljanje prioritet?  

 

Sprejemanje odločitev? 

 

Ukrepi za izvajanje?    



Prostorski, družbeni, gospodarski vidiki se prepletajo 
 

 

 

 
 

 

SWF 

PK 

FWG 

SWG 

PROSTORSKA IDENTITETA 

PROSTORSKA UČINKOVITOST 

PROSTORSKA KOHEZIJA (PK) 

PROSTORSKA KAKOVOST 



• Proces  usklajevanja interesov v prostoru (razvojni interesi, varstveni interesi, 

interesi javnosti), kot podlaga za pravočasno družbeno verificirano odločanje o 

razvoju v prostoru   

 

• Cilj: kakovostno urejen prostor, uveljavljanje javnega interesa 

 

V zadnjih 10 – 20 letih je prostorsko načrtovanje zgubilo večino nekdanjih 

pristojnosti (več nepretehtanih sprememb zakonodaje, vse večji pomen kapitala 

in zasebne lastnine), vse manj je zavedanja o pomenu prostora kot javnega 

dobra.    

 

• Strateška raven podcenjena (pogosto na ravni deklarativnosti, brez trdno 

postavljenih vizij in prioritet in izogibanje sprejemanju odločitev).  

• Večina odločitev na področju urejanja prostora se prenaša na izvedbeno 

raven, kjer pa je iskanje konsenza težje in dražje kot na strateški ravni.  

• Mnoge razvojne pobude se pojavljajo in rešujejo ad hoc in „na svoji zemlji“.    

 

Samo prostorsko načrtovanje in kmetijstvo brez regionalne ravni!  

 

Prostorsko načrtovanje 



• pripravljavci (Občine, MOP) 

• pobudniki (ministrstva, Občine, gospodarske družbe, fizične osebe) 

• investitorji (ministrstva, Občine, gospodarske družbe, fizične osebe) 

• resorji - NUP (OPN:  cca 30 – 45; DPN: cca 25, OPPN: cca 10) 

• lokalne skupnosti (212, velike razlike v kadrovski zasedbi) 

• regionalne razvojne agencije (praktično  brez prostorskih služb/kadrov) 

• projektanti (tehnične rešitve)  

• prostorski načrtovalci (od velikih, interdisciplinarnih družb pa do s.p.) 

• strokovna javnost (društva, zbornice, OdP!…) 

• širša javnost (KS, posamezniki, pravne osebe, druga zainteresirana javnost, CI)  

Deležniki v postopkih prostorskega načrtovanja 



• Območja varstva kulturne dediščine (arheološka najdišča, naselbinska dediščina, 

kulturne krajine, … spomeniki, vplivna območja) 

• Območja ohranjanja narave (EPO, Natura 2000, naravne vrednote, naravni 

rezervati, naravni/regijski/krajinski parki)  

• Območja varstva vodnih virov  

• Poplavna, erozijska, plazljiva, plazovita območja 

• Varovalni gozdovi, gozdni rezervati, gozdovi s posebnim namenom, conacija 

gozdnega prostora  

• Varovalni pasovi cest, železnic, daljnovodov, plinovodov, tk omrežij, letališč, JEK,  

• Območja stavbnih zemljišč  

• Maska gozda, K1, K2  

• Območja veljavnih DPN in  OPPN  

 

Ti podatki se stalno dopolnjujejo, spreminjajo. Se prekrivajo. So si v nasprotju 

Nekateri vsebinsko pomanjkljivi, nekateri tehnično neurejeni.  

 

PIS ne obstaja (država še vedno ne izpolnjuje svoje naloge). 

Ni spremljanja stanja v prostoru, ni evidenc.  

 

Pravni režimi dopuščajo le malo možnosti za optimizacije (= usklajevanje). 

Omejitve, dejstva, režimi v prostoru  



„Pravo obstaja zato, ker se interesi posameznikov vedno razlikujejo od interesov 

družbe.“ 

 

• Prostorska zakonodaja: ZUreP-1, ZPNačrt, ZUPUDPP; prihaja ZUreP-2 ? 

 

• Okoljska zakonodaja 

 

• Povezana resorna zakonodaja, ki posega na polje urejanja prostora -  

medsebojna neusklajenost, navzkrižje javnih interesov, nekateri resorni načrti so 

podobni prostorskim načrtom (brez prostorskih načrtovalcev, s samo delnim 

vključevanjem drugih resorjev in javnosti – NUV, GG načrti, upravljavski načrti…)  

 

 

V nobenem od prostorskih zakonov ni opredeljena faza „usklajevanje“! 

 

Nespoštovanje prostorskih aktov in dovoljenj ni sankcionirano!  

(črne, neskladne gradnje)   

Zakonodaja 



Primer: DPN za območje HE Brežice 

- 5 pobudnikov, več investitorjev, 2 občini  

- območje DPN: 2.300 ha,  

- 23 NUP 

- trajanje postopka: 5 let 

- postopek CPVO (+ dodatek za naravo)   



Območje HE Brežice je bilo že v prejšnji generaciji planskih aktov (1986) 

primer organizacijske naloge (nerazrešene prostorsko-planske situacije):   

 

• 1. območje kmetijskih zemljišč (K1) 

• območje varstva narave  

• načrtovane hidroelektrarne 

 

torej 3 „obvezna republiška izhodišča“ na istem mestu.  

Strateški in izvedbeni nivo, sprejemanje odločitev     



KRŠKO  BREŽICE  

Prekrivanje obveznih izhodišč    



KRŠKO  BREŽICE  

Prekrivanje obveznih izhodišč    



KRŠKO  BREŽICE  

Prekrivanje obveznih izhodišč    



Podane so bile številne pobude za prostorske ureditve   

• energetske in vodne ureditve (pregrada, visokovodno-energetski nasipi in    

  bazen, deponije za sedimente, prehod za vodne organizme)  

• prilagoditve infrastrukture  

• številni in obsežni nadomestni habitati 

• visokovodni nasipi za zaščito naselij  

• center za obiskovalce hidroelektrarne  

• več rekreacijskih območij vzdolž bazena 

• dodatne ureditve pritokov 

• nova premostitev Save 

• splavnica  

• zbirni center za odpadke 

• čistilna naprava Brežice  

• obvoznica IC Žadovinek,  

• idr. 

 

 

Te so se umestile v prostor spodnje Save, kjer se vzpostavlja veriga HE.  

 



                    

  akumulacijski bazeni 
   (večnamenska raba) 

 



26. Sedlarjevo srečanje: Vizije prostorskega razvoja – urejanje voda; 12.6.2015               

                    

  protipoplavna zaščita naselij 

 



                    

  nadomestni habitati 

 



                    

  rekreacijska območja 

 



                    

  dostopi do vode 
   (namakanje, rekreacija, 

    požarno varstvo) 

 



                    

  rekreacijske in  

  večnamenske poti 
 



                    

  nove premostitve, obvoznice  
   (Krško, Brežice) 

 



Območje DPN in območje bazena HE Brežice   
 

 

- določeno glede na obseg prostorskih ureditev in glede na obseg retenzijskega 

območja  

 

 



• Pri načrtovanju posameznih rešitev za te prostorske ureditve so bila potrebna 

številna usklajevanja med različnimi razvojnimi interesi (prostorskimi 

ureditvami) in z varstvenimi resorji (omejitve v prostoru).  

 

• Med drugim je bilo potrebno usklajevanje med resorjema za varstvo narave in 

za kmetijstvo (topolovi nasadi) - uspešno izvedeno, implementacija pa z manj 

sreče…   

 

Usklajevanje rešitev, upoštevanje omejitev 



Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

Naravne vrednote 

 



Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

 

 

 

Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

Naravne vrednote + Natura 2000 

 



Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

 

 

 

 

Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

Naravne vrednote + Natura 2000 + EPO 

 



Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

 

 

 

 

Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

Naravne vrednote + Natura 2000 + EPO + kulturna dediščina 

 



Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

 

 

 

 

Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

Naravne vrednote + Natura 2000 + EPO + kulturna dediščina + vodni viri 

 



Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

 

 

 

 

Okoljske omejitve na območju DPN za HE Brežice  
 

 

Naravne vrednote + Natura 2000 + EPO + kulturna dediščina + vodni viri 

+ radij JEK 

 



• Pokazalo se je, da ima MOP kot pripravljavec premajhne pristojnosti za 

usklajevanje različnih pobud, pobudnikov, razvojnih interesov v prostoru 

 

• Podatki o poplavah so bili pomanjkljivi, nedorečeni 

 

• Podeljena koncesija za HE, hkrati pa podan predlog za uvrstitev sp. Save v 

območje Natura 2000 s kvalifikacijskimi vrstami, ki potrebujejo plitvo, deročo 

vodo  

 

• Ker razvojni interesi niso bili predhodno usklajeni (na strateški in regionalni 

ravni), je bilo treba na zelo podrobni ravni (1 : 1000!) preigravati načelne, 

strateške odločitve 

 

• Tudi v postopku CPVO so se obravnavale rešitve v M 1 : 1000, kar je daleč od 

strateške ravni 

 

• Dobra vključenost in zainteresiranost lokalne skupnosti lahko prispeva k 

uspešnosti priprave in sprejemanja DPN.  

Nekaj pomembnejših izkušenj 



Izkušnje kažejo, da so vzroki za zapletenost in dolgotrajnost postopkov številni:    

• veliko število deležnikov 

• kompleksnost prostorske problematike  

• premajhne pristojnosti prostorskih služb 

• avtonomnost resorjev 

• počasno odzivanje resorjev in medsebojna neusklajenost (tudi zakonodaje) 

• množica pravnih režimov, vse manjše možnosti za iskanje optimizacij, 

nepripravljenost na kompromise  

• ločenost prostorskih in okoljskih služb v presojanju vplivov na okolje  

• odlašanje pri sprejemanju odločitev, prelaganje problemov na druge in v prihodnost 

• neučinkovito vključevanje javnosti, civilne iniciative, nerazumevanje   

• razdrobljenost na 212 občin in odsotnost regionalne ravni  

• pa tudi slabe strokovne rešitve in premalo znanja vseh udeleženih 

 

Največja in vse večja administrativna ovira za učinkovito vodenje investicij  in 

izvajanje razvojnih projektov je odsotnost učinkovitega prostorskega načrtovanja, 

jasnih vizij in prioritet ter pravočasnega sprejemanja odločitev.    

 

Prostorsko načrtovanje – administrativna ovira?  



• prostorskemu načrtovanju dodeliti ustrezne pristojnosti in odgovornosti  

 

• določiti NUP, pristojnega za prostor (nadresorska služba?) in uvesti 

regionalno raven prostorskega načrtovanja  

 

• resorne predpise v zadevah urejanja prostora medsebojno uskladiti in 

podrediti prostorski zakonodaji  

 

• jasneje definirati/razmejiti strateško in izvedbeno raven (jasneje določiti 

vizije in prioritete, sprejemati strateške odločitve, CPVO naj postane SPVO… )  

 

• zagotoviti enostavnejše postopke prostorskega načrtovanja in 

učinkovitejše vključevanje okoljskega presojanja 

 

• zagotoviti več strokovnega znanja vseh deležnikov, raziskovalnega dela, 

metodoloških nalog, razvijanja in uveljavljanja dobre prakse   

 

• izboljšati ozaveščanje in vključevanje širše javnosti 

 

Če želi družba (učinkovito) načrtovati, je treba:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.acer-nm.si 

jelka.hudoklin@acer.si 
 

Hvala za pozornost! 


