Gradivo z dopoldanskega dela delavnice 13.12.2016 – suburbanizirana obmejna območja

SUBURBANIZIRANA OBMEJNA OBMOČJA
SUBURBANIZIRANA OBMEJNA OBMOČJA
Primer: Krško-Brežiška ravan, NG, obalno somestje
Opis območja:
Na obrobju večjih mest (predvsem središč nacionalnega
pomena)
Prevladujoča spalna naselja
Demografija – prebivalstvena stagnacija
Pomanjkanje oskrbe z javnimi funkcijami (vrtci, šole)
Zmanjševanje kmetijskih površin zaradi pozidave
Dobri pridelovalni pogoji
Tržno usmerjeno kmetijstvo
zaposlitveni centri, nadpovprečen gospodarski razvoj,
čezmejne povezave

Vprašanje 1:

Vprašanje 2:

Vprašanje 3:

Vprašanje 4:

Kako pomemben je
posamezen cilj na tem
območju?

Prosimo, utemeljite oceno pomembnosti cilja.

S kakšnimi ukrepi bo cilj mogoče uresničiti na tem
območju? Prosimo, kratko opišite konkretne ukrepe.

Katero politiko in v kolikšni meri bi bilo treba prilagoditi
za učinkovitejše uresničevanje posameznih prostorskih
ciljev?

Vpisanih je nekaj
primerov

Vpisanih je nekaj primerov (MOP in izvajalci SP)

Vpisanih je nekaj primerov (MOP in izvajalci SP)

Vpisanih je nekaj primerov (MOP in izvajalci SP)

Ocena delovnega omizja

Primeri delovnega omizja

Primeri delovnega omizja

Primeri delovnega omizja

Inovativna raba prostora omogoča energetsko
učinkovitost, proizvodnjo energije iz OVE in
večstopenjsko rabo energije v prostoru.

Del objektov se nameni proizvodnji energije iz OVE
(sončne elektrarne in kolektorji na strehah in fasadah,
mikro vetrne elektrarne na strehah objektov, itd.)

SPRS, OPN-ji, EKS, LEK-i

Prosimo označite
pomembnost cilja na
lestvici od 1 do 5, pri
čemer pomeni ocena
1: manj pomembno,
3: pomembno in
5: zelo pomembno.
Ocene se vpisuje v
podcilje 1.1,…

STRATEŠKI CILJI
CILJ 1:
Racionalen in
učinkovit
prostorski
razvoj

SPECIFIČNI CILJI
1.1:
Ustvarjanje pogojev za optimalno
razporejanje in usklajenost dejavnosti in
storitev v prostoru in časovno
1.2:
Racionalna in inovativna raba virov (zemljišč
in drugih virov)

Število ocen:
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Opredelitev prednostnih območij kaskadne rabe energije
(območja ob termoenergetskih obratih, območja
industrijskih obratov z odpadno toploto)
Število ocen:

Rang: 1

CILJ 2:
Večja
konkurenčnost
slovenskih
mest

2.1:
Konkurenčnost in primerljivost v ponudbi in
storitvah z mesti izven države (čezmejni,
makroregionalni EU prostor in soseščina)
2.2:
Povezovanje med mesti na regionalni ravni
za doseganje kritične mase (glede
infrastrukturne opremljenosti in storitev ter
ponudbe delovne sile)

Je še neizkoriščeno in obenem razpolaga s kakovostnimi
zemljiškimi kapacitetami
Obstoj degradiranih zemljišč, ki jih je mogoče sanirati in
usposobiti za različne namene
kvalitetna kmetijska zemljišča naj ostanejo kmetijski rabi;
območja imajo pomemben kmetijsko proizvodni
potencial
Na področju turizma kombinirana raba turizma in drugih
dejavnosti
Potrebna medsektorska usklajenost v izogib povzročanja
kolateralne škode.

LASTNIŠTVO – SUBVENCIJA- KADRI
Subvencije za saniranje površin za gospodarsko rabo
Obdavčitev nepozidanih stavbnih zemljišč ali tudi
kmetijsko zanemarjenih površin - potencialna raba virov
Krepitev kadrov za prostorski menendžment in racionalno
rabo površin
Lastniško urejanje, predvsem pri površinah s številnimi, a
neodzivnimi lastniki

Število ocen:

Je na državnem robu/ob meji lahko predstavlja
pomembno primerjalno prednost
Urbani ukrep mest GO/NGo, Radgona, Lendava, Ormož

Poenostavitev administracije
Spodbude za mlade družine (krepitev kadrov)
Kvaliteta javnih storitev

Število ocen:

Večje povezovanje občin in mest
Se ne podvajajo obveznosti in administrativne ovire
Da ni nepotrebne administracije za podobne storitve
Racionalna raba virov / sredstev/ kadrov/ prostora

Specializacija javnih storitev
Skupne občinske uprave, zakonodaja o spodbujanju tega
Sodelovanja /socialnih storitev zaradi izogibanja
malverzacij na tem področju
Zmanjšati število občin

DAVČNA POLITIKA
Davek (za neracionalno rabo zemljišča) lahko tudi kot ukrep
Davčna politika - namenska sredstvo, spremljanje in
nadzor (stimulacije in omejevanje)
Energetski zakon
Krožno gospodarstvo – prostorsko – gradbena zakonodaja

Ključne politike (za cilj 1, 2): davčna, socialna, prometna,
izobraževalna, gospodarska
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2.3:
Osredotočenost
in
primerjalnih prednosti

CILJ 3:
Kvaliteta
življenja
v
mestih in na
podeželju

Število ocen:
razvoj

Regionalno prostorsko načrtovanje

specifičnih

2.4:
Kakovostno bivalno in delovno okolje v
mestih

Število ocen:

2.5:
Trajnostno upravljanje z viri, prostorom in
ponudbo slovenskih mest

Število ocen:

3.1:
Kvaliteta in dostopnost storitev javnega in
javnega (ter zasebnega) gospodarskega
pomena v središčih v navezavi na
gravitacijsko območje

Število ocen:

Odseljevanje in nazadovanje, če ni ustrezne
infrastrukture
Reorganizacija javnih mrež/obmejna območja
Pozitivne izkušnje sodelovanja z različnih področij

3.2:
Javni prevoz: razvejanost in mrežna pokritost
(mesta in podeželje)

Število ocen:

Približati se standardu kot je že bil glede števila prevozov
(večje frekvence), tudi kombinirane rabe
Minutna (časovna) usklajevanja prinašajo prednost
drugim sektorjem, zmanjšujejo stroške
Čezmejni javni promet
Pomet kot socialna kategorija

Regionalno načrtovanje in usklajevanje

3.3:
Varnost življenja: varnost pred naravnimi
nesrečami,
odsotnost kriminala – varne
soseske, naselja
3.4:
Kvalitete okolja: zrak, vode, naravna
ohranjenost.

Število ocen:

Med sektorji izven ETS promet prispeva več kot 50%
emisij TGP. Suburbanizacija je eden glavnih gonil
naraščajočega prometa. Brez ustreznih sprememb v
prostorskem razvoju oz. brez prehoda na elektro
mobilnost ob večji proizvodnji električne energije iz OVE
se bo ta trend nadaljeval.

heterogena raba, strnjena poselitev, gostota poselitve,
močnejši policentrizem
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Osveščanje o javnem prometu
(krožno gospodarstvo)
Odpiranje podatkov/digitalizacija in omogočanje
širokega informativnega dostopa
Povezovanje ponudnikov različnih vrst (intermodalnost)
Povezovanje med sektorji zaradi zmanjšanja stroškov
Ohranjanje nadstandarda
Razne oblike pomoči in davkov

Lastniška politika s sistemom spodbud (negativnih in
pozitivnih)

Zdravstvena/socialna/prometna politika morajo biti
povezane

Prometno –socialno – zdravstveno politiko
Prometno in turistično politiko povezati

Regionalizacija javnega prevoza

SPRS, OPN-ji, CPS-ji, Prometna politika RS
EKS, LEK-i

ojačitev in modernizacija distribucijskega elektro omrežja
(pametna omrežja)
del objektov namenjen proizvodnji energije iz OVE
(sončne elektrarne, mikro vetrne elektrarne, itd.)

Število ocen:
Rang: 4

CILJ 4:
Zagotavljanje
prostorske
identitete
Slovenije

3.5:
Bivalni pogoji in stanovanja: kvaliteta zraka,
pitne vode, opremljenost, urejenost in
funkcionalnost javnih površin, ustrezen delež
zelenih površin – zeleni sistemi tudi v manjših
naseljih, ponudba stanovanj, cenovna
dostopnost, fizična kvaliteta stanovanj,
prostorski standard stanovanja (primerno
potrebam stanovalcev)
4.1:
Ohranjanje prepoznavnih naravnih in
kulturnih sestavin prostora

Kakovostno OKOLJE je prednost bivanja in tudi za
določene panoge (turizem)
Kakovost okolja ni samoumevna, potreben je trud,
vzdrževanje
Čezmejni vpliv, ki sega v podtalnico (vodonosniki) in
ozračje; je tudi izogibanje sporom

Število ocen:

Medsektorsko sodelovanje

Oskrbovalne hiše (iz opuščenih hiš ali šol ali drugih
objektov,
Izvedba praznih javnih prostorov objektov (ali zasebnih)

Število ocen:

Ohranjanje in krepitev identitete
Je materialna podlaga za nekatere oblike gospodarstva

Rang: 2

IDENTITTETA

Ohranjanje kulturnih sestavin prostora
Subvencije za ohranjanje kulturne dediščine
Strokovna pomoč, inovativni modeli
Medsektorsko sodelovanje

Politika kulturno-socialnega izobraževanja in usposabljanja
(kadrovski del prostorskih politik) op jz)
Uvedba zakona o koncentraciji zemljišč v javni lasti , ki so
predvidene ali zmožne biti zavarovana, identitetno
pomembna zemljišča /površine / objekti
Politika povezovanja turizma in kmetijstva glede rabe
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zemljišč in nadzor vplivov
POVEZAVA medsektorskih politik
4.2:
Skrb za kvalitetno arhitekturo objektov n
infrastrukture v javni lasti ter podobo mest in
podeželskih naselij
4.3:
Skrb za ustvarjanje prostorskega reda,
ohranjanje dediščine prostora in harmonične
podobe krajine

CILJ 5:
Prožnost
/
odpornost in
prilagodljivost
na
spremenjene
razmere

Število ocen:

Število ocen:

5.1:
Oblike (modeli) upravljanja / governance,
prilagojeni različnim prostorskim ravnem;
poudarek na večjem povezovanju in
sodelovanju za razreševanje specifičnih
prostorsko – razvojnih problemov.

Število ocen:

5.2:
Zmožnost odzivanja (kapacitete človeških
virov, sposobnosti) in zaznavanja (strukture,
usposobljene
za analizo in kritično
vrednotenje) na probleme in izzive.

Število ocen:

5.3:
Pravočasno odzivanje, ukrepanje (vodilna
vloga – sposobnost vodenja sprememb,
lastništvo…)

Število ocen:

Rang: 4

Priprava priporočil, usmeritev za spodbujanje uporabe
lokalnih arhitekturnih tipologij

Regionalni vidiki

Specifično za posamezna območja, glede na lastnosti,
lego, priložnosti teh območij; nekako regionalne specifike
Medresorsko sodelovanje
Medobčinsko sodelovanje

Vzpodbude (predpisi, finančna sredstva) za ohranjanje
krajinskih vzorcev in struktur, ki so značilni za določeno
krajinsko območje (npr. kratke terase in mešana kultura v
Goriških Brdih).
Uskladitev prioritet za rabo prostora, poudarek na
racionalnosti
Urejanje lastništva zasebnih in javnih zemljišč, urejanje
zemljišč z mnogimi lastniki (primer Istra)
Medobčinske uprave ali vsaj usklajevanje na izbranih
področjih (neke vrste »sharing«)
Specializacija
Funkcionalna regionalizacija
Spremljanje sprememb v prostoru, ažuriranje,
posredovanje /vsaj omejeni) javnosti oziroma
uporabnikom

Skupna kmetijska in socialna politika z upoštevanjem
regionalnih okoliščin; regionalizacija pristopov

Regionalna politika
Spodbujanje šolstvo kultura, turizem, varovanja okolja z
enotnimi ali povezanimi politikami, lahko tudi predvsem na
regionalni ravni
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