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Funkcionalno degradirano območje – popisni list 

 

I. IDENTIFIKACIJA FUNKCIONALNO DEGRAFIRANEGA OBMOČJA 

V1 - ID, ki ga generira aplikacija  

V2 - Ime FDO  

V3 - Ime statistične regije lokacije FDO V4 - Ime občine lokacije FDO  

 

II. ZNAČILNOSTI FUNKCIONALNO DEGRADIRANEGA OBMOČJA 

V5 - Tip FDO                                                                                                V6 - Podtip FDO 

1 DO kmetijske dejavnosti  

2 DO storitvenih dejavnosti 

2.1 DO javnih storitev 

2.2 DO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti 

2.3 DO starega mestnega ali vaškega jedra 

3 DO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti 

 4 DO industrijskih in obrtnih dejavnosti 

5 DO obrambe, zaščite in reševanja 

6 DO pridobivanja mineralnih surovin 

6.1 DO rudnika 

6.2  DO kamnoloma, peskokopa 

6.3  DO gramozne jame 

6.4 DO ostala območja pridobivanja mineralnih surovin 

7 DO infrastrukture 

7.1 DO prometne infrastrukture  

7.2 DO okoljske infrastrukture 

7.3  DO ostale gospodarske javne infrastrukture 

7.4  DO zelene infrastrukture 

8 DO prehodne rabe 
8.1 DO opuščenega gradbišča 

8.2 DO značilne prehodne rabe 

9 DO za bivanje 
9.1 DO za bivanje (nedograjena stanovanjska območja) 

9.2 DO za bivanje (stara dotrajana stanovanjska območja) 

 
 

 
V7 - Leto izgradnje: _________________ 
 

V8 - Prisotnost objektov na območju FDO 

1 da 

2 ne 

3 prisotni so enostavni, hitro odstranljivi objekti 
 

 

V9 - Stopnja opuščenosti FDO 

1 povsem opuščeno 

2 pretežno opuščeno (od 50 do 99 %) 

3 delno opuščeno (od 10 do pod 50 %) 
 

V10 - Leto opustitve dejavnosti: ________________ 
 
 

 

V11 - Vzdrževanost / Fizična degradacija 

1 ni vzdrževano 

2 slabo vzdrževano 

3 dobro vzdrževano 
 

 
 



V12 - Obstoječe lastništvo FDO 

1 V12_01 - zasebno 

2 V12_02 - državno 

3 V12_03 - občinsko 

4 V12_04 - javno in zasebno 
 

 

V13 - Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine) 

1 V13_01 - vode 

2 V13_02 - zrak 

3 V13_03 - tla 

4 V13_04 - vegetacija, invazivne vrste 

5 V13_05 - površje 

6 V13_06 - ogrožena varnost, zdravje 

7 V13_07 - drugo (vizualna degradacija, vandalizem itd.) 
 

 

V14 – Potencialno onesnaženo območje 

1 da 

2 ne 
 

 

V15 - Razvojni načrti občine za FDO 

1 imamo že sprejet načrt za območje 

2 imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana 

3 nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude 

4 nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoja 
 

 

V16 - Razvojne ovire pri oživljanju FDO 

1 V16_01 - lastništvo 

2 V16_02 - finančni viri 

3 V16_03 - sprejemanje ustreznega prostorskega akta 

4 V16_04 - varstveni režimi 

5 V16_05 - drugo 
 

 

V17 - Predvidena časovna dimenzija oživitve FDO 

1 v času do 2 leti 

2 v času od 2 do 5 let 

3 v času od 5 do 10 let 

4 se ne ve, neopredeljeno 
 

 

V18 - Površina celotnega FDO 
Vpišemo naknadno po izračunu površine s pomočjo programskega paketa ArcGIS 10.6.1 iz prostorskega sloja FDO (.shp) (prostorski sloj FDO 
vključuje grafični prikaz FDO, katerih zamejitev temelji na podlagi razmer na terenu in poteka po dejanskih meja FDO v naravi ter upošteva meje 
zemljiških parcel v okviru zemljiškokatastrskega prikaza). 

 
V19 - Sprememba na FDO 2017-2020 

1 ni sprememb 

2 večje spremembe 

3 novo FDO 
 

Podrobne spremembe na podlagi odgovora pri V19 

1 V19_01 - sprememba obsega, površine FDO 

2 V19_02 - sprememba stopnje opuščenosti FDO 

3 V19_03 - fizična sprememba na FDO 

4 V19_04 - druge spremembe na FDO 
 

 


