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1 Uvod 

Pandemija COVID-19 nas je prisilila k ponovnem premisleku, kako in kje bi morali živeti. Ali potrebujemo 
toliko parkirišč, letališč ali počitniških krajev, kot smo nekoč mislili? Bi raje živeli v kompaktnih mestih, skozi 
katera se lahko sprehodimo, tranzitnih skupnostih v majhnih krajih ali v razpršenih mestnih regijah s 
prostranimi domovi in vrtovi? Odločitve, ki jih danes sprejemamo o mestnem razvoju in rabi zemljišč, bodo 
vplivale na naše fizično okolje v naslednjih desetletjih ali celo stoletjih. In glede na to, da je pretvorba 
namembnosti zemljišč družbeno določena, navsezadnje je to rezultat zavestnih odločitev, ki jih sprejemajo 
ljudje, je to tudi nekaj, na kar lahko vplivajo zavestni človeški posegi. Politike in prakse so pomembne. Zdaj 
je čas za ukrepanje.  

To okno priložnosti je dozorevalo dolgo časa. V zadnjih letih je bilo izvedenih več študij na visoki ravni o 
širjenju mest (EEA & FOEN, 2016; OECD, 2018) in političnih pobudah EU (European Commission, 2011, 
2012; European Commission & Joint Commission Resources, 2019; Urban Agenda, 2018). Razglasitev 
izrednih razmer v zvezi s podnebjem s strani Evropskega parlamenta novembra 2019 je lahko dodaten 
razlog za pospešeno načrtovanje, ki obravnava cilje trajnostne rabe zemljišč (European Parliament, 2019). 
Vendar EU ne more storiti veliko. Rabo zemljišč usmerjajo ali poskušajo usmerjati zlasti nacionalni sistemi 
teritorialnega upravljanja in prostorskega načrtovanja z različnimi političnimi posegi in z različnimi 
stopnjami uspeha. Glede na to, da ti posegi v različnih nacionalnih okvirih potekajo v različnih preoblekah, 
služijo različnim ciljem in se izvajajo na različnih ravneh obsega, je evropski politični okvir zelo heterogen 
in razdrobljen (Couch et al., 2008). Če želi Evropa spodbujati trajnostno urbanizacijo in rabo zemljišč v 
svojih regijah, potrebuje več vpogleda v dogajanje in posege, ki lahko učinkovito spremenijo prevladujoče 
prakse razvoja zemljišč.  

Glavni cilj projekta ESPON SUPER je zagotavljanje teh dokazov in dajanje priporočil o spodbujanju 
trajnostne rabe zemljišč in izogibanju, zmanjševanju in/ali nadomeščanju netrajnostne urbanizacije v 
Evropi, njenih mestih in regijah. Natančneje ESPON: 

• zagotavlja konceptualni okvir za razumevanje urbanizacije in dinamike rabe zemljišč; 

• zbira in analizira dokaze o razvoju urbanizacije in rabe zemljišč v prostoru ESPON v obdobju  
2000–2018; 

• zbira in analizira dokaze o političnih posegih, vključno s politikami EU, ter njihovem uspehu  
in trajnosti; 

• z raziskavami primerov v različnih teritorialnih kontekstih zbira in analizira dokaze o tem, kako 
posegi vplivajo na prakso rabe zemljišč; 

• oblikuje celovit okvir za ocenjevanje trajnosti in ga uporablja za tri scenarije urbanizacije do leta 
2050 (kompaktni, policentrični in razpršeni); 

To zbirno poročilo združuje dokaze, zbrane v projektu SUPER, s sklepi in priporočili za vodje (politike), 
oblikovalce politik (uradnike) in druge strokovnjake, ki sodelujejo pri odločitvah o urbanizaciji in rabi 
zemljišč.  
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2 Pristop SUPER 

Osnovna filozofija projekta je v njegovi okrajšavi. Namenoma je bila izbrana čim bolj nevtralna 
terminologija z naklonjenostjo teritorialnemu upravljanju in prostorskemu načrtovanju in ne okoljskemu 
diskurzu.  

• Trajnost: ta izraz široko obravnavamo tako s časovnega (npr. nosilnost, generacijska pravičnost) 
kot tudi s tematskega vidika (ravnovesje med gospodarskimi, okoljskimi in družbenimi 
razsežnostmi). Dodali smo tudi institucionalni vidik (dolgoživost posegov, zavezanost, dobro 
upravljanje).  

• Urbanizacija in raba zemljišč: pri opisu spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v urbane 
rabe smo se izognili normativnim izra-zom, kot sta npr. „širjenje urbanih območij“ in „odvzem 
zemljišč“, ter se odločili za bolj nevtralno „urbanizacijo“. Na splošno urbano obliko opisujemo v 
smislu kompaktnega, policentričnega ali difuznega razvoja.  

• Prakse: sprememba namenske zemljišč iz ene rabe v drugo je človeška dejavnost, ki pogosto 
vključuje sistem prostorskega načrtovanja. Prakse se nanašajo na način sprejemanja teh 
odločitev.  

• Evropske regije: teritorialna raznolikost evropskih regij vpliva na pritiske urbanizacije in 
izvedljivost posegov.  

Cilj pristopa SUPER ni le merjenje urbanizacije in spremembe namenske rabe zemljišč v Evropi, ampak 
tudi obrazložitev, kako do tega pride. Urbanizacija je rezultat nešteto kolektivnih in individualnih odločitev, 
ki jih ljudje vsak dan sprejmemo glede tega, kje in kako želimo živeti, delati in preživljati prosti čas v okviru 
omejitev, kaj si lahko privoščimo, koliko časa imamo in kaj lahko dosežemo. Za lažje razumevanje tega, 
smo zasnovali konceptualni okvir, ki ponazarja glavne relevantne vzročno-posledične odnose, ki urejajo 
urbanizacijo in spremembo namenske rabe zemljišč. 

 
Slika 2.1 Konceptualni okvir SUPER 
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3 Dokazi o razvoju namenske rabe zemljišč 

V obdobju 2000–2018 se je nekaj manj kot 2,87 milijona hektarjev zemljišč spremenilo iz ene glavne kategori-
je namenske rabe zemljišč v drugo, kar je približno 0,6 % površine prostora ESPON. Skoraj polovica 
(1,26 milijona ha, oziroma 44 %) se je nanašala na preoblikovanje v urbane površine. Figure 2.1 prikazuje 
izvorno in končno stanje spremembe namenske rabe zemljišč ter kaže, da je velik del v prehodnem stanju 
(gradbišča).  

 

Večina take urbanizacije se je zgodila na račun kmetijskih zemljišč (78 %). Samo v Romuniji (- 0,8 %) 
in Bolgariji (- 0,1 %) se je delež urbanih zemljišč kot celote zmanjšal, večinoma zaradi uporabe 
nepozidanih območij, kot so gradbišča ali odlagališča odpadkov. Skupno je bilo 8,6-krat več zemljišč 
spremenjenih v urbano/umetno rabo kot obratno; to je večinoma enosmerni proces. 

 
Slika 3.1 Zemljišča, spremenjena v namensko rabo v urbanih naseljih med leti 
2000 in 2018 

 

Urbanizacija se v vseh državah in obdobjih ni odvijala enako. V letih po finančni in gospodarski krizi je 
veliko manj zemljišč spremenilo funkcijo, zlasti v Španiji in na Irskem. Po drugi strani pa se je urbanizacija 
na Poljskem v letih po vstopu v EU skoraj potrojila. V obdobju 2000–2018 se je skoraj 20 % celotne 
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urbanizacije Evrope zgodilo v Španiji, sledila pa ji je Francija s 15 %. Združeno kraljestvo je v zadnjem 
obdobju od leta 2012 do leta 2018 prevzelo vodilno vlogo. 

 
Zemljevid 3.1 Razvoj namenske rabe v urbanih naseljih glede na razvoj prebivalstva 

 

V kolikšni meri ta urbanizacija izpolnjuje upravičeno povpraševanje? Da bi to raziskali, je v Map 3.1 
prikazana stopnja urbanizacije med leti 2000 in 2018 glede na razvoj prebivalstva. Ta analiza potrjuje 
trditev, da trenutni trendi niso vzdržni. Tudi območja z upadanjem prebivalstva običajno še vedno kažejo 
porast stavbnih zemljišč. Glavna območja, kjer je rast prebivalstva presegla urbanizacijo, so bila Belgija, 
severna Bolgarija, Romunija in Švica.  

 

Opomba. Naša glavna zbirka podatkov Corine Land Cover lahko spregleda razvoj v majhnem obsegu.  
V kombinaciji s podatki o prebivalstvu bi to lahko pripeljalo do napačnega zaključka, da je urbanizacija zelo 
učinkovita in trajnostna, ker uporablja obstoječa pozidana območja. Dejansko so številne stavbe v gradnji, 
vendar niso registrirane. Namesto urbane zajezitve se lahko pojavi razširjanje. 
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4 Dokazi o posegih 

Projekt SUPER je sestavil bazo podatkov o posegih v Evropi, ki vplivajo ali poskušajo vplivati na 
urbanizacijo in namensko rabo zemljišč. Ugotovljenih je bilo 235 posegov s teoretičnim preiskovanjem in 
spletno raziskavo ter razvrščenih glede na vrsto (zadrževanje, zgoščevanje), instrument (predpis, 
strategija), teritorialna raven/ravni in druge razsežnosti.  

 

Ta baza podatkov je bila analizirana za pojasnitev dejavnikov uspeha in trajnosti. Analiza je pokazala, da 
so ti ukrepi zelo odvisni od konteksta: ena vrsta posegov (npr. meja rasti) bi lahko bila uspešna v eni regiji, 
drugje pa neuspešna. Nadaljnja raziskava je odkrila več kot 40 različnih dejavnikov, razvrščenih v 7 
kategorij, ki so pomembni za ugotavljanje uspešnosti in trajnosti. Najpogostejši od teh so predstavljeni v 
Figure 4.1. 

 
Slika 4.1 Dejavniki uspešnosti posega 

 

Čeprav projekt SUPER ni odkril metodologije za zajamčeni uspeh, so lahko številni posamezni primeri 
pose-gov in njihovi dosežki primeri dobrih praks za oblikovalce politik. Primeri vključujejo nacionalni 
razvojni program zgoščevanja v Luksemburgu, dovoljenje za dodajanje dodatnih etaž na Malti, omejitve 
urbanizacije v obalnem pasu v Španiji ter fiskalni ukrepi v Italiji in Estoniji. Analiza je prav tako pokazala, 
da politike EU lahko vplivajo in imajo vpliv na urbanizacijo in rabo zemljišč, vendar imajo močnejše 
politike bolj posreden učinek. 
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5 Dokazi o praksah 

„Črna skrinjica“ lokalnih praks je ključna povezava med dejavniki, ki smo jih opazovali (npr. gospodarskimi 
in demografskimi gibanji ter posegi) in rezultati spreminjanja namenske rabe zemljišč, ki smo jih opazili. 
Lokalne prakse so določene z interakcijo deležnikov skozi čas in zato zahtevajo poglobljeno znanje. Za 
proučitev teh praks je projekt SUPER izvedel 11 študij primerov, ki so poudarile vpliv posameznega 
posega. Opravljenih je bilo več kot 100 poglobljenih razgovorov s ključnimi deležniki, izvedene so bile 
analize omrežja in ocene trajnosti ključnih dokumentov.  

Namen izbora je bil povečati raznolikost: primeri so na različnih ravneh obsega, na različnih lokacijah (glej 
Map 5.1), imajo različne teritorialne značilnosti in različne vrste posegov. 

 
Zemljevid 5.1 Lokacije študij primerov in drugi posegi, analizirani v projektu SUPER 

 
 
  

Blanka Bartol
It should be in Slovenian - Zemljevid  5.1.
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V večji ali manjši meri so vsi posegi študij primerov spremenili način dojemanja in izvajanja načrtovanja 
namenske rabe zemljišč, tako med institucionalnimi deležniki kot širšo javnostjo. To kaže, da lahko posegi 
vplivajo na urbanizacijo in prakse namenske rabe zemljišč. Tako uspešne kot manj uspešne izkušnje 
ponujajo dragocene nauke v zvezi s tem: 
 
Vztrajanje pri lastni tradiciji načrtovanja ni vedno slaba stvar.  
Mestu Stockholm je na primer omogočilo, da še naprej gradi na pozitivnih izkušnjah več kot 50 let 
družbeno in okoljsko ozaveščenega urbanističnega načrtovanja, švicarskim državljanom pa dejavno 
sodelovanje pri odločitvah, ki vplivajo na kakovost njihovega življenjskega okolja. 
 
Kršitev dogovorov o načrtovanju se lahko izplača.  
Več uspešnih posegov v državah, kot so Avstrija, Belgija, Italija in Španija, kaže, da strategije sodelovanja 
in bolj odprti postopki odločanja počasi nadomeščajo razvojne odločitve, ki temeljijo na konkurenčnih 
lastnih interesih in jih vodi en sam organ. 
 
Z načrtovalskim žargonom osvojiti srca in misli.  
Vsi preučeni posegi so pustili pečat o ozaveščenosti in pogosto vključenost prebivalstva v procese 
načrtovanja in razvoja zemljišč. Več deležnikov je v svojih vsakdanjih praksah in diskurzih ponotranjilo 
precej specializiran besednjak in argumente, vendar je zahteva po dostopnosti jezika načrtovanja za vse, 
še vedno prisotna. 
 
Onkraj sodelovanja, udejstvovanja in opolnomočenja.  
Številni preučevani posegi naj bi spodbudili večji občutek soodgovornosti pri upravljanju prostorskega 
načrtovanja z zanesljivimi postopki sodelovanja. Zaradi tega je treba sodelovanje pri načrtovanju ukrepov 
vzeti resno. Avstrijske in švedske študije primerov se lahko na tem področju štejejo za najboljše primere 
dobrih praks.  
 
Od regulacije do (reguliranega) celostnega načrtovanja.  
Ta vzorec je najbolj viden pri pobudah, ki jih vodijo lokalne in regionalne uprave, kot pa pri višjih ravneh. 
Kljub splošnemu trendu distanciranja prostorskega načrtovanja in razvoja od regulativnih konvencij, je za 
številne posege bistven osnovni sklop zavezujočih normativov. 
 
Učenje iz izkušenj.  
Noben primer ni bil popolnoma uspešen pri ločevanju gospodarske rasti od spreminjanja namenske rabe 
zemljišč, ne glede na lokacijo, tradicijo načrtovanja ali bogastvo. Kljub temu so primeri prispevali k 
bogatenju izkušenj, znanja in s spremembo miselnosti postavili temelje za bolj trajnostne prakse rabe 
zemljišč.  
 
Sanjajte na veliko in izkoristite priložnosti.  
Inovativni instrumenti, ki spodbujajo sodelovanje na podlagi kolektivne vizije, se zdijo uspešnejši. Javna 
kartografska zbirka podatkov za podporo optimalni dodelitvi uporab, finančnih nadomestil in shem 
prerazporeditve ter banka kmetijskih zemljišč, so posebne inovacije, opredeljene v študijah primerov. 
 
Sodelovanje:  
Vloga EU. Na številne primere je vplivala EU, bodisi zato, ker izvirajo iz skupnostnega mandata ali iz 
direktiv, načel, idealov itd. EU. Zlasti standardi EU za sodelovanje javnosti, varstvo okolja in institucionalno 
odgovornost so v več primerih zagotovili pozitivno spodbudo. 
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6 Prihodnje razvojne poti 

Projekt SUPER je pripravil tri scenarije, ki temeljijo na različnih načinih urbanizacije. Scenariji imajo 
konstantne zunanje dejavnike (npr. demografski in makroekonomski razvoj, tehnologija in podnebne 
spremembe), zato so družbena stališča tista, ki povzročajo odstopanja. Ti scenariji so bili vizualizirani z 
uporabo modela dodeljevanja namenske rabe zemljišč LUISETTA, ki ga je oblikovalo Skupno raziskovalno 
središče EU.  

 
Zemljevid 6.1 Luksemburg leta 2050 v kompaktnih (l), policentričnih (m) in 
razpršenih (r) scenarijih 

 

 

Kompaktni scenarij določa, da se od leta 2020 po vsej Evropi spodbuja politika omejevanja širitve 
urbanizacije, da se prepreči potratna, naključna poselitev, ki je povzročila uničenje naravnih virov in 
spodkopala vitalnost mest. V ta namen so bile izbrane politike, ki so se v preteklosti izkazale za uspešne, 
in nekatere inovacije. Glavni cilj je bil, da se polovica vsega povpraševanja po urbanih zemljiščih vključi v 
obstoječo mestno okolje, ostalo pa v bližino velikih mest. Do leta 2050 bi se zapolnili prazni prostori v 
večjih mestih in v njihovi bližini. 

Po policentričnem scenariju se od leta 2020 po vsej Evropi spodbuja politika združevanja mest, da se 
prepreči pomanjkljivost naključne poselitve, ki je povzročila uničenje naravnih virov in spodkopala vitalnost 
mest in omejitve širjenja mest, ki bi ustvarile težave na ravneh velikih mest. Politike trajnostnega razvoja 
mest, ki so se v preteklosti izkazale za uspešne, in nekatere inovacije so bile skrbno izbrane. Glavni cilj je 
bil, da se tretjina vsega povpraševanja po urbanih zemljiščih vključi v obstoječo mestno okolje, preostanek 
pa v manjša mesta, po možnosti v bližino železniških postaj. Do leta 2050 se bosta javni prevoz in razvoj 
mest oblikovala v tandemu.  

Scenarij razpršitve določa, da se od leta 2020 po vsej Evropi spodbuja politika razpršene poselitve, ki 
omogoča in spodbuja življenje na podeželju. Menili smo, da bi morali imeti državljani večji nadzor nad tem, 
kje in kako želijo živeti. Da bi to dosegli, so bile odločitve o načrtovanju poenostavljene, nadzor nad 
namensko rabo zemljišč pa sproščen. Samostojnost je spodbudila velikodušna fiskalna ureditev za 
gradnjo stanovanj, lastna prevozna sredstva in energijska neodvisnost. Glavni cilj je, da bi bilo vse 
povpraševanje po urbanih zemljiščih umeščeno ob cestah na podeželju. Do leta 2050 bodo stanovanja 
odrinila kmetijstvo v hitro rastočih regijah. 
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7 Sklepi in priporočila 

Sklepi projekta SUPER so rezultat razprav projektne in posvetovalne skupine ESPON. Na žalost je 
pandemija COVID-19 resno zmotila načrtovane dejavnosti z deležniki za potrjevanje teh rezultatov. Ob 
upoštevanju tega imamo pet točk, ki bi jih radi uvrstili na dnevni red razprave. 

 

UGOTOVITEV 

Učite se iz preteklosti in prihodnosti 

Urbanizacijo lahko v veliki meri pojasnimo s populacijskim in socialno-ekonomskim razvojem. Kljub temu 
lokalne razvojne prakse širijo ta pritisk. V študijah primerov smo pogosto videli, da so posegi odzivi na 
razvoj ali prakse, ki veljajo za nezaželene ali nevzdržne. Glede na to bi morala predvidena gospodarska 
kriza po pandemiji COVID-19 odmevati v prihodnjih odločitvah o namenski rabi zemljišč in posledično 
spremeniti zemljevid Evrope.  

Glede na to, kako pandemija vpliva na javno mnenje, bi lahko videli korenite spremembe pri želenih 
lokacijah stanovanjskih in poslovnih stavb, kar bi pritisk urbanizacije preusmerilo na nove lokacije. To 
poudarja pomen priprave in uporabe scenarijev politike, kot so tisti, ki so bili pripravljeni v projektu SUPER, 
za raziskovanje (ne) prednosti različnih razvojnih poti (npr. kompaktnih, policentričnih in razpršenih). 
Zagotavlja tudi podlago za razpravo o sinergijah in kompromisih v zvezi s trajnostjo. 

 

UGOTOVITEV 

Posegi imajo vpliv na urbanizacijo in namensko rabo zemljišč 

V sklopu projekta SUPER smo ugotovili, da je mogoče z uporabo kombinacije korenčka, palice in poduka 
oblikovati posege, ki prilagajajo koristi ali usmeritev deležnikov in s tem njihovo vedenje v razvojnem 
procesu k bolj trajnostnim ciljem. Baza podatkov je polna primerov, ki povečujejo stroške, povezane z 
razvojem zelenih površin, ali jih znižujejo za urbano regeneracijo in zgoščevanje.  

Čeprav ni mogoče izmeriti vpliva takšnih posegov na razvoj namenske rabe zemljišč (ni nadzorne skupine, 
ki bi nam povedala, kaj bi se sicer zgodilo), študije primerov zagotavljajo vpogled v to zadevo: deležniki, 
vključeni v razvojni proces, so večinoma trdili, da so posegi vplivali na standardne razvojne prakse. 
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UGOTOVITEV 

Evropske politike lahko podpirajo ali spodkopavajo trajnost 

Analiza politik EU je pokazala, da kljub temu, da ni formalno pristojna za prostorsko načrtovanje, obstajajo 
bistveni dokazi, ki kažejo, da ima znaten vpliv na urbanizacijo in namensko rabo zemljišč. Zato lahko 
trdimo, da si mora EU, če želi dati prednost trajnostni rabi zemljišč, prizadevati za uskladitev svojih politik s 
tem ciljem. EU bi lahko na primer pomagala zmanjšati porabo zemljišč v strukturnih skladih, tako da bi 
trajnostna raba zemljišč postala predpogoj za finančno podporo. Korak naprej bi bila pomoč EU državam 
članicam pri razvoju bolj trajnostnih praks urbanizacije in namenske rabe zemljišč, na primer z 
zagotavljanjem informacij o najboljših praksah. Vodnik SUPER za trajnostno urbanizacijo in namensko 
rabo zemljišč se lahko šteje za prvi korak v tej smeri. 
 
 

UGOTOVITEV 

Potrebna teritorialna diferenciacija 

Težko je na splošno presojati o trajnosti na vseevropski ravni, ker je porazdelitev razvoja zelo heterogena. 
V nekaterih delih Evrope na primer opažamo znake okrepitve kmetijstva, v drugih pa opustitve. V nekaterih 
delih Evrope opažamo močno rast mest, v drugih pa upadanje. Poleg tega so učinki tega razvoja zelo 
heterogeni in pogosto povzročajo lokalni kompromis med različnimi razsežnostmi trajnosti. Povečanje 
urbanega prostora na prebivalca na primer kaže na več življenjskih prostorov in boljšo cenovno dostopnost 
stanovanj (socialna vzdržnost), vendar manjšo učinkovitost v smislu rabe zemljišč (okoljska trajnost). 
Podobno analiza posegov kaže zelo malo pravilnosti v smislu tega, kaj deluje in zakaj. Uspešni posegi v 
nekaterih regijah so neuspešni v drugih. To kaže, da imajo splošni ali univerzalni cilji le omejeno vrednost 
za usmerjanje urbanizacije in namenske rabe zemljišč. 
 
 

UGOTOVITEV 

Proaktivno dolgoročno celostno razmišljanje pomaga pri kratkoročnem 
izvajanju 

Iz volilnih razlogov je za politike pogosto mamljivo, da se osredotočajo na hitre rešitve konkretnih in nujnih 
problemov, namesto da bi obravnavali zapletena dolgoročna vprašanja, ki zahtevajo bolj celosten pristop. 
Študije primerov so pokazale jasno potrebo po vključitvi ukrepov v jasno in celovito strategijo ali vizijo, ki 
zajema vse pomembne teme in vključuje vse zadevne deležnike.  

Vizija lahko omogoči, da se poseg obravnava kot del širše strategije, v kateri se odločitve o namenski rabi 
zemljišč ne sprejemajo na podlagi oportunizma, primernosti ali politične pristojnosti. Namesto tega se 
nanje gleda kot na optimizacijo rabe zemljišč v smislu tematske trajnosti in vodi v boljšo prihodnost 
(časovna trajnost). Zdi se, da imajo obsežni ukrepi najboljše možnosti, da so trajnostni v vseh treh 
razsežnostih, če so uspešni pri doseganju svojega cilja. 
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ESPON 2020 

ESPON EZTS 
4 rue Erasme, L-1468 Luxembourg 
Veliko vojvodstvo Luksemburg 
Telefon: +352 20 600 280 
E-pošta: info@espon.eu 
www.espon.eu 
 
ESPON EZTS je edini upravičenec programa 
sodelovanja ESPON 2020. Enkratno operacijo v 
okviru programa izvaja ESPON EZTS, sofinancira 
pa jo Evropski sklad za regionalni razvoj, države 
članice EU in partnerske države, Islandija, 
Lihtenštajn, Norveška in Švica. 
 
Izjava o omejitvi odgovornosti 
To poročilo ne odraža nujno mnenja članov 
nadzornega odbora ESPON 2020. 
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mailto:info@espon.eu
http://www.espon.eu/

	Seznam zemljevidov
	Seznam slik
	1 Uvod
	2 Pristop SUPER
	3 Dokazi o razvoju namenske rabe zemljišč
	4 Dokazi o posegih
	5 Dokazi o praksah
	6 Prihodnje razvojne poti
	7 Sklepi in priporočila
	8 Reference

