
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARSTVO IN RAZVOJ SLOVENSKE KRAJINE 

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE KRAJINSKE POLITIKE 
 

Zapisnik s prvega medresorskega srečanja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili: dr.  Maja Simoneti in Petra Pečan, IPoP – Inštitut za politike prostora 

 

Ljubljana 16. november 2018 (12.00-15.00) 

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Sejna soba 3. nadstropje. 

  



Varstvo in razvoj slovenske krajine: IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE KRAJINSKE POLITIKE 
Medresorsko srečanje, Ljubljana, november 2018 

1 
 

Projekt:  

VARSTVO IN RAZVOJ SLOVENSKE KRAJINE: IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE KRAJINSKE 
POLITIKE  

 

Naročnik :  Ministrstvo za okolje in prostor (sklep št. 430-57/2018/125) 

Izvajalec :  DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, IPoP – Inštitut za 
politike prostora, CIPRA Slovenija  

Številka pogodbe :  2550-18- 300012 

Čas izvajanja :   07/2018 – 10/2019 

Skrbnica pogodbe :   Jelena Hladnik  

 

SKLOP 2: Vključevanje strokovne in širše javnosti v pripravo izhodišč za oblikovanje ciljev in 
ukrepov Krajinske politike 

2.1  Medresorska fokusna skupina:   

Oblikovanje interdisciplinarne – medresorske fokusne skupine, ki bo projektni skupini 
zagotovila vpogled v resorne specifike upravljanja krajine in bo v procesu priprave prispevala 
k oblikovanju celovitih in vsestransko sprejemljivih rešitev.  

Vključitev fokusne skupine v pripravo analize razmer, predstavitev analize tujih praks in  
oblikovanje predlogov resorjev o vsebini in dometu Krajinske politike bo izvedena preko 
dveh srečanj s fokusno skupino.  

 

Pojasnilo: 

Prvo posvetovanje s fokusno skupino je bilo zaradi dinamike projektnega dela izvedeno pred 
uradnim imenovanjem medresorske delovne skupine. Na srečanje so bili povabljeni 
predstavniki štirih ministrstev, ki so predhodno na sestankih s predstavniki Društva krajinskih 
arhitektov Slovenije in Oddelka za krajinsko arhitekturo BF UL izrazila naklonjenost 
sodelovanju pri pripravi rešitev in ukrepov za izboljšanje slovenske krajinske politike. 

  

PROGRAM SREČANJA 

 
Pozdravni nagovor:   Jelena Hladnik, MOP 
Predstavitev projekta:  dr. Maja Simoneti, IPoP  
Analiza tujih primerov:  dr. Aleš Mlakar, podizvajalec DKAS  
Analiza stanja:    mag. Jelka Hudoklin, podizvajalec DKAS   
Prispevki vabljenih resorjev:  MKGP, MK, MGRT, MOP 
Razprava 

 

ZAKLJUČEK OB 15.00. 
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O PROJEKTU   

Krajinska politika naj bi zagotovila pogoje za skladno varstvo in razvoj krajine, povezala in 
uskladila pričakovanja, cilje in ukrepe različnih področij in akterjev v krajini ter omogočila, da 
razvijamo krajino kot našo skupno dediščino in pomembno prvino osebne in narodove 
identitete. Pripravo nacionalne krajinske politike predvideva evropska konvencija o krajini 
(EKK, 2000), ki jo je Slovenija sprejela marca 2001 in ratificirala med prvimi v Evropi, julija 
2003.  

Namen projekta je sprožiti informiran proces priprave tega za državo Slovenijo pomembnega 
dokumenta in aktivno vključiti v pripravo vse relevantne deležnike, predvsem predstavnike 
sektorjev na državni ravni, in spodbuditi zanimanje prebivalcev za urejanje krajine in 
soudeležbo v upravljanju.  

V okviru projekta bodo pripravljeni: 

1. analiza stanja na področju varstva, upravljanja in načrtovanja krajine - argumenti in 
izhodišča za oblikovanje krajinske politike; 

2. analiza tujih primerov krajinskih politik; 

3. koncept krajinske politike kot prvi korak v procesu priprave osnutka; 

4. nabor akcijskih ukrepov za prvo fazo izvajanja krajinske politike; 

5. spletni portal namenjen promociji EKK in komunikacijski podpori pripravi in 
sprejemanju krajinske politike. 

Bistvena sestavina projekta bo delovni proces, v katerem so načrtovane tematske delavnice 
in komunikacijske aktivnosti, ki bodo prispevale k povezovanju sektorskih stališč in širjenju 
znanja o urejanju krajine in zavedanja o pomenu sodelovanja med akterji v procesih urejanja, 
med predstavniki oblasti, zastopniki javnih interesov, lastniki in zainteresiranimi prebivalci in 
dejavnostmi. Predvideno je posvetovanje s fokusno skupino, sestavljeno iz predstavnikov 
vseh štirih ministrstev, ki so predhodno potrdila interes za pripravo krajinske politike kot 
skupnega razvojnega dokumenta; predvidena je izvedba delavnic za predstavnike ključnih 
resorjev in za širšo javnost.  
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KLJUČNE UGOTOVITVE PRVEGA SREČANJA MEDRESORNE FOKUSNE SKUPINE 

  
Predstavitev analize tujih praks 
- države so v zadnjih letih uveljavile zelo različne rešitve, tudi Slovenija bo morala še poiskati 
za svoje razmere in stanje najustreznejši koncept uveljavljanja krajinske politike 
- krajinska politika je zbirka načel, družbena zaveza za izvajanje vrste raznolikih ukrepov 
- dobra praksa urejanja, varstva in upravljanja krajine je povezana s stabilnim zakonodajnim 
okvirjem, utrjenim sistemom vrednot – Švedska tako ocenjuje, da ima tako dobro urejeno 
področje urejanja prostora, da ne potrebuje krajinske politike; Nemčija ocenjuje, da ne 
potrebuje niti sprejema Evropske konvencije o krajini, Anglija, Francija, Katalonija uspešno 
uveljavljajo krajinsko politiko brez formalno sprejetega strateškega dokumenta; 
- države kot Malta, ki ima varstvo krajine zapisano v ustavi, Andora, Madžarska in Irska, ki 
imajo formalno sprejeto nacionalno krajinsko strategijo in Švica, ki ima strategiji podoben 
krajinski koncept, tudi res zgledno urejajo vprašanja ravnanja s krajino kot strateško 
pomembno vrednoto in virom; 
- vse analizirane države imajo oblikovane medresorske delovne skupine, problematiko 
urejana krajine zbrano na enem mestu in na spletnih straneh objavljene dokumente, tudi v 
angleškem jeziku; 
- očitna je vloga države pri udejanjanju ukrepov (država pove, kako in spremlja izvajanje) 
- zelo pomembno orodje za varstvo in razvoj krajine je prostorsko načrtovanje 
- v ospredje je postavljen koncept »vse krajine štejejo«, krajinsko identiteto oblikujejo vse 
krajine, ne glede na velikost, naravo in stanje, degradirane, urbane, kulturne in dediščinske 
krajine so predmet varstva, razvoja in upravljanja.     
 
Analiza stanja 
- razmere v načrtovanju, varstvu in upravljanju krajine so se po letu 2007 poslabšale: manj je 
raziskav, strokovnih podlag in razvijanja dobrih praks, manjši je pomen strateškega 
prostorskega načrtovanja; 
- sektorji s svojo zakonodajo vse bolj velikopotezno in avtonomno načrtujejo tudi rabo 
prostora; prihaja do pomanjkljivih in enostranski rešitev; 
- ugotovitve iz strateških raziskav, ocen stanja in določila razvojnih dokumentov (Politika 
prostora, SPRS) ne prodrejo na lokalno in operativno raven rabe in urejanja prostora, saj ni  
prenos znanja, priporočil, navodil, usmeritev, pa tudi ne ustreznega spremljanja stanja;   
- ZureP-2 prinaša izboljšave, MOP postavi v vlogo nosilca urejanja prostora za področje 
(prepoznavnosti) krajine. 
 
Poudarki iz nagovorov predstavnikov resorjev in razprave: 
- MKGP je največji upravljavec prostora v državi in je zelo zainteresirano, da so razmere 
dobre; treba pa je upoštevati, da se bo krajina vedno spreminjala tako zaradi razvoja 
dejavnosti kot zaradi opuščanja rabe; sektor argumentirano varuje kmetijska zemljišča in si 
ne želi, da bi s krajinsko politiko dobili še eno področje omejevanja razvoja;  
 
- MOP pozdravlja pregled tujih politik - dobro izhodišče za oblikovanje specifičnih rešitev in 
opozarja, da na cilj da z letom 2050 država prične z ničelno neto pozidavo, poroča o 
aktualnih raziskovalnih dejavnostih; sektor pozdravlja  vzpostavitev spletne strani kot 
izjemno pomemben prispevek projekta IKP in se strinja, da je bistveni del krajinske politike 
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akcijski načrt; prav tako podpira posodobitev Regionalne razdelitve krajinskih tipov Slovenije 
in njeno preoblikovanje v spletno aplikacijo; 
 
- MGRT ocenjuje, da je predstavljena tematika izjemnega pomena za ta resor, zlasti pa za 
turizem in da so možnosti za sodelovanje dobre ter predlaga posebno srečanje na to temo;  
 
- MK izraža zadovoljstvo nad projektom in priložnostmi, ki jih prinaša za dopolnitev sektorske 
obravnave krajine, sektor poroča o pomanjkanju sredstev za prenos ugotovitev vrednotenja 
v prakso, opozarja na potrebo po horizontalnem povezovanju ter iskanju sinergij pri urejanju 
prostora, na pomanjkljivosti v upravljanju, pozdravlja možnosti sodelovanja – usklajevanja 
rešitev - med sektorji pri pripravi akcijskega načrta;  
 
- vsi vabljeni predstavniki resorjev so načeloma potrdili interes za nadaljnje sodelovanje in 
napovedali udeležbo večjega števila sodelavcev na naslednjih delavnicah; 
 
- s strani predstavnika MGRT je bilo odprto vprašanje o formalnem oblikovanju medresorske 
delovne skupine za spremljanje priprave rešitev v okviru projekta,  ki bi bila nujna;  
 
- predstavljeni so bili predhodni dogovori o sodelovanju in predlog prejšnje ministrice za 
prostor, da se imenuje medresorska skupina za spremljanje, ki na bi jo koordiniral MOP, 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in da je temu že sledilo imenovanje posameznih 
predstavnikov na drugih treh ministrstvih; 
 
- predstavnica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja je zagotovila, da bo prenesla 
informacijo nadrejenim in poizvedela o stališču do napovedanega oblikovanja in vodenja 
medresorske skupine; 
 
- izražen je bil predlog, da se napovedane štiri tematske delavnice izkoristijo kot priložnost za 
medsektorski dialog – da se teme poveže, vključi več sektorjev oz. vabijo vsi resorji oz. 
sektorji ne glede na vsakokratno tematiko; omenjeno je bilo, da se morda lahko namesto 
sektorskih tematskih delavnic organizira mešane delavnice in da bodo izvajalci glede tega 
uskladili pričakovanja s predstavniki sektorjev; 
 
- udeleženci, ki so pripravili predstavitve, so se strinjali z njihovo objavo na spletni strani 
projekta. 
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Dodatni poudarki iz posameznih nastopov  

 

dr. Maja Simoneti (ppoint predstavitev) 
IPoP - projektni partner 

 podana kratka predstavitev projekta, partnerjev, ciljev, vsebine, rokovnika, vloge srečanja s 

predstavniki štirih sektorjev – medsektorska fokusna skupina  

 projektno delo je dozorelo, strokovna razprava o stanju se lahko odpre, izdelana  sta prva 

faza analize stanja in primerjalna analiza tujih praks priprave in vodenja krajinske politike (KP)  

 projekt predstavlja nadaljevanje strokovnih prizadevanj za izboljšanje pogojev za varstvo in 

razvoj krajine v Sloveniji  

 krajinska politika se nanaša na upravljanje s prostorom na zelo široki ravni kot celovita 

strateška platforma, ki vodi in povezuje posamezne faze in vidike upravljanja  

 usklajevanje interesov v krajini, varstvenih in razvojnih resorjev in vidikov je problem, ki ga 

zaznavajo različni akterji   

 kakovost krajine je odvisna od sodelovanja med resorji in posameznimi akterji – v projektu 

predvideno je sodelovanje predstavnikov ključnih štirih sektorjev na državni ravni in 

vključevanje lokalnih akterjev in zainteresirane javnosti  

 v izhodišču sta pomen krajine za identiteto in razvoj države ter varstvo in razvoj krajine kot 

dva vidika celovitega razvoja 

 namen projekta je ozavestiti krajino kot vrednoto in jo vgraditi v široko polje urejanja 

prostora (načrtovanja in upravljanja)  

 poteka priprava strokovnih izhodišč, pomembno je strokovno soglasje, povezovanje sektorjev 

na državni ravni in vključevanje javnost (izčistiti terminologijo in poenotiti izhodišča) 

 predvidene so štiri tematske delavnice (ohranjanje narave, kmetijstvo, turizem, kulturna 

dediščina), ni nujno, da so napovedane delavnice tematsko razdeljene 

 

dr. Aleš Mlakar (ppoint predstavitev) 
Prostorsko načrtovanje s.p. za DKAS 

 tuje prakse kot izhodišče za iskanje rešitev  

 Andora - hitra realizacija KP, Irska – razdelan sistem, Španija in Katalonija – verjetno najbolj 

dodelan sistem krajinskega načrtovanja v EU, Anglija – dolga tradicija prostorskega in 

krajinskega načrtovanja, Švica – drugačna pot od EU, lastni načini, Nemčija – ni podpisnica 

EKK, vendar z zelo razvitimi krajinskim načrtovanjem, Francija – dobro razvit sistem 

krajinskega načrtovanja, reguliran s posebnim zakonom, Malta – varstvo krajine v ustavi, 

Švedska –razvijajo sistem prostorskega načrtovanja, ki so ga imeli pred uveljavitvijo EKK 

 vse informacije o ravnanju s krajino zbrati na enem mestu (spletna stran, priročnik) 

 informacije so dostopne tudi v angleškem jeziku 

 v sklopu krajinske politike se ponuja možnost oblikovanja ključnih načel, medtem, ko 

krajinska strategija teži k temu, da je operativen dokument  

 krajinska politika kot zaveza države, deležniki z jasno izraženimi skupnimi cilji 

 krajinska politika kot dokumenti s fleksibilnimi akcijskimi načrti  

 krajina kot pomembna sestavina družbe in njenega razvoja 

 priložnost prenesti (regionalno) krajnsko tipologijo v inovativno spletno aplikacijo 

 pomembno je stabilno zakonsko okolje 
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 zakon o krajini prej izjema kot pravilo 

 odgovorna in aktivna vloga države 

 načini izvajanja (organizacije, vloga, implementacija) 

 prenos EKK do operativne ravni (navodila, smernice, nasveti) 

 krajinska tipologija kot osnova delovanja (npr. National character area profiles, Catalogos de 

paisaje), predlog posodobitve/preoblikovanja regionalne razdelitve krajinskih tipov v spletno 

aplikacijo 

 prostorsko načrtovanje = krajinsko načrtovanje (prostorski in/ali krajinski plan; krajinski plan 

zajema ves prostor = regionalni + občinski ) 

mag. Jelka Hudoklin (ppoint predstavitev) 
Acer Novo mesto za DKAS 

 izpostavi sovisnost treh področij: načrtovanje, varstvo, upravljanje (podrobna definicija) 

 poudari, da je upravljanje zunaj okvirov prostorskega načrtovanja – ni povezav 

 slabost ZPNačrt: ukinitev regionalnih planov in krajinskih zasnov ter umik krajine iz 

zakonodaje 

 ZUREP-2 = izboljšanje; vnaša določene stvari nazaj (krajinska zasnova, zeleni sistem, regije, 

mesta idr.,  

 resorji – sektorji: močni na področju upravljanja, veliko mehanizmov za realizacijo prostorskih 

planov 

 nujna je kompleksna obravnava krajine 

 nova gradbena zakonodaja izključuje krajino (za veliko objektov/ureditev/posegov ni obvezen 

noben načrt; za prav nobenega ni obvezen načrt krajinske arhitekture)  

 predpisi ne zahtevajo in ne določajo obravnave krajine, zato  ni celostne obravnave prostora 

 strokovne podlage za prostorske akte  bi  morale vključevati vrednotenje krajine  in razvojnih 

posegov v prostor 

 pred cca 20 leti izdelanih veliko raziskav in strokovnih podlag za SPRS, po l. 2005 skoraj nič  

 regionalna razdelitev krajinskih tipov, izjemne krajine, študije ranljivosti so bili zelo napredna 

strokovna gradiva, a premalo prenosa v prakso (nedostopni podatki, nič obveznega, nobenih 

priporočil, navodil..)  

 nujno bi bilo ažuriranje regionalne razdelitve krajinskih tipov in nabora izjemnih krajin – 

dodati usmerjanje razvoja, vzdrževanja, rabe in izdelati spletno aplikacijo  

 merila za opredelitev nacionalnih območij prepoznavnosti se trenutno nadgrajujejo (CRP) 

 vrednotenje krajin na lokalni ravni, prepoznavnost - ni prenosa v OPN 

 študije ranljivosti se skorajda ne izdelujejo več (ni naročil tovrstnih strokovnih podlag )  

 nujnost v prostorskem načrtovanju: iskanje najboljših možnih rešitev – optimizacije 

 za dobro načrtovanje je bistvenega pomena spremljanje stanja (ustrezni in neustrezni trendi)  

 v Sloveniji  je očiten trend upadanja upoštevanja krajine (v svetu obratno) 

 zeleni sistem mesta že dokaj uveljavljen (podlaga ZPNačrt), ZUreP-2 pa poleg zelenega 

sistema mesta uvaja še zeleni sistem regije  

 odlok o podobi naselij, krajin - novost v zakonodaji, še precej nejasno, kako bo deloval  

 učinki nove zakonodaje bodo jasni šele z uveljavitvijo podzakonskih aktov in priporoči 

 investitorji (kot naročniki prostorske in projektne dokumentacije) ne prepoznajo prednosti 

argumentacije in analitičnega mišljenja, ki pa sta nujna v postopkih usklajevanja z NUP-i in 

javnostjo 

 horizontalna neusklajenost sektorske zakonodaje, avtonomnost resorjev, 
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 nekateri sektorski dokumenti – načrti, programi – so paralela prostorskemu načrtovanju  

 sektorji se v prostorsko načrtovanje vključujejo s smernicami ter in mnenja na začetku in na 

koncu  

 prostorsko načrtovanje je predvsem usklajevanje različnih interesov v prostoru 

 nadomeščanje kmetijskih zemljišč zaradi določanja stavbnih zemljišč postavlja OPN bolj v 

vlogo  evidence stanja kot pa načrtovalskega dokumenta 

 nujen je dialog na regionalni ravni, zato je nov dokument, regionalni prostorski plan , zelo 

dobrodošel 

 za kakovostno urejanje prostora /krajine je bistvenega pomena osveščanje (stroke in širše 

javnosti) 

dr. Jože Podgoršek 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 resor je zelo velik upravljalec prostora in pomembno prispeva k ustvarjanju in vzdrževanju 

kulturne krajine, tudi s finančnimi  spodbudami 

 pomisleki:  MKGP si ne želi, da bi bili 'ujetniki krajinske arhitekture'' 

 treba je dopustiti agrarne operacije, saj  so nujne 

 OPN je planski dokument in ne evidenca; nadomeščanje kmetijskih zemljišč zaradi določanja 

stavbnih zemljišč je vsaj v nekaterih primerih nujno;  

 omejevati zmanjševanje količine kmetijskih zemljišč zaradi pozidave in zaraščanja, delno tudi 

z nadomeščanjem z gozdnimi zemljišči 

 prehranska kriza vodi v nujnost omejevanja pozidave kmetijskih zemljišč  

 načrtuje se reaktivacija zemljišč v zaraščanju (npr. hribovita območja) 

 ohranjanje rodovitnih zemljišč  

 napove spremembo podzakonskih aktov  o trajno varovanih KZ 

Leon Ravnikar 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 razvojni vidik kmetijstva je v načrtovanju podhranjen 

 prisotna je bipolarnost: sledimo razvoju velikih kmetij in zaraščanju marginalnih zemljišč 

 kulturna krajina potrebuje upravljanje (kmetijstvo) 

 kompenzacije: razvoj znotraj prostih stavbnih površin 

 rešitve na kmetijskih zemljiščih 

 načrtovanje trenutno temelji na pobudah 

 centralizacija izvajanja sektorskih ukrepov je povezana z željo po nadzoru 

 sektor čuti pomanjkanje stika z ljudmi (teren) 

 prepozno vključevanje načrtovanja 

Blanka Bartol 
Ministrstvo za okolje in prostor 

 opozori na to, da EKK predvideva mehke ukrepe 

 vpenjanje v pravni red 

 regionalni plani poleg EKK 

 krajina kot produkt in planibilna kategorija 

 osvetliti določene stvari v zvezi z načrtovanjem 

 ZUREP-2 (krajinska zasnova, zeleni sistem mest) 
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 usmeritve za načrtovanje, poseganje v prostor 

 kontinuirano strokovno delo 

 preveritev metodologije prepoznavnosti – SPRS 

 manjka celovita analiza izvajanja SPRS na področju krajine 

 poziv k vzpostavitvi spletne platforme kot vira informacij in komunikacijo podporo (!) 

 razvojna vloga kmetijstva 

 celovit pogled na prostor 

 vnaprej prepoznati potrebe, pred civilnimi pobudami 

 parcialno dogajanje 

 kompenzacije, okoljske politike – ničelna neto pozidava 

 pametno voditi razvoj 

mag. Ines Lupše (ppoint predstavitev) 
Ministrstvo za okolje in prostor 

 kaj ohranjati in kaj razvijati (krajine 19., 20. in 21. stoletja) 

 SPRS, 2004 – poselitev, infrastruktura, krajina 

 usmeritve (občinska, državna raven) 

 CPO, CPVO (nacionalno prepoznavna krajinska območja (analiza sprememb, CRP – 

nadgradnja metodologije določanja območij nacionalne prepoznavnosti krajine) 

 ZUREP-2 – vključena vsebina krajine, DPR, temeljna pravila 

 MOP – nosilec urejanja za področje krajine 

 vseobsegajoča krajina 

 SPRS = opredelitev krajine na različnih nivojih, krajina kot pomemben del območja 

 nacionalna in lokalna raven 

 prostorsko-načrtovalski proces z upravljavskimi procesi 

 pričakovanja: krovna, nadsektorska, vključuje vse resorje 

 integralna politika 

 opredeljuje nosilca in izobraževanje 

Martin Štiglic 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 priprava strategij kohezijskih regij 

 regionalno razvojne agencije 

 izobraziti deležnike 

Barbara Mlakar 

Ministrstvo za kulturo 

 krajina kot del sistema varstvenih območij 

 dediščinske kulturne krajine 

 registrirana dediščina, spomeniška območja 

 podpora pripravi: pomeni medresorski, nadresorski značaj 

 premalo povezani resorji: delujejo vsak na svojem, zakonodajno določenem področju 

 evidentiranje, vrednotenje, vključevanje (publiciranje, izobraževanje, akcijski plani) 

 krajina – prostor 

 varstvo, načrtovanje, upravljanje 
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 ponovni pregled KD 

 pričakovanja (povezava resorjev – ohranjati, razvijati, upravljati) 

 strateški načrt in akcijski program 

mag. Vesna Kolar Planinšič (ppoint predstavitev) 

Ministrstvo za okolje in prostor  

 vključevanje krajine v postopke PVO, CPVO, stopnja biotske raznovrstnosti, krajinske 

raznolikosti 

 razkorak med Evropo in Slovenijo 

 krajinske enote, členitev, načrti 

 vizije podeželskega prostora, razvoj podeželja 

 merila za krajino (nedefinirana) – različne stroke se ukvarjajo s tem 

 kaj je krajina, kaj pokrajina 

 pokrita le varstvena območja 

 OPN = splošno, skromna obravnava 

 OPPN = več primerov obravnave krajine, znotraj naselij (zelene površine) 

 večslojnost krajine 

 omilitveni ukrepi se včasih izgubljajo 

 ne uporabljajo se študije – regionalna opredelitev območij v SLO 

 ohranjanje kvalitete kulturne krajine (preveč splošno) 

 kar ni predpisano se ne dela 

 1. del projektne naloge: zakonodajna podlaga 

 primeri dobre prakse OP 

 program razvoja podeželja (ukrepi za varovanje krajine že vključeni, a ni podlage krajinske 

enote) 

 razvoj metodologije za metode vrednotenja 

 vizija za ustvarjanje krajine 

 NUP za krajino 

mag. Jelena Hladnik 

Ministrstvo za okolje in prostor 

 ohranjanje narave 

 ZON – krovni zakon, dva stebra (biotska pestrost, naravne vrednote) 

 CRP naloga – BF KA  

 podatkovne baze 

 krajinske vrednote določiti 

 preseči sektorski način upravljanja narave 

 kaj so krajinske vrednote 

 usmeritve, merila 

 nacionalni program varstva okolja (v pripravi) 

 sestavni del je področje krajine 

 krajina je v okolju kot narava 

 EKK na občinski ravni, posamezniki ne vedo nič, izhodišča za KP, Akcijski načrt, 

implementacija, komunikacija, osveščanje, delavnica za občine, promocija, internetna stran 
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Sodelujoči: 

mag. Jelena Hladnik Ministrstvo za okolje in prostor, pristojna za EKK, spremljevalka 

pogodbe 

mag. Ines Lupše Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 

stanovanja 

dr. Jože Podgoršek               Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Državni sekretar  

Leon Ravnikar                Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Mojca Čučnik                Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Barbara Mlakar                Ministrstvo za kulturo 

Renata Martinčič               Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Martin Štiglic                Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

mag. Vesna Kolar Planinšič Ministrstvo za okolje in prostor  

Alenka Cof                Ministrstvo za okolje in prostor 

Mojca Lenardič                Ministrstvo za okolje in prostor 

Barbara Hace                Ministrstvo za kulturo 

Blanka Bartol                Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in         

                                                         stanovanja  

 

mag. Jelka Hudoklin                Acer Novo mesto za DKAS 

dr. Aleš Mlakar                 Prostorsko načrtovanje s.p. za DKAS 

Nika Cigoj                 Prostorsko načrtovanje s.p. za DKAS 

Tadej Bevk                 Oddelek za krajinsko arhitekturo BF UL, za DKAS 

Petra Pečan                 IPoP - projektni partner DKAS 

dr. Maja Simoneti                IPoP - projektni partner DKAS 

 

Opravičila odsotnost: 

Alina Cunk Perklič               Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za razvoj             

                                                         podeželja  


