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1. Izhodišča  

Projekt »Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike « je 

nadaljevanje daljšega procesa strokovnih prizadevanj za oblikovanje konsistentne in 

učinkovite krajinske politike v Sloveniji. Začetek organiziranega zavzemanja za utrditev 

krajinske politike v zadnjem obdobju sega v leto 2012, ko je Oddelek za krajinsko arhitekturo 

biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani praznoval 40 obletnico študija krajinske arhitekture 

v Sloveniji s tematsko konferenco Krajinska politika Slovenije. V naslednjih letih sta Oddelek 

in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije – DKAS izvedla več dogodkov in odpirala možnosti 

za razprave o stanju. Nagovor stroke je ves čas odprt in vključuje interdisciplinarno 

strokovno in politično javnost. V največji meri se opira na tradicionalno povezana 

področja, pobudo za pripravo krajinske politike stroka odpira predvsem vezano na urejanje 

prostora, ohranjanje narave in varstvo okolja, kmetijstvo in varstvo kulturne dediščine, 

prizadeva pa si ves čas tudi za vključitev novih akterjev, predvsem tudi turističnega 

sektorja. 

 

Projekt je zasnovan kot analitični proces, ki s kombinacijo metod predstavlja razmere v 

praksi varstva načrtovanja in upravljanja krajine ter oblikuje izhodišča za krajinsko politiko po 

meri značilnosti in potreb slovenske krajine in sistema urejanja prostora. Razmere v praksi si 

projekt prizadeva oceniti tudi s pomočjo vključevanja strokovne javnosti in 

zainteresiranih predstavnikov javnosti v proces evidentiranja stanja in priprave 

izhodišč. V ta namen sta bili v projektni nalogi predvideni:  

- oblikovanje medsektorske fokusne skupine na državni ravni  in  

- izvedba tematskih delavnic in ekspertnega znanja.  

 

Ideja o vključitvi medresorske fokusne skupine v proces izvajanja projekta je posledica 

predloga ministrice za okolje in prostor, ki je med seznanitvijo s pobudo za oblikovanje 

krajinske politike, ki jo je podprla, tudi predlagala, da naj proces priprave dokumenta spremlja 

medresorska delovna skupina. Projektna naloga predvideva dve srečanji s fokusno skupino, 

prvo na začetku procesa dela v smislu seznanitve s projektom in usmeritev za delo ter drugo 

v smislu seznanitve z ugotovitvami in rezultati projekta ter podajanjem predlogov za 

nadaljevanje aktivnosti.  

Prvo srečanje s fokusno skupino je bilo novembra 2018. S projektom, delovno skupino in cilji 

projekta je bila seznanjena skupina predstavnikov štirih ministrstev  Ministrstva RS za 

okolje in prostor, Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva RS 

za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva RS za kulturo. Po posvetovanju s 

fokusno skupino so bile zasnovane in izvedene 4 tematske delavnice, s katerimi se je začel 

vključujoč proces analize razmer v praksi urejanja slovenske krajine. Fokusna skupna je 

načeloma podprla idejo projekta, predstavniki resorjev so prepoznali svojo vlogo v sistem 

urejanja krajine in se strinjali s potrebo po izboljšanju usklajevanja aktivnosti v procesih 

načrtovanja, varstva in upravljanja krajine. Opozorili pa so tudi na pomemben vpliv 

infrastrukture, tako prometne kot energetske, na krajino in se spraševali o potrebni vključitvi 

za to pristojnih resornih služb v pripravo vsebine dokumenta. Na to opozorilo je bila projektna 

skupina zelo pozorna, odgovor je deloma zajet v ugotovitvah in rezultatov projekta, deloma 

bo obravnavan na drugem srečanju fokusne skupine konec septembra 2019.  
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Po posvetovanju s fokusno skupino so bile podrobno zasnovane in izvedene 4 tematske 

delavnice, s katerimi se je začel vključujoč proces analize razmer v praksi urejanja 

slovenske krajine. Namen delavnic v projektu je dvojen: 

- da zbudijo zanimanje udeležencev za obravnavo urejanja krajine in krajinskih tem v okviru 

njihovih področij, pristojnosti in delovanja;  

- da omogočijo pridobivanje mnenj in pogledov širokega spektra akterjev, ki delujejo v praksi 

varstva, načrtovanja in upravljanja krajine.  

 

2 Zasnova in izvedba delavnic  

Zasnova in izvedba delavnic sta sledili trem glavnim vodilom projekta: strokovnost, 

participacija in celovitost. Tematske delavnice so bile zasnovane kot vodene medresorske 

razprave, ki lahko ponudijo priložnost za vzpostavitev sodelovanja med omenjenimi akterji, 

deljenje izkušenj in oblikovanje novih idej. Glavni cilji organizacije dogodkov so bili:  

 povabiti predstavnike organov, institucij in organizacij izbranih resorjev k razpravi 

 zagotoviti čim širši nabor različnih ravni delovanja in strokovnih ozadij 

 spodbuditi soudeležbo lokalnega prebivalstva.      

Naloga delavnic je bila zbuditi zanimanje za krajino v okviru čim večjega nabora sektorskih 

služb ter ustvariti okolje za izmenjavo mnenj, izkušenj in idej za izboljšanje sistema urejanja 

krajine. V prvi vrsti naj bi bile namenjene strokovni in za področje krajine zainteresirani 

javnosti. 

V osnovi je projektna skupina imela namen izvesti 4 tematske delavnice, vsako namenjeno 

enemu od področij, ki bistveno opredeljujejo prakso urejanja krajine. Na predlog fokusne 

skupine so bile zasnovane 4 tematske delavnice z mešano udeležbo gostov na 4 

lokacijah.  

Izbor lokacij za izvedbo delavnic je sledil trem ciljem: 

- v izhodišče razprave postaviti različne krajinske kontekste; 

- vključiti v proces predstavnike strokovnih služb in organizacij iz različnih regij;  

- razširiti razpravo v razširjen prostor lokalnih skupnosti. 

Za izvedbo delavnic so bile po posvetovanju z razširjeno delovno skupino projekta izbrani 

kraji, ki jih povezujemo z različnimi vrstami krajin, to so: Ig s krajino Krajinskega parka 

Ljubljansko barje, Jezersko z alpsko krajino Jezerskega, Ljutomer z vinogradniško krajino 

Ljutomersko Ormoških goric in Ljubljana z urbano krajino ohranjene narave na območju 

Krajinskega parka Tivoli Rožnik Šišenski hrib.  

Program delavnic je bil organiziran v tri sklope, ki so govorili o projektu, o oceni stanja in 

pogledih in mnenjih udeležencev. Vsaka delavnica se je začela s kratko predstavitvijo 

projekta in ugotovitvami analize sistema urejanja slovenske krajine in primerjalne analize 

tujih krajinskih politik. Tako so bili udeleženci seznanjeni z aktualnimi vsebinami in cilji 

projekta ter povabljeni k razpravi o ukrepih za izboljšanje razmer skozi perspektivo lastnih 

izkušenj. Udeleženci v razpravi dopolnili oceno stanja ter predstavili tudi nazore, ki jih vodijo 

pri delu. Spodbujeni so bili k razmisleku o možnih izboljšavah obstoječih instrumentov 

sistema in iskanju novih rešitev za sistemske ali konkretne izzive v praksi.  
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Nabor vabljenih udeležencev je bil izdelan s pomočjo preglednega seznama akterjev (glej 

organigram akterjev), ki se v okviru štirih ministrstev in povezanih strokovnih služb v praksi 

srečujejo z vprašanji urejanja krajine. Vabila za udeležbo so bila posredovana odgovornimi 

osebam, ki so imenovale posamezne udeležence. 

 

 

Slika 1: Organigram ključnih institucionaliziranih akterjev s področja prostora, varstva okolja, 

kmetijstva, gozdarstva, turizma in kulturne dediščine na osnovi katerega so bila  

posredovana vabila k sodelovanju predstavnikov na delavnicah projekta Izhodišča za 

oblikovanje krajinske politike. 
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3 Analiza udeležencev  

Udeleženci na delavnicah so bili predstavniki 4 resorjev, ki s svojim delovanjem najbolj 

neposredno spreminjajo podobo krajine in je zato poznavanje njihovih stališč in načel 

ključno za oblikovanje izhodišč in ukrepov krajinske politike. Razdelitev dela med 

sektorji jih pogosto vodi v formalno ločeno delovanje, možnosti za sodelovanje med temi 

akterji pa so zaradi pomanjkanja časa in drugih obveznosti pogosto omejene. Delavnice so 

delovale kot  priložnost za neformalno izmenjavo pogledov in mnenj.  

Skupno je bilo na delavnice vabljenih 62 organizacij, ki se neposredno ali posredno 

ukvarjajo z varstvom, razvojem ali upravljanjem krajine. Izbor so sestavljali tako predstavniki 

javnega kot zasebnega sektorja. Vabilu se je odzvalo in na vseh dogodkih skupaj sodelovalo 

64 udeležencev, ki so predstavljali 33 različnih organov, institucij in organizacij ( 8 državnih 

organov, 8 javnih zavodov državnega pomena, 7 lokalnih skupnosti in 10 zasebnih 

organizacij). Več kot ene delavnice so se udeležili predstavniki Ministrstva za kulturo, 

Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter in 4 

javnih zavodov (ZVKDS, ZRSVN, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zavod za 

gozdove).  Na vseh 4 dogodkih so sodelovali predstavniki  MKGP, MOP in ZVKDS. 

3.1 DELAVNICA IG (20 udeležencev/15 organizacij) 

krovne organizacije: MKGP, MK, ZVKDS, ZRSVN, MGRT, KIS, KGZS, MOP 

lokalne in zasebne organizacije: Občina Ig, KP Ljubljansko barje, Občina Brezovica, Občina 

Vrhnika, Turizem Ljubljana, Občina Log Dragomer, LUZ d.o.o. 

vabljeni, a ne prisotni: RRA LUR, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Občina Horjul, Občina 

Borovnica,, LAS Sožitje med mestom in podeželjem, Direkcija RS za vode, LAS Barje, 

Občina Dobrova – Polhov Gradec   

3. 2 DELAVNICA JEZERSKO (15 udeležencev/10 organizacij) 

krovne organizacije: MOP, MK, ZVKDS, ZRSVN, KGZS, MKGP, Triglavski narodni park 

lokalne in zasebne organizacije: Občina Jezersko, Vila Planinka, Šenkova domačija 

vabljeni, a ne prisotni: Občina Solčava, TIC Jezersko, Kmetija Makek, Kmetija Ancel, 

NATUR-ETNO ALP s.p., K&Z svetovanje za razvoj d.o.o., BSC Kranj – Regionalna agencija 

za spodbujanje razvoja Gorenjske, Planinska zveza Slovenije, Hidrotehnik d.o.o., MGRT, 

KIS, DOPPS, LUZ d.o.o., Občina Preddvor, Občina Tržič,  

3. 3 DELAVNICA LJUTOMER (21 udeležencev/15 organizacij) 

krovne organizacije: MK, Direkcija RS za vode, ZVKDS, MOP, MKGP, KGZS, Zavod za 

gozdove 

lokalne in zasebne organizacije: Občina Ljutomer, Občina Ormož, Zavod za turizem 

Lendava, RRA Prlekija, RRA Pora Gornja Radgona, KP Goričko, ZEU družba za načrtovanje 

in inženiring, Razvojni center Murska Sobota 
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vabljeni, a ne prisotni: Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, ARSO, Inšpektorat 

RS za okolje, ZRSVN, RRA za Pomurje, RA Sinergija, Center za zdravje in razvoj, 

Biogradnja s.p. 

3. 4 DELAVNICA LJUBLJANA (8 udeležencev/8organizacij) 

krovne organizacije: MOP, Zavod za gozdove, ZVKD, MKGP 

lokalne in zasebne organizacije: Locus d.o.o., KP Tivoli in Šišenski hrib, RRA LUR, Tematski 

center Vode d.o.o. 

vabljeni, a ne prisotni: Hidrotehnik d.o.o., KIS, Gozdarski inštitut Slovenije, Slovenska 

turistična organizacija, ARSO, ZRSVN, MGRT, MOL, LUZ d.o.o., Inšpektorat RS za okolje in 

prostor, DOPPS, RP Kozjansko, RP Škocjanske jame, KGZS 

 

 

 

Slika 2: Zastopanost sektorjev na posamezni delavnici. 
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Slika 3: Deležniška struktura prisotnih organizacij, institucij in državnih organov posamezne delavnice. 

 

  



9 
 

4. POROČILA Z DELAVNIC  

 
Po vsaki delavnici so bila izdelana pisna poročila, ki so bila posredovana udeležencem, 

članom medresorske skupine in javno objavljena na internetni strani projekta 

www.krajinskaarhitektura.si.  

Več: http://www.krajinskapolitika.si/porocilo/tematske-delavnice/ 

V nadaljevanju so kratko povzeta glavna sporočila posameznih delavnic, izpostavljene so 

ključne točke, o katerih so se strinjali vsi sodelujoči akterji. Pomemben je zlasti razmislek o 

tem, kako slednje prenesti v zasnovo izhodišč krajinske politike in tako smiselno uporabiti 

vsebino z delavnic ter vzpostaviti trdno osnovo za nadaljnje delo.  

 

4.1 DELAVNICA IG 

Krajinski okvir: zavarovana krajina Krajinskega parka ljubljansko barje 

Območje Ljubljanskega barja kot sklenjena celota povezuje administrativna ozemlja 7 občin. 

Upravlja ga Javni zavod KP Ljubljansko barje, ki skrbi za izvajanje varstvenih ukrepov in 

spremlja stanje prostora na terenu. Zaradi bližine mesta Ljubljana in pospešenega 

urbaniziranja naselij na njegovem obrobju je podvržen močnim pritiskom degradacije. 

Njegovo podobo spreminjata 2 skrajnosti – opuščanje rabe in zaraščanje površin vplivata na 

izginjanje kulturne krajine, intenzifikacija kmetijstva in gradnja pa na biodiverziteto ter stanje 

naravnih habitatov živalskih in rastlinskih vrst. Usklajevanje varstvenih in razvojnih interesov 

na Ljubljanskem barju je tako velik izziv za številne deležnike v prostoru, ki ga vrednotijo na 

podlagi različnih meril. Krajina je bila izbrana za referenčni okvir prav zaradi števila prisotnih 

resorjev v prostoru in križanja njihovih pristojnosti na terenu. Njihove izkušnje iz prakse so 

jasno nakazale glavne teme, ki jih mora nasloviti krajinska politika, če želi urediti sistem 

varstva in razvoja slovenskih krajin.   

Poudarki razprave z Iga 

Turizem je najhitreje razvijajoča se panoga, katere uspešnost temelji na trženju prostorskih 

vrednot in krajine. Sistemi vzajemnih koristi med dejavnostjo in prostorom so v urbanih 

centrih že zasnovani, kjer se prihodki iz turizma pretakajo v investicije za prenove in 

vzdrževanje javnega prostora. Upravičen je razmislek o tem, kako lahko dejavnost vrača 

tudi v urejanje slovenske krajine in jo s tem ohranja oz. razvija za prebivalce in 

obiskovalce. Usmerjanje turizma v manj znana območja (butični turizem) bi lahko 

razbremenilo bolj znane lokacije, za to pa je treba ohranjati kvalitete vseh krajin, ne le 

najvrednejših. 

Dediščinske kulturne krajine so kompleksna krajinska območja, ki se spreminjajo 

predvsem zaradi spreminjajoče se rabe (ali tehnike rabe). Hkrati se z rabo izvaja 

najučinkovitejše varstvo in ohranjanje identitete teh krajin. To je treba upoštevati pri izbiri 

pristopa varstva, ki vključuje tudi razvojni vidik prostora (posodabljanje in nove tehnike). 

Vzporedno je treba razvijati družbeni odnos do prostora, ki ni namenjen sebičnemu 

individualnem dokazovanju (barvne fasade, vinogradi, smeti), temveč mora postati 

prepoznaven kot vrednota v domeni javno dobrega.  

http://www.krajinskapolitika.si/porocilo/tematske-delavnice/
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Več: http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/IKP_Tematska-delavnica-

1_zapisnik.pdf 

 

4.2 DELAVNICA JEZERSKO 

Krajinski okvir: izjemna kulturna krajina Jezersko 

Jezersko je uvrščeno na seznam izjemnih krajin, ki ga je oblikovala strokovna delovna 

skupina v 90. letih. Na podlagi pestrosti krajinskih elementov in prepoznavnega krajinskega 

vzorca se njegovo upravljanje trenutno izvaja skozi status kulturne krajine. Glavni dejavnosti 

prebivalcev na ožjem območju sta turizem in kmetijstvo. Lokalna skupnost  krajino obravnava 

kot vrednoto ter si prizadeva za ohranjanje njenih značilnosti skozi trajnostni turizem in 

ekološko kmetovanje. Pri tem se soočajo z izzivom usklajevanja izvajanja varstvenih ukrepov 

in želje po razvoju tržne dejavnosti. Moment prenosa formalnih določil v prakso je v krajini 

močno prisoten, zato je bil stik z lokalnimi nosilci dejavnosti pri organizaciji dogodka ključen.  

Ključni poudarki razprave z Jezerskega 

Vključevanje vseh akterjev v postopke zasnove in izvedbe aktov, projektov in strategij 

zagotavlja večjo stopnjo razumevanje in ustreznejšega izvajanja dejavnosti na terenu. 

Sistemska komunikacija med deležniki je vodena skozi celoten proces priprave in izvajanja 

projektov. 

Optimalen prenos vsebin iz zakonskih določil v prakso je pomemben del varstva krajine, 

ki povezuje strateško in operativno raven upravljanja. Na terenu to pomeni fizični stik med 

predstavniki državnih služb in sektorskimi službami, občinami, lokalnim prebivalstvom in 

ostalimi uporabniki prostora. Učinkoviti načini prenosa vsebin so sistemsko podprti in 

organizirani z mislijo na ljudi, ki formalno in neformalno izvajajo predpisane ukrepe. Tak 

stik se z majhnim vložkom in dobrim rezultatom lahko izvaja skozi lokalne svetovalne 

pisarne, terenske delavce in zaposlene v okviru LAS-ov. Največja prednost učinkovitejšega 

sistema varstva pa je večja odzivnost vseh akterjev upravljanja ter zavidljiva in vzdrževana 

podoba krajine.  

Več: http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/Tematska-delavnica-

2_zapisnik.pdf 

 

4.3 DELAVNICA LJUTOMER 

Krajinski okvir: kulturna krajina Jeruzalemsko Ormoških goric 

Jeruzalemske gorice predstavljajo tipično kulturno krajino vinorodnega okoliša Štajerske 

Slovenije. Zaključeno območje Jeruzalemskih goric je razdeljeno med upravljanje dveh 

krajinskih parkov: Krajinski park Jeruzalemsko-ormoške gorice in Krajinski park Ljutomerski 

ribniki. Krajina je intenzivno preoblikovana s tradicionalnimi vinogradniškimi terasami, zaradi 

katerih je bil predel Jeruzalema prepoznan tudi kot izjemna kulturna krajina. Istovetenje 

širšega kroga prebivalcev z načinom pridelave vinskih trt je močno, a odvisno samo od 

ozaveščenosti samih pridelovalcev. Interes po intenzifikaciji pridelave je zelo močan, hkrati 

pa novi načini pridelave rušijo tradicionalne zakonitosti, ki so se zapisale v krajino in 

http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/IKP_Tematska-delavnica-1_zapisnik.pdf
http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/IKP_Tematska-delavnica-1_zapisnik.pdf
http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/Tematska-delavnica-2_zapisnik.pdf
http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/Tematska-delavnica-2_zapisnik.pdf
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družbeno zavest. Instrumenti za svetovanje in pomoč lastnikom vinogradov so zelo omejeni, 

odgovornost in pristojnosti v prostoru pa so razdrobljene med resorji. Pojavlja se vprašanje o 

smiselnosti ohranjanja podobe kulturne krajine pred izkoriščanjem potenciala večje 

pridelave. To vprašanje je aktualno v številnih slovenskih krajinah, zato je iskanje odgovora 

nanj smiselno vključiti tudi v usmeritve krajinske politike. 

Ključni poudarki razprave iz Ljutomera  

V prostoru si interesa ohranjanja kulturnih krajin in dobička iz gospodarskih dejavnosti 

nasprotujeta. Za krajino so pogubni zlasti posegi v relief, gradnje ter vnašanje tujerodnih in 

invazivnih rastlin. Do teh pojavov v prostoru prihaja zaradi modernizacije pridelovalnih 

načinov, ki pospešujejo in povečujejo pridelavo ter z njo prinašajo več zaslužka. Tuji 

investitorji praviloma nimajo odnosa do slovenske krajine, ampak jim predstavlja ekonomsko 

dobrino. Neskladja z lokalnimi krajinskimi značilnostmi je težko tako pravno kot fizično 

sanirati, vzvodi za njihovo preprečevanje pa ne zagotavljajo učinkovitega nadzora in 

sankcioniranja. Preventivna skrb za lokalne krajinske značilnosti se lahko vzpostavi skozi 

evidentiranje v raznih registrih, ki morajo biti poenoteni, jasni in ažurirani. S tem se 

preprečuje ohlapna interpretacija določil in opredeljuje cilje za skladen razvoj podobe 

kulturne krajine. Pri zastavljanju krajinskih ciljev je treba upoštevati okoljski, družbeni, 

kulturni in ekonomski vidik. 

Več: http://www.krajinskapolitika.si/porocilo/tematske-delavnice/ 

 

4.4 DELAVNICA LJUBLJANA 

Krajinski okvir: krajina ohranjene narave v mestu - Krajinski park Tivoli, Rožnik in 

Šišenski hrib 

Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib  sta narava in kultura zelo 

povezani, saj park predstavlja enega od zelenih klinov, ki se dotikajo centra mesta Ljubljane. 

Vsekakor je eden najbolj obiskanih krajinskih parkov, kar onemogoča optimalno izvajanje 

ukrepov varstva, hkrati pa lahko zelo neposredno in učinkovito širi zavedanje o pomenu 

ohranjanja naravnih območij in njihovi vrednosti. Park ima izrazito socialno ekološko funkcijo, 

ki vzpostavlja vsakdanji aktivni stik zlasti med številnimi lastniki zemljišč in uporabniki 

prostora. V temah kot so naravovarstvo, rekreacija, gozdarstvo in turizem se križata tako 

zasebni kot javni interes, njuno usklajevanje pa marskidaj prevlada nad izvajanjem 

varstvenih ciljev parka. Jasni cilji in dobro zastavljene sistemske rešitve pomagajo poenotiti 

vrednote v družbi, oblikovati pa jih je treba v dialogu z akterji v prostoru.        

Ključni poudarki razprave iz Ljubljane 

Narava in kulturna dediščina sta enakovredni sestavni prvini krajine, a sta v sistemu varstva 

obravnavani pod ločenimi pristojnostmi. Pojem krajina se je v sklopu obeh področij razvijal 

različno, zato je krajina v sklopu narave bolj učinkovito varovana kot v sklopu kulturne 

dediščine, kjer dediščinska krajina velja za »eksotični« termin znotraj kategorij kulturne 

dediščine. Razlog za to je njen kompleksen spreminjajoč se značaj, ki se ne sklada povsem 

z vzpostavljenimi pristopom k varstvu pretežno stavbne dediščine. Spreminjanje krajine skozi 

čas je naraven proces, ki ga je treba upoštevati in s primernimi strokovnimi usmeritvami 

http://www.krajinskapolitika.si/porocilo/tematske-delavnice/
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nadzorovati. Krajino naj se ne varuje kot enoto kulturne dediščine, temveč integrirano v 

sistem dejavnosti urejanja prostora. 

Pomen biodiverzitete je pri urejanju prostora neizkoriščen. Sklicevanje na biodiverziteto 

določenih območij kulturne krajine predstavlja potencial za oblikovanje medsektorskih 

projektov varstva in razvoja krajine. Pri tem je treba razvijati znanje o talni biodiverzitet in 

njenem vplivu na ekološke funkcije tal in talne tipe, ki pomembno sooblikujejo krajinske tipe 

ter nosijo del njihove prepoznavnosti.  

Več: http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/IKP_Tematska-delavnica-

4_zapisnik.pdf  

http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/IKP_Tematska-delavnica-4_zapisnik.pdf
http://www.krajinskapolitika.si/wp-content/uploads/2019/03/IKP_Tematska-delavnica-4_zapisnik.pdf
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5. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA TEMATSKIH DELAVNIC 

  

Skozi razprave na delavnicah so udeleženci definirali probleme, s katerimi se soočajo pri 

sprejemanju odločitev in izvajanju ukrepov v prostoru ter kot odgovor nanje iskali možne 

rešitve. Na vsebinska izhodišča razprav so vplivale različne lokacije dogodkov in pestra 

sestava udeležencev. To je pripeljalo do različnih tematskih poudarkov na posameznem 

dogodku. Medsektorska sestava delovnih skupin se je izkazala kot zelo uspešna, saj je 

omogočila dobro podlago za izmenjavo mnenj. Poleg na tematski okvir vezanih iztočnic, ki so 

jih odpirali udeleženci, so povsod razmišljali tudi o širših vprašanjih, ki jih zastavlja krajinska 

politika.  

Največje zanimanje sta zbujali dve vprašanji:  

- kako sestaviti in zagotoviti organizacijsko strukturo, ki bi omogočila bolj učinkovit prenos 

sektorskih politik in ukrepov v prakso rabe prostora in izvajanja dejavnosti; 

- kako vzpostaviti bolj učinkovit sistem medsektorskega sodelovanja na vseh ravneh 

načrtovanja razvojni programov in izvajanja politiki in ukrepov ter zagotoviti večjo 

skladnost delovanja in pospeševanje učinkov v prostoru. 

Iz razprave je možno povzeti izrazito očitne probleme in priporočila za urejanje krajine. 

5.1 Problemi  

5.1.1 Problem celovitega urejanja krajine in pomanjkljivosti načrtovalskega okvira 

Za celovito urejanje krajine je aktualni način prostorskega načrtovanja omejeno učinkovit, 

določila prostorskih aktov ne sežejo na področja izvedbe in podrobne rabe ter nadzora in 

spremljanja stanja, določila prostorskih aktov danes zagotovijo namensko rabo in pogoje 

graditve objektov, ne uspejo pa zagotoviti drugih ukrepov, ki spremljajo razvoj v krajini in 

zagotavljajo varstvo in razvoj kompleksne krajinske strukture in ekološke pestrosti značilne za 

slovensko kulturno krajino; v prostoru se določila prostorskih aktov uresničujejo brez podrobnih 

krajinsko načrtovalskih rešitev kar vodi v siromašenje krajinske pestrosti in kakovosti krajine. 

Predlog rešitve: Za zaokrožena območja krajine kot so Krajinski parki in podobna naj se za 

potrebe razvojnega načrtovanja in zagotavljanja vsestransko skladnega razvoja krajine 

predvidi obveznost izdelave »krajinskega načrta«. Krajinski načrt lahko zagotovi celostno 

nadzorovano preobrazbo krajine in uveljavil upoštevanje kulturno varstvenih in naravo 

varstvenih pogojev ter drugih ustreznih podrobnih izvedbenih ukrepov za razvoj kulturne 

krajine v skladu z gospodarskimi, ekološkimi in družbenimi potrebami in vrednotami lokalnega 

okolja in širše družbene skupnosti. 

Primer: Jeruzalemsko Ormoške gorice, vinorodno območje z velikim pridelovalnim 

potencialom in večjo kulturno in naravo varstveno vrednostjo, opredeljeno kot krajinski park že 

v 70-tih letih, danes razdeljeno med dve občini, ki varujeta vsaka svoje   območje, je ujeto v 

dinamičen proces prenavljanja vinogradov, ki ga ne podpira nikakršen celovit načrt urejanja 

krajine. Medtem ko se spreminja smer obdelovalnih teras, iz prostora izginjajo zaraščene 

grape in posamezna drevesa, prostor je bolj  intenzivno obdelan, ekološko osiromašen in 

likovno manj privlačen.  
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5.1.2 Problem uveljavljanja različnih sektorskih predpisov in ukrepov v praksi rabe 

prostora  

V upravljanju krajine je med lastniki in izvajalci dejavnosti na terenu občutno pomanjkanje 

strokovne, po možnosti medsektorsko usklajene, podpore za izvajanje različnih sektorskih 

predpisov in ukrepov; na terenu je prisoten revirni gozdar, slabše je dostopno svetovanje 

kmetijske svetovalne službe, veliko vztrajnosti je potrebne za usklajevanje z zahtevami 

kulturno varstvene službe, sorazmerno dobro prisotna je naravovarstvena stroka.   

Predlog rešitve: Za potrebe učinkovitega upravljanja, ki cilja na uresničevanje strateških 

razvojnih ciljev ter različnih resorskih zavez, predpisov in ukrepov v praksi rabe in urejanja 

prostora naj se zagotovi delovanje medresorskih svetovalnih služb, mrežo razvojnih pisarn, ki 

bo podpirala usklajeno uveljavljanje resornih predpisov in drugih ukrepov na terenu. Predpise 

je treba približati praksi, razvojno svetovalno mrežo je treba sektorsko dopolniti, medsektorsko 

povezati ter zgostiti, približati uporabnikom. 

Primer: Jezersko, območje nacionalne prepoznavne vrednosti, izjemna alpske krajina, 

prostorsko umaknjeno iz glavnih razvojnih tokov in središč, privlačno za razvoj turistične 

dejavnost; v procesih razvojnega načrtovanja so posamezni lastniki prevečkrat prepuščeni 

sebi, predpisi in ukrepi sektorjev jih v praksi prenavljanja objektov in posestev pa tudi pri 

načrtovanju preobrazbe kmetijskih dejavnosti in razvoja dopolnilnih dejavnosti težko dosežejo, 

k svetovalcu je treba odpotovati, se organizirati zato so slabo motivirani in v prostoru prihaja 

do rešitev, ki imajo negativen vpliv na celotno območje in na razvojno vrednost krajine za 

skupnost.   

5.1.3 Problem varstva kulturne krajine 

Formalno varstvo kulturne krajine pomembno zaznamuje narava krajine, krajina se ves čas 

spreminja pod vpliv naravnih procesov in človekovega delovanja, vloga kulturnega varstva 

krajine je zato izjemno zahtevna, sega v široko polje celostnega upravljanja krajine ter se 

neodvisno od drugih upravljavskih mehanizmov oziroma povsem samostojno v praksi težko 

uveljavlja; kulturni vidik varstva, razvoja in upravljanja krajine je podrejen številnim drugim 

vidikom, nima na razpolago ustreznih ukrepov, upravljavskih struktur in mehanizmov ter v 

sistemu ne uspeva učinkovito uveljavljati izvajanja potrebnih ukrepov v praksi  kar vodi v 

siromašenje kulturne vrednosti krajine predvsem in vpliva na pomanjkljivo upoštevanje 

kulturne vrednosti in družbenega pomena krajine v procesih načrtovanja in izvajanja varstva, 

razvoja in upravljanja.    

Predlog rešitve: Vlogo kulturnega varstva krajine je treba v sistemu povečati in ustrezno 

povezati z drugimi vidiki varstva in upravljanja, poskrbeti je treba za operativno izvajanje 

varstva z organizacijskimi in drugimi ukrepi (kadri, sredstva, izobraževanje), ki bodo zagotovili 

bolj enakovredno in učinkovito varstvo kulturne krajine, dvig razumevanja pomena kulturne 

vrednosti krajine in večje poznavanje praktičnih načinov urejanja kulturne krajine v procesih 

načrtovanja varstva in razvoja in upravljanja krajine.  

Primer: Krajinski park Tivoli Rožnik Šišenski hrib, značilno območje ohranjene narave v 

urbanem okolju, v 80-tih zavarovano kot območje posebnega kulturnega in naravo 

varstvenega pomena, status je v sebi združeval potrebo po usklajevanju kulturne in 

naravovarstvene vrednosti, celovito je varoval krajino in njene družbene in ekološke funkcije 

ter ustvarjal dobre pogoje za vodenje razvoja; s spremembami organizacije na področju 
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varstva kulturne in naravne dediščine ter novim odlokom o zavarovanju je ohranjanje narave 

dobilo večjo institucionalno podporo, v praksi upravljanja se je ustvarilo organizacijsko, 

kadrovsko in finančno neskladje v načinu uveljavljanja kulturnega in naravovarstvenega vidika 

varstva in razvoja krajine, ki ni dobro za skladen razvoj zavarovane krajine.   

5.1.4 Problem povezovanja turistične dejavnosti z urejanjem krajine 

Slovenska krajina je prepoznana kot ena o ključnih privlačnosti za razvoj turistične dejavnosti, 

slikovitost kulturne krajine in ohranjenost narave sta daleč najmočnejši sporočili turističnih 

oglasov na nacionalni in samo nekoliko manj izrazito tudi na lokalni ravni, ob tem pa krajina ni 

prepoznana kot pomembna turistična infrastruktura oziroma razvojni vir; turistična dejavnost 

črpa koristi urejene krajine ni pa ustrezno vpeta v njeno varstvo, razvoj in upravljanje; turizem 

vpliva na povečan obseg rabe prostora in z novo infrastrukturo nezadržno spreminja krajino in 

naselja; ob tem razvoj dejavnosti poteka v prostoru izrazito razpršeno, preko številnih akterjev, 

brez skupnega imenovalca, načrtovanja in upoštevanja vplivov na krajino in okolje kar vodi v 

pojav številnih sistemsko slabo usklajenih posegov v prostor in sproža postopno degradacijo 

krajine ter odpira vprašanja o prevzemu odgovornosti za razvoj krajine in o soudeležbi  panoge 

pri upravljanju.  

Predlog: Povečati je treba zavedanje o pomenu krajine za turistični razvoj in nosilce izvajanja 

dejavnost odgovorno vključiti v načrtovanje lokalnega razvoja; na izvedbeni ravni je izvajanje 

turistične dejavnosti vsebinsko povezati z urejanjem krajine in prostora; oblikovati je treba 

ukrepe za celostno načrtovanje turističnega razvoja v prostoru in za obvladovanje vplivov na 

krajino, okolje in družbo ter vključiti sektorske službe in ključne akterje v procese varstva, 

načrtovanja in upravljanja varstva na lokalni ravni in višjih ravneh; zagotoviti je treba znanje, 

sredstva in organizacijo za celovito in odgovorno vodenje razvoja turistične dejavnosti v 

lokalnem okolju, ki bo prispevala k povezovanju akterjev in postala enakovreden del 

medsektorskega sistema obvladovanja razvoja krajine; del zaslužka od izvajanja turistične 

dejavnosti se mora v lokalno krajino vrniti preko ukrepov in sredstev za izboljšanje učinkov 

upravljanja krajine, tudi preko prispevka v znanju, kadrih in sredstvih za delo medresorskih 

razvojnih pisarn.    

Primer: Krajinski park Ljubljansko barje, z ustanovitvijo parka na območju sedmih občin je 

država pred desetimi leti realizirala namero Ljubljanskih občin iz 80-tih, da območje dolgoročno 

zavaruje in upravlja kot kompleksno območje kulturnega in naravovarstvenega pomena ter 

vzpostavila osnovne organizacijsko upravne pogoje za čezmejno skladno ohranjanje 

zavarovanih vrst in habitatov; uprava parka je kasneje prevzela tudi funkcijo upravljanja z 

območjem varstva Svetovne kulturne dediščine UNESCO na Igu, ne pa tudi za celotno 

območje varstva kulturne dediščine; promocija ohranjene narave in UNESCO dediščine vpliva 

na izjemen interes za obisk območja, uprava Krajinskega parka opozarja na problem 

usklajevanja naravo varstvenih ukrepov s kmetijsko rabo prostora in na potrebe po novih 

ureditvah poti, razgledišč in druge informacijsko turistične infrastrukture, veliko število občin 

vpliva na veliko število različnih interesov v prostoru in na težave pri usklajevanju in oblikovanju 

skupnih razvojnih vizij in strategij, krajine v procesih urejanja ne zastopa nihče, nihče ne 

spremlja stanja in se ne zavzema za interese varstva, razvoja in upravljanja te izjemne vodnate 

krajine kar povečuje število in obseg negativnih vplivov na krajino ter slabo vpliva na celovito 

podobo in funkcije krajine Ljubljanskega barja.  
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5.2 Priporočila delavnic  

Delavnice so nedvoumno potrdile v izhodišču projekta izpostavljeno potrebo stroke po 

tem, da se na ravni države oblikujejo jasni skupni cilji in merila za varstvo krajine ter 

tudi, da je treba za potrebe dobre prakse: 

- priznati kompleksno naravo in pomen krajine za razvoj posameznikov, skupnosti in 

države ter zato povečati pomen krajine v procesih odločanja o razvoju na različni ravneh in 

področjih odločanja;  

- oblikovati rešitve za učinkovito medresorsko usklajevanje programov in ukrepov na 

različnih ravneh delovanja države – npr oblikovati medresorske delovne skupine, pripravljati 

interdisciplinarne strateške in operativne razvojne programe, priporočila in ukrepe;  

- vzpostaviti strokovno službo za celostno obravnavo krajine katere pristojnosti morajo 

segati čez posamezne resorje, umestiti jo je treba na medsektorski oziroma vladni nivo;  

- oblikovati rešitve za resnično učinkovit prenos sektorskih predpisov in ukrepov na 

lokalno raven – ustvariti mrežo interdisciplinarnih svetovalnih pisarn ter zagotoviti 

dostopnost usklajenega svetovanja na terenu;   

– tekoče spremljati stanje krajine in zagotoviti akterjem pravočasno in učinkovito podporo 

in ukrepe v procesih odločanja o posegih in procesih preobrazbe; 

- izpostaviti pomen človeka, posameznika v krajini in družbeni pomen krajine, 

prepoznati vlogo prebivalcev in lastnikov zemljišč ter strokovnih delavcev na terenu v 

urejanju krajine ter jih opolnomočiti za sodelovanje v urejanju krajine ter poskrbeti za njihovo 

vključevanje v oblikovanje rešitev;   

- pripraviti splošne in konkretne smernice za urejanje krajine, ki bodo služile kot osnova 

za pripravo državnih, regionalnih in občinskih prostorskih načrtov ter presojanje vplivov na 

okolje; potrebna so tudi navodila, priporočila in druga strokovna gradiva za razvoj dobrih 

praks;  

- zasnovati pilotne projekte za razvoj dobre prakse osnovane na posebnostih slovenske 

krajine, oblikovati zbirko dobrih praks: 

- oblikovati program formalnega in neformalnega izobraževanja o varstvu, načrtovanju  in 

upravljanju krajine, ki bo deloval kot temeljna podlaga za učinkovito soudeležbo akterjev v 

procesih urejanje krajine v prihodnosti.  

 

 

 

 

 

 


