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1. UVOD
V Sloveniji je skrb za krajino, njeno varstvo in razvoj že trdno vgrajena v prostorskonačrtovalske postopke, hkrati pa tudi v evropskem prostoru postaja vse bolj prisoten predmet
zanimanja in delovanja sodobne družbe, kar se odraža v ESDP in Evropski konvenciji o krajinah,
ki je državam podpisnicam naložila skrb za krajino na celotnem ozemlju vsake države. V
Sloveniji so določila Evropske konvencije o krajini v veliki meri že uveljavljena, uresničevanje
nekaterih bo zagotovljeno tudi na podlagi prizadevanj, ki so v teku in ki jih bo še treba
vzpodbuditi, predvsem pa zagotoviti ustrezne mehanizme za uresničevanje prostorskoplanskih
oziroma prostorskoureditvenih določil.
Evropska konvencija o krajini, katere podpisnica je tudi Slovenija, med drugim vpeljuje pojem
prepoznavnosti. Območja oz. prvine prepoznavnosti krajine naj bi se - skladno z določili
Strategije prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: SPRS) in Prostorskega reda Slovenije
(v nadaljevanju: PRS) določala za območje celotne države na podlagi krajinskih in arhitekturnih
regij. Glede na pomembnost se delijo na nacionalno pomembna krajinsko prepoznavna območja
in druga območja, ki izstopajo po svoji kulturni in simbolni prepoznavnosti. Ta območja oziroma
prvine naj bi se podrobneje določila kot prostorske enote na podlagi ustreznih strokovnih podlag
v okviru priprave regionalnih zasnov prostorskega razvoja (RZPR), strategij prostorskega
razvoja občin (SPRO), prostorskih redov občin (PRO) in lokacijskih načrtov (LN).

1.1 Problem in izhodišča
Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 84/04) je bil v letu 2004 sprejet kot prostorski akt, ki
skupaj s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) določa temeljna
pravila za urejanje prostora na državni ravni. Poleg teh se bodo - predvsem za potrebe
prostorskega načrtovanja na regionalni in lokalni ravni - sukcesivno pripravljala tudi podrobnejša
pravila, ki bodo namenjena pripravi usmeritev za urejanje prostora na posameznih področjih.
Podrobnejša pravila morajo izhajati iz določil Politike urejanja prostora Republike Slovenije
(2001), SPRS in PRS ter iz mednarodnih usmeritev na področju prostorskega razvoja. Pri tem
morajo biti upoštevani socialni, gospodarski in okoljski dejavniki prostorskega razvoja.
Na podlagi upoštevanja pravil za urejanje prostora se bosta na vseh načrtovalskih ravneh
(državni, regionalni in lokalni) vzpostavljali primerna raven in smiselna enotnost prakse
prostorskega načrtovanja v Sloveniji. Pravila naj bi spodbujala kakovostno delo in ustvarjalnost
pri prostorskem načrtovanju ter vodila k izboljšanju in preseganju zatečenih problemov urejanja
prostora.
Z uresničevanjem pravil za urejanje prostora, ki jih predpisuje Prostorski red Slovenije in jih
bodo na nižjih načrtovalskih ravne določali prostorski akti regij in občin (RZPR, SPRO in PRO),
se bo zagotavljalo varstvo in uveljavljanje javne koristi na področju urejanja prostora v Sloveniji,
saj bodo neposredno zavezujoča za pripravljavce prostorskih aktov in za vse, ki sodelujejo pri
izvajanju nadzora nad kakovostjo prostorskih aktov ter nad stanjem v prostoru.
Temeljni problem te naloge je obravnava pojma prepoznavnosti krajin in opredelitev
podrobnejših pravil za ohranjanje prepoznavnosti slovenskih krajin. Pojem prepoznavnosti
krajin se je v slovenskem prostoru uveljavil skozi najpomembnejša prostorska akta v državi,
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) in Prostorski red Slovenije (PRS), ki sta bila
sprejeta v letu 2004. V dosedanjih pojmovnih in prostorskih opredelitvah so pomembna
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predvsem nacionalno prepoznavna območja, ki so prikazana v SPRS. Najpomembnejša
dejavnika teh območij sta kmetijstvo, ki je z rabo tal v stoletjih oblikovalo značilne,
prepoznavne krajinske strukture, in poselitev, ki je v preteklosti z visoko stopnjo prilagajanja
krajinski zgradbi in naravnim procesom ustvarila prepoznavne vzorce poselitve ter z umestitvijo
in oblikovanjem nekaterih arhitekturnih členov soustvarja pomembne simbolne pomene
nekaterih območij.
Najpomembnejša izhodišča za pripravo podrobnejših pravil za urejanje prostora, katerih cilj je
ohranjanje prepoznavnosti slovenskih krajin, so:
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03)
- Politika urejanja prostora Republike Slovenije MOP - UPP, december 2001
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04)
- Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
- Evropska konvencija o krajini (Uradni list RS, št. 19/03)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o ohranjanju narave (UL RS, št. 56/99, 31/00, 110/02, 119/02, 96/04)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03)
Pri pripravi naloge so strokovna izhodišča, predstavljena v gradivih:
- Ogrin, D. Preobrazba kulturne krajine Sloveniji kot posledica strukturnih sprememb v
kmetijstvu zaradi pridružitve Evropski uniji, Inštitut za krajinsko arhitekturo, BF,
Ljubljana, 1998
- Ogrin, D. Strategija varstva krajine v Sloveniji. Inštitut za krajinsko arhitekturo, BF,
Univerza v Ljubljani, 1996
- Marušič, I. in sod. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, Metodološke
osnove. Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 1998
- Usmeritve za urejanje izjemnih krajin v Sloveniji, Acer Novo mesto, 1998
- Krajina in prostorski razvoj Slovenije – zasnova, Oddelek za krajinsko arhitekturo, BF,
Ljubljana, 2001
- Kučan, A. Dejavniki nacionalne prostorske identitete v Sloveniji; doktorska disertacija.
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1996
- Kučan, A. Krajina kot nacionalni simbol, Ljubljana, 1998
- Slovenski prostor 2020 – Naravne in kulturne vrednote in prostorski razvoj Slovenije –
zasnova, Acer Novo mesto, 2001
- Slovenski prostor 2020 – Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenije – zasnova, Acer Novo
mesto, 2001
- Smernice za urejanje obcestnega prostora ob dolenjski avtocesti Ljubljana – Obrežje, Acer
Novo mesto, oktober 2002
- Valorizacija in vključevanje vrednot krajine v prostorske instrumente, Acer Novo mesto,
december 2003
- ter druga gradiva.

1.2 Cilji in namen raziskave
Namen raziskave je določiti merila za opredeljevanje prepoznavnosti slovenskih krajin in
ugotoviti, kateri deli slovenskega krajinskega prostora so zaradi svoje krajinske zgradbe
pomembni za prepoznavnost Slovenije, pri čemer naj bi se v raziskavi usmerjali predvsem na
opredeljevanje tovrstnih območij na nižjih načrtovalskih ravneh (SPRO, PRO, RZPR in LN).
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Temeljni cilj raziskave je zagotoviti ohranjanje krajinskih prvin in območij, ki so pomembna za
ohranitev obstoječe, krepitev ali ustvarjanje nove prepoznavnosti slovenskih krajin v postopkih
priprave prostorske dokumentacije.
Poleg tega so cilji raziskave:
- Pregledati in ovrednotiti stanje slovenskih krajin, zlasti pa območij prepoznavnosti, ki so na
nacionalni ravni opredeljena v SPRS, v razpoložljivi literaturi in na podlagi drugih
dosegljivih podatkov glede na njihovo tipologijo in klasifikacijo.
- Opredeliti merila za določitev območij oziroma prvin prepoznavnosti slovenskih krajin.
- Opredeliti podatke, na podlagi katerih bo mogoče opredeljevanje krajin oziroma krajinskih
prvin, pomembnih za prepoznavnost.
- Opredeliti dejavnosti, ki bistveno prispevajo k oblikovanju in vzdrževanju krajinskih prvin,
pomembnih za prepoznavnost.
- Opredeliti možne vplive neustreznih rab prostora oziroma odvijanja dejavnosti v krajini,
katerih posledica bi lahko bili oziroma že so procesi razvrednotenja krajin.
- Opredeliti usmeritve – pravila za načrtovanje prostorskih ureditev in rabe prostora na
območjih prepoznavnosti krajine.
- Predlagati nabor mehanizmov – instrumentov za uresničevanje prostorskourejevalskih
usmeritev za ohranjanje prepoznavnosti slovenskih krajin.
Rezultat raziskave je predlog kriterijev (meril) za opredeljevanje območij oziroma prvin
prepoznavnosti slovenskih krajin z usmeritvami – pravili za rabo prostora in načrtovanje
prostorskih ureditev z vidika ohranjanja najpomembnejših krajinskih vrednosti, ki so nosilke
prepoznavnosti.
Rezultati raziskave bodo pripravljeni tudi kot predlog dopolnitev Uredbe o Prostorskem redu
Slovenije.

1.3 Metoda dela
Izvedba raziskave temelji na:
- pregledu in pridobivanju podatkov o prvinah krajinske zgradbe, ki so pomembne za
prepoznavnost slovenskega krajinskega prostora (vir: razpoložljiva literature, zakonodaja,
terenski ogledi na testnih območjih)
- analizi stanja najpomembnejših območij prepoznavnosti krajin v Sloveniji in ugotovitvi
največjih problemov v povezavi z njihovim ohranjanjem (z uporabo obstoječih strokovnih
gradiv in po potrebi delno s terenskim delom, obdelavo ter prikazi v okolju GIS),
- opredeljevanju meril za določanje območij in prvin prepoznavnosti krajin ter
- oblikovanju usmeritev – pravil za rabo prostora za najpomembnejše dejavnosti – resorje
(npr. kmetijstvo, poselitev, infrastruktura).
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2. OPREDELITEV PREPOZNAVNOSTI
2.1 Opredelitev temeljnih pojmov
Temeljni pojmi, ki so pomembni za opredeljevanje prepoznavnosti slovenskih krajin, so
povzeti delno po SPRS, delno po PRS in Zakonu o urejanju prostora ter delno po različnih
strokovnih gradivih, ki neposredno ali posredno obravnavajo to tematiko. V nadaljevanju je
podana kratka obrazložitev temeljnih pojmov. Na prvem mesti je pojem prepoznavnosti,
preostali pomembni pojmi pa si v nadaljevanju sledijo v vrstnem redu po abecedi.
- Prepoznavnost krajine
Pojem prepoznavnosti krajin sta v slovenskem prostoru uvedla Strategijo prostorskega
razvoja Slovenije (SPRS) in Prostorski red Slovenije (PRS).
SPRS opredeljuje dejavnike prepoznavnosti krajine:
- strukturna vrednost, ki označuje vizualno kakovost krajinskega območja,
- stopnja ujemanja med morfološkimi in tipološkimi značilnostmi krajine in rabo prostora,
- sestavljenost krajinske zgradbe s kombinacijami oblik naravnih in kulturnih prvin,
- kompleksnost znotraj iste strukturne enote naravnih ali kulturnih prvin,
- avtentičnost in pričevalnost zgradbe,
- kakovost umeščenosti grajenih struktur oziroma vzorcev,
- zgodovinski ali simbolni pomen posameznih delov ali celote.
Prvine prepoznavnosti predstavljajo doživljajske kvalitete posameznih krajinskih območij.
Kulturno in simbolno prepoznavnost ter doživljajsko vrednost slovenske krajine oblikujejo
pestra kulturna krajina, stavbna in naselbinska dediščina podeželja, pogojena s klimatskimi,
geološkimi, reliefnimi in zgodovinskimi razmerami ter naravne vrednote z izrazitimi in
prepoznavnimi lastnostmi.
PRS navaja, da prepoznavnost krajine oblikujejo pestra kulturna krajina, arheološka, stavbna
in naselbinska dediščina ter naravne vrednote z izrazitimi in prepoznavnimi lastnostmi, ki
tvorijo kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine.
V slovarski in leksikografski literaturi sicer ni ustreznih razlag tega pojma, pač pa so
navedene nekatere razlage, s katerimi je vendarle mogoče prepoznavnost jasneje opredeliti.
SSKJ navaja takšno razlago pojma prepoznavanje: (psih) ugotavljanje, da je vsebina kake
zaznave enaka vsebini že prej znane zaznave; in prepoznaven: ki se da prepoznati.
Ob tem vendarle velja primerjati pojem prepoznavnosti s pojmom identiteta, ki ga pogosto
(tudi v angleških prevodih) navajamo kot sopomenko. Veliki slovar tujk (CZ, 2002) navaja
eno od razlag pojma identiteta: ..5. skupek značajskih potez, ki označujejo človeka v lastnih
in tujih očeh.
Na podlagi te opredelitve bi lahko prepoznavnost krajine opredelili kot skupek značilnosti
krajinske zgradbe in njenih simbolnih pomenov (vrednosti), po katerih je neko krajinsko
območje mogoče prepoznati.
Na podlagi navedb v PRS in SPRS ter razumevanja pojma prepoznavnosti lahko med prvine
prepoznavnosti prostor uvrščamo povsem fizične prvine, ki jih zaznavamo v prostoru in
gradijo bolj ali manj privlačne, zanimive, redke ali celo enkratne prostorske strukture z
velikimi doživljajskimi vrednostmi, predvsem pa so pomembne za prepoznavnost določenih
4

CRP: Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006: Podrobnejša pravila za urejanje prostora - ohranjanje prepoznavnosti
slovenskih krajin, zaključno poročilo. Acer Novo mesto, oktober 2005

območij, kar je lahko bodisi posledica njihove značilnosti bodisi enkratnosti (izjemnosti).
Poleg fizičnih prvin so pomembne tudi asociacije, katerih nosilke so te prvine zaradi
morebitnih kulturnih in zgodovinskih pomenov, ki jih je mogoče razbrati iz različnih virov literature, slikarstva, zgodovinskih virov, arheoloških odkritij in podobno.
- Identiteta krajine
Prepoznavnost neke krajinske podobe kot nosilke splošne značilnosti za določeno geografsko
območje, npr. nacionalno ozemlje, pokrajino, tudi območje bivanja družbene skupine.
- Izjemna krajina
Izjemna krajina je naravna ali kulturna krajina, ki izkazuje visoko prizoriščno vrednost kot
odraz svojevrstne zgradbe, praviloma z navzočnostjo ene ali več naslednjih sestavin:
edinstvene rabe tal, ustreznega deleža naravnih prvin in/ali posebnega naselbinskega vzorca
(SPRS).
- Krajina
S pogledom zajet oziroma kot bivanjsko okolje doživljan del zemeljskega površja, za katerega
je značilna prisotnost prvobitnega, naravnega kot tudi prvin nedokončne prepoznavnosti in
negotovosti okolja in bivanja v njem.
Krajina je del prostora, katerega značilnost je prevladujoča prisotnost naravnih sestavin in je
rezultat medsebojnega delovanja in vplivanja naravnih in človeških dejavnikov (ZUreP-1)
- Krajinska enota
Območje z opredeljenimi mejami, ki je enotno v pogledu ene ali več krajinskih značilnosti
(Regionalizacija…1998).
- Krajinska identiteta
Krajinska značilnost, ki je za določeno območje ali krajinski vzorec opredelilna, ki dela
območje ali krajinski vzorec razpoznaven - območju ali vzorcu daje identiteto.
(Regionalizacija…1998).
- Krajinske značilnosti
Prepoznavna lastnost, ki opredeljuje določen krajinski videz ali značaj; na primer:
oblikovanost površja, raba prostora, rastje (Regionalizacija…1998).
- Krajinski tip
Posplošen model za več krajinskih vzorcev (Regionalizacija…1998).
- Krajinski vzorec
Krajinski vzorec je tipološka opredelitev krajinsko morfoloških značilnosti, ki so posledica:
podnebja, ki opredeljuje osnovne značilnosti krajine in se prepozna tako v rabi kot v
rastlinskem pokrovu, reliefa, ki skupaj z vodami oblikuje osnovno morfološko podlago za
krajinsko zgradbo, in rabe tal ali površinskega pokrova, ki je sinteza podnebja in reliefa, in
odkriva tudi razkroj tradicionalnega krajinskega vzorca. Za krajinske vzorce je značilna
prostorska zveznost, zaradi česar se prostorsko ne določajo z mejami (SPRS).
- Kulturna krajina
Kulturna krajina je rezultat vzajemnih učinkov naravnih procesov in človekovega delovanja.
Pri tem ločimo:
- kulturne krajine, ki jih je oblikoval in ustvaril človek zaradi estetskih razlogov,
5
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-

organsko nastale kulturne krajine, ki so izvorno nastale iz socialnih, ekonomskih,
administrativnih in/ali religioznih razlogov,
- asociativne kulturne krajine, v katerih prevladujejo izrazite religiozne, umetniške ali
kulturne povezave z naravnimi prvinami.
Pretežno kulturna krajina obsega večji del Slovenije in skupaj s stavbno, naselbinsko in
krajinsko dediščino oblikuje kulturno prepoznavnost Slovenije. Kulturna krajina se razvija
predvsem na območjih, ki so odmaknjena od večjih urbanih območij – na gričevnatih,
hribovitih, planotastih in kraških območjih ter slabše odcednih ravnicah. Prevladujoča
značilnost je mozaični preplet gozda, agrarnih krajinskih vzorcev in tradicionalne poselitvene
strukture (SPRS).
- Krajinska regija
Krajinska regija je na podlagi klimatskih, geoloških značilnosti, reliefa in površinskega
pokrova določeno krajinsko območje. V Sloveniji razlikujemo krajine alpske regije, krajine
predalpske regije, krajine subpanonske regije, krajine primorske regije in regijo kraških krajin
notranje Slovenije (SPRS). Krajinske regije so glede krajinskih značilnosti homogena
območja. (Regionalizacija…1998)
- Morfološka značilnost krajine
Oblikovna značilnost krajine. Značilnost njene zgradbe, predvsem reliefa, površinskega
pokrova.
- Nacionalna identiteta
Ena od oblik skupinske istovetnosti, ki se, tako kot druge, vzpostavlja po načelu zveznosti
(kontinuitete) in različnosti (diference) (Kučan, A. 1998)
- Naravna krajina
Naravna krajina obsega dele zemeljskega površja, ki se kažejo v krajinski sliki kot izrazito
naraven svet, v katerem teče razvoj po zakonih narave, brez človekovih posegov. Merilo
stopnje naravnosti krajine je ohranjenost ekosistema, pri čemer je izhodišče njegovo
klimaksno stanje.
Pretežno naravno krajino večinoma oblikujejo naravne kakovosti prostora, ki izhajajo iz
naravne ohranjenosti, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ter so pomembne tudi za
prepoznavnost Slovenije (SPRS).
- Naravne sestavine prostora
Naravne sestavine prostora so reliefne oblike, tla, vode, vegetacija in ekosistemi (PRS).
- Podeželje
Podeželje je območje zunaj urbanih območij. Za podeželje je značilna manjša gostota
prebivalstva, prevladujoča kmetijska in gozdarska raba v krajini. Praviloma so to na podeželju
manjša naselja z nižjo opremljenostjo z urbanimi dejavnostmi. Za potrebe prostorskega
urejanja ločimo urbanizirano in manj urbanizirano podeželje. Urbanizirano podeželje obsega
naselja v širšem zaledju mest in v bližini prometnih poti ter posamezna urbana naselja. Manj
urbanizirano podeželje obsega slabše dostopna obmejna, podeželska, hribovska območja z
manjšimi naselji in redko poselitvijo (SPRS).
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- Podeželsko naselje
Podeželsko naselje je naselje, ki ima več kot 500 prebivalcev in vsaj 10 odstotni delež
prebivalcev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot družinska delovna sila in/ali kot
zaposleni na družinskih kmetijah (SPRS).
- Preobrazba krajine
Preobrazba krajine je spreminjanje njene zgradbe, predvsem vidnih značilnosti in sicer bodisi
kot posledica spremenjenih načinov gradnje ter tehnik pridelovanja hrane in drugih oblik rabe
tal bodisi kot posledica opuščanja rabe.
Spremembe krajine je mogoče opredeliti kot strukturno stanje, ki je nastalo bodisi po
določenem namenskem ali naključnem ukrepu, se pravi spontano (Ogrin, 1996).
- Razvoj krajine
Razvoj krajine je preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v krajini zaradi
umeščanja novih ali posodabljanja obstoječih dejavnosti z upoštevanjem zatečenih naravnih
in kulturnih značilnosti v krajini (SPRS).
- Ustvarjene sestavine prostora
Ustvarjene sestavine prostora so grajena struktura oziroma prostorske ureditve (PRS).
- Varstvo krajine
Prizadevanje za ohranjanje ali vzpostavljanje določenega stanja krajine.
- Vidna privlačnost prostora
Vidna privlačnost prostora je prostoru ali sestavini prostora pripisana značilnost, ki je
neposredno povezana s prijetnostjo kot želeno značilnostjo posameznega prizorišča (SPRS).
- Vpliv na krajino
Vplivi, ki se nanašajo na kakovosti opredeljene kot vidne oz. kulturne kakovosti okolja, na
krajinsko zgradbo, torej predvsem na morfološke značilnosti krajine.

2.2 Opredelitev prepoznavnosti krajin v zakonodaji
Veljavna zajonodaja ne porpedeljuje pojma prepoznavnosti krajin. Posredne opredelitve
kakovosti krajin, ki so pomembne za njeno prepoznavnost so opredeljene v zakonodaji, ki se
nanaša na pojem kulturnih krajin.
Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03)
Med temeljnimi cilji urejanja krajine ne omenja neposredno, pač pa posredno zagotavlja njeno
vključevanje v prostorsko urejanje. V 3. členu določa, da mora urejanje prostora prispevati k
ustvarjanju čimbolj prepoznavnega reda v prostoru in da je treba prostor urejati tako, da se:
1. zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem
prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije;
2. omogoča kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, zagotavlja
kvaliteten in human razvoj mest in drugih naselij ter zagotavlja njihovo oskrbo;
3. doseže prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih
dejavnosti v prostoru;
4. zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti;
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5. zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova
uporaba v skladu z zakonom;
6. zagotavlja varstvo okolja, ohranja narava in kulturna dediščina, omogoča trajnostno
rabo naravnih dobrin in varuje druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja;
7. omogoča obrambo države in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Med obrazložitvami pojmov ZUreP-1 v 2. členu opredeljuje pojma krajina in krajinsko
načrtovanje takole:
8. krajinsko načrtovanje je posebna veja prostorskega načrtovanja za načrtovanje
prostorskih ureditev v krajini in zelenih struktur znotraj poselitvenih območij;
22. krajina je del prostora, katerega značilnost je prevladujoča prisotnost naravnih
sestavin in je rezultat medsebojnega delovanja in vplivanja naravnih in človeških
dejavnikov;
Zakon uvaja tudi poseben prostorski akt - krajinsko zasnovo - kot osnovni dokument urejanja
krajine.
Pojem kulturne krajine v tem zakonu ni omenjen.
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03)
V 2. členu opredeljuje kulturno krajino kot eno od vrst dediščine, v 6. členu pa še kot eno od
varstvenih skupin spomenikov.
Kulturna krajina je opredeljena kot spomeniško območje, katerega strukturo, razvoj in
funkcijo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost v prostoru.
Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine (in s tem tudi kulturne krajine) so:
- vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti;
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije
dediščine, ne glede na njeno namembnost;
- zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in
raziskovanja;
- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike
in s tem vrednost dediščine;
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine.
Zakon poudarja še, da je ohranjanje in varovanje dediščine skrb vseh in vsakogar ter da je
treba dediščino ohranjati in varovati v vseh okoliščinah. V zadnjem desetletju se je v sektorju,
pristojnem za varstvo kulturne dediščine, na podlagi različnih strokovnih gradiv precej
uveljavila kategorija območij kompleksnega varstva dediščine v odprtem prostoru (t.i. OKV
območja), ki praviloma obsegajo dediščinske kulturne krajine in širša območja, na katerih je
prisotna večja gostota objektov in območij kulturne dediščine, in imajo velike simbolne
vrednosti ipd. Treba je poudariti, da ta kategorija nima ustrezne podlage v zakonu o varstvu
kulturne dediščine, kar precej zmanjšuje možnosti za učinkovito varstvo najvrednejših
slovenskih krajinskih območij (odsotnost mehanizmov za uresničevanje ukrepov varstva, ni
podlage za ustvarjalen dialog s preostalimi sektorji, npr. kmetijskim, naravovarstvenim
sektorjem, glede usmerjanja razvoja na teh območjih in podobno).
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo)
Ne pozna pojma krajina ali kulturna krajina, vendar ureja obsežna krajinska območja. Ureja
rabo kmetijskih zemljišč, njihovo varstvo, promet in zakup, agrarne operacije in skupne
pašnike. Med kmetijska zemljišča po 2. členu spadajo zemljišča, ki so primerna za kmetijsko
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pridelavo, razen stavbnih in vodnih zemljišč ter za druge namene določenih zemljišč, ter tudi
vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za gozd na podlagi zakona o gozdovih.
Glede rabe in obdelave kmetijskih zemljišč (torej tudi krajine) zakon v 4. in 7. členu
obvezuje, da jih je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo
onesnaževanje ali drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin.
Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča mora obdelovati kmetijsko
zemljišče na predpisan način in kot dober gospodar in mora kmetijsko proizvodnjo prilagoditi
ekološkim in talnim razmeram, uporabljati zemljiščem in kraju primerne metode za
preprečevanje zbitosti tal, erozije in onesnaženja ter za zagotavljanje trajne rodovitnosti
zemljišč.
Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo)
Ne pozna pojma kulturna krajina, opredeljuje pa pojma krajina in krajinska pestrost (v 35.
členu). Krajina je prostorsko zaključen del narave, ki ima zaradi značilnosti žive in nežive
narave ter človekovega delovanja določeno razporeditev krajinskih struktur. Krajinska
pestrost pa je prostorska strukturiranost naravnih in antropogenih krajinskih elementov.
Zakon obvezuje k ohranjanju, razvijanju in ponovnem vzpostavljanju krajinske pestrosti in
tistih značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Posegi v
prostor naj se načrtujejo in izvajajo tako, da se prednostno ohranjajo značilnosti krajine in
krajinska pestrost. Vlada mora določiti značilnosti krajine in krajinsko pestrost, ki je
pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter smernice za ohranjanje biotske
raznovrstnosti v krajini, ki se obvezno upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih
dobrin.

9

CRP: Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006: Podrobnejša pravila za urejanje prostora - ohranjanje prepoznavnosti
slovenskih krajin, zaključno poročilo. Acer Novo mesto, oktober 2005

2.3 Opredelitve prepoznavnosti v SPRS in PRS
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: SPRS) in Prostorski red Slovenije
(v nadaljevanju: PRS) sta uvedla pojem prepoznavnosti slovenskih krajin; obravnava
prepoznavnosti izhaja iz opredelitev obeh nacionalnih planskih aktov in je osredotočena v
ustreznost navedb v teh dokumentih, ki bo preverjena v teku izvedbe raziskave.

Slika 1: Izsek iz grafičnih prilog SPRS – Prepoznavnost z vidika kulturnega in simbolnega
pomena ter naravne kakovosti krajine (vir: SPRS, UL RS, št. 76/04)
a) Strategija prostorskega razvoja Slovenije
SPRS (Uradni list RS, št. 76/04) opredeljuje pojem prepoznavnosti Slovenije z vidika
kulturnega in simbolnega pomena krajine in navaja, da z ohranjanjem in vzpostavljanjem
kulturne in simbolne prepoznavnosti krajine zagotavljamo večjo privlačnost območij,
specifične razvojne možnosti, kvalitetno bivalno okolje in možnosti za identifikacijo
prebivalstva z nacionalnim teritorijem. Kulturno in simbolno prepoznavnost ter doživljajsko
vrednost slovenske krajine oblikujejo pestra kulturna krajina, stavbna in naselbinska
dediščina podeželja, pogojena s klimatskimi, geološkimi, reliefnimi in zgodovinskimi
razmerami ter naravne vrednote z izrazitimi in prepoznavnimi lastnostmi. Opredeljuje
dejavnike prepoznavnosti krajine in navaja, da se splošna kulturna in simbolna krajinska
prepoznavnost Slovenije oblikuje na ravni alpske, predalpske, subpanonske, kraške in
primorske krajinske regije.
SPRS določa merila za določitev nacionalno pomembnih krajinskih območij in jih tudi
poimensko navaja ter grafično prikazuje Bohinj, Fužinarsko-Studorske planine, Bled, Lipica,
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Škocjanske jame, del Brkinov in Matarskega podolja, Cerkniško polje, Planinsko polje, grad
Snežnik, Loški Potok, Ljubljansko barje, del Osrednjih Slovenskih Goric, Bitnje, Brdo pri
Kranju; del Bržanije in Movraške doline; območje Ruta, Granta, Stržišča in Kala; Srednji vrh
nad Gozdom Martuljkom, dolina Kolpe pod Starim trgom, območje Strmice – Predjame,
Strojna, Kapelske gorice, območje Gore, območje Negove in Treh Kraljev; Polhov Gradec in
Črni Vrh, Radensko polje, Prem in Suhorje, grad Borl, Jezersko, dolina Soteske, Starih Žag,
območje Fale, del Goričkega, Gorjancev, Podgorja, območje Idrije, Jeruzalemske gorice,
Kras, Lipniška dolina, Mirenska dolina, Otočec, območje Kozjanskega, Obsotelja,
Bizeljskega, Ribniško Pohorje, območje Rogatca in Donačke gore, območje Strunjana,
Šavrini, območje Šentjanža nad Dravčami, območje Smlednika in Šmarne gore, Trenta,
območje vasi pod Čavnom, Velika Planina, Vipavska Brda, Paški Kozjak, širše območje
Volčjega Potoka, Zgornja Mežiška dolina, Zgornja Selška dolina, območje Žičke kartuzije,
Zadrečka dolina, območje Dolskega in Krumperka, južno Pohorje, Košenjak, Zgornja
Savinjska dolina, del Belokranjskega ravnika, spodnji del Goriških Brd, del Haloz.
Poseben kulturni in simbolni pomen SPRS pripisuje Slovenskemu morju, v katerem je treba s
prostorskim razvojem ohranjati njegov kulturni in simbolni pomen ter biotsko raznovrstnost.
Za ohranjanje in razvoj teh območij SPRS zahteva ustrezno načrtovanje in programiranje,
dopušča pa tudi možnost zavarovanja.
SPRS navaja splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij, ki jih je
treba upoštevati v programih in načrtih posameznih sektorjev in lokalnih skupnosti, ter
usmeritve za zagotavljanje ohranjanja prepoznavnih značilnosti, alpskih in predalpskih
krajinah, v subpanonskih krajinah in v kraških krajinah notranje Slovenije ter v primorskih
krajinah.

Slika 2: Prikaz območij varstva kulturne dediščine (OKV) in izjemnih krajin ter dodatnih treh
območij, pomembnih za prepoznavnost na nacionalni ravni. Območje Slovenskega morja oz.
akvatorija, ki je sicer omenjeno v besedilu, grafično ni prikazano.
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Iz grafičnega prikaza OKV je razvidno, da območja izjemnih krajin v zelo veliki meri
sovpadajo z območji OKV. Vzrok za to je v podobnosti meril, na podlagi katerih se
opredeljujejo ena in druga območja; podatek pa je pomemben tudi kot podlaga za
utemeljevanja pomena OKV kot območij z večplastnimi krajinskimi in drugimi prostorskimi fizičnimi in simbolnimi kakovostmi.
b) Prostorski red Slovenije
Prostorski red Slovenije (UL RS, št.122/04) opredeljuje pojem prepoznavnosti krajine v 57.,
58. in 59. členu in ga povezuje s pestro kulturno krajino, arheološko, stavbno in naselbinsko
dediščino ter naravnimi vrednotami z izrazitimi in prepoznavnimi lastnostmi, ki tvorijo
kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine.
Določa, da se morajo prostorske značilnosti, ki tvorijo kulturno in simbolno prepoznavnost
določenega območja, ohranjati in na novo vzpostavljati s prostorskim načrtovanjem.
Omenjene prostorske značilnosti se določajo na osnovi analiz, pripravljenih v okviru
strokovnih podlag pri pripravi prostorskih aktov lokalnih skupnosti, v katerih se natančneje
prikažejo nacionalno pomembna krajinsko prepoznavna območja, določena v SPRS, lahko pa
se tudi predlagajo lokalno pomembna krajinsko prepoznavna območja.
PRS določa, da se lokalno pomembna območja prepoznavnosti ob upoštevanju teritorialne
zaključenosti določijo glede na:
- številčnost in kvaliteto naravnih vrednot ter prostorsko pomembne kulturne dediščine,
- povezanost naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- prisotnost izjemnih krajin,
- prostorske značilnosti v krajini, opredeljene v 57. členu te uredbe,
- visoke doživljajske vrednosti naravnih in ustvarjenih sestavin,
- in prostorsko pomembnost in prispevek k identiteti prostora.
PRS navaja tudi temeljne usmeritve glede razvoja in ohranjanja prepoznavnosti krajinskih
območij, ki poudarjajo, da naj se na območja prepoznavnosti umeščajo dejavnosti na način, ki
omogoča ohranjanje in krepitev prepoznavnosti arhitekturnih in krajinskih regij, izjemnih
krajin in varovanje kulturne dediščine. Sanacije razvrednotenih območij znotraj nacionalno
prepoznavnih območij se izvajajo prednostno. Spodbujanje občasne oziroma trajne poselitve
se na območjih nacionalne prepoznavnosti izvaja v primerih, ko je to potrebno zaradi
ohranjanja poselitve v hribovitih in obmejnih območji, zaradi ohranjanja prostorskih struktur
ali iz obrambnih razlogov.

2.4 Opredelitve prepoznavnosti v Regionalizaciji krajinskih tipov, v
Strategiji varstva krajin v Sloveniji in drugih gradivih
Opredelitve meril prepoznavnosti, ki so navedene v študije Regionalizacija krajinskih tipov
Slovenije; Metodološke osnove (Marušič et al., 1998), spadajo med pomembna strokovna
izhodišča te raziskave.
Med merili za vrednotenje krajin sta bili med drugimi v tej nalogi opredeljeni tudi merili
simbolnega pomena za prvine ali dele prostora, ki že imajo posebne asociativne pomene,
bodisi na ravni lokalne skupnosti bodisi na ravni regije ali celo države.
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Opredeljena sta bila:
- simbolni pomen naravnih prvin,
- simbolni pomen kulturnih prvin.
V nalogi je bilo izpostavljeno, da se pri uporabi meril za simbolne pomene v krajini postavlja
vprašanje, kako težo ima določen simbolni pomen krajine, kako daleč sega vednost o njem.
Tu je bil pomen opredeljen na lestvici, ki njegovo težo stopnjuje glede na to, ali je lokalen,
regijski ali državen. Glede na to, da regije v Sloveniji nimajo pravno-formalnega statusa v
prostoru, je bil izraz »regijski« uporabljen v smislu pomena, ki presega obseg posamezne
občine. Regijski torej pomeni vrednostno opredelitev, ki jo je hkrati mogoče prepoznati na
večjem območju.
Simbolni pomen naravnih prvin: Na podlagi naravnih značilnosti in krajinsko prepoznavnega
kulturnozgodovinskega pomena opredeljujemo, v kakšnem obsegu je neko območje
prepoznavno (v državnem, regionalnem ali lokalnem).
Simbolni pomen na državni ravni imajo na primer posamezne gore ali druge naravne prvine,
ki so ga pridobile bodisi zaradi domoljubnih, turističnih, verskih dogodkov ter se vežejo na
njihove osnovne naravne lastnosti (višino, izpostavljenost, vidnost, obliko, lego) in zaradi
redkosti (npr. morje). Kot primera sta navedena Triglavski masiv in Slovensko morje
Regionalni pomen imajo naravne prvine, ki so pomembne za regijsko identiteto in so
razpoznavne na ravni regije, na primer Golica in Krka.
Lokalni pomen imajo prvine in pojavi, ki so na tej ravni razpoznavni bodisi kot zaokrožena
območja ali lokalne posebnosti - redkosti. So lahko pomembne prvine lokalne identitete, na
primer reka Nadiža in stene nad Kolpo.
Simbolni pomen kulturnih prvin: Na podlagi krajinskih značilnosti kulturnih prvin
opredeljujemo, v kakšnem obsegu (državnem, regionalnem ali lokalnem) je neko območje
prepoznavno. Državni pomen imajo npr. Bled in Piranske soline, regionalni pomen
Jeruzalemske gorice in Podsreški grad ter lokalni pomen Lača ves in Slivje.
Poglobljena obravnava stanja slovenskih krajin in pričakovanih dogajanj, ki utegnejo v
prihodnosti vplivati na njihove vrednosti, je bila opravljena v okviru projekta Strategija
varstva krajine v Sloveniji (Ogrin; Inštitut za krajinsko arhitekturo, BF, Univerza v
Ljubljani, 1996).
V uvodnih opredelitvah med temeljnimi problemi, ki jih obravnava ta študija, avtor (Ogrin,
1996) navaja razkroj podeželja, ki lahko pomeni izgubo identitete. »Kulturna krajina je lahko
v enaki, včasih celo večji meri nosilec identitete kot mesta ali vasi. Ta teza ima razvidno
logiko, ki je v tem, da imajo v mestnem življenju opredelilno vlogo dejavniki družbene
narave. Podeželje pa je bolj odvisno od naravnih razmer, zlasti zavoljo kmetovanja, in so se
v njem zato izraziteje odrazile naravne razmere kot tudi krajevno uveljavljene tehnike
pridelovanja. Te pa se krajevno spreminjajo in to je zlasti vidno v sestavinah, ki se najbolje
odzivajo na naravno zgradbo prostora. (…) V krajini sami prihajajo do izraza naravne prilike
in izvirnost v tehnikah pridelovanja in sicer tembolj, čim večja je prostorska pestrost. To pa
ustvarja drugačnost in enkratnost ter daje osnovo za identiteto. Zato imamo danes v Sloveniji
stanje, za katerega je značilno, da spričo njene večje ohranjenosti krajina na večini ozemlja
očitneje prispeva k prostorski identiteti. Še posebej pa je to pomembno za prihodnost, ker bo
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na osnovi večje ali manjše , a vendar razvidne pestrosti v naravnih značilnosti, krajina še
vedno dejavno sooblikovala regionalno in krajevno členjenost in raznolikost«.
Pri tem pa avtor opozarja na neprimernost konzervativne obravnave in vrednotenja krajine in
pravi, da ».... je prizadevanje za varstvo obstoječe ruralne krajine pravzaprav pojav
vrednostne regresije, ki se kaže kot odraz družbene nostalgije. Morda je celo odraz strahu
izgubiti znane vrednosti v dobi prevladujočih profitnotehnoloških motivacij, ki obetajo malo
ali celo nič tega, kar bi lahko zadovoljilo vse bolj razdvojenega sodobnega človeka
družbenega izobilja, navajenega, da mu spremembe prinašajo predvsem razvrednotenje
okolja. . Ne glede na vprašljivost takšne socialno-psihološke podstati pa je tudi res, da se
tukaj srečujemo s povečano globalno družbeno dojemljivostjo za krajinsko dediščino in da
je treba s temi prizadevanji resno računati ter jim z ustreznimi spoznanji in neposrednimi
ukrepi iti nasproti.
Na sam začetek takšne dejavnosti pa sodi pridobivanje vednosti o nacionalnem krajinskem
skladu in o njegovi notranji vrednosti« (Ogrin, 1996).
Pri tem je treba opozoriti, da je bil pomemben korak v povečevanju znanja in vedenja o
vrednostih slovenskih krajin narejen prav z Regionalizacijo krajinskih tipov v Sloveniji.
V Strategiji varstva krajine v Sloveniji je posebna pozornost namenjena izjemnim krajinam,
torej krajinam, ki so uvrščene v najvišji razred znotraj določene prostorske kategorije in bi jih
v mnogo čem lahko enačili s pojmom območij ali prvin prepoznavnosti. Za pripravo
njihovega izbora je naveden seznam podrobneje opisanih meril, ki bi jih lahko povzeli takole:
1. krajina nakazuje strukturno vrednost, ki je opredmetena v dovršenem ali svojevrstne
krajinskem vzorcu,
2. krajina razodeva visoko stopnjo ujemanja med rabo prostora in naravnimi značilnostmi,
3. krajinski vzorec se ujema s poselitvenim
4. v zgradbo krajine so vgrajeni gospodarski, ekološki in kulturni vidiki,
5. krajina ima avtentično zgradbo in veliko pričevalno vrednost,
6. v krajini so navzoče zgodovinske, arheološke in druge kvalitete,
7. krajina je izjemna v določeni posebni značilnosti naravne ali kulturnega značaja,
8. vrednost naselbinskega vzorca ali posamične oz. skupinske arhitekture,
9. močno izražena sestavljenost krajinske zgradbe,
10. kompleksnost, ki jo ustvarja pestrost znotraj iste strukturne enote,
11. jasno čitljiv zapis določenega družbenega reda ali razmer,
12. krajina je nosilec določene simbolike,
13. krajina je reprezentativna za posamezno regijo,
14. krajina je zaradi svoje reprezentativnosti pomembna za pouk, izobraževanje javnosti,
15. krajina ima perspektive za preživetje (ohranitev).
Zlasti merila, označena s številkami 2, 5, 6, 7, 12 in 13, so pomembna tudi za določitev
območij, pa tudi prvin, pomembnih za prepoznavnost slovenskega krajinskega prostora.
Poleg Regionalizacije krajinskih tipov in Strategije varstva krajin je bilo vrednotenje krajin v
slovenskem prostoru v zadnjem desetletju obravnavano v vrsti strokovnih gradiv.
Področje načrtovanja prostorskega razvoja izjemnih krajin je bilo podrobneje obravnavano v
Usmeritvah za urejanje izjemnih krajin v Sloveniji (Acer Novo mesto, 1998). V tem gradivu
so bile s pojmom izjemnih krajin opredeljene predvsem krajine, ki imajo posebno vrednost na
določenem ozemlju in so zanj značilne. Namen določanja izjemnih krajin je ohranitev in
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zagotavljanje ustreznega razvoja njihovih vrednosti, pri čemer je najpogosteje pomembno
predvsem njihovo vzdrževanje, s katerim je mogoče zagotoviti ohranitev prvin, ki so nosilke
izjemnosti in identitete. V tem elaboratu je bila izvedena tipološka razdelitev izjemnih krajin
v skupine krajin, ki so oblikovane z upoštevanjem njihove homogenosti (podobnosti) glede
prostorske problematike, strukturnih značilnosti in krajinskih prvin, ki so pomembne za
prepoznavnost:
- njivske krajine,
- krajine travnatega sveta,
- krajine trajnih nasadov,
- poseljene krajine,
- solinske krajine in
- krajine z izjemno naravno zgradbo.
Za posamezne tipološke skupine so opredeljeni želeno stanje in temeljne usmeritve za
prostorsko urejanje. Podan je tudi predlog ukrepov (finančni, pravni in organizacijski) za
vzdrževanje oziroma ohranitev izjemnih krajin.
Poleg teh so bile v slovenskem prostoru opravljene še druge raziskave, ki se nanašajo na
prepoznavnost krajine, npr. doktorska disertacija A. Kučan z naslovom Dejavniki
nacionalne prostorske identitete v Sloveniji (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani,
1996) V tem delu in v publikaciji Krajina kot nacionalni simbol (Ljubljana, 1998) A.
Kučan predstavi krajino kot enega od pomembnih nacionalnih simbolov. Nacionalno
identiteto opredeli kot eno od oblik skupinske istovetnosti, ki se, tako kot druge, vzpostavlja
po načelu zveznosti (kontinuitete) in različnosti (diference) ter poudarja možnost, da so tudi
krajine lahko nosilci nacionalne identitete. V tem delu so obravnavani načini in oblike
nastanka družbenih koncepcij prostora, saj se identiteta navezuje tisto, kar prostor predstavlja
(in ne na prostor sam po sebi), torej na družbeno ustvarjeno predstavo o prostoru. Izhodišča za
to psihološka in družboslovna dognanja o skupinskem navezovanju na prostor, ki so razkrila,
da gre pri istovetenju za pripadnost tistemu, kar fizične prvine simbolizirajo, in ne za
pripadnost fizičnim prostorskim prvinam samim po sebi. Pri tem je bila na podlagi empirične
analize in z javnomnenjsko anketo iskana predstava o tem, kar naj bi slovenske krajine
opredeljevalo kot »slovenske«, enotne in obenem drugačne od drugih. Zgodovinskemu
pregledu, ki analizira pomembne dogodke in umetniška dela, sledi izbor slovenskega slovstva,
temu pa še analiza krajinskih prizorov, vezanih na koncept »slovenski« v oglaševalskih
gradivih. Raziskava ugotavlja, da je predstava o prostoru, s katerim se kot narod istovetimo,
sestavljena, in da ne obstaja kot absolutna kategorija ter da ni vedno v skladu z aktualno
prostorsko resničnostjo. V Sloveniji sicer očitno ostaja predstava skozi obdelana časovna
obdobja formalno skoraj nespremenjena, vendar je v različnih časovnih obdobjih privzemala
različne simbolne pomene in se v posameznih družbenih plasteh vzpostavljala kot posebna.
Raziskava ugotavlja, da se bodo v sklopu sprememb, povezanih s priključevanjem Evropski
uniji, v prostorskem smislu zlasti zamenjali vzorci rabe, prav ti, ki jih načelno postavljamo
kot opredelilne za naš prostor. Kljub temu ni pričakovati, da se prostorska identiteta v
prihodnosti ne bi ohranjala, saj so v Sloveniji pomembni zaviralni dejavniki: že sam fizični
prostor, pa tudi kulturne razlike, temelječe na zgodovinskem spominu. Vključevanje v
svetovne integracijske procese ne bo nujno pomenilo izgube identitete, temveč njeno
kvalitativno spremembo; torej je prostorska identiteta le navidezno ogrožena. Izbira med
izgubo in nadgradnjo je odvisna od nas samih, od vrednostnega sistema in prizadevanj stroke
pri njenem delovanju na lokalni in globalni ravni.
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Vpliv priključevanja Slovenije Evropski uniji na preobrazbo slovenskih krajin, ki se v veliki
meri nanaša prav na spremembo prvin, pomembnih za prepoznavnost slovenskih krajin, je bil
podrobneje obravnavan v študiji Preobrazba kulturne krajine Sloveniji kot posledica
strukturnih sprememb v kmetijstvu zaradi pridružitve Evropski uniji (Ogrin, D., 1999).
V tem delu so opredeljene pričakovane spremembe v kmetijstvu in posledično spremenjeni
načini obdelovanja tal v spektru od intenzifikacije kmetijske pridelave pa do njenega
opuščanja. Opisnim ocenam pričakovanih sprememb so dodane vizualizacije, pripravljene na
primerih značilnih slovenskih kulturnih krajin kot simulacije različnih možnih stanj bodisi po
opuščanju kmetijske rabe bodisi po izvedenih kmetijskih operacijah in drugih ukrepih v smeri
povečevanja pridelave.
V kontekstu obravnave območij prepoznavnosti je pomembno omeniti še Območja
kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru (OKV; glej poglavje 2.3),
ki se je uveljavil o na področju varstva kulturne dediščine. Območja, ki jih je pod tem
nazivom posredoval sektor, pristojen za varstvo kulturne dediščine, so bila v SPRS povzeta
kot območja nacionalne prepoznavnosti.
Območja kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru so kategorija varstva
kulturne dediščine in tudi kulturne krajine, ki temelji na celostnem pristopu k opredeljevanju
in varstvu kulturne dediščine v odprtem prostoru, kar vključuje tudi krajinska območja. Po
podatkih Ministrstva za kulturo (Smernice, 2003) so za območja kompleksnega varstva
kulturne dediščine v odprtem prostoru (v nadaljevanju: OKV) značilni velika gostota kulturne
dediščine in številne medsebojne, pogosto zgodovinske soodvisne povezave. OKV so
pomembni deli narodove identitete, ki se izraža v prostorskih obeležjih in njihovih povezavah
ter tvori prepoznavno kulturno krajino, gre za skladno in harmonično kulturno krajino visoke
doživljajske vrednosti, poleg zgodovinsko pogojenega razvoja, ki je zabeležen v narodovem
spominu, je za njen pomen pomembna tradicionalna, pretežno kmetijska raba prostora.
Območja kompleksnega varstva so kot celota dovolj prepoznavna in istovrstna, da jih je
mogoče topografsko in kulturno definirati. Stavbna dediščina in kulturna krajina ter vse
druge prostorske prvine morajo biti pretežno ohranjene oziroma nemoteče. Zaradi
medsebojnih razmerij kulturnih prvin in velikosti imajo območja dodatno kulturno, družbeno
in gospodarsko vrednost.
Merila za opredelitev OKV poudarjajo predvsem umeščenost in povezanost kulturne
dediščine in s tem bolj poudarjajo povezanost v zaokroženo območje. V OKV je varovanje
povezano z usmerjanjem razvoja v manj konfliktne prostorske situacije, z omejevanjem
določenih oblik razvoja in z ustreznim umeščanjem razvojnih programov.
Za OKV je značilno, da ga sestavljajo heterogene prvine, katerih večji del so nosilci kulturne
dediščine. Za ta območja naj bi se pripravljali krajinsko razvojni načrti ali krajinske zasnove
(po ZUreP-1, 35. člen) v interdisciplinarni delovni skupini, pri čemer naj bi zagotavljali
vpetost varovanja v razvojne programe za zagotavljanja varstva kulturne dediščine in za njen
ustrezen razvoj. Pri tem imajo velik pomen predvsem kategorije kulturne dediščine, kot so
kulturne oz. izjemne krajine, naselbine in večji arhitekturni objekti s kakovostno umestitvijo v
krajino in podobno. Razvoj naj zagotavljal varstvo posebnih lastnosti posamezne kulturne
dediščine in naj bi se prilagajal tipiki območja, vendar pa ni nujno poustvarjanje starih
vzorcev. Območja kompleksnega varstva se uvrščajo med najpomembnejšo kulturno
dediščino v Sloveniji, vendar pa je pomembno poudariti, da v zakonu o kulturni dediščini ta
kategorija ni navedena, kar omejuje pristojnosti zmanjšuje možnosti za učinkovitost ukrepov,
ki bi se lahko uveljavili na teh območjih.
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3 MERILA IN PODATKI ZA OPREDELITEV OBMOČIJ IN PRVIN
PREPOZNAVNOSTI KRAJINE
Eden od ciljev te naloge je priprava predloga meril za opredeljevanje:
- območij prepoznavnosti (problem določitve meja), ki naj bi se predvidoma izvajala na
nacionalni ravni in
- prvin prepoznavnosti kot kakovostnih prostorski struktur, ki se pojavljajo po vsem
slovenskem prostoru in so odvisne od tipoloških značilnosti krajin ter naj bi bile
praviloma opredeljene na občinski (lokalni) ravni.
Pri obravnavi pojma prepoznavnosti krajin izhajamo iz nekaterih izhodišč:
- gre samo za pozitivni vidik prepoznavnosti (nekatera območja so prepoznavna po
razvrednotenjih in drugih negativnih konotacijah, vendar jih ne bomo uvrščali med
območja, pomembna za prepoznavnost nekega območja);
- gre za naravne in ustvarjene prvine prepoznavnosti.
- gre za obstoječe prvine, pa tudi za verjetne potenciale za nastanek prvin prepoznavnosti
(npr. izrazit infrastrukturni objekt, npr. NEK, ali pa arheološka najdišča)
- pojem prepoznavnosti krajin se uveljavi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
Pri določanju območij prepoznavnosti gre za dvosmeren proces določanja območij,
pomembnih za prepoznavnost planskega območja: po eni strani gre za strateške odločitve, ki
so obvezujoče za vse nižje ravni (strateške odločitve na nacionalni ravni so obvezujoče za
regionalno in lokalno raven ter izvedbene odločitve na vseh ravneh). Po drugi strani pa je zelo
pomemben tudi proces, ki poteka od spodaj navzgor, saj je pri opredeljevanju območij
prepoznavnosti nujno treba izhajati iz opredeljevanja posameznih prvin prepoznavnosti, ki se
povezujejo – ali pa ne – v območja prepoznavnosti.
Prvine prepoznavnosti
Na lokalni in regionalni ravni, pa tudi kot izhodišče za državno raven so pomembne predvsem
prvine prepoznavnosti kot kakovostne prostorske strukture. Edino merilo za njihovo
opredelitev je, da morajo biti te prvine pomembne za prepoznavnost krajine določenega
območja oz. da brez njih ne bi bilo mogoče opisati krajine določenega območja.
Prvine, ki so pomembne za prepoznavnost posameznih območij, so bodisi naravne bodisi
ustvarjene in so zelo številne predvsem zaradi razgibane naravne zgradbe, različnih tipov
kulturne krajine, različnih oblik kmetovanja in poselitve. Določimo jih lahko glede na tipe
krajin (njivske krajine, krajine travnatega sveta, krajine trajnih nasadov, poseljene krajine), ki
se pojavljajo v slovenskih krajinskih regijah (alpske, subalpske, panonske, kraške krajin
notranje Slovenije in primorske krajine).
Območja prepoznavnosti
Na nacionalni, regionalni in lokalni ravni je treba opredeliti območja prepoznavnosti kot
prostorske oziroma funkcionalne enote, v katerih je treba zagotavljati ohranjanje prvin
prepoznavnosti in prioritetno zagotavljati sanacije razvrednotenj prostora. Merila za
opredelitev teh območij se naslanjajo na podatke o prisotnosti in številu oziroma gostoti prvin
prepoznavnosti, o njihovi izjemnosti, pa tudi o že uveljavljenih kategorijah varstva kulturnih
krajin ali naravnih vrednot s simbolnimi pomeni ali pomembno vlogo v mentalni sliki
prostora.
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Podlaga za razlikovanje posameznih območij glede na njihov pomen (država/regija/lokalna
skupnost) je predvsem ugotovitev o enkratnosti, izjemnosti oz. značilnosti na ravni
države/regije/občine) in o simbolnih pomenih na državni, regionalni oz. lokalni ravni.
Prostorski planski akti, pripravljeni za določen nivo (državna/regionalna/občinska) bi morali
prikazati območja prepoznavnosti na pripadajoči ravni in na višjih ravneh. Tako bi morali npr.
občinski planski akti prikazati in upoštevati območja prepoznavnosti na vseh treh ravneh.

3.1 Predlog meril in podatkov za določanje prvin prepoznavnosti
Merila za opredeljevanje prvin in območij prepoznavnosti krajin naj bi omogočala
ponovljivost opredeljevanja teh prvin in območij, zato bi morala izhajati iz ponovljivosti
določenih značilnosti prostora. Zato je v prvi vrsti treba določiti opredelilne značilnosti krajin,
ki naj bi prispevale k prepoznavnosti posameznih območij, jih oblikovati kot merila in
predvideti njihovo uporabo pri nadaljnjem postopku določanja prvin in območij
prepoznavnosti.
Nekatere značilnosti krajin se v prostoru večkrat pojavljajo; delujejo torej kot pravilo,
značilnost, in jih je mogoče brez večjih težav izluščiti kot opredelilne. Druge pa se, nasprotno,
pojavljajo izrazito enkratno in jih zato ni mogoče zajeti v pojem meril (v primeru, ko gre npr.
za edini otok sredi jezera v slovenskem prostoru), zato jih je treba obravnavati po drugačnih
presojah. Vsekakor ne smemo zaobiti pomena enkratnih pojavov, saj so praviloma ravno ti
izredno visoko vrednoteni, predvsem pa so bistvenega pomena za prepoznavnost določenih
območij ali celo nacionalnega ozemlja (npr. Bled).
V določanje meril je treba zajeti tako oznake, ki bodo opredeljene po povsem spoznavni poti,
racionalno, kot tudi oznake z doživljajsko, iracionalno noto. Navsezadnje gre pri
opredeljevanju prvin, ki so pomembne za prepoznavnost slovenskega krajinskega prostora in
njegovih posameznih delov, za razvrščanje in vrednotenje prostorskih struktur na podlagi
poznavanja objektivno določljivih podatkov o krajinski zgradbi in tudi na podlagi opazovanja
in dojemanja prostora z vsemi njegovimi asociacijskimi vrednostmi.
Kot merila za opredelitev krajinskih prvin, ki so lahko nosilke prepoznavnosti
posameznih območij, je torej mogoče določiti prvine
- značilnost (prvina je značilna za določeno območje),
- enkratnost (prvina je enkratna, izjemna po tipološki zvrsti ali pa po vrednosti),
- simbolnost (prvina ima simbolno, kulturno vrednost),
- pričevalnost (prvina predstavlja tradicionalne oblike bivanja in (pri)delovanja).
Vsa štiri merila naj bi se opredeljevala na vseh planskih ravneh - na lokalni, regionalni in
nacionalni (oz. še širši) ravni. Pomen za prepoznavnost imajo prvine, ki ustrezajo vsaj enemu
navedenih štirih meril.
Značilnost
S tem merilom izpostavljamo prvine, ki so pogosto oziroma praviloma pojavljajo na nekem
območju, v določeni krajini. Brez te prvine ni mogoče opisati krajine določenega območja. Za
slovenski prostor, ki je krajinsko izredno pester, je smotrno opredeljevati značilne krajinske
prvine glede na različne tipološke skupine krajin (predstavljene v poglavju 6). Tak primer so v
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kraških krajinah notranje Slovenije npr. obdelovalne terase, vinogradniške krajine z vrstami
po padnici, drobna parcelna struktura in izmenjava kmetijskih kulture, vrtače, delane vrtače (
z obdelovalnimi površinami na dnu) in podobno.
Enkratnost
Pri pojmu enkratnost izhajamo z izhodišča, da je neka prvina (in se tem krajina oziroma
območje) enkratna, izjemna v svoji tipološki opredelitvi in da na nekem območju glede na
njeno kakovost, vrednost ni primerljive prvine. Enkratne in značilne prvine in krajine - bodisi
naravne bodisi ustvarjene strukture bodisi kombinacija obojih - so hkrati reprezentativne za
ozemlje določenega naroda in kot take jih pogosto lahko spoznamo kot nosilke narodne
identitete, zato je njihov pomen za določanje prepoznavnosti še posebej velik.
Simbolne vrednosti
Krajino je eden najpomembnejših nacionalnih simbolov. Pri tem je pomembna ugotovitev o
tem, da gre pri istovetenju za pripadnost tistemu, kar fizične prvine simbolizirajo, in ne za
pripadnost fizičnim prostorskim prvinam samim po sebi (Kučan, A. 1998). Vrednotenje krajin
(Hudoklin, 1994) vključuje dve skupini dejavnikov; povsem fizične čutne zaznave (vid, sluh
in vonj) in čustvene (asociacijske) odzive. Krajine, ki izpolnjujejo obe vrsti meril, se nam
najbolj vtisnejo v spomin. Odziv na krajino ni le vizualen. »Človeški spomin nam lahko
poveča užitek ob ponovnem doživljanju ali pa človeka razjezi zaradi novih sprememb. Tudi
asociacije imajo svojo vlogo; ob pogledu z okopov Troje na ravnico, kjer so se nekoč bojevali
Grki, ali med hojo ob Rimskem zidu v Cumbriji občutimo krajino bolj intenzivno kot ob
pogledu na krajino kot tako" (Crowe, S., Mitchell, M., 1988).
V krajinah, ki jih opredeljujemo s tem merilom, imajo posebno vlogo asociacije, ki se
nanašajo na kulturo, zgodovino naroda. Povezane so bodisi z dejanskimi dogodki v zgodovini
(Kočevski rog, srednjeveški gradovi) bodisi na njihovo interpretacijo v slovstvu (Gorjanci –
bajke in povesti, Blejski otok – Krst pri Savici, soline in Martin Krpan, posamezni gradovi, ki
so povezani s svojimi zgodbami ipd.) ali pa na druge simbolne pomene (Triglav). To merilo
morda najizraziteje dokazuje subjektivnost vrednostnih ocen in njihove odvisnosti od
družbenih razmer in vrednostnih sistemov določenega okolja.
Pričevalnost
To merilo vključuje sestavine kulturnih krajin, v katerih se izražajo človekovo delovanje,
predvsem bivanje in različne oblike pridelovanja hrane. V tovrstnih strukturah se izražajo
oblike življenja, tradicija, navade, stopnja razvoja in ne nazadnje človekov odnos do prostora
v preteklosti in danes.
Med tradicionalne oblike bivanja in delovanja oziroma pridelovanja naj bi se uvrščala naselja
oziroma način umeščanja naselij v krajino ter njihov notranji ustroj, ki sta v veliki meri
posledica naravnih prostorskih danosti. Ob tem pa to merilo zajema še morda
najpomembnejšo obliko krajinskega prostora - kulturno krajino, v kateri se izražajo tako
naravne razmere kot človekove sposobnosti, da v teh razmerah preživi, se prehrani in si zagotavlja obstoj in razvoj. Tradicionalne kulturne krajine in njihove sestavine izražajo visoko
stopnjo ekološkega ravnotežja in vizualne skladnosti in imajo praviloma velike doživljajske
vrednosti.
To merilo se nanaša na kulturno krajino in odkriva krajinske strukture, ki odražajo oblike
pridelovanja hrane, obdelovanja tal, bivanja, pa tudi religiozne potrebe preteklih dob oziroma
prebivalcev nekega območja. Sedanji način življenja je v takih območjih drugačen, s tem pa
so krajinske strukture nujno ogrožene. Pogosto so namreč le bolj ali manj neuporaben
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ostanek, relikt, čeprav so hkrati dragocen dokument o kulturi in zgodovini naroda. V
slovenskih razmerah bi s tem merilom lahko opredelili soline na obali, sadjarske terase v
izolskem amfiteatru, izrazite primere tradicionalne parcelne strukture, verjetno pa tudi
območja, v katerih imajo zaradi vizualne izpostavljenosti in kuturnozgodovinskih asociacij
posebno vlogo srednjeveški gradovi.
Pojem prepoznavnosti se pogosto povezuje z vidnostjo, vidno izpostavljenostjo posameznih
prvin oziroma krajine. Pomembno je, ali so prvine prepoznavnosti vidne, dostopne in vidni
stik je pogosto pomembno merilo za opredelitev meja posameznih prostorskih enot, med
njimi tudi območij prepoznavnosti.
Krajine, ki so vidne z več pogosto obiskanih točk ali komunikacij, so pogosto vir
kakovostnega doživljanja prostora za večje število ljudi. To hkrati še ne pomeni, da krajina, ki
je skrita, ki je morda težko dostopna ali iz drugih razlogov slabo poznana, manj vredna;
nasprotno - pogosto gre v teh primerih za območja z visoko stopnjo naravne ohranjenosti
(roški pragozdovi, nekatera močvirna območja) ali pa ohranjenostjo tradicionalnih oblik
bivanja in rabe tal.
Za te krajine je značilno, da so ranljive za posege, ki utegnejo spremeniti njihovo zgradbo
oziroma krajinsko sliko. Ob takih vplivih, ki pravzaprav pomenijo določeno stopnjo
razvrednotenja vidno izpostavljenih območij, se zmanjšajo tudi vrednosti okoliških krajin, ki
se pojavljajo v istem vidnem polju. Tako površinski kop (peskokop) na pobočju Gorjancev
pomeni razvrednotenje krajine gozdnih pobočij, ki so pomembna prvina prepoznavnosti
Dolenjske in hkrati tudi pomembno območje regionalne prepoznavnosti, predvsem zaradi
simbolnih pomenov Gorjancev (bajke in povesti).

3.2 Predlog meril in podatkov za določanje območij prepoznavnosti
3.2.1 Dosedanje opredelitve območij prepoznavnosti
V slovenskem prostoru so območja prepoznavnosti prvič določena v SPRS, ki je bila sprejeta
sredi leta 2004.
Območja prepoznavnosti, ki so našteta v poglavju 2, so v SPRS povzeta po podatkih
Ministrstva za kulturo in sicer so bila upoštevana območja kompleksnega varstva kulturne
dediščine (v nadaljevanju: OKV), ki so v odloku o SPRS našteta in shematsko grafično
prikazana. Pojem prepoznavnosti se – upoštevajoč grafični prikaz in seznam območij
nacionalne prepoznavnosti v SPRS povezuje izključno z opredelitvami na področju varstva
kulturne dediščine; območje OKV so dodana le še tri območja (Goriška Brda, Haloze in del
bele krajine). Takšna opredelitev pa ni povsem skladna z opredelitvijo pojma prepoznavnosti
v sami SPRS, ki v ničemer ne izključuje pomena naravnih sestavin oziroma naravne zgradbe
prostora, če se ta povezuje s simbolnimi pomeni. Med drugim npr. navaja, da naj bi bila za
območja prepoznavnosti značilno prostorsko poudarjena kulturna dediščina z visoko
pričevalno oziroma spomeniško vrednostjo, pogosto v kombinaciji z izjemnimi oblikami
naravnih prvin oziroma naravnimi vrednotami. Vendar pa med območji prepoznavnosti,
navedenimi v SPRS; ni nekaterih območij, ki so gotovo pomembna za prepoznavnost
Slovenije in njenih posameznih regij (npr. Triglav, dolina Soče, Nanos ter Kočevska s
sklenjenimi gozdovi in paleto simbolnih pomenov).
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Po podatkih Ministrstva za kulturo naj bi bila OKV opredeljena na podlagi ugotovljene
koncentracije kulturne dediščine, z mejami, ki potekajo po geografskih ločnicah. Dosedanje
opredeljevanje OKV je potekalo na posameznih OE Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, pri čemer ni bilo doseženo popolno poenotenje med posameznimi zavodi. Ne glede
na to bi po podatkih ministrstva za kulturo (sestanek na MOP, 22.2.2005) podrobnejša merila
za opredelitev OKV (in s tem tudi meril za opredelitev nacionalnih območij prepoznavnosti v
SPRS) lahko opredelili takole:
- prisotnost pomembnejše kulturne dediščine,
- večja gostota pomembnejše kulturne dediščine,
- medsebojna povezanost kulturne dediščine (mentalna, prostorska, funkcionalna),
- razmeroma dobro ohranjena tradicionalna kulturna krajina in arhitektura,
- prostorska zaokroženost, tipološka enovitost,
- zahtevani celoviti urejevalski pristopi zaradi zahtevnosti in celovitosti problematike,
- prisotnost točk v mreži institucij, pomembnih za varstvo kulturne dediščine in
- pomen za promocijo Slovenije.
Za OKV je značilno, da ga sestavljajo heterogene prvine, katerih večji del so nosilci kulturne
dediščine. Za ta območja naj bi se pripravljali krajinsko razvojni načrti ali krajinske zasnove
(po ZUreP-1, 60. člen) v interdisciplinarni delovni skupini, pri čemer naj bi zagotavljali
vpetost varovanja v razvojne programe za zagotavljanja varstva kulturne dediščine in za njen
ustrezen razvoj. Pri tem imajo velik pomen predvsem kategorije kulturne dediščine, kot so
kulturne oz. izjemne krajine, naselbine in večji arhitekturni objekti s kakovostno umestitvijo v
krajino in podobno. Razvoj naj zagotavljal varstvo posebnih lastnosti posamezne kulturne
dediščine in naj bi se prilagajal tipiki območja, vendar pa ni nujno poustvarjanje starih
vzorcev. Območja kompleksnega varstva se uvrščajo med najpomembnejšo kulturno
dediščino v Sloveniji, vendar pa je pomembno poudariti, da v zakonu o kulturni dediščini
(Uradni list RS, 7/99) ta kategorija ni navedena, kar omejuje pristojnosti zmanjšuje možnosti
za učinkovitost ukrepov, ki bi se lahko uveljavili na teh območjih.
Podrobnejši pregled meril, opredeljenih za potrebe določanja OKV in meril, ki jih za
opredeljevanje območij prepoznavnosti določa SPRS, pokaže, da so izhodišča precej različna,
vendar pa naj bi se na njihovi podlagi izluščil enak rezultat. Grafični prikaz območij je
namreč skorajda identičen, saj so v SPRS navedena le tri območja, ki jih ni na seznamu OKV:
del Belokranjskega ravnika, spodnji del Goriških Brd, del Haloz. Grafični prikaz OKV in
območij nacionalne prepoznavnosti je v prilogi.
Ustreznost meril, opredeljenih v SPRS in PRS
V okviru te naloge naj bi skladno z zahtevami projektne naloge preverili podatkovno bazo,
uporabljeno ob pripravi SPRS in PRS, predvsem pa, če so območja v SPRS ustrezna in če
pokrivajo vsa območja, ki so pomembna za prepoznavnost slovenskega prostora.
Po podrobnejšem pregledu zgoraj navedenih dejavnikov prepoznavnosti, ki jih navaja SPRS,
opazimo, da so izpostavljene predvsem doživljajske in simbolne vrednosti krajin, med njimi
pa nista navedena ne pojem »značilnost« ne »enkratnost«, ki sta verjetno zelo pomembna za
prepoznavnost posameznih prvin ali območij. Pomen pojma »značilnost« verjetno ustrezata
pojma »številčnost« in »avtentičnost«, pojem »enkratnost« pa v SPRS nima ustreznega
ekvivalenta. Poleg tega navedeni dejavniki kažejo na odločitev, da se med območja
prepoznavnosti uvrstijo območja s kulturnimi vrednostmi (ustvarjenimi danostmi oz.
simbolnimi pomeni), ne pa tudi območja izjemne – enkratne - značilne naravne zgradbe ali/in
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naravnih procesov, četudi nekatere naravne krajine pomembno prispevajo k prepoznavnosti
(npr. Triglav, Kočevsko, dolina Soče, Nanos).
SPRS ne navaja posebnih opredelitev prvin prepoznavnosti, kar je sicer ustrezno glede na to,
da je to strateški državni akt; pač pa bodo te prvine in usmeritve za njihovo ohranjanje
pomembna vsebina regionalnih zasnov in občinskih planskih aktov (SPRO in PRO) ter
lokacijskih načrtov, na kar opozarja PRS.
Pojem prepoznavnosti je zelo širok in ga ni mogoče, pa tudi ne smotrno omejiti na samo
ustvarjene prvine prostora. Možen je sicer dogovor o pomenu tega pojma, ki se bo uporabljal
pri pripravi prostorske dokumentacije in v postopkih urejanja prostora. Vendar ob tem ni
mogoče izključiti dejstva, da slovenski prostor pomembno zaznamuje njegova naravna
zgradba in da je zato treba v kategorijo prvin prepoznavnosti nujno vključevati tudi naravne
prvine (npr. za opis kraške krajine je nujna tudi navedba vrtač, kamenja na površju ipd.), še
zlasti, če so nosilke simbolnih pomenov.
Glede na zgornje ugotovitve bi bilo smotrno v širši strokovni javnosti pretehtati predlagana
merila za opredelitev območij prepoznavnosti in ustrezno korigirati seznam in prikaz območij
nacionalne prepoznavnosti v SPRS.
Vsebina podatkovne baze za območja prepoznavnosti na nacionalni ravni
Pri pripravi SPRS so bili kot podlaga za opredelitev krajinskih območij s prepoznavnimi
značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni uporabljeni podatki Ministrstva za kulturo
in sicer območja kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru (OKV) ter
podatki o izjemnih krajinah, regionalni razdelitvi krajinskih tipov ter naravnih vrednotah.
PRS ne navaja seznama območij prepoznavnosti in jih grafično ne prikazuje, poleg tega ne
navaja nikakršne podatkovne baze.
3.2.2 Predlog meril za določanje območij prepoznavnosti krajin
Zgoraj navedena merila (OKV in območja nacionalne prepoznavnosti v SPRS) imajo na prvi
pogled komajda katero skupno točko, saj so merila, navedena v SPRS veliko bolj usmerjena v
značilnosti in vrednosti krajinske zgradbe in se s tem morda celo bolj usmerjajo v prvine
prepoznavnosti kot pa v območja prepoznavnosti, merila za opredelitev OKV pa poudarjajo
predvsem umeščenost in povezanost kulturne dediščine in s tem bolj poudarjajo povezanost v
zaokroženo območje. Obe skupini meril se medsebojno sicer ne izključujeta in sta vsekakor
pomembno izhodišče predlogu meril za opredelitev območij prepoznavnosti na regionalni in
lokalni ravni.
Območja prepoznavnosti naj bi vsekakor bila območja z veliko gostoto prvin, ki so
pomembne za prepoznavnost planskega območja, pa naj gre za lokalno okolje, regijo ali pa
nacionalno ozemlje). Poleg tega naj bi to bila območja, ki so v zavesti Slovencev, pa tudi v
širšem prostoru, pomembna za prepoznavnost Slovenije ali manjših okolij. Med ta območja bi
bilo torej treba zajeti krajine z značilnimi prvinami krajinske zgradbe (npr. drobno
strukturirana kmetijska krajina na ravnici, dolenjske vinogradniške krajine, gričevje z
obdelovalnimi terasami, Triglavsko pogorje) ali pa z enkratnimi prvinami oziroma krajinskimi
prizorišči (npr. Bled, Bohinj, morje, Logarska dolina, Log pod Mangartom).
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Predlog meril za opredelitev območij prepoznavnosti je pripravljen ob predpostavki, da naj bi
območja prepoznavnosti označevale prvine prepoznavnost, njihova prisotnost, gostota,
medsebojna povezanost in prostorska zaokroženost. Tako naj bi bila merila za določanje
območij prepoznavnosti predvsem:
- prisotnost in gostota značilnih prvin prepoznavnosti krajin,
- tipološka ali pa vrednostna izjemnost krajinskih prvin, pomembnih za prepoznavnost
(naravnih ali ustvarjenih),
- velike pričevalne in simbolne vrednosti,
- prostorska zaokroženost območja (isti krajinski tip in funkcionalna ter mentalna
povezanost),
- veliki potenciali za nastanek območja prepoznavnosti (npr. arheološka območja, ki še niso
prezentirana in zato še niso znana, imajo pa za to velik potencial).
Ta merila veljajo za opredelitev območij prepoznavnosti na nacionalni, regionalni in lokalni
ravni.
V zadnjem desetletju se je v slovenskem prostoru dodobra uveljavila kategorija izjemnih
krajin, katerih prvine so v mnogočem enake prvinam prepoznavnosti posameznih krajinskih
območij, in ki bi jih bilo v nekaterih primerih mogoče opredeliti tudi kot območja
prepoznavnosti predvsem na regionalni, pa tudi na lokalni ravni in nekatere med njimi tudi na
nacionalni ravni. Zato se pri opredeljevanju območij prepoznavnosti kaže, da ta območja
sovpadajo z izjemnimi krajinami, pa tudi z dediščinskimi kulturnimi krajinami oziroma OKV
- kar je med drugim razvidno tudi iz grafičnega prikaza OKV in izjemnih krajin ( slika 2).
Določanje meja območij prepoznavnosti bi moralo potekati z ugotavljanjem, kolikšni meri
določeno območje izpolnjuje zgoraj navedena merila. Pri tem je pomembno, da meja območja
prepoznavnosti zajema vse relevantne prvine prepoznavnosti teh območij, da je z njo
zagotovljena ustrezna prostorska zaokroženost v funkcionalnem smislu in v vidni percepciji.
Meja naj bi potekala predvsem po naravnih prostorskih ločnicah (npr. po grebenih in drugih
izrazitih reliefnih robovih, pa tudi po mejah med različnimi oblikami rabe tal, ki se kažejo tudi
v spremembi površinskega pokrova ( vegetacija, členjenost parcelne strukture ipd.).

3.3 Podatki za opredelitev prvin prepoznavnosti
Pri opredeljevanju prvin prepoznavnosti so na razpolago obsežne podatkovne baze. Predvsem
je treba upoštevati:
- podatke in opredelitve iz prostorskih planskih aktov Slovenije, regij in lokalnih skupnosti
(dediščinske kulturne krajine, območja kompleksnega varstva, območja naravnih vrednot,
območja naselij, območja gozdov, kmetijskih obdelovalnih površin in območja zaraščanja,
vinogradniška območja ipd.);
- podatke sektorjev, predvsem tistih, ki so pristojni za varstvo narave in kulturne dediščine
ter za kmetijstvo (poleg območij varstva dediščinske kulturne krajine in OKV ter naravnih
vrednot in območij, predvidenih za spremembo tehnologij in zemljiške strukture v
kmetijstvu so pomembni tudi podatki o razvojnih programih in mehanizmih, na podlagi
katerih bi lahko povečali možnosti za ohranitev prvin in območij prepoznavnosti);
- opredelitve posameznih območij v različnih strokovnih gradivih in publikacijah,
- geodetske podlage (topografske karte, geodetski načrti, katastrski načrti, digitalni orto foto
posnetki);
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-

terenske oglede (opazovanje stanja in naravnih procesov, fotografije), pri čemer je
priporočljivo upoštevanje pojavnosti krajine v različnih letnih časih,
arhivske podatke (npr. franciscejski kataster) in
druge podatke iz literature, likovne umetnosti ipd. (opisi posameznih krajinskih območij,
stare upodobitve).

3.4 Opredelitev prvin prepoznavnosti kot izhodišče za pripravo
podrobnejših navodil
Navodila za ohranjanje prepoznavnosti je mogoče usmeriti v opredelitev meril za določanje
prvin prepoznavnosti na regionalni in lokalni ravni kot navodil izdelovalcem prostorske
dokumentacije (npr. PRO, KZ in LN) kot usmeritev za prepoznavanje in načrtovanje planskih
odločitev in ukrepov v smeri ohranjanja prvin prepoznavnosti. Zaradi velike tipološke
pestrosti slovenskega krajinskega prostora je smotrno navodila vezati na posamezne tipe
krajin, katerih sestavine je mogoče prepoznati kot prvine prepoznavnosti določenega
območja. Glede na dosedanjo prakso obravnave izjemnih krajin v Sloveniji, ki se v
mnogočem povezuje tudi z opredeljevanjem prepoznavnosti slovenskih krajin, je podrobnejša
navodila smotrno usmerjati k ohranjanju posameznih prvin prepoznavnosti, ki določajo
zgradbo njivskih krajin, krajin travnatega sveta, krajin trajnih nasadov, poseljenih krajin, ipd.
Tako pripravljena navodila bo mogoče brez večjih težav pri pripravi posameznih dokumentov
transformirati v usmeritve za konkretno plansko območje.
Na strateški ravni (RZPR, SPRO) lahko opredelimo območja na podlagi meril, ki so
opredeljena za določaje območij prepoznavnosti, s čimer se ugotavlja gostota takih prvin, že
opredeljena dediščinska območja, že prepoznana zaokrožena krajinska območja s simbolnimi
pomeni idr. Na izvedbenih ravneh (PRO in LN) pa so pomembne predvsem prvine
prepoznavnosti, ki se v večji ali manjši količini pojavljajo na ozemlju določenega planskega
območja oziroma območja urejanja. To območje bo med pripravo posameznega PRO ali LN
razdeljeno na manjše enote (funkcionalne oz. prostorske), v katerih bo treba izpostaviti in
ovrednotiti posamezne prvine, pomembne za prepoznavnost (ki so torej značilne ali enkratne
oziroma imajo simbolno vrednost na širšem območju) in predpisati usmeritve - navodila za
njihovo ohranjanje oziroma nadgrajevanje. Podrobnejša pravila je smotrno pripraviti kot
navodila – usmeritve za umeščanje in delovanje posameznih dejavnosti, ki utegnejo
spremeniti krajinsko zgradbo in njene pomene na eni strani, ali pa, na drugi strani, lahko
zagotovijo vzdrževanje krajin oziroma njihovih prvin pomembnih za prepoznavnost.
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4 PREVERITEV MERIL NA TESTNIH PRIMERIH
Predloga meril in podatkov za opredelitev območij in prvin prepoznavnosti sta preverjena na
dveh testnih primerih, enega za nacionalno in enega za lokalno raven.

4.1 Testni primer za nacionalno prepoznavna območja
Testni primer za preveritev predlaganih meril opredeljevanja območij prepoznavnosti na
nacionalni ravni je Radensko polje v občini Grosuplje.
Radensko polje leži približno 20 km jugovzhodno od Ljubljane, na skrajnem jugovzhodnem
obronku Grosupeljske kotline. Severno od polja leži naselje Grosuplje, ki je sedež občine in je
imelo v letu 2002 okoli 6000 prebivalcev. Grosuplje je središče medobčinskega pomena in
zaradi bližine Ljubljane, s katero ga povezuje avtocesta Ljubljana - Zagreb, vse bolj privlačno
za poselitev in za razvoj gospodarskih ter storitvenih dejavnosti.
Po Regionalni razdelitvi krajinskih tipov (Marušič et al., 1998) spada med kraške krajine
notranje Slovenije, in sicer kot samostojna podenota Grosupeljske kotline, katere krajinsko
zgradbo določajo predvsem relief z izmenjavo gričevja in ravnin ter velika vodnatost.
Radensko polje je v SPRS opredeljeno kot eno od krajinskih območij s prepoznavnimi
značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni. Tako se uvršča med območja, ki
vključujejo prepoznavne in reprezentativne dele slovenske krajine z dobro ohranjenimi
krajinskimi sestavinami, imajo redke ali enkratne vzorce krajinske zgradbe in prostorsko
poudarjeno kulturno dediščino z visoko pričevalno oziroma spomeniško vrednostjo, pogosto v
kombinaciji z izjemnimi oblikami naravnih prvin oziroma naravnimi vrednotami.

Slika 3: Radensko polje (Vir: Ogrin, 1999)

Prepoznavnost Radenskega polja gradijo predvsem prvine naravne zgradbe in naravni procesi,
ki so izoblikovali izrazito obliko kraškega polja, obdanega z gozdnim obrobjem, ter
mikroreliefni pojavi in občasno pojavljanje visokih voda – poplav.
Poleg naravnih oblik so pomembne nekatere prvine kulturne krajine, npr. drobno členjena
parcelna struktura njiv na odcednejših legah. Predvsem pa so pomembni nekateri arhitekturni
členi v tej krajini, npr. grad Boštanj na vzpetini in cerkev na vrhu griča Kopanj, s katero je ta
vidno izjemno izpostavljen grič sredi polja še bolj poudarjen in ima hkrati tudi simbolni
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pomen. Kopanj ima poleg sakralnega pomena tudi velike asociacijske vrednosti, saj je tu del
svojega otroštva preživel največji slovenski pesnik, France Prešeren.
Prepoznavnost Radenskega polja se v zadnjem času vse bolj poudarja v lokalni skupnosti.
S povečevanjem privlačnosti Grosupljega in okolice kot poselitvenega središča, ki narašča
zaradi bližine Ljubljane in avtoceste, raste tudi pomen Radenskega polja. Ta namreč leži v
neposredni bližini Grosupljega in je pomemben del njegovega zelenega zaledja. Potenciali
polja so v njegovi ohranjeni naravi in visoki stopnji doživljajske privlačnosti, pri čemer je
pomembno tudi, da je tu zagotovljeno varno, zdravo in privlačno okolje za preživljanje
prostega časa in rekreacijo v naravnem okolju, pa tudi za izobraževanje. Občina Grosuplje je
pomen in potenciale Radenskega polja že ustrezno ovrednotila in opredelila v planskih aktih –
razen nekaterih izjem (npr. načrtovanih melioracij). Z namenom promocije in ne nazadnje
trženja Radenskega polja kot enkratne naravne znamenitosti z veliko kulturnimi in simbolnimi
pomeni je izdala plakat, ki prikazuje najpomembnejše zanimivosti tega območja in vabi na
ogled. Pri tem poudarja tudi asociacije, ki se sprožajo ob opazovanju poplavljenega polja z
osamelim gričem Kopanjem na sredini, saj pogled spominja na Bled z otokom, ki je verjetno
najpomembnejša prvina prepoznavnosti Slovenije v svetu.
Na podlagi določil obeh državnih prostorskih aktov, ki opredeljujeta pojem prepoznavnosti,
lahko za območje Radenskega polja opredelimo:
- naravne prvine prepoznavnosti in
- ustvarjene prvine prepoznavnosti.
Vse te prvine sestavljajo izjemno krajinsko prizorišče, ki zaradi svojih doživljajskih vrednosti
ostane v spominu kot enkratna prostorska struktura, v kateri se izraža prilagojenost človeka in
človekovega delovanja naravni zgradbi in procesom.
Glede na merila za opredelitev prvin prepoznavnosti je za Radensko polje mogoče ugotoviti,
da ustreza vsem postavljenim merilom. Isto velja tudi glede meril za opredelitev Radenskega
polja kot območja prepoznavnosti
Merila za opredelitev prvin prepoznavnosti
1

značilnost (prvina je značilna za določeno
širše območje)

2

enkratnost (prvina je enkratna, izjemna po
tipološki zvrsti ali pa po vrednosti)

3

simbolnost (prvina ima simbolno, kulturno
vrednost)

4

pričevalnost (prvina predstavlja
tradicionalne oblike bivanja in
(pri)delovanja)

Prvine prepoznavnosti

Ocena

parcelna struktura; obrežna zarast ob
vodotokih, gozdna pobočja na
obrobju polja
estavele, občasne večje ali manjše
poplave, meandri potokov na polju,
gozdna pobočja reliefnih osamelcev,
osamela vzpetina Kopanj
osamela vzpetina Kopanj s cerkvijo in
župniščem (Prešeren), grad Boštanj
na vzpetini
parcelna struktura; njivske kulture na
odcednih tleh na robu polja in
ekstenzivni travniki na delih polja, ki
je pod vplivom visokih voda; strnjena
naselja na obrobju polja

9
9

9
9

Preglednica 1: Preveritev Radenskega polja z vidika ustreznosti merilom za opredelitev prvin
prepoznavnosti
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Merila za opredelitev območja prepoznavnosti
1

prisotnost in gostota značilnih prvin
prepoznavnosti krajin

2

tipološka ali pa vrednostna izjemnost
krajinskih prvin, pomembnih za
prepoznavnost (naravnih ali ustvarjenih)

3

velike pričevalne in simbolne vrednosti

4

prostorska zaokroženost območja (isti
krajinski tip in funkcionalna ter mentalna
povezanost)

5

veliki potenciali za nastanek območja
prepoznavnosti (npr. arheološka območja, ki
še niso prezentirana)

Nosilci prepoznavnosti območja

Ocena

značilna naravna zgradba polja,
parcelna struktura; obrežna zarast
ob vodotokih, gozdna pobočja na
obrobju polja
estavele, občasne večje ali manjše
poplave, meandri potokov na
polju, gozdna pobočja reliefnih
osamelcev,
osamela vzpetina Kopanj
osamela vzpetina Kopanj s
cerkvijo in župniščem (Prešeren),
grad Boštanj na vzpetini,
kraško polje, omejeno z izrazitim
reliefnim in gozdnim obrobjem;
območje izjemnih in na to
območje omejenih naravnih
procesov (dinamika vode)
obstoj arheoloških najdišč in
dediščinskih objektov, ki
implicirajo možne nove najdbe,
razmeroma dobro ohranjena
naravna prostorska razmerja in
tradicionalne oblike kmetijske
rabe tal

9

9

9
9

9

Preglednica 2: Preveritev Radenskega polja z vidika ustreznosti merilom za opredelitev
območja prepoznavnosti

4.1.1 Naravne prvine prepoznavnosti Radenskega polja
Naravne prvine prepoznavnosti Radenskega polja so predvsem:
- značilna naravna zgradba polja,
- gozdna pobočja na obrobju polja,
- gozdna pobočja reliefnih osamelcev na ravnini - Kopanj in Boštanj,
- meandri potokov na polju,
- estavele,
- občasne večje ali manjše poplave,
- obrežna zarast ob vodotokih Šici, Zelenki in Dobravki, ki tečejo po polju.

27

CRP: Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006: Podrobnejša pravila za urejanje prostora - ohranjanje prepoznavnosti
slovenskih krajin, zaključno poročilo. Acer Novo mesto, oktober 2005

Slika 4: Pogled proti južnemu robu Zagradca in na skrajni severni del poplavljenega polja.

Radensko polje ima vse značilnosti kraškega polja: višji kraški obod iz apnenca in dolomita,
uravnano dno, pokrito s kvartarnimi naplavinami, kraške izvire na eni strani, ponikalnico, ki
teče prek polja, ter požiralnike in jame na drugi strani.
Kot je razvidno s spodnjih slik, ima Radensko polje v različnih letnih časih različne pojavne
oblike, po katerih je to polje prepoznavno kot izjemna krajinska struktura z velikimi
doživljajskimi vrednostmi.

Slika 5: Meander Dobravke, pomlad
(vir:Lampič, Smrekar, 1998)

Sl. 7: Estavele Srednice, poletje
(vir:Radensko polje, plakat 1999)

Slika 6: Led po umiku poplav, zima
(vir:Radensko polje, plakat, 1999)

Slika 8:Požiralnik Veliko Retje, v katerem ponika Dobravka,
pomlad (vir: Radensko polje, plakat, 1999)

28

CRP: Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006: Podrobnejša pravila za urejanje prostora - ohranjanje prepoznavnosti
slovenskih krajin, zaključno poročilo. Acer Novo mesto, oktober 2005

4.1.2 Ustvarjene prvine prepoznavnosti Radenskega polja
Ustvarjene prvine prepoznavnosti Radenskega polja so prvine, ki so rezultat človekovega
delovanja; med njim imajo mnoge velik kulturni pomen, nekatere pa celo simbolni pomen.
Ustvarjene prvine prepoznavnosti krajine Radenskega polja so predvsem:
- parcelna struktura: grudaste oblike na mokriščih, trakaste parcele na gozdnih pobočjih
iz zelo drobno členjena trakasta struktura njiv na odcednih legah,
- arhitekturni členi kot prostorske dominante in nosilci simbolnih pomenov: objekti
arhitekture na vrhovih osamelih vzpetin, ki imajo zaradi svoje namembnosti (grad,
cerkev) tudi velik simbolni pomen),
- arheološka območja/najdišča,
- osamela vzpetina Kopanj s cerkvijo in župniščem, v katerem je del otroštva preživel
France Prešeren,
- strnjena naselja na obrobju polja,
- njivske kulture na odcednih tleh na robu polja in
- ekstenzivni travniki na delih polja, ki je pod vplivom visokih voda.
Izjemno naravno zgradbo Radenskega polja še nadgrajujejo nekatere prvine kulturne krajine,
npr. drobno členjena parcelna struktura njiv na odcednejših legah. Poleg tega so pomembni
nekateri arhitekturni členi v tej krajini, npr. grad Boštanj na vzpetini. Poseben pomen ima
cerkev na vrhu griča Kopanj, s katero je ta vidno izjemno izpostavljen grič še bolj poudarjen
in ima hkrati tudi simbolni pomen. Poleg sakralnega pomena je tu nenazadnje treba omeniti
podatek, da je na Kopanju del svojega otroštva preživel največji slovenski pesnik, France
Prešeren.

Slika 9: Gozdnat grič Kopanj s cerkvijo sv. Marije, spodaj kmetijske površine in naselje
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Slika 10:Prikaz parcelne strukture na digitalnem katastrskem načrtu. Vidna je izrazito grudasta oblika
parcel na dnu polja ter trakasta razdelitev na strmih gozdnih pobočjih. Kmetijske površine na
odcednih tleh ob naseljih so se v stoletjih razdelile na zelo ozke trakove.

4.1.3 Opredelitev meje Radenskega polja kot območja prepoznavnosti
Na podlagi analize stanja naravnih in ustvarjenih danosti, predvsem pa naravnih in ustvarjenih
prvin prepoznavnosti Radenskega polja je mogoče opredeliti mejo, ki zamejuje Radensko
polje kot morfološko enoto, ki je v vizualnem pogledu in mentalni sliki bolj ali manj
zaključena, prepoznavna prostorska enota, ki je hkrati tudi funkcionalno povezana.
Temeljni določilnici Radenskega polja kot območja prepoznavnosti sta njegova naravna
zgradba (relief) in delovanje voda, ki v največji meri določata tudi rabo prostora in s tem
oblikovanje površinskega pokrova.
Ustvarjene prvine prepoznavnosti so predvsem rezultat kmetijske rabe prostora, ki se je v
preteklosti zelo prilagajala naravnim procesom, predvsem pa izjemni dinamiki podzemnih
voda. Posledično so se na območju polja oblikovale večje, grudaste parcele, med katerimi so
ostali ohranjeni meandri vodotokov ter estavele. Na obrobju polja so na odcednejših tleh
urejene njive, razdeljene v trakaste parcele. Tudi naselja so se razvila na obrobju polja, na
površinah, ki so zunaj delovanja voda oziroma poplav. Pobočja, ki obdajajo polje, so zaradi
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težavnih oziroma ponekod nemogočih razmer za obdelovanje (strmina, plitva tla), porasla z
gozdom.
Kot je razvidno iz opravljenih analiz, obstaja veliko različic meja Radenskega polja; vsaka od
nji je bila opredeljena z določenim namenom in glede na potrebe in temo raziskovanja. V
okviru obravnave Radenskega polja z vidika ohranjanja prvin, pomembnih za prepoznavnost,
je meja določena tako, da je poleg dna polja zajeto še območje v vidnem stiku in da so vanjo
vključena še območja kulturne dediščine. Meja torej poteka po slemenih z gozdom poraščenih
vzpetin na obrobju polja, ter območje na severu polja, ki se funkcijsko navezuje na Radensko
polje. V območje obravnave so zajeta naselja: Zagradec pri Grosupljem, Velika Račna in
Mala Račna, Malo Mlačevo in Spodnja Slivnica ter območje ob gradu Boštanj. Potek meje je
večinoma skladen z mejo območja kompleksnega varstva kulturne dediščine; izjema je le
skrajni severni del, na katerem je območje melioriranih kmetijskih površin, ki je sicer
vključeno v OKV, vendar za prepoznavnost tega območja ni pomembno.

Slika 11: Razdelitev Radenskega polja na prostorske enote
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4.2 Testni primer za lokalno prepoznavna območja
Testni primer za preveritev predlaganih meril opredeljevanja območij prepoznavnosti na
lokalni ravni je Šmihel ob Krki v občini Žužemberk. Šmihel pri Žužemberku leži v bližini
občinskega središča, Žužemberka, na platoju nad dolino reke Krke. To območje je
opredeljeno kot ena od izjemnih krajin Slovenije (Ogrin, 1996).
Prepoznavnost krajine Šmihela gradijo tako prvine naravne zgradbe in naravni procesi, ki so
izoblikovali izrazito kraško rečno dolino z mnogimi naravnimi reliefnimi oblikami in
obvodno vegetacijo, kot tudi prvine kulturne krajine, npr. drobno členjena parcelna struktura
njiv in travnikov na obdelovalnih terasah, vzdolžno položenih na pobočje pod vasjo. Vas s
cerkvijo na platoju nad dolino Krke je prostorska dominanta v tem območju.
Vse te prvine sestavljajo izjemno krajinsko prizorišče, značilno za dolenjski kraški svet, v
katerem se kaže visoka stopnja prilagojenost človekovega delovanja naravni zgradbi in
naravnim procesom.

Slika 12: Pogled na krajino pri Šmihelu, ki jo zaznamujejo obdelovalne terase, vzdolžno položene na
pobočje. Na terasah se izmenjujejo njive in travniki; ponekod so brežine porasle z grmovjem. V
ospredju drevesna vegetacija, ki porašča strma pobočja soteske Krke.

Glede na merila za opredelitev prvin prepoznavnosti je za Šmihel mogoče ugotoviti, da
ustreza vsem postavljenim merilom. Isto velja tudi glede meril za opredelitev Šmihela kot
območja prepoznavnosti.
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Merila za opredelitev prvin prepoznavnosti
1

značilnost (prvina je značilna za
določeno širše območje)

2

enkratnost (prvina je enkratna,
izjemna po tipološki zvrsti ali pa po
vrednosti)
3 simbolnost (prvina ima simbolno,
kulturno vrednost)
4 pričevalnost (prvina predstavlja
tradicionalne oblike bivanja in
(pri)delovanja)

Prvine prepoznavnosti

Ocena

obdelovalne terase, položene po plastnicah,
valovit relief, soteska reke Krke z obrežno
zarastjo, vrtače na obrobju območja, strnjeno
vaško naselje na robu obdelovalnih površin
-

9

obdelovalne terase, položene po plastnicah,
drobno členjena trakasta struktura njiv na
odcednih legah, grudaste oblike parcel na
obvodnih ravnicah, cerkev kot prostorska
dominanta

9

Preglednica 3: Preveritev Šmihela z vidika ustreznosti merilom za opredelitev prvin
prepoznavnosti
Merila za opredelitev območja
prepoznavnosti
1

prisotnost in gostota značilnih prvin
prepoznavnosti krajin

2

tipološka ali vrednostna izjemnost
krajinskih prvin, pomembnih za
prepoznavnost (naravnih, ustvarjenih)

3

velike pričevalne in simbolne
vrednosti

4

prostorska zaokroženost območja
(isti krajinski tip in funkcionalna ter
mentalna povezanost)

5

veliki potenciali za nastanek območja
prepoznavnosti (npr. arheološka
območja, ki še niso prezentirana)

Nosilci prepoznavnosti območja

Ocena

obdelovalne terase, položene po plastnicah,
valovit relief, soteska reke Krke z obrežno
zarastjo, vrtače na obrobju območja, strnjeno
vaško naselje na robu obdelovalnih površin
-

9

obdelovalne terase, valovit relief, soteska reke
Krke kot doline gradov
čitljiva struktura obdelovalnih teras; zaradi
drugačnega reliefa na obrobju je območje
obdelovalnih teras omejeno z gozdom in z
vrtačami
-

9
9

Preglednica 4: Preveritev Šmihela z vidika ustreznosti merilom za opredelitev območja
prepoznavnosti
4.2.1 Naravne prvine prepoznavnosti Šmihela
Naravne prvine prepoznavnosti Šmihela so predvsem:
- valovit relief,
- reka Krka, obrežna zarast v dolini Krke,
- skalna, pretežno gozdna pobočja rečne soteske,
- vrtače na obrobju območja.
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Slika13: Prikaz območja na letalskem posnetku. Nekatere brežine med obdelovalnimi terasami, ki so
brez izjeme obdelane (njive in travniki), so porasle z grmovnicami, kar še poudarja reliefno
strukturiranost pobočja. Strmejše lege ob naselju se postopno zaraščajo. V obvodnem svetu reke Krke
obvodna vegetacija porašča strme lege in obrežja, na ravnici pa so urejeni vlažni travniki.

Slika 14: Topografska karta območja Šmihela z razporeditvijo plastnic kaže razgibano zgradbo
reliefa, v kateri izstopata dolina reke Krke in pobočje nad njo, ki prehaja v plato, na katerem je
urejeno naselje. Mestoma se pojavljajo vrtače kot značilna prvina kraškega sveta. Mikroreliefne
oblike, ki jih je ustvarila kmetijska raba prostora, na topografski karti niso razvidne.

4.2.2 Ustvarjene prvine prepoznavnosti
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Ustvarjene prvine prepoznavnosti Šmihela so prvine, ki so rezultat človekovega delovanja:
- parcelna struktura: drobno členjena trakasta struktura njiv na odcednih legah, grudaste
oblike na mokriščih in gozdnih pobočjih
- obdelovalne terase, položene po plastnicah,
- strnjeno vaško naselje na robu obdelovalnih površin,
- lega v dolini reke Krke - dolini gradov in
- arhitekturni člen - cerkev kot prostorska dominanta.

Slika 15: Prikaz parcelne strukture na digitalnem katastrskem načrtu. Vidna je izrazito
trakasta oblika parcel, položenih vzdolžno na pobočje, in grudasta parcelacija v obvodnem
svetu Krke ter parcele nepravilnih oblik na območju naselja na platoju.

4.2.3 Opredelitev meje Šmihela kot območja prepoznavnosti
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Na podlagi analize stanja naravnih in ustvarjenih danosti, predvsem pa naravnih in ustvarjenih
prvin prepoznavnosti Šmihela je mogoče opredeliti mejo, ki zamejuje območje Šmihela kot
morfološko enoto, ki je v vizualnem pogledu in mentalni sliki bolj ali manj zaključena,
prepoznavna prostorska enota, ki je hkrati tudi funkcionalno povezana (naselje z
obdelovalnimi površinami, omejeno z rečno sotesko kot prostorsko bariero).

RAZDELITEV OBMOČJA
ŠMIHELA NA
PROSTORSKE ENOTE
LEGENDA:

R

T

- obdelovalne
terase

R

- rečna soteska

N1
T

Z1, 2

- travinje v
zaraščanju

N1, 2

- naselje
- meje med
prostorskimi
enotami

Z1

- meja območja
Šmihela

N2
Z2

Slika 16: Razdelitev krajine Šmihela na prostorske enote
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5 DEJAVNIKI OHRANJANJA ALI SPREMINJANJA PRVIN
PREPOZNAVNOSTI KRAJINE
Med dejavnosti in rabe prostora, ki bistveno prispevajo k oblikovanju in spreminjanju
krajinske zgradbe Slovenije, sodita predvsem kmetijstvo in poselitev. Preostale rabe prostora
(infrastruktura, gozdarstvo, pridobivanje mineralnih surovin, upravljanje voda, turizem idr.)
se povezujejo z obema omenjenima dejavnostma in imajo lahko prav tako velike vplive na
prostorsko zgradbo ter lahko povzročijo razvrednotenja zaradi uničenja posameznih prvin
prepoznavnosti in spreminjanja prostorskih razmerij v območjih prepoznavnosti.
Za tradicionalne oblike gradnje objektov in oblikovanja naselbin, pridelovanj hrane, gradnje
prometnic, upravljanja voda in gozdov, pa tudi pridobivanja mineralnih surovin in drugih
dejavnosti, je značilna razmeroma visoka stopnja prilagojenosti naravni zgradbi in procesom
(reliefu, klimi, vodnemu režimu in podobno). Pomembnejša spreminjanja krajine so bila
izjema, kar ne velja zgolj za slovenski prostor. Sodobna tehnologija omogoča bistveno večje
posege v prostor, s katerimi se spreminjajo prostorska razmerja; danes niso več redkost
obsežne spremembe reliefne zgradbe z vkopi in nasipi, gradnja viaduktov, izsuševanje
mokrišč in spreminjanje vodnega režima v tleh in podtalju, monokulture v kmetijstvu, objekti
velikih dimenzij in podobno. Po drugi strani so nekatere pomembne spremembe v krajini, kot
so npr. propadanje naselij, zaraščanje kmetijskih zemljišč in ogozdovanje, posledica
opuščanja rabe tal zaradi odseljevanja z območij, na katerih so razmere za bivanje in
pridelovanje hrane otežene ali pa so težko dostopna.
O spreminjanju prvin prepoznavnosti sicer govorimo kot o negativnem procesu, ki prinaša
razvrednotenje in poslabšanje razmer. Vendar pa je na tem mestu treba opozoriti, da vsake
spremembe ni smotrno opremiti z negativnim predznakom. Z novimi oblikami rabe tal, z
novimi strukturami, z novo poselitvijo se namreč ustvarjajo tudi nove prvine in območja
prepoznavnosti. Kot so nekoč veliki arhitekturni objekti spremenili podobo posameznih krajin
(npr. cerkvice na vzpetinah, gradovi), se tudi danes s pozidavo zlasti na vidno izpostavljenih
legah oblikujejo novi poselitveni vzorci, nova razmerja v prostoru in nova podoba slovenskih
krajin. Kljub temu, da njihova zgradba morda ni nujno nasledek sledenja tradicionalnim
oblikam rabe tal, jih je smotrno obravnavati tudi s pozitivnega stališča kot prvine ali območja,
ki ustvarjajo novo prepoznavnost krajin.
V nadaljevanju so predstavljeni značilni vplivi dejavnosti, ki oblikujejo in spreminjajo krajino
in ki bi jih bilo v nadaljnjem prostorskem razvoju treba usmerjati, da bi ohranili
prepoznavnost slovenskih krajin.

5.1 Kmetijstvo
Poleg naravne zgradbe je kmetijstvo najpomembnejši dejavnik, ki je prispeval k
prepoznavnosti slovenskih krajin. Ohranitev in vzdrževanje kmetijskih krajin bo mogoče
doseči predvsem z omejevanjem nekaterih sodobnih tehnologij pridelovanja hrane oz.
obdelovanja kmetijskih zemljišč. Same tehnologije sicer niso neposreden predmet
prostorskega načrtovanja, čeprav imajo pomemben vpliv na prostorsko zgradbo. Zato se
usmeritve za poseganje v prostor nanašajo predvsem na prostorske prvine in njihovo
razmeščanje ter oblikovanje v smeri želenega stanja prostorskih struktur, hkrati pa pomenijo
izhodišča in zahteve za prilagajanje tehnologij rabe prostora (Usmeritve…1998).
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Kmetijske krajine predstavljajo veliko večino vseh krajin, ki jih uvrščamo med območja
prepoznavnosti, zato v nadaljevanju podajamo tudi pregled prvin krajinske prepoznavnosti, ki
so rezultat kmetijske rabe tal, in sicer v povezavi s posameznimi tipološkimi skupinami krajin.
Krajinske
regije

Prvine prepoznavnosti

krajine travnatega sveta
Alpske krajine

Predalpske
krajine

Subpanonske
krajine

Kraške krajine
notranje
Slovenije

njivske krajine

krajine trajnih
nasadov

planine - pašniki z značilnimi
arhitekturnimi objekti planšarskimi domovi,
celki - samotna kmetija z
večjim številom stavb,
obdana s prevladujočim
travinjem, ki ga obdaja gozd,
strmine
celki - samotna kmetija z
večjim številom stavb,
obdana s prevladujočim
travinjem, ki ga obdaja gozd
mokrotni svet: nižinski
gozdovi - dobrave, vlažni
travniki s hidrofilno
vegetacijo
- mokrotni svet: meandrast
tok vodotoka, prevladujoče
travinje - vlažni travniki s
hidrofilno vegetacijo,
grmovnimi in drevesnimi
obvodnimi živicami, ponekod
posamična drevesa

steljniki - redko zasajene
breze na površinah, ki jih
porašča stelja, pogosto
vrtačast svet
mokrotni svet: meandrast tok
vodotoka, prevladujoče
travinje - vlažni travniki s
hidrofilno vegetacijo,
grmovnimi in drevesnimi
obvodnimi živicami

drobna parcelna struktura
trakastih oblik, ki sledi reliefu,
izmenjava njiv, pašnikov,
travnikov, manjših trajnih
nasadov in gozdov na
strmejših pobočjih, zidani
kozolci, cerkve na
izpostavljenih vrhovih
- na gričevju: mozaična
izmenjava rabe, prevladujejo
travinje, vinogradi z vrstami
po padnici in gozdovi na
strmih pobočjih, slemenska
poselitev
- na ravnicah: obcestne vasi z
ohišnicami in značilno
razporeditvijo zemljišč od
objektov v globino
obdelovalnih površin, trakaste
parcele, izmenjava različnih
kmetijskih kultur
- na gričevju: trakasta parcelna
struktura na obdelovalnih
terasah, z grmovjem
poraščene brežine med
terasami, izmenjava
kmetijskih kultur, delane
vrtače, kozolci, mozaična
členjenost prostora
- na ravnicah: trakasta
parcelna struktura, izmenjava
kmetijskih kultur, kozolci,
skladna umeščenost naselja
med obdelovalne površine

- vinogradniške: trta
zasajena praviloma v
vrstah po plastnicah, večje
merilo parcelne strukture
- sadjarske: sadno drevje
na gričevju na blagih
pobočjih, praviloma kot
travniški sadovnjaki,
izmenjava s travinjem

- vinogradniške: trta
zasajena praviloma v
vrstah po padnicah,
novejši z vrstami po
plastnicah, slemenska
poselitev ali pa zidanice
ob poteh, ki prečijo
pobočja, drobna parcelna
struktura
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Primorske
krajine

ekstenzivni pašniki in suhi
travniki v prepletu z gozdno
vegetacijo

- vinogradniške: vinogradi
na pretežno uravnanem
svetu

pašniki z redko posejanimi
posamičnimi drevesi (hrast);

- sadjarske: stari
sadovnjaki zasajeni
praviloma na terasah, ki
sledijo plastnicam, novejši
sadovnjaki z vrstami,
prilagojenimi smerem
neba (sever - jug), preplet
z gozdovi in travinjem

Preglednica 5: Prikaz prvin prepoznavnosti njivskih krajin ter krajin trajnih nasadov in travnatega
sveta v okviru krajinskih regij

Glede na pričakovane spremembe v kmetijstvu kot gospodarski dejavnosti je treba pričakovati
dva značilna procesa, ki se bosta močno odrazila v prostorski zgradbi:
- povečevanje velikosti obdelovalnih enot na območjih z ugodnimi razmerami za kmetijstvo
- in opuščanje kmetovanja na območjih z neugodnimi razmerami.
Večina napovedi o okolju prijaznem, sonaravnem in ekosocialnem kmetovanju se ob soočanju
s tržno naravnanim gospodarjenjem utegne izkazati kot zaželen, a težko dosegljiv cilj. V
prihodnjem razvoju bodo zelo verjetno druga ob drugi živele razne oblike kmetovanja, vendar
bo tam, kjer prostorske razmere dopuščajo, neizogibno organizirati rentabilno gospodarjenje.
To pa predpostavlja novo, močno povečano merilo in drugačno zasnovo proizvodnih sistemov
(Ogrin, 1999).
Preurejanje kmetijskih zemljišč bo povzročilo pomembne strukturne spremembe v slovenskih
krajinah, ki jih bodo povzročili ukrepi:
- zaokrožanje posesti ter komasacije, za katere je trenutno interes zelo v porastu zaradi
pogojevanja subvencij z velikostjo sklenjenih kmetijskih površin;
- oblikovanje velikih in geometrijsko pravilnih obdelovalnih enot (1.5 do 5 ha),
- prilagajanju mreže poti novemu pridelovalnemu sistemu,
- odstranitev mikroreliefnih oblik in objektov, ki so imeli svojo funkcijo v tradicionalnih
oblikah pridelovanja (npr. podporni zidovi, brežine med terasami, meandri vodotokov)
- preselitev kmetij na prostor zunaj naselij (postavitev objektov večjega merila, plastenjaki,
steklenjaki),
- ureditve za uravnavanje vodnega režima v tleh (namakalni sistemi, odvodni jarki) idr.
Posledice ukrepov za povečevanje kmetijske pridelave se bodo pokazale v krajinski zgradbi
predvsem kot:
- slabo prilagajanje novih obdelovalnih enot konfiguraciji terena, zato bodo potrebne
spremembe reliefa,
- spreminjanje prostorskega merila - povečevanje tradicionalnega merila krajine, kar je
posebno občutljivo v drobno členjenih krajinskih območjih (relief, površinski pokrov,
parcelna struktura),
- odstranitev vegetacijskih prvin (posamična drevesa, živice, gruče, obvodna zarast,
mokrišča) in mikroreliefnih pojavov (meandri, suhe struge, obdelovalne terase, vrtače),
- zmanjševanje biotske raznovrstnosti,
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-

zmanjševanje pestrosti krajinskih vzorcev, ki tudi ne bodo več v tolikšni meri prilagojeni
naravnim razmeram kot v tradicionalnih kulturnih krajinah,
novo oblikovani pridelovalni prostor ne bo imel več stikov s tradicionalno zasnovo
kmetijske rabe tal in s tem tudi ne bo več vir krajinske identitete,
bistveno zmanjševanje sestavljenosti krajinske zgradbe ter njene prepoznavnosti in
doživljajske vrednosti.

Na območjih z neugodnimi razmerami za kmetovanje (predvsem strmine, višje nadmorske
višine, drobno členjen relief, plitva in skalovita tla) pa lahko pričakujemo spremembe v
krajinski zgradbi, ki bodo posledica opuščanja rabe. Opuščanje kmetovanja je sicer lahko
posledica bodisi odseljevanja bodisi samo opuščanje kmetovanja in spreminjanje funkcije
podeželja iz kmetijske v bivanjsko. Posledično se bodo uveljavljali procesi, ki bodo potekali
po naravnih zakonitostih in se bodo pokazale v pojavih:
- zaraščanje pašnikov, travnikov z gozdno vegetacijo ter razvoj naravne sukcesije v smeri
gozda,
- zatravitev njiv in zaraščanje brežin med obdelovalnimi terasami,
- propadanje nevzdrževanih trajnih nasadov in postopno zaraščaje z avtohtono zarastjo,
- zamašitev melioracijskih jarkov in dvig nivelete potokov ter posledično zmanjšan odtok
voda,
- propadanje gospodarskih in pomožnih objektov (kozolci, skednji, oporni zidovi ipd.), s
čimer se izgublja pomembna prvina kulturne krajine, pogosto pa tudi naselij.

5.2 Poselitev
Poselitev je eden najpomembnejših dejavnikov, ki spreminjajo krajino in ki vplivajo na njeno
prepoznavnost. Pomembni so njena fizična pojavnost v prostoru, pa tudi različni simbolni
pomeni in pričevalnost.
Ob obravnavi poselitve kot dejavnika oblikovanja in spreminjanja krajin so pomembni
predvsem:
- fizična pojavnost v prostoru (skladna umeščenost objektov in naselbin v krajino; vidno
izpostavljene lokacije pomembnih objektov, ki izkoriščajo oziroma nadgrajujejo naravno
zgradbo; uporaba avtohtonih gradiv);
- simbolni pomeni (cerkve na vzpetinah, gradovi, naselbine; opisi posameznih lokacij v
literaturi, slikarstvu, bajeslovju),
- pričevalnost (območja, na katerih so se odvijali pomembni zgodovinski dogodki ali pa
zgolj tradicionalne oblike gradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov, npr. kozolcev,
kašč, skednjev, opornih zidov idr. ali oblikovanja naselbin, pa tudi arheološke lokacije kot
potencialna območja prepoznavnosti).
Ko govorimo o poselitvi kot dejavniku spreminjanja prvin prepoznavnosti slovenskih krajin,
so pomembni predvsem negativni vplivi poselitve, ki se kažejo zlasti v urbanizaciji podeželja.
Krajino spreminjajo zlasti razpršena gradnja (na robovih strnjenih naselbin, vinogradniška
območja…) ter predimenzionirani objekti (stanovanjski, gospodarski, industrijski, storitveni)
in objekti z namembnostjo, ki ne sodi v posamezna okolja (npr. industrijski objekti na
podeželju, počitniški objekti na nekaterih vinogradniških območjih in na celotnem območju
Krasa, Obale, nekaterih alpskih dolin in planine, npr. v TNP). Urbanizacija podeželja vodi v
pomembno spremembo podeželskih območij: namesto nekdaj prevladujočega kmetijstva je
40

CRP: Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006: Podrobnejša pravila za urejanje prostora - ohranjanje prepoznavnosti
slovenskih krajin, zaključno poročilo. Acer Novo mesto, oktober 2005

podeželje vse bolj prostor bivanja, kar se z izboljšanjem infrastrukture (prometnice,
telekomunikacijske povezave) in uveljavljanjem dela na domu še stopnjuje. Poleg tega se na
podeželju pojavljajo tudi spremembe, ki se z uvajanjem novih tehnologij in zaradi
prestrukturiranja kmetijske proizvodnje dogajajo znotraj posameznih enot kmečkega
gospodarstva; tako se npr. pojavljajo novi, praviloma predimenzionirani objekti. Posledično
oz. hkrati s tem postaja vse bolj aktualna potreba po selitvah razvojno perspektivnih kmetij
izven naselij, s čimer naj bi omogočili nadaljnji razvoj kmetij, hkrati pa v naseljih, ki
postajajo vse manj ruralna in vse bolj le bivalna, izločili negativne vplive na bivalno okolje.
Po drugi strani je pomemben dejavnik spreminjanja krajine tudi nasprotni proces, namreč
opuščanje naselij in odseljevanje, kar je na odročnejših predelih s težavnimi razmerami za
bivanje in kmetovanje vzrok za propadanje lokalno značilnih stanovanjskih in gospodarskih
ter pomožnih objektov. Značilen zgled takšnih območij je Kočevska, kjer je bila že naselitev,
predvsem pa odselitev prebivalstva posledica posebnih družbenopolitičnih razmer in kjer o
nekdanji naseljenosti pričajo le še redke ruševine. Kot posledica spremenjenih gospodarskih
razmer se je v drugi polovici prejšnjega stoletja, se je razmahnil razvoj industrije, pojavilo
odseljevanje s kmetijskih območij v urbana središča (deagrarizacija), ki je bilo značilno za
nekatera odročnejša območja v Sloveniji, in propadanje naselij zaradi zmanjšanih možnosti za
preživljanje. Na nekaterih takšnih območjih, zlasti takih, ki so privlačna za turizem in
prostočasne dejavnosti, se ponekod pospešeno pojavlja sprememba namembnosti (prenove
propadajočih objektov z urejanjem počitniških hiš), pri čemer so prenove in novogradnje
pogosto tipološko neustrezne in ne upoštevajo značilnosti krajevnega kmečkega stavbarstva.
Poleg tega je pomembno, da posledice odseljevanja seveda ni samo propadanje naselij, pač
pa tudi opuščanje kmetovanja in zaraščanje obdelovalnih površin.

5.3 Druge dejavnosti
Veliki infrastrukturni objekti (npr. viadukti, avtoceste, hidroelektrarne, daljnovodi, vetrne
elektrarne) zaradi velikih dimenzij in vidnosti lahko povsem spremenijo prostorska razmerja
in mentalno sliko prostora – ne samo zaradi vidnosti, pač pa tudi ali predvsem zaradi
spremenjene organizacije dejavnosti v prostoru in zaradi spreminjanja funkcionalnih povezav
v prostoru. Zato je pri umeščanju takih objektov v prostor treba upoštevati prvine
prepoznavnosti krajin ter preprečiti trajne spremembe območij, pomembnih za prepoznavnost
Slovenije ali posameznih regij.
Gozdarstvo je dejavnost, ki se ukvarja z gospodarjenjem najobsežnejših površin v Sloveniji,
saj gozdovi pokrivajo že skoraj 60 % površine. Za predele, na katerih je v preteklem stoletja
potekala deagrarizacija, je značilno spreminjanje kmetijske v gozdno krajino. Ta proces dokaj
hitro poteka zaradi opuščanja kmetijske rabe na površinah, kjer je obdelovanje tal zaradi
naravne zgradbe prostora oteženo. Gozd kot površinski pokrov odločilno zaznamuje krajinsko
sliko posameznih, predvsem hribovitih predelov Slovenije in daje posameznim regijam značaj
pretežno gozdne krajine z mestoma razmeroma visoko stopnjo naravne ohranjenosti (npr.
Kočevsko, deli Notranjske, idr.). V celotnem slovenskem prostoru je bilo načelo skrbnega
gospodarjenja z gozdovi že v preteklosti vgrajeno v gospodarjenje z gozdom, zato je tudi
dosežena trajnost gozdne proizvodnje. Pojem sonaravnosti, je v strokovno delo vgrajen že dlje
časa, tako so monokulturni nasadi ali pa goloseki redkost in se pojavljajo le na manjših
površinah.
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Pridobivanje mineralnih surovin je ena od dejavnosti, ki sicer točkovno, vendar pogosto na
izpostavljenih legah povzroča odpiranje površinskih kopov. Zaradi razgaljenega podtalja,
predvsem pa zaradi pogoste vidne izpostavljenosti se ta območja najpogosteje uvrščajo med
razvrednotenje prostora. Zahteve za sprotno sanacijo so podprte z veljavno zakonodajo,
vendar pa so zaradi tehnoloških omejitev in dolgoročnosti pridobivanja mineralnih surovin v
posameznih kopih takšna razvrednotenja dolgotrajna. Posebna problematika je povezana z
nelegalnimi kopi, ki jih je bilo zlasti v preteklosti zelo veliko; v zadnjem času se spodbujajo
sanacije bodisi z ustreznimi nadomestnimi rabami, bodisi s prepuščanjem naravnim
procesom, ki pa jih je mogoče z začetnimi ukrepi pospešiti. Pri tem je treba opozoriti, da je
na nekaterih območjih pridobivanje mineralnih surovin lahko tudi značilna raba, ki pogojuje,
ustvarja prepoznavne krajinske oblike; značilen primer so soline.
Upravljanje z vodami je dejavnost, ki večinoma zagotavlja možnosti za razvoj kmetijstva in
poselitve, saj se ukvarja s preprečevanjem poplav oziroma s kontroliranjem in urejanjem
vodnega režima. V zadnjem času je upravljanje z vodami vse bolj sonaravno, kar se potrjuje
in zahteva ter uveljavlja tud s sektorsko zakonodajo in tudi z mednarodnimi obveznostmi.
Turizem in prostočasne dejavnosti se v slovenskem prostoru pomembno navezujejo na
kakovosti kulturnih in naravnih krajin, predvsem pa na prvine in območja prepoznavnosti.
nekatere oblike turizma in prostočasnih dejavnosti imajo značaj poselitve ali celo
gospodarskih dejavnosti (npr. hotelski kompleksi) ali pa infrastrukturnih objektov (npr.
smučišča, golf igrišča ipd.), v veliki meri pa gre pri teh dejavnostih za sočasno rabo prostora,
kar narekuje zahtevo po upoštevanju primarnih rab (kmetijstvo, gozdarstvo) oziroma režimov
(ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine), ki pa so pomembni oblikovalci in
ohranjevalci kakovosti, na katerih turizem in prostočasne dejavnosti gradijo svoj razvoj.
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6 PODROBNEJŠA PRAVILA ZA OHRANJANJE PREPOZNAVNOSTI
POSAMEZNIH TIPOV KRAJIN
Podrobnejša pravila za urejanje prostora na območjih prepoznavnosti oziroma na območjih,
na katerih bodo opredeljene posamezne krajinske prvine, pomembne za prepoznavnosti, so
pripravljena kot usmeritve za razvoj dejavnosti. Pravila so pripravljena za skupine krajin, kot
so uveljavljene pri tipološki razdelitvi izjemnih krajin in so oblikovane z upoštevanjem
njihove homogenosti (podobnosti) glede prostorske problematike, strukturnih značilnosti in
krajinskih prvin, ki so pomembne za prepoznavnost:
- njivske krajine,
- krajine travnatega sveta,
- krajine trajnih nasadov,
- poseljene krajine,
- solinske krajine in
- krajine z izjemno naravno zgradbo.
Podrobnejša pravila so pripravljena kot usmeritve, navodila za izdelovalce strokovnih podlag
za SPRO in PRO ter LN, ki bodo morali na konkretnih primerih prepoznavati prvine
prepoznavnosti krajin in jim predpisati želeno stanje ter predvideti ustrezne ukrepe za njihovo
ohranitev ali celo nadgradnjo. V nadaljevanju so za potrebe te naloge primeri povzeti po
seznamu izjemnih krajin, z izjemo sadjarskih krajin, ki jih na omenjenem seznamu sicer ni.

6.1 Njivske krajine
Njivske krajine v Sloveniji je mogoče razvrstiti v dve veliki skupini: njivske krajine v ravnici
in njivske krajine na gričevju v prepletu s travniki in gozdovi.
a) Njivske krajine v ravnici
Njivske krajine v ravnici so značilne za kraška polja, naplavne ravnice in druga ravninska
območja. Označujeta jih visoka stopnja prostorskega reda ter praviloma trakasta in drobno
členjena parcelna struktura z izmenjavo različnih kultur, kar je po eni strani posledica
lastniških razmerij in načel dedovanja v preteklosti in po drugi strani izraz tehnologije
obdelovanja kmetijskih zemljišč.

Slika 17: Bukovnica (Vir: Ogrin, 1997)
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Krajinske regije
Alpske krajine

Primeri

Prvine prepoznavnosti

Subpanonske krajine

Dolnja Bistrica - Hotiza,
Bukovnica

Kraške krajine notranje
Slovenije

Globodol, del doline zgornje
Kolpe, Loški potok, Strmica pri
Postojni

obcestne vasi z ohišnicami in značilno
razporeditvijo zemljišč od objektov v
globino obdelovalnih površin, trakaste
parcele, izmenjava različnih kmetijskih
kultur
trakasta parcelna struktura, izmenjava
kmetijskih kultur, kozolci, skladna
umeščenost naselja med obdelovalne
površine

Predalpske krajine

Primorske krajine
Preglednica 5: Primeri njivskih krajin v ravnici in njihovih prvin prepoznavnosti

b) Njivske krajine na gričevju v prepletu s travniki in gozdovi
Pojavljajo se na gričevju na Dolenjskem in v Beli krajini, v vzhodni Slovenijo in na
Primorskem. Za te krajine sta značilna prilagajanje kmetijske rabe nagnjenemu, valovitemu
terenu s slikovitimi kulturnimi terasami in preplet obdelovalnih površin s travinjem in z
gozdom na legah z omejenimi možnostmi za obdelovanje. Na ta način so se oblikovali
mozaični, praviloma zelo sestavljeni in doživljajsko pestri krajinski vzorci.

Slika 18: Suhor pri Metliki
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Krajinske regije
Alpske krajine

Primeri

Prvine prepoznavnosti

Predalpske krajine

Brunk, Osredek, Labinje, Podsreda
s Starimi gorami, Razbor pod Lisco,
Sorica - Danje - Torka, Svibno,
Žirovnica

Subpanonske krajine

Donačka gora, Haloze

Kraške krajine
notranje Slovenije

Šmihel ob Krki, Suhor pri Metliki,
Mali Vrh pri Mirni Peči, Otlica,
Velika Slevica

Primorske krajine

Izola, Šmartno v Brdih,

drobna parcelna struktura trakastih
oblik, ki sledi reliefu, izmenjava njiv,
pašnikov, travnikov, vinogradov,
sadovnjakov in gozdov na strmejših
pobočjih, zidani kozolci, cerkve na
izpostavljenih vrhovih
mozaična izmenjava rabe, prevladujejo
travinje, vinogradi z vrstami po padnici
in gozdovi na strmih pobočjih,
slemenska poselitev
trakasta parcelna struktura na
obdelovalnih terasah, z grmovjem
poraščene brežine med terasami,
izmenjava kmetijskih kultur, delane
vrtače, kozolci, mozaična členjenost
prostora
trakasta parcelna struktura na
obdelovalnih terasah, z grmovjem
poraščene brežine med terasami

Preglednica 6: Primeri njivskih krajin na gričevju v prepletu s travniki in gozdovi in njihovih
prvin prepoznavnosti

6.1.1. Prostorska problematika njivskih krajin
Prostorska problematika teh krajin je povezana z dvema značilnima procesoma, ki vodita k
spreminjanju kulturne krajine:
- s posodabljanjem poljedelstva, ki se uveljavlja na ravninskih območjih in s ciljem
povečane produktivnosti prinaša izboljševanje kmetijskih zemljišč z večanjem ter
zaokrožanjem obdelovalnih parcel. Ker je pridobivanje subvencij pogojeno z velikostjo
sklenjenih zemljišč, interes za izvajanje komasacij zelo narašča, prav tako je stalno
prisotna potreba po izboljšanju zemljišč z odstranjevanjem posamičnih dreves, skal, živic
in drugih členitvenih prvin; izboljševalni ukrepi praviloma vodijo v ekološko osiromašenje
kmetijskih območij in v zmanjšanje prostorske pestrosti, predvsem pa v spremenjeno
krajinsko zgradbo;
- z opuščanjem kmetijske rabe, ki pomeni zaraščanje obdelovalnih zemljišč; to je očitno
predvsem na strmih, za obdelovanje težavnih legah, kjer ni mogoča ali je omejena uporaba
sodobne kmetijske mehanizacije in zaradi težavnega pridelovanja ni mogoče zagotoviti
gospodarskih učinkov kmetijske dejavnosti. V teh območjih so nosilke največjih vrednosti
ravno prostorske strukture, ki so nasledek visoke stopnje prilagajanja naravnim razmeram
(reliefu, klimi, vodnim pojavom). Njihovo oblikovanje in vzdrževanje sta pogosto
zahtevala izjemne napore, ki jih je v današnjem času komajda še mogoče pričakovati.
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6.1.2 Želeno stanje njivskih krajin
Želeno stanje tovrstnih krajinskih območij je krajina z drobno parcelno strukturo, izmenjavo
različnih kultur, vegetacijskimi členitvenimi prvinami ter z ohranjenimi obdelovalnimi
terasami v gričevnatih območjih, kjer je pomemben cilj tudi ohranjanje poseljenosti in s tem
tudi kulturne krajine.
6.1.3 Usmeritve za ohranjanje njivskih krajin
-

pri izboljševalnih ukrepih na kmetijskih površinah zagotoviti ohranitev parcelne strukture
in mikroreliefnih značilnosti, predvsem pa obdelovalnih teras, pa tudi delanih vrtač;
zagotoviti možnosti za uvajanje drobne mehanizacije, ki bo omogočala obdelovanje
kmetijskih zemljišč na težavnejših legah,
poiskati možnosti za pridelovanje posebnih pridelkov na posameznih manjših območjih,
preprečiti ukrepe, s katerimi bi se povečevala parcelna struktura in uvajale monokulture
ter odstranjevale členitvene prvine, kot npr. osamela drevesa, živice, obrežna vegetacija,
preprečiti uvajanje novih, neavtohtonih kultur, ki bi zahtevale specifične ureditve (ukrepe)
in s tem spremembo krajinskih vzorcev,
omejevanje speljave infrastrukturnih koridorjev, predvsem pa zračnih vodov, po vidno
izpostavljenih legah oziroma njihov potek načrtovati tako, da bodo čim manj vidni (npr.
potek po robu območja ali na vidno neizpostavljenih mestih),
pri umeščanju enostavnih objektov se dovoli postavitev novih in preurejanje obstoječih
pomožnih objektov in sicer objektov za lastne potrebe, ograj in pomožnih kmetijskogozdarskih objektov. Dovoljene so vrste, oblike in dimenzije objektov ter proporci in
materiali, ki so tradicionalno prisotni na njivskih krajinah, kot so kozolci, skednji, lope,
čebelnjaki, gnojišča, kašče in ograje. Zagotavljati je treba rabo v skladu z njihovo
namembnostjo (predvsem za začasno spravilo pridelkov, strojev, orodja, gnoja in
podobno) in pri oblikovanju upoštevati značilnosti kakovostne lokalne arhitekture.
Postavitev rastlinjakov, ribnikov, silosov v obliki stolpa ter pomožnih infrastrukturnih
objektov je dovoljena le izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi, v kateri se dokaže,
da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja.

6.2 Krajine travnatega sveta
Po dosedanjih opredelitvah najvrednejših krajinskih območij se v to tipološko skupino
uvrščajo celki, planine, obvodne krajine in mokrotni svet ter steljniki.
a) Celki:
Za celke so značilne predvsem lege na visokih nadmorskih višinah, ponekod strmina in ne
nazadnje posebna arhitektura posamičnih kmetij, ki imajo obsežne travnate (pretežno košne)
površine ter velik delež gozdov, ki je prevladujoča prvina površinskega pokrova teh območij.

46

CRP: Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006: Podrobnejša pravila za urejanje prostora - ohranjanje prepoznavnosti
slovenskih krajin, zaključno poročilo. Acer Novo mesto, oktober 2005

Slika 19: Klemenšek Vir: Ogrin, 1997)
Krajinske regije
Alpske krajine

Primeri
Jekel, Jezersko, Macesnik in
Klemenšek, Robanov in Matkov
kot, Topla

Prvine prepoznavnosti
samotna kmetija z večjim številom
stavb, obdana s prevladujočim
travinjem, ki ga obdaja gozd, strmine

Predalpske krajine

Pik, Resnik - Skomarje, Rovte,
Strojna

samotna kmetija z večjim številom
stavb, obdana s prevladujočim
travinjem, ki ga obdaja gozd

Subpanonske krajine
Kraške krajine
notranje Slovenije
Primorske krajine
Preglednica 7: Primeri celkov in njihovih prvin prepoznavnosti

b) Planine in pašniki:
Za planine so, tako kot za celke, značilne predvsem lege na visokih nadmorskih višinah,
ponekod strmina in ne nazadnje posebna arhitektura planšarskih stanov, ki na posameznih
planinah tvorijo svojevrstne naselbine. Prevladujejo pašniki. V primorskih krajinah
prevladujejo ekstenzivni pašniki, le na območju intenzivne paše se je oblikovala posebna vrsta
pašnikov (npr. Lipica)
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Slika 20: Javornik (Vir: Ogrin, 1997)
Krajinske regije
Alpske krajine
Predalpske krajine
Subpanonske krajine
Kraške krajine
notranje Slovenije
Primorske krajine

Primeri
Javornik, Uskovnica, Voje,
Zajamniki, Velika planina

Prvine prepoznavnosti
pašniki z značilnimi arhitekturnimi
objekti - planšarskimi domovi

Lipica

travinje - pašniki z redko posejanimi
posamičnimi drevesi (hrast)

Preglednica 8: Primeri planin in njihovih prvin prepoznavnosti

c) Steljniki:
Za steljnike so značilna zakisana plitva tla ter redko posejane breze na steljiščih, ki ob rednem
vzdrževanju (steljarjenje) ustvarjajo eno bistvenih prvin krajine Bele krajine - steljnike kot
vmesno obliko med gozdom in travinjem.

Slika 21: Drašički steljniki
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Krajinske regije
Alpske krajine
Predalpske krajine
Subpanonske krajine
Kraške krajine notranje
Slovenije

Primeri

Prvine prepoznavnosti

Drašički steljniki

redko zasajene breze na površinah, ki
jih porašča stelja, pogosto vrtačast
svet

Primorske krajine
Preglednica 9: Primeri steljnikov in njihovih prvin prepoznavnosti

d) Obvodne krajine ter mokrotni svet
Obvodne krajine ter mokrotni svet v širokih rečnih dolinah, kjer prevladujejo vlažnim
razmeram prilagojene rastlinske vrste in obrežna vegetacija, kmetijska raba pa je prilagojena
vlažnosti tal in občasnim poplavam.

Slika 22: Jovsi
Krajinske regije
Alpske krajine
Predalpske krajine

Primeri

Prvine prepoznavnosti

dobrave pri Lescah in Radovljici

Subpanonske krajine

Jovsi, Dolinsko pri Polani, Radulja
pri Klevevžu, Pleterje na Dravskem
polju

Kraške krajine
notranje Slovenije

izvir Krke

nižinski gozdovi - dobrave, vlažni
travniki s hidrofilno vegetacijo
meandrast tok vodotoka,
prevladujoče travinje - vlažni
travniki s hidrofilno vegetacijo,
grmovnimi in drevesnimi obvodnimi
živicami, ponekod posamična
drevesa
meandrast tok vodotoka,
prevladujoče travinje - vlažni
travniki s hidrofilno vegetacijo,
grmovnimi in drevesnimi obvodnimi
živicami

Primorske krajine
Preglednica 10: Primeri obvodnih krajin in mokrotnega sveta ter njihovih prvin prepoznavnosti
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6.2.1 Prostorska problematika krajin travnatega sveta
Prostorska problematika teh krajin je povezana z dejstvom, da so se te krajine razvile na
območjih, kjer prevladuje travinje kot posledica težavnih razmer za obdelovanje, pa najsi gre
za podnebne razmere in relief (predvsem gorska območja in hribovit svet, kraška tla) ali pa
prisotnost vode (obrečne doline in poplavna območja).
Podobno kot pri njivskih krajinah na gričevju ali pa še bolj je za ta krajinska območja
značilno opuščanje kmetijske rabe, ki jih je oblikovala. Naravne razmere so na teh območjih
namreč še zahtevnejše. V obvodnih krajinah so nekatere spremembe oz. poslabšanje razmer s
prevelikimi vodnimi količinami celo posledica neustreznih vodnogospodarskih ukrepov v
zgornjih tokovih vodotokov in ne samo nasledek naravne zgradbe in naravnih procesov.
Medtem ko vrednosti celkov in planin ogrožata po eni strani opuščanje rabe in po drugi razvoj
turizma, je izgubljanje krajinskih vrednosti v obvodnem svetu mogoče pričakovati le zaradi
opuščanja obdelovanja, to je košnje. Hidromelioracij, ki so bile zelo aktualne pred desetimi in
več leti kot ukrep za izboljšanje kmetijskih zemljišč tudi na predelih, kjer to zaradi naravnih
razmer gospodarsko ni bilo upravičeno, ni pričakovati v tolikšnem obsegu, predvsem pa ne na
zemljiščih z izrazito hidromorfnimi tlemi.
6.2.2 Želeno stanje krajin travnatega sveta
Želeno stanje celkov so predvsem vzdrževane kmetije in obdelovalne površine. Ob prenovah
posameznih kmetij bi bilo treba ohraniti razmerja med pozidanimi in obdelovalnimi
površinami pa tudi ohranjanje arhitekturnih značilnosti objektov in celkov kot zaključenih
celot, kar zahteva tudi kmetijsko rabo - košnjo oz. pašo. Na območjih planin bi bilo prav tako
treba zagotoviti ohranitev obstoječih objektov oz. povzemanje njihovih značilnosti ob
morebitnih nadomestnih gradnjah ter ohraniti temeljno namembnost planin - pašo živine. V
obvodnih krajinah in mokrotnem svetu bi bilo treba zagotoviti vzdrževanje vlažnih travišč z
redno košnjo ter ohraniti obrežno vegetacijo in druge značilne prvine teh krajin. Za ohranitev
steljnikov je pomembno njihovo redno vzdrževanje, saj jih v nasprotnem lahko zaraste gozdna
vegetacija.
6.2.3 Usmeritve za ohranjanje krajin travnatega sveta
-

uveljavljati vzpodbude za razvoj živinoreje,
vzdrževati travinje in gozdne robove,
predvideti sredstva kot odškodnino za omejene možnosti kmetijske rabe (npr. ročna košnja
na vlažnih in težko dostopnih ter strmih območjih, ki bi se sicer zarasla),
zagotoviti možnosti za uvajanje drobne mehanizacije, ki bo omogočala obdelovanje
kmetijskih zemljišč na težavnejših legah,
v obvodnih krajinah in mokrotnem svetu je treba varovati vodne robove ter naravno
morfologijo strug in obrežne vegetacije ter površinskih vodnih pojavov v celoti,
preprečiti propadanje stanov na planinah ali njihovega prenavljanja v turistične in
počitniške objekte oz. pri njihovi morebitni prenovi ohraniti arhitekturne značilnosti.
omejevati speljavo infrastrukturnih koridorjev, predvsem pa poteke zračnih vodov,
predvideti po območjih, kjer ti vodi ne bodo vidno preveč moteči,
pri umeščanju enostavnih objektov se dovoli postavitev novih in preurejanje obstoječih
pomožnih objektov in sicer objektov za lastne potrebe, ograj in pomožnih kmetijsko50
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gozdarskih objektov. Dovoljene so vrste, oblike in dimenzije objektov ter proporci in
materiali, ki so tradicionalno prisotni krajinah travnatega sveta, kot so kozolci, skednji,
lope, čebelnjaki in ograje. Zagotavljati je treba rabo v skladu z njihovo namembnostjo
(predvsem za začasno spravilo pridelkov, strojev, orodja in podobno) in pri oblikovanju
upoštevati značilnosti kakovostne lokalne arhitekture. Postavitev rastlinjakov, silosov,
kašč in gnojišč ni dovoljena. Ureditev ribnikov, ter pomožnih infrastrukturnih objektov je
dovoljena le izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi, v kateri se dokaže, da tak
objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja.

6.3 Krajine trajnih nasadov
Po dosedanjih opredelitvah najvrednejših krajinskih območij se v to tipološko skupino
uvrščajo vinogradniške krajine ter sadjarske krajine.
a) Vinogradniške krajine:
Vinogradniške krajine se medsebojno razlikujejo po slovenskih regijah, saj je struktura
tradicionalnih vinogradniških krajin odvisna predvsem od oblikovanosti reliefa ter od
velikosti parcel in tehnologije obdelave. Rezultat vseh naštetih dejavnikov so sklenjena
območja vinogradov, katerih struktura je zelo urejena in sledi prostorskemu redu podobno
velikih parcel in vrst, urejenih bodisi po padnicah bodisi po plastnicah. Medtem ko je za
nekatera območja značilno majhno merilo vinogradov z regionalno značilnimi zidanicami ob
dostopnih poteh, je za druga značilno večje merilo vinogradov z vrstami, urejenimi po
plastnicah. Za te krajine, ki se pojavljalo predvsem na gričevju na prisojnih legah, so značilni
prilagojenost tehnologije pridelave naravnemu reliefu, poselitev je umaknjena ob dostopne
poti (slemenska lega ali pa linije poselitve ob poteh, ki prečijo pobočja), drobna parcelna
struktura in zelo visoka stopnja prostorskega reda.

Slika 23: Jeruzalem (Vir: Ogrin, 1997)
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Krajinske regije
Alpske krajine
Predalpske krajine
Subpanonske krajine
Kraške krajine
notranje Slovenije

Primorske krajine

Primeri

Prvine prepoznavnosti

Jeruzalemske gorice, Kalvarija Piramida, Lendavske gorice, Tinska
gora - Babna gora
Bočje, Gadova peč in Stankovo ter
Šutenska gora,
dolina Krke Dvor - Soteska

trta zasajena praviloma v vrstah po
plastnicah, večje merilo parcelne
strukture
trta zasajena praviloma v vrstah po
padnicah, novejši z vrstami po
plastnicah, slemenska poselitev ali pa
zidanice ob poteh, ki prečijo
pobočja, drobna parcelna struktura
vinogradi na pretežno uravnanem
svetu

Dutovlje - Tomaj, Sveto pri Komnu

Preglednica 11: Primeri vinogradniških krajin in njihovih prvin prepoznavnosti

b) Sadjarske krajine:
Najpomembnejše tradicionalne sadjarske krajine v Sloveniji so krajine sadovnjakov v
Brkinih; prevladujejo nasadi jablan in češpelj ter sliv. Ugodna klima omogoča pridelovanje
sadja na zelo visokih nadmorskih višinah, kar omogoča posebno kakovost pridelkov.
Za te krajine sta značilni prilagojenost parcel in tehnologije pridelave naravnemu reliefu in
visoka stopnja urejenosti prostora.

Slika 24: Goriška Brda (Vir: Ogrin, 1997)
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Krajinske regije
Alpske krajine
Predalpske krajine
Subpanonske krajine
Kraške krajine
notranje Slovenije
Primorske krajine

Primeri

Prvine prepoznavnosti

Goričko

sadno drevje na gričevju na blagih
pobočjih, praviloma kot travniški
sadovnjaki, izmenjava s travinjem

Brkini, Goriška Brda, Vipavska
Brda

stari sadovnjaki zasajeni praviloma
na terasah, ki sledijo plastnicam,
novejši sadovnjaki z vrstami,
prilagojenimi smerem neba (sever jug), preplet z gozdovi in travinjem

Preglednica 12: Primeri sadjarskih krajin in njihovih prvin prepoznavnosti

6.3.1 Prostorska problematika krajin trajnih nasadov
Prostorska problematika krajin trajnih nasadov je v zadnjem času povezana s tremi procesi:
spreminjanjem tehnologije pridelave grozdja in sadja, s pozidavo teh območij in z
opuščanjem rabe.
Na legah, kjer je mogoče pridelovanje grozdja in sadja s sodobno tehnologijo obdelovanja
vinogradov in sadovnjakov, se močno spreminja parcelna struktura in strukturna urejenost
krajine. Vse manj je vinogradov z vrstami po padnici in vse manj travniških sadovnjakov,
uveljavljajo pa se plantažni sistemi z uvajanjem nizkorastočih sort. Povsem drug proces, ki
pomembno spreminja, pravilom pa poslabšuje podobo predvsem vinogradniških krajin, je
prevelika poseljenost. Pojavlja se prevelika gostota zidanic, ki se pogosto uporabljajo kot
počitniške in celo stanovanjske hiš, ki niti po namenu in iz njega izhajajočih prostorskih
potreb in posledic niti po dimenzijah ne sodijo v vinogradniška območja. S tem procesom se
spreminja namembnost teh območij, povečuje se okoljska problematika zaradi neustrezne
komunalne opremljenosti, hkrati pa se spreminja tudi krajinska slika teh območij. Tretji
pomemben proces v krajinah trajnih nasadov je opuščanje rabe, ki postaja aktualno v
novejšem času in posledično pomeni preoblikovanje vinogradniških območij v počitniška,
predvsem pa vodi v zaraščanje vinogradov in sadovnjakov, ki se kaže v obliki posamičnih
zaraščenih parcel na sicer obdelanih oziroma vzdrževanih pobočjih z vinogradi.
6.3.2 Želeno stanje krajin trajnih nasadov
V krajinah trajnih nasadov v slovenskem prostoru je treba ohraniti sedanjo parcelno strukturo,
razmerja med poseljenimi in obdelovalnimi površinami ter regionalno uveljavljene oz.
tradicionalne načine pridelovanja grozdja in drugega sadja. Zaželeno je obnavljanje travniških
sadovnjakov, ki na mnogih sadjarskih predelih Slovenije že poteka.
6.3.3 Usmeritve za ohranjanje krajin trajnih nasadov
- ohranjanje in ponovno uvajanje tradicionalnih sort grozdja, jabolk, sliv, češpelj idr., tudi z
obnovo travniških sadovnjakov,
- ohranjanje načina obdelave z vrstami po padnicah ali po plastnicah, pač v skladu s
tradicionalnimi načini pridelovanja v posameznih regijah,
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-

ohranjanje značilnosti zatečene parcelne strukture ter preprečevanje združevanja in
povečevanja parcel,
ohranjanje prostorskih razmerij med obdelovalnimi in poseljenimi površinami pa tudi
način razmeščanja grajenih objektov v prostoru,
preprečevanje poselitve, zlasti pa novogradenj, če ne gre za zidanice,
pri prenovah in morebitnih novogradnjah zidanic ohraniti arhitekturno tipologijo objektov,
tako postavitev v prostor kot njihovo oblikovanje,
omejevati speljavo infrastrukturnih koridorjev po teh območjih, predvsem pa predvideti
poteke zračnih vodov po območjih, kjer ti vodi ne bodo vidno preveč moteči (npr. obrobja
sklenjenih trajnih nasadov),
pri umeščanju enostavnih objektov se dovoli postavitev novih in preurejanje obstoječih
pomožnih objektov in sicer objektov za lastne potrebe, ograj in pomožnih kmetijskogozdarskih objektov. Dovoljene so vrste, oblike in dimenzije objektov ter proporci in
materiali, ki so tradicionalno prisotni v krajinah trajnih nasadov, kot so kozolci, skednji,
lope, čebelnjaki in ograje ter oporni zidovi. Zagotavljati je treba rabo v skladu z njihovo
namembnostjo (predvsem za začasno spravilo pridelkov, strojev, orodja in podobno) in pri
oblikovanju upoštevati značilnosti kakovostne lokalne arhitekture. Postavitev rastlinjakov,
silosov, kašč in gnojišč ter ribnikov ni dovoljena. Ureditev pomožnih infrastrukturnih
objektov je dovoljena le izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi, v kateri se dokaže,
da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja.

6.4 Poseljene krajine
Po dosedanjih opredelitvah najvrednejših krajinskih območij se v to tipološko skupino
uvrščajo kulturne krajine z izrazitimi poselitvenimi vzorci in krajine z izstopajočimi
arhitekturnimi členi.
a) Kulturne krajine z izrazitimi poselitvenimi vzorci:
Za te krajne so značilni visoka stopnja zlivanja naselbinske kulture z naravno krajinsko
zgradbo, visoka stopnja prostorskega reda in izrazito urejena morfološka zgradba ter jasna
razmejitev med pozidavo in obdelovalnimi površinami, ki skupaj z naselbino oblikujejo
zaokroženo krajinsko območje.

Slika 25: Bitnje (Vir. Ogrin, 1997)
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Krajinske regije
Alpske krajine

Primeri
Drežnica, Rut, Grant,
Stržišče

Predalpske krajine

Bitnje, Zali Log

Subpanonske krajine

Kobilje

Kraške krajine
notranje Slovenije
Primorske krajine

Prvine prepoznavnosti
gručasta naselja, obdana s kmetijskimi
zemljišči in kozolci, visoka stopnja
prilagojenosti reliefu, njive so urejene po
plastnicah, izpostavljene lege
na ravninskih legah trakasta parcelacija,
dosledno usklajena postavitev domačije in
redosled posameznih objektov na parceli,
morfološka poenotenost objektov v naselju,
kozolci, sadno drevje v ohišnicah, visoka
stopnja prilagojenosti reliefu
trakasta parcelacija, dosledno usklajena
postavitev domačije in redosled posameznih
objektov na parceli, morfološka poenotenost
objektov v naselju, kozolci, sadno drevje v
ohišnicah

slemenska poselitev s cerkvami kot
dominantami, izpostavljene lege, strnjena
gradnja, prilagojenost reliefu (npr.
razvrstitev objektov po plastnici) dosledna
uporaba avtohtonih materialov
Preglednica 13: Primeri kulturnih krajin z izrazitimi poselitvenimi vzorci in njihovih prvin
prepoznavnosti
Črni Kal - Hrastovlje,
Koprsko in slemenska
poselitev - Koštabona,
Krkavče, Padna in
Šmartno, Rožar pri Tinjanu,

b) Krajine z izstopajočimi arhitekturnimi členi:
Vrednosti krajin z izrazitimi arhitekturnimi členi se kažejo predvsem v kakovostni napetosti
med grajenimi strukturami in naravno zgradbo, s čimer se pogosto nadgrajuje kulturna,
religiozna in zgodovinska vrednost posameznih objektov in območij. Obseg teh krajinskih
območij je smotrno opredeljevati predvsem v kontekstu vidnega stika in glede na kulturnoasociacijski pomen posameznih objektov - cerkva, gradov, znamenj in podobno. Prvine
prepoznavnosti teh krajin so arhitekturni členi, ki so posebni glede na namembnost, pomen,
lego, dimenzije, obliko.

Slika 26: Marija Snežna pri Gočah (Vir: Ogrin, 1997)
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Krajinske regije
Alpske krajine
Predalpske krajine

Subpanonske krajine
Kraške krajine
notranje Slovenije
Primorske krajine

Primeri
Koprivna, Studor

Prvine prepoznavnosti
cerkev in morfološko poenotene
skupine objektov z značilno arhitekturo,
kozolci,
Adergas, Črni Vrh, Jamnik, Koreno, cerkev, samostan, graščinski objekt na
Širje nad Zidanim Mostom
izpostavljeni legi, objekt praviloma
obdan s kmetijskimi obdelovalnimi
površinami
Gradišče
naselje s cerkvijo na slemenu, na
pobočju njive, prilagojene reliefu
Otočec
grad na otoku na reki Krki, obdani z
obvodno drevesno zarastjo in gozdnimi
pobočji
Marija Snežna pri Gočah, Marija
cerkev na vrhu vzpetine, na izjemno
Snežna - Podgorski Kras
izpostavljeni legi

Preglednica 14: Primeri kulturnih krajin z izrazitimi arhitekturnimi členi in njihovih prvin
prepoznavnosti

6.4.1 Prostorska problematika poseljenih krajin
Ohranitev morfološke zgradbe in arhitekture nekaterih naselij v Sloveniji je nasledek slabih
razvojnih možnosti, odmaknjenosti od večjih središč in prometnic in podobno, zato se v
kategorijo uvrščajo naselja na Krasu, na hribovju in na nekaterih obmejnih območjih.
Predvsem za krajine z izrazitimi poselitvenimi vzorci je z vidika ohranjanja krajinskih
vrednosti treba omeniti še vedno slabe razvojne možnosti, ki lahko pripeljejo k propadanju
posameznih naselij, še zlasti, ker gre pogosto za območja z visoko starostno strukturo in
posledično za nevitalna naselja. Po drugi strani je ob naraščajočem zanimanju za kmečki
turizem in za gradnjo počitniških objektov v slovenskem prostoru mogoče pričakovati pritiske
v smeri novogradenj ali prenov v počitniške objekte, pri čemer je težko uveljavljati zahteve za
upoštevanje avtohtone arhitekture kot kakovostno izhodišče za prenovo. Prav tako tem
območjem preti sprememba skladnih prostorskih razmerij, ki jih je v prostoru ustvarila
tradicionalna gradnja z upoštevanjem naravne zgradbe in naravnih procesov, saj je danes
pogosto neupoštevanje zahtev za preprečevanje razpršene gradnje, ki pomembno spreminja
skladno podobo tradicionalnih slovenskih krajin in zaradi težav pri komunalnem opremljanju
povzroča tudi probleme z onesnaženjem okolja.
Problematika krajin z izstopajočimi arhitekturnimi členi je povezana predvsem z gradbenotehničnim stanjem posameznih objektov, ki je slabo zlasti pri gradovih, pa tudi s širšim
območjem (vidni stik), saj bi morebitni neustrezni posegi v ta območja lahko spremenili
prostorska razmerja in s tem zmanjšali krajinske vrednosti.
6.4.2 Želeno stanje poseljenih krajin
V kulturnih krajinah, katerih največje vrednosti izhajajo iz ohranjene in izrazite naselbinske
kulture in iz posamičnih, kulturno-asociativno pomembnih objektov v krajini, je treba
predvsem ohraniti zatečena prostorska razmerja, ob tem pa tudi vitalnost naselbin in
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posamičnih objektov. Predvsem naj bi se ohranjali robovi naselbin in njihova navezava na
obdelovalne površine ter izstopajoče lege in vidna izpostavljenost posamičnih objektov.
6.4.3 Usmeritve za ohranjanje poseljenih krajin
-

-

-

-

ohranjanje robov naselij in njihove morfološke zgradbe ter navezav na obdelovalne
površine,
ohranjanje strukture obdelovalnih površin, merila parcel in členitvenih prvin,
vzpodbujanje ponovnega naseljevanja in prenove obstoječih objektov,
omogočanje selitev kmetij izven naselij po predhodni preveritvi, ki mora zagotoviti, da s
tem ukrepom ne bo razvrednotena podoba naselja in krajine na njegovem obrobju (manj
vidno izpostavljene lokacije, na obrobju nove enote zagotoviti postavitev objektov, ki ne
bodo predimenzionirani, vidno izpostavljenost korigirati oz. omiliti z zasaditvijo
visokodebelnih sadnih dreves ipd.),
pri prenovah in morebitnih novogradnjah upoštevati urbanistične in arhitekturne
značilnosti obstoječe poselitve,
pri gradnji novih kmetijskih objektov zagotavljati gabarite, ki ne bodo predimenzionirani
ali pa vsaj ne vidno izpostavljeni, za zmanjšanje vizualnih razvrednotenj pa poleg
ustreznega oblikovanja, proporcev objektov zagotavljati tudi čim manj moteče oblike ter
barve streh in fasad;
ohranitev vidnosti posamičnih izstopajočih objektov (preprečevanje zaraščanja in
preprečevanja vidnega stika z različnih opazovalnih točk ipd.),
omejevanje postavitve infrastrukturnih objektov in speljave infrastrukturnih koridorjev,
predvsem pa zračnih vodov predvideti na območjih, kjer njihova prisotnost ne bo preveč
vidno moteča, ali pa predvideti zemeljske poteke, če ti niso sporni zaradi drugih vidikov,
preprečevanje razpršene pozidave,
(dimenzij, proporcev in materialov) ter zagotavljati rabo teh objektov v skladu z njihovo
namembnostjo,
pri umeščanju enostavnih objektov se dovoli postavitev novih in preurejanje obstoječih
pomožnih objektov in sicer objektov za lastne potrebe, ograj in pomožnih kmetijskogozdarskih objektov. Dovoljene so vrste, oblike in dimenzije objektov ter proporci in
materiali, ki so tradicionalno prisotni v poseljenih krajinah, kot so drvarnice, ute, garaže,
kozolci, skednji, kašče, lope, čebelnjaki, gnojišča in ograje ter oporni zidovi. Zagotavljati
je treba rabo v skladu z njihovo namembnostjo (predvsem za začasno spravilo pridelkov,
strojev, orodja in podobno) in pri oblikovanju upoštevati značilnosti kakovostne lokalne
arhitekture. Postavitev silosov v obliki stolpov ni dovoljena. Ureditev bazenov,
steklenjakov, nadstreškov, rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali nafto, rastlinjakov,
ribnikov, protihrupnih in igriščnih ograj ter opornih zidov in pomožnih infrastrukturnih
objektov je dovoljena le izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi, v kateri se dokaže,
da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja.

6.5 Solinske krajine
Soline spadajo med najpomembnejša krajinska območja, ki opredeljujejo prepoznavnost
slovenske obale. Lokacija in obseg solinskih krajin sta zaradi izrazite prostorske povezanosti z
morjem prostorsko zelo omejena. Ohranjena struktura solin prikazuje tradicionalne oblike
pridelovanja soli, hkrati pa je lega na stiku morja in kopnega ekološko pomembna. Posledica
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je prepletanje kulturnih in naravnih vrednot, saj imajo soline po eni strani vrednosti tehniške
kulturne dediščine in so po drugi strani pomembno ornitološko območje.

Slika 27: Sečoveljske soline (Vir: Ogrin, 1997)
Krajinske regije
Alpske krajine
Predalpske krajine
Subpanonske krajine
Kraške krajine
notranje Slovenije
Primorske krajine

Primeri

Prvine prepoznavnosti

Sečoveljske soline, Strunjanske
soline

soline, značilna solinarska
arhitektura

Preglednica 15: Primeri solinskih krajin in njihovih prvin prepoznavnosti

6.5.1 Prostorska problematika solinskih krajin
Prostorska problematika teh krajin je povezana z dejstvom, da se v njih prepletata raba tal
(pridelava soli) in zahteve za ohranjanje narave. Vzdrževanje solin zahteva rekonstrukcijo in
vzdrževanje kanalov in drugih ureditev ter naprav, ob tem pa tudi redno rabo, torej pridelavo
soli. Po drugi strani ohranjanje naravnih vrednosti solin zahteva odsotnost človekovega
delovanja v tem območju, ki je zlasti v zimskem času pomemben azil za številne vrste ptic. V
zadnjem času je vse bolj izražen interes za razvoj turizma (npr. naravoslovni, izobraževalni
turizem) in prostočasnih dejavnosti (sprehajanje, opazovanje naravnih vrednot in kulturne
dediščine), ki pa utegneta ob morebitnem neupoštevanju varstvenih omejitev povzročiti
negativne spremembe v solinskih krajinah.
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6.5.2 Želeno stanje solinskih krajin
Na območju solin je treba ohraniti prostorsko zgradbo pa tudi delovanje solin kot gospodarske
površine vključno z vodnimi kanali, dostopnimi potmi, bazeni, solinarskimi hišami in drugimi
objekti.
6.5.3 Usmeritve za ohranjanje solinskih krajin
-

ugotoviti, kakšne so možnosti za uskladitev varstvenih interesov z vidika varstva kulturne
dediščine (tehniška dediščina) in varstva narave (pomembno ornitološko območje),
opredeliti je treba območja, kjer bo z nadaljnjo solinarsko dejavnostjo zagotovljeno
vzdrževanje solin kot pridelovalnih površin (vzdrževanje kanalov za dovajanje vode in
bazenov za pridelovanje soli ipd.),
opredeliti morebitna območja, kjer nadaljnje vzdrževanje ni nujno, smotrno ali ga ni
mogoče zagotoviti in je zato smotrno soline prepustiti naravni sukcesiji,
preprečiti uveljavljanje drugih rab in dejavnosti na ožjem in širšem območju solin (vidni
stik, funkcionalno povezana območja ipd.),
zagotoviti obnovo in vzdrževanje obstoječih solinarskih objektov,
na območju solin preprečiti postavitve infrastrukturnih objektov in speljave
infrastrukturnih koridorjev, predvsem pa zračnih vodov
pri umeščanju enostavnih objektov se dovoli samo postavitev novih in preurejanje
obstoječih pomožnih objektov, potrebnih za obratovanje solin (npr. lope, nadstreški, poti).
Pri tem se upoštevajo oblikovne značilnosti obstoječe solinarske arhitekture in
spremljajočih ureditev. Ureditev pomožnih infrastrukturnih objektov je dovoljena le
izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi, v kateri se dokaže, da tak objekt ne bo
povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja.

6.6 Krajine z izjemno naravno zgradbo
Po dosedanjih opredelitvah najvrednejših krajinskih območij se v to tipološko skupino
uvrščajo krajine, ki jih zaznamuje izjemna naravna zgradba, po kateri so prepoznavne in so
tudi nosilke prepoznavnosti nacionalnega prostora ali pa vsaj regij. Krajine z izjemno naravno
zgradbo vključujejo območja, ki bi se verjetno tudi po morebitnih preverjanjih javnega
mnenja glede krajinskih vrednosti posameznih predelov Slovenije uvrstile najvišje na
hierarhično lestvico. Mnogim med njimi z veliko gotovostjo lahko pripišemo mednarodni
pomen. Gre namreč za območja z izjemnimi prvinami naravne zgradbe, ki jih dopolnjujejo in
nadgrajujejo tradicionalne prvine kulturnih krajin - naselbinske kulture in obdelovalnih
zemljišč, pa naj gre za kraški svet z makroreliefnimi in mikroreliefnimi kraškimi pojavi ali pa
za alpske doline.
Te krajine so pomembne nosilke nacionalne identitete in prepoznavnosti slovenskega prostora
in imajo zato evropski ali celo širši pomen. Prvine prepoznavnosti so v teh krajinah
praviloma za izjemne, enkratne oblike reliefa ali pa vodnih pojavov in procesov.
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Slika 28: Radensko polje (Vir: Ogrin, 1999)
Krajinske regije
Alpske krajine

Primeri
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Logarska dolina, Trenta

Predalpske krajine

Bled

Subpanonske krajine

ovršje Pohorja

Kraške krajine
notranje Slovenije

Cerkniško jezero, Hotedršica,
Planinsko polje, Radensko polje

Primorske krajine

Škocjanske jame, Vrtača pod
Čebulovico

Prvine prepoznavnosti
strnjena naselja, na uravnanih delih
dolin, pretežno pašniki, majhne njivske
površine, gozdovi in skalovje na
pobočjih
alpsko jezero z otokom, na katerem je
cerkev kot izrazita dominanta, grad na
strmi skali ob jezeru, poselitev ob
jezeru
izrazito gozdnata krajina s posameznimi
travniki in pašniki z domačijami in
zaselki
presihajoča jezera, naselja na robu
občasno poplavljenih polj, dvignjeni
robovi polja so gozdnati, odcedne
površine obdelane, s trakasto parcelno
strukturo, poplavni svet travniški,
parcelna struktura je nepravilna in
večjega merila
izraziti kraški pojavi – vrtače, kraške
jame in brezna, podzemni vodni tok,
travnat svet v izmenjavi z redkim
gozdom, plitva tla, ponekod kamenje na
površju

Preglednica 16: Primeri krajin z izjemno naravno zgradbo in njihovih prvin prepoznavnosti

6.6.1 Prostorska problematika krajin z izjemno naravno zgradbo
Prostorska problematika teh območij je predvsem povezana s pritiski razvijajočega se
turizma, ki skuša tržiti ta krajinsko izjemno privlačna območja, pa naj gre za opazovanje
naravnih pojavov in slikovitosti naravne zgradbe ali pa za turistično - rekreacijske ureditve,
kot so npr. smučišča in ureditve kraških jam za obiskovalce ter hotelska naselja. S tem so
povezani predvsem preobsežni posegi v krajinsko zgradbo z gradnjami turističnih
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zmogljivosti, cest in druge infrastrukture, kopališč, smučišč in podobno, kar vse lahko v
končni posledici pripelje do nasprotnih učinkov - namreč do razvrednotenja krajinskih
vrednosti zaradi predimenzioniranih in neustrezno umeščenih objektov ter prevelike
obiskanosti, s tem pa tudi do zmanjšanja zanimanja za turistični obisk teh območij.
6.6.2 Želeno stanje krajin z izjemno naravno zgradbo
V krajinah z izjemno naravno zgradbo je treba predvsem ohraniti značilnosti naravne zgradbe
in njim prilagojenih oblik poselitve, obdelovanja kmetijskih površin in drugih oblik
človekovega delovanja. Pri tem je treba preprečiti spremembe prostorskih razmerij, ki so
lahko posledica fizičnih posegov v prostor, pa tudi spremembe kulturno-asociativnih
vrednosti posameznih krajinskih območij.
6.6.3 Usmeritve za ohranjanje krajin z izjemno naravno zgradbo
-

-

zagotoviti je treba pazljivo umeščanje nove poselitve, turističnih ureditev in morebitnih
drugih posegov, ki bi lahko zmanjšali skladna prostorska razmerja in druge vrednosti teh
krajin,
preprečiti kakršnekoli posege, ki bi utegnili spremeniti naravno zgradbo,
preprečiti kakršnekoli posege v območja na obrobju kulturnih krajin (npr. gozdna pobočja,
skalne stene), ki so zaradi posebnih oblik naravne zgradbe ostala naravno ohranjena,
preprečiti je treba nekontrolirane posege v krajinsko zgradbo zunaj že poseljenih območij,
ohranjati robove obstoječih naselij in pri prenovah upoštevati morfološko zgradbo
naselbin in lokalno tipologijo arhitekture,
omejevati je treba postavitev infrastrukturnih objektov in speljavo infrastrukturnih
koridorjev, predvsem pa zračnih vodov, katerih potek je treba predvideti po območjih, kjer
ti vodi ne bodo vidno preveč moteči, ali pa predvideti zemeljske poteke, če ti niso sporni
zaradi drugih vidikov,
pri umeščanju enostavnih objektov se dovoli postavitev novih in preurejanje obstoječih
pomožnih objektov in sicer objektov za lastne potrebe, ograj in pomožnih kmetijskogozdarskih objektov. Dovoljene so vrste, oblike in dimenzije objektov ter proporci in
materiali, ki so tradicionalno prisotni v posameznih krajinah z izjemno naravno zgradbo,
kot so kozolci, skednji, kašče, čebelnjaki, oporni zidovi. Zagotavljati je treba rabo v skladu
z njihovo namembnostjo (predvsem za začasno spravilo pridelkov, strojev, orodja in
podobno) in pri oblikovanju upoštevati značilnosti kakovostne lokalne arhitekture.
Postavitev silosov v obliki stolpov ni dovoljena. Ureditev bazenov, steklenjakov,
nadstreškov, rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali nafto, rastlinjakov, ribnikov,
protihrupnih in igriščnih ograj ter opornih zidov in pomožnih infrastrukturnih objektov je
dovoljena le izjemoma, po predhodni prostorski preveritvi, v kateri se dokaže, da tak
objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja.
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7 PREDLOG INSTRUMENTOV ZA UVELJAVITEV PODROBNEJŠIH
PRAVIL
Ohranjanje prepoznavnosti krajin bo mogoče zagotavljati le v primeru, da bo v ta namen
omogočena uporaba instrumentov, s katerimi se bodo na področju urejanja prostora, pa tudi v
drugih sektorjih, uveljavili ukrepi na finančnem, pravnem in organizacijskem področju.
a) Finančni vidik
Na območjih prepoznavnosti krajin, katerih največje vrednosti so rezultat tradicionalnih oblik
rabe prostora ali pa naravnih procesov, naj bi se uveljavil status, ki praviloma dopušča
pridelovanje pod mejo gospodarnosti. To dejstvo pomembno vpliva na možnosti za ohranitev
poseljenosti in vzdrževanja kulturne krajine. Zato je nujno treba zagotoviti nadomestila za
izpad dohodka, in sicer v višini, ki bo pokrila razliko do tržne cene. V tem nadomestilu bi bilo
treba predvideti tudi odškodnino, ki naj kompenzira tudi socialno-psihološko manj ugoden
položaj tistih, ki bodo skrbeli za subvencionirane krajine (Usmeritve…1998).
Glede na dosedanji razvoj reševanja tovrstnih vprašanj lahko na območjih prepoznavnosti
pričakujemo razvoj različnih oblik denarnih spodbud za vzdrževanje krajin:
- posredna denarna podpora v obliki ugodnih posojil, oprostitev od davka, brezplačne
svetovalne službe, razvoj infrastrukture iz državnih sredstev in podobne ugodnosti (npr.
strukturni ukrepi za razvoj podeželja, ukrepi lokalnih skupnosti za razvoj kmetijstva),
- delno subvencioniranje za kritje razlik do cene pridelkov, ki so dosegljive na trgu (npr.
subvencije v kmetijstvu iz nacionalnih virov, strukturnih skladov s prednostnim
dodeljevanjem sredstev kmetom na območjih izjemnih in dediščinskih krajin ter drugih
območij prepoznavnosti),
- polno denarno nadomestilo, ne glede na pridelovalne dosežke, kar bo potrebno predvsem
pri krajinah v pridelovalno kritičnih razmerah (velika razdrobljenost parcelacije, kakršno
je treba obdržati, lege v strminah, slabo rodovitna zemljišča ipd).
b) Pravni vidik
Uresničevanje ukrepov v okviru varstva in urejanja območij prepoznavnosti slovenskih krajin
bo treba izvajati v skladu z veljavno zakonodajo in prostorsko dokumentacijo, ki se bo
pripravljala v okviru nove generacije prostorskih planskih aktov občin (strategije prostorskega
razvoja, prostorski redi občin), pa tudi regij (regionalne zasnove prostorskega razvoja) in v
okviru državnih in občinskih lokacijskih načrtov. Hkrati bo treba zagotoviti tudi upoštevanje
mednarodnih konvencij, predvsem pa Evropske konvencije o krajinah; ta med drugim
vpeljuje tudi pojem prepoznavnosti in poudarja pomen vključevanja širše javnosti v smislu
ozaveščanja o krajinskih vrednotah in soodločanja o urejanju krajin.
Uresničevanje določil Evropske konvencije o krajini je v veliki meri odvisno prav od
uveljavljanja ustreznih mehanizmov za uresničevanje prostorskoureditvenih določil. V tem
kontekstu je pomembna ugotovitev, da Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu
priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. l. RS,
št. 17/04) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah
njegovih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 127/04) med strokovnimi podlagami izrecno ne
navajata analize krajine. Glede na določila SPRS in PRS pa ugotavljamo, da bi morala biti
analiza krajine z usmeritvami za ohranjanje prepoznavnosti, pa tudi za sanacije
razvrednotenih območij, nujna vsebina strokovnih podlag za SPRO in PRO.
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Na območjih prepoznavnosti krajin bi bilo treba zagotoviti zlasti možnost upravnega
nadzora nad rabo prostora in določiti ustrezne sankcije za neupoštevanje prepisanih določil.
Službe za varstvo kulturne dediščine (MK – Uprava za kulturno dediščino in Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije) bi morale dobiti določene pristojnosti, na podlagi
katerih bi lahko učinkovito skrbele za režim rabe in vzdrževanja na območjih nacionalne
prepoznavnosti. Pri tem pa je nujno povezovanje teh služb s kmetijskim sektorjem (strokovne
svetovalne službe) in s službami, pristojnimi za varstvo narave (MOP – ARSO in Zavod RS
za varstvo narave) ter seveda s pripravljavci prostorskih planskih aktov in lokacijskih načrtov
(strokovne službe občinskih uprav, regionalne agencije). Pri načrtovanju rabe prostora bi bilo
treba zagotavljati pripravo prostorske dokumentacije ob dejavni udeležbi zgoraj navedenih
institucij, ki v postopku sicer nastopajo kot nosilci urejanja prostora s smernicami in mnenji in
bi morale na teh območjih sodelovati tudi kot potencialni pobudniki in investitorji prostorskih
ureditev. Sprejeti prostorski akti bi morali biti obvezna podlaga upravljavskim načrtom.
V okviru izvajanja kmetijske politike bi bilo treba v večji meri uveljavljati ukrepe za uvajanje
obveznih ekoloških standardov (priporočila, kodeksi dobrega kmetovanja, direktive).
c) Organizacijski vidik
Organizacijska oblika ukrepov za ohranjanje prepoznavnosti mora izhajati iz značaja
dejavnosti, ki je privedla do izjemne krajinske zgradbe oz. od pomena naravnih procesov za
oblikovanje posameznih prvin ter območij. Če gre pretežno za režim, ki je varovalnokonzervatorskega značaja, bi bilo mogoče organizirati vzdrževanje krajin na več načinov,
pri čemer se kažeta kot najbolj verjetna dva. Pri prvem je območje prepoznavnosti posebna
organizacijska enota v sklopu večjega družinskega obrata - kmetije, se pravi, da je sestavni
del običajne kmetijske dejavnosti. Drug primerni model organizacije bi lahko bil v območju
prepoznavnosti kot samostojni obratovalni enoti, ki je v državni lasti, vzdržuje pa se na
pogodbeni podlagi. V obeh primerih bi morala izvajati nadzor nad režimom rabe in
vzdrževanja pristojna služba za varstvo kulturne dediščine oziroma za ohranjanje narave, če
gre za ohranjanje prvine ali območij, ki so jih ustvarili naravni procesi.
Za zagotovitev ustreznega mesta krajine v sistemu vrednot, predvsem pa za ustreznejše
vrednotenje krajinskih prvin ter območij, pomembnih za prepoznavnost in s tem za povečanje
možnosti za njihovo ohranitev, bi bilo treba izvajati ustrezne ukrepe v okviru
izobraževanja (osnove in srednje šole), pa tudi v širši javnosti, npr. z različnimi objavami v
medijih ter s promocijo posameznih območij, ki bi njihove vrednosti ponazarjala tudi s
krajinskimi prvinami prepoznavnosti. V ta okvir sodi tudi organizacija pomoči kmetovalcem
(npr. izobraževanje, pomoč pri prijavah na razpise za dodeljevanje sredstev, nudenje
strokovnih pomoči kmetom pri iskanju novih tržnih niš ter oblikovanje regijskih in lokalnih
blagovnih znamk ipd.) in drugi ukrepi kmetijske politike (npr. ukrepi za usmerjanje kmetij v
sonaravno pridelavo ter za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah).
Zagotoviti bi bilo treba nekatere sistemske rešitve v smeri zakonske verifikacije nacionalnih
območij prepoznavnosti kot območij, za katera je obvezna priprava ustreznih strokovnih
podlag in prostorskih aktov v skladu s prostorsko zakonodajo. na teh območjih bi bilo treba
zahtevati pripravo sektorskih razvojnih programov v skladu z usmeritvami za ohranjanje
prepoznavnosti ter sočasno pripravo sektorskih upravljavskih načrtov s krajinskimi zasnovami
oz. strokovnimi podlagami ter prostorskimi planskimi akti.
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7.1 Instrumenti na področju urejanja prostora
Na področju urejanja prostora so instrumenti za uresničevanje planskih določil omejeni na
določila v prostorski in projektni dokumentaciji ter odločbah, s katerimi se dovoljujejo posegi
v prostor, predvsem pa:
priprava analize krajine kot strokovne podlage za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih
aktov. Analiza krajine naj poleg analize stanja in opredelitve prvin in območij prepoznavnosti ter
razvrednotenih območij vsebuje usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti, pa tudi za sanacije
razvrednotenih območij. V analizi krajine je treba opredeliti značilnosti krajin, predvsem pa
naravne in ustvarjene prvine prepoznavnosti, ki jih je treba ohranjati, in razvrednotena območja,
ki jih je treba sanirati ter predlagati usmeritve - navodila za njihovo ohranjanje. V ta namen je
treba zagotoviti podatkovno bazo (geodetske podlage, DOF) in predvideti delo na terenu
(fotografije, skice) kot neizogiben način dela pri izdelavi analize krajine. Kot pomembna
strokovna podlaga naj se uporabi Regionalizacija krajinskih tipov v Sloveniji;
- izdelava krajinske zasnove kot prostorskega akta ali pa strokovne podlage za prostorske
planske akte države, regij in občin, ki morajo povzeti določila krajinske zasnove. Določila
krajinske zasnove in posledično tudi prostorskega akta na območju prepoznavnosti bi morala
biti obvezujoča pri dovoljevanju posegov v prostor, ne glede na to, ali gre za enostavne ali pa
zahtevne objekte in ne glede na to, ali je za določen poseg (oz. prostorsko ureditev) potrebno
gradbeno dovoljenje ali ne;
-

omogočiti upravni nadzor nad rabo prostora na območjih prepoznavnosti krajin in določiti
ustrezne sankcije za neupoštevanje prepisanih določil. Službe za varstvo kulturne dediščine
(MK – Uprava za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) bi
morale dobiti določene pristojnosti, na podlagi katerih bi lahko učinkovito skrbele za režim
rabe in vzdrževanja na območjih nacionalne prepoznavnosti. Pri tem je nujno povezovanje
teh služb s kmetijskim sektorjem (strokovne svetovalne službe) in s službami, pristojnimi za
varstvo narave (MOP – ARSO in Zavod RS za varstvo narave) ter seveda s pripravljavci
prostorskih planskih aktov in lokacijskih načrtov (strokovne službe občinskih uprav,
regionalne agencije);

-

pri načrtovanju rabe prostora bi bilo treba zagotavljati pripravo prostorske dokumentacije
ob dejavni udeležbi pristojnih institucij, ki v postopku sicer nastopajo kot nosilci urejanja
prostora s smernicami in mnenji in bi morale na teh območjih sodelovati tudi kot potencialni
pobudniki in investitorji prostorskih ureditev;

-

sprejeti prostorski akti bi morali biti obvezna podlaga upravljavskim načrtom in
sektorskih razvojnim programom.

Poleg tega so med instrumenti na področju urejanja prostora lahko učinkoviti ukrepi:
- pridobivanje in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na podlagi sprejete zemljiške
politike,
- zagotovitev virov financiranja za izdelavo potrebne dokumentacije in za izgradnjo in
posodobitev infrastrukture ter izvajanje posameznih prostorskih ureditev,
- izvedbo manjših ureditev v prostoru (npr. označitve poti, meja krajinskega parka in
vstopnih točk v park, označitve kopališč, prostorov za taborjenje, kampov ipd.).
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Skladno z določili Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS, št. 19/03) bi bilo treba
uveljaviti tudi ukrepe na področju izobraževanja (na vseh ravneh) ter seznanjanja javnosti z
vrednostmi krajin, zlasti pa prvin, ki so pomembne za prepoznavnost, s čimer bi lahko
pomembno vplivali na vrednostni sistem širše javnosti. Prvine prepoznavnosti slovenskih
krajin (v nacionalnem merilu, pa tudi na regionalni ravni in v lokalnih okoljih) bi morale
dobiti pomembno mesto v sistemu vrednot, s tem pa bi lahko tudi povečali možnosti za
njihovo ohranitev. Marsikatero razvrednotenje, ki je danes moteče v prostoru in zmanjšuje
vrednosti nekaterih območij, je namreč tudi posledica neznanja in nezavedanja o pomenu
posameznih krajinskih prvin ali celo območij. Za uveljavljanje tega cilja bi bilo treba izvajati
ustrezne ukrepe v okviru osnovnega in srednjega šolstva, pa tudi v medijih.

7.1.1 Nosilci za izvajanje prostorskoureditvenih ukrepov
Na področju urejanja prostora so nosilci izvajanja ukrepov država z vsemi svojimi resorji,
regionalne agencije in posamezne občine, lahko tudi medsebojno združene. Priprava
prostorske dokumentacije obsega tako pripravo predhodnih strokovnih podlag in pridobitev
smernic sektorjev kot tudi pripravo same dokumentacije ter vodenje postopkov priprave in
sprejemanja. V te postopke je treba vključevati javnost v formalnih postopkih (javne razprave
in prostorske konference) in neformalnih oblikah obveščanja in pridobivanja mnenj. Pri
pripravi strokovnih podlag in prostorskih aktov je treba zagotavljati skladnost razvojnih aktov
sektorjev s SPRS in PRS.
Nosilci urejanja prostora za področje razvoja poselitve (občinske uprave) morajo usmerjati
razvoj poselitve, tako da se bodo zagotavljale prostorske možnosti za razvoj različnih
dejavnosti v naseljih, izboljšalo sodelovanje med urbanimi središči in podeželjem, zagotovile
površine za preselitev kmetij iz vaških središč na obrobja z večjimi razvojnimi možnostmi ter
ohranila kakovostna prostorska razmerja (grajeni in odprti prostor) ter tipologija arhitekture.
Pri načrtovanju razvoja naselij je treba na podlagi ustreznih prostorskih analiz zagotoviti
smotrno rabo tal in krepiti kakovosten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij, kakovost
bivanja in prepoznavnost prostora (grajena struktura in odprti prostor v naseljih ter na
njihovih obrobjih).

7.2 Instrumenti drugih resorjev
Prvine prepoznavnosti slovenskih krajin se v največji meri povezujejo s kmetijsko rabo
prostora, gozdarstvom, s poselitvijo, urejanjem infrastrukture, upravljanjem voda, turizmom
in prostočasnimi dejavnostmi ter s pridobivanjem mineralnih surovin. Zato je treba ukrepe za
uresničevanje planskih določil zagotavljati tudi v okviru razvojnih programov resorjev, ki pri
svojem razvoju vplivajo na krajino in v okviru katerih se načrtujejo in izvajajo omenjene
dejavnosti oziroma rabe prostora. Kot pomembne dejavnike je treba v prizadevanja za
ohranjanje prepoznavnosti pritegniti tudi službe, pristojne za ohranjanje narave in varstva
kulturne dediščine.
Pri tem posebej izpostavljamo velik pomen medsektorskega usklajevanja, ki v zadnjih letih
v slovenskem prostoru dosega slabše rezultate kot v preteklosti. Osamosvajanje resorjev lahko
v sistemu prostorskega urejanja, ki je uveljavljen v Sloveniji, privede do izsiljevanja nekaterih
ozko sektorskih interesov, ki zaradi ozkosti in enostranskosti ne bodo usklajeni z interesi
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drugih uporabnikov prostora. Zato bi bilo treba na ravni države predvideti sistemske rešitve
za učinkovitejše usklajevanje med različnimi resorji, saj bodo na ta način lahko doseženi
sinergijski učinki. Kot primer takega sodelovanja bi lahko npr. navedli uskladitev meril, ki so
uveljavljena v kmetijskem sektorju na področju dodeljevanja subvencij in drugih finančnih
vzpodbud, s prioritetami, ki so uveljavljene na področju urejanja prostora in varstva kulturne
dediščine.
7.2.1 Nosilci za izvajanje ukrepov za vzdrževanje kulturne krajine, ohranjanje narave,
in urejanje gozdov
Nosilec urejanja prostora za področje kmetijstva (Kmetijsko-gozdarska zbornica) bi si
morala v okviru svojih pristojnosti prizadevati, da se bodo s ciljem ohranjanja prepoznavnosti
slovenskih krajin zagotavljali ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč in sprejeti ukrepe za
preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter možnosti za ohranitev strukture
tradicionalnih kmetijskih krajin zlasti na območjih, na katerih so prvine krajinske
prepoznavnosti nasledek kmetijske rabe tal. V ta namen je treba ohranjati pridelovalni
potencial kmetijskih zemljišč, spodbujati ekološko naravnano kmetijstvo ter diverzificirane
oblike kmetijske proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti, s katerimi bi lahko ob sodobnih
načinih pridelovanja ohranili najvrednejše prostorske strukture, ki so spoznane kot prvine
prepoznavnosti krajine. Pripraviti bi morali kvalitetne kategorizacije kmetijskih zemljišč na
podlagi pridelovalnega potenciala tal, pa tudi programe kmetijstva in prenove vasi, predvsem
za območja izjemnih krajin ter druga območja prepoznavnosti.
Nosilec urejanja prostora za področje gozdarstva, ribištva in lovstva (Zavod za gozdove
Slovenije) bi si moral v okviru svojih pristojnosti prizadevati za ohranjanje sklenjenosti
gozdov in povečanje sonaravne lesne proizvodnje gozdov. Skrbeti bi moral, da se ravninski
gozdovi in gozdovi v bližini naselji ne krčijo, če to ni predhodno preverjeno tudi s
prostorskega on okoljskega vidika .
S ciljem ohranjanja prepoznavnosti slovenskih krajin bi bilo treba v kmetijskem in
gozdarskem sektorju zagotavljati:
- strukturne ukrepe za razvoj podeželja (izvajanje SKOP),
- izvajanje ukrepov kmetijske politike (npr. subvencije v kmetijstvu iz nacionalnih virov,
strukturnih skladov s prednostnim dodeljevanjem sredstev kmetom na območjih izjemnih
in dediščinskih krajin ter drugih območij prepoznavnosti; ukrepi za usmerjanje kmetij v
sonaravno pridelavo ter za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
- ukrepi lokalnih skupnosti za razvoj kmetijstva (izobraževanje, pomoč pri prijavah na
razpise za dodeljevanje sredstev, nudenje strokovnih pomoči kmetom pri iskanju novih
tržnih niš ter oblikovanje regijskih in lokalnih blagovnih znamk),
- ukrepi za uvajanje obveznih ekoloških standardov (priporočila, kodeksi dobrega
kmetovanja, direktive).
Nosilec urejanja prostora za področje varstva kulturne dediščine (ZVKDS) bi si moral v
okviru svojih pristojnosti prizadevati, da bo razvoj dejavnosti varstva kulturne dediščine in
varstva kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture v čim večji meri v skladu z določili
prostorskih strategij - SPRS, RZPR in občinskih planskih aktov. Skrbeti bi moral za
strokovno in pravno varstvo, izboljšati finančne mehanizme za dolgoročno ohranjanje
dediščine ter spodbujati prepoznavnost kakovostnih kulturnih značilnosti in posebnosti s
poudarkom na ohranjanju prepoznavnosti slovenskih kulturnih krajin in arhitekturni identiteti
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Slovenije ter njenih posameznih območij. Določiti bi moral območja kompleksnega varstva
kulturne dediščine v odprtem prostoru kot svojo sistemsko kategorijo in zagotoviti ustrezne
konzervatorske programe za razvoj teh območij ter določiti merila in pogoje za varovanje
dediščine, ki omogočajo in spodbujajo razvoj posameznega območja prepoznavnosti.
Prednostno bi bilo treba financirati pilotne projekte in spodbujati izdelavo strokovnih zasnov
varstva dediščine za naselbinska, krajinska in druga varstveno kompleksnejša območja
oziroma območja s posebnimi razvojnimi problemi, ki so hkrati opredeljena tudi kot območja
prepoznavnosti.
Nosilec urejanja prostora za področje ohranjanja narave bi si moral v okviru svojih
pristojnosti prizadevati za ohranjanje narave ter biotske in krajinske raznovrstnosti ter
naravnih območij v čim večji meri. Skrbeti bi moral za spodbujanje prepoznavnost
kakovostnih naravnih prvin in posebnosti v Slovenijo. Akti o zavarovanju območij in
upravljavski načrti bi se morali snovati kot razvojni načrti, ki bi bili izdelani v skladu z
določili prostorskih planskih aktov. Za območja prepoznavnosti s pomembnimi naravnimi
kakovostmi bi morali določiti podrobna merila za njihovo opredelitev ter znotraj njih uvesti
coniranje kot podlago za uveljavljanje varstvenih režimov. Izvajati bi morali ukrepe varstva,
kot so pogodbeno varstvo (z lastniki zemljišč, na katerih se nahajajo naravne vrednote),
pogodba o skrbništvu , zavarovanje (predhodne aktivnosti za pripravo predloga za
zavarovanje, predhodno za ogrožene naravne vrednote; izdelava temeljnih raziskav flore in
favne in temeljitih valorizacij območij predlaganih zavarovanih območij) ter sanacijo
poškodovanih ali uničenih naravnih vrednot.
Z namenom, da bi se v čim večji možno meri lahko zagotovilo uresničevanje ciljev ohranjanja
narave in varstva kulturne dediščine ob hkratnem zagotavljanju razvojnih možnosti na
območju regije, bo treba s strani obeh nosilcev urejanja prostora ter drugih nosilcev
gospodarskega razvoja, ki dediščino tržijo in imajo od nje gospodarske koristi, zagotoviti:
- uvajanje učinkovitejših sistemov subvencij in odškodnin za varovana območja oz.
območja, kjer so razvojni potenciali omejeni zaradi ciljev ohranjanja narave in varstva
kulturne dediščine,
- investiranje v pripravo publikacij in drugih gradiv za obveščanje in osveščanje javnosti,
- upravljavske načrte za zavarovana območja; kjer so dolgoročni prostorski razvoj načrtuje s
krajinskimi zasnovami, mora upravljavski načrt izhajati iz določil tega prostorskega akta,
- možnosti za oblikovanje novih kombiniranih razvojno raziskovalnih parkov, ki izkoriščajo
kvaliteto podeželskega okolja.
7.2.2 Nosilci izvajanja ukrepov na področju razvoja infrastrukture
Pri načrtovanju novih prostorskih ureditev ter za potrebe rekonstrukcij in novogradenj
infrastrukture bi morali sektorji upoštevati omejitve z naslova ohranjanja prepoznavnosti
krajin.
Nosilci urejanja prostora za področje prometa (MP – DRSC, DARS) bi si morali v okviru
svojih pristojnosti prizadevati, da bo razvoj prometnega sistema v prostoru gospodarsko,
socialno, okoljsko in prostorsko racionalen in učinkovit. Treba bi blo prenavljati in
dograjevati obstoječe medregionalne povezave ter zagotavljati redne linije javnega prometa v
obmejnih in težje dostopnih območjih, da se zagotovi čim boljša dostopnost do javnih storitev
in delovnih mest. Zagotoviti je treba tudi standarde večje varnosti za pešce in druge oblike
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nemotoriziranega prometa, umirjanje prometa v vaških in drugih naseljih na območjih, ki
imajo velike krajinske vrednosti.
Nosilci urejanja prostora za področje energetike (ELES, Geoplin, Elektro, občinski
koncesionarji oskrbe z zemeljskim plinom, lokalne skupnosti) bi si morali v okviru svojih
pristojnosti prizadevati za boljšo oskrbo podeželja z energenti. Podobno velja tudi za nosilce
urejanja prostora za področje rabe voda in obvodnih zemljišč ter oskrbe, odvajanja in
čiščenja voda in ravnanja z odpadki (Javna komunalna podjetja v regijah, lokalne
skupnosti).
Nosilci urejanja prostora za področje rudarstva (posamezni koncesionarji) bi si morali v
okviru svojih pristojnosti prizadevati, da bo omrežje pridobivanja mineralnih surovin
podpiralo potrebe po surovinah za gradbeništvo na regionalnih ravneh, ter da se bodo zahteve
za izkoriščanje vseh mineralnih surovin presojale tudi na podlagi družbene, prostorske in
okoljske sprejemljivosti. Skrbeti bi morali za optimizacijo pridobivanja in postopno zapiranje
manjših objektov ter sanacije opuščenih. Pri določanju ukrepov in pogojev za dodeljevanje
rudarske pravice, izdajanju dovoljenj, izvajanju rudarskih del bi morali upoštevati tudi
prostorske pogoje in zagotoviti vključevanje povzročiteljev v sanacije ter zagotavljati olajšave
pri umeščanju nadomestnih rab prostora in sanacijah, še zlasti pa na območjih prepoznavnosti.
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8 PREDLOG DOPOLNITVE SPRS in PRS
8.1 Predlog dopolnitve SPRS
Glede na predlagana merila je bilo ugotovljeno, da bi bilo nabor območij nacionalne
prepoznavnosti treba korigirati predvsem z dodajanjem nekaterih območij, katerih
prepoznavnost temelji na naravnih kakovostih in asociativnih, simbolnih pomenih in sicer
predvsem:
- Triglav, ki je v SPRS zajet le delno (najvišja gora kot nosilka izjemnih simbolnih
pomenov na nacionalni ravni, povezano z narodnim ponosom, predvsem s slovensko
samobitnostjo in z odporom proti okupatorju v 2. svetovni vojni, ena najpogosteje in
množično obiskanih (in razglednih) planinskih točk),
- Kočevsko (največje sklenjeno, slabo prehodno gozdno območje, evropsko pomemben
habitat velikih zveri, območje pomembnih zgodovinskih dogodkov iz obdobja 2. svetovne
vojne in po njej),
- Nanos (vidno izpostavljen hrib, pomembna orientacijska točka v prostoru, ločnica med
notranjskim in primorskim delom Slovenije, pomembna in pogosto obiskana (in
razgledna) planinska točka),
- dolina Soče (območje pomembnih zgodovinskih dogodkov iz 1. svetovne vojne, območje
izjemne krajinske zgradbe, eno najpomembnejših območij z razvitim (in potenciali za
razvoj) turizmom in rekreacijo v naravnem okolju);
- Mura (območje velikih naravnih vrednot, reka, ki je oblikovala obsežne prostorske
strukture - meandri , ki prečijo naplavne ravnice; je pomembna za prepoznavnost ene od
slovenskih regij - Prekmurje, Pomurje; reka s pomembnimi simbolnimi vrednostmi mitska reka).
Celoten nabor nacionalnih območij prepoznavnosti bi bilo treba preveriti v širši strokovni
javnosti; v ta namen bi bilo smotrno z anketnim vprašalnikom prikazati obstoječi seznam (z
grafičnim prikazom ter ponuditi v razmislek predlog dodatnih območij z možnostjo dodajanja
še drugih. V nabor nacionalno pomembnih območij prepoznavnosti bi bilo treba dodati
predvsem območja, ki niso kulturne krajine, saj so te skozi izjemne krajine in OKV zastopane
v zadostni meri, torej območja, ki imajo enkratno oziroma značilno naravno zgradbo in
nacionalni simbolni pomen. .

8.2 Predlog dopolnitve PRS
Glede na rezultate raziskave bi bilo smotrno dopolniti temeljna pravila za ohranjanje
prepoznavnosti, ki so predstavljena v PRS, in sicer z nekaj temeljnimi opredelitvami pojma
prepoznavnosti:
a) Prepoznavnost krajine je skupek značilnosti krajinske zgradbe in njenih simbolnih
pomenov (vrednosti), po katerih je neko krajinsko območje mogoče prepoznati.
b) Pri obravnavi pojma prepoznavnosti krajin je treba izhajati izhodišč, da:
- gre samo za pozitivni vidik prepoznavnosti (nekatera območja so prepoznavna po
razvrednotenjih in drugih negativnih konotacijah, vendar jih ne bomo uvrščali med
območja, pomembna za prepoznavnost nekega območja),
- gre za naravne in ustvarjene prvine prepoznavnosti in da
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-

gre za obstoječe prvine, pa tudi za verjetne potenciale za nastanek prvin prepoznavnosti.

Podrobnejša pravila za ohranjanje prepoznavnosti bodo v PRS predstavljena v obliki, ki jo bo
določil naročnik, MOP - Urad za prostorski razvoj.
Predlog vsebine pravil za ohranjanje prepoznavnosti slovenskih krajin izhaja iz ugotovitev te
raziskave in vključuje tri sklope:
a) Pravila glede načina opredelitve prvin in območij prepoznavnosti:
Prvine prepoznavnosti in območja prepoznavnosti (kot prostorske oz. funkcionalne enote) se
opredeljujejo na vseh treh planskih ravneh (državna, regionalna, lokalna) oz. v vseh
prostorskih planskih aktih ter upoštevajo pri pripravi vseh prostorskih aktov (tudi lokacijskih
načrtov).
b) Pravila - usmeritve za tipološke skupine krajin v vseh petih krajinskih regijah) morajo
določiti;
- katere so prvine prepoznavnosti posameznih planskih območij (država/regija/občina),
želeno stanje krajin na planskih območjih in,
- usmeritve za doseganje želenih stanj krajin posameznih planskih območij
- ukrepi - mehanizmi za doseganje želenega stanja.
c) Pravila glede zagotavljanja instrumentov za ohranjanje prepoznavnosti krajin: v pripravi
prostorskih aktov se zagotovijo strokovne podlage z analizo, opredelitvijo in vrednostno oceno
posameznih krajinskih prvin in območij ter z opredelitvijo prvine in območij prepoznavnosti;
med instrumenti za doseganje želenih stanj se opredelijo spodbujevalni ukrepi na področju
kmetijstva in drugih sektorjev, ki vplivajo na krajino ., ter opredeli potrebni nadzor nad
izvajanjem ukrepov.
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9 SKLEP
SPRS in PRS sta prinesla pojem prepoznavnosti krajin, s čimer je še poudarjen že doslej
uveljavljen celosten pristop k urejanju prostora, ki vključuje tudi vrednotenje krajne in
načrtovanje ukrepov za ohranjanje njihovih vrednosti. Na testnih primerih smo ugotovili, da
je opredelitev prepoznavnosti krajine mogoča na podlagi analize krajine, ki jo je treba
pripraviti v okviru izdelave strokovnih podlag za planske (strateške) in izvedbene prostorske
akter regij in občin z uporabo že izdelanih kartografskih in drugih podlag, s terenskimi ogledi.
Priprava analize krajin in usmeritev za ohranjanje prepoznavnosti zahteva dobro poznavanje
in ustrezen vrednostni odnos do prostora (krajine), do procesov, ki jo oblikujejo in do njenih
kakovosti. Cilj analize krajine mora biti opredelitev in v končni fazi uresničevanje želenega
stanja krajine v smislu ohranjanja prvin in posameznih območij prepoznavnosti kot podlage
za povečevanje razvojnih potencialov in razvoja posebnih blagovnih znamk, pa tudi za
nadaljnji obstoj kmetijske dejavnosti in prebivalstva na odročnejših območjih. Strokovno
obravnavo krajin bi bilo v analitičnih fazah smotrno dopolniti in podkrepiti z ugotovitvami
javnega mnenja, npr. z javnomnenjskimi anketami, s pridobivanjem podatkov o turističnem
obisku posameznih območij in podobno.
Raziskava prinaša predlog metodike opredeljevanja prvin in območij prepoznavnosti; na tej
podlagi je prinesla nekaj ugotovitev o potrebnih dopolnitvah SPRS in PRS. Za dejansko
dopolnjevanje obeh dokumentov bi bilo treba predlagane pristope preveriti v širši strokovni
javnosti ter pripraviti besedila in grafične prikaze, s katerimi bi se SPRS in PRS dejansko
dopolnila v obliki, ki bo jasna in razumljiva za vse uporabnike teh dokumentov (pripravljavci,
načrtovalci - izdelovalci prostorskih aktov, pa tudi širša javnost). Celoten nabor nacionalnih
območij prepoznavnosti bi bilo treba dopolniti predvsem z območji, ki niso kulturne krajine,
saj so te skozi izjemne krajine in OKV zastopane v zadostni meri, torej območja, ki imajo
enkratno oziroma značilno naravno zgradbo in nacionalni simbolni pomen.
V sklepu je treba opozoriti še na instrumente za uresničevanje usmeritev, ki bodo predlagane
v strokovnih podlagah in zapisane v prostorskih aktih. Poleg instrumentov, ki jih je mogoče
uveljavljati na področju urejanja prostora (npr. priprava strokovnih podlag in prostorskih
aktov, vključevanje javnosti v smislu seznanjanja in ozaveščanja) bi bile potrebne nekatere
sistemske rešitve za učinkovitejše vključevanje sektorjev. Sektorjem, katerih prostorski razvoj
povzroča spremembe v krajini, bi bilo naložiti obveznost, da v svoje razvojne razvojne
programe in v upravljavske načrte (npr. načrti za območja ohranjanja narave, za območja
namakanja kmetijskih zemljišč, načrtih upravljanja z vodami) vključijo zahteve iz prostorskih
aktov in jih upoštevajo pri svojem razvoju. Pri pripravi sektorskhi razvojnih programov in
upravljavskih načrtov bi bilo treba upoštevati merila za opredeljevanje prepoznavnosti in za
njeno ohranjanje. Predvsem pa je pomembno, da sektorji pri izvajanju teh programov
zagotovijo tudi izvajanje ukrepov, ki so v njihovi pristojnost, s ciljem ohranjanja
prepoznavnosti krajin
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