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Usmerit\e zr urejanje izjem ih krajin. porodilo l. faze. Acer Novo rnesto. d.o.o.. novembcr I997

Uvod

S pojmom posebno wednih ali izjemnih krajin opredeljujemo krajinska obrnodja, ki imajo
posebno wednost na dolodenem ozemlju in so zanj znadilne. Praviloma gre za obmodja,

katerih najvedje vrednosti so nasledek tradicionalne, najvedkrat kmetijske rabe prostora,

usklajene z nara-vr,o krajinsko zgradbo in narar..nimi procesi. V Sloveniji lahko tudi zaradi

pribliZevanja Ewopski un4i pridakujemo vrsto sprememb v prostoru, med drugim tudi
rzgrryanje kulturne krajine zaradi intenzifikacije kmetijske pridelave na eni in opuSdanja

kmetr.lske rabe na drugi strani. Zato je temeljni namen opredeljevanja najvrednej5ih krajin
prav n;ihovo ohranjanje, ki bo uresnidljivo le oblasnem zavedanju pomena teh obmodrj za

narodno identiteto in pripravljenosti drLave, da zagotovi ustrezne ukrepe. Opredeljevanje
rzlemnih krajin in nadela njihovega ohranjanla oz. vzdrLevanlabi zato morali postatl
pomembna sestavina prostorske politike drZave pa tudr niZjih upravnih ravni, s dimer bi
lahko vzpostavili podlago za izvedbo ustreznih organizacijskih, pravnih in prostorsko-
nadrtovalskih ukrepov v smeri doseganja ciljnih stanj v najwednej5ih kra.linah Slovenr.le.

V svetu se krajine posebnih vrednosti opredeljujejo predvsem kot obmodja z velikuni
doZivljajskimi vrednostmi, povezanimi z izjemno naramo ali ustva{eno krajinsko zgradbo,
z nsoko stopnjo naravne ohranjenosti, izjemnimi oblikami kulturnih krajin ah pa z drugimi,
predvsem simbolno - asociativnimi pomeni. Namen opredeljevanla izlemnih krajrn je tudi v
tulini ohranitev in vzdrLevanje njihovih wednosti, saj so kot..." najvi5ji doseZek krajinske
kulture temeljnega pomena za oblikovanje identitete v nacionalnem prostoru". (Strategija
varstva krajin, 1996).

Krajine posebnih vrednosti oz. izjemne krajine so glede na izku5nje v tujini nadeloma
opredeljene v okviru nacionalnega ozernlja pa tudi na regionalnih in kra.levnih ravneh. Prav
tako so lahko dolodene v okvrru Sir5ih prostorskih razseZnosti. Posamezne drZave sr

praviloma postavljajo towstna merila samostojno, deprav obstajajo in so do dolodene mere
tudi upo5tevane nekatere mednarodno sprejete opredelitve o varstw narave, varstw okol.ja
in podobno. Zato so razumljivi poskusi drZav EU, da si skuSajo ustvariti pregled nad
prostorom deLel znotral skupnosti in vzpostaviti izhodi5da za njegovo urejanje, predvsem
pa za varovanje najvrednejiih obmodrl ob upoStevanju enotnih rrednostnih sistemov in istih
meril.

Posebnost in wednost izjernnih krajin sta v njihovi enkratnosti in rzjemnosti, ki Ze v temelju
zahlevata poglobljeno obdelavo vsakega tovrstnega obmodja posebej. Polegjasno
postavljenih meril za izbor izjemnih krajin in za opredelitev prioritetnega seznama je treba
dobro poznati problematiko krajin posebnih wednosti in stanje prostora na obravnavanem
obmodju. Za podrobnejSe analitidno wednotenje vseh slovenskih krajin posebnih vrednosti
bi bilo treba predvideti obseZno terensko delo in sprotno dogovarjanje ter tehtanje odloditev
o ur,ridanju posameznih obmoi4 med vrednejia, o Zelenih stanjrh in o moZnostih za njihovo
uresnidevanje. Doloditev Zelenih stanj in instrumentov za njihovo uresnidevanje je namred
moZna [e na podlagi temeljitega ovrednotenja teh obmodrl in poznavanla dejanskih
moZnosti za uresnidevanje Zelenega stanja. Pomemben vir podatkov o tem so tudi pristojne
upravne enote, zavodi za varstvo dedi5dine in druge institucrle, ki poznajo problematiko teh
obmoiij, (npr. razloge za dosedanjo ohranitev tradicionalnih kmetr.;skrh krajin, razvojne
teZnje razlidnih dejavnosti, socialno-demografska struktura, drugi potenciali).
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Namen in cilji naloge

Naloga bo predstauia dosedanje izku3nje na podrodju opredeljevanja rzjemnih krajin in:

- dopolnila in korigirala sedanjt seznam izjemnih krajin v Slovenrli,
- razwstila vse izjemne krajine v drZavni prtstojnosti v tipoloSke skupine,

- za posamezne tipoloske skupine oblikovala usmeritve za urejanje izjernnih krajin in
predlagala instrumente za doseganje ielenih stanj ter za spremljanje stanja v njih,
- vzpostarala sistem evidentiranja in vrednotenja izjemnih kra.lin na drZavnr in obdinski ravnr
ter na planski in na niZjih nadrtovalskih ravneh.

2 Splo5na izhodi5la za varovanje in urejanje izjemnih krajin

Splo5na izhodiSda za opredeljevanje izjemnih krajin so podlaga za njihovo evidentiranje in

za usmerjanje dejavnosti v ta najlrednej5a krajinska obmobja.

V nadaljevanju so podrobneje prikazane nekatere domade in tu.1e izku5nje glede meril, na
podlagi katerih se posamezna krajinska obrnodja uvr5dajo v kategorijo izjemnih krajin ter
glede dolodanja in urejanja izjemnih krajin, sledi pa tudi razmislek o dolodanju reZimov
vzdrZev anja kr ajin posebnih vrednosti v S lovenr.l r.

2.1. Merila za opredeljevanje izjemnih krajin

Za zavarovanje krajin posebnih vrednosti in za dolodanje reLimov vzdrLevanja so na
nacionalni rar,ni, pa tudi v okviru regrje ali manj5e skupnosti potrebne nedvoumne rn

strokovno podprte opredelitve. ki morajo biti strokowo utemeljene, torej morajo izhajati iz
uveljavljenih, priznanih meril.

Le na podlagi vnaprej zastavljenih meril je namred mogode zagotovtti ponovljivost,
razvidnost in objektimost postopkov opredeljevanja izjemnih krajin in reZimov za njihovo
vzdrZevanje.
Glede na to, da bi morala biti ta merila zasnovana na ponovljivosti dolodenih znaiilnosti
prostora, se v povezavi s krajinarni posebnih wednosti pojavlja teZava s sooianlem
znadilnosti, ki se pojavljajo kot pravilo in izjemnih, torej enkratnih znadilnosti prostora.
Nalvedkrat so ravno ti v krajini lahko opredeljeni kot izjemni in so izredno visoko
vrednoteni, vendar pa jih ni mogode zajeti v pojem splo5noveljavnih meril. Zato jih je treba
obrarmavati po drugadnih presojah.
V dolodanje rneril je treba zajeti tako oznake, ki bodo opredeljene po povsem rjpoznayni
poli. racionalno, kot tudi oznake z doZivljajsko, iracionalno noto. Navsezadnje gre pri
opredeljevanju izjemnih krajin za vrednotenje prostorskih struktur na podlagr poznavanja
objektivno dolodljivih podatkov o krajinski zgradbi in tudi na podlagi doZivljanja prostora,
to.1e na podlagi njegovega opazovanja in dojemanja. Zato je v prr,r vrsti treba doloditi
opredelilne znadilnosti krajin, ki naj bi se uvr5dale med izjemne, jih oblikovati kot merila in
predvideti njihovo uporabo pri nadaljnjem postopku dolodanja izjemnih krajin.
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Tuje izkuinje

V literaturi opisani pristopi k opredeljevanju izjemnih fua1in oziroma zavarovanih obmodij

pogosto izreino ne navaja.io meril in postopkov, pad pa le nadelne in opisne opredelitve.

Predlog meril, naveden v Vodniku za nadtlovalce zavarovanih ksajkr Ptotected

Landscapes, A cruide... iz leta 1992 kot podlaga za izbor krajin, r,rednih statusa zavarovane

krajine, se omejujejo na naravne wednosti, ki so odvisne od ekoloikih procesov in

dlovekovega deiovanja, zatem na krajinske l,rednosti (zgodovinske vzorce kmetovanja in

poselitve) ier kultume wednosti (nadin Zivljenja in socialne tradicr.le) in na usklajeni odnos

med dlovekom in naravo.

V skladu z me/ili za opredeljevanje zavarovanih krajin Vodnik poudarja, da sta "izbor
zavarovanih krajin in koncept njihovega zavarovanja povezana s politidnimi,
administrativnimi in planerskimi strukhrrami dolodene deZele. Nadela in merila so v temelju

splo5no veljarma, a dejansko uporabljeni mehanizmi so lahko precej razlidni.(...) Ni
splo5nega modela, ki bi bil neposredno ponovljiv v razlidnih okoljih, zato si mora vsaka

druZba sama oblikovati podlago za opredeljevanje zavarovanih krajin."

V istem letu (1992) ie World Hentage Centre dolodil tale merlla za opredeljevanje rzjemnih

kajin, s katerirni je izpostavil krajine, ki:
- so enkratni umetni5ki doseZki,
- izrai.ajo velik r,pliv (v dalj5em daso.rnem obdobju ali v nekem kulturnem obmodju) na

razvoj arhitekture, urbanistidnega nadrtovanja ali krajinskega oblikovanja,
- so nosilke enkratnega ali vsaj izjemnega pridevanja o civilizaclji ali kultumi tradiciji, k je

izginlla,
- so izraziti zgledi tipov pozidave/arhitekture ali krajin, ki so znadilna stopnja v dlovekovi

zgodovini,
- so izrazit zgled tradicionalnega dlovekovega naselja (bivalnega prostora) ali rabe tal, kije

znadtlen za kulturo, 5e posebej dejo ogroZajo vplivi nepowatnih sprememb,
- je neposredno rn oditno povezana z dogodki ali tradicljo, z rdejami ali verovanji, z

umetnr5kimi in literarnimi deli izrazitega splo5nega pomena.

Countryside Commission (Landscape Assessment..., 199i), kr ima v Veliki Bitanlji Le

dolgoletno tradicijo na podrodju wednotenja in varstva krajin, opredeljuje tale merila za

opredelitev zavarovanih kajinskih obmodij (AONB - Areas of Outstandi.ng Natural BeauQ)
- kajina kot naravni vir,
- prizori5dnekakovosti,
- visoko. prednostno mesto v mnenjih strokorne in laidne javnosti.
- posebne wednosti (naravna ohranjenost, kulturne asociacije in posebna podrodja varstva

dediSdine).

Countryside Commission navaja, da kajine, znadilne za dolodeno reg4o, zasluZryo u\rstitev
med zavarovane krajine na nacionalni ravni. Posebej poudarja pomen vkljudevanj a jawostl
v opredeljevanje krajin posebnih wednosti, karje razumljivo ob upoitevanju namena
opredeljevanja teh krajin: to naj bi bita obmodja" ki imajo veliko doZivljajsko wednost,
izpridujejo visoko stopnjo narar,ne ohranjenosti in imajo moZnosti za turizem in rekreacijo.
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Domaie izhuinje

Izkuinle z opredeljevanjem izjemnih krajin v slovenskem prostoru segajo komaj nekaj let
naza1. Tako je npr. porodilo 2. -3. faze Regionalne razdehtve krajinskih tipov v Sloven4i
(BF - Katedra za krajinsko arhitekturo) ob koncu 1 1993 predlagalo. da se na podlagi
trpoloikega razvr5danja in wednotenja krajin posebnih vrednosti v Slovenrli dolodrlo tudi
rzjemne krajine in vzpostavi sistem njihovega vzdrLevanja. V porodilu 1e brl podan predlog
naslednjih meril za opredeljevanje i,jemnih krajin:

l. pomen krajine v v regiji:
- znadilna ali enkratna v obmodju
- ima sirnbolno, kulturno wednost
- odkrrva ogroZenost in ranljrvost kratine
- izraLa usoko stopnjo naravne ohranjenostr
- predstavlja tradicionalne oblike bivanja in (pri)delovanja

2. vredno.'lne ocene, ki odloiajo o uvrstitvi doloienega ohmoiia medposebne krajine
- kakovostne in ekolo5ko stabilne krajine z majhnirn odmikom od Zelenega stanja

3. izratila yizualna izpo,stavljenost (vidnost) in vtem smrslu povezanost z ozadjem; alt
je krajina kakovostna z ene ali z vei, opazovalnih todk in je:

- zelo rzpostavljena
- popredno tzpostavljena
- rzpostavl.jena s pogosto obrskanih todk, komunikactl
- izpostavljena z drugih todk v prostoru

4. stopnja doiittljajske vrednosti. ki se izraLa v razmerjih:
- ure1eno - neurejeno
- pestro - enolidno
- skladno - neskladno
- zantmivo - nezanrmivo
- pnjetno - neprijetno
in podobno.

Za vse Stiri skupine meril je rnogo6e izdelati ocenjevalne lestvice z razponom npr. petih
ocen, tako daje posamezni krajini z dodelitvijo ustreznih ocen s teh lestr,.rc mogode povserr
razvidno doloditr njeno vrednost. Porodilo poudarja. da so odloditve za dodelitev
posameznih ocen subjektivne, kar postopek opredeljevanja izjemnih krajin Ze v temelju
oznaduje kot dokaj subjektir,no opravilo.

V letu 1994 so bila v magistrskern delu Tipologrja krajin in opredeljevanje krajin posebnih
wednosti v Sloveniji (J. Hudoklin) podrobneje opisana merila, na podlagi katerih je
mogode wednotiti krajinska obmodja in jih uwSdati med izjemne krajine:
- velike doZivljajske vrednosti,
- tradicionalne oblike bivanja in (pri)delovanja,
- enkratnost,
- vrsoka stopnja naravne ohranjenosli.
- simbolne wednosti kajin,
- vidno izpostavljene oblikovne wednosti.
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Pomen meril, ki so navedena kot opredelilna pri dolodanju izjemnih krajin, 1e bil v nalogi

preverjen ob izvedbi in obdelavi rezultatov izvedenskih anket. v okviru katerih so bila ta

merila preverjena, kot rezultat pa je bilo opredeljenih 83 krajinskih obmodij v Slovemjr. med

katerrmi so trile zajete nararme in kulhrrne krajine.

Posredno se na problematiko izjemnih krajin navezujeta tudi projekta Zasnova sanacij

degradiranih obmodij v Sloveniji in Obravnava degradiranih obmodij v prostorskem planu

Slovenrje (Acer.199415 in 199617), ki med merili za doloditev razvrednotenosti
slovenskega prostora navajata tudi vrednostno oznako krajin. Tako dejstvo. da se dolodeno

razvrednotenje krajine pojavlja v izjemni krajini ali njeni bliZini, poveduje tezo takega

razrrednotenja in utemeljuje zahteve po prioritetnem nadrtovaniu in uresnidevanju

sanacijskih ukrepov.

Pomembnej5i preskok na podrodju opredeljevanja izjemnih krajin v Slovenryije bil narejen s

Strategijo varstva krajine v Stoveniji (BF - In5titut za krajinsko arhitekturo), v okviru katere
je bil s pomodjo zunanjih sodelavcev izdelan predlog nacionalnega seznama izjemnih krajin.

Merila za izbor izjemnih krajin izpostavljalo:
- kajine. ki izkazuje.lo strukhrrno wednost, ki je zazna'tna tudi kot vizualna kakovost in je
opredmetena v dovrSenem ali svojewstnem krajinskem vzorcu,
- krajina, ki razodeva visoko stopnjo ujemanja tred rabo prostora in naravnimi
znadilnostmi,
- krajina, v katere zgradbo so v ustreznem razmerju vgrajenr razlidni vidiki (gospodarski,
ekoloSki in kulturni),
- kr$ina z a\tent16no zgradbo, to je s tradicionalno parcelno strukturo, ki ima veliko
pridevalno wednost,
- krajine, ki so izjemne zaradi s posebnih zna6ilnosti naravnega ali kulturnega znadaja.

- krajina, v kateri se poselitveni vzorec ujema s krajinskim vzorce l,
- i<rajina s kakovostno umeSdenimi vedjimi arhitekturnrmi dleni,
- krajina z modno rzraZeno krajinsko zgradbo,
- krajina s kompleksno struk1uro, ki ustvarja pestrost znotraj iste strukturne enote npr. razne
oblike vegtaci.je - gozd, drevesne grude, grmiSda ipd.,
- krajina zjasno ditljivim zapisom dolodenega druZbenega reda v krajinski zgradbi,
- krajina kot nosilec dolodene simbolike,
- krajina, ki je reprezentativna za odlodeno regijo,
- krajine, tt je zaradi svoje izjemne zgradbe pomembna kot objekt za pouk, izobraZevanje
javnosti ah raziskovalno delo,
- krajina. kjer obstaja dolodena perspektir,nost za preZiveqe in so verjetni uspe5ni ukrepi za
njeno ohranitev.
Strategrla varstva krajine v Slovemli poleg tega predlaga smernice za vzdrLevanje izjemnih
krajin, ki naj bi se zdruLevale v 3 skupine:
- lokacrjske odlodiwe ( politika umeSdanja posegov v prostor),
- strukturne odloditve (ohranjanje strukturnih znadilnosti krajin ob uresnidevanu razvojnih
dejavnosti),
- funkcionalne opredelitve (organizacijske naloge in prilagajanje tehnologij reZimom v
posameznih izjernnih krajinah).

Predlog nacionalnega seznama prina3a 82 krajin, ki so prikazane s fotografijo in lego ter
obsegorn vM I . 50.000.
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2.2. Rleilimi vzdrievanja izjemnih krajin

Temeljni problem pri obra'unavi izjemnih krajin je poleg doloditve njihovih rneja tudi
zagotavljanje ustreznega razvoja, saj v teh obmodjih ne bi smeli zahtevati rezervatnega

varstva. Kultuma krajina je namred nasledek specifiine naravne zgradbe in procesov
(naravno ohranjene kraline) ali pa dlovekove rabe (kulturna krajina, predvsem kmetr1ska).

Z ustreznim usmerjanjern urelanja prostora naj bi zagotovili, da se bodo tu uveljavljali le

zelo pretehtani posegi, ki bodo ohranjali bistvene sestavine kulturne krajine, nastale kot
nasledek naravnih procesov in dlovekovega delovanja. V teh primenh gre predvsem za

kmetijske krajine, katerih zgradbo doloda kmetijska raba preteklih obdobrl. Vendar lahko
zaradi hitrih tehnoloSkih sprememb in potreb po vedji gospodarski udinkovitosti v velikem
delu teh obmodij pridakujerno rplive, ki bodo ogrozili obstoj najvedjih krajinskih vrednosti
in bodo v navzkriZju s teZnjamr po zavarovanju izjemnih krajin. Taka primera sta po ent

strani intenzifikacrja kmetrjske pridelave in po drugi strani opu5danje kmetovanja. Zato bo
treba za vzdrLevanje izjemnih krajin namenjati posebno pozornost razvojnim nairtom v teh
obmodjih. Ohranjanje tradicionalnih oblik kajinske zgradbe bo namred pogosto ustvaqalo
teZavnej5e razmete za bivanje in pridelovanje hrane ter za gospodarjenje nasploh, kar se bo
pokazalo tudi v manjSem dohodku. Pokrivanje dohodkovnih razlik bo zato morala
zagotavllali druZba, ko bo doloieno obmo6je uvrstila med izjemne krajine in mu s tem
predpisala poseben reZim; na ta nadin bi se vsaj na manj5ih obmodjih pribliZali razvitemu
svetu, kjerje podpiranje kmetustva ie ustaljeno kot druZbenogospodarski ukrep. Pri
vzdrZevanlu krajin posebne wednosti pa bi taka podpora lahko hkrati pomenila tudr
materialno podlago za uresnidevanje ohranjanja najwednejiih krajin.

ReZimi naj bi zagotavljali ohramtev najvedjih prostorskih vrednosti oziroma doseganje
Zelenih stanj v izjemnih krajinah. Ker v naravi in s tem tudi v kulturni krajini potekajo
nekateri naravni procesi neodvisno od druZbenih dogajanj, naj bi zagotavljali tudi njihov
nadaljnji razvoj v skladu s cil.ji reZima vzdrL.evanla vsakega posameznega obrnodja.
Ob tem je treba omenitr 5e svojevrstnost slovenskega prostora, namred njegovo
raznowstnost, ki se bo nerzogibno pokazala tudi v razlidnih reLimlh vzdrZ.evanja
najvrednej5ih obmodrl. ReZime bo treba oblikovati za vsako obmodje posebej in v skladu z
znadilnostmr posamidnega prostora. Samo tako bosta lahko zagotovljeni vzdrievanje
svojevrstnosti posameznih obrnodij in ohranjanje njihovih najvedjih prostorskih vrednosti.
Pri tern je kot orodje smotrno uvesti tipoloSko razw5danje izjemnih krajin ter za posamezne
tipolo5ke skupine predvideti reZime vzdrLevanja, varovanja in usmerjanja razvojnih
posegov v prostor ter doloEiti ustrezne lnstrumente za uresnidevanje zahtevanrh reZimov in
ciljnih stanj.

2.3. IzhodiSEa za opredeljevanje izjemnih kraj in in njihovo vzdrievanje

Zgornje ugotovitve je mogode strniti v sploSna izhodi5da za nadaljnje delo pri
opredeljevanju izjemnih krajin in in pri doloianju reZimov vzdrLevanja ter instrumentov za
doseganje ceiljnih. Zelenih stanj.

- kategorijo izjemnih kralin bi bilo treba uvrstiti v prostorsko politiko in v prostorske plane
drLave in niZjih upravnih ravni,
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- v kate-qorijo izjemnih krajin se uwsdajo predvsem prostorsko zaokroZene kulturne krajine.
pomembne za identiteto naroda (drZavna ali pa regionaina raven),

- za vsa najwednejia krajinska obmodja bi bilo treba na drZavni ravni predvideti reZime

vzdrLevanja, ki jih je do dolodene mere mogode poenotiti za posamezne tipolo5ke skuprne,

- treba bi bilo vzpostaviti sistem spremljanja stanja v vseh izjemnih krajinah v Slovenryr in
predvideti ukrepe za prepredevanje morebitnih razvrednotenj njihovih wednosti,

- podrobnejle usmeritve za varstvo in urejanje posebno vrednih kraiin v Slovenijije mogode

oblikovati Sele po podrobnej5ih analizah stanja teh obmodl ter po ugotovit\4 njihovih
posebnosti (zgodovrnski razvol, asociativne vrednosti, demogralske znadilnosti) na eni in

dejanskih moZnosti za ohranitev teh najvedjih wednosti na drugi strani (npr. sredstva,
subvencije, lastniStvo, pripravljenost lastnikov oz. lokalne skupnosti, raziskave agrarno-
ekonornskih znadilnsoti in razvojnih moZnosti, moZnost razvoja turizma ipd.),

- za vsako izjemno krajino bi bilo treba na podlagi ustreznih analiz pripraviti nadn
nadaljnjega prostorskega razvoja, ki bo temeljil na obstojeEih wednostih rn njihovi prenovi
ter na sanaciji rnorebitnih razwednotenj,

- prioritete za uresnidevanje ukrepov, s katerirri naj bi dosegali ciljno stanje izjemnih krajin.
je treba dolodati ob upo5tevanju stopnje ogroZenosti teh obmodij pa tudi na podlagi
ugotovljenih materialnih moZnosti in zainteresiranosti lokalne skupnosti in lastnikov,

- opredelitve, ki naj bi veljale za izjemne kraline v celotnem slovenskem prostoru, je
mogode preveriti na izbranih primerih, po moZnosti na znadilnih predstavnicah posameznih
trpoloSkih skupin,

- kot izhodiSie za nadaljnje deio se povzame predlog nacionalnega seznama izjemnih krajin
v Sloveniji (In5titut za krajinsko arhitekturo, 1996). Adergas, Bitnje. Bled. Bodje in Gadova
Pei, Bohinj, Brunk, Bukovica, Cerkni5ko jezero - Zel5e, erni Kal - Flrastovlje, Crni vrh,
Dolinsko priSolani, Dolnja Bistrica - Hotiza, Donadka gora, Dra5idki steljniki, DreZnrca,
Dutovlje- Tomaj, GIobodol, CrradiSde v Slovenskih Goricah, Haloze, HotedrSdica. Izola,
Jamnik. Jelek. Jeruzalemske gorice, Jezersko. Jovsi, Kalvarija, Kobilje, Kolpa - zgornja
dolina. Koprivna, Koprsko s Ko5tabono, Padno, Krkavdami in Smartnim, Koreno. Krka -
dolina Dvora - Soteska, Krka - izvir, Labinje, Lendavske gorice, Lipica, Log pod
Mangrtom, Logarska dolina - Robanov in Matkov kot, Lo5ki potok. Marr.la SneZna -
Predgorski kras, Osredek, Otlica, Otodec, Pik. Planine Javornik, Uskovnica, Voje in
Zajamnlk| Planinsko polje, Podsreda s Starimi gorami, Pohorje - ovr5je, Radensko polje,
Radulja pri KlevevZu, Razbor - Lisca, Resnik na Pohorju, Rovte, RoZar pri Tinjanu, Rut -
Grant - StrZiSde, Sedoveljske soline, Soldavska panoramska pot in Macesnik ter KlemenSek
Sorica - Danje - Torka, Stfnnica pri Postojni, Strojna, Strunjanske soline. Studor, Suhor,
Sveto pri Komnu, Svibno nad Radedami, Sirje nad Zidanim Mostom. Skocjanske jame,
Smartno v gori5kih Brdih, Smihel ob Krki, Tinska gora - Babna gora, Topli, Trenta, Vetika
planina, Velika Slevica, Vrtada pod Cebulovico, ZaIilog. Zirovnica,

- omenjeni seznam izjemnih krajin bo treba sprotr dopolrfevati in korigirati, saj je njihova
opredelitev odvisna od wednostne naravnanostl druzbe iir od dejanskega stanja posameznih
krajinskih obmodij.,
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3 Tipologija izjemnih krajin

Namen tipoloSke ga razvridaqa izlemnih krajin je obtikovanje skupin izjemnih krajin, ki jim

bo rnogode predpisati podobne ukrepe za varovanje in urejanje oz za usmerjanje posegov v
prostor Tudi instrumenti za ohranjanje oz. doseganje Zelenih stanj bodo znotraj taklh

skupin podobni.

Raznovrstnost slovenskega prostora se namred odraZa tudi v doslej oblikovanem naboru
krajrn posebnih wednosti. V to kategorrlo se namred uvr5dajo zaokroZena obmodja
kulturnih krqjin, oblikovanih s tradicionalno kmetijsko rabo ali pa s poselitvrlo in s

posameznimi vedjimi arhitekturnimi 6[eni. Podobnosti med posameznimi izjemnimr
krajinami je mogode iskatr v krajinski zgradbi. kjer so lahko temeljna merila:

- relief (kdnxna krajina na rarmini, gridevju. hribolju. visokogorju; ohranjenost izrazitih
reliefnih pojavov, kot so vrtade, osmaelci ipd. in njihova vkljudenost v strukturo kulturne
kaline);
- povrSinski pokrot, z rabo tal (kmetijska krajina z razlidnimi vzorci parcelne strukture, z
razlidnimi vzorci izmenlave kmetijskih kultur in z razlidnimi tehnologryami obdelovanja tal,
vrnogradni5ke krajine s tradicionalnimi manj5imi vinogradi , zidanicami in z wstami po
padnicah);

- r,ode (mokri5da ter krajine, kr jih zaznamu;e vedji vodotok z obvodnim svetom):
- poselilev in arhitekturni ileni (krajine, v katerih je poselitev ume5dena izjemno skladno
naravni zgradbr in se logidno navezuje na strukturo obdelovalnih povr3in ter krajine, v
katerih so ume5dene vedje in izrazitejSe arhitekture s pomembnrmi kulturno-asociacijskimi
wednostmi).

Na podlagi teh merilje mogode analitidno obrawavati vsako kajinsko obrnodje, ni pa
mogode oblikovati tipolo3kih skupin, ki bi bile uporabne kot izhodiSda za usmerjanje
varstva in urejanja izjemnih krajin. Pri krajinah posebnitVrednosti gre namred praviloma za
kompleksno krajinsko zgradbo in preplet razli6nih krajinskih znadilnosti. ki obliku.lelo
posebne krajinske strukture. Te so pogosto nasledek povsem doloden e rabe oz. tehnologrje
rabe alr pa rezultat doslednega prilagajanla naravnim razmeram in zato izpriEujejo visoko
stopnjo prostorskega reda in /ali prostorske pestrosti.

Ob upo5tevanju zgoraj omenjenega seznamaje izjemne krajine v Sloveniji mogode
uspeSneje razvrstiti v skupine. ki jih oznaduje preplet razlidnih reliefnih oblik in oblik rabe
prostora oz. pow5inskega pokrova. Vsake od krajin, opredeljenih v seznamu, zaradi
pestrosti krajinske zgradbe sicer ni mogode povsem nedvoumno razvrstiti v samo eno
trpoloSko skupino. Zato je treba doloditi najpomembnejSe, opredelilne znadilnosti krajinske
zgradbe. na podlagi katerih bo mogode vsako izjemno krajino uvrstiti v doloden tip.

V taki razdelitvi je mogode oblikovati skupine:
- vinogradni5ke krajine,
- kmetrlske krajine na ravnini,
- kmetijske krajine na razgibanem reliefu,
- celki in planine.
- obvodne krajrne.
- kulturne krajine z znadilnimi poselitvenimi vzorci,
- krajine z izrazitimi arhrtekturnimi dleni.
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V okviru teh skupin je zaradi podobne kralinske zgradbe in rabe prostora bo pred\"Idoma

mogoie opredeliti podobna Zelena stanja in instrumente za njihovo uresnidevanje' V
nadile,ranlu naloge bo treba 5e doredi ta predlog tipoloskega razvrsdanja izjemnih krajin in

ga po potrebi preoblikovati.

3.1 Zna6ilnosti posameznih tipololkih skupin

Predlog nacional nega seznama izjemnih krajin smo skusali razdeliti na predlagane tipoloske

skupine. ki so v nadaljevanju opisane z bistvenimi znadilnostmi krajinske zgradbe' rabe

prostora in zatedene ali pa predvidene problematike.

- vinogradniike krajine (Ieruzalemske gorice, Boiie, ( iadova pei in Stankovo tu'
Sutenska gora, Dutotlje - Tomai, Kalvariia - Piramida, Lendmtske gorice, dolina Krke

Dt,or - Soteska, Svelo pri Komnu, Tinska gora - Babna gora)
Strukturo tradicionalnih vlnogradniskih krajin dolodajo predvsem velikost in oblika parcel

ter tehnologija obdelave, katere rezultat so praviloma vrste po padnicah, majhno merilo in

krajevno znadilna arhitektura zidanic. Ta obmodja so ogroZena zaradi vse vedjega pritiska v

smerr izgradnje stanovanjskih objektov namesto zidanic, po drugi strani paje vse vedla

ve4etnost, da bo sdasoma priSlo do opuldanla obdelovanja posameznih vinogradni5kih

parcel in zarai1anja z gozdom, kar bo bistveno spremnilo sedanjo podobo teh krajin.

- poljedelske krajine v rawici (Bakovnica, Dolina Bistrica - Holiza, Globotlol, dolina
zgornjc Kolpe, Lipica, Loiki potok, Strmca pri Postolnr)
.Oznaduje jih nsoka stopnja prostorskega reda, ki se izraZa skozi parcelno strukturo
(praraloma trakasta, z ozkimi zemlji5di) in izmenlavo raziidnih kultur. Ta krajina prida o

lastni5tw in o pravitih dedovanja kmetijskih zemlji5d v preteklosti pa tudi o tehnologiji
obdelovanja tal. Pogosto se na tako urejene kmetijske pow5ine navezulejo poselltveni

vzorci obcestnih vasi, ki pa se zaradi teZenj k razpr5eni pozidavi tn uvajanlu tipoloSko
neustreznih rn predimenzioniranih arhitektur lahko preved razdirrlo in zabrtselo stcer

tradicionalna razmer1a med kulturno krajino in poselitvijo. Dodatno te krajine ogroLalo
teinje po intenzifikaciji kmetijske pridelave, ki so usmerjene k povedevanju in zdruZevanju

obdelovalnih parce tekr k uvajanju obseZnih monokultur.

- poljedelske krajine na ralgibanem svetu (Brunk, Osredek, Donaika gora, Draiiiki
steljniki. Haloze, Izola, Labinje. Otlica, Podsreda s Slarimi gorami, Razbor pod Lisco,
Sorica - Danje - Torka, Suhor pri Metlih, Svibno, Smartno v Brdih, Snihcl oh Krki,
Velika Slevica, Zirovnica)
Te krajine so navrednej5a obmoija sicer prevladujodega krajinskega sveta v Sloveniji.
Obdelovalne povrSine in poselitev so prilagojeni reliefnim tazmeram pa tudi podnebnim
znadilnostim. Zaradi teLatmega obdelovanja tal so se izoblikovale znaiilne strukture, kot so

npr. obdelovalne terase, ki povedujejo slikovitost in sestavljenost teh krajinskih prozoriSd z
uravnoteZenim deleZem posameznih prvin krajinske zgradbe. Zaradi teLatmrh rntter za

obdelovanje predvsem na strmejSih predelih obstaja nevarnost zara.idanja obdelovalnih
pow5in, dodatno pa te krajine ogroZa tudi razpr5ena pozidava in umeidanje neustreznih

arhitektur.
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- celki (,Iekel, .lezersko, Macesnik itt Klemcniek, Robqnov in Matkn kot. Pik, Resnik -

Skomorje, Rot,te, Slrojna, Topla)
Nekatere posamidne kmetije v sredogorju in visokogorju so se ohranile kljub izredno

teZavnim naravnim rrzmeram (strmina, visoka nadmorska vi5ina in ozek izbor kmettlskih
kultur, nekokurendnost kmetijskih pridelkov zaradi teZavnih pogojev pridelave) in
oddaltenosti od poselitvenih srediid ter infrastrukture. Zaradi naravne ohranlenostr v Sir5em

obmodju in izjemne naravne zgradbe so te krajine potencialno ali pa de.;ansko pomemben
turrstiden cilj. Kljub temu _ie obstoj celkov (objektov in obdeiovalnih povriin) ogroZen
zaradi majhnega Sterala prebivalcev, oddaljenosti od poselitvenih sredi5d in infrastruture ter
zaradi teL.avnih razmer zlasti v zimskem dasu.

- planine (Javornik, (Iskotnica, Vtje, Zajamniki, Velika planina)
Na sicer naravno ohranjenih predelih visokogorja in hribovja so se ohranile nekatere
planine, kijih oznadujejo predvsem obseZne paSne povr5ine in planiarski objektr - stanovi.
Nadmorska vi5ina in strmine sta najpomembnej5a de.lavniki, ki omejujeta moZnosti za
kmetr;sko rabo tal, zato Je v prihodnosti mogode pridakovati opuSdanje in zaraidaqe planin.
Hkrati so to pomembne turistidne todke" zato bi povedan razvoj turizma na teh obmodjih
lahko pornembno zmanjSal njihove sedanje krqinske vrednostr.

- obvotlne kraiine in mokrotni stet (.loysi, Dolinsko pri Polani, Ra&tlja pri Klcyeviu,
Krka - izvir, Seiovcljske in Strunianske .soline, Plelerje na Dratskem polju, dobrave pri
l.e scah i n Radot) lj i c i )
Najpomembnej5a zna6ilnost teh krajin 1e prisotnost vode, pa naj gre za povrSinske in
podzemne vodne po.lave aii pa za povr5inski pokrov, kije po oblikah rabe tal in po vrstni
sestavl vegetacije prilagojen vlaZnostnim razmeram v tleh, obdasnim poplavam in podobno
Te krajrne so po enl stranl ogroZene s teZnlamr po intenzifikacijami kmetrjske pridelave. ki
lahko vodi do osu5evanja. in po drugi stranr z moZnostjo zaraSdanla teh povr5rn. kar lahko
vodi k oblikovanju kakovostnih ekosistemov in hkrati pomenr izgubo kulturne krajine,
prilagojene poveiani vlaznosti tal.

- kulturne kraiine z izrazitimi poselinenimi vzorci (Bitnje, ("rnr Kal - Hra,slovlje,
I)relntca, Koprsko in slemenska poselitev - Koitabonq, Kt.katie, I'adna in Smortrut:
Kobilje, Roior pri I'injdnu, Ru4 Grant. Str:i.itc, Zali Log)
Poselitveni vzorci, kt dosledno sledijo krajinski zgradbi, izraLajo rasoko stopnjo prilagajanja
naravnim razmeram in se kakovostno ume5dajo v kra.yino. Zanje so znadilne visoka stopnja
prostorskega reda in izrazita strukturna zgradba ter jasna razmejitev med pozidavo in
obdelovalnimi pow5inami. Vrednosti teh krajin ogroZajo teZnje k razpr5eni pozidavi in
uvajanju tipolo5ko neustreznih in predimenzioniranih arhitektur pa tudi nesprejernljivih
dejavnosti.

- krajine z iutopajoiimi arhitekturnimi ileni (Adergas, (lrni t,rh, Grqdiiie, .lamnik,
Kopriwo_, Ktn'eno, Mari.ja Sncina pri Goiah, Marijo Sneina - Podgor.ski Kras, Oktec,
Studor, Sir.jc nad Zidanim Mostom)
Posebne vrednosti teh krajin so nasledek kakovostne umeidenosti pomembnejSih arhitektur
(predvsem gradovr, samostani in cerkve pa tudi kozolci) v prostor, ki izpriduje velik posluh
in subtilnost ob postavitvi teh objektov pa tudi vrednostni sistem in kulturo 6asa, v katerem
so ti objekte nastali. Zato imajo te krajine imajo pravrloma tudi velike simbolne vrednosti. ki
so povezane s pomeni posameznih arhitekturnih dlenov. Te krajine po eni strani ogroZajo
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preved intenzilrla turistidna dejavnost ali pa jim grozi propadan1e zaradi nevzdrlevanja
objektov.

- izjemne krajine s posebnimi vrednostmi naravne 4grailbe (npr. Blcd, Bohini' (lerhtiikrt
jezero, Hotedriica, Log pod Mangprtom, Logarska dolina, Planinsko polie ' ovrile
Pohorja, Radensko pofi, Skoclanske jame, Trenta. Vrlaia pod Cebulovtco)

Predvsem retiefna zgradba in posebni geomorfoloski pojau oblikujejo krajinske strukture,

ki bistveno prispevajo k izjemnosti posameznih obmodij, 5e zlasti, kadarje tem morlolo5kim
razmeram izrazito pilagojena raba prostora. Obenem te krajine pridalo o izjemni

raznolikosti naravne krajinske zgradbe v slovenskem prostoru. Z vidika ogroZenosti so

pomembne teZavne razmere za obstoj nasetij in kmetijske rabe, zato bi bilo treba zagotoviti
ustrezne ekonomske razmere.

4 Podroben program naloge

Naloga bo v 2. in 3. fazi vsebovala naslednja poglavja:
- merila za evidentiranje, wednoteje, tipolo5ko in hierarhidno razw5danje i4emnih krajin
- doloditev in prostorska opredelitev ter grafidni prikaz izjemnih krajin glede na tipologuo,
pomen in ogroZenost (evidenca izjemnih krajin) ter revizlja in dopolnitev seznama

- opredelitev znadilnih primerov po tipoloikih skupinah za preverjanje in dopolnitev
metodike obdelave posameznih izjemnih krajin

- usmentve za varovanje in urejanje izjemnih krajinskih obmodij v drZavni pristojnosti
- predlog instrumentov za vzpostavljanje Zelenega stanja
- navodila za evidentiranje, vrednotenje in usrnerjanje razvoja v izjemnih krajinah na niZjih
nadrtovalskih ravneh

4.1. Vsebina 2. faze

- podrobna metodologija za evidentiranje in anulizo ter tipoloiko in hierarhiino
raxvriianj e posameznih i4i e mnih kraji n
Opredeljevanje izjemnih krajin v slovenskem prostoru bo mogode izpeljati le na podlagi
podrobno dolodenih meril in delovnih korakov, ki bodo podlaga za dim bolj poenotene
odloditve glede uu5danja posameznih obmodl.y med izjemne krajine, glede dolodanja meja
teh obmodij in glede njihovega vrednotenja. Zaradi specifike dolodanja wednej5ih krajin, pri
katerem je nujna dokaj visoka stopnja subjektirmosti, so nedvoumno postavljena merila prvr
pogoj za primerljive in dovolj objektiwe rezultate dela.
Izjemne krajine bodo razw5dene v znadilne tipolo5ke skupine. ki bodo povzete po
ugotovitvah iz L faze in ustrezno kongirane, predvsem pa bodo oblikovane glede na
(Zeleno stanje) in moZnosti za njihovo doseganje. Za vsak tip izjemnih krajin bodo
pripravljeni opisi in sploSne usmeritve. ki izhajajo iz znadilnosti naravne zgradbe in iz
kulturno-krajinskih kakovosti, nastalih kot rezultat rabe prostora.

- dolotitev i4iemnih krajin in prostorska opredelitev i4jemnih krajin glede na pomen
Nadeloma bo povzet dosedanji seznam izjemnih krajin v Sloveniji, ki pa bo v teku izdelave
naloge ob novih spoznanjih lahko tudi korigian in doponjen.
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Tako predstavljena obmodja bodo ovrednotena glede na pomen. ki ga imajo v dolodenem

dasu rn prostoru (regionalni. drZavni, mednarodni pol1ren). Po dodatnih preveritvah bo

rzdelan predlog hierarhidne razvstitve izjemnih kajin, posledica katere bo vzpostavitev

prioritet za uresnidevanje Zelenih stanj.

- opretlelitev lnadilnih primerov po tipoloikih skupinah za preverja4ie in dopolnitev

metodike obdelave posameznih izjemnih krajin
Po vzpostavitvi tipolog4e izjernnih krajin in razvrsritvr vseh slovenskih izjemnih krajin v tipe

bodo dolidene znalllne prestavnice posamznih tipov rn podorbneie predstavljene

4.2" Vsebina 3. faze

- usmerifi'e za urejanje in i4iemnih krajin na izbranih vlzrinih primerih
Predstavitvi vsake od izbranih izjemnih krajin bodo sledile podrobnejie usmeritve za vse

dejar,nosti in rabe prostora, kijih tu lahko pridakujemo v prihodnosti. Uresnidevanje teh

usmeritev naj bi vodilo k Zelenemu stanju, ki bo cilj in hkrati rzhodisie za naertovanle

ure1anja teh obmodij ter za dolodanje reZirnov obna5anla v njih Zelenega stanja ne br smeli

r.vumeti kot kondno todko, pad pa kot limrt. h kateremu naj bo usmerjeno dogajanje v teh

obmodjih (usmerjanje razvojnih dejavnosti in rab, sanacije poSkodb v prostoru, predlog

ukrepov za doseganje Zelenega stanja ipd.).
Vsaka izmed izbranih izjemnih krajin (po tipolo5kih skupineh) naj bi dobila svojo "osebno

rzkaznico". ki bo vsebovala.
- kartografsko predstavitev v Sir5em obrnodju in oZji kartografski prikaz,
- fotografsko dokumentacijo (znadilni pogledi na obmodje. specifiini detajli. ipd.). ki bi

de;ansko predstavljala pomembno dokumentacrlo o stanju vrednejirh krajrnskih obmodrl

Slovenije v doloienem dasovnem prerezu,

- opis znadilnosti in problematike (merilo, kr neko krajino uvr5da med izjemne. prevladujode
kakovosti, posebnosti, ogrozenost, raven izjemnostr - npr. regionalni, drZavni ali pa 5ir5i,

npr. erropski pomen),
- predlog usmeritev za urejanje izjemnih krajin (reZimi vzdrZ,evanja kulturmh krajin z

usmeritvami za dejarmosti, ki jih lahko pridakujerno v teh obrnodjih in ki bi ob neustreznih
posegih lahko razvrednotile sedanje kakovostit reZimi za ohranjanje izjemnih krajin, katerih
vrednosti doloda predvsem naravna zgradba prostora in v katerih je verjetno najustreznejSa

opcija prepu5danle naravnrm procesom),
- predlog umestitve posameznih izjemnih krajin na prednostno lestrnco glede na pomen
(hierarhija) kot podlaga za prioritete pri reSevanju finandnih, pravnih in organizacijskih
problemov pri uresnrdevanju reZirnov vzdrLevanja.

- predlog kazalcev xa spremljanie stanja i4jemnih kraiin
Stanje v krajinah posebnih wednosti je odvisno od rabe oz. ne-rabe; tako sta za kulturne
krajine pomembni predvsem krnetijska ra[in poselitev. za naravne krajine pa nemoten
potek naravnih procesov. Z doloditvijo ustreznih kazalcev stanja bi lahko zagotovili
spremljanje dogajanja v teh obmodjih in ornogodili preverjanje usmeritev, opredeljenih v
reZimih vzdrievanja.

- predlog instrumentot z( rt4tostavljanje ielenega stania izjemnih kraiin
Za uvedbo relrmov vzdrlevanja oz. varovanja teh krajin bo treba predvideti nadaljnje
procese, ki bodo vodili k Zelenemu stanju. Uresnidevanje usrnerttev za dosegaqe Zelenega
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stanja pa bo zlasti v kulturnih kajinah mogode le s pomodjo instrumentov, ki bodo
zagotovrli ustrezne finandne, pravne in organizacijske razmere. Te naj bi omogodale
samostojno funkcioniranje teh obmodij (neodvisnost, vitalnost, izkorrSdanje primerjalnih
prednosti za razvoj specifidnih dejavnosti) in ustrezne organizactlske oblike skrbi za razvoj
teh obmodij ter ne nazadnje za dostop do sredstev, potrebnih za nadome5danje r,rrov, ki

bodo okrnjeni zaradi omejujodih reZimov vzdrZevanja.

- navodila za etiilentiranje, vrednotenje in usmerjanje raa'oja v izjemnih krajinah na
niijih nairtovals kih ravneh
Problematiko varstva in urejanja izjemnih krajin bi iblo treba \41esti tudi v prostorske plane

obdin rn v strokovne podlage za plane pa tudi za pripravo izvedbene prostorske
dokurnentacrle. Navodila za pripravo ustreznih analiz in nadrtov. na podlagr katerih na.j br
zagotovili aktiviranje instrumentov za uresnidevanje varstva izjemnih krajin oz. reZimov
vzdrZevanja, bodo izdelana na podlagi izku5enj z izjemnimi krajinami v drZavni pristojnosti

4.3. Terminski plan izdelave naloge

.la'1 Lb maj jul avs

l. ftza*
- splosna izhodiiaa za urejanjc
izjemnih krajin
- poskus tipologije izjemnih krajin
2. fzza
- me(ila a evidentirrnje. r rednoteje.
tipoloiko in hierarhidno razvrSdanje
iziemnih kraiin
- doloditev in prostorska opredelitev
ter gralidni prikaz izjemnih kmjin
glede na tipologijo. pomen in
ogroZenost (evidenca iziemnih kraiia)
- opredelitev znadilnih primerov po
tipoloBkih skupinah za preverjanje in
dopolnitev metodike obdela.r,e
posamczrih iziemnih kraiin
- sestaDck z narodnikotrr

3. {azA

- usmeritve za varovanje in urejanje
r4emluh kajinskih obmoe ij v drza\ ni
pristoinosti
- sestanek z narodnitont
- predlog instrumentov za
vzpostavlianie Zelenega stania
- navodila Z.1 evidentiranje.
vredroten1c in usmerjanjc razvoja r
izjemnih kraiinah na niZjih
[abrtovalskih ravneh
- elaboriranje

* Le rzdelano
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I UVOD

Opredeljevanje izjemnih kulturnih krajin, ki naj bi bilo podlaga usmerjanje prostorskega
razvoja v njih, je ena od nalog v sklopu priprave strokormih podlag za prostorski plan

drZave. Vrednotenje krajinskega prostora in evidentiranje najwednej5ih obmodij bosta lahko

imela v prihodnjih planskih odloditvah in na niZjih nadrtovalskih ra\,'neh pomembne
posledice. Zato je umestno, da se tovrstni postopki izvajajo ob poprejlnji doloditr,r meril in
delovnih korakov, ki bodo podlaga za dim bolj poenotene odloditve glede uw5danja
posameznih obmodij med izjemne krajine, glede dolodanja meja teh obmodij in glede
njihovega wednotenja in dolodanja prioritet. Zaradi specifike dolodanja najwednejiih
krajin, pri katerem je nujna dokaj visoka stopnja subjektivnosti, so nedvoumno postavljena
merila prvi pogoj za primerljive in dovolj objektivne rezultate dela.

Izjemne krajine so v tej fazi razrr5dene v tipolo5ke skupine, ki so povzete predvsem po
ugotovitvah iz L faze in ustrezno korigirane glede na dosegl.iive podatke in usmeritve iz
razlidnih strokomih gradiv, ki obra.mavajo slovenski krajinski prostor, TipoloSke skupine
so oblikovane glede na naravno krajinsko zgradbo in rabo prostora. Za vsak tip izjemnih
krajin bodo v zadnji,3. fazi te naloge pripravljeni opisi, predvsem pa splo5ne usmeritve, ki
bodo po eni strani izhajali iz zna6ilnosti narar.ne zgradbe in iz kulturno-krajinskih wednosti,
nastalih kot rezultat rabe prostora, po drugi strani pa tudi iz predpostavk o razvojnih teZnjah
v posameznih obmodjih in moZnostih za njihovo uresnidevanje.

Pri dolodanju izjemnih krajin in njihovi prostorski opredelitvije nadeloma povzet in 5e

dopolnjen dosedanji seznam rzjemnih krajin v Sloveniji, ki pa 5e ni dokonden in bo ob novih
spoznanjih v teku izdelave naloge pa tudi prostorskega plana drLave po potrebi 5e ustrezno
korigian in dopolnjen.

Grafidno prikazana obmodja krajin posebnih wednosti so opredeljena z oznakami, ki
vsakega od njih uw5dajo v ustrezno tipolo5ko skupino, hkrati pa so owednotena glede na
pomen (drZavni, mednarodni) in nekatera izrned njih - v skladu z dosegljivimi podatki in
poznavanjem prostora - hierarhidno razw5dena glede na prioritete za uveljavljanje ukrepov,
s pomodjo katerih naj bi se usmerjal ter uresnideval Zeleni prostorski razvol oz. ohranile
najvedje krajinske r,rednosti.

Po razwstitvi vseh slovenskih izjemnih krajin v tipoloike skupine so dolodene znalilne
predstawice posameznih tipov, ki bodo izhodiSde za preverjanje in dopolnitev metodike
obdelave posameznih izjemnih krajin v nadaljnjih fazah. Y prilogi je na primeru doline
zgomje Kolpe preverjena predlagana metodika evidentiranja, vrednotenja, tipoloikega
razw5danja in nasploh obra.,nave izjemnih krajin.

Kategorija izjemnih krajin se uwSda med naravne in kulturne wednote, ki bodo v okraru
prostorskega plana drZave prikazane v oknru sistema kajine in sicer predvrdoma kot
obmodja vrednot ter kot obmodj a zadrlanega razvoja. Tako bo vzpostavljen del formalnih
podlag za ohranitev krajinskih znadilnosti, pomembnih v regionalnem in drZavnem ali celo
Sir5em merilu, ki bo omogodil usmerjanje prostorskega razvoja razlidnih dejavnosti na
najwednejiih krajinskih obmodjih v Sloveniji.
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V 3., zadnji fazi naloge bodo pripravljeni 5e:

- usmeritve za varovanje rn urejanje obmoiij izjemnih kutturnih krajin v drZavni pristojnosti

ter predlog instrumentov za vzpostavljanje Zelenega stanja,

- navodila za urejanje, vrednotenje in usmerjanje pozitivnega razYoja v izjemnih kulturno

krajinskih obmodjih na niZjih nadrtovalskih ravneh.

2 MERILA ZA EVIDENTIRANJE, VREDNOTENJE, TIPOLOSKO IN
HIERARHIdNO RAZVRSdAN.IN IZJEMNIH KRAJIN

Ob obrarmavi slovenskega krajinskega prostoraje neogibna ugotovitev o njegovi pestrosti,

raznolikosti in drobni dlenjenosti. ki je 5e zlasti znadilna za kultumo krajino. To namred

obeleZujejo razlidne oblike dlovekove rabe prostora, predvsem pa kmetijstvo in poselitev, ki
sta tzraz dolodene dobe, tehnologije pridelave hrane in gradnje. Praviloma gre za
sestavljeno krajinsko zgradbo, v katero je dlovek s svojim delovanjem vnesel dolodeno
stopnjo prostorskega reda, temeljedo na praralnosti posameznih oblik, ponavljanju, simetrrli,
ali pa na poudarkih in kontrastnih razmerjih.
Ne nazadnje je treba kulturno kajino razumeti in rrednotiti kot nasledek nararme zgradbe
in funkciona.lnih zakonitosti ter kot sprernenljiv sistem, ki kot dinamidna stvaritev dloveka
lahko dolgo dobo obdrii enako zgradbo ali pa se naglo in korenito spremeni, vselej kot
odsev druZbenih dogajanj (Ogrin, Slovenske krajine, 1989).

Vrednotenje in klasifikacija krajinskih obmodij je teZavno opravilo, saj je na tem podrodju
nemogode postaviti nedvoumna, 5te\,'rldna ali kaka druga eksplicitna pravila in pri tem
izkljuditi subjektivni dejavnik. To potrujejo tudi izku5nje v tqini, predvsem v Veliki Britaniji
in severnoevropskih drZavah. Vendarle paje smotmo vzpostaviti sistem meril, na podlagi
katerih bi oblikovali podlago za rrednotenje in razr,r'Sdanje najwednej5ih krajinskih obmodr.1.

S tern bi namred lahko na nlLjlh nadrtovalskih ravneh (operativa, neposredno upravljanje
posameznih obmodij, nadrtovanje prostoskega razvoja) omogodili ustvadalne in racionalne
pristope k urejanju teh obmodij in k ohranitvi najwednej5ih krajin v Sloveniji.

2.l Merila zaizbor

Evidentiranje in vrednotenje krajin, ki naj bi se uvrstile v kategorr.yo krajin posebnih
wednosti, naj bi potekalo po dim bolj razvidnem in ponovljivem postopku. Zato je treba
vzpostaviti sistem ustreznih meril. Predvsem je treba doloditi opredelilne znadilnosti krajin,
ki naj bi se uw5dale med izjemne, jih oblikovati kot merila in predvideti njihovo uporabo pri
nadaljnj em postopku dolodanj a izj emnih krajin.

Pomembno je, da so merila za opredeljevanje izjernnih krajin zasnovana na ponovljivosti
dolodenih znadilnosti prostora. Ob opredeljevanju teh meril je treba najprej ugotoviti, katere
znadilnosti, katere prostorske prvine so vezane na pojem izjemnega. Nekatere med njimi se

v prostoru vedkrat pojavljajo; delujejo torej kot pravilnost in jih je mogode brez vedjih teZav
izlu5diti kot opredelilne. Druge pa se, nasprotno, pojavljajo izrazito enkatno in jih kot takih

2
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ne moremo zajetl v pojem meril, zato jih je treba obrawavati po drugadnih presojah .. .

vsekakor ne smemo zaobiti pomena enkratnih pojavov, saj so praviloma ravno ti v kmjini

potencialno opredeljeni kot izjemni in so izredno visoko wednoteni'

V dotof*i. merit je treba zajlti tako oznake, ki bodo opredeljene po povsem spoznavri

poti, racionalno, kot tudi oznake z doZivljajsko, iracionalno noto Navsezadnje gre tako pn

ilpoiogri kot pri opredeljevanju izjemnih kajin za razwsdanje in wednotenje prostorskih_.

stnrttii na poahgi poruuu^ju ob.l"ktio11o dolodljivih podatkov o kajinski zgradbi in tudi

na podlagi doZivljanja prostora, to je na podlagi njegovega opazovanja in do.i9m11a
posebno wedne krajine naj bi se opredeljevale po razvidnem, ponovljivem, objektivnem

postopku, na rarmi tplosn"gu, depravje utemeljen v posebnem - zlasti ob opredelitvah

izjemne krajine na podlagi njene enkratne zgradbe (I{udoklin, 1994).

Izbor izjemnih krajin v Sloveniji je bil v zadnjih letih izdelan Ze nekajkrat, vsakokrat na.

nekoliko druga6nih izhodisdih, ki pa so si v temelju precej podobna oz. sorodna. Hkrati se

je vzpostavljal vse bolj trden nabor meril za opredeljevanje izjemnih krajin

Glede na razlidne tuie in domade izkusnje z wednotenjem krajinskega prostoraje namred

mogode izdvojiti nekaj temeljih meril, na podlagi katerih naj bi posamezna obmodja uwstili

med krajine posebnih wednosti oz. ilemne l.Jaline. Tako naj bi se v to kategorijo uwstila

krajinska obmodja, ki:
a) izraiajo tradicionalne oblike bivanja in (pri)delovanja, prilagojene nanvni zgradb|
b) imajo idno izrazite poselitvene vzorce in izpostavljene arhitekh;me dlene,

c) imaio simbolne, pridevalne, kulturne oz. asociacijske wednosti,
d) imajo velike doZivljajske rrednosti (naravna zgradba in ustvarjene vrednosti),

e) so enkratne v regionalnem, drZautem ali celo Sir5em p(ostoru,

f) imajo posebne wednosti nararrne krajinske zgradbe,
g) imajo konsistentno zgradbo in jih je mogode odEitati (razmejiti) v prostoru,

h) so nosilke nacionalne rdentitete.

ad a) Tradicionalne oblike bivanja in (pri)delovanja

To merilo vkljuduje sestavine kulturnih krajin, v katerih se izraLajo dlovekovo delovanje,

predr,sem bivanje in pridelovanje hrane. Za velik del najwednejSih krajinskih obmodij so

znadllne rar,rro to\Tstne strukture: v njih se izraialo oblike Zivljenja, tradicija, navade,

stopnja razvoja in ne nazadnje dlovekov odnos do prostora v preteklosti in danes.

Med tradicionalne oblike bivanja in delovanja oziroma pridelovanja se ur, ldajo naselja

oziroma nadin umesdanja naselij v krajino ter njihov notranji ustroj, ki sta v veliki meri
posledica dlovekovega prilagajanja naravnim prostorskim danostim. To merilo zajema

najpomembnej5o obliko krajinskega prostora - kulturno krajino, v kateri se'tzra7,ajo tako
naravne razmere kot dlovekove sposobnosti, da v teh razmerah preXvi, se prehrani in si

zagotavlla obstoj in razvoj. Tradicionalne kultume krajine in njihove sestaine izraiajo
visoko stopnjo ekoloSkega rarm oteLja ir vizualne skladnosti in imajo praviloma velike
doZivljajske wednosti. World Heritage Center med izjemna krajinska obmodja uvr5da fo-
silne in kontinuirane krajine; medtem ko se v fosilni Wajni inaLalo znadilnosti dolodene

pretekle dobe, se v kontinuirani kajini razvojni tokovi iz preteklosti prena5ajo v dana5nji

das.

-)
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To merilo odkriva krajinske strukture, ki odraZajo oblike pridelovanja hrane, obdelovanja

tal, bivanja, pa tudi religiozne (...) potrebe preteklih dob oziroma prebivalcev nekega

obmodja. Sedanji nadin Zivljenja je v takih obmodjih drugaden, s tem pa so kajinske
strukture nujno ogroZene. Pogosto so namred le bolj ali manj neuporaben ostanek, relikt,
deprav 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,
razhdne izrazite primere tradicionalne parcelne strukture, verjetno pa tudi obmo6ja, v
katerih imajo zaradi viztaTne izpostavljenosti in kuturnozgodovinskih asociacij posebno

vlogo srednjeveiki gradovi.

ad b) Vidno izpostavljeni poselitveni vzorci in arhitekturni ileni

Krajina, uw5dena v to kategonjo, je skupaj s poselitvenimi vzorci, ki izraZajo poselitveno
kulturo posameznih obmobij in dolodenega dasovnega obdobja, nosilka posebnih wednosti
zaradi vidne izpostavljenosti teh vrednosti z ved pogosto obiskanih todk ali komunikacij.
Take krajine so lahko pogosto vir kakovostnega doZivljanja prostora za vedje Stevilo ljudi.
To sicer ne pomeni, da krajina, ki je skrita, ki je morda teZko dostopna ali iz drugih
razlogov slabo poznana, manj wedna. Vendar pa bi lahko trdili, da ima naselje z ohranjeno
morfoloSko zgradbo in tradicionalno skladnimi navezavami na obdelovalne povr5ine, ki je
poleg skladne in wedne prostorske zgradbe 5e vidno izpostavljeno (npr. Strmica pri
Postojni v pogledih z okoli5krh vpetin, Globodol v pogledu s Smawa), vendarle
primerjalno ve6je krajinske wednosti in vedji pornen od prav tako kakovostnih naselij,
katerih lege in morfologije ni mogode zaznati z dostopnih razglednih todk .

Zate krajine je znadilno, da so ranljive za posege, ki utegnejo spremeniti njihovo zgradbo
oziroma krajinsko sliko ter hkrati zmanjSati tudi wednosti okoliSkih krajin, ki se pojavljajo v
istem r,rdnem polju. Tako zaplate monokulturnih nasadov iglavcev na pobodjih Gorjancev
zmanjlujejo wednosti krajinske slike, v kateri so z bukovimi gozdovi porasla poboEja
dojemamo kot pomembno ozadje kakovostnih prizoriSd kulturne krajine pod Gorjanci.

ad c) Simbolne, pri[evalne, asociacijske, kulturne vrednosti krajin

"Vrednotenje krajin vkljuduje tako povsem fizidne dutne zaznave (id, sluh in vonj) kot
dustvene (asociacr.lske) odzive. Krajine, ki izpoljujejo obe wsti meril, se nam najbolj vtisnejo
v spomin. Povsem vidni odzivi se nanaSajo na zgradbo oblik in kakovost svetlobe in barve.
(...) Toda odziv na krajino ni le vizualen. Cloveiki spomin nam lahko poveda uZitek ob
ponovnem doZivljanju ali pa dloveka razj ezi zaradi novih sprememb. Tudi asociacije imajo
svojo vlogo; ob pogledu z okopov Troje na ravnico, kjer so se nekod bojevali Grki, ali med
hojo ob Rimskem zidu v Cumbriji obdutimo krajino bolj intenzirrno kot ob pogledu na
kra.lino kot tako."(Crowe, 5., Mitchell, M., 1988).
V kajinah, ki jih opredeljujemo s tem merilom, imajo posebno vlogo asociacr.le, ki se
nana5ajo na kulturo, zgodovino naroda. Povezane so bodisi z dejanskimi dogodki v
zgodovini (Kodevski Rog, srednjeve5ki gradovi) bodisi na njihovo interpretacgo v slovstvu
(Gorjanske bajke, Blejski otok - Crtomir in Bogomila, soline in Martin Krpan, posamezni
gradovi,..) ali pa na druge simbolne pomene (Triglav). To merilo morda najizrazitele
dokazuje subjektirmost wednostnih ocen in njihove odvisnosti od druZbenih razmer in
wednostnih sistemov dolodenega okolja. Znaiilen zgled razllk v wednotenju je Kodevski
Rog, ki ima resda Ze desetletja poseben, simbolen pomen, vendar se ta opredeljuje v zelo
Sirokem razponu.
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ad d) Velike doiivliaiske vrednosti

To merilo se najvedkat nana.ia na lepoto in skladnost krajin, kije predvsem subjektir'T ro

opredeljiva, a jo npr. Countryside Commission kljub temu poudarja kot temeljno lastnost

rzjemnih krajin. Tako jih namred opredeljuje Ze njihovo ime (AONB - Areas of Outstanding

Natural Beauly), deprav seveda pri njihovem dolodanju 5e zdaled ne gre samo za ta vidik,
pa6 pa tudi za razlidrle asociacijske wednosti. Crowe, S. in Mitchell M. (The Pattern oJ
Landscape, 1988) pravita, da "Ze dolgo i5demo definicijo lepega in 5e vedno nismo naili
kondnega odgovora. Se posebej teZko je doloditi trdna merila za lepoto krajine, saj se

opazovalci nanjo neskondno razlidno odzivajo, in to ne le na podlagi idnega zaznavanja.
elovekov odziv na lepoto krajineje globoko dustven in povezan z vsemi duti; vonj, sluh in
tip, vsi ti imajo svojo vlogo pri zaznavanju krajine.(...) Se najlaZje je oceniti disto vizualne
vidike krajin, saj jih lahko presojamo na podlagi Ze uveljavljenih meril kompozictje in
barve-(-..). Parametri krajinske zgradbe so zelo kompleksni, zato so neposredni in takojsnji
le odzivi na vzorce, v katerih so jasno izraZene sile, ki so jih ustvarile."

Velike doZivljajske wednosti imajo obmodja z zelo sestadeno krajinsko zgradbo, v kateri
se njene prvine pojavtjajo v skladnih medsebojnih razmerjrh. Pri tem bodisi oblikujejo pestra
in harmonidna vidna prizori5da, v katerih se antropogene prvine zlivajo z r.ara\nro zgradbo
prostora (npr. umeldenost nasehj v kajino, prilagojenost obdelovalnih teras naravnemu
reliefu) bodisi ustvarjajo medsebojno napetost v kontrastnem razmerju, kar 5e potencira
simbolidne in religiozne pomene posameznih objektov v krajini (npr. bele cerkvice na
whovih vzpetin, gradovih na reliefnih pomolih in pobodjih).
Predvsem gre za krajine z visoko stopnjo prostorske pestrosti naravne zgradbe prostora in
antropogenih prvin (naravne reliefne oblike, mikrorelief, kulturne terase in druge reliefrre
prvine z dolodenim prostorskim redom, oporni zidovi, omejki, Zivice, posamidna drevesa,
obreZna vegetacija, dlenjeni gozdni robovi, powSinske vode z obreZji in podobno). Pri tem
so pomembni medsebojni odnosi posameznih prvin, kr ustvarjajo prostorski red in
nastopajo bolj ali manj harmonidna, skladna in kako drugade doZivljajsko zanimiva
krajinska priozoriSda.

ad e) Enkratnost

Opredelitev, daje kajina "enkratna v slovenskem merilu", se zdi kot merilo za dolodanje
izjemnih krajin popolnoma razumljiva in nedvoumna. Vendar se je treba tudi tu
opredeljevati z dolodene razdalje vsaka od krajin je res enkratna, vendar mora biti po teh
merilih enkratna v svoji tipoloSki opredelitvi. Se pravi, da naj bi jo s tem merilom opredetih
tudi v splo5nem in ne le v posebnem, ki vkljuduje predvsem konkretne, lokalne razmere.
Blejsko jezero je gotovo enkratno in Cerkni5ko jezero tudi. Se tako izrazitih vinogradni5kih
obmodij pa ne moremo oznaditi kot enkatna; te krajine so v slovenskem prostoru lahko
redke ali znadilne, imajo vehke doZivljajske wednosti, ohranjene tradicionalne oblike
kmetijske rabe tal in podobno. Prav tako ne morejo biti v slovenskih razmerah enkratne 5e

tako kakovostne doline razlidnih tipov vodotokov. Izjeme so primeri, ko gre za hkratno
pojavtjanje kake izjemne strukture, ki to krajino res lahko opredeli kot enkratno.
Enkratne in znadilne krajine so hkrati reprezentativne za ozemlje dolodenega naroda in kot
takejih pogosto lahko spoznamo kot nosilke narodne identitete.
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ad {) Posebne vrednosti naravne krajinske zgradbe

V kategorijo posebno wednih kultumih krajin je smotrno uwstiti tudi nekatera
kulturnokrajinska obmodja, katerih velike r.T ednosti so nasledek izjemne krajinske zgradbe.

V slovenskem prostoru imamo ved takih zgledov, ki so razen redkih 2jem v Sir5i javnosti

morda 5e najbolj poznani: Bled, Bohinj, Skocjanske jame, Cerkni5ko jezero, Trenta,
Logarska dolina. Gre za praviloma obseZna obmodja z impresirmimi naravnimi reliefirimi
oblikami, kralkimi pojavi in drugimi enkratnimi oz. redkimi prvinami, ki se jim je raba
prostora v preteklosti povsem prilagodila.

ad g) I(onsistentno zgradba, jasne razmejitve v prostoru

Konsistentnost in zaokroZenost krajinskega obmodja, ki naj bi se uvrstilo v kategorijo
izjemruh krajin, sta pomembni pri opredeljevanju samega obmodja, saj naj bi bili eden od
izrazov posebno wedne krajinske strukture, po katerem se posamezno obmodje lodi od
preostale krajine Razmejitev izjemnih krajinskih obmodij je sicer pomembna tudi v
kasnejiih korakih, namred v operativnem smislu, ob dolodanju reZimov tzdrLevanja in
razlidnih ukrepov, pravil obna5anja, razvojnih moZnosti in podobno.

ad h) Nacionalna identiteta

Krajina je kot prostor narodovega bivanja in delovanja ter samoudejanjanja pomembna
nosilka prvin identifikacije s svojim bivalnim okoljem ali pa s Sir5imi obmodji.
V kategorijo slovenskih izjemnih krajin naj bi se urrstile vse krajine, ki so bodisi znane Sir5i

in strokovni jar,nosti in krajine, v katerih je na podlagi strokovnih meril mogode ugotoviti
izrazio zastopatost prvin, s katerimi se istoveti slovenski narod ter prvine laajinske
zgradbe,l..t je znaEllna za posamezne predele Ze sicer kajinsko pestrega slovenskega
prostora. Towstne prvine so npr. kozolci, cerkvice na gridih, gradovi, vinogradi z
ndanicami, parcelna struktura kmetijskih zemlji5d in njena prostorska inaienost,
presihajoda jezera in kra5ka polja, \,rtade ter ne nazadnje naselbinska kultura z visoko
stopnjo prilagoj enosti naratmm razmeram.

1.1.1. Implementacija meril za izbor izjemnih kraj in

Zgomji nabor meril za evidentiranje in wednotenje najwednejSh krajinskih obmo6ij
prlkazt4e in osvetljuje razlidne vidike krajinskih wednosti. Sama izvedba evidentirania in
wednotenja slovenskih kajin lahko upolteva ta merila na razlidne nadine, pad v odvisnosti
od razpoloZljivega dasa, strokovnega kadra in materialnih moZnosti. Hkrati so moZne
dodatne dlenitve in prilagoditve gomjega seznama meril, s dimer naj bi npr. wesli dim vedjo
stopnjo objektivnosti v postopke wednotenja, kar je ie zlasti pomembno ob dejstw, da je v
tako opravilo zaradi zelo obseZnega obmodja obrarmave treba zajeti vedje Stevilo
sodelavcev.



Usmeritve za urejanje izjemnih krqiin. porodito 2. faze. Acer Novo mesto. d.o.o. september 1998

Strategija varstva krajine v Sloveniji (Ogrin, BF, 1996), v okviru katere je bil s pomodjo

nnanjih sodelavcev izdelan predlog nacionalnega seznama izjemnih krajin, v okviru meril

za izbor izjemnih krajrn izpostavlja:
- krajine, ki izkazujejo struktumo rrednost, ki je zaznar,na tudi kot vrzualna kakovost in je

opredmetena v dowSenem ali svojewstnem krajinskem vzorcu,
- krajina, ki razodeva visoko stopnjo ujemanja med rabo prostora in naravnimi
znadilnostmi,
- krajina, v katere zgradbo so v ustreznem razmerju vgrajeni razlidni vidiki (gospodarski,

ekoloSki in kulturni),
- krajina z avtentidno zgradbo, to je s tradicionalno parcelno strukturo, ki ima veliko
pridevalno wednost,
- krajine, ki so izjemne zaradi posebnih znadilnosti naravnega ali kulturnega znadaja,

- krajina, v kateri se poselitveni vzorec ujema s krajinskim vzorcem,
- krajina s kakovostno umeSdenimi vedjimi arhitekturnimi dleni,
- krajina z modno izraL.eno krajinsko zgradbo,
- kajina s kompleksno strukturo, ki ustvarja pestrost znotraj iste strukturne enote npr. razne

oblike vegtacije - gozd, drevesne gru6e, gnni5da ipd.,
- krajina zjasno ditljivim zapisom dolodenega druZbenega reda v krajinski zgradbi,
- krajina kot nosilec dolodene simbolike,
- krajina, ki je reprezentativna za odlodeno regijo,
- krajine, ki je zaradi svoje izjemne zgradbe pomembna kot objekt za pouk, izobraZevanje
javnosti ali raziskovalno delo,
- krajina, kjer obstaja dolodena perspektivnost za preZivetje in so verjetni uspeini ukrepi za

njeno ohranitev.

Uvrstitev v kategorlo izjemnrh krajin po transparentnih postopkih in na podlagi vnaprej
opredeljenih merilje Ze v temelju teZar,na, saj je izjemnost teLko zajeti v sploinoveljavna
merila. Poleg tega je pojem izjemnih, posebnih vrednosti v krajinskem prostoru povezan z
wsto subjektir,nih opredelitev, ki jih ni mogode umestiti v okvire objektirmih vrednostnih
odloditev. Zato je treba pri wednotenju vsakega posameznega krajinskega obmodja
pretehtati Sirok spekter meril in se pri tem odlodati:
- bodisi z da"/ne (posamezno obmodje se uvr5da med izjemne krajine oz. se ne uvr5da)
- bodisi z vedstopenjsko lestvico ali s semantidnim diferencialom.

Za vsako obmodje je na podlagi terenskega dela in poznavanja konkretnih prostorskih in
druuZbenih razmer mogode ugotoviti, ali izpolnjuje merila za urrstitev med izjemne krajine
oz. ali po posameznih merilih, ocenjenih v razponu 1-5, dolodeno obmodje dosega ocene
nad 3; npr..

znadilne krajine 5 4 3 2 I neznadilne krajine

enkratne krajine obidajne krajine

velike
asociacijske wednosti 5

majhne
asociacrjske vrednosti

,

J
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merila za uvrstitev med izjemne krajine
ocene*
1-5

a. tradicionalne oblike pridelovanja, prilogoienost nararmi zgradbi
b. izrazii poselitveni vzorci, vidno izstopajoEi arhitektumi dlenl

c. simbolne, pridevalne, kulturne oz. asociaciiske wednosti
d. velike doZivliaiske vrednosti
e. enkratnost v regionalnem. drZavnem ali celo Srr5em prostoru

f. posebne wednosti naravne kraiinske zgradbe
g. enkratnost
h. pomen za nacionalno identiteto

Dokaj uveljavljen nadin wednotenja je uporaba ocen, ki lahko posamezna obmodja

owednofi po posameznih merilih - primer:

*ocene iz lestvice:
5 - i4iemna, visoka stopnja
rl - r,elika- r.isoka
3 - srednje velika, srednja
2 - majhna, nizka stopnja
I - nepomembna

Vsako obmodje, ki naj bi se uvrstilo med izjemne krajine, bi moralo vsaj v enem merilu
dosegati wednost 5, torqj izjemno wednost.
Nadeloma naj bi bilo moino v kategorijo izjemnih krajin uwstiti tudi krajine, kjer je Ze

ugotovljeno neustrezno stanje v prostoru (razvrednotenja), imajo pa velik potencial, da
postanejo posebno vredne - z uslrezno sanacr.Jo. V takih obmodjih, ki jih ogroZa obstojeda
neustrezna raba, so toliko bolj potrebni ukrepi za izboljSanje stanja.

Vsekakor naj bi take izbore pripravljali krajinski arhitekti, ki imajo ustrezno strokormo
usposobljenost in na tem podrodju dokaj poenoten in dokaj trden vrednostni sistem.

Krajine, ki jim pripisujemo posebne wednosti, torej opredelimo po njihovr enkratnosti,
redkosti, pa tudi znadilnosti, simbolnosti in stopnje doiivljajske wednosti. Pol,eg tega je za
njihovo uwstitev med izjemne krajine pomemb na vintalna izpostavljenost, torej njihova
prisotnost ob dlovekovem gibanju po prostoru. Navsezadnje morajo ta obmodja izpolnjevati
5e druge pogoje; predvsem naj bi dosegala rasoko wednostno oceno dejanskih razmer v
odnosu do Zelenega stanja.

Pri dolodanju izjemnih krajin je treba doloditi njihov prostorski obseg, jim torej doloditi
meje. Pri tem lahko upo5tevamo meje obmodij, predstavljenih s krajinskimi vzorci, ali pa
meje krajinskih regij. Vendar ostajajo najpomembnejde vidne znadilnosti teh obmodij in s

tem njihova vidnost, vidna izpostavljenost, ki se ne pokriva vedno z mejami krajinskih regij
ali vzorcev. Meje krajin posebnih wednosti so dolodtjive v kontekstu prizori5d, vidnih polj,
vdnih stikov (ob upo5tevanju najbolj obiskanih todk, najpomembnejSih izhodiSd
opazovanja).

Pri opredeljevanju meril za izbor izjemnih krajin je treba poudariti, da seznam izjemnih
krajin v okr,rru ozemlja neke drZave nikakor ne more biti trden ali nespremenljiv, pa naj
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rneilla zagotavllajo 5e tako objektivnost. Zelo verjetno namred je, da bodo dolodene

fazvojne teinje sdasoma nekatera obmodja povsem izlodrla iz kategorije krajin posebnih

wednosti, priv tako pa so po drugi strani verjetna tudi nasprotna dogajanja (s sanacijami_

razwednoienj prostoi4 s pono'nim uvajanjem kmetijske rabe na opuldenih obmodjih ipd.).

Ob dejstvu, dale delez subjektivnega pri dolodanji izjemnih kajin velik, je pomemben tudi

wednostni sistem, na podlagi katerega se oblikujejo merila in ki se spreminja v dasu in
prostoru ter je bistvenega pomena za opredelitev izjemnih krajinskih obmodij kot izrazite

r.,rednostne kategori je.

2.2 Merila za tipolo5ko razvr5lanje

Tipolo5ko razwidanje izjemnih kajin je postopek oblikovanja skupin najwednej5ih
krajinskih obmodij, medsebojno podobnih po znadilnostih krajinske zgradbe in po rabi
prostora, ki jih sooblikuje. Namen tipolo5ke razwstitve je ugotovitev skupnih znadihosti,
ogroZenosti in morebitnih drugih posebnosti, ki jih ni mogode oz. jih ne bi smeli zaobii pri
pripravi usmeritev za radrtovanje prostorskega razvoja. V sklopu priprave strokorrnih
podlag za drLavru prostorski plan, ko zaradi izjemno velikega obsega te tematike ni mogode
pridobiti podrobnej5ih podatkov o posameznih izjemnih krajinah, je razwstitev v tipolo5ke
skupine powem umesten delo'rmi korak, ki lahko prinese splo5ne ugotovitve o znadilnostih,
wednostih, ogroZenosti in razvojnih teZnjah posameznih tipolo5kih skupin. V tretji, zadnji
fazi te naloge, bodo zanje lahko pripravljene usmeritve za urejanje, za oblikovanje reZimov
za vzdrZevanje ter za omejevanje neZelenih razvojnih teZenj na eni in za pospedevanje

drugih, sprejemljivih in potrebnih, na drugi strani.

Predlog tipolo5kega razwdbanja ijemnih kultumih krajin v Sloveniji je bil predlagan Ze v 1.

fazi te naloge, ki je predpostavila 9 tipov. Po dodatnih razrnislekih in ob upoStevanju
nekaterih novej5ih strokovnih gradiv bi bilo smotrno uvesti 5e eno, splo5nejSo stopnjo in
sicer po zgledu razwstitve krajin v nalogi Ogrin, D.: Preobrazba kultume krajine Sloveniji
kot posledica.....(1998), ki razdeh slovenski krajinski prostor na kajine tra\,natega svetq
njivske krajine in krajine trajnih nasadov.

Sedanji nabori kajin posebnih wednosti vkljudujejo predvsem zaokroZena obmodja
kulturnih kajin, oblikovanih s tradicionalno kmetijsko rabo ali pa s poselitujo in s

posameznimi vedjimi arhitektr:rnimi dleni. Podobnosti med posameznimr izjemnimi
krajinami je mogode iskati v krajinski zgradbi, ki jo dolodajo predvsem:
- relief in vode,
- pow5inski pokrov (s predvsem kmetijsko rabo tal),
- poselitev in arhjtekturni ileni.

Izjemne krajine v Sloveniji je mogode razwstiti v skupine, kijih oznaduje preplet razlidnih
reliefnih oblik in oblik rabe prostora oz. porrSinskega pokrova. Vsake od kajin, ki se

uw5dajo med izjemne, zaradi pestrosti njihove krajinske zgradbe sicer ni mogode povsem
nedvoumno razwstiti v samo eno tipolo3ko skupino. Zato je treba doloditi najpomembnejde,
opredelilne znadilnosti krajinske zgradbe, na podlagi katerih bo mogode vsako izjemno
krajino uwstiti v doloden tip.
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V taki razdelitvi je mogode oblikovati tipololke skupine:

I. Njivske krajine
- njivske krajine v rar.nici,
- njivske krajine na grider.ju v prepletu s trawiki in gozdovi

II. Krajine travnatega sveta
- celki
- planine,
- obvodne krajine in mokrotni svet

III. Krajine tajnih nasadov
- vinogradniSke krajine

IV. Poseliene krajine
- kulturne Vtajine z izrazitimi poselitvenimi vzorci,
- krajine z izstopajodimi arhitekturnimi dleni,

V. Solinske krajine
- soline

VI. Krajine z i4,jemno naravno Wrddbo

Njivske kmjine vkljudujejo njivske krajine v rarrnici ter gridevna obmodja, kjer se njive
prepletajo s travlnjem in z gozdovi. Zlasti prve oznaduje visoka stopnja prostorskega reda,

praviloma s trakasto parcelno strukturo in izmenjavo razlidnih kultur, karje po eni strani
posledica lastni5kih razmerij in nadel dedovanja v preteklosti in po drugi slrani izraz
tehnologije obdelovanja kmetijskih zemljiSd. Za njrvske krajine na grideyju sta znadilna
prilagajanje nagnjenemu terenu s slikovitimi kulturnimi terasami in preplet obdelovalnih
povrSin s travlnjem h z gozdon na teZavnej5ih legah, s dimer se oblikujejo mozaidni,
praviloma zelo sestavljeni in doZivljajsko pestri krajinski vzorci.

Krajine travnatega suela vkljudujejo krajinska obmodja, kjer prevladuje travinje kot
posledica teZawih razmer za obdelovanje, pa najsi gre za podnebne razmere, reliefali pa
prisotnost vode. Medtem ko so za celke in planine znadilne predvsem lege na visokih
nadmorskih viSinah, ponekod strmina in ne nazadnje posebna arhitektura posami6nih kmetl
ter plan5arskih stanov, najdemo obvodne krajine ter mokrotni svet v Sirokih rednih dolinah,
kjer prevladujejo vlaZnim razmeram prilagojene rastlinske r,,rste in obreZna vegetacija,
knetijska raba pa je prilagojena vlaZnosti tal in obdasnim poplavam.

Krajine trajnih nasadov dosegajo v slovenskem prostoru izjemne vrednosti samo v
kategoriji vinogradni5kih krajin, ki se razlikujejo po slovenskrh regr.yah. Struktura
tradicionalnih vrnogradni5kih kajin je odvisna predvsem od oblikovanosti reliefa ter od
velikosti parcel in tehnologija obdelave. Rezultat rseh na5tetih dejawikov so bodisi majhno
merilo pafcel z wstami po padnicah in z regionalno znadilnimi zidanicami ob dostopnih
poteh bodisi vedje merilo vinogradov z wstami po plastnicah.
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Poseljene krajine vkljudulejo kulturne krajine z izrazitimi poselitvenimi vzorci pa tudi
krajine z izstopajodimi arhitekturnimi dleni. Za prve so znadilni visoka stopnja zlivanja
dlovekove naselbinske kulture z r.aravro krajinsko zgradbo, visoka stopnja prostorskega
reda in izrazita strukturna zgradba ter jasna razmejitev med pozidavo in obdelovalnimi
povr3inami. Vrednosti krajin z izrazitimi arhitekturnimi dleni se kaZejo predvsem v
kakovostni napetosti med grajenirni strukturami in naravno zgradbo, s dimer se pogosto
nadgrajuje kulturna, religiozna in zgodovinska wednost posameznih objektov in obmodrl.

V kategorijo solinskih krajin se uw5dajo soline na slovenski obali, kr so zaradi izraztte
prostorske povezanosti z morjem prostorsko zelo omejene. Ohranjena struktura solin
prikazuje tradicionalne oblike pridelovanja soli, hkrati paje lega na stiku morja in kopnega
ekoloSko pomembno obmoEje.

Krajine z Qjemno naravno rgradbo pravzaprav vUluduje krajine, ki bi se verjetno tudi po
morebitnih preverjanjih javnega mnenja po krajinskih wednostih vsekakor uwstile najviSje
na hierarhidno lestvico, mnogim rned njimi pa z veliko gotovostjo lahko pripi5erno
mednarodni pomen. Gre namre( za obmolja z izjemnimi prvinamt naravne zgradbe, kijih
dopolnjujejo in nadgrajujejo tradicionalne prvine slovenskih kulturnih krajin - naselbinske
kulture ali pa obdelovalnih zemlji56, pa naj gre za kra"Ske pojave ali pa za alpske doline.

2.3 Merila za doloianje prioritet

Opredelitev izjemnih kajin kot najwednej5ih kajinskih obmodij na ozemlju drZave je Ze

samo po sebi dejanje, ki vzpostavlja hierarhijo med posameznimi predeli nacionalnega
ozemlja in izpostavlja krajinska obmodja, ki so najbolj impresi.ma, najbolj povedna, ki
nalbolle izraL.ajo kulturo in zgodovino naroda ter so skratka v pogledu ohranjanja
prostorske idednitete najpomembnejla na ozemlju drZave.

Slovenski prostor je v pogledu krajinske zgradb e tzrazito pester, raznolik, ob tem pa je
kljub Stevilnim negativnim prostorskim spremembam, ki so odraz Stevilnih tehnolo5kih in
druZbenih sprememb v zadnjih desettetjih, v splo5nem ohranil razmeroma kakovostno
kralino. Dokaz za to je tudi veliko Stevilo izjemnih krajin, vkljudenih v dosedanje sezname.

Ur,rstitev v kategorijo izjemnih krajin bo predvidoma imela razlidne posledice, kot so npr.
omejrtve prostorskega razvoja, usmerjanje razvoja k posebej opredeljenim Zelenim stanjem.
vzpostavitev reZimov zdrZevanja sta4ja, zatem organizacijski, pravni ukrepi, vzpostavitev
sistemov finandnih vzpodbud, strokolrlega svetovanja in podobno. V ta namen bo torej
treba zagotoviti razlidne sistemske reiitve, medsektorsko usklajevanje, pripravo prostorske
dokumentacrle in tehnolo5kih nadrtov, finandna sredstva in ne nazadnje tudi sisteme za
spremljanje stanja v teh obmodjih; vse to pa bo zahtevalo precejSnja sredstva, vkljuditev
ustreznih strokor,njakov in hkati z vsem tem tudi dovolj obseZen dasomi okvir.

Vse to govori o nujnosti oblikovanja hierarhide lestvice oz. o vzpostavitve priontet, na
podlagi katerih bi se za posamezna obrnodja npr. prednostno pripravljala prostorska
dokumentacija, opredelila Zelena stanja in reLimi vzdrtevanja ter razvojne moZnosti,
namenjala finandna sredstva ipd.
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Posameznim krajinskim obmoijem bi bilo tako smotrno v slovenskem okviru opredeliti
mesto na hierarhidni lestvlci glede na njihova:
- pomen (regionalni in drZavni ali 3irir, evropski) in
- stopnjo ogroZenosti sestavin, ki opredeljujejo posebne krajinske vrednosti.

Na ta nadin bi lahko dobili podlago oz. izhodiiia za dolodanje prioritet glede dasovnih,

organizacgskih, finandnih in drugih odlo6itev na podrodju nadrtovanja posegov v prostor pa

tudi drugih ukrepov, ki niso neposredno povezani s prostorskim urejanjem, pa.d pa'z
druZbenim in gospodarskim razvojem posameznih obmodij. Prioritete naj bi se dolodile
bodisi z lestvico (npr. od 1 do 89) bodisi s skupinami obmodij, ki bi se uvrstrla v I ali 2.

prioritetno skupino.

Tako naj bi se v 1. prioritetno skupino uvrstila obmodja, ki imajo mednarodni (ewopskr)
pomen in so ogroZena zaradi zatedene rabe prostora ali pa zaradi pridakovanih razvojnih
moZnosti in potencialov za razlldne dejavnosti. V 2. prioritetno skupino naj bi uvrstili
obmodja, ki imalo drZavni pomen oz. so pomembna samo na regionalni rarmi ter obmodja,
kjer ni pridakovati, da bi obstojeda raba prostora ali pa razvrednotila sedanje wednosti in
kjer ni pridakovati morebitnih razvojnih interesov, ki bi bili nezdruZljivi s cilji varstva
krajinske zgradbe.

Krajinska obrnodja, ki bi se uwstila visoko na prednostno lestvico oz. v 1. prioritetno
skupino, bi se torej obravnavala prednostno, kar pomeni, da bi imela prednost pri pripravi:
- podrobnej5ih analiz (vrednotenj, preverjanj zgodovinskih, kulturnih... znadilnosti in
naravne zgradbe ter ugotavljanju sovpadanja tradicionalne rabe prostora z naravno zgradbo
in nara',nimi procesi v posameznih obmodjih);
- usmeritev za razvoj (omejitve in pogoji za posamezr.a konkretna obmodja in v njihovem
okviru za posamezne pridakovane dejawosti - vedno verjetno za kmetijstvo, pa tudi za
turizem, VGP, gozdarstvo, gradnjo cest in druge infrastrukture, za Siritev pozidave);
- predlogov finandnih pomodi in vzpodbud ter razlidnih drugih sistemskih re5itev;
- ipd

V tem kontekstu je umestno nekoliko osvetliti pojem ogroZanja krajinskih vrednosti.
Odgovorov na rpra3anje, kaj (lahko) ogroZa izlemne krajine v Sloveniji, je ved, nedvomno
paje treba upoltevati tako obstojede razmere kot potencialne spremembe, ki se lahko
polavijo kot posledica razvojnih potreb. Posebne vrednosti posameznih kulturnih krajin so
oblikovale prav dolodene, praviloma tradicionalne oblike rabe prostora z visoko stopnjo
prilagajanja naravni prostorski zgradbi. Iznidrjo ali pa bistveno se lahko sprernenijo bodisi
zaradi uvedbe nove dejawosti oz. rabe prostora (npr. posetitev kmetijskih povr5in, ureditev
smudi5d) bodisi zaradi opustitve rabe prostora (ki praviloma vodi v zara5danje kmetr.lskih
zemlji5d) ali pa celo zaradi spremembe tehnologij v okviru obstojedih rab prostora
(intenzivnejSa kmetr.yska pridelava, prilagojena sodobni mehanizaciji, opu5danje su3enja sena
na kozolcih, stogih oz.ostrnicah ipd.).

V kategorljo izjemnih krajin se praviloma lahko uwstijo tudi obmodja, (er je deloma Ze
zaznano neustrezno obstojede stanje, ki kot npr. neustrezna raba prostora, razvrednotenja
ogroZa dejanske in potencialne izjemne wednosti dolodenega obmoija. Vendar pa morajo
obstajati moZnosti za sanacijo (bodisi s prostorsko-ureditvenimi bodisi s tehnoloikimi in z
organizacrj skimi ukrepi)
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Ob pripravi strokovnih podlag za prostorski plan drZave vsekakor ne bi smeli mimo
razvojnih potreb posameznih sektorjev; tako je treba upo5tevati:
- infrastrukturne koridorje in objekte (predvsem energetska infrastruktura), ki so Ze vneseni
v prostorskr plan drZave,
- poselitev oz. poselitvena obmodja v prostorskem planu (vkljudno s turizmom) in
- razvojne teZnje in potenciale prostora za druge dejarmosti, ki so zajete v sistem krajine
(krnetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, raba mineralnih surovin).

- V okrnru wednotenja vsakega posameznega izjemnega krajinskega obmodja bi bilo treba
ugotoviti dejanska in pndakovana navzWlZja z razvojnimi interesi in oceniti stopnjo
ogroZenostt. Kot pri merilih za evidentiranje izjemnih krajin je tudi towstne odloditve
mogode utemeljiti in opisati bodisi z DA,4.lE opredelitvami (ogroZeno/neogroZeno) bodisi
z vedstopenjsko lestvico (npr. visoka, srednja, zanemarljiva stopnja ogroZenosti). Ob tem
velja opozoriti tudi na morebitno obstojedo ogroZenost (deje ugotovljena neustrezna raba
prostora oz. Ze obstojede nesprejemljive spremembe krajinske zgradbe, ki bijih bilo treba
odpraviti oz. sanirati) ali pa na pridakovano ogroZenost (de je ugotovljen zelo velik
potencial za dolodene dejavnosti ali spremembe tehnologij Ze prisotnih rab prostora, s dimer
bi po pridakovanju lahko priSlo do razr,rednotenja krajinskih wednosti).

OgroZenost izjemnih krajin je pri posameznih tipoloSkih skupinah nadeloma podobna. Tako
npr. njivske krajine na ravnici ogorZa teZnja po intenziviranju kmetijske rabe, torej po
zaokroZanju in povedevanju parcelne strukture, uvajanju monokultur in podobno,
nasprotno pa njivskim krajinarn na gridevju pa tudi celkom in obvodnim krajinam s teZjimi
razmerami za obdelovanje grozi opuSdanje kmetijske rabe in zara5danje.
Vendar paje treba vedeti, da so vzroki ogroZenosti vsakega posameznega obmodja odvisni
od konkretnih razmer, in to ne samo od prostorskih, ki jih je mogode do neke mere celo
zajeti v tipolo5ke skupine, pad pa tudi od druZbenih in gospodarskih, za katere veljajo
povsenr drugadne zakonitosti, pa najsi gre za odkrivanje vzrokov ali pa za odpravljanje
posledrc.
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3 DOLOEITEV IN PROSTORSKA OPREDELITEV IZJEMNIH
KULTURNO-KRAJINSKIH OBMOEIJ GLEDE NA POMEN,
TIPOLOGIJO IN OGROZENOST

Za potrebe te naloge povzemamo in dopolnjujemo seznam izjemnih krajin, ki ga vkljudule
Strategija varstva krajine v Sloveniji (BF, 1996, 1997). Pn njegovi pripra!'r so bila
upoStevana merila, navedena v todki 2. 1. Seznam.je bil izdelan s pomodjo l4 sodelavcev -
krajinskih arhitektov iz raznlh krajev Slovenije (predvsem z zavodov za varstvo nararme in
kulturne dediSdine), ki so obdelali posamezna obmodja glede na poznavanje prostora ter
prostorske problematike.

Ob pripravi te naloge, ki v mnogodem izhaja iz dosedanjih gradiv, katerih cilj je bil
vrednotenje in klasifikacija slovenskega krajinskega prostora, smo nekoliko dopolnili in
obstojedi seznam izjemnih krajin (dodana so obmodja: dobrave pri Lescah in Radovljici,
Mali Vrh pri Mirni Pedi in Pleterje na Dravskem polju - vsa tn obmodja so predstavljena v
prilogi 1). Pri tem smo vsako od Ze opredeljenih pa tudi novo predlaganih obmodij ob
upo3tevanju dosegljivih podatkov preverili z naborom meril za evidentiranje oz. rzbor
iz.lemnih krajin:
- prisotnost prvin kajinske zgradbe, ki izral.ajo tradicionalne oblike bivanja in
(pri)delovanja, prilagojene narawi zgradbi,
- rzrazitt poselitveni vzorci in vidno izpostavljeni arhitektumi 6leni, oboje kot izraz
poselitvene kulture,
- rzjemna naravna krajinska zgradba,
- prisotnost simbolnih, pridevalnih, kulturnih oz. asociacijskrh wednosti oz. poseben pomen
v mentalni sliki SirSega obmoija.
- velike doZivtjajske wednosti naravne zgradbe in ustvarjenih vrednostr,
- konsistentna zgradba in ditljivost v prostoru,
- enkratnost v regionalnem, drZar,nem ali celo Sir5em prostoru,
- prisotnost prvin, ki so nosilke nacionalne identitete.

Rezultat je nabor 89 krajinskih obmodij, ki v veiji ali manj5i meri zadoidajo tem merilom
oz. vsaj nekatenm izmed njih. Ob upoStevanju mefll za tipoloSko razwSdanje so vsa
obmodja razwSdena v 6 tipoloSkih skupin ter nekaterim izmed njih (glede na dosegljive
podatke tn poznavanje konkretnih razmer). Hkrati je bil opravljen poskus opredelitve
prioritet za urejanje posameznih obmodij. Prav opredeljevanje prioritet, ki naj bi izhajalo iz
pomena posameznih obmodij in iz ugotovljene stopnje njihove ogroZenosti, zaradi
nezadostnega oz. nekonsistene ga poznavanja konkretnih razmer ostaja na zelo splo5ni ravni
in izhaja predvsem iz znanrh trendov spreminjanja krajinskega prostora v Sloveniji.

Navsezadnje Zelimo opozoriti, da bi morala biti seznam in prostorska opredelitev izjemnih
krajin, ki biju bilo treba pnpranti kot eno od neposrednih izhodiSd za pnpravo
prostorskega plana drZave, vsekakor preverjena in korigirana z bolj ali manj poglobljeno
analizo vsakega posameznega obmodja. Tako podrobna obra.mava bi presegala okvire te
naloge, nabor obmodij, pikazan v spodnji preglednici in v grafidni prilogi, paje zato treba
razumeti kot okviren in zadasen.
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Preglednica: zqiasni senam iziemnih lerajin v sloveniji z rozvrstitvijo v tipoloike skupine

turl oznako pomena in predldgane prioritete (glede na dosegljive podatke)

izjemne krajine v Sloveniji

pomen
D - driavni

E - evropski

prioritela
a - L priorilcta
b - 2. priori(cta

I.I. NJIVSKE KRAJINE V RAYNICI
l. Bukovnica D

2. Dolina Bistrica - Hotiza D

3. Globodol D L

4. dolina zeomie Kolpe D a

5. Lipica D a

6. Lo5ki potok E a

7. Strmca pri Postoini E a

ir.z. xrvsrr KRAJINE NA GRTCEvJU v
PREPLETU S TRAVNIKI IN Z GOZDOVI
8. Brunk D

9. Osredek D

10. Donadka gora D

11. Draiidki stelrniki D a

lZ. Haloze D a

13. lzala D a

14. l,abinie D

15. Mati Vrh pri Mimi Pedi D b

16. Podsreda s Starimi gorami D b

17. Razbor pod Lisco D b

I tl. Sorrca - Danic - Torka D

19. Suhor pri Metliki D b

20 Sr,ibno D

21. Smartno v Brdih D

22. Smihel ob Krki D b

23. Velika Slevica D

24. Lirolntca D

II.I. CELKI
25. Jekel D b

26. Jezprsko D b

27. Macesnik in Klemen5ek - Soldavska panoramska pot D a

28. Robanov in Matkoy kot E a

29. Pik D b

30. Resnik - Skomarie D b

31. Rovte D b

32. Stroina D b

33. Topla D b
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izjemne krajinc v Sloveniji
pomen

D - drZavni
E - evropski

prioritetr
a - l. prioritcta
b - 2. priodtcta

II.2. PLANINE
34 Iavomik D b

35. Uskormrca D b

36. Voie D b

37. Zaiarnikt D b

3 8. Otlica D b

39. Velika planina D a

II.3. OBVODNE KRAJINE
IN MOKROTNI SVET
40. Dolinsko pri Polani D b

41. Jovsi D b

42. Krka - iztir D b

43. dobrave pri Lescah in Rado iici D
44. Radulja pri KloerZu D b

III.I VINOGRADNISKE KRAJINE
45. Jeruzalemskc gorice E a

46. Bodte D b
47. Gado pee in Stankovo ler Sutenska gora D b

48. Dutovlie - Tomai E a

49. Kalrariia - Piramida D b

50. Lendavske gorice D b
51. dolina Krke Dvor - Soteska D a
52. Sveto pri Komnu D b

53. Tinska sora - Babna sora D b

ry.T. KRAJINE Z IZRA:ZITIII{{I
POSELITVENIMI VZORCI
54. Bitnie D a
55. Cmi Kal - Hrastovlie E a
56. DreZ:nica D a
57. KoStabona, Krkavie. Padna E a
58 Kobilie D a
59. Pletcric na Dravskcm Doliu D
60. RoZar pri Tinianu D
61. Rut D
62. Grant D
63. StrZSie D
64. Zali Los. D
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iziemne kraiine v Sloveniji

pomen
D - dda\ai

E - evropski

prioriteta
a - 1. prioriteta
b - 2. prioriteta

IV .2. I(RAJINE Z IZSTOPAJOEIMI
ARHITEKTURNIMI ELENI
65. Adergas D

66. Cmi wh D

67. Gradi5de D

68. Jamnik D

69. Koprirma D

70. Koreno D
71 . Mariia SneZna pri Godah D

72. Maiia SneZna - PodAorski Kras D

73. Otodec D b

74. Studor D b

75. Sirie nad Zidanim Mostom D b

76. Sedoveliske soline E a

77. Strunianske soline D b

78. Bled E a

79. Bohini E a

80. Cerkni5ko iezero in Ze[5e E b

81. HotedrSica D b

82. Los Dod Mansartom D b

83. Logarska dolina E a

84. Planinsko nolie E b

85. orrSie Pohoria E b

86. Radensko polte D b

87. Skocianske iame E a

8 8. Trenta E a
89. Vrhea pod e ebulovico E a
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4 ZNAdILNI PRIMERI PO POSAMEZNIH TIPOLOSKIH
SKUPINAH ZA PREVERJANJE IN DOPOLNJEVANJE METODIKE
OBDELAVE POSAMEZNIH IZJEMNIH KULTURNIH KRAJIN

V spodnji preglednioi so prikazana obmodja, za katera bi lahko (po dogovoru z
narodnikom) v zadnji, 3. fazi, pripravili nadelne usmeritve;

Y 3. fazi bodo za posamezne tipoloSke skupine predlagane usmeritve, ki bodo predvrdoma
pripravljene ob upo5tevanju dim vedjega Stevila zgledov iz posameznih skupin in preverjena
na najznajdilnejSih predstavnicah posameznih tipov.

Metodika izbora, wednotenja in hierarhidn ega razwE(,anja ter nasploh obrarmave izjernnih
krajrn je prikazana v predlogu obrazca, kr podrobno prikazuje delovne korake in okvimo
tudi obseg ter podrodja obravnave posmaeznih krajinskih obmodij, ki bijo bilo treba izvesti
kot nujno strokor,no podlago za potrebe usmerjanja prostorskega razvoja v njih. Kot zgled
je v prilogi 2 predstavljena obravnava doline zgornje Kolpe, ki sledi delowim korakom,
postavljenim v predlaganem obrazcu.

dolina zgomje KolpeI. NJTVSKE KRAJINE

tr. I(RAJINE TRAVNATEGA SVETA

IN. KRAJINE TRAJNIH NASADOV

TV. POSELJENE I(RAJTNE

V, SOLINSKE KRAJINE

VI. KRAJINE Z IZIEMNO NARAVNO
ZGRADBO
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Preillog obra4ca (oz metoilike) 4a vrednotenje posdmeznih kraiinskih obmodij
lme
1. PREDSTAVITEV OBMOCJA oDisi" vrednostne ocene

1. Stanje - opis: - krajinska zgradba - kmjinski vzorci,
prepomal.nost ter naravne raznero (relief,

vegetacija, vode) in ustvarjene raznere
(naselbinska kultura, raba tal),
- kulturne znadilnosti in zgodovina,
- velikost in meje (zakljudenost) obmodj4
- prostorska problematika in ustrezrcst
stanja
- veljar.na prostorska dokumentacija in
ocena njene ustremosti,
- infrastrukhrna opren jenost,
- razvojne rcAlje
- druse Dosebnosti

2. Stanje - grafidna predstavitev (ustrezno za
ponazoritev \,rednosti posameznih obmodij):

- topografske karte 1:50.000, TK 25.000,
TTN 5.000,
- katastrske karte - obstojefe staqie in
ftanciscejski kataster; lotalski posnetki,
- fotocmflie

2. MERILA ZA IIVRSTITEV MED
IZJEMNE I(RAJINE

oienr' 5 - izjcrruro relilu. rtsola 
'toptr.lir

4 - velika. visoka
3 sredlje vclika, sredlja
2 - n1ailxla, ni7-lia stoprla
I - nepomembna

l tradicionalne oblike bivanja, pridelovanja

2. izrazitost poselitvenih vzorcev
3. izstopaiodi arhitektumi dlenr

4. posebne wednosti naraule kraiinske zgradbe

5. simbolne, pridevalne, kultume oz. asociacijske
wednosti
6. doZivliaiske wednosti
7. pomen za nacionalno identiteto
3. TIPOLOSI(A SKUPINA
4. OGROZENOST
- stopnja ogrozenosti
- kaj ogroLa obravnavano obmodje

- velika/srednja/majhna
- dejavnost oz. raba prostora (obstojeda,
pridakovana)

5. PRIORITETA - skupina (npr. I, [, III) ali
- mesto na prioritetni lestvici
- Domen (lokatni. drza\.'ni. evroDski)

6. CILJNO - ZNT,ONO STANJE - starje krajinske zgladbe
- raba ta-l in prinorodene deiavnosti

7. USMERITVE
- na6ini za doseganje Zelenega stanja v prostoru
(reilmi vzdrievanja stanja, prostorska
dokumentacija)

- katlne razmere je treba zgotoviti
- omejitve za posameme dejar.nosti
- kak5ne so priporodene razvojne smeri za
posamezne dejavnosti
- tip, wsta prostorske dokumentacije
lstroko\ne podlage - proslorske. razvojne.
PUP. PIN. Dlan)

E. POSEBNOSTI
(radtdni poudaxki, moZnosti za :weljavljanje
zsorai navedenih usmeritev. druso)
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Dobrave Pri Lescah in Radovliici
AS 56 A3

Dobrave pri Lescah in Radovljici, ki so bile nekod v njivski rabi, danes zaradi vlainosti.tal

vse bolj piekriva traviqe. Skupine hidrofilne vegetacije, ki se prepletajo s tra\rfki, imajo

kot ekosistem veliko vrednost in htrati ustvarjajo zanimiva krajinska prizori5da.
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Mali Vrh pri Mirni PeCi
AS 170B1

Kmetijska raba prostora je pri Malem Vrhu na obmodju med Srango, Cesto, Jablanom in
dolino Temenice ustvarila izjemno kulturno kajino. Parcelna struktura je prilagojena
valor,'rtemu powSlu, tako da se razlidne kulture izmenjujejo na zemlji5dih, trakasto
poloZenih na pobodja. Naselje Mali Vrh, ki leZi na rahlo izraienem slemenu in s cerkvijo
pomembna prostorska dominanta.
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Pleterje na Dravskern polju
AS 69 A3

Pleterje oznaduje znaiilna morfolo5ka zgradba naselja in obdelovalnih povrSin v zaledju.
Stanovanjski oblekti se nizajo vzdolL ceste, za njimi pa se na ozkih parcelah. ki leZr.1o

pravokotno na cesto, vrstijo gospodarski objekti. sadno drevje in travniki ter njive



Priloga 2:

Preveritev obruvnave izjemnih krajin na primeru doline zgornje Kolpe



Dolina zgornje Kolpe

Dolino zgornje Kolpe oznaduje izjemna reliefna zgradba in strnjeni gozdovi na pobodjih ter
drobno merilo prvin kulturne krajine. TeZawi pogojt za pridelovanje hrane in poselitev so

bili tu v preteklosti in so 5e danes vzrok za rzmeroma dobro ohranjeno poselitveno

strukturo in dlenjenost obdelovalnih povrSin, ki kontrastno dopolnjujeta celotno krajinsko
sliko doline zgornje Ko1pe.

1. PREDSTAVITEV OBMO.JA

Dolina zgornje Kolpe leZi wzdolZ jugovzhodne meje Slovenije s Fkva5ko. Obmodje je
opredeljeno z robovi redne soteske na odseku Kolpe od Osilnice do Vinice.

Osrednja prvina v tem obmodju je Kolpa in grebeni oz. robovi soteske, ki jo je izoblikoval
redni tok. Kot kontrast jo dopolnjujejo ohranjene prvine naselbinske kulture (naselja in
cerkvice) in druge znadilnosti kulturne krajine (drobna parcelna struktura, ostrnice, ohi5nice

s sadormj aki).

Prikaz obmoija, predlaganega za uvrstitev med izjemne krajine, na izseku iz Atlasa
Slovenije (AS, 22A A1, Bl):

.\
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1.1. Naravne sestavine krajinske zgradbe

Geologija, relief in tla
Obmodje ima po sestavi in smeri reliefnih oblik, to je grebenov in dolin' znadilnosti

dinarskega krasa, ki ga sestavljajo predvsem apnenci in dolomiti. Znaillne so navpidne gole

skalne stene, kr dosegajo celo lTSine nad 1000 m in visinske razlike okoli 800 m ter nazorno

kaZejo svojo plastovito zgradbo (skladoviti apnenec in dolomit). V konkavah redne struge
je Kolpa oblikovala obseZnejSe naplavne ra.mice.

Povriinske vode
Kolpa ie osrednja prvina, ki je oblikovala to krajino in ji daje znadilno podobo ter posebne

r,rednosti. V zgornjem toku je zaradi vedjega strmca tok razgiban; voda tede po prodnih

nanosih. v plitvi strugi so vedje skale. V niZjih predelih (pod Starim trgom) paje tok precej

bolj umirjen, mestma ga prekinjajo nizki jezor,r.

Rastje
Na strmih pobodjih soteske se polavljajo varovalni toploljubni gozdovr bukve in drnega
gabra (Ostryo-Fagetum), dolvodno pa prevladujejo niZinski gozdovi hrastov in belega gabra

(Querco-Carpinehrm). Gozdovi so zlasti v obmodju soteske sklenjeni, mestoma pa slab5i

gozdovi poraidajo opu5dene kmetijske powiine. Z izlemo manj5ih powSin, zasajenih z
borovci, v gozdnih obmodjih ni degradacijskih pojavov.
ObreZja Kolpe pora5da obreZna vegetacija (wba, je13a, topol), na stiku nasel1 in
obdelovalnih pow5in pa so urejeni sadovnjaki (predvsem jablane).

1.2. Raba tal

Kmetijstvo
Na razmeroma skopo odmerjenih powiinah, ki so pnmerne za obdelavo, se je s kmetijsko
rabo izoblikovala kulturna krajina z znadilno drobno parcelno strukturo in pestro sestavo
kmetijskih kultur. Na stiku strnjenih naselij in obdelovalnih pow5in so sadormjaki z
visokoraslim sadnim drevjem; vinogradi se pojavljajo le izjemoma. Na nagnjenih terenih se

travnikr in paSniki zaraSdajo, na ra'r,nici pa so kmetijska zemlji5da skrbno obdelala,

Goularstvo
Gozdarska dejawost je v tem obmodju precej omejena, saj prevaladujejo varovalni gozdovi,
ki so slabo dostopni in nimajo vedjih lesno proizvodnih vrednosti.

Pose litet', nasel bi ns ka k u ltu ra
Naselja so razmeroma majhna, strnjena, grudasta. Stanovanjske hi5e se nizajo vzdolZ
osrednje prometnice, v globino parcel sledijo gospodarski objekti, vrtovi in sadovnjaki ter
trarariki in njive. Nekatera naselja so zaradi neugodnih gospodarskih moZnosti ohranila
svojo tradicionalno morfoloiko zgradbo in razmeqa - tako v merilu krajine kot v merilu
posameznih objektov in arhrtekturnih detajlov. Za cerkvene zgradbe so znadilni majhno
merilo, preprosta zasnova objektov in arhitekturni detajli, kotje npr. zvonik - preslica.



Infrastrukturu
Cestno omreZje je na vedjem delu speljano vzdolZ obre laKolpe in skozi nekatera naselja.

Dolina Kolpe je na precejSnjem odseku hkrati koridor za energetske in tk zradne vode, ki se

v sicer v preveliki gostoti pojavljajo v celotnem obmodju doline zgornje Kolpe.

.3. Krajinska zgradba doline Kolpe

Homogenost in ralnolikost krajinske 4gradbe
Homogenost obmodja opredeljujejo strme, z godom porasle breZine soteske in vodotok, ki
sta prevladujodi in povezovalni prvini. K raznolikosti znotraj obmodja prispevajo predvsem
prvine kulturne krajine, ki nastopajo v rnajhnih merilih in v majhnem obsegu.

Krajinski vlorci
V tem obmodju lahko opredelimo krajrnske tipe:
- vodotok v soteski,
- tradicionalna kmetijska krajina,
- gozdna pobodja.

_ Krajinski vzorci, ki se uwSdajo v te tipe, so v slovenskem merilu izjemni in so pomembni za
prepoznavnost tega obmodja in so hkrati ogroZeni. Po eni strani jih ogrozata nenadzorovani
razvoj turizma in gradnja infiastrukture, po drugi strani pa opuSdanje rabe.

Prep ox,nav nost kraj ine
Za prepoznavnost tega obmoEja so najpomembnje5i relie{ vodni pojavi in znadilnosti
kulturne krajine. Dolino Kolpe opredeljujejo predvsem reliefna zgradba z velikimi
vi5inskrmi razlikami ter skalnimi stenami, sama Kolpa ter drobno merilo vseh sestavin
kulturne krajine.

- K*jinske posebnosti
Izrazrte posebnosti so skalne stene v soteski Kolpe, sklenjeni varovalni gozdovi, ohranjena

- naselbinska struktura. in znadilna arhitektura. Vse te prvine so praviloma vidno
izpostavuene, kar 5e poveduje njihov pomen.

1.4. Razvojne teinje - spreminjanje krajine

Spreminjanje kulturne krajine je po eni strani posledica opuSdanja kmetijske rabe in
posameznih objektov, kmetij ter celo nekaterih manjiih naselry, po drugi strani paje odraz
novejiega nadina Zivljenja. Tako je Ze danes ponekod opazen velik obisk turistov, kije
izredno povedan poleti, v kopalni sezoni (neurejeni kampi, poditniSke prikolice, kopaliSda);
prek leta ostajajo v okolici naselij ob Kolpi prazne poditnr3ke prikolice kot tujek vtem
prostoru.



2. MERILA ZA TIVRSTITEV MED IZJEMNE KRAJINE

2.1. Izjemne vrednosti na nacionalni ravni

Visoka stopnja doZivljajskih wednosti je nasledek izjemne krajinske zgradbe in bogatih
-' asociatir.nih (kulturno-zgodovinskih) vrednosti.

Nararma zgradba prostora, torej naravna krajina - kije poleg druibenih razmer tudi
pripomogla k odmaknjenosti - paje impozantna, presenetljiva, navdaja s spo5tovanjem,
mirom. Reliefne oblike in njihove razseZnosli z izrazitimi vi5inskimi razlikami ter geolodka
zgradba (plastontost, znadilne oblike) sta ob ohranjenem naravnem vodotoku
najpomembnej5i sestavrnr krajinske zgradbe. Prav tako so pomembni ohranjeni varovalni
gozdovi, v katerih skorajda nr motedih prvin; izjerna so le borovci, ki so bili nasajeni v dasu
med obema svetovnima vojnama.
Obmodje ima bogate asociativne vrednosti. Iz SirSega obmodja je doma Peter Klepec, znana
podoba iz slovenske literature; iz svoje Sibkosti je zrasel v postavnega moZa, ki je ruval
drevesa. Poleg tega so 5e ohranjene nekatere bajke, kot npr. tista o mlinarju iz Bilpe, kije
ukanil hudida. Nenazadnje je pomembna tudi povezava doline Kolpe s skrivnostnim, morda
celo stra5tjinm Kodevskim Rogom z njegovo zgodovino in z medvedom, volkom ter risom.
V mentalni sliki (in dejansko) je to obmodje odmaknjeno, zato je krajina tako ohranjena,

- 
prvinska, skladna, impresivna v svoji preprosti podobr - dejo obrauravamo kot kulturno
krajino.

Zdru\evanje drobnih struktur, ki jih je ustvaril dlovek (razdlenjena parcelna struktura,
izmenjavanje njivskih kultur, stogi, senene kopice, strnjena poselitev v grudastih vaseh in
sadovnjakr v ohiSnicah, majhni bivalni in sakralni objekti...) in impozantnostr naravne

- zgradbe ustvarja skladno podobo dlovekovega soZiqa z naravo, v demerje verjetno tudi
jedro pojma vzdrZnosti.

"- Preglednica: Merila za uvrslitev doline zgornje Kofte med izjemnc krajine

mer|ra za uvrstitev med izjernne krajine ocene*
I -5

a. tradicionalne oblike pridelovanja, prilogojenost naravni zgradbi 5

\ iVrqlli poselitveni vzorci, vidno izstopajodi arhitekturni dlem 4
c. simbolne, pridevalne, kulturne oz. asociaciiske wednosti .,

d. velike doZivljajske vrednosti 4
e. enkratnost v regionalnem, drLavnem ali celo Siriem prostoru 4
f posebne vrednosti naravne kraiinske zgradbe 5

g. enkratnost 5

h. pomen za nacionalno identiteto 4
*ocene iz lestvice:
5 - i{emla, visoka stopnja
4 - relika. visoka
3 - srednje velika, srednja
2 - majhna, nizka stopnja
I - nepomembna



3. TIPOLOSKA SKUPINA

Zandi tzjemne nararrne zgradbe je uwstitev tega obmodja v eno samo tipolo5ko skupino

sicer zelo teLavna, vendar pa je v kontekstu izjemnih kultumih kajin umestna uwstitev v
kategoijo njivskih krajin na rawtici.
Za opredelitev posebnih wednosti doline zgornje Kolpe so namred najpomembnej5a

raminska obmodja s tradicionalno strukturo obdelovalnih powiin, na katerih zaradi

rawine, ugodnih podnebnih razmer in urejenih dostopov prevladujejo njive. Skladno
podobo drobno strukturiranih kmetijskih powSin dopolnujejo naselj4 ki nazomo
prikazujejo naselbinsko kulturo tega obmodja.

4. OGROZENOST

Dolina Kolpe je glede na svojo geografsko lego in po druZbenem pomenu 5e vadno
odmaknjena, kar pa zaradi nararme ohranjenosti in prvinskosti vzbuja vedno ved zanimanja
za obisk. Zaradi opuBdanja rabe in vse vedjega turisfidnega obiska so nekatere najvedje
prostorske vrednosfi ogroZene, potencialna razwednotenja pa povzrodajo:
- daljnovodi oz. razll(ni zradd vodi,
- razvojni trendi: turizem lahko prinese neZelene udinke (neobvladljiva Siritev
naselij, spreminjanje morfologije naselij in arhitekture posameznih objektov, posegi

v obreZje Kolpe). S tem lahko turuem ne nazadnje tudi sam sebi onemogodi
nadaljnji uspe5en razvoj (neurejena kopali5da in ar.tokampi),
- propadanje kulturne krajine (zara5danja je razmeroma malo; znadlln pa so opu5deni
sadovnjaki v okviru ohiSnic, ni vzdrLevanla" sdasoma bodo zdaj sicer impresivna stara

drevesa propadla, nadomestila pa ni).

5. PRIORITETA

Glede na izjemnost narame zgradbe in ohranjenost tradicionalnih prvin njivske krajine ima

_ obmodje zgornje Kolpe zelo velik oz. drZawi pomen. OgroZenost prvin, ki so nosilke
posebnih lrednosfi tega kajinskega obmodja, je razmeroma velika, saj gre na eni strani za

opu3danje kmetijske rabe in naselij, na drugi strani pa za vse vedje pritiske turizma, ki lahko

r_ prinese tudi spremembe v poselitveni strukturi (npr. gradnja novih objektov zunaj sedanjih
naselij, neustrezne prenove, gradnja infrastruktura), kmetijskih por,r5inah (opuSdanje

obdelovanja) in na obreZju Kolpe (neurejeni kampi, kopaliSda).
Zato bi bilo smotmo to obmodje uvrstiti v prvo prioritetno skupino.

6. CILJNO - ZTT,NXO STANJE

- ohranitev tradicionalne strukture kmetijskih zemlji5d (drobna parcelna struktur4
izmenjava kultur),
- ohranitev strukture poselitve (robovi naselij, arhitektura, razmerja med poziravo in
obdelovalnimi povr5inami, drobno merilo objektov),
- ohranitev obreiij Kolpe.



7. USMERITVE

Usmeritve za doseganje Lelenega stanja in za oblikovanje reZimov vzdrievanja so

pripravljene ob upoStevanju razvojnih moZnosti in hkati moZnosti za ohranitev (vkljuEno s

sanacijami razwednotenj) izj emnih prostorskih wednosti.
Poleg kmetijstva je najprimernej5a nova razvojna dejavnost, ki bo hkrati lahko zagotavljala
ohranjanje najvedjih krajinskih vrednosti, turizem. V zadnjem 6asu namred celotno
obkolpsko obmodje namred postaja pomemben turistidni cilj, naralda pa tu di zanimanje za
preZivljanje prostega dasa in rekreiranje v naravno ohranjenih gozdnih obmodjih.
MoZne so naslednje oblike: Eolnarjenje (kanu, kajak), ribolov, kopanje, kampiranje,
kmedki turizem, pohodni3tvo.Pri tem je treba postaviti omejitve, ki bodo zagotavljale
ohraniter:
- reke in reEne doline oz. soteske,
- sedanje strukture pow5inskega pokrova, ki gaje oblikovala tradicionalna kmetijska raba,

- temeljnih razmerij v prostoru (npr. pozidano - nepozidano, menlo objektov, parcelna
struktura),
- asociativnih wednosti.
Za to je potrebno doloditi (prostorsko in programsko) pogoje za razvoj naselij in turistidnih
programov, torej organizacr.lo dejavnosti in rabe prostora. V nadaljevanju navajamo predlog
usmeritev za poseganje v prostor po posameznih dejavr:rostih, ki so tu Ze uveljavljene oz. jih
je mogode 5e pridakovati na tem obmodju.

7.1. Kmetij stvo

a) njive, travniki
- obdelovalne powiine se ohranjajo v sedanjem obsegu. S krdenjem zara5denih povrSin je
dovoljeno ponovno pridobiti in usposobiti obdelovalne pow5ine,
- parcelna struktura mora ob spremembah parcelnih meja ostati podobna sedanji (velikost in
oblika parcel),
- zdruievanje posameznih njiv v vedje njivske komplekse ni dovoljeno,
- agromelioracije so dovoljene 1e v obsegu, ki 5e zagotavlja ohranitev krajinskega vzorca
posameznih obmodij (prepovedane so vedje spremembe reliefa, ustvarjanje vedjih,
sklenjenih pridelovalnih pow5in z monokulturami; dovoljeni so pobiranje kamenja in
manjie izravnave reliefa, prav tako je dovoljeno vzdrLevanje parcelnih mej in obdasno
diS6enje grmovnih Zivrc na parcelnih mejah),
- sekanje Zivih mej in osamelih dreves med njivskimi pow5inami ni dovoljeno,
- prepovedano je wa.ianje protivetmih za5dit, novih Zivih mej iz iglavcev,
- hidromelioracije ter regulacije vodotoka (Kolpa) niso dovoljene,
- dovoljeno je kapljidno namakanje njivskih pou5in, pri demer je treb a zagotoiti ekolo5ko
sprejemljiv pretok v Kolpi (vir vode za namakanje),
- prepovedano je uvajanje kultur, katerih izgled je bistveno drugaden od obstojedih kultur,
- zaSdita kmetijskih povrlin pred dirjadjo je dovoljena s postantvijo ograj (elektridni pastir,

dna ograja), ki pa ne sme biti vidno moteda in ne sme prekiniti ustaljenih migracijskrh potr
prostooZivedih divjih Zivali,
- za gnojenje se uporablja hlevski gnoj in le izjemoma mineralna gnojila, de njihova
uporaba ni v nasprotju s cilji pridelovanja (npr. bio pridelki),
- ob Kolpi je treba ohranjati proste prehode po obreZju, obreZne vegetacije z izjemo
sanitarnih sedenj ni dovoljeno odstranjevati,
- vzdri.evati je potrebno gozdni rob ob obdelovalnih pow5inah in ob naseljih.



b) sailovnjaki, ohiinice, rastlinjaki, ilrugi obiekti
- uvajanje novih sadovnjakovje dovoljeno na robovih naselij, vendar povr5ine ne smejo biti
vedje od 0,5 ha"

- pri urejanju sadovnjakov in ohi5nic naj se sadijo sadna drevesa na srednjie bujnih in bujnih
podlagah. Nasadi z Zidno oporo niso dovoljeni,
- izven ureditvenih obmodjih naselij so novi nasadi sadnih dreves dovoljeni na razgibanih,
za njive manj primernih terenih, vendar le na manj5ih pow5inah in kot prostostojeda drevesa

na srednjih in visokih podlagah (sejancih),
- izbor sort sadnega drevja naj zajema stare, odporne in za to obmodje znadllne,

- postavitev rastlinjakov je dovoljena le v okviru obstoje6ih naselij na legah, ki niso vidne s

Kolpe in z dostopnih, turistidno pomebnih cest,

- postavitev in prenova gospodarskih objektov ter njihovi proporci, oblikovanje in izbor
materialov morajo slediti morlologiji naselij in towstnih objektov v iem obmodju.

7.2. Poselitev

a) naselja
- gradnja objektov zunaj ureditvenih obmoEij naselij ni dovoljena,
- znotraj obstojedih naselij so dovoljene le nadomestne gradnje in zapolnjevanje obstojedih
wzeli v pozidavi,
- novogradnje po gabaritih ne smejo izstopati od Ze obstojeEih hiS in gospodarskih
objektov,
- arhitektura stanovanjskih, turistidnih in gospodarskih ter pomoZnih objektov mora
ohranjati tipiko obstojedih stavb (prostorska razmestitev, gabariti, proporci, slemena in
nakloni streh, materiali, barve),
- dovoljene so spremembe nan:embnosti obstojedih (prerlvsem opu5denih) hi5 in
gospodarskih objektov v turistidne objekte (npr. poditni3ke hi5e, apartmaji),
- prenova objeklov ob spremembi namembnosti je dovoljena, vendar ob pogoju, da njihov
izgled ni bistveno spremenjen, oz. da se upo5tevajo zgoraj navedeni pogoji za arhitektumo
oblikovanje,
- novogradnje turistidnih objektov niso dovoljene, prav tako ne gradnja vikendov in novih
poditniSkih hiSic,
- gradnja vedjih objektov, ki bi presegali merilo obstojeEih stanovanjskih in gospodarskih
objektov, ni dovoljena,
- pri novogradnjah in ob prenovi starih objektov v stanovanjske ali turistidne je treba
zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost, kar 5e posebej velja za odvajanje in
di5denje odpadnih vod in reden odvoz odpadkov na urejena krajevna odlagalidda.

7.3. Turizem, rekreacija, Sportni ribolov

a) kopaliida, kampi, obvodna rekreacija, izletni.ino
- kampiranje s poditni5kimi prikolicami je dovoljeno le na lokacijah, ki niso vidno
izpostavljene s turistidno pomembnih poti in s Kolpe,
- shranjevanje prikolic v dasu zunaj turistidne sezone na odprtih in vidno izpostavljenih
lokacijah ni dovoljeno,
- dovoljeno je shranjevanje prikolic v opu56enih gospodarskih objektih,



- kampiranje s prikolicami in Sotori je dovoljeno v urejenih kampih z ustrezno opremljenimi

parkiri5di in s sanitarij ami,

- postavltev kampov mora zagotoviti prost prehod po obreZju Kolpe,

- kopaliSia in kampi ob Kotpi morajo biti opremljeni z ustrezno infrastrukturo (predvsan

parkiriSda, sanitarije, odvajanje in di5denje odpadnih vod),
- v sklopu kampov in kopali3d ni dovoljeno saditi alohtonih drevesnih wst,

- oprema kopali5d in kampov mora biti oblikovno poenotena in usklajena z znadilnostmi
graiene in narawe strukture doline Kolpe,
- dovoljena je izvedba privezov za dolne,
- posegi v strugo za potrebe dolnarjenja morajo biti omejeni na odstranjevanje skal in na

manj5e korekctle dna,

- dolnarjenje in jadranje je dovoljeno,
- plovba z motornimi plovili ni dovoljena.

b) iportni ribolov
- zagotouti je treba prost prehod po obreijih Kolpe,
- trebaje zagotoviti ohranjanje altohtonih wst rib,
- vnos alohtonih wst rib ni dovoljen,
- novogradnje (npr. stacionarji, gostinski objekti) za potrebe Sportnega ribolova niso

dovoljene.

c) izletniiki turizem, rekreacija
- ohranjati je treba obstojedo ponudbo terjo vsebinsko in prostorsko Siriti (novogradnje) v
skladu s povpra5evanjem, pri demer paje treba ob vsak5nih spremembah dejavnosti in
obsega strokovno presoditi potencialne negativne lplive na prostorske wednosti,
- motorni promet v gozdnih obmodjih je treba omejiti na posebej dolodene gozdne in
kategorizirane ceste,

- v bliZini turistidnih todk morajo biti zagotovljena urejena parkiri5da,

- dovoljene so oblike rekreacije, kot so ogledi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov, izletni3tvo, sprehajanje, fotolov, pikniki na posebej dolodenih todkah, jahanje,

treking, orientacr.lski pohodi, lokostrelstvo, obiskovanjejam in brezen in ostale dejavnosti,
ki ne povzrodajo prekomerne obremenitve s hrupom in Skodljivrmi snovmi,
- voLnja z gorskimi kolesi je dovoljena le na utrjenih cestah oz. poteh,
- niso dovoljene ureditve stadionov, golf igri5d in stez za motokros ter vzleti5d za zmaje in
padala; izjema so vzleti5da, za katera niso potrebni poseki gozdnih powSin.

d) turizem na kmetiji
- turizem na kmetiji na1 vkljuduje predvsem dejavnosti, kr so tradicionalne v tem obmodju,
- ponudba na turistidni kmetiji naj bo povezana s kmetijsko dejavnostjo ter z lesno -
proizvodnimi dejavnostmi (drobna obrt),
- ureditve rekreac4skih inlali Sportnih povr5in, kot so npr. igriBda za tenis, golf, bazeni, ipd.,
niso dovoljene,
- pri urejanju kmetij s turistidno ponudbo je treba zagotoviti uporabo a\tohtonih sadilnih in
gradbenih materialov ter upoStevati znadilnosti avtohtone arhitekture,
- kmetije s turistidno dejavnostjo moralo imeti zagotovljeno ustrezno infrastruktr-rrno
opremo, predvsem pa odvajanje in diSdenje odpadnih voda,



7.4. Infrastruktura

Infrastrukturna opremljenost naselij je bistvenega pomena za zagotovitev temeljnih
Zivljenjskih pogojev in za razvoj teh obmodrl. Ohranitev prostorskih wednosti, na katerih
temelji park kot va.rstvena kategorija in kot institucr.la, zahteva strokovno presojo
tehnoloSkih in prostorskih relitev infrastrukturnih objektov, naprav in omreiij. Zato je
potrebno:
- ob nadrtovanju lokacrl in tras infrastrukture zagotoviti prilagajanje infrastrukturnih
objeklov kajinski zgradbi prostora. Ti ne smejo biti vidno izpostavljeni iz pomembnej5ih
turistidnih in bivalnih obmodij,
- pri izvedbi posegov v prostor zaradi izgradnle objektov in omreZij (ceste, oskrba s pitno
vodo, odvajanje odpadnih vod, tt omreZje, elekroenergetski vodi, plinovod) zagotoviti
sprotno in kondno sanacijo po5kodb prostora (vegetacije, tla in relief),
- po izvedbi infrastrukturnih objektov zagotoviti spremljanje stanja oz. razvoja naravnih
procesov ter po potrebi odpraviti negativne vplive,
- dovoljeno je asfaltiranje kategoriziranih cest,
- ob prenavljanju obstojedih in pri novogradnjah elektroenergetskih omreZrj predvideti
kabelske izvedbe,
- urediti odvajanje in Ei3denje odpadnih vod iz naselij.



Sl. L Dolino Kolpe v gt.trniem toku. Reka je vre:ala sotesko s strmimi stenami' ki

1th 1t,r'oi,'oiu t arot olttr yu:clovt.

Sl. 2: Dolina Kolpe pri Sodevcih. Ohranjena oblika naselja s starimi sadovnjaki,
majhno merilo arhitehure in drobna parcelnq struktura.
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Porodilo 3. faze zaoktoZa enoletni projekt z usmeritvami za urejatje izjemnih krajinskih
obmodij v Sloveniji. Poleg porodil prvih dveh faz te ndoge so bila podlaga za njegovo
pripravo razlidna strokorma gradiva, ki so bila v zadnjih letih izdelana na podrodju
opredeljevanja krajin posebnih wednosti in vrednotenja kajinskega prostora v Sloveniji.

Medtem ko so bila v 1. fazi opredeljena izhodlida za trejanje izjemnih kulturnih krajin, je
blla v 2. fazi obrawavana metodika izbora in razwddanja krajin posebnih wednosti v
tipoloBke skupine. Navedena so bila merila za evidentiranje, wednotenje in hierarhidno
razvr5danje izjemnih kulturno-krajinskih obmodrl kot podlaga za njihovo obrarmavo v
prostorskem planu driave in za urejanje teh obmodij na niZjih nadrtovalskih ra,"neh. Na
podlagi Le dosegljivih podatkov in izhodi5d ter meril, dolodenih v tej nalogi, sta bila
dopolnjena seznam izjemnih krajin v Sloveniji in gra-fidni prikaz Stevila, obsega, tipa in
prostorske razporeditve najwednej3ih krajisnkih obmodjih drLatmega, pri demer sta jima
bila opredeljena tudi pomen in prioriteta za urejanje oz. za opredelitev in uresnidevanje
reLimov vzdrievanja. Pri dolodanju izjemnih krajin in njihovi prostorski opredelitvi je bil
pripravljen seznam izjemnih krajin v Sloveniji, ki pa 5e ni dokonden in bo ob novih
spoznanjih v teku izdelave naloge pa tudi prostorskega plaaa drLave po potrebi 5e ustrezno
korigian in dopolnjen.

Z opredeliwijo izjemnih krajin, njihovih najvedjih wednosti in obsega ter temeljnih
znadilnosti in problematike bo pripravljene del strokovnih p odlag za izdelavo prostorskega
plana drZave. Izjemne krajine oz. krajine posebnih vrednosti so namred pomemben nosilec
narar,,nih in kultumih rrednol kr bodo v okviru prostorskega plana drZave pikazarre v
okviru sistema krajine in sicer predvidoma kot obmodja wednot in kot obmo$a zadrLanega
razvoja. Vkljudenost ter upo5tevanje izjemnih krajin v planu bo pomenila formalno
podlago za pripravo ustrezne dokumentacije na niZjih nadrtovalskih ravneh, s tem pa tudi za
ohranitev krajinskih znadilnosti, pomembnih v regionalnem in drZarmem ali celo Sir5em
merilu, ki bo omogodil usmerjanje prostorskega razvoja razlldnih dejawosti na
najr,rednejiih krajinskih obmodjih v Sloveniji.

Zakljudno porodilo prina"Sa usmentve za varovanje in urejanje posameznih tipov izjemnih
krajin in opredeljuje instrumente za vzpostavljanje Zelenih stanj v posameznih obmodjih. Na
podlagi ugotovitev vsega dosedanjega delaje v zadnjem poglarju izdelan predlog navodil
za urejanje, wednotenje in usmerjanje razvoja v najrrednej5ih kajinskih obmodjih v
Sloveniji v okvrru prostorske dokumentacije in v projektnih relitvah ter pri uresnidevanju
Zelenih stanj.



Usmedtve za urejanje izjemnih krajin, porodilo 3. faze. Acer Novo mesto, d.o.o., november 1998

2. USMERITVE ZA VAROVANJE IN UREJANJE IZJEMNIH
KRAJIN

Izjemne kulturne krajine v slovenskem prostoru so predvsem nasledek razlidnih oblik
tradicionalne rabe prostora. Zanje je znadllna visoka stopnja prilagojenosti tehnologij
pridelovanja narami zgradbi in naravnim procesom, ki pa se v novej5em dasu umika
sodobnim tehnologijam. Toje 5e zlasti oditno na podrodju poljedelstvE kjerje stopnja
preoblikovanje nararme zgradbe najvedja. Ohranjanje najr,rednejSih kulturnih krajinskih, ki
jih je oblikovala tradioionalna kmetijska rab4 zahteva ohranitev temeljnih znadilnosti
kajinskih vzorcev. Prailoma gre za redke, enkratne ali pa za zradllne in ogroZene r,zorce
krajinske zgradbe, katerih najvedje wednosti so skladna prostorska razmerja med
obdelovalnimi in poselitvenimi obmodji in dosledna izvedba uveljavljenih nadinov
obdelovanja tal. Ta se odraZa v jasnih razmejiwah med naselbinami in obdelovalnimi
pow5inami, visoki stopnji prostorskega reda, drobni dlenjenosti prostorskih prvin ter v
ponavljajodih se prvinah krajinske zgradbe (npr. obdelovalne terase in parcelna strukhrra)
ali pa, nasprotno, v znaEilnih poudarkih (npr. cerkve na whovih, gradovi na izpostavljenih,
razglednih legah, kozolci) in ne nazadnje v rabi nararrnih materialov.

V kontekstu kulturnih krajin gre v slovenskem prostoru predvsem za kmetijske krajine,
katerih ohranitev oz. vzdrLevanje bo mogode dosedi predvsem z omejevanjem nekaterih
sodobnih tehnologij pridelovanja hrane oz. obdelovanja kmetijskih zenrljiSE.
Same tehnologije sicer niso neposreden predmet prostorskega nadrtovanja, deprav imajo
pomemben vpliv na prostorsko zgradbo. Zato se usmeritve za poseganje v prostor nana5ajo
predvsem na prostorske prvine in njihovo razme5danje ter oblikovanje v smeri Lelenega
stanja prosto$kih struktur, hkrati pa pomenijo izhodiSda in zahteve za pilagajanje
tehnologij rabe prostora.

Uresnidevanje Zelenih stanj je sicer v mnogodem odvisno od instrumentov za vzpostavljanje
n vzdrLevanje Zelenih stanj v najwednej5ih krajinskih obmodjih, ki pa so obrawavani v
naslednjem poglavju in vkljudujejo druiben4 prar.n4 finandna idr. sistemska lpralanja.

2.1. Splo5ne usmeritve

SploSne usmeritve se nana5ajo na prostorske pogoje za dejavnosti in rabe prostorq ki se
najpogosteje pojavljajo na najr,rednej5ih kajinskih obmodjih: kmetijstvo, poselitev, turizen
in rekreacija, infrastruktura in gozdarstvo.

2.1.1. Kmetijstvo

Kmetijska dejavnostje bistvenega pomena za obstoj lokalnega prebivalstva in s tem tudi za
ohranitev kulturne krajine. Nadaljnja kmetijska raba je v najwednejlih kultumih krajinah
odvisna od naravnih in druZbenih razmer, zato je v takih obmodjih treba:
- ohranjati kmetijske pow5ine v zatedenem obsegu, kar pomeni, da bo potrebno izbolj5ati
sedanje stanje, ki ima ponekod izrazit trend, opuddanja kmetovanja in s tem zarailanja
nekdaj obdelanih kmetijskih pow5in,
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- preprediti posodabljanje poljedelstva, ki bi zahtevalo spremembo vodnega reZima v tleh ali
celo psege v polr5inske vode, preoblikovanje parcelne strukture in uvedbo monokulturr na
vedjih powlinah,
- vzdrlevati gozdne robove,
- zagotoiti razvojne moZnosti za lokalno prebivalstvo ob upo5tevanju nararmih prostorskih
pogojev,
- spodbujati tudi bioloski, sonara\mi, ekstenzivni nadin kmetovanja glede na posebne

potenciale posameznih obmodij ter omogodati predelavo in trZenje teh pridelkov,
- ohranjati temeljne znadilnosti parcelne strukture in zatedena prostorska razmerja (stmjena
naselja in stiki naselbin z obdelovalnimi porr5inami, prostorski poudarki in drobna
dlenjenost kmetijskih zemlji5d ipd.),
- kmetijske kulture izbirati glede na naravne dejar,nike pa tudi glede na dejstvo, da v
slovenskem in ewopskem prostoru lahko pridakujemo ugodne moZnosti za trLenje izdelkov
z za$(,rtrim znakom izjemnih krajinskih obmodij,
- povezovati kmetijsko dejavnost s turizmom (turizem na kmetiji, prenodiSda, ponudba
pridelkov) in drugimi gospodarskimi dejavnostmi v obmodju,
- navedene usmeritve uveljavljati postopno in sicer v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom
rn kmetijsko svetovalno sluZbo.

2.1.2. Poselitev

Poselitev se v najwednejiih kajinah pojavlja v obliki tradicion alnth, izrazitlh naselbinskih
vzorcev in izstopajodih arhitektumih dlenov, ki dopolnjujejo kajinsko zgrabo in ji
povedujejo njene wednosti, zato je treba v izjemnih krajinah:
- ohranjati obstojede robove poselitve, novo pozidavo pa predvideti le kot dopolnjevanje,
zaokroLanje obstojede strukture naselij in nasploh prepredevati razpr5eno pozidavo,
- v naseljih zagotavljati ustrezno infrastruklumo opremljenost,
- za prepreditev opu3danja naselij je smotrno v okviru poselitve predvideti objekte oz.
prostorske moZnosti za stalno in obdasno bivanje ter za kmetijsko dejarmost in obrtno-
proizvodne dejavnosfi, ki se funkcionalno navezujejo ta rraravfle danosti in tradicijo
posameznih obmodij,
- pri vseh posegih v poselitvena obmodje (Siritve, prenove, dopolnilne gradnje, spremembe
namembnosti objekov in zemljiid) zagotavljati ohranitev sedanjih prostorskih razrnerij in s

tem sedanje krajinske vzorce,
- pri novih ureditvah ohranjati morlolo5ke madilnosti sedanje grajene strukture,

2.1.3. Turizem in rekreacija

Najwednej5a krajinska obmodja imajo velike potenciale za razvoj t;urizma, saj so nosiici
narodne identitete, v katerih so opredmeteni nekdanji nadini Zivljenja, tradicionalne oblike
prrdelovanj a hran e in soZrtja z naravo ter vzdrLenga prostorski ruzvoj . Zato je treba v teh
obmodjih usmerjati prostorski razvoj turizma in rekreacije ter:
- turistidno ponudbo oblikovati glede na potenciale izjemnih krajin in okoli5kih obmodij,
- uveljaviti specifidne oblike turizma in rekreaoijskih dejarmosti, ki bodo posamezna
obmodja lahko izpostavile kot izjemna v slovenskem in Sir5em merilu,
- preprediti mnoZidne oblike turizma oz. preveliko Stevilo obiskovalcen

J
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- zagotoviti visoko raven turistidne ponudbe in jo oblikovati za zahte\me domade in tuje
goste,

- turistidno ponudbo povezovati s kmetijstvom (turizem na kmetiji, ponudba raznowstnih
pridelkov ter izdelkov na kmetijah, prenodi5da), z gospodarskimi dejavnostmi (lesna

industrija, drobna obrt) ter uveljadati raziskovalni turizem, Sole v naravi in podobne
dej ar,nosti,
- uveljavljati predvsem oblike rekreacije, ki ne bodo povzrodale prekomernih obremenitev
okolja: izletniStvo, hoja in sprehajanje, jogging, smudarski tek, fotolov, obiskovanje
razglednih todk in narar,nih znamenitosti ter kultumih spomenikov, obiskovanje kra5kih jam
in brezen, kolesarjenje, kopa:rje, dolnarjenje, lov, ribolov, jahanje, lokostrelstvo in podobno,
- predvideti ustrezno celostno podobo in poenoteno ter razpoznayr,o opremo posameznih
obmodij (obvestila, oznake, pojasnjevalne in pregledne karte in table, podivali5da, ipd).

2.1.4. Infrastruktura

Glede na to, da so wednosti izjemnih krajin pogosto nasledek zelo zadrZarega razvoja v
preteklosti, je infrastrukhrrna opremljenost teh obmodij bolj ali manj slaba. Pomanjkanje
infrastrukture zniZuje kakovostno raven Zivljenja v teh obmodjih, zato bi bilo treba
zagotoviti ustrezne prenove in novogradnje infrastrukture, s dimer bi lahko prispevali k
obstoju lokalnega prebivalstva, ahkrxi zaradi posegov v prostor povzrodili razwednotenje
teh obmodij. Predvsem bi bilo treba:
- z infrastrukturnimi objelti in omreZji zagotoviti ustrezno opremljenost poselitvenih
obmodij in s tem dosedi primerjalno enake moZnosti za lokalno prebivalstvo v izjemnih
krajinah,
- dopolniti prometna in energetska omreLja ter omreLja zvez,
- predvideti ustrezne nadine za di5denje odpadnih vod iz manjiih naselij,
- pri nadrlovanju posegov predvideti sonararme relitve (npr. "ekolo5ki daljnovodi",
zemeljski namesto zradnih vodov ipd.) ne glede na vi5ino potrebnih sredstev za njihovo
izvedbo in podobno.

2.1.5. Gozdarstvo

Na podrodju gozdarske dejararosti je v najwednejSih krajinskih obmo6jih treba:
- uveljavljati sonara'",ne pristope h gospodarjenjt z gozdoi,
- preprediti gozdnogospodarske ukrepe, ki utegnejo povzroditi razwednotenje teh obmodij
(npr. premene, nasadi, gradnja gozdnih cest in vlak ter zasaditev novih monokultur
smreke).

2.2. Usmeritve za urejanje in varovanje posameznih tipov izjemnih krajin

Pri opredeljevanju usmeritev za varovanje in urejanje izjemnih krajinje temeljno vpra5anje,
katere oz. kak5ne prostorske strukture si Zelimo dosedi na posameznih obmodjih in na
kakien nadin, torej s kaktsno rabo prostora bijih bilo mogode dosedi. Odgovori na ta
r.pra5anja so seveda odvisni od konkretnih razmer, razvojnlh moZnosti in problematike
vsakega posameznega obmodja, ki v tej fazr sicer 5e niso raziskane. Zato je v nadaljevanju
pripravljen predlog okvimih usmeritev za urejanje in varstvo najwednej5ih krajinskih
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Usmcritve za urejanje iderurih krajin, poroailo 3. faze. Acer Novo mesto, d.o.o., november 1998

obmodij v Slovenrji v okviru Ze opredeljenih tipoloikih skupin, kijih zdruZujejo podobne
prostorske razmere, geneza in ne nazadnje tudi podobna prostorska problematika.
Za vsako tipolo5ko skupino so opredeljeni:
- znadilnosti krajinske zgradbe (morfolo5ke, problemske), ki so ponazorjene s fotografijami
znadilnih primerov,
- okvirna Zelena stanja za posamezne tipolo5ke skupine in
- usmeritve za nairtovanje posegov v prostor (predvsem prostorsko-ureditveni ukrepi ter
ornejitve, s katerimi bo zagotovljena ohranitev izjemnih krajinskih vrednosti in na podlagi
katerih bo posledidno mogode nakazati sprejemljive tehnologije obdelovanja kmetijskih
zernljiSd in podobno).

2.2.1. Njivske krajine

Po dosedanjih opredelitvah najwednej5ih krajinskih obmodij se v to tipoloiko skupino
uvrSEajo.
- njivske krajine v ravnici: Bukowica, Doljna Bistrica - Hotiza, Globodol, del dotine
zgornje Kolpe, Lipica, Loiki potok, Strmica pri Postojni in
- njivske krajine na griievju v prepletu s travniki in gozdovi: Brunk, Osredek,
Donadka gora, Dralidki steljniki, Haloze,lzola, Labinje, Mali Vrh pri Mirni pedi, Otlica,
Podsreda s Starimi gorami,.Razbor pod Lisco, Sorica - Danje - Torka, Suhor pri Metliki,
Svibno, Smartno v Brdih, Smihel ob Krki, Velika Slevica, iirovnica.

Znaiilnosti: V kategorijo njirskih krajin se vkljudujejo njivske krajine v rawici (kraika
polja, naplavne rarmice in druga rarninska obmodja) ter griderma obmodja, kjer se njive
prepletajo s travinjem in z gozdoi (gridevje na Dolenjskem in v Beli krajini, vzhodna
Slovenija, Primorska). Zlasti prve oznadujeta visoka stopnja prostorskega reda ter
praviloma trakasta in drobno dlenjena parcelna struktura z izmenjavo razlidnih kultur, karje
po eni strani posledica lastniSkih razmerij in nadel dedovanja v preteklosti in po drugi strani
izraz tehnologije obdelovanja kmetijskih zemlji5d. Za njivske krajine na griderju sta znadilna
prilagajanje kmetijske rabe nagnjenemu, valovitemu terenu s slikovitimi kulturnimi terasarni
in preplet obdelovalnih povrSin s travinjem in z gozdom na legah z omejenimi moZnostmi
za obdelovanje. Na ta nadin so se oblikovali mozaidni, praviloma zelo sestavljeni in
doZivljalsko pestri krajinskr vzorci.
Prostorska problematika teh obmodij je povezana z dvema znadilnima procesoma, ki vodita
k spreminjanju in izgubljanju kulturne krajine:
- s posodabljanjem poljedelstva, ki se uveljavlja na ravninskih obmodjih in s ciljem povebane
produktivnosti prinaia izboljievanje kmetijskih zemljlit, z vedanjem ter zaokrozanlim
obdelovalnih parcel, monokulturnimi nasadi, odstranjevanjem posamidnih dreves, skal, Zivic
in drugih dlenitvenih prvin ter ne nazadnje pomeni ekolosko oiiromalenje kmetijskih
obrnodij,
- z opusdanjem krnetijske rabe, ki pomeni zaraidanje obdelovalnih zemljisd; to je oditno
predvsem na strmih, za obdelovanje tezawih legah, kjer ni mogoda alije omejina uporaba
sodobne kmetijske mehanizacije in zaradi teLavnega pridelovanja ni mogode iagotoriti
gospodarskih udinkov krnetijske dejar.nosti. v teh obmodjih so nosilke naivediih vrednosti
ravno prostorske strukture, ki so nasledek visoke stopnje prilagajanja naravrum raareram
(reliefu, klimi, vodnim pojavom). Njihovo oblikovanje in vzdrZevanje sta pogosto zahtevala
izjemne napore, ki jih je v danaSnjem dasu komajda 5e mogode priiakovati. 
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Slika I : Primer njivske lrajine v rawrici - Dolnja Bistrica - Hotiza

Sliku 2, Pt imar rrliv.ske krojina tn griiet,iu v preplaru s rrtnttiki in g,ozclctr:i - Malj ll.h
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Zeleno stanie:
Zeleno stanje towstnih krajinskih obmodij je krajina z drobno parcelno strukturo, izmenjavo
razlidnih kultur, vegetacijskimi dlenitvenimi prvinami ter z ohranjenimi obdelovalnimi
terasami v gri6ermatih obmodjih, kjer je pomemben cilj tudi ohranjanje poseljenosti in s tem
tudi kulturne krajine.

Usmeritve:
- pri izboljievalnih ukrepih na kmetijskih povriinah zagotoviti ohranitev parcelne strukture
in mikroreliefnih znadilnosti, predvsem pa obdelovalnih teras,
- zagotovitr moZnosti za uvalanje drobne mehanizacije, ki bo omogoiala obdelovanje
krrretrjskih zernlji56 na teZavnejSih legah,
- porskati moZnosti za pridelovanje posebnih pridelkov na posameznih manjSih obmodjih,
- preprediti ukrepe, s katerimi bi se povedevala parcelna struktura in uvajale monokulture
ter odstranjevale dlenitvene prvine, kot npr. osamela drevesa, Zivice, obreZna vegetacija,
- preprediti uvajanje novih, neavohtonih kultur, ki bi zahtevale specifidne ureditve (ukrepe)
in s tem spremembo kraiinskih vzorcev,
- prepredevanje speljave infrastrukturnih koridorjev, predvsem pa zradnih vodov.

2.2.2. Krajine travnatega sveta

Po dosedanjih opredeliwah najwednej5ih krajinskih obmodij se v to tipolo5ko skupino
uwBiajo:
- celki: Jekel, Jezersko, Macesnik in Klemeniek, Robanov in Matkov kot, Pik, Resnik -
Skomarje, Rorte, Strojna, Topla,
- planine: Javornik, Uskovnica, Voje, Zajamniki, Velika planina in
- obvodne krajine in mokrotni svet: Jovsi, Dolinsko pri Polani, Radulja pri KlevevZu,
Krka - izvir, Pleterje na Dravskem polju, dobrave pri Lescah in Radovljici.

Znaiilnosti: Krajine trawatega sveta vkljudujejo krajinska obrnodja, kjer prevladuje
travinje kot posledrca teZa.mlh razmer za obdelovanje, pa najsi gre za podnebne razmere in
relief (predvsern gorska obmodja in hribovit svet) ali pa prisotnost vode (obredne doline in
poplavna obmodja). Medtem ko so za celke in planine matilne predvsem lege na visokrh
nadmorskih vi5inah, ponekod strmina in ne nazadnje posebna arhitektura posamidnih kmetij
ter planiarskih stanov, najdemo obvodne krajine ter mokrotni svet v Sirokih rednih dolinah,
kjer prevladujejo vlainim razmeram prilagojene rastlinske wste in obreZna vegetacija,
kmetijska raba paje prilagojena vlaZnosti tal in obdasnim poplavam.
Podobno kot pri njivskih krajinah na gridevju ali pa Se bolj je za ta krajinska obmodja
znadilno opu5danje kmetijske rabe, kijihje oblikovala. Naravne razmere so na teh obmodjih
namred 5e zahtemej5e. V obvodnih kajinah so nekatere spremembe oz, poslab5anje razmer
s prevelikimi vodnimi kolidinami celo posledica neustreznih vodnogospodarskih ukrepov v
zgornjih tokovih vodotokov in ne samo nasledek naravne zgradbe in naraltrih procesov.
Medtem ko vrednosti celkov in planin ogroZata po eni strani opuidanje rabe in po drugi
razvoj turizna, je izgubljanje krajinskih vrednosti v obvodnem svetu mogode pridakovati le
zaradi opu5danja obdelovanj4 to je koinje. Hidromelioracij, ki so bile zelo aktualne pred
desetimr in ved leti kot ukrep za izbolj5anje kmetijskih zemljisd tudi na predelih, kjer to
zaradi narawih razmer gospodarsko ni bilo upravideno, ni pridakovati v tolikSnem obsegu,
prevsem pa ne na zemlji5dih z izrazito hidromorfnimi tlemi.
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Slika 3: Primer celka - Klemeniek

Slika 1: Primer planine - Zajamniki

%,
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Usmeritve za uejanje izjemnih kajin, poroiilo 3. faze. Acer Novo mesto, d.o.o., november 1998

Slika 5: Primer obvodne loajine in mokrotnega sveta - Jovsi

Zeleno stanje:
Zeleno stanje celkov so predvsem vzdrZevane kmetije in obdelovalne povr5ine. Ob
prenovah posameznih kmetij bi bilo treba ohraniti razmerja med pozidanimi in
obdelovalnimi po\Tsinami pa tudr ohranjanje arhitektumih znadilnosti objektov in celkov
kot zakljudenih celot" kar zahtevatudi kmetijsko rabo - kodnjo oz. paSo. Na obrnodjih
planin bi bilo prav tako treba zagotoviti ohranitev obstojedih objektov oz. povzemanje
njihovih znadilnosti ob morebitnih nadomestnih gradnjah ter ohraniti temeljno namembnost
planin - pa5o Zivine. V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu bi bilo treba zagotoviti
vzdrLevanje vlainih travi5d z redno koSnjo ter ohraniti obreino vegetacijo in druge znadilne
pnrne teh krajin.

Usmeritve:
- uveljavljati vzpodbude za razvoj Zivinoreje,
- vzdrLevati trainje in gozdne robove,
- predvideti sredstva kot odikodnino za omejene moZnosti kmetijske rabe (npr. rodna
koSnja na vlaZnih in teZko dostopnih ter strmih obmodjih, ki bi se sicer zarasla),
- zagotoviti moinosti za uyajanJe drobne mehanizacije, ki bo omogodala obdelovanje
kmetijskih zemljisd na teZamej3*r legah,
- v obvodnih krajinah in mokrotnem svetu je treba varovati vodne robove ter naravno
rnorfologijo strug in obreZne vegetacije ter powSinskih vodnih pojavov v celoti,
- preprediti propadanje stanov na planinah ali njihovega prenavljanja v turistidne in
poditni5ke objekte oz. pri njihovi morebitni prenovi ohraniti arhitekturne znadilnosti.
- prepredevati speljavo infrastrukturnih koridorjev, predvsem pa zradnih vodov.
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2.2.3. Krajine traj nih nasadov

Po dosedanjih opredelitvah najwednejlih kajinskih obmodij se v to tipoloiko skupino
uvr5dajo vinogradnilke krajine: Jeruzalemske gorice, Bodje, Gadova ped in Stankovo ter
Sutenska gora, Dutovlje - Tomaj, Kalvarija - Piramrda, Lendavske gorice, dolina Krke
Dvor - Soteska, Sveto pri Komnu, Tinska gora - Babna gora.

Znaiilnosti: Krajine trajnih nasadov dosegajo v slovenskem prostoru izjemne vrednosti
samo v kategoriji vinogradni5kih krajin, ki se medsebojno razlikujejo po slovenskih regijah.

Struklura tradicionalnih vinogradniBkih krajin je odvisna predvsem od oblikovanosti rehefa

ter od velikosti parcel in tehnologija obdelave. Rezultat vseh naStetih dejarmikov so

sklenjena obmodja vinogradov, katerih struktura je zelo urejena in sledi prostorskemu redu
podobno velikih parcel in wst, urejenih bodisi po padnicah bodisi po plastnicah. Medtem ko
je za nekatera obmodja znadilno majhno merilo vinogradov z regionalno madilnimi
zidarucami ob dostopnih poteh, je za druga znadilno vedje merilo vinogradov z vrstami,
urejenimi po plastnicah.

Prostorska problematika r.nnogradni5kih kajin je v zadnjem dasu povezana s tremi procesi:
- s spremembami tehnologij obdelovanja vinogradov (vse manj je vinogradov z lrstami po
padnici),
- s preveliko poseljenosgo vinogradniSkih obmodij (prevelika gostota zidanic ter gradnja
ukendov in celo stanovanjskih hiS, ki niti po namenu in iz njega izhajajoiih prostorskih
potreb in posledic niti po dimenzijah ne sodijo v unogradniSka obmodja) pa tudi
- z opu5danjern rabe, ki postaja aktualno v novej5em dasu in posledidno pomeni
preoblikovanje vinogradni3kih obmodij v poditni5ka ali pa vodi v zaraldarje.

Slikq 6: Primer vinogradni\ke krajine - Marija Sneina pri Goiah
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Zeleno stanje:
V najvrednjlsih vinogradnidkih krajinah v slovenskem prostoru je treba ohraniti sedanjo

parc;ho strukturo, rizmerla med poseljenimi in obdelovalnimi povr5inami ter regionalno

uveljavljene oz. tradicionalne nadine pridelovanja gozdja'

Usmerifi'e:
- ohranjanje in pono.,no uvajanje tradicionalnih sort grozdja,
_ ohranianje naEina obdelave z wstami po padnicah ali po plastnicah, pad v skladu s

tradicionainimi nadini pridelovanja grozdja v posameznih regrlah,

- ohranjanje znadilnosit zatetene parcelne strukture ter prepredevanje zdru1,evania in

povedevanja parcel,
- ohrajanje piostorskih razmenj med obdelovalnirni in poseljenimi povrsinami pa tudi nadin

razme56anja grajenih objekov v prostoru,

- prepredevanje poselitve, zlasti pa novogradenj, de ne gre za zidanice'

- pri p."norah in morebitnih novogradnjah zidanic ohraniti arhitekturno tipologijo

objektov, tako postavitev v prostor kot njihovo oblikovanje,

- prepredevati speljavo infrastrukturnih koridorjev, predvsem pa zradnih vodov'

2.2.4. Poseljene krajine

po dosedanjih opredelitvah najvrednejsih krajinskih obmodij se v to tipolosko skupino

uvr'Sdajo:

- kulturne krajine z izrazitimi poselitvenimi vzorci: Bitnje, imi Kal - Hrastovlje,

DreZnica, Koprsko in slemenska poselitev - Ko5tabona, Krkavde, Padna in Smartno,

KobilTe, RoZar pri Tinjanu, Rut, Grant, StrZi5de, Zal:,Log in

- krajine z izstopajoiimi arhitekturnimi ileni: Adergas, erni vrh, Gradiide, Jamnik,

Koprivna, Koreno, Marija SneZna pri Godah, Marija SneZna - Podgorski Kras, Otodec,

Studor, Sirje nad Zidanim Mostom.

Znaiilnosti: Poseljene krajine vklju6ujelo kulturne krajine z izrazitimi poselitvenimi vzorci

pa tudi krajine z izstopajodimi arhitekturnimi dteni. Za prve so znadilni visoka stopnja

zlivanja naselbinske kulture z rtarayno krajinsko zgradbo, visoka stopnja prostorskega reda

in izrazrto urejena morfoloska zgradba ter jasna razmejitev med pozidavo in obdelovalnimi

povrSinami, ki skupaj z naselbino oblikulejo zaokroLeno krajinsko obrnodje.

vrednosti krajin z izraitimi arhitekturnimi dleni se kaZejo predvsem v kakovostni napetosti

med grajenimi strukturami in naravno zgradbo, s iimer se pogosto nadgrajuje kultuma,

religiozna in zgodovinska rrednost posameznih objektov in obmodij. Obseg teh krajinskih

obmodij je smotrno opredeljevati predvsem v kontekstu vidnega stika in glede na kultumo-

asociacijski pomen posameznih objektov - cerkva, gradov, znamenj in podobno.

Ohranitev morfoloSke zgradbe in arhitekture nekaterih naselij v Sloveniji je nasledek slabih

razvojnih moZnosti, odmaknjenosti od vedjih sredi5d in prornetnic in podobno, zato se v

kategonjo uvrldajo naselja na Krasu, na hriborlu in na nekaterih obmejnih obmodjih.
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Slika 7: Primer kulturne krajine z izrazitimi poselitvenimi yzorci - Sfimica pri Postojni

Slika 8: Primer lrulturne l,"rajine z z izstopajoiimi arhitekturnimi ileni - Cmi wh
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Predvsem zakrajine z izrazitimi poselitvenimi vzorci je z vidika ohranjanja krajinskih
vrednosti treba orneniti 5e vedno slabe razvojne moZnosti, ki lahko pripeljejo k propadanju

posameznih naseh;, 5e zlasti, ker gre pogosto za obmodja z visoko starostno strukturo in
poslediano za nevitalna naselja. Po drugi strani je ob naraddajodem zanimanju za kme6ki

turizem in za gradnjo poditni5kih objektov v slovenskem prostoru mogode pridakovati

pritiske v smeri novogradenj ali prenov v poditniSke objekte.

Problematika kajin z izstopajodimi arhitektumimi dteni je povezana predvsem z gradbeno-

tehnidnim stanjem posameznih objektov, ki je slabo zlasti pri gradovih, pa tudi s Sir5im

obmodjem (vrdni strk), saj bi morebitni neustrezni posegi v ta obmo6ja lahko spremenili
prostorska razmerja in s tem zmanj5ali krajinske wednosti.

Zeleno stanie:
V kulturnih krajinah, katerih najvedje wednosti izhajajo iz ohranjene in izrazite naselbinske

kulture in iz posamidnih, kulturno-asociativno pomembnih objektov v kajini, je treba
presdvsem ohraniti zatedena prostorska razmeia, ob tem pa tudi vitalnost naselbin in
posamidnih objektov. Predvsem naj bi se ohranjali robovi naselbin in njihova navezava na

obdelovalne pow5ine ter izstopajode lege in vidna izpostavljenost posamidnih objektov.

Usmerih,e :
- ohranjanje robov naselij in n.lihove rnorfolo5ke zgradbe ter navezav na obdelovalne
povriine,
- ohranjanje strukture obdelovalnih pow5in, merila parcel in dlenitvenih prvin,
- vzpodbujanje ponovnega naseljevanja in prenove obstojedih objektov,
- pri prenovah in morebitnih novogradnjah upo5tevati urbanistidne in arhitekturne
znaiilnosti obstojebe poselitve,
- ohranitev vidnosti posamidnih izstopajodih objektov (prepredavanje zaraidanja in
prepredevanja vidnega stika z razlitnih opazovalnih todk ipd.),
- prepredevanje postavitve infrastrukturnih objektov in speljave infrastrukturnih koridorjev,
predvsem pa zradnih vodov.

2.2.5. Solinske krajine

Po dosedanjih opredelitvah najvrednejiih krajinskih obmodrl se v to tipoloSko skupino
uvrSdajo Sedoveljske in Strunjanske soline.

Znatilnosti: V kategorijo solinskih krajin se uw5dajo soline na slovenski obali, ki so zaradi
izrazite prostorske povezanosti z morjem prostorsko zelo omejene. Ohranjena struktura
solin prikazuje tradicionalne oblike pridelovanja soli, hkrati paje lega na stiku morja in
kopnega ekolo5ko pomembna. Posledica je prepletanje kultumih in naravnih vrednot, saj
imajo soline po eni strani wednosti tehniske kulturne dedisdine in so po drugi strani
pomembno ornitolo5ko obmodje. S tem je povezana tudi prostorska problematika teh
obmodij: vzdrLevanje solin zahteva rekonstrukcijo in vzdrLevanje kanalov in drugih
ureditev ter naprav, ob tem pa tudi redno rabo, torej pridelavo soli. Po drugi strani
ohranjanje naravnih vrednosti solin zahteva odsotnost dlovekovega delovanja v tern
obmodju, ki je zlasti v zimskem dasu pomemben azll za ltevtlne vrste ptic.
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Slika 9: Primer solin - Seioveljske solinc

Zeleno stanje:
Na obmodju solin je treba ohraniti prostorsko zgradbo pa tudi delovanje solin kot
gospodarske povriine vkljudno z vodnirni kanali, dostopnimr potmi, bazeni, solinarskimi
hiSami in drugirni objekti.

Usmerifi,e:
- ugoto\4ti, kak5ne so moZnosti za uskladitev varstvenih interesov z vidika varstva kulturne
dediSiine (tehniSka dediSdina) in varstva narave (pomembno ornrtolo5ko obrnodje),
- opredeliti je treba obrnodja, kjer bo z nadaljnj o solinarsko dejavnostjo zagotovljeno
vzdrLevanje solin kot pridelovalnih povriin (vzdrZevanje kanalov za dovajanje vode in
bazenov za pridelovanje soli ipd.),
- opredelitr morebitna obmodja, kjer nadaljnje vzdrLevarje ni nu1no, smotmo ali ga ni
mogode zagotoviti in je zato smotrno soline prepustiti nararmi sukcesiji,
- prepreiiti uveljavljanje drugih rab in dejavnosti na oZjem in Sir5em obrnodju solin (vidni
stik, funkcionalno povezana obmodja ipd.),
- preprediti postavitve infrastrukturnih objektov in spel.1ave infrastrukturnih koridorjev,
predvsem pa zradnih vodov.
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2.2.6. Krajine z izjemno naravno zgradbo

Po dosedanjih opredelitvah najwednej5ih kajinskih obmodij se v to tipoloiko skupino
ur,r5dajo: Bled, Bohinj, CerkniBko jezero, Hotedr5ica, Lqe Pod Mangartom, Logarska
dolina, Planinsko polje, owije Pohorja, Radensko polje, Skocjanske jame, Trenta, Vrtada
pod Cebutovico.

Znaiilnosti: Krajine z izjemno naramo zgradbo vkijudujejo obmodja, ki bi se ve{etno tudi
po morebitnih preverjanjih jarmega mnenja glede krajinskih rrednosti posameznih predelov
Slovenije ur'rstile najvi3je na hierarhidno lestvico. Mnogim med njimi z veliko gotovostjo
lahko pripi5emo mednarodni pomen. Gre namred za obmodja z izjemnimi prvrnami narar;ne
zgradbe, ki jih dopolnjujejo in nadgrajujejo tradicionalne pruine kultumih kajin -
naselbinske kulture in obdelovalnih zemljiSd, pa naj gre za kra.Ski svet z makroreliefnimi in
rnikroreliefnimi kraikimi pojavi ali pa za alpske doline.
Te krajine so pomembne nosilke nacionalne identitete in prepoznavnosti slovenskega
prostora in imalo zato ewopski ali celo 5ir5i pomen.
Prostorska porblematika teh obmodij je predvsem povezana s pritiski razvijajodega se

t.tizma, ki sku5a trZiti ta krajinsko izjemno privladna obmodja, pa naj gre za opazovanje
naravnih pojavov in slikovitosti narar,,ne zgradbe ali pa za turistrdno - rekreacijske ureditve.
kot so npr. smudi5da in ureditve kaSkih jam za obiskovalce ter hotelska naselja. S tem so
povezani predvsem preobseZni posegi v krajinsko zgradbo z gradnjami turistidnih
zmogl.lrvosti, cest in druge infrastrukhrre, kopali5d, smudi5d in podobno, kar vse lahko v
kondni posledici pripelje do naprotnih udinkov - namred do razwednotenja krajinskih
lrednostr zaradi predimenzioniranih in neustrezno ume5denih objektov ter prevelike
obskanosti, s tem pa tudi do zmanjlanja zanimanja za turistidni obisk teh obmodij.

Slika 10: Primer krajine z izjemno narawto zgradbo - Logarska dolina
l5
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Zeleno stunje:
V krajinah z izjemno nara!,no zgradbo je treba predvsem ohraniti znadilnosti naravne
zgradbe in njim prilagojenih oblik poselitve, obdelovanja kmetijskih powiin in drugih oblik
dlovekovega delovanja. Pri tem je treba preprediti spremembe prostorskih razmerij, ki so
lahko posledica fizidnih posegov v prostor, pa hrdi spremembe kulturno-asociativnih
wednosti posameznih krajinskih obmodS.

Usmeritve:
- zagotovrtije treba pazljivo umesdanje nove poselitve, turistidnih ureditev in morebitnih
drugih posegov, ki bi lahko zmanjiali skladna prostorska razmerja rn druge wednosti teh
krajin,
- preprediti kakinekoli posege, ki bi utegnili spremeniti nararno zgradbo,
- preprediti kakrinekoli posege v obmodja na obrobju kulturnih krajin (npr. gozdna
pobodja, skalne stene), ki so zaradi posebnih oblik naravne zgradbe ostala naravno
ohranjena,
- preprediti je treba nekontrolirane posege v krajinsko zgradbo ztnaj Ze poseljenih obmodij,
- ohranjatr robove obstojedih naselij in pri prenovah upo5tevati morfoloiko zgradbo
naselbin in lokalno tipologr.yo arhitekture,
- prepredevati je treba postavitev infrastrukturnih objektov in speljavo infrastrukturnih
koridorjev, predvsem pa zradnih vodov.
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3. INSTRUMENTI ZA VZPOSTAVLJANJE ZTT-,TNNCA STANJA

v prihodnjem drZa.,trem prostorskem planu bodo izjemne krajine vkljudene v sistem krajine

in sicer najverjetneje v obmodja zadrianega razvoj1 izjemoma v obmodja vrednot. Pri

ohranjanju kultume krajineje namred treba zagotoviti rabo prostora, obmodja wednot pa

bodo predvsem rezervtana za naravno dediSdino in naravno ohranjene predele ter za oLja

obmodja kulturnih spomenikov.

Skrbi za izjemne krajine ne bi smeli razumeti samo kot breme dr1ave in posameznih obdin.

Z uresnidevanjem ciljev ohranjanja izjemnih krajin naj bi namred poleg ohranitve prostora,

ki bistveno prispeva k oblikovanju narodne identitete, zagotovili tudi:

- ohranitev poseljenosti na obmodjih, ki so zaradi dosedanjih slabih razvojnih moZnosti
demografsko ogroZena in so se tudi zato na njlh ohranile tradicionalne oblike kmetovanja,

- prepreditev nekontrolirane prodaje zemljiSd (npr. tujcem) na obmodjih, ki so pomembna

za nacionalno ideniteto,

- zadriaTi razmere, k;t ponazarlajo vzdrZno rabo prostora ter se odraZajo tako v r,redni
krajinski zgradbi kot v bioloiki raznowstnosti in so v tem pomembna vzgojna ter
izobral.evalna prvina (za Solske in ob5olske dejavnosti, poletne Sole in kolonije, kjer gre za
kombinacijo izobrai,evanla in vzgoje ter turizma).

Na sploini rawi bi bilo treba sistemsko reliti problem subvencioniranja, regresiranja,
podpiranja najwednej5ih krajinskih obmodij na rarmi drLave. Od tega je odvisno, ali bodo
reLimi varovanjalvzdrLevatja sploh uresnibljivi. V nasprotnem bodo lahko svoje posebne
wednosti ohranile samo krajine, katerih izjemnost je v njihovi narami zgradbi in v nararmih
procesih, ki jo oblikujejo. Kulturna krajina pa ne more obstajati brez trajnih vlaganj, ki
morajo sloneti na sprejemljivih razvojnih programih. Pri tem se pojem sprejemljivega lahko
nana3a na pouda{eno, preteZno varovalno rabo oziroma yzdrievmje ah pa na tako, ki
prinaia vedjo vitalnost, gospodarsko udinkovitost. V vsakem primeru mora biti raba tak5ne
narave, da ne povzroda bistvenega odmika od strukturnega stanla, zavoljo katerega je bila
krajrna razgla,Sen a za izjemno.

3.1. Finanini vidik

Ker gre oditno za status krajine, ki praviloma dopu5da pridelovanje pod mejo
gospodarnosti, je neizogibno teba zagotoiti nadomestilo za'apad dohodka, in sicer v
viBini, ki bo pokrila razliko do trZne cene. V tem nadomestilu bi bilo treba predvideti tudi
od5kodnino, ki naj kompenzira tudi socialno-psihololko manj ugoden poloZaj tistih, ki bodo
skrbeli za subvencionirane krajine.

Na podlagi dana5nje vednosti o teh lpraSanjih je moZno pridakovati, da se utegnejo razviti
naslednje oblike denarnih spodbud za vzdrLevanje izjemnih kajin:
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- posredna denama podpora v obliki ugodnih posojil, oprostitev od davka, brezpladne

svetovalne sluZbe, razvoj infrastrukture iz drZawih sredstev in podobne ugodnosti,
- delno subvencioniranje za kritje razlik do cene pridelkov, ki so dosegljive na trgu,
- polno denarno nadomestilo, ne glede na pridelovalne doseZke, kar bo potrebno predvsem

pri krajinah v pridelovalno kritidnih raznterah (velika razdrobljenost parcelacre, kakrino je
treba obdrZati, lege v strminah, slabo rodovitna zemlji5da ipd).

3.2. Pravni vidik

Uresnidevanje ukrepov v okviru varstva in urejanja izjemnih krajin bo treba izvajati v skladu

z veljavno zakonodajo in veljavno prostorsko dokumentacijo ter po potrebi izdelati in
sprejeti nove prostorske dokumente. Hkrati bo treba zagotoviti tudi upo5tevanje
mednarodnih konvencij. V prvi wsti bo obvezno rarmanje v duhu in po dolodbah Ewopske
konvencije o krajinah - European Landscape Convention, ki bo zavezujo da za Elanice
podpisnice.

Te dolodbe bi morale zaobjeti zlasti moZnost uprarmega nadzora nad rabo v izlemnih
krajinah in doloditi ustrezne sankcije. SluZbe za varstvo kulturne dedi5dine bi morale dobiti
dolodene pristojnosti, na podlagi katerih bi lahko udinkovito skrbele za reZim rabe in
vzdrLevatja ta obmodju izjemnih krajin.

3.3. Organizacijski vidik

Organizacijska oblika mora izhajati iz znalaja dejavnosti, ki je privedla do izjemne krajinske
zgradbe. Ce gre preteZno za reLim, ki je varovalno-konzervatorskega znadaja, bibllo
mogode vzdrZevanje organizirati na ved nadinov, pri demer se kaZeta kot najbolj verjetna
dva. Pri prvem je izjemna krajina posebna organizacijska enota v sklopu vedjega
druZinskega obrata, se pravi, da je sestawi del obidajne kmetijske dejarmosti. Drug primerni
model organizacije je mod videti v izjemni krajini kot samostojni obratovalni enoti, ki je v
drZar,ni lasti, vzdrLuje pa se na pogodbeni podlagi. V vseh primerih bi morala izvajati
nadzor nad reZimom rabe in vzdrievanja pristojna sluZba za varstvo kulturne dedi5dine.
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4. NAVODILA ZA UREJANJE IZJEMNIH KRAJINSKIH OBMOEIJ
NA NIZJIH NAERTOVALSKIH RAVNEH

Izjemne kajine v slovenskem prostonr naj bi opredelili na ravni drZave, ki bi morala biti
pristojna za usm erlanje ruzvoja teh obmodij. Najwednejla krajinska obmodja so namred

nosilci nacionalne prosto$ke identitete, ki staje oblikovali tradicionalna, predvsem

kmetijska raba prostora in naselbinska kultura naroda.

Ko govonmo o niZjih nadrtovalskih rarmeh, je smotmo opozoriti na dva vidika obrarmave
izjemnih krajin:
- wsta prostorske dokumentacije in
- raven odloianja in pnstojnosti.

4. 1. Vrsta prostorske dokumentacije

Veljarrna zakonodaja v okviru prostorske dokumentacije za dri,ayno in za obdinsko raven
doloda na planski ravni izdelavo prostorskih planov in programskih zasnov kot
dokumentacije in formalne podlage za spremembo planskih katov. Na izvedbeni ra.mi
zakon predvideva izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in na projektni ravni pripravo
projektne (tehnidne) dokumentacije, kr je neposredna podlaga za prodobitev dovoljenj za
posege v prostor. Poleg tegaje z vidika varstva navedjih krajinskih wednosti pomemben
tudi zakon o varst\.u okolja s podzakonskimi akti, ki predvideva presoje vplivov na okolje
kot instrument za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo posegov v prostor s kar
najmanjSimi rplivi na okolje.

Podrodje urejanj a in varovanja ajemnih kajin v dosedanji zakonodaji ni posebej dolodeno,
vendar paje - predvsem zaradi zahtevanth strokowih podlag za kakrSnekoli posege v
prostor - zagotovljer.a zakonska podlaga za pripravo kakovostnih prostorskih dokumentov.
Zaradi kompleksnosti prostorske problematike najwednejiih krajinskih obmodij, kjer se

soodajo bolj ali me.r4'araieni razvojni interesi in poudarjeni interesi varstva kulturne
krajine, bi sicer bilo treba zagotovitr udinkovitej5e vkljudevanje razlidnih sektorjev v urejanje
in varstvo izjemnih krajin, pa tudi pripravo sistemskih reBitev na gospodarskem, socialnem,
davdnem in morebitnih drugih podrodjih.

Prostorska dokumentacija je pomemben instrument za nadrtovanje prostorskega razvoja
posameznih obmodij oz. za urejanje prostora. Kakovost in udinkovitost vsake
dokumentacije je odvisna predvsem od kakovosti strokovnih podlag, iz katerih izhaja. Y
primeru izjemnih krajin je zaradi praviloma vedplastnih wednosti teh obmodij priprava
usffeznil strokovnih podlag 5e posebej pomembna in zahtevna naloga in mora zajeti tako
prostorsko kot druZbeno in gospodarsko problematiko posameznih obmodij.

Predlog zakona o urejanju prostora (vernja l. oktober 1998) sicer predvideva pripravo
prostorskih izvedbenih nadrtov oz. detajlnih prostorskih nadrtov, ki bodo predvtdoma
primerljivi dosedanjim prostorskim izvedbenim nadrtom. Poleg tega predlog zakona prina.Sa
novo kategorijo prostorske dokumentacije oz. vladne/obiinske uredbe.
Ta ponuja moZnosti za re5evanje prostorske problematike nekaterih za drZavo posebej
pomembnih obmoEij, med drugim tudi izjemnih krajin. Z nekaterimi korekcijami dolodil 37
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dlena delor,nega gradiva zakonabi bilo mogode pridobiti zakonsko podlago za ptiptavo
dokumenta, ki bi dolodil merila in pogoje za poseganje v prostor na obmodjih, ki so

drZavnega pomena, predvsem pa za obmodja s anacil oz. konfliktnih obmodij pa tudi za

obmodja nararmih in kulturnih rT ednot, kamor se ume5dajo tudi rzjemne krajine. Pri
obmodjih, kjerje sicer dolgorodno predvidena razglasitev varstvenih kategorij, ki zahtevajo

dolgotrajne in zapletene postopke, bi bila omenjena uredba namred 5e toliko bolj
dobrodoiel instrument za premostitev "brezvladja" v dasu od sprejetja plana do razglasitve

posameznih varovanih obmodij oz. do sprejetja prostorskih (izvedbenih) nadrtov (PIN) za

posamezne dele obmodij vrednot - pad glede na izraLene interese po poseganju v prostor.

Zato bi kazalo za posamezna obmodja nararmih in kultumih rednot, lahko pa tudi za
posarnezne izjemne krajine, pripraviti stroko'une podlage in prostorsko dokumentacijo, ki bi
morala:
- pokriti celotno obmodje posamezne izjemne krajine,
- izhalati iz predhodno inlali sodasno pripravljenih strokowih podlag,
- opredeliti Zeleno stanje ter usmeritve za pridakovane dejawosti in rabe prostora.
- obsegati wednotenje krajinskih, narar,nih in kulturnih vrednosti, doloditev meja obmodja,
opredelitev veljarme prostorske dokumentacije,
- opredeliti ogroZenost kot neustrezno stanje posameznih sestann okolja in kot pridakovane
spremembe,
- opredeliti razvojne trende, razvojne moZnosti z ekonomskimi preverbami in
modeliranjem, agrarno-ekonomske analize staflja in moZnosti ter usmeritve glede
specifidnih artiklov in blagovnih znamk ipd.;
- opredeliti moZnosti za turistidno uveljavitev in promocijo, in sioer ob upoitevanju Sir$h,
drZawih in regionalnih, pa tudi ozjih, lokalnih razmer).

Neposredna podlaga za pipravo strokovnih podlag oz. ustrezne dokumentacije, na podlagi
katere bi bilo mogoEe usmerjati posege v najvrednej5a krajinska obmodja ter zagotoili
nadzor nad dogajanjem in stanjem v prostoru je lahko priloZeni predlog obrazca s prikazom
delovnega postopka pri obrarmavi izjemnih kajin.

Zatetna faza pi nadrtovanju urejanjaje evidentiranje, wednotenje in okvirno
opredeljevanje Zelenih stanj izmenih krajin. Sledita umestitev izjemmh krajin v prostorski
plan drZave in njihova opredelitev kot obveznega izhodrlta za obdinske plane. V nadaljnjih
postopkih, povezanih z varovatjem in ureja.njem teh obmodij, imajo pomembno vlogo
podrobnej5e analize stanja in razvojnih moZnosti ter moZnosti za uresnidevanje Zelenih
stanj, torej za vzpostavljanje oz. vzdrievanje ielenega stanja v najwednej5ih krajinskih
obmodjih, ki bijih morala zagotoviti drZava s pripravo drZavnih prostorskih ureditvenih
pogojev oz. druge ustrezne dokumentacije na r.,rnestni ravni med planom in izvedbenimi
nadrti. Dinamika njihove priprave bi morala biti opredeljena s prednostno lestvico, pri
demer naj bi prednosti pri obrar,navanju posameznih izjemnih krajin dolodili na podlagi
njihovega pomena in ogroZenosti.
Za uresnidevanje prostorsko-nadrtovalskih ciljev v izjemnih krajinah bi bilo treba v okviru
prostorske dokumentacije (ta naj bi se tudi v prihodnje pripravljala ob pojavu razvojnih
interesol ko bi se torej pokazala potreba po poseganju v ta obmodja) pripraviti usmeritve,
ki jih bo treba upo5tevati ob kakr3nemkoli poseganju v prostor.
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Preillog obra4ca oL metoilike za vlednotenie posamez'nih kraiinskih obmodij

Ime
r. pnrosr.q.vrTEv oBMOdJA oDisi, vrednostne ocene

1. Stanje - opis: - kmjinska zgradba - krajinski vzorci,
prepoznamost ter nara\''ne razmere (relief,
vegetacija, vode) in ustvadene razmere
(naselbiaska kultura, raba tal),
- kultume znadilnosti in zgodovina,
- velikost in meje (zakljudenost) obmodja,
- prostorska problematilG,ustreaost stanja
- veljavna prostorska dokumenucija in
ocena njene ustreznosti,
- infrastruktnrrra opremljenost,
- razvojne teArje
- druse nosebnosti

2. Stanje - grafidna predstavitev (ustrezno za
ponazoritev wednosti posameznih obmodij):

- topogmfske karte 1:50.000, TK 25.000,
TTN 5.000,
- kala$rske karte - obslojede stanje in
franciscej ski kataster; letalski posnetki,
- fotoerafiie

2. MERILA ZA I]VRSTITEV MEI)
IZJEMNE KRAJINE

oceira: 5 - izjemrm vclika. visoka stopl),ia
4 - v(jlika, visoka
3 - srcduje velika, srednja
2 - majhna, ni^a stopuja
I - cporrembna

1. tradicionalne oblike bivania. pridelovania

2. izrazitost poselitvenih vzorcev
3. izstopaiodi arhitektumi dleni
4. posebne wednosti nararme kraiinske zgradbe
5. simbolne, pridevalne, kultume oz. asociacijske
lrednosti
6. doZivliaiske wednosti
7. pomen za nacionalno identiteto
3. TIPOLOSKA SKUPINA
4. OGROZENOST
- stopnja ogroZenosti
- kai ogroia obrarmavano obmodie

- velika/srednja/majhna
- dejavnost oz. raba prostora (obstojeda,
pridakovana)

S. PRIORTTETA sklpina (npr. I, II, UI) ali
mesto na prioritetni lestvici
Domen dokalni. drZar,ni. elrooski)

6. CILJNO -ZELtrNO STANJE - stanje krajinske zgradbe
- raba tal in priporodene deiavnosti

7. IISMERIT\'E
- natlrri za doseganje Zelenega stanja v prostoru
(reLtmi vzdrLevarja stanja, prostorska
dokumentacij a)

- kaLSne razmereje treba zaBoloviu
- omejitve za posamezne dejavnosti
- kakSne so priporoiene razvo.lne smeri za
posamezne deja\,.nosti
- tip, vrsta prostorske dokumentacije
(suokoure podlage - proslorske. razvojne.
PUP. PIN" olan)

8. POSEBNOSTI
(razlidni poudarki, moZnosti za uveljavljanje
zgorai navedenih usmeritev, drugo)

2t



Usmeritve za urejanje i4iemnih krajin, poroiilo 3. faze. Acer Novo mesto, d o.o., november 1998

Tako je treba predvideti presojanje umestnosti oz. sprejemljivosti dolodene dejarmosti/rabe

v izjemnih kajinah in na dolodeni lokaciji, pri iemer naj bi se presojali tehnolog4a
pridelovanja oz. obdelovanja, predvsem pa prostorsko-urediweni ukrepi, ki bodo v
nadaljnjih postopkih nadrtovani v okviru projektne dokumentacije kot neposredne podlage

za pridobitev dovoljenj za posege v prostor.

Vsakrlne posege v izjemne krajine bi bilo treba v fazi priprave prostorske izvedbene
dokumentacije presoditi z vidika sprejemljivosti glede na pridakovane vplive na krajinsko

zgradbo, asociacijske wednosti obmodja in druge wednosti, ki posamezna obmodja
uvrBdajo v kategorijo krajin posebnih wednosti. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti
spremljanje stanja v najwednej5ih krajinskih obmodjih in zagotoviti udinkovito ukrepanje
(sanacije, odstranitve, izboljSanje stanja) ob morebitnih nesprejemljivih spremembah oz.

razvrednotenjih prostora.

4.2. Pristojnosti za urejanje in varstvo izjemnih krajin

Za udinkovito urejanje in varstva izjmenih krajin je neogibno treba razre5iti tudi vpra5anja
pristojnosti - dri.ave in lokalnih skupnosti (obdin in reglj) pa tudi razlidnih sektorjev, ki v
prostoru uresnidujejo svoje razvojne interese.

Pristoj nosti dr:zave

Na drZavni ravni bi bilo treba pripraviti metodiko izbora it pripravo meril za postavitev
prioritet v okviru drZave, za vkljuditev v prostorski plan drZave in za pripravo
dokumentacije s prostorskimi pogoji za posamezna obmodja (priprava uredb o posameznih
kralinskih obmodjih), zatem zagotoii pripravo sistemskih reiitev (davki, financiranje,
podpora). Med najpomembnejde pristojnosti sodi tudi skrb za medsektorsko usklajevanje.

Iz.lemne krajine naj bi bile praviloma v drZami pristojnosti, pri tem pa bi bilo treba 5e

opredeliti, do katere stopnje bi pri prostorskem urejanju drLava morala zagotoiti stroko\are
podlage in ustrezne pra\,ne ter materialne razmere.Vsekakor bi morala biti v drZarmi
pristoj no sti :

- priprava sistemskih re5itev (davki, subvencije) in
- priprava okvirnih strokowih usmeritev ter metodologij za wednotenje posameznih
izjemnih krajin in za usmerjanje prostorskega razvoja v njih.

S tem bi do neke mere driava lahko poskrbela za vse izjemne krajine in jih prepustila
lokalnim skupnostim v konkretnej5e urejanje, hkrati pa bi morala obdrLati. pravico in
dolZnost za spremljanje stanja - kontrolo stanja v posamemih krajinskih obmodjih.

Poleg tega bi bilo treba izdvojiti nekatera najwednej5a kajinska obmodja ( najbolj ogroZena
in najpomembnej5e za identiteto drLave), zakatere bi drZava morala poskrbeti prednostno.
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Pisto.jnosti obiin

Obdine naj bi se vklju6ile v prizadevanja za ohranitev najvrednejiih krajinskih obmodl na

bolj operatirmi ravni - predvsem z upo5tevanjem usmeritev, postavljenih v drzawem planu

in v prostorskrh pogojih za poseganje v najwednej5e kajine in sicer pri pripravr prostorske
dokumentacije (PIA in tehnidna dokumentacija), opredeljevanju konketnih, najustreznejiih
razvolnih moZnosti posameznih obmodij, zagotavljanju strokor,nega svetovanja na terenu.
spremljanja stanja in ne nazadnje sofinanciranja (direktno iz obdinskih proradunov in s

pripravo dokumentacije za kandidiranje na razlidnih, tudi mednarodnih razpisih) ter
promocije in spremljanje stanja.

Pri stoj n osti s e kto rj ev

Posamezni sektorji, ki so prisotni v najwednejSih krajrnskih obmodjih (predvsem kmetijstvo,
gozdarstvo in vodno gospodarstvo) morjo biti v teh obmodjih 5e posebej pripravljeni na
ostrejse varstvene zahteve in omejitve ter na usklajevanje s prostorskim in drugimi sektorji.
Varstvene zahleve in omejiwe bi bilo treba vkljuditi v programe sektorjev, v pripravo
sekorskih tehnolo5kih nadrtov, organizacijo strokovnih svetovalnih sluZb, sofinanciranje in
podobno. Pri tem velja poudariti, daje izrned vseh razvojnih sektorjev v izjemnih kulturnih
krajinah najbolj zastopan kmaijski sektor, saj je kmetijska raba najpomembnej5i
oblikovalec kulturne krajine v Slovenr.li. Prisotnaje v najrazlidnejBih pojavnih oblikah na
obseZnih obmodjih ter je izrazit odraz nararmih razmer ln druZbeno-gospodarskih dogajanj
oz. trga. Kot tak lahko ta sektor bistveno prispeva k ohranitvi ali pa k izgubi vedine
najrrednejdih kajin v slovenskem prostoru, zato je njegovo ustvarjalno vkljudevanje v
prizadevanja za ohranitev izjemnih krajin v Sloveniji 5e toliko pomembnejSe.
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PRILOGA:

Zaiasni seznam izj emnih krajin v Sloveniji z razvrstitvij o

v tipololke skupine ter z oznako pomena in predlagane
prioritete
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izjemnc krajine v Sloveniji
pomen

D - drZavni
E - er'ropski

prioriteta
a - 1. prioriteta
b - 2. prioriteta

I.1. NJIVSKE KRAJINE V RAVNICI
L Bukolrrica D
2. Dolina Bistrica - Hotiza D
3. Globodol D a

4. dohna zsornie Kolpe D a

5 Lipica D a

6. Lofti potok E a

7. Stmica pri Postoini E a

II.2. NJIVSKE I(RAJINE NA GRIdEVJU V
PREPLETU S TRAVNIKI IN Z GOZDOVI
8. Bmnt D
9. Osredek D
10. Donadka gora D
I1. Draiidki stelrniki D a
l2 I laloze D a
13. Izola D a
14. Labinie D
15. Mali Vrh pri Mimi Pedi D b

16. Podsreda s Starimi eorani D b
i7. Razbor pod Lisco D b
18. Sorica - Danie - Torka D
19. Suhor pri Metliki D b

20. Svibno D
21. Smarhro v Brdih D
22. Smihel ob Krki D b
23. Velika Slevica D
1,1. Ziror.lica D

II.1. CELKI
25. Jckcl D b
16. Jezcrsko D b
27. Macesnik in KlemenSek - Soldavska panoramska pot D a
28. Robanov in Matkov kot E a
29. Pik D b
30. Resnik - Skomarie D b
3 L Rol,te D b
32. Strojna D b

33. Topla D b
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iziemne kraiine v Sloveniji
pomen

D - drllvni
E - evropski

prioriteta
a - 1. prioriteta
b - 2, pdoriteta

II.2. PLANINE
3.1 .lar, ornik D b

l-i Uskowica D b

36. Voie D b

I7. Zaiamniki D b

38. Otlica D b

39. Velika planha D a

II.3. OBVODNE KRAJINE
IN MOKROTNI SVET
40. Dolinsko pri Polani D b
.ll..loisi D b

42. Krka - izir D b

43. dobrave pri Lescah in Radovhrcr D
44. Radulia pri KlevevZu D b

III.I VINOGRADNISKE KRAJINE
45. Jeruzalemske sorice E a
;16 Bodle D b

4 7. Cadora ped rn Stan-kovo ter Sulenska gora D b

48. Dutovlte - Tomai E a
49. Kalvariia - Piramida D b
50. Lendavske gorice D b

5 L dolina Krke Dvor - Soteska D a
52. Sveto pri Komnu D b
53. Tinska gora - Babna gora D b

IV.1. KRAJINE Z IZRAZI'TI]I{I
POSELITVENIMI VZORCI
54 Bitnje D a
55. Cmi Kal - Hrastovlie E il
56. DreZnica D a
57. Ko5tabona, Krkavde. Padna E a
58. Kobilie D a
59. Pleterie na Dravskem poliu D
60. RoZar pri Tinianu D
61. Rut D
62. Grant D
63. StrZiide D
64. Zalt Log D
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izjemne krajine v Sloveniji
pomen

D - &iavnl
E - evropski

prioritela
a - I. prioriteta
b - 2. prioriteta

IV.2. KRAJINE Z IZSTOPAJOEIMI
ARHITEKTURNIMI .LENI
65. Adergas D
66. Cmi r,rh D
67 GradiSde D
68. Jamnik D
69. Koprivna D
70. Koreno D
71. Marija Sneina pri Godah D
72. Mariia SneZna - Podsorski Kras D
71. Otoicc D b

74 Shrdor D b

75. Sirle nad Zidanim Mostom D b

76. Sedoveliske solfue E a

77. Strunianske soline D b

78. Bted E a

79. Bohhi E a
80. Cerkni5ko iezero in Ze15e E b
8 l. Hotedriica D b
82. Loe pod Mansartom D b
83. Losarska dolina E a
84. Planinsko polie E b
85. ovrlie Pohoria E b
86. Radensko polie D b
87. Skocianske iame E a
88. Trenta E a
89. Vrtaia pod eebulovico E a
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