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Krajinska politika in/ali krajinska strategija?
• politika je predvsem okvir/način delovanja, družbeni
sporazum
• strategija je formalizirana, bolj konkretna/operativna,
vključuje ukrepe za uresničevanje začrtane politike
• uveljavljanje krajinske politike ne zahteva nujno
formalnega dokumenta, Anglija, Francija, Katalonija, Švica
in Nemčija (ni podpisnica EKK) uspešno izvajajo krajinsko
politiko kot niz raznolikih, a usklajenih aktivnosti
• Švica, Francija in Katalonija so ˝krajinsko politiko˝ kot
pregled teh aktivnosti objavile na spletu in/ali kot
dokument
• Andora, Irska in Madžarska imajo formalno sprejeto
nacionalno krajinsko strategijo, svojevrsten, strategiji
podoben, je švicarski krajinski koncept

1 Uresničili bomo obvezo iz Evropske
konvencija o krajini
• pregled tujih primerov kaže, da so način varstva,
upravljanja in načrtovanje krajine ter priprava
krajinske politike/strategije raznoliki, odvisni od
administrativne ureditve države,
prostorskonačrtovalske tradicije/prakse ter
zakonske regulacije tega področja
• prizadevanja evropskih držav glede uveljavljanja
EKK v zadnjih letih so očitna, Slovenija je na tem
področju (potem, ko je bila nekoč med najbolj
naprednimi) povsem zaostala

2 Prispevali bomo k
uresničevanju
Agende za
trajnostni razvoj
do leta 2030
• številni cilji in naloge iz
Agende so bistveno
povezani s krajino

3 Preprečili bomo nadaljnje razvrednotenje krajine, ohranili njeno
prepoznavnost, privlačnost/potenciale ter kakovost bivanja
Velike spremembe v zadnjih 20 letih - spremenjena podoba slovenskih krajin, razvrednotenja,
izgubljene mnoge prepoznavne podobe slovenskega prostora, ki ga sicer visoko vrednotimo
(bivanje, turizem):
• vplivi avtocest in regionalnih središč (izrazit porast novih gradenj)
• spremenjena prostorska razmerja zaradi nove infrastrukture: avtoceste, elektrarne,
daljnovodi, plinovodi, železnice, večji kamnolomi
• porast razpršene poselitve in neprimerne tipologije gradenj v predmestjih in na podeželju
nove, pogosto neprimerne oblike poselitve/posegov, tudi turizem (glampingi)
• nelegalni posegi v prostor niso sankcionirani in vodijo v dodatna razvrednotenja prostora,
predvsem krajine
• neracionalna raba prostora, npr. izrazit porast obsega zazidljivih površin za gospodarske
dejavnosti (število občin)
• odseljevanje, opuščanje kmetovanja, zaraščanje kulturne krajine na odmaknjenih predelih

4 Vsa prizadevanja v zvezi z varstvom,
upravljanjem in načrtovanjem krajine
bomo sistemsko uredili, koordinirano
vodili in tako povečali učinkovitost teh
prizadevanj
• delovanje na področju varstva, urejanja in načrtovanja krajine
ni sistemsko urejeno, je v pristojnosti različnih resorjev
• potrebujemo jasne cilje, dolgoročno zavezo ter splošno,
kontinuirano, usklajeno delovanje države in lokalnih skupnosti,
h katerim bodo zavezani vsi deležniki
• delovanje mora slediti temeljnim vodilom in se (predvsem na
operativni ravni) tudi odzivati na aktualne probleme/izzive
• dobro zastavljen akcijski načrt je bistven za uresničevanje
ciljev

5 Vse informacije
bomo zbrali na
enem mestu
• spletna stran Krajinska
politika kot eden od
rezultatov projekta, po
zaključku projekta jo bo
morala prevzeti pristojna
služba za krajino

Švica: spletna stran Zveznega
urada za okolje
(Bundesamt für Umwelt, BAFU)

6 Povečali bomo odgovornost in aktivno vlogo države pri
uveljavljanju EKK in krajinske politike nasploh in na vseh ravneh
• številne države hierarhično nižjim administrativnim enotam
nalagajo uveljavljanje EKK in nudijo ustrezno podporo
• za izvajanje EKK in pripravo politik/strategij imajo v tujini
praviloma posebne (medresorske) usklajevalne/delovne
skupine, za krajino praviloma pristojne službe z zelo širokim
področjem delovanja, dokumenti nastajajo s sodelovanjem
različnih deležnikov na področju urejanja krajine
• ZUreP-2 v 40. členu določa MOP-u vlogo nosilca urejanja
prostora za področje prostora, ki skrbi tudi za upoštevanje
"ohranjanje prepoznavnosti krajine"
• nujna je ustanovitev službe, pristojne za varstvo, upravljanje in
načrtovanje krajine, politika/strategija bo določala okvir njenega
delovanja

7 Izoblikovali bomo podstat za nadaljnjo pripravo,
spreminjanje in dopolnjevanje prostorske in sektorske
zakonodaje na področju obravnave krajine
• prostorska in gradbena zakonodaja – številne spremembe v zadnjih 15 letih, v zadnjih
10 letih krajina izrazito podcenjena
• določila prostorskih aktov glede urejanja krajine se pogosto ne realizirajo (upravljanje!)
• potrebna so nenehna prizadevanja posameznikov, društva, zbornice, fakultete
• vse večja avtonomnost sektorske zakonodaje, težave pri medsektorskem usklajevanju
• sektorji oblikujejo in uporabljajo vsak svoje mehanizme za upravljanje krajine
• varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine običajno ni regulirano s posebnimi predpisi,
obravnava krajine je samoumevni/integralni del urejanja prostora in s tem povezanih
predpisov, primer Francije, Katalonije in nekaterih drugih španskih regij, ki imajo
sprejet zakon o krajini, je prej izjema
• ZUreP-2 prinaša orodja kot so krajinska zasnova, zeleni sistem mesta in regije, odlok o
urejanju podobe naselij in krajine, a je vsebinsko še precej nedorečenega

8. Zagotovili bomo osnovo za udejanjanje varstva,
upravljanje in načrtovanje krajine ter razvoj stroke
8.1 Uredili bomo terminologijo
• krajina?
3. člen ZUreP-2: "krajina je območje, kot ga zaznavajo ljudje in ima prepoznavne
naravne, kulturne ali poselitvene značilnosti, ki so rezultat delovanja in
medsebojnega vplivanja narave in človeka. Krajino se prepozna kot naravno,
kulturno in krajino v urbanem prostoru;"
• Krajina/Pokrajina?
• Zelena infrastruktura?
• Prepoznavnosti prostora/krajine? Identiteta?
• Zeleni sistem mesta? Zeleni sistem regije?
• ……

8.2 Členitev in tipologija krajine
bo osnova delovanja
• nujna je posodobitev Regionalne
razdelitve krajinskih tipov (1998) in
nabora izjemnih krajin ter uvrstitev
med javno dostopne podatke
• danes ni jasnih navodil za kartiranje in
opise območij/tipov, še manj za
različne analize/ vrednotenja krajine
ter za načrtovanje/urejanje
• nujna je formalna opredelitev
krajinske tipologije (in izjemnih krajin)
- v zakonu, politiki, načrtovalskem
okviru - kot pomembne/obvezujoče
podlage v odločevalnem in/ali
načrtovalskem procesu

Anglija: Lastnosti nacionalno
značilnih območij
(National Character Area profiles)

Katalonija: Katalog krajin
(Catálogos de paisaje)

Nemčija: ravni krajinskega načrtovanja

8.3 Zagotovili bomo ustrezen
prenos krajinskih vsebin v
prostorsko načrtovanje
• načela krajinskega načrtovanja
uveljavljati v prostorskem načrtovanju
• trenutno zelo raznolika praksa (po
vsebini in kakovosti)
• prepoznanje pomena in vrednot
krajine ni dovolj, odločilno je
vključevanje ugotovitev in obvez v
prostorske akte na vseh načrtovalnih
ravneh in v upravljanje
• pomen regionalne ravni (tudi KZ!)
• namenska raba prostora ostaja ključno
orodje prostorskega načrtovanja, tudi v
krajini

Krajinski program
Landschaftsprogramm

Okvirni krajinski načrt
Krajinski načrt
Landschaftsrahmenplan Landschaftsplan

Švica: razmerje
okvirnega krajinskega
načrta (LEK) do
prostorskih aktov

8.4 Pripravili bomo navodila in
smernice
• anglosaška praksa ima dobro razvit
sistem navodil (guidance), smernic
(guidelines) in nasvetov/obvestil
(advices)
• nujna je priprava priporočil za
izdelavo krajinske zasnove in odloka
o urejanju podobe naselij in krajine
(podzakonski akti ni previden)
• služba, pristojna za krajino, bo
morala delovati kot NUP (smernice,
mnenja, opredelitve do posegov,
navodila za vrednotenje krajine,
predlogi zakonskih sprememb idr.)

9 Krajina bo postala pomembna
sestavina družbe in njenega razvoja
• vsebine varstva, upravljanja in načrtovanje
krajine so sestavni del strateških razvojnih
dokumentov in družbeno priznana kategorija
(ustava?)

10 Krajina bo ustrezno vključena
v resorne politike/programe
• v razvitih državah so izhodišča EKK in nacionalnih
krajinskih politik vključena v resorne politike
in/ali razvojne programe
• velika pozornost se namenja medsebojnemu
usklajevanju teh dokumentov (iskanju sinergij) in
njihovemu operativnemu izvajanju

11 Dvignili bomo pomen
izobraževanja in ozaveščali
• prepoznan velik pomen zavedanja
lokalnega prebivalstva o pomenu,
značilnostih, vrednostih in identiteti
njihovih, lokalnih krajin, kjer bivajo in
delujejo
• izobraževanje institucionaliziranih
deležnikov ter prostorskih načrtovalcev

Francija: Publikacija "Krajinski
načrt, vzpostavljanje življenjskega
okvira", namenjena širši strokovni
in laični javnosti

12 Zagotovili bomo sinergijo
resornih ukrepov
• mnogi resorji imajo pomembne ukrepe
za upravljanje krajine
• finančne podpore/spodbude, predvsem
z naslova kmetijskih politik, se odražajo
tudi kot zaveza varstva, vzdrževanja ter
celovitega upravljanja krajin

Švica: Kmetijska politika
predvideva finančne spodbude
Prispevki h kakovosti krajine
(Landschaftsqualitätsbeiträge)

Vse krajine štejejo!

