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PROGRAM IN POTEK  

 

Začetek srečanja je naznanilo predvajanje kratkega filma o katalonski pobudi za uveljavljanje 

krajinske politike. Katalonski Observatorij za krajino (Observatori del Paisatge) z njim širi 

idejo o soustvarjanju krajinskega prostora in skupni odgovornosti za stanje v prostoru.  

Po uvodnih predstavitvah so bili udeleženci povabljeni k razpravi o problemih s katerimi se 

srečujejo in možnih rešitvah v dveh skupinah sestavljenih iz predstavnikov različnih resorjev 

in organizacij. Ključne ugotovitve iz razprave so skupaj povzete v nadaljevanju. 

 

8.45 - 9.00 sprejem udeležencev in jutranja kava  

9.00 - 9.15 pozdrav, predstavitev projekta, namena delavnice in potek dela  

9.15 - 9.30 predstavitev udeležencev  

9.30 - 9.45 predstavitev ugotovitev analize stanja in tuijih primerov politik 

9.45 - 9.50 razdelitev v skupine in delo po skupinah  

9.50 - 10.30 prvi krog dela po skupinah: razprava o problemih urejanja krajine  

10.30 - 10.50 odmor za malico  

10.50 - 11.30 drugi krog dela po skupinah: razprava o rešitvah - ukrepih  

11.30 – 12.00 predstavitev ugotovitev I. (15 minut) in II. kroga razprave (15 minut)  

12.00 - 12.15 predstavitev izhodišč za krajinsko politiko 

12.15 - 13.00 plenarna razprava in zaključek 

 
POVZETEK KLJUČNIH UGOTOVITEV IZ RAZPRAV PO SKUPINAH  

Izhodišče za razpravo je bila pobuda za izpostavitev konkretnih problemov s katerimi se 

udeleženci soočajo pri urejanju krajine v svoji praksi. V drugem delu so udeleženci razmišljali 

o možnih rešitvah za izboljšanje stanja.  

- Ni opredeljenega nosilca urejanja prostora, ki bi bil pristojen za krajino 

- Nejasno definirana terminologija – pojavljajo se težave pri obranavanju pojma krajina in 

krajinska vrednota (varstvo narave). Čeprav sta pojma splošno rabljena v prostorskih aktih, 

primanjkujejo kriteriji in obrazložitve za njuno uporabo.  

- Zakonodaja opredeljuje pogoje varstva kulturne dediščine in zahteva izvajanje ukrepov, ne 

ponuja pa dovolj finančnih spodbud (npr za vzdrževanje in prenovo zavarovanih 

objektov). Prebivalci v zavarovanih območjih čutijo močan pritisk zakonskih določil, ki se v 

praksi udejanjajo zelo ortodoksno. Po drugi strani nihče ne ukrepa, če kdo ne spoštuje 

zakonodaje. 

- Resorni ukrepi so včasih izključujoči npr. ukrep kulturne dediščine za ohranjanje mejic in 

hkrati kmetijske spodbude za odpravljanje zaraščanja. Usmeritve o ustreznem izvajanju 

enega ali drugega ukrepa v konkretnem lokalnem okolju ne obstajajo.  

https://www.youtube.com/watch?v=KXH0fzcw2Dc&t=19s
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- Velikokrat se v praksi izkaže, da kulturno krajino oblikuje kapital (avtoriteta ni 

zakonodaja temveč premoženje). Splošna dikcija prostorskih aktov opravičuje raznovrsten 

nabor posegov, predvsem zunaj zavarovanih območij, kjer krajina ni specifično zaščitena in 

je odnos do krajinske slike oziroma zavesti o dragocenosti kulturne krajine nizka 

(spreminjanje podobe vinogradov v Jeruzalemskih goricah, zasipavanje kraških oblik). 

Primer: Pri izgradnji nacionalnega nogometni centra se je priredilo dokumente, v katerih je 

nogomet opredeljen kot protokolarna dejavnost.  

- Ni sodelovanja med sektorskimi službami ali dobro vzpostavljenih pogojev za optimalno 

komunikacijo in koordinacijo med njimi. Resorji delujejo izolirano, vsak zase razvijajo 

področne strategije in programe. To se potem odraža v razdrobljenem urejanju istega 

prostorskega problema; ker cilji niso usklajeni, to v praksi vodi v slabe rešitve. Konflikti 

nastajajo zaradi nerazumevanja vzvodov in sprememb v prostoru, ki so pod pristojnostmi 

drugih področij (npr. ohranjanje kozolcev, ki so zaradi napredka v kmetijski tehnologiji za 

kmeta neuporabni, kulturna dediščina pa jih ščiti). Posledično je ohranjanje krajinskih prvin 

velikokrat samo sebi namen – vprašanje je ali je tako ohranjena krajina smotrna? Slabo 

sodelovanje vodi v to, da se zamujajo priložnosti za učinkovito izkoriščanje instrumentov, ki 

bi sicer lahko vodili v dobro prakso.  

- Učinkovito delovanje resorjev omejujejo številni administrativni postopki in pravila, 

zaradi katerih je tudi ideje o medsebojnem sodelovanju resornih služb, ki se pojavijo, v praksi 

težko izpeljati do konca. Hkrati tudi dajalci pobud za posege v prostor velikokrat ne poznajo 

dobro postopkov zaradi njihove kompleksnosti in to je dodatna ovira za uresničevanje 

resornih ciljev v praksi.  

- Ni jasno zastavljene ideje/vizije na ravni države, ki bi narekovala način delovanja 

posameznih sektorjev in medresorsko sodelovanje. Zakonodaja je napisana izrazito 

sektorsko, višji skupni razvojni cilji in poti do njihovega uresničevanja pa so nejasni. 

Delovanje institucij in nosilcev urejanja prostora dodatno omejujejo parcialne politične 

odločitve za investicije. Prostoru se s tem pripisuje izmerljive finančne vrednosti in postaja 

dobrina, izgublja pa status vrednote. 

- Zavest in znanje o vplivu posameznika na stanje v prostoru sta nizka. Ljudje se ne 

zavedajo, da z majhnimi odločitvami za posege na svojem zemljišču, močno vplivajo na širši 

krajinski prostor. Individualni interes zasebne lastnine je v družbi trenutno zelo močan in 

presega zavest o skupnem in javnem dobro.  

- Razkorak med strateškim in izvedbenim delom prostorskih aktov je zelo velik. Občine na 

strateškem nivoju zgledno povzemajo usmeritve državnih planov in ubesedijo svoje cilje, na 

izvedbeni ravni pa se dotična izhodišča soočijo z dejanskimi interesi in rešitve se ne ujemajo 

s strateškim delom (pogosto se dela celo povratno in se strateški del OPN naknadno 

prilagaja rešitvam iz izvedbenega dela). Izvedbena določila zgolj deklarativno sledijo 

strateškim usmeritvam, dejanski posegi pa lahko močno odstopajo od vsebinskega pomena 

strateških usmeritev. Manjka nadzor nad skladnostjo načrtovanega in izvedbenega. 

- Občuten je manko regionalne ravni prostorskega planiranja, ki bi lahko poenotila in 

usmerila delovanje deležnikov. Iz OPPN dokumentov marsikatere občine se razbere interes 

po odgovarjanju na potrebe gospodarskega razvoja, zaradi slabega pregleda nad širšim 

prostorom pa je umeščanje komercialnih dejavnosti v prostoru razpršeno in neusklajeno z 
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identiteto krajine (gorenjske občine npr. vsaka zase postavljajo golf centre, trgovske in 

industrijske cone, športne centre, glampinge).  

- Neskladje med prepovedmi/omejitvami in razvojnimi usmeritvami/spodbudami v 

zavarovanih območjih. Usklajevanje obeh vsebin je v praksi zelo zahtevno (zelo pogosto se 

kaže potreba po aktivnim svetovanju in iskanju konkretnih najustreznejših možnih rešitev).  

- Sektorski pristop v veliki večini nima problemov z ključevanjem varstvenih vsebin v 

prostorske akte, problem predstavlja prenos teh vsebin v procese upravljanja, ni 

povezave med državnimi in sektorskimi službami in akterji na terenu (manjka operativna 

raven delovanja oziroma svetovalni del za izvajanje ukrepov v praksi). Ni vzvodov in 

spodbud za celovito upravljanje območij. Prostorsko načrtovanje samo ima zelo omejen 

vpliv na urejanje krajine, še posebej tudi ker ni vzpostavljena ustrezna praksa in organizacija 

dela za učinkovit prenos strateškega načrta na izvedbeno raven.  

- Obstoječi način ozaveščanja javnosti o vsebinah načrtov, programov in projektov, ki 

in kot ga izvaja država, ni učinkovit. Sistemsko komunikacijo z lastniki in uporabniki 

prostora, strokovnimi službami in občinami bi bilo treba voditi skozi celoten proces priprave in 

izvajanja načrtov projektov. Način ozaveščanja mora biti sistemsko podprt in organiziran z 

mislijo na ljudi, ki formalno in neformalno izvajajo predpisane ukrepe. Zaznava se 

predvsem pomanjkanje prisotnosti služb/uradnikov na terenu 

- Prostorski akti v javnosti niso poosebljeni. Ljudje se čutijo ločene od zakonodajnega 

delovanja države, ki se ne trudi za prenašanje sporočil med ljudi na način, da bi ti lahko 

enostavno razumeli ukrepe in podobno velja za prostorske načrte kot občinske dokumente. 

Prostorski akti so korektni in strokovni, a so se ljudje skozi čas in spreminjanje razlag, 

navadili na to, da je določeno neskladje s temi akti, ki si jih tudi zaradi pomanjkanja znanja 

razlagajo po svoje, sprejemljivo. Dodatno k temu prispeva tudi pomanjkanje nadzora, ki s 

svojo (ne)dejavnostjo v prostoru sporoča, da ni razlike med pravilnim in napačnim ali celo 

uvaja dvojna merila pri dovoljevanju.  

- Potencial za približevanje vsebin ljudem je lahko ozaveščanje o ekosistemski funkciji 

krajine. Krajina je s svojo pestrostjo podobe povezana tudi s kakovostjo ekosistemov. V 

okviru krajinske politike govorimo o vseh krajinah, ki na različne načine predstavljajo svoje 

tudi ekosistemske značilnosti. Pomembno je poudarjati pomen in vrednost pestrosti (tudi 

nezavarovanih in degradiranih površin) ter tako graditi na ideji o krajini (in prostoru) kot 

vrednoti. 

- Nove oblike turizma kazijo podobo krajine in se idejno izključujejo. Tržna niša turističnih 

ponudb glamping turizma je neokrnjena narava, katere doživetje lahko po svoje onemogoča 

prav postavitev glamping naselij in podobnih atipičnih objektov in njihovo ograjevanje. 

Tematska 'tradicionalna' turistična naselja se gradi poleg starejših vasi, kjer zaradi opuščanja 

rabe kmetij in objektov identiteta upada. 

- Smiselno bi bilo opolnomočenje ljudi z izobraževanjem o domačih in tujih zgledih dobrih 

praks, ki kažejo, da se delovanje za razvoj kakovostne krajine dolgoročno obrestuje, da je 

dobro za lastnika/posameznika in za skupnost in javni interes. S tem se lahko dviguje tudi 

zaupanje ljudi v določila prostorskih aktov in drugih programov in ukrepov države, občine in 

različnih strokovnih služb.  
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- Regionalni manager je lahko primer dobre prakse – terenski delavec, ki spremlja razvoj 

dejavnosti in podpira izvajanje načrtovanih ukrepov in vodi prizadevanja za celovito 

upravljanje območja. Nasveti pridejo do ljudi in odzivnost vseh akterjev upravljanja je bolj 

učinkovita, podoba krajine pa zavidljiva in vzdrževana. 

- Lokalna svetovalna pisarna je dober način za prenos državnih, občinskih in resornih 

pravil in programov na teren, kot možnost pridobiti informacije in pojasnila ter tudi kot 

možnost za informirano, strokovno podprto, iskanje novih rešitev in usklajevanje posameznih 

ukrepov. To je lahko tudi posameznik, ki se za informacije o podrobnejših vsebinah, ki jih ne 

obvlada, obrne na druge službe in dotične organe (povezovanje nalog), to je potencial za 

nova delovna mesta, ki se lahko razvijejo za potrebe medresorskega vodenja projektov in 

programov s podporo kohezijskih sredstev. 

- Ena od oblik uveljavljanja krajinske politike bi lahko bilo vrednotenje lokalnih območij v 

sodelovanju s stroko in ljudmi. S tem se razširi splošno zavedanje o vrednotah zaradi 

katerih določene službe prihajajo v določeno okolje ter vpliva na poistovetenje s krajino. 

Rezultat bi bil lahko več stransko uporaben, tudi kot strokovna podlaga za opredeljevanje 

ustreznosti posegov različnih resorjev. Država bi predpisala obveznost izdelave takih podlag 

ter enotna navodila in kriterije za izvajanje vrednotenja.  

- Dobrodošla bi bila služba za urejanje krajine na strateškem nivoju (državna ali 

regionalna), ki bi spremljala stanje, koordinirala razvoj in nadzirala izvajanje akcijskega 

načrta krajinske politike. 

- Spodbujati je treba medsektorsko sodelovanje in soudeležbo vseh akterjev od 

zasnove do izvedbe aktov, projektov in strategij. 

- Oblikovati je treba splošen medresorski dogovor o problematiki urejanja krajine ter 

opredeliti stališče države do tega kaj v prostoru ohranjamo in kaj razvijamo. 

- Dobrodošlo za hitro in učinkovito je lahko vključevanje fakultet in študentov (bodoči 

strokovnjaki, mentorji, strokovnjaki iz prakse) v procese vrednotenja, izvajanja popisov in 

inventarizacije in podobno (velike količine analitičnega dela v kratkem času).  

- Ekološko kmetovanje predstavlja eno od ključnih razvojnih niš z velikim potencialom za 

izvajanje sistemskih ukrepov, ki sooblikujejo krajino na razvojni in varstveni način. Razviti 

bi bilo treba organizacijo sistemskega lokalnega svetovanje ekološkim kmetom za večjo 

konkurenčnost takega načina kmetovanja, nuditi več pomoči pri prestrukturiranju ter jih 

oprostiti finančnih ali birokratskih bremen.  

 

POVZETKI PANELNEGA DELA RAZPRAVE  

 

PROBLEMI 

1. Ekonomska vrednost prostora postaja pomembnejša od njegove družbene ali 

biološke vrednosti 

- Neozaveščene občine popuščajo kapitalu  
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- Nestrokovne politične odločitve ovirajo delo strokovnih institucij (argument moči 

prevlada nad strokovno etiko) 

2. Krajina je marginalna tema 

- Manko meril za opredeljevanje krajinskih vrednot  

- Ni pristojnih za urejanje krajine 

- Ni skupne vizije, monitoringa ali nadzora 

- Manko regionalne ravni upravljanja 

- Veljajo dvojna merila pri izvajanju strategij in načrtov, ni sankcij za neskladno ravnanje 

in ni spodbud za dobre prakse 

3. Neskladno delovanje resorjev 

- Sektorji delujejo nepovezano 

- Ni komunikacije ali koordinacije med resorji, tako na strateškem kot na operativnem 

nivoju.  

- Stroke se med seboj ne poznajo 

- Fizična, upravna in finančna ločenost uradnikov 

4. Pri vrednotenju se zanemarja človeška in družbena komponenta krajine 

- Neučinkovito širjenje vsebin med ljudmi. 

- Premalo spodbud in drugih oblik pomoči ter ozaveščanja posameznika pri njegovem 

delovanju, ki vpliva na krajino. 

5. Slab prenos vsebin iz strateške na operativno raven  

- neučinkovito prenašanje strateških izhodišč v izvedbeno prostorsko načrtovanje  

- pomanjkanje zavedanja o pomenu strateškega pristopa k udejanjanju ukrepov in rešitev 

v praksi urejanja in rabe prostora 

REŠITVE 

1. Oblikovanje medresorskih smernic za urejanje krajine 

- Skladno z delovanjem vseh resorjev morajo delovati razločno napisana merila 

vrednotenja in določanja rabe krajine. Transparentnost prostorskih načrtov je temeljna za 

njihovo uspešno izvajanje.  

- Le konkretne smernice se lahko učinkovito vključuje v pripravo aktov. 

2. Izdelava pregleda obstoječih instrumentov za urejanje krajine posameznih resorjev 

in predloga, kako bi jih lahko smiselno uporabili za varstvo, razvoj ali upravljanje 

krajine 

 

3. Povečati stopnjo ozaveščenosti o pomenu krajine pri posamezniku in v družbi 

(politiki) 
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- Delati bistveno bolj vključujoče (vse stoji in pade na ljudeh). 

- Ljudi vpeti v vrednotenje, pripravo strategij in ukrepov ter jih podpreti pri  izvajanju 

njihovih dejavnosti. 

- Ozaveščati in izobraziti občine, da lahko uveljavljajo pravico do urejanja prostora. 

- Razlaga pomena lokalne krajine in vzročno posledičnih dejavnikov v njej. 

-Priučiti krajino različnim družbenim skupinam kot skupno vrednoto, ki jo je treba varovati 

in spoštovati. Kvaliteta lokalnega življenja se zagotavlja prav z višanjem vrednot. 

- Medresorske delavnice, strokovna usposabljanja, izobraževanja za vse, ne le za 

prostorske načrtovalce. 

- Ozaveščanje na neprisiljen način v lokalnih novicah. Strokovni kader bi lahko v člankih 

ali kolumnah pokrival prostorsko tematiko.  

- Spodbujati udeležbo različnih strok in profilov ljudi na javnih razpravah. 

4. Zagotovitev stika med strateško in operativno ravnijo 

- Lokalne svetovalne pisarne (»regionalni manager«). 

- Zaposlitve v okviru LAS, ki lahko poskrbijo za kontinuirano črpanje sredstev v skladu s 

skupnimi strateškimi izhodišči in razvojnimi programi.  

- Prenos obveznosti za poročanje o upoštevanju smernic iz strateških aktov pri 

posameznem posegu v prostor na načrtovalca.  

5. Uveljavitev nadsektorske službe 

- Krovna institucija, ki bi skrbela za spoštovanje prostorskih dokumentov z vidika vseh 

sektorjev.  

- Skupina ljudi, ki bi bili zadolženi za poznavanje sektorske zakonodaje, sledila 

spremembam in temu, kako vplivajo na različne sektorje (vodarstvo, kmetijstvo, varstvo 

narave itd) ter skrbela za usklajevanje (za horizontalno sinhronizacijo zakonodaje). 

6. Vzpostavitev službe za inšpekcijo in monitoring 

- Preventivno reševanje problemov legalizacije črnih gradenj in ostalih motečih ureditev v 

prostoru. 

- Ustaviti projekte, ki niso v skladu s prostorskimi predpisi območja, oziroma jih ne 

odobriti.  

- Nadzoruje aktivnosti izvajanja akcijskega načrta krajinske politike. 

- Usmerja raziskovalno dejavnost na temo krajine. 

7. Širša strategija prostorskega razvoja 
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- Določitev skupnih vrednot, ki bi temeljile na družbeni pomembnosti krajine (aktualni 

dokument SPRS je napisan kvalitetno, lahko se ga zgolj dopolni s širšo strategijo).  

- Zasnova sistemskih medresorskih rešitev in srečanj. 

8. Optimizacija birokratskih postopkov 

 

- Izdajanje skupnih dovoljenj/mnenj za isti poseg (primer namakanje). Soglasodajalci bi 

lahko izdali skupno mnenje, v katerem bi se opredelili v vseh dotičnih vidikih, ki zadevajo 

določen projekt ali poseg. 

 

ZAKLJUČEK 

V pristopih k ohranjanju krajinske identitete bi se za doseganje večjega učinka morala 

pozornost namenjati dejavnostim, ki so povezane z rabo prostora. Ključna sektorja, ki najbolj 

opazno soustvarjata in vplivata na podobo krajine sta kmetijstvo in turizem. 

Okvir priprave krajinske politike ima velik potencial za povezovanje resorjev ter večjih in 

manjših projektov pod skupnimi cilji in vrednotami. Neusklajenost med različnimi strokovnimi 

institucijami in nosilci urejanja prostora je temeljni problem, ki ustvarja veliko drugih težav, s 

katerimi so na koncu obremenjeni predvsem izvajalci operativnih ukrepov (lastniki, kmetje ..). 

Iskanje razmerja med varstvom in razvojem krajine bo predstavljalo izziv tudi pri oblikovanju 

izhodišč za krajinsko politiko.  
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