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Glavno vodilo štirih delavnic za širšo javnost, ki jih je izvedla CIPRA Slovenija, je bilo 

udeležence spodbuditi k razmisleku o krajini kot prepletu različnih prizadevanj in procesov, jim 

prisluhniti glede njim pomembnih vidikov soočanja s krajino, ustvariti možnost dialoga in 

možnosti nadaljnjega postopanja v okviru Krajinske politike Slovenije.  

 

PRVA DELAVNICA 

 

Prva delavnica je potekala v sklopu seminarja Pokrajinska ekologija, udeležili so se je študenti 

krajinske arhitekture, geografije ter etnologije in kulturne antropologije. Udeleženci so se v treh 

skupinah prek igre vlog spoznavali s posameznimi tipi krajine, lokalnimi procesi in poskušali 

poiskati vizije za razvoj teh območij. Na podlagi Regionalne razdelitve krajinskih tipov Slovenije 

so izbrali tri študijske primere, vsaj en član skupine je bil domačin z izbranega območja. 

Ker so imeli podobna izhodišča oz. poznali procese, ukrepe, postopke, vezane na krajino, so 

dialog hitro uskladili in prišli do skupnega predloga za reševanje problemov ter evidentiranje 

razvojnih možnosti v obravnavani krajini.  

Kljub temu pa je študentom velik izziv predstavljalo zagovarjanje interesov vloge deležnika, ki 

so jo igrali (župan, kmet, investitor …). Ugotovili smo, da motivov, ki posamezne deležnike v 

prostoru vodijo pri njihovem načrtovanju, upravljanju in varstvu krajine, ne poznajo dovolj dobro 

in skupaj zaključili, da sta participacija in transparentnost procesov pri razvoju in varstvu krajine 

zato neobhodna. 

 

DRUGA DELAVNICA 

 

Druga delavnica je potekala v Pivki. Udeležili so se je lokalni prebivalci: kmetje, predstavniki 

občine, medijev, krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, drugih državnih in zasebnih 

služb. 

V  dveh skupinah so raziskovali, kaj jim pomeni krajina, opredelili procese v njej in podali 

mnenja, kako bi želeli postopati v prihodnje.   

Domačini so povedali, da jih pesti odsotnost skupne vizije krajine, v kateri bi lahko kvalitetno 

bivali različni profili ljudi z različnimi potrebami in željami; tudi hitri in neusklajeni procesi 

spreminjanja krajine jim ne zbujajo zaupanja. Kot največjo težavo pri načrtovanju in upravljanju 

krajine  so navedli pomanjkanje konstruktivnega dialoga. 

Izpostavili so, da je za posameznike, ki upravljajo krajino, pomembno dobro razumevanje 

vzrokov, zakaj so določeni ukrepi, prepovedi ali usmeritve potrebni, ne zadošča jim le suha 

komunikacija omejitev. Zaradi nepojasnjevanja pravil se jim namreč ta zdijo vsiljena, v 

kombinaciji z dolgotrajnimi postopki pridobivanja soglasij se pogosto rezultirajo v nepoštevanje 

določil, to pa vodi v nadaljnje konflikte in razgradnjo krajine. 

 

Poudarili so pomen učinkovite komunikacije in pri tem navedli primer sprejemanja OPPN: ob 

javni razgrnitvi načrta »ureditve površin nadzemnega pridobivalnega prostora v Volčah« so 
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sicer bili obveščeni, a vsebine nikakor niso razumeli kot predlog širitve lokalnega kamnoloma. 

Na javni obravnavi je bil tako prisoten le en občan, postopek se je odvil, lokalna skupnost pa 

se sedaj na pobudo odziva negativno. 

Nad principom krajinske politike na lokalnem nivoju so bili precej navdušeni; podali so pobudo 

za raziskavo, kakšne krajine si želimo ter predlagali ustanovitev odborov, delovnih skupin v 

Krajinskem parku, kjer bi s pomočjo strokovnjakov poglabljali teme varstva, upravljanja in 

načrtovanja krajine. 

 

TRETJA DELAVNICA 

 

K razmisleku o nujnosti sprejetja Krajinske politike Slovenije smo želeli spodbuditi tudi z 

okroglo mizo Slovenija – še vedno moja dežela?, za katero so sedli strokovnjaki s področja 

krajinske arhitekture, antropologije, turizma in interpretacije dediščine. 

Gostje so se strinjali, da je krajina tako na simbolni kot tudi povsem fizični ravni podlaga 

identiteti. Kakšna ta identiteta je, je odvisno tudi od stanja krajine.  

Ker pa je krajina hkrati tudi prostor konflikta, saj se v njej krešejo interesi različnih skupin, so 

gostje kot enega izmed načinov za doseganje složnejšega sobivanja predlagali postopke 

prostorskega načrtovanja. Tudi turizem kot panoga (so)oblikuje identiteto – gostje so podčrtali, 

da mora turizem v luči trajnostnega razvoja poleg zagotavljanja ekonomskih koristi tudi 

ustvarjati podlago za ohranjanje pomembnih komponent krajine, ustvarjati zavedanje o 

pomembnosti (in razlogu) njenega ohranjanja, skrbeti za javno zdravje, medsebojno 

razumevanje kultur in za utrjevanje lokalnih identitet.  

Na povedano se je aktivno odzivalo tudi občinstvo; strinjali smo glede prepotrebnega 

celovitega načrtovanja turizma, ki mora kljub pomembni gospodarski vlogi, zagotavljati tudi 

visoko kakovost bivanja lokalnemu prebivalstvu.  

ČETRTA DELAVNICA 

 

Velika večina udeležencev zadnje, četrte delavnice, ki je potekala Solčavi, je bila kmetov –  

spodbodel jih je namreč naslov “krajina je od nas vseh” in še vedno žgoč spomin na družbeno 

lastnino. 

Solčavsko odlikuje dolga tradicija kmetovanja in močna lokalna identiteta ter skupnost, kar se 

kaže v kakovosti krajine. Skupnost je že v začetku 90-ih let prepoznala izzive, ki jih prinaša 

neusmerjen turistični obisk ter pomanjkanje načrtovanja krajine, zato so tudi zavrnili gradnjo 

apartmajskega naselja ob vstopu v Logarsko dolino, vzpostavili Krajinski park Logarska dolina 

ter začeli z usmerjanje turističnega obiska.  

Danes se soočajo z izzivi na področju demografije (odseljevanje prebivalstva), zagotavljanja 

dostopnosti storitev, upravljanja gozdnih površin v luči vedno pogostejših ujm in podnebnih 

sprememb ter prometnimi obremenitvami.   

Prebivalci so na delavnici izrazili nezadovoljstvo nad sodelovanjem z različnimi strokami, ki 

delujejo na področju urejanja, načrtovanja in varstva krajine ter prostora –prebivalci so namreč 

krajino ohranili zaradi svojega spoštljivega odnosa do nje, ne zunanjega pritiska služb ali pravil, 
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zato bi si želeli, da bi se glas lastnikov bolj upošteval. Moti jih npr. dolgo sprejemanje 

prostorskih načrtov, spreminjanje GERK-ov brez obveščanja lastnikov, neupoštevanje lokalnih 

specifik gospodarjenja gorskih kmetij pri ukrepih kmetijske politike …  

 

Varstvo krajine se jim zdi vrednota – menijo pa, da bi te (predlagali so v okviru državljanske 

vzgoje) morali mladim predajati tudi v šolah. 

Udeleženci so poudarili, da za učinkovito upravljanje krajine ne potrebujejo državnih subvencij, 

temveč državo, ki skrbi za svojo lastnino (gozdne površine, infrastruktura, nepremična naravna 

in kulturna dediščina …) kot dober gospodar in tako omogoči visoko kakovost bivanja, izvajanje 

zadolžitev občin ter gospodarski razvoj.  

Ideja krajinske politike se jim je sicer zdela zanimiva, vendar so izrazili upravičen zadržek do 

nje, če bi bila oblikovana zgolj kot niz dodatnih projektno-programskih ukrepov. Ranljivost 

alpskega prostora je v luči sodobnih izzivov izjemna od demografije do prilaganja na podnebne 

spremembe. Udeleženci so poudarili, da mora krajinska politika naslavljati raznolikost 

krajinskih tipov in s tem povezanih ukrepov, predvsem pa mora zagotoviti stabilno okolje za 

gospodarjenje kmetij z omejitvenimi dejavniki  ter dobro obveščenost in vključenost lastnikov 

in prebivalcev pri sprejemanju odločitev o nadaljnji rabi prostora.  

ZAKLJUČEK 

Krajina ljudem predstavlja vrednoto in o njeni usodi se želijo pogovarjati –  z njo povezane 

teme se jih namreč dotikajo tako s čustveno-identitetnega kot (pogosto tudi) ekonomskega 

vidika.  

Udeleženci delavnic so izrazili željo po pravočasnem, odkritem in transparentnem dialogu pri 

načrtovanju in upravljanju krajine. Pomanjkanje medresorskega sodelovanja pa se kaže v 

navzkrižnih ukrepih in neskladnih vizijah razvoja prostora, kar bremeni tako upravljalce kot 

načrtovalce krajine.  

Poudarili so potrebo po lažjem in povezanem sistemu pravil igre – premišljeno zastavljeni, 

uspešno implementirani in korektno izvajani krajinski politiki, ki temelji na družbenem konsenz 

o prihodnosti slovenske krajine.  

 

 

 

 

 

 


