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Izvleček 
 
 
Evropska konvencija o krajini je prvi mednarodni dokumet, katerega predmet obravnave so 
vse (evropske) krajine, ne le izjemne ali dediščinske, pač pa tudi vsakdanje in celo 
degradirane krajine. S podpisom in ratifikacijo Evropske konvencije o krajini je Slovenija 
prevzela odgovornost, da bo izpolnejvala določila te konvencije in izvajala tri temeljne 
politike, ki jih konvencija predpisuje: varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine; da bo krajine 
zakonsko priznala in jih ovrednotila ter vključila v sistem izobraževanja in ozaveščanja. 
Izvajanje določil konvencije je prepuščeno posameznim državam podpisnicam, te naj bi 
krajino - vkolikor tega še niso storile, vključile v svojo zakonodajo, izobraževanje ter prakso 
urejanja prostora.  
V nalogi je uvodni del namenjen predstavitvi teoretskih osnov raziskave, s podarkom na treh 
politikah konvencije. Temu sledi pregled dejavnosti Sveta Evrope ob sprejemanju konvencije, 
pregled izkušenj Evropskih držav pri uresničevanju določil konvencije ter pregled stanja 
izvajanja določil konvencije v Sloveniji. V sklepnem delu je kritično ocenjeno trenutno stanje 
izvajanja konvencije v Sloveniji, podane so možnosti za uporabo tujih izkušenj ter nanizani 
predlogi za nadaljnje delo. Kot ena od možnosti izmenjave izkušenj pri implementaciji 
konvencije je na koncu podan predlog za organizacijo mednarodne konference na temo 
Evropske konvencije o krajini.  
 
 
Ključne besede 
 
 
Evropska konvencija o krajini; varstvo krajine; upravljanje krajine; krajinsko načrtovanje; 
implementacija 
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Uvod  
 
 
Evropska konvencija o krajini je bila s strani držav članic Sveta Evrope sprejeta 20. 
oktobra 2000 v Firencah. Temu so sledile ratifikacije konvencije v posameznih državah 
članicah. V Sloveniji je bila ratificirana dne 15. julija 2003 (Uradni list RS, št. 19/03). S tem 
dokumentom je v evropskem prostoru krajina spoznana kot pomemben del javnega interesa 
na kulturnem, ekološkem, okoljskem in družbenem področju in je hkrati tudi vir za 
gospodarsko dejavnost. Njeno varstvo, upravljanje in načrtovanje lahko prispevajo tudi k 
ustvarjanju delovnih mest. S temi besedami je zelo povzeto izražena poglaviten in najbolj 
pomemben razlog za sprejem Evropske konvencije o krajini.  
 
Države članice Sveta Evrope kot podpisnice te konvencije želijo doseči vzdržni1 razvoj, to je 
razvoj, ki bo temeljil na uravnoteženem in skladnem odnosu med družbenimi potrebami, 
gospodarstvom in okoljem, ob zavedanju, da krajina prispeva k oblikovanju lokalnih kultur in 
da je temeljna sestavina evropske naravne in kulturne dediščine, ki prispeva k človekovi 
blaginji in utrjevanju evropske prepoznavnosti. S to konvencijo države podpisnice soglašajo, 
da je krajina za ljudi kjer koli v Evropi pomemben del kakovosti življenja: v mestnih okoljih in 
na podeželju, na degradiranih območjih ter tudi na območjih visoke kakovosti, na območjih, 
ki se priznavajo za izjemno lepa in privlačna, in na običajnih, vsakdanjih območjih. Države se 
zavedajo, da razvoj kmetijstva, gozdarstva, proizvodnih postopkov v industriji in rudarstvu ter 
regionalnega načrtovanja, urbanizma, prometa, infrastrukture, turizma in rekreacije ter širše, 
spremembe v svetovnem gospodarstvu pogosto pospešujejo spreminjanje krajin, kar želijo 
obvladovati z uresničevanjem določil te konvencije. Ob prepričanju, da je krajina ključna 
sestavina človekove in družbene blaginje in da njeno varstvo, upravljanje in načrtovanje 
pomenijo pravice in obveznosti vsakogar, želijo izpolniti željo javnosti, da bi uživala vse 
kakovosti krajin in igrala dejavno vlogo pri njihovem razvoju.  
 
V konvenciji sta kakovost in pestrost evropskih krajin spoznana kot skupen vir, za katerega  
varstvo, upravljanje in načrtovanje si je treba skupaj prizadevati. Pri tem naj bi države 
podpisnice konvencije upoštevale veljavna pravna besedila na mednarodni ravni na področju 
varstva in upravljanja naravne in kulturne dediščine, regionalnega in prostorskega 
načrtovanja, lokalne samouprave in čezmejnega sodelovanja. Z Evropsko konvencijo o 
krajini želijo države podpisnice zagotoviti nov instrument, ki bo namenjen izključno varstvu, 
upravljanju in načrtovanju vseh krajin v Evropi.  
 
Uveljavitev Evropske konvencije o krajini dokazuje, da postaja skrb za krajino v evropskem 
prostoru vse bolj pristna. Ta skrb sproža vrsto prizadevanj in delovanj za izboljšanje stanja v 
krajini in tudi prizadevanja za to, da z našim delovanjem povzročamo njene čim manjše 
spremembe. Evropska konvencija o krajini zahteva, da države podpisnice zagotavljajo 
ustrezne ukrepe za vrednotenje in ohranjanje krajine na njihovem celotnem ozemlju. 
Izvajanje konvencije je prepuščeno državam podpisnicam, ki morajo svoje politike in 
programe prilagoditi določilom konvencije. Temeljne cilje konvencije – varstvo, upravljanje in 
načrtovanje krajine ter vzpostavitev skupnega evropskega sodelovanja pri reševanju 
vprašanj, povezanih z njo, naj bi dosegali skozi izvajanje ukrepov in politik. Kateri od teh 
ukrepov se izvaja, je odvisno od posamezne krajine. Podobno (glede na pomen posamezne 
krajine) variirajo tudi institucionalne odgovornosti – od lokalne in regionalne, prek nacionalne 
do mednarodne oz. evropske ravni. Pri tem je poseben poudarek namenjen sodelovanju 
širše javnosti pri izvajanju ukrepov (predvsem na lokalni ravni), izkoriščanju lokalnih 
potencialov, virov in znanja. Neposredna vključenost posameznikov in interesnih skupin v 
izvajanje krajinskih politik in programov za uresničevanje določil krajinske konvencije naj bi 
pripomogla k prepoznavanju krajine kot vrednote, krepitvi identitete in odgovornosti do 

                                                 
1 Tu uporabljamo besedo vzdržni kot prevod za angleški sustainable v skladu z opredelitvijo, ki jo daje Zakon o 
urejanju prostora, ker v večji meri ustreza tudi ciljem Evropske konvencije o krajini.  
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krajine. Obenem naj bi se vzpodbujalo sodelovanje ter izmenjavanje izkušenj med različnimi 
območji, kar bi pospešilo povezovanje in preprečilo njihovo izoliranost in samozadostnost.  
 
Poleg zahteve po implementaciji določil konvencije v nacionalno zakonodajo ter posledično v  
varstveno, upravljavsko in načrtovalsko prakso, konvencija v 7. členu zavezuje pogodbenice, 
da o krajinah razpravljajo tudi na mednarodni ravni. Cilj Sveta Evrope je doseči večjo 
enotnost med članicami z namenom ohranjanja in uresničevanja idealov in načel, ki so naša 
skupna (evropska) dediščina. Skrb za krajino se, prav tako kot krajina sama, ne konča na 
mejah posameznih držav, temveč mora biti zastavljena širše. Ker je način izvajanja oz. 
uresničevanja konvencije v veliki meri prepuščen posameznim državam podpisnicam, je 
pričakovati razvoj številnih metod vključevanja konvencije v nacionalne zakonodajne 
sisteme. Ena sama metoda vrednotenja, upravljanja in načrtovanja krajin tudi ni primerna za 
uporabo na celotnem evropskem območju. Vsako krajino so oblikovale generacije lokalnih 
prebivalcev, ki so v njej pustile svoj pečat in svoj pogled nanjo, prav tako so sodobni načini 
urejanja krajine različni – odvisni od urejanja v pretekosti ter sodobne zakonske ureditve tega 
področja. Čeprav pozitivne izkušnje iz ene države niso vedno neposredno uporabne v drugi 
državi, je nujno sodelovanje med posameznimi državami pri prenašanju načinov 
implementacije konvencije v varstveno, upravljavsko in načrtovalsko prakso. 
 
Evropsko konvencijo o krajini je do sedaj2 podpisalo 31 držav, ratificiralo pa 19. To število 
kaže na to, kako velik pomen nacionalne vlade pripisujejo tej pogodbi oz. pravnim in 
političnim učinkom, ki naj bi jih izvajanje konvencije povzročilo, tako na lokalni in regionalni, 
kot tudi na državni in Evropski ravni. Veljavnost in izvajanje konvencije bo omogočilo 
demokratizacijo krajine z navezavo na lokalne in regionalne skupnosti ter na drugi strani 
nove razsežnosti mednarodnega delovanja, ki bo izboljšalo kakovost življenja teh skupnosti 
(The contribution of Local and Regional Authorities to the Implementation of the European 
Landscape Convention, 2004). 
 
Slovenija že danes v veliki meri vključuje zahteve Evropske konvencije o krajini v planske in 
izvedbene akte od državne do lokalne ravni. Razvoj, načrtovanje in upravljanje ter varstvo 
krajine je predpisala v zakonodajnih dokumentih. Pri načrtovanju prostorskega razvoja so kot 
pomembne vsebine izpostavljeni konkretni cilji na področju varstva, upravljanja krajin in 
krajinskega načrtovanja, kar vključuje tudi nekatere cilje s področja varstva okolja, ohranjanja 
narave in varstva kulturne dediščine. Vse več pozornosti se posveča vključevanju krajinskih 
vsebin v prostorsko načrtovanje in programe posameznih resorjev ter njihovih politik. Hkrati 
postaja vse pomembnejše medresorsko usklajevanje, katerega cilj sta uskladitev interesov v 
prostoru in uporaba različnih sektorskih instrumentov za implementacijo načrtovanih rešitev.  
 
Veliko zahtev in priporočil iz Evropske konvencije o krajini je v Sloveniji že uveljavljenih, 
predvsem celovit pristop k načrtovanju krajin, vrednotenje krajinskih sestavin v postopku 
prostorskega načrtovanja, vključevanje razvojnih in varstvenih sektorjev na samem začetku 
priprave prostorskih aktov. Kljub temu se pojavljajo težave ob uresničevanju planskih 
usmeritev, določil prostorskih aktov in projektnih rešitev na izvedbeni ravni. Možnosti za 
izboljšanje uveljavljene prakse bi bilo treba zagotavljati predvsem z boljšim vključevanjem 
sektorjev – varstvenih in razvojnih – v postopke prostorskega načrtovanja. Izboljšati bi bilo 
treba tudi medsektorsko sodelovanje in nenazadnje, treba bi bilo tudi spodbujati aktivno 
vključevanje lokalnega prebivalstva pri obravnavi krajinskih vsebin, razširjanju njihovega 
pomena in ustreznega upravljanja za dosego želenega stanja kulturnih krajin.   
 

                                                 
2 Stanje avgust 2005. 
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1 Teoretski okvir raziskave 
 
Evropska konvencija o krajini v 5.b čenu kot tri temeljne krajinske politike postavlja:  
 

- varstvo krajine,  
- načrtovanje krajine in  
- upravljanje krajine.  

 
Posamezne države naj bi razvile metode in ukrepe, s katerimi naj bi oblikovale te tri krajinske 
politike. Čeprav gre dejansko za tri načine uresničevanja ciljev konvencije, jim gre v besedilu 
konvencije oznaka politike. Navsezadnje bi politiko lahko imeli za način uresničevanja nekih 
ciljev, za način urejanja družbenih razmer, kot nam to pojasnjuje tudi slovarska razlaga 
izraza politika (Bajec, 1994:900). Natančnejši pomislek bo seveda pokazal, da poimenovanje 
teh treh politik ni povsem konsistentno. Varstvo ne pomeni neogibno posebne metode 
delovanja, temveč je s tem raje opredeljen cilj nekega delovanja, prav tako se upravljanje kot 
dejavnost in način obnašanja pri uresničevanju nekih ciljev in planiranje kot priprava 
postopkov za doseganje ciljev dejansko ne izključujeta oziroma alternirata. Imamo ju lahko 
za dejavnosti, ki se medsebojno prepletata. Iz konteksta besedila konvencije vendarle lahko 
razberemo, da so imeli sestavljavci besedila v mislih tri med sabo različne čeprav 
dopolnjujoče si načine doseganja ciljev konvencije, ko so opredeljevali tri temeljne politike. V 
nadaljevanju kratko predstavljamo metodološke posebnosti teh treh politik. Kratek pregled je 
pomemben zaradi nadaljnje razprave o uresničevanju Evropske konvencije o krajini. 
 
 
1.1 Varstvo  
 
Ena od razlag pojma varstvo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je: prizadevanje, da se 
kaj ohrani: ukrepi za varstvo narave, okolja / varstvo morja pred onesnaževanjem / zavod za 
spomeniško varstvo (Bajec, 1994: 1491). V kontekstu Evropske konvencije o krajini je 
varstvo mogoče razumeti kot ukrepanje, ki se izvaja znotraj vnaprej določenih in izbranih 
območij. Znotraj takih območij se zagotavlja ohranjanje določene fizično-morfološke in/ali 
simbolne zgradbe. To sicer štejemo za toliko pomembno, da ji namenjamo posebno skrb z 
zagotavljanjem njenega bolj ali manj neposrednega varstva z ukrepi ohranjanja dejavnosti, ki 
so krajinske strukture ustvarile in ohranjale, z ukrepi neposrednega vzdrževanja, lahko tudi 
kot povsem posebno dejavnost vzdrževanja, ko posredno vzdrževanje preko neke druge 
dejavnosti ni uspešno. Samo varstvo predpostavlja nekaj drugih opravil: 
 

1. Temeljito prepoznavanje krajin na nacionalnem ozemlju, to pomeni, da je osnova za 
izvajanje te politike temeljito evidentiranje nacionalnega krajinskega bogastva. 
Evidentiranje bogastva pa narekuje tudi ustrezno tipološko prepoznavanje krajin.  

2. Vrednotenje krajin v pogledu varovanja vrednih posebnosti. (Pri varstvu naravnih 
vrednot so merila za vrednotenja povezana z redkostjo, ogroženostjo, ekološko 
pomembnostjo, to je vlogo v ekosistemu in njegovih notranjih odnosih, naravno 
ohranjenostjo oz. nemotenostjo naravnih procesov, toda tudi izjemnostjo, 
nenavadnostjo, tudi pričevalnostjo in zato znanstveno in izobraževalno vrednostjo. Pri 
varstvu kulturnih krajin izstopajo predvsem tiste morfološke in še zlasti simbolne 
posebnosti, ki imajo veliko pričevalno vrednost, ki so kakorkoli pomembna kot 
nacionalna ali lokalna kulturna dediščina. Toda pomembne so tudi kultne vrednosti, ki 
jih ustvarja harmoničnost krajinske ureditve, splet naravnega in kulturnega, vzorci 
rabe, pretekle in sedanje, nenazadnje vse to, kar lahko strnemo pod sintagmo – 
krajinske prijetnosti in vidne privlačnosti.) 

3. Opredelitev območij, ki jih lahko označimo kot območja izjemne krajine ali izjemnih 
krajin. Pri opredeljevanju takih območij je vedno v ospredju vprašanje, koliko takega 
prostora opredeliti, kakšen naj bo obseg. Odgovor je v resnici odvisen od tega, v 
kakšni meri lahko v neki deželi uveljavimo druge načine doseganja ciljev konvencije, 
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to je upravljanje in planiranje. Ko mehanizmi upravljanja in planiranja niso uveljavljeni, 
je lahko neposredno varstvo z določanjem varovanih območij edini način doseganja 
ciljev konvencije in v takem primeru je obseg območij izjemnih krajin lahko večji. 
Vedeti je treba, da ima način neposrednega varstva tudi slabo stran, to je, da je v 
znatni meri nedemokratičen in pogosto pomeni omejitve za življenje na lokalni ravni. 
To slednje izhaja sicer iz izkušenj z uvajanjem zavarovanih naravovarstvenih 
območij. Na tem področju varovanja so s takim načinom varstva največje in že 
dolgoletne izkušnje, tako doma kot v svetu.  

 
 
1.2 Upravljanje  
 
Upravljanje pomeni, kot nas poduči slovar (Bajec, 1994:1464), urejanje, usmerjanje življenja 
v kaki družbeni skupnosti. Nanaša se torej na neko dinamično okolje, v katerem se dogajajo 
spremembe spontano ali kot drobne posamezne odločitve, vendar jih zaradi doseganja nekih 
ciljev morda ne moremo šteti za ustrezne. Upravljanje zahteva poseben načrt, imenujemo ga 
upravljavski načrt, s katerim opredelimo ukrepe, ki jih je za usmerjanja toka dogodkov v neki 
krajini treba uveljaviti, da bi dosegli želeno stanje – cilj. O upravljavskih načrtih običajno 
govorimo v zvezi z zavarovanimi območji. Zanje so tudi predvideni kot temeljni dokumenti 
njihovega urejanja, npr. za naravovarstvena območja z Zakonom o ohranjanju narave. Tako 
upravljanje se dejansko nanaša na prvo politiko, ki ob samem opredeljevanju območij 
zahteva, kot je že bilo poudarjeno, tudi zasnovo ukrepov za usmerjanje dinamike prostora -  
naravnega in človekovega/družbenega življenja. Upravljavski načrti so v slovenski 
zakonodaji predpisani z dvema zakonoma: 

- Zakon o ohranjanju narave predpisuje upravljavske načrte za narodne in regijske 
parke, v katerih se podrobneje opredelijo varstveni režim in razvojne usmeritve 
zavarovanega območja. V 60. členu zakona je načrt upravljanja opredeljen kot 
programski akt, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, 
rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za varstvo 
naravnih vrednot ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega prebivalstva. 

- Zakon o vodah predpisuje izdelavo načrtov upravljanja z vodami na vodnem območju 
Donave in Jadranskega morja ter podrobnejših načrtov upravljanja z vodami za 
posamezno povodje, porečje ali njegov del.  

 
V kulturni krajini upravljanje pravzaprav pomeni obvladovanje sklopa vseh dejavnosti, ki 
spreminjajo fizični prostor, kot na primer obdelovanje kmetijskih zemljišč, gozdnogojitvena 
dela, gradnja infrastrukture, urejanje rekreacijskih objektov in naprav, bivališč ipd., bodisi 
obvladovanje (v tem kontekstu je to domala vedno ohranjanje) vzorcev življenja v prostoru z 
delom in delovnimi navadami, premikanjem, dejavnostmi prostega časa in dejavnosti kultov, 
simbolnih vzorcev in medsebojnega komuniciranja. Tudi v tem primeru upravljanje zahteva 
oblikovanje prostorskih enot – območij, znotraj katerih je mogoče usmeritve za tok dogodkov 
poenotiti, zapisati jih v obliki smernic in posrednih stimulativnih ali destimulativnih ukrepov. 
Za uveljavljanje krajinskega upravljanja zato lahko opredelimo naslednje korake: 
 

1. Določanje homogenih prostorskih enot z enovitim značajem, v katerih bo mogoče 
opredeliti skupne (enotne) usmeritve in ukrepe, ki bodo dali enake učinke. Govorimo 
o krajinski regionalizaciji nacionalnega ozemlja. Ker se s smernicami ne omejujemo 
samo na izjemna krajinska območja ali območja naravnih vrednot, v krajinsko 
regionalizacijo zajamemo celoten nacionalni prostor in vsak njegov še tako majhen 
delček uvrstimo, klasificiramo. 

2. V takih enotah prepoznamo strukturo – zgradbo krajine, njene posebnosti, značaj in 
dinamiko procesov, ki o določajo sedanje rabe krajine: kmetijstvo, gozdarstvo, vodno 
gospodarstvo, rekreacija in turizem, energetska izraba ipd. 
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3. Na osnovi posebnosti zgradbe in procesov opredelimo želena stanja krajine. 
Navsezadnje si moramo zastaviti povsem konkretne cilje, k katerim naj bi vodile 
smernice. 

4. Oblikovanje smernic in posrednih ukrepov, kot so različne vzpodbude – subvencije, 
nadomestila ipd.        

 
 

1.3 Načrtovanje 
 
Evropska konvencija o krajini izrecno govori o krajinskem planiranju. Krajinsko planiranje pa 
poznamo kot del prostorskega planiranja, pri katerem je osnovni mehanizem doseganja 
načrtovalnih ciljev z določanjem namenske rabe prostora. Kot način določanja namenske 
rabe prostora je krajinsko planiranje tudi osnova za načrte upravljanja v izbranih krajinskih 
območjih oziroma v varovanih območjih zaradi naravnih vrednot in drugih naravnih vrednosti. 
Tako se zopet pokaže prepletenost dejansko treh ločeno opredeljenih politik, kot jih določa 
Evropska konvencija o krajini.  
 
Krajinsko planiranje je v slovenskem prostoru že uveljavlejno in tudi vključeno v prostorsko 
načrtovalne postopke že vrsto let3. Novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) v svojem 60. 
členu uvaja krajinsko zasnovo kot enega od prostorskih planskih aktov4. Namen krajinske 
zasnove je torej določiti strategijo prostorskega razvoja krajine ter uskladiti in podrobneje 
določiti načine prostorskega urejanja v krajini. Krajinska zasnova določa zasnovo namenske 
rabe prostora, usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo, usmeritve in 
pogoje za urejanje prostora, v njej se prikažejo tudi površine, namenjene javnemu dobru 
(ZUreP-1, 60. člen).  
 
Krajinska zasnova se kot del (dopolnitev) strategije prostorskega razvoja občine izdela za: 

- območja protislovij med razvojnimi potrebami in varstvenimi zahtevami, kjer so hkrati 
prisotne različne potrebe za razvoj dejavnosti v prostoru in zahteve za varstvo 
različnih sestavin prostora, 

- območja prostorskih ureditev, kjer je pričakovati znaten vpliv na krajino, kulturno 
dediščino, biotsko raznovrstnost, naravne vrednote, naravne vire ter kakovost okolja, 
ali kjer je pričakovati spremembe krajinskih vzorcev ter posledično spremembe glede 
rabe prostora, tako da je potrebna sprememba usmeritev glede organizacije drugih 
dejavnosti v prostoru ter sprememba zasnove namenske rabe prostora, 

- degradirana krajinska območja zunaj poselitvenih območij, kjer so možnosti za rabo 
prostora, opravljanje dejavnosti, varstvo kulturnih sestavin ali naravnih kakovosti 
prostora zmanjšane ali omejene zaradi prekomernega obremenjevanja okolja in 

- obstoječa in predvidena širša zavarovana območja (Pravilnik o podrobnejši vsebini..., 
20. člen). 

 
Tudi ta mehanizem, ki ga določa konvencija je v mnogih primerih, kot že rečeno, povezan s 
prvima dvema. Predvsem upravljavski načrti nujno potrebujejo vzporeden prostorski načrt oz. 
sami vsebujejo elemente prostorskega načrta. Upravljanje pomeni usmerjanje delovanja na 
določenem območju oz. na detajlnejši ravni zbirko ukrepov, za katere pa ni nujno, da veljajo 
na celotnem območju. V točki, kjer je treba določiti, za katero območje veljajo določeni 
ukrepi, upravljavski načrt postane hkrati tudi prostorski načrt.  
 

                                                 
3 Od l. 1984 poznamo akt krajinsko zasnovo za načrtovanje krajine. Krajinska zasnova je bila opredeljena kot del 
dolgoročnega plana občine, in sicer za podrobnejšo načrtovalsko obdelavo posameznega krajinskega območja 
znotraj občine. V resnici je bila opredeljena kot vzporedni in do določene mere analogen dokument urbanistični 
zasnovi. 
4 Dolgoročni plan občine nadomešča s strategijo prostorskega razvoja občine. To naj bi bil tisti prostorsko planski 
akt, ki bi usmerjal razvoj v prostoru s strateškimi opredelitvami. Tudi krajinska zasnova je s tem postala strateški 
planski akt. 
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Podobno kot vsaka oblika načrtovanja tudi prostorsko načrtovanje pomeni urejanje in 
preurejanje, to je ustvarjanje novih oblik in novih vsebin v prostoru. Kot ustvarjalno dejanje je 
lahko bolj ali manj eksplicitno, to je členjeno v posamezne jasno opredeljene korake. Ti so: 
 

1. Ustvarjanje osnovne vednosti o prostoru – fizičnem in družbenem. Danes tega ne 
kaže posebno poudarjati, ker so posamezne naravoslovne discipline že dokaj 
temeljito pregledale prostor in so na voljo številni podatki o prostoru.   

2. Spoznavanje prostorskih zakonitosti zaradi možnosti, da se ustrezno napove 
prihodnje dogajanje v prostoru. 

3. Preverjanje dosegljivosti načrtovalnih ciljev – vrednotenje možnosti za različne oblike 
razvoja v prostoru. 

4. Preverjanje možnosti za uresničevanje varovalnih zahtev. 
5. Opredelitev namenske rabe prostora v skladu s postopkom optimiranja razvojnih in 

varovalnih možnosti. 
6. Tehtanje alternativ in izbiranje najboljših možnosti. 
7. Izdelava načrta namenske rabe prostora (ali kako drugače poimenovanega), npr. 

krajinske zasnove, krajinske načrta ipd. 
8. Oblikovanje smernic za uresničevanje načrta namenske rabe. 
 
 

1. 4   K harmoničnemu uresničevanju vseh treh politik 
 

Kot že rečeno se vse tri politike dejansko povezujejo v enotno delovanje. Predvsem 
prostorsko načrtovanje in načrtovanje upravljanja se med seboj dopolnjujeta. Varstvo pa tudi 
imamo lahko samo za obliko prostorskega načrtovanja. Pri varstvu, ki ga razumemo kot 
oblikovanje posebnih območij, npr. varovanih naravnih območij ali izjemnih (kulturnih) krajin, 
gre namreč samo za metodološko drugačno obliko načrtovanja prostora. V varstvu je torej 
implicirano prostorsko načrtovanje in hkrati z njim tudi upravljanje. Ker ga konvencija 
opredeljuje kot samostojno politiko, kot metodološko entiteto, je prav, da ga tu tudi 
metodološko razčlenimo.  
 
Glede na druge oblike urejanja in načrtovanja okolja bi ga lahko označili kot standardizacijo, 
to je neke vrste vnaprejšnje oblikovanje prostorskih rešitev. Pri tem nam beseda vnaprejšnje 
pomeni, da preden pričnemo s postopkom prostorskega načrtovanja, ki dejansko pomeni 
način usklajevanja interesov v prostoru, izstopi posamezen interes. Zaradi neke vnaprej 
opredeljene pomembnosti si tak interes izbere namembnost prostora ne oziraje se na druge 
interese. Iz prostorskega 'kolača' si vnaprej odreže svoj kos. Razumljivo je, da tak sistem 
deluje le, če je to, kar smo vnaprej določili kot namembnost ne oziraje se na druge interese, 
ustrezno prostorsko omejeno oziroma ne posega na 'interesna območja' drugih dejavnosti v 
prostoru. Obseg prostorskih rezervatov bo zato vedno omejen. Ker se taka izjemna oblika 
določanja namenske rabe prostora nanaša pretežno na varstvene interese, pomeni njeno 
prostorsko omejevanje tudi omejevanje varstva. V slovenskem naravovarstvu so to poskušali 
preseči s širjenjem take oblike neposrednega varstva. Predlog, da se varuje domala 40 % 
slovenskega nacionalnega ozemlja v obliki rezervatnega varstva, dokazuje to varstveno 
nedorečenost takega načina varovanja. Prav zato Evropska konvencija o krajini predvideva 
še dve politiki do urejanja in varstva krajine, ki to prvo, neposredno varstvo, lahko ustrezno 
dopolnita. Izkušnje s podobnim dogajanjem v Združenih država Amerike (glej Fung A., 
Wright E.O., 1999, Experiments in Empowered Deliberative Democracy, http://www.ssc. 
wisc.edu/~wright/deliberative.html) kažejo, da se je zaradi pritiskov drugih interesov tako 
neposredno varstvo preoblikovalo v pripravljanje prostorskih in upravljavskih načrtov ob 
upoštevanju vseh interesov do prostora. Ta kratek teoretski razmislek podprt z dejanskimi 
izkušnjami naj bi povedal, kako si pri uveljavljanju Evropske krajinske konvencije dejansko 
moramo prizadevati za uresničevanje vseh treh s konvencijo predlaganih politik.  
 
 

http://www.ssc/
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1.5 Povzetek najpomembnejših določil Evropske konvencije o krajini 
 
Evropska konvencija o krajini med drugim navaja  splošne ukrepe (5. člen), s katerimi se 
vsaka pogodbenica zavezuje:  
 
a) da bo krajine zakonsko priznala kot bistveno sestavino človekovega okolja, kot izraz 

raznovrstnosti skupne kulturne in naravne dediščine ljudi  ter temelj njihove istovetnosti; 
b) da bo oblikovala in izvajala krajinsko politiko, katere cilji so varstvo, upravljanje in 

načrtovanje krajine na podlagi sprejemanja posebnih ukrepov, navedenih v 6. 
členu; 

c) da bo določila postopke za sodelovanje javnosti, lokalnih in regionalnih skupnosti ter 
drugih zainteresiranih strani pri opredeljevanju in izvajanju krajinske politike (navedene v 
odstavku b zgoraj); 

d) da bo krajino vključila v svojo politiko regionalnega in urbanističnega načrtovanja ter v 
svojo kulturno, okoljevarstveno, kmetijsko, socialno in gospodarsko politiko in tudi v vse 
druge politike, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na krajino. 

 
V 6. členu konvencija navaja posebne ukrepe, s katerimi se vsaka pogodbenica zavezuje:  
 
a) Ozaveščanje: da bo civilno družbo, zasebne organizacije in javne organe ozaveščala o 

vrednotah krajine, njeni vlogi in spreminjanju. 
 
b)  Izobraževanje in vzgoja: da bo spodbujala: 
- izobraževanje strokovnjakov za vrednotenje krajine in opravljanje nalog; 
- multidisciplinarne izobraževalne programe na področju politike, varstva, upravljanja in 

načrtovanja krajine, ki so namenjeni strokovnjakom v zasebnem in javnem sektorju ter 
ustreznim združenjem; 

- programe v šolah in na univerzah, ki po ustreznih tematskih področjih obravnavajo 
vrednote, ki jih pripisujemo krajini, in vprašanja, povezana z njenim varstvom, 
upravljanjem in načrtovanjem. 

 
c)  Prepoznavanje  in vrednotenje:   
- da bo na svojem celotnem ozemlju prepoznala svoje krajine; da bo analizirala njihove 

lastnosti in pritiske ter obremenitve, ki spreminjajo krajine; da bo spremljala spremembe; 
- da bo tako prepoznane krajine ovrednotila ob upoštevanju posebnih vrednot, ki jim jih 

pripisujejo zainteresirane strani in prebivalstvo. 
 Pogodbenice bodo postopke prepoznavanja in vrednotenja usmerjale na podlagi 
izmenjav izkušenj in metodologij, organiziranih na evropski ravni.  

 
d) Cilji kakovosti krajine: da bo določila cilje kakovosti za prepoznane in ovrednotene krajine, 

in to po posvetovanju z javnostjo.  
 
e) Izvajanje: da bo uvedla instrumente, katerih cilj je varstvo, upravljanje in/ali načrtovanje 

krajine, s čimer bo uveljavljala krajinsko politiko.  
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2 Izvajanje konvencije v Evropi 
 
 
2.1  Aktivnosti ob sprejemanju konvencije  
 
2.1.1 Aktivnosti Sveta Evrope – seminarji in delavnice 
 
Da bi pospešili podpis in ratifikacijo konvencije, se dogovorili o pravnem sodelovanju in 
pomoči med posameznimi državami ter pregledali učinkovitost implementacije konvencije, 
sta bili v obdobju med sprejemom in ratifikacijo konvencije (20.10.2000 – 1.3.2004) 
organizirani dve konferenci držav podpisnic konvencije. Temu sta sledili delavnici na temo 
implementacije konvencije, organizirani v Strasbourgu maja 2002 in novembra 2003, na 
katerih so bili predstavljeni konkretni primeri in izkušnje z implementacijo konvencije 
(Déjeant-Pons, 2004).  
 
Na prvi delavnici so bile obdelane naslednje teme:  

- krajinske politike: prispevek k blaginji evropskih državljanov in vzdržnemu razvoju z 
upoštevanjem družbenega, gospodarskega, kulturnega in ekološkega pristopa 
(preambula), 

- prepoznavanje in ovrednotenje krajin ter cilji doseganja kakovosti krajine z 
izkoriščanjem naravnih in kulturnih virov (6. člen), 

- dvigovanje zavesti in izobraževanje (6. člen), 
- nova orodja in metode za varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin (5. člen), 
- nagrada Sveta Evrope za krajino (11. člen). 

 
Druga delavnica se je posvečala naslednjim temam: 

- povezava krajin v mednarodne politike in programe (7. člen)  
- čezmejne krajine (9. člen), 
- človekova in družbena blaginja (preambula), 
- prostorsko planiranje in krajina (člen 5.d). 

 
Ob vstopu konvencije v veljavo je bila v Strasbourgu organizirana konferenca, po začetku 
veljave konvencije (po 1.3.2004) pa dva nacionalna informativna seminarja (v Rusiji in 
Romuniji). Tema je sledilo tudi skupno zasedanje Upravnega odbora za kulturno dediščino 
ter Odbora Sveta Evrope za dejavnosti na področju biološke in krajinske raznovrstnosti.  
 
Zadnji delovni seminar Sveta Evrope z naslovom 'Landscapes for urban, suburban and peri-
urban areas' je potekal junija 2005 na Irskem. Glavna namena seminarja sta bila: 

- poudariti pomen krajinskih politik v mestih, s poudarkom na primestnih območjih in 
- izmenjati izkušnje, pripraviti pregled dobrih in slabih primerov varstva, upravljanja in 

načrtovanja krajin, zopet s poudarkom na primestnih krajinah. 
 
2.1.2 Ostali seminarji 
 
Junija 2004 je bil na Norveškem organiziran seminar, na katerem so predstavniki nordijskih 
držav razpravljali o možnih načinih integracije konvencije v lokalne in regionalne politike in 
planiranje. Seminar je bil organiziran tudi z namenom okrepiti kontakte in povezave med 
strokovnjaki, ki delajo na različnih področjih lokalnega in regionalnega planiranja ter varstva 
in upravljanja krajin. Na njem so predstavniki nordijskih držav: Švedske, Finske, Norveške, 
Danske in Islandije najprej predstavili potek implementacije konvencije po posameznih 
državah. Udeleženci so kasneje skozi štiri tematska področja obravnavali samo definicijo 
pojma krajina, njeno spreminjanje ter različne možnosti za vključevanje krajine v sistem 
planiranja. 
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Novembra 2004 je EFLA organizirala seminar The European Landscape Convention … 
shaping the Landscape of Europe, na katerem so bili predstavljeni prispevki o izvajanju treh 
ciljev konvencije – varstva, upravljanja in načrtovanja krajin v različnih evropskih državah. 
 
 
2.2 Evropsko sodelovanje - povezava krajine v mednarodne politike in programe  
 
Cilj Evropske konvencije o krajini je med drugim tudi vzpodbuditi prepoznavanje krajine kot 
vrednote, ki bo skupna različnim kulturam, kar bo omogočalo povezovanje in izmenjavo 
izkušenj med posameznimi državami.  
 
V stvarnosti moramo krajino, kot tudi ostale prvine  okolja, soočati z zahtevami po 
povezovanju, kar pomeni povezavo krajinskih politik v druge politike, ne samo na nacionalni, 
temveč tudi na mednarodni ravni (člen 5d). 7. člen je priporočilo, da krajine povežemo v 
mednarodne ukrepe in politike. 
 
2.2.1 Primeri povezovanja  
 
(a) Dogovor med Moldavijo, Romunijo in Ukrajino o vzpostavitvi in upravljanju 

čezmejnega zavarovanega območja delte Donave in spodnjega dela reke Prut. 
 
Da bi zavarovale biotsko raznovrstnost, krajino in krajinske posebnosti ter izboljšale kakovost 
življenja lokalnih prebivalcev, so tri države Moldavija, Romunija in Ukrajina sprejele dogovor 
o zavarovanju in upravljanju čezmejnega območja delte Donave in spodnjega toka reke Prut. 
Dogovor je bil podpisan v Bukarešti 5. junija l. 2000.  Države podpisnice so sklenile, da bodo 
(Agreement..., 2000, 2. člen): 

- vzdrževale in izboljšale naravno krajino in njene značilnosti, 
- zavarovale naravno dediščino (favno, floro in habitate), 
- ohranjale ekološko in fizično bogastvo,  
- zavarovale in ohranjale kulturno dediščino, 
- kot del politike dvigovanja zavesti o okoljskih ukrepih zagotavljale informiranje in 

izobraževanje javnosti na zavarovanih območjih ter vzpodbujale poznavanje kulturne 
dediščine, 

- spremljale in vzpodbujele gospodarske, družbene in kulturne dejavnosti, da se bodo 
vzdržno razvijale in prispevale k uresničevanju ciljev zavarovanja. 

 
Dogovor države podpisnice obvezuje, da bodo: 

- uskladile metode upravljanja ter sodelovale pri razvojnih projektih s pomočjo 
skupnega programa ukrepov, ki bo osnova za pripravo skupnega načrta upravljanja, 

- uskladile raziskovalne dejavnosti, monitoring flore in favne ter stanja naravnih 
habitatov, 

- vzpodbujale izmenjavo informacij in izkušenj med odgovornimi za upravljanje 
zavarovanih območij ter oblikovale skupni program za izobraževanje sodelujočih pri 
upravljavskem procesu. 

 
(b) Konferenca nordijskih držav 
 
Drug tak primer čezmejnega sodelovanja je konferenca nordijskih držav o implementaciji 
konvencije v sistem planiranja, ki je potekala na Norveškem septembra 2004 in na kateri so 
prisostvovale vse nordijske države: poleg Norveške še Švedska, Finska, Danska in Islandija. 
Gradivo, predstavljeno na konferenci na žalost ni dostopno v angleškem jeziku, zato vsebine 
konference ne moremo podrobneje predstaviti. Izdana je bila brošura z naslovom: Nordic 
Landscapes and the European Landscape Convention, ki je dodana v prilogi. 
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2.3 Prispevek lokalnih in regionalnih oblasti k implementaciji Evropske konvencije 
o krajini 

 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti v okviru Sveta Evrope je na svojem enajstem 
zasedanju maja 2004 v Strasbourgu pripravil poseben memorandum, v katerem je 
pojasnjena vloga lokalnih in regionalnih oblasti pri implementaciji konvencije.  
 
V konvenciji je posebna pozornost posvečena vključevanju regionalne in lokalne ravni v 
pripravo in izvajanje politik, ukrepov in programov za doseganje ciljev, s tem ko: 

-  se konvencija neposredno nanaša na princip subsidiarnosti ter Evropsko listino o 
lokalni samoupravi (4. člen), 

-  obvezuje države pogodbenice k vzpostavljanju sodelovanja lokalnih in regionalnih 
skupnosti pri opredeljevanju in implementaciji krajinskih politik (5. člen), 

- zahteva polno sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti pri prepoznavanju in 
ocenjevanju/ovrednotenju krajin (6. člen). 

 
Povečano zanimanje za krajino kaže tudi na to, da hočejo ljudje ponovno vzpostaviti vez s 
krajem svojega bivanja, ki se je pretrgala pod pritiski modernega načina življenja. Zanimanje 
za krajino je tako odraz odnosa lokalnih skupnosti do njihovega neposrednega okolja in v 
veliki meri rezultat nasprotij v sodobnem družbenem in gospodarskem razvoju. Ta se ne 
more nadaljevati, ne da bi ogrozil dediščino virov, ki jo želimo prenesti prihodnjim rodovom. V 
odgovor na to situacijo so se pojavile zahteve, da mora biti na vseh področjih javnega 
odločanja čim več lokalnega prispevka. Vzpostavljanje tesne povezave med javno politiko in 
lokalnimi viri naj bi bil predpogoj za vzdržen in uravnotežen razvoj.  
 
V skladu z načelom subsidiarnosti morajo tudi lokalne in regionalne oblasti prevzeti vlogo pri 
sestavljanju in implementaciji krajinskih politik. Če so te politike zgrajene na trdnih lokalnih 
temeljih, to vsem vpletenim ponuja možnost, da izkoristijo svoj človeški in družbeni potencial, 
osnovan na njihovemu znanju, tradiciji in lokalni kulturi ter združen z razumevanjem prostora. 
Gledano iz te perspektive lahko krajinske politike pomagajo ohraniti in vzpodbujati vrednote, 
ki so značilne za neko lokacijo ter tako zaustavijo trend poenotenja in uniformnosti. Vendar 
morajo vrednote ki ustvarjajo identiteto, vseeno ostati odprte za pritok morebitnih 
alternativnih družbenih in kulturnih vrednot, ki so prisotne v družbi. Ohranjanje lokalne 
identitete tako ne sme voditi k egocentričnosti in ekskluzivnosti, niti se lokalnih skupnosti ne 
sme vzpodbujati, da se popolnoma zaprejo pred zunanjimi vplivi, pa čeprav z namenom 
ohranjanja teritorialnih korenin.  
 
V večini držav članic Sveta Evrope je odgovornost in skrb za krajino na regionalni oz. lokalni 
ravni. Pri tem je nujna izmenjava informacij med posameznimi skupnostmi, odločitve pa 
morajo biti osnovane na znanju in izkušnjah, tako strokovnjakov, kot tudi lokalnih 
prebivalcev. Za učinkovito varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin, je skladno z načeli 
konvencije treba razviti znanstvene in tehnične pripomočke in metode, s katerimi večina 
lokalnih in regionalnih skupnosti zaenkrat še ne razpolaga. Zato je nujno, da tisti, ki jih imajo, 
prenašajo znanja in izkušnje na ostale.  
 
Z namenom izvajanja konvencije je bila predlagana vzpostavitev evropskega omrežja 
lokalnih in regionalnih oblasti. To omrežje naj bi pokrivalo celotno območje držav in 
omogočilo regijam in lokalnim skupnostim sodelovanje, tehnično in strokovno/znanstveno 
pomoč pri izvajanju ukrepov v skladu z določili konvencije. Obenem bi lahko služilo kot vez 
med različnimi ravnmi oblasti, ki imajo določene obveznosti do krajine in izvajanja krajinskih 
politik, pomagalo bi izboljšati regionalne in lokalne sposobnosti za odločanje ter povezovanje 
z višjimi ravnmi oblasti, namenjeno pa bi bilo tudi izobraževanju javnosti. Vloga tega omrežja 
bi bila predvsem pri pripravi dokumentov o prepoznavanju in vrednotenju krajinskih enot, 
pripravi ciljev kakovosti krajine in odločitev, ki zadevajo varstvo, upravljanje in načrtovanje 
krajin.  
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2.4 Prispevek ECOVAST5-a k implementaciji konvencije 
 
Delovna skupina za krajino v okviru ECOVAST-a je razvila preprosto metodo za 
prepoznavanje krajin (krajinskih območij), ki naj bi jo lahko uporabljali tudi laiki. Pomen te 
metode vidijo predvsem v tem, ker omogoča vključevanje širše javnosti v proces 
proučevanja, varovanja, upravljanja in načrtovanja krajine, kar je tudi cilj same konvencije.  
 
Krajine se razlikujejo po svojih značilnostih, ki so rezultat oblikovanosti površja, kakovosti tal 
in vegetacije, načina rabe, vzorca poselitve ter oblike kmetovanja. Ta poseben značaj 
pripomore k temu, da krajina pomeni dom tistim, ki živijo v njej, in je privlačna tudi za 
obiskovalce. Kombinacija dejavnikov ustvarja edinstvenost krajin in t. im. 'duh prostora'. 
Metoda ECOVAST-a pripisuje poseben poudarek krajinski enoti – območju, ki se po svojih 
lastnostih razlikuje od sosednjih območij. Velikost krajinskih enot je različna, izkušnje iz 
držav, kjer so razvijali postopek s krajinsko enoto, je pokazala, da običajno variira med nekaj 
sto in več tisoč km2.  
 
Metoda, ki jo je razvil ECOVAST, temelji na preprosti matriki, ki vsebuje deset najbolj 
prepoznavnih elementov v krajini: kamnine, podnebje, oblikovanost površja, tla, površinski 
pokrov z vegetacijo in habitati, človekove artefakte in posledice delovanja v krajini ter t. im. 
čustveni vidik krajine6. Poleg matrike naj bi se pri prepoznavanju krajinskih enot uporabljalo 
karto, na kateri je celotna krajinska enota ali več enot (predlagano je merilo 1:100.000), 
pomembeno pa je tudi terensko delo, pri katerem gre za direktno prepoznavanje krajinskih 
enot, določanje robov, zbiranje vtisov o krajini, etc.  
 
 
2.5 Primeri načrtovanja, upravljanja in varstva krajin iz posameznih držav 
 
Varstvo, upravljanje in planiranje krajine je znotraj posameznih držav urejeno na veliko 
različnih načinov. Na Univerzi v Milanu so izdelali študijo, v kateri so primerjali krajinske 
politike iz več evropskih držav: Francije, Velike Britanije, Nemčije, Danske, Nizozemske, 
Italije, Švedske, Norveške, Poljske, Slovenije in Švice, ter ZDA. Študija je bila izdelana z 
namenom poiskati 'navdih', učinkovit način za obravnavo celotne krajine. Tako se je 
osredotočala na proučevanje instrumentov, uporabljenih za implementacijo krajinskih politik v 
različnih evropkih državah. Poseben poudarek so posvečali tudi kulturnemu okviru, 
metodologiji ter analitičnim in operativnim intrumentom varstva, planiranja in upravljanja 
krajin (Scazzosi 2004).  
 
Rezultati študije so pokazali precejšnjo razliko med državami Severne Evrope, te se 
osredotočajo predvsem na okoljske probleme ali probleme, ki zadevajo ohranjanje narave, in 
državami Južne Evrope, ki se bolj posvečajo sledem človekovega spreminjanja krajin, 
kulturnemu pomenu krajine ter njihovim vidnim značilnostim.  
 
Inventarizacija in vrednotenje krajin sta bili izdelani v številnih evropskih državah (npr. 
Slovenija, Portugalska, Španija), vendar Scazzosijeva ugotavlja, da ju ne uporabljajo 
pogosto pri upravljanju in planiranju krajin. 
 
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pristopov k varstvu, planiranju in upravljanju krajin, 
kakor ga izvajajo po posameznih evropskih državah.  
 
Zakonodaja, ki obravnava krajino, je za večino držav dostopna na internetnem naslovu: 
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-
operation/Environment/Landscape/Reference_texts/03_Texts_memberstates.asp#TopOfPage
 
                                                 
5 ECOVAST - European Council for the Willage and Small Town 
6 Predstavljena je bila samo vsebina matrike, ne pa tudi način, kako se jo uporablja, ki je v bistvu najpomembnejši. 
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2.5.1 Velika Britanija:  
 
Varstvo,upravljanje in načrtovanje krajine 
V Veliki Britaniji so posamezna območja zavarovana kot narodni parki (National Parks) in 
območja izjemnih naravnih lepot (Areas of Outstanding Natural Beauty ali krajše AONB). 
Skozi sistem planiranja teh območij je urejena tudi kontrola razvojnih pobud – razvoj mora 
biti v javnem interesu, preuči se tudi ali je res potreben in kakšen je vpliv njegovega sprejetja 
ali zavrnitve na lokalno gospodarstvo. Poleg zaknsko zavarovanih območij izvaja angleška 
Countryside Agency tudi veliko programov za varstvo krajine izven zavarovanih območij 
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/issues/landscap/index.htm. 
 
Za zavarovana območja je treba pripraviti upravljavske načrte. Britanski Zakon o okolju 
(Environmental Act, 1995) v členu 67(1) predpisuje, da je uprava narodnih parkov odgovorna 
za planiranje na lokalnem nivoju na celotnem območju narodnih parkov. Uprave narodnih 
parkov so tako zadolžene za pripravo lokalnih prostorskih planov (Local Plans)7, kot tudi za 
pripravo upravljavskih načrtov narodnih parkov (National Park Management Plans)8.  
 
Leta 2004 je v Veliki Britaniji v veljavo stopil nov zakon, t. im. The Planning and Compulsory 
Purchase Act, ki v načrtovalsko prakso uvaja nekaj sprememb. Tako imenovanih regionalnih 
prostorskih planov (Structure Plans) ni več, regionalne planske smernice (Regional Planning 
Guidance) so nadomestile regionalne prostorske strategije (Regional Spatial Strategies)9, 
lokalne plane (Local Plans) pa je nadomestil t. im. Local Development Framework10, 
sestavljen iz razvojnih in dopolnilnih planskih dokumentov. Lokalni razvojni program (Local 
Development Scheme) je javni program narodnega parka, ki služi kot osnova za pripravo 
lokalnega razvojnega načrta (Local Development Framework). Za planiranje na lokalni ravni 
so na območjih narodnih parkov v celoti odgovorne uprave parkov – te izdelujejo tako 
prostorske plane, kot tudi upravljavske načrte. 
 
Pri pripravi razvojnih planskih dokumentov naj bi sledili štirim zaporednim fazam: 
1. predpriprava (analize, zbiranje gradiva), 
2. priprava (evidentiranje možnosti in predlogov, javno posvetovanje in       
            dokončanje predloga), 
3. pregled (neodvisen pregled plana – inšpektor), 
4. sprejetje in uveljavitev plana. 
 
Naloga načrta upravljanja je, da pripravi usmeritve za delovanje uprave parka in vseh ostalih 
posameznikov ter organizacij, ki imajo interes oz. delujejo na območju narodnega parka. 
Upravljanje je v Zakonu o okolju (Environmental Act 1995) izpostavljeno kot ključna prvina za 
doseganje ciljev, zaradi katerih so bili narodni parki zavarovani. Načrt upravljanja je podprt 
tudi z načrtom ukrepov (Action Plan), v katerem so opredeljeni konkretni ukrepi, ki sledijo 
splošnejšim politikam iz načrta upravljanja. 
 
LANDMAP11 – primer implementacije konvencije iz Walesa 
Poskuse prepoznavanja krajinskih kakovosti in vključevanje v zakonodajo se je v Veliki 
Britaniji začelo že v letih po drugi svetovni vojni. Z zakonodajo je bilo uvedeno planiranje 
mest in podeželja ter zavarovanje naravnih območij izjemnih vrednosti in narodnih parkov. 
Odgovornost za zavarovanje izjemnih krajinskih območij je bila razdeljena med centralno 
vlado in lokalnimi uradi. Nekateri postopki so bili predpisani z zakonodajo, vendar je bila 
večina razvoja in izvajanja postopkov na strani strokovnjakov.  
 

                                                 
7 Environmental Act 1995 
8 Local Government Act 1999 
9 Regionalne prostorske strategije pripravi regionalni planski organ. 
10 Razvojne planske dokumente pripravi (za območja narodnih parkov) uprava narodnega parka.  
11 LANDMAP - Landscape Assessment and Decision-Making Process 

http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/issues/landscap/index.htm
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V naslednjih štiridesetih letih je bila dejavnost tako omejena na prepoznavanaje in varovanje 
izjemnih krajin ter narodnih parkov – poleg cilja varstva narave in krajine so bile poudarjene 
tudi možnosti za razvoj turizma in rekreacije. Lokalne oblasti so pripravo planskih aktov 
združile še s postopki prepoznavanja območij s krajinskimi vrednostmi.  
 
Poskusi ovrednotenja krajin so se v 70. letih nadaljevali s poudarkom na primerjavi kakovosti 
krajin. Čeprav niso bili najbolj uspešni, so vzpodbudili bolj celovit in koordiniran pristop k 
upravljanju podeželja ter pomagali identificirati potrebo po bolj sistematičnem pristopu k 
vrednotenju, upravljanju in načrtovanju krajin.  
 
Za potrebe vrednotenja krajin je bilo treba razviti dosledno metodo. Kmalu se je pokazalo, da 
je ta metoda uporabna tudi za druge namene, vključno za planiranje razvoja. Za razvoj 
metode je bil narejen trileten projekt na območju Warwickshire, jugovzhodno od 
Birminghamske konurbacije. V študiji so se odločili dati prednost razmejitvi krajinskih območij 
pred prepoznavanjem njihovih kakovosti, kar se je kasneje izkazalo kot metodološko zelo 
pomembno. Poleg tega velja posebej poudariti razlikovanje med krajino, kot jo zaznavamo in 
dojemamo danes, in krajino, kakršno si želimo v prihodnosti, z drugimi besedami: kakšno bo 
njeno nadaljnje upravljanje in načrtovanje. Predpostavljeno je bilo, da je večina ljudi glede 
tega zelo konservativna in bi želeli vzdrževati podobo krajine, kakršno poznajo.  
 
Nov pristop naj bi razločeval med različnimi upravljavskimi strategijami – za nekatere krajine 
je to varovanje, za druge izboljšanje zatečenega stanja (celo do stopnje radikalnega 
spreminjanja ali ustvarjanja popolnoma novih krajin), za tretje vzpostavitev nekega 
preteklega stanja. Poročilo projekta iz l. 1991 je vsebovalo tudi smernice za upravljanje 
različnih krajinskih pojavov oz. posebnosti.  
 
Ta izhodišča je prevzel Countryside Council for Wales, ko je prevzel odgovornost za nadaljnji 
razvoj krajin Walesa. Na območju Walesa so razglašeni trije narodni parki in pet t. im. 
območij izjemne naravne lepote12. Poleg teh je bilo v lokalnih razvojnih planih z različnimi 
imeni registriranih veliko krajinskih območij, vendar povečini brez natančnih usmeritev glede 
ocenjevanja njihove vrednosti.  
 
Prevzeta je bila metodologija ocenjevanja kakovosti krajine13, istočasno pa je Countryside 
Council for Wales razvil nov način ocenjevanja/vrednotenja krajin, ki: 

- je bolj strog pri razmejevanju različnih delov krajine, 
- upošteva verjetnost, da posamezniki krajino zaznavajo na različne načine in 
- poudarja raznolikost rab krajine.  

 
Leta 1994 je bila ustanovljena Wales Landscape Partnership Group, ki jo sestavljajo 
strokovnjaki s področja kmetijsktva, podeželja, gozdarstva, dediščine, planiranja, transporta, 
ter predstavniki zavarovanih območij (NP, AONB). Namen te skupine je bil razviti, testirati in 
pospeševati uporabo metodo vrednotenja krajine na območju Walesa.  
 
Projekt so poimenovali LANDMAP. Eno prvih pomembnih spoznanj je bilo, da ocenjevanje 
oz. vrednotenje krajine ni končni cilj dela. Kar je bilo treba pridobiti, so bile informacije o 
krajini, s pomočjo katerih bi izboljšali odločitve in politike ravnanja s krajino v prihodnosti. 
Drugo pomembno vodilo projekta je bilo, da mora biti s pomočjo ustreznih metod omogočeno 
prepoznavanje določenih pojavov in njihovih vrednosti v krajini – slednja se ovrednoti v štirih 
stopnjah: izjemna, visoka, srednja in nizka. 
 
V praksi so to izvajali tako, da so kakovosti prepoznali in ovrednotili  za vsak od petih vidikov 
krajine: kot kakovosti (1) geološke krajine, (2) habitatov, (3) vizualnih in čutilnih lastnosti 

                                                 
12 Areas of Outstanding Natural Beauty 
13 ne piše, - katera metodologija 
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krajine, (4) zgodovinske in (5) kulturne vrednosti krajine. V samem postopku je pomembno 
upoštevati: 

- dostopnost, razpoložljivost potrebnega strokovnega znanja,  
- raven zbiranja informacij – odvisna od merila in velikosti krajine oz. krajinskih 

območij, 
- pomen interesov v krajini, 
- doslednost zbiranja informacij v različnih območjih, 
- premišljeno izkoriščanje tehnologije in zanesljivih, a lahko dostopnih informacij, 
- ali so informacije dostopne vsem potencialnim uporabnikom, predvsem: (1) 

upravljavcem prostora na lokalni in državni ravni ter načrtovalcem razvoja, (2) ljudem, 
ki se zanimajo za svoje okolje – kmetom, gozdarjem, šolarjem, članom društev in 
prostovoljnih organizacij, (3) javnim in zasebnim investitorjem. Cilj LANDMAP-a je bil 
namreč, da bi bile informacije vsem, ki jih zanimajo, dostopne preko interneta. 

 
Ključna razlika med LANDMAP-om in ostalimi pristopi k ocenjevanju/vrednotenju krajine je 
razlikovanje med upoštevanjem različnih pogledov na krajino oz. vidikov proučevanja krajine. 
Pri LANDMAP-u strokovnjaki z različnih področij sledijo sistematičnemu postopku pri 
prepoznavanju območij in njihovih značilnosti, za katere menijo, da jih je treba registrirati ter 
nanje opozoriti tiste, ki bodo odločali o prihodnjemu razvoju krajine. Viri informacij za 
prepoznavanje vrednih krajinskih območij so predvsem: 

- pri geološki krajini: geološke karte ter ostale geološke, hidrološke in geomorfološke 
raziskave, 

- pri habitatih: rezultati kartiranja habitatov in ostale študije habitatov, 
- pri prepoznavanju vizualnih in čutnih lastnostih krajine je najpomembnejše terensko 

delo in poznavanje prostora, v kombinaciji z analizo ortofoto posnetkov, 
- zgodovinska krajina pomeni prisotnost vojaških, političnih in zgodovinskih dogodkov v 

prostoru, 
- kulturne vrednosti krajine so analizirane s pomočjo zgodovinskih informacij, poseben 

poudarek je na vplivu na družbo in posameznike, upoštevane so različen sodobne 
družbene in ekonomske skupine in pojavi ter odziv umetnosti in kulture na krajino.  

 
Vseh pet vidikov proučevanja krajine je enakovrednih in znotraj vsakega so posamezna 
krajinska območja oz. njihove kakovosti ovrednotene na štiristopenjski lestvici. V tej obliki 
vrednotenje krajine vstopa v planski proces – kot sistem informacij, ki politikom in ostalim, ki 
sprejemajo odločitve omogoča, da ohranijo tiste kakovosti, ki so neposredno povezane s 
krajino. Informacije, ki jih podaja LANDMAP vključujejo tudi priporočila o tem, kako naj se 
določene krajinske kakovosti vzdržuje, upravlja oz. kako se jih lahko izboljša.  
 
2.5.2 Norveška 
 
Na Norveškem ne poznajo posebnih ukrepov za eksplicitno varovanje krajine. Krajina je 
obravnavana v zakonodaji in sektorskih politikah. Na državni ravni morajo vsi sektorji 
prevzeti odgovornost za svoj vpliv na fizično okolje. Problem, ki se pri tem pojavlja je 
predvsem v tem, da ni jasno definiranih ciljev kakovosti krajine, niti zadovoljivega sistema 
vrednotenja krajine, zaradi česar posamezni sektorji težko prevzamejo celotno odgovornost 
za upravljanje krajine.  
 
Krajina v planiranju 
V norveškem zakonu o planiranju in gradnji objektov je določeno, da je občinska oblast prva, 
ki skozi planski proces oblikuje fizično okolje in zagotavlja da so gradbeni standardi in 
varstveni ukrepi v skladu z lokalnimi razmerami in zahtevami. Vsaka občina je odgovorna za 
pripravo planskih projektov v skladu z zakonodajo. V planskem procesu morajo lokalne 
oblasti upoštevati smernice in slediti ciljem, ki so jih opredelile vladne agencije, okrajni sveti 
in ministrstvo, pristojno za okolje. Občinski plani morajo biti usklajeni tudi s plani sosednjih 
občin.  
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Sistem klasifikacije krajin 
NIJOS14 pripravlja sistem klasifikacije krajin, osnovan na oblikovanosti površja, geologiji, 
površinskih vodah, vegetaciji, kmetijskih zemljiščih, lokacijah cest, pozidanih območij ter 
drugih tehničnih objektov. Značilnosti krajine so kombinacija zgoraj naštetih elementov. 
Krajine so na prvi ravni razdeljene na 45 krajinskih območij, te pa 444 sub-regij. Za potrebe 
mednarodnih študij (v manjšem merilu) je bila Norveška razdeljena na deset kmetijskih 
krajinskih območij. Znotraj vsake krajinske enote so fizični in ekološki pogoji za kmetijstvo 
podobni, prav tako tudi razvojni trendi. Krajinske enote so referenca za razumevanje različnih 
tipov okoljskih problemov, ki se pojavljajo v različnih tipih krajine in za usmerjanje določenih 
politik v območja, ki so za to najprimernejša. V ta sistem še ni vključen zgodovinski vidik 
krajine, tako da je obravnavana in klasificirana le na osnovi kmetijstva in naravnih virov. 
 
Implementacja 
Za implementacijo konvencije so na Norveškem zadolženi trije oddelki v okviru Ministrstva za 
okolje: Oddelek za regionalno planiranje, Oddelek za upravljanje narave in Oddelek za 
kulturno dediščino.  
 
(a) Varstvo krajine: 

- NIJOS in Direktorat za kulturno dediščino razvijata sistem klasifikacije krajinskih 
hobmočij, ki bo upošteval vse vidike naravne in kulturne zgodovine, 

- Direktorat za upravljanje narave in Direktorat za kulturno dediščino izvajata skupni 
pilotni projekt o kulturni dediščini in kulturnem okolju znotraj narodnih parkov; cilj tega 
projekta je razviti instrumente ter postopke sodelovanja in informiranja, ki bodo 
olajšali vzpostavitev narodnih parkov in njihovega upravljanja. 

 
(b) Upravljanje krajine: 

- Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za okolje in združenje kmetov so začeli 
spremljati spremembe, ki jih kmetijstvo povzroča v kulturni krajini; cilj tega projekta je 
spremljati spremembe v krajini, ki se nanašajo na strukturo območij, biodiverziteto, 
kulturno dediščino in javno dostopnost. 

 
(c) Načrtovanje krajine: 

- Ministrstvo za okolje je junija 2004 organiziralo Nordijski seminar (glej poglavje 2.1.2), 
- Komisija, ki je pregledovala Planning and Building Act je predlagala, da se v njegovo 

preambulo vključi planiranje. Varstvo krajine naj bi se dosegalo skozi planiranje in 
plane. Sam zakon naj bi pomenil priložnost za uveljavitev pravno zavezujočih 
predpisov na regionalni ravni.  

- Direktorat za kulturno dediščino organizira sestanke z izobraževalnimi institucijami, 
da bi zagotovil usklajenost sistema izobraževanja z javnim in zasebnim sektorjem. 

- Izdelana je bila spletna stran Direktorata za kulturno dediščino, ki je namenjena 
izmenjavi informacij o razvoju mest in vasi. Vsebovala naj bi informacije o dejavnostih 
in projektih, ki so v teku, ter informacije in smernice za doseganje konkretnih ciljev. 

Zakoni, ki obravnavajo krajino na Norveškem: 
- Zakon o planiranju in gradnji (Planning and Building Act), 
- Zakon o ohranjanju narave (Nature Conservation Act), 
- Zakon o kulturni dediščini (Cultural Heritage Act), 
- Zakon o zemljiščih (Land Act), 
- Zakon o gozdovih (Forest Act). 

 
Žal zaradi jezikovne bariere podobnega pregleda ni mogoče prodati tudi za druge nordijske 
države. 
 

                                                 
14 NIJOS – Norwegian Institute of Land Inventory 



CRP - Možni načini implementacije Evropske konvencije o krajini  v Sloveniji – končno poročilo 19 

2.5.3 Nizozemska 
 
2.5.3.1 Razvoj planskega sistema 
 
Nizozemski sistem planiranja in njegov razvoj je prikazan na konkretnem prieru Green Heart-
a, območja, ki se razprostira na 2000 km2 med Amsterdamom na severu, Haagom na 
zahodu, Rotterdamom na jugu in Utrechtom na vzhodu. Območje, ki je z vseh strani 
obktoženo z veliko zahodno-nizozemsko konurbacijo sestavljajo relativno stari krajinski tipi: 

- šotna kultivirana krajina, prepoznavna predvsem po drenažnih kanalih z mlini na 
veter in vodnimi črpalkami, 

- polnaravni in umetni ribniki in jezera, ki so nastali kot posledica izkoriščanja šote, 
- izsušena jezera in ribniki (nastala od 16. do 19. stol.), ki ležijo pod gladino morja – 

polderji, 
- rečna krajina z obsežnimi, sezonsko poplavljenimi mokrišči in rečnimi nasipi. 

 
Obdobje omejitev v planiranju 
V 50. letih 20. stol. je vlada centralizirala in standardizirala prejšnje planske poskuse. Takrat 
so želeli to območje ohraniti odprto. Ohranjanje vrednosti Green Heart-a je bil eden ključnih 
ciljev nizozemskega planiranja, ki so ga skušali doseči na različne načine: 

- z uvajanjem omejitev za gradnjo in preprečevanjem širjenja suburbanizacije, 
- s politiko usmerjanja pozidave na manj ranljiva območja, favorizirali so strnjeno širitev 

mest in gradnjo novih (strnjenih) mest. 
 
Nov razvoj v krajini 
Ker omejitve v razvoju niso dovolj za ohranjanje vrednosti določenega območja, je bila 
vzporedna politika usmerjena k povečevanju vizualnih, naravnih in rekreacijskih kakovosti. 
Za razvoj območja so bili predvideni posebni ukrepi: 

- vzpostavitev zelenega pasu med konurbacijo in Green Heart-om z namenom 
zmanjševanja rekreacijskega pritiska na osrednje območje, 

- ukrepi za vključevanje naravnih in drugih krajinskih območij ter območij za rekreacijo 
v proces preurejanja kmetijskih zemljišč. 

 
Green Heart na začetku 21. stoletja 
Po tolikih letih različnih pristopov k planiranju je situacija na območju izredno zapletena. 
Pojavljajo se vprašanja, ali je obstoječi planski sistem še vedno primeren za načrtovanje 
razvoja. Razlogi za to so predvsem v: 

- spremembi splošnega razpoloženja v 90. letih, z vedno močnejšim  tržnim 
gospodarstvom in zasebnimi pobudami na eni strani, ter visokimi stroški vladno 
reguliranega planiranja na drugi strani, 

- spremebah kmetijske politike EU, ki kmete namesto k intenzifikaciji proizvodnje 
spodbuja k uvajanju drugih dejavnosti, 

- pobudah arhitektov, investitorjev in lokalnih oblasti za razvoj novih prostopov k 
načrtovanju poselitvenih območjih v vizualno privlačnih krajinah, 

- dvomih v pravilnost planskega sistema, po katerem morajo biti mestna in podeželska 
območja strogo ločena. 

 
Vsi ti trendi so vplivali na politiko planiranja in razvoja Green Heart-a. Pojavila se je ideja po 
razdelitvi na posamezna upravljavska območja in osredotočenje na varovanje območij z 
najvišjo vrednostjo. Kombinacija ukrepov z omejevanjem gradnje in istočasnim 
omogočanjem določenega razvoja se je izkazala kot pravilen pristop k načrtovanju tega 
območja. Danes se planerji soočajo z vprašanjem o pravilnosti takega pristopa v obdobju 
privatizacije in decentralizacije. Rešitev je verjetno v prilagoditvi politik in ukrepov ob 
upoštevanju preteklih izkušenj in sodobnih trendov, ki zahtevajo drugačen pristop k 
planiranju. 
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2.5.3.2 Skladnost nizozemskega sistema in zakonodaje z določili konvencije 
 
Na Nizozemskem je bila izdelana tudi študija 'The European Landscape Convention and the 
Netherlands, a perfect match?’, ki je preučevala, kako nizozemska krajinska politika 
uresničuje cilje konvencije in katere prilagoditve bodo potrebne. V študiji je bila analizirana 
skladnost politik, ciljev, instrumentov in institucionalne odgovornosti konvencije in 
nizozemskega sistema. 
 
Skladnost ciljev/ukrepov 
Konvencija državam podpisnicam nalaga, da krajino zakonsko priznajo kot bistveno 
sestavino človekovega okolja, kot izraz raznovrstnosti skupne kulturne in naravne dediščine 
ljudi ter temelj njihove istovetnosti (člen 5.a). Nizozemska tega ukrepa ne uresničuje v 
celoti15. V nekaterih dokumentih krajinam sicer priznava poseben pomen, vendar v njih niso 
obravnavane vse krajine. 
Konvencija v členu 5.b predpisuje uveljavitev krajinske politike s cilji varstva, upravljanja in 
načrtovanja krajin. Tudi v krajinski politiki Nizozemske je eden od ciljev obravnavati krajino 
na različne načine. Terminologija se sicer nekoliko razlikuje od tiste, opredeljene v 
konvenciji, vendar so vsebine skladne.  
 
Skladnost inštrumentov 
(a) urejevalni inštrumenti: 

- Nizozemska krajine še ni zakonsko priznala, kot to zahteva člen 5.a, 
- izboljšanje poznavanja krajin: konvencija državam podpisnicam nalaga, da morajo 

prepoznati/evidentirati krajine z vidika njihove fizične pojavnosti, na Nizozemskem je 
krajina opisana iz različnih vidikov,  

- analiza spreminajnja krajin in razumevanje njihovega razvoja – razvitih je več 
instrumentov, ki spremljajo spremembe v krajini, medtem ko je mnogo manj 
poudarjeno razumevanje samih sprememb, 

- vrednotenje krajin glede na njihovo naravno in/ali kulturno-zgodovinsko vrednost se 
izvaja, medtem ko je vrednotenje krajin glede na to, kako jih ljudje doživljajo manj 
prisotno, 

- postopki za implementacijo krajinskih politik – prisotni, 
- določitev in uresničevanje instrumentov varstva, upravljanja in načrtovanja: razvitih je 

več instrumentov za dosego tega cilja. Nekateri so splošni in se ne nanašajo le na 
eno od politik, temveč vsebujejo elemente vseh. Tak primer je t. im. Nature policy 
plan, v katerem je opredeljeno, kako zagotoviti varstvo, obnovo in razvoj naravnih in 
krajinskih vrednot. Drugi tak primer je sistem prostorskega planiranja, ki je po zakonu 
o planiranju organiziran na treh ravneh: na državni, kjer so sprejete ključne planske 
odločitve, na regionalni, za katero se pripravi regionalne plane, in na lokalni 
(občinski), na kateri se pripravljajo t. im. zoning plans. Tudi Landscape development 
plans (krajinski načrti), ki jih pripravljajo na občinski ravni vsebujejo vse tri vidike – 
osredotočeni so predvsem na planiranje in varstvo, vendar so v njih tudi elementi 
upravljanja. Cilj teh planov je, zagotoviti tak prostorski razvoj, ki bo izboljšal kakovost 
krajine. Poleg teh inštrumentov, ki vključujejo vse tri politike, na Nizozemskem 
poznajo inštrumente, ki se nanašajo le na varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin. 
Problem, ki se pojavlja in na katerega opozarja avtor študije, je predvsem v tem, da 
so sektorske politike še vedno zelo vplivne in na nek način onemogočajo izvajanje 
celostnih krajinskih politik.  

- Sodelovanje različnih ravni oblasti, interesnih skupin in javnosti pri izvajanju krajinske 
politike je zagotovljeno predvsem znotraj prostorske planske politike, medtem ko je 
znotraj neprostorske planske politke slabše urejeno. 

(b) finančni instrumenti: izvajajo se predvsem v obliki davčnih olajšav in subvencij, 
(c) inštrumenti informiranja (tematika ni obelana). 
                                                 
15 Študija je bila izdelana leta 2004, Nizozemska je konvencijo podpisala in ratificirala šele v letu 2005, tako da so 
možne nekatere spremembe. 
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Skladnost institucionalnih odgovornosti 
Kakšna je vloga oblasti (na vseh ravneh), tržišča in civilne družbe? Na nacionalni ravni so 
določene osnovne krajinske politike, vendar je izvajanje nekaterih prepuščeno nižjim ravnem 
oblasti. Po načelu subsidiarnosti naj bi največjo vlogo pri izvajanju krajinskih politik imela 
prav regionalna in lokalna raven, ki dejansko izvajata politike, osnovane na nacionalni ravni.  
 
V izvajanje politik je vključen tudi trg (npr. kmetje kot skrbniki krajine za svoje delo dobijo tudi 
sredstva v obliki subvencij) in pa civilna družba oz. nevladne organizacje. 
 
2.5.4 Belgija - primer upravljanja krajine 
 
V Belgiji je upravljanje z rečnimi dolinami osnovano na t. im. 'River Contracts' – dogovorih 
med javnim in zasebnim sektorjem o tem, kako bo vsakdo prispeval k usklejavanju več 
funkcij in rab voda, njihove okolice in vodnih virov porečja. Dogovor oz. pogodba je 
sestavljena iz programa ukrepov. Vsak partner se z dogovorom obveže, da bo prispeval 
svoje delež v skladu s svojimi zmožnostmi, odgovornostjo, ki jo prevzema in finančnimi 
sredstvi. Pristop k dogovoru je prostovoljen. 
 
Na Valonskem je kar polovica ozemlja pokritega s petnajstimi rečnimi pogodbami. V 
nadaljevanju je predstavljen primer organizacije in izvajanja take pogodbe za območje reke 
Semios. Pogodba/dogovor je sestavljena iz desetih poglavij oz. tem. Shema pogodbe je 
predstavljena na sliki.  
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Shema organizacije rečne pogodbe za reko Semios (Vir: Rossillon 2004, s. 415) 
 
Študija se je začela z analizo krajine v rečni dolini. Na osnovi homogenega reliefa, tipa tal in 
geologije je bilo določenih deset krajinskih enot, na osnovi katerih je bila izdelana krajinska 
tipologija. Rezultat študije je priročnik za urejanje krajine, narejen s ciljem vzpodbujanja 
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razumevanja rečnih krajin, njihovega nastanka in razvoja. Cilj priročnika je zagotoviti 
smernice za nov način upravljanja, ki bo omogočal sočasni razvoj (evolucijo) krajine in 
ohranjanje bogate dediščine.  
 
V študiji je bil poseben poudarek posvečen kmetijstvu, gozdnim območjem, poselitvi, 
infrastrukturnemu omrežju in sami reki. Razviti so bili trije komplementarni načini obravnave: 

a. zaporedje dogodkov (sequence-making): fotografski zapis krajine v različnih letnih 
časih iz istih točk in v enakem merilu, 

b. trenutno stanje (this day): fotografski zapis krajine, narejen v enem dnevu iz različnih 
točk, 

c. evolucija krajine: izbranih je bilo okrog trideset območij, ki so bila analizirana skozi 
daljše časovno obdobje s pomočjo starih razglednic in fotografij.  

 
Analizi so sledili konkretni ukrepi: 

- odpiranje doline in omogočanje razgledov (turizem), 
- zagotavljanje skladnega delovanja sektorjev (gozdarstvo, kmetijstvo, poselitev, 

turizem), 
- obnova meandrov,  
- zavarovanje obrežne vegetacije, 
- obnova travnikov, ki so bili zasajeni z iglavci (odpiranje krajine), 
- varovanje kulturne dediščine, 
- obnova rabe nekaterih območij, itd (Rossillon 2004). 

V Belgiji se je sistem neformalnega pristopa k upravljanju območij, osnovanega na 
prostovoljni bazi, izkazal za uspešnega in učinkovitega. V dolini reke Semios, v kateri so bili 
izvedeni konkretni obnovitveni ukrepi, pri katerih so sodelovali lokalni prebivalci, je tako 
opaziti spreminjanje krajine. Nekoč gozdarsko rabo so zamenjale odprte površine v dnu 
doline, obnovili so nekdanje funkcije in rabe (kmetijstvo) ter dali večji poudarek novim 
(ohranjanje biotske raznovrstnosti, turizem).  
 
Z vključevanjem številnih partnerjev v proces upravljanja prostora pa je bil izpolnjen še en 
ukrep Evropske konvencije o krajini – demokratizacija krajine.  
 
2.5.5 Finska 
 
Varstvo in upravljanje krajine 
Na Finskem so krajine nacionalnega in regionalnega pomena z zakonom o ohranjanju 
narave lahko zavarovane kot območja varovane krajine. Za zavarovanje je pristojno 
ministrstvo za okolje. Leta 1995 je bilo 156 krajinskih območij s skupno površino 730.000 ha 
opredeljenih kot krajine nacionalnega pomena. Od leta 1992 je zavarovanih 27 krajin po vsej 
Finski – ta območja predstavljajo naravne in kulturne značilnosti posameznih regij. Na 
Finskem je razglašenih tudi 1772 nacionalno pomembnih kulturno zgodovinskih območij, 
med katera spadajo tudi nekatere krajine.  
 
Izgubljanje značaja tradicionalnih kulturnih krajin – v zadnjih 100 letih naj bi 'izginilo' kar 99% 
vseh tradicionalnih kulturnih krajin, je vzpodbudilo Finsko k pripravi inventarizacije kulturnih 
krajin. Ta je bila izvedena v letih 1992-1998. Evidentiranih je bilo 3694 kmetijskih biotopov s 
skupno površino 19.000 ha. Ta območja so med najbogatejšimi naravnimi habitati, vendar 
veliki večini grozi izginotje. 
 
Ministrstvo za okolje vzpodbuja upravljanje in varstvo krajin tudi skozi politike iz zakona o 
ohranjanju narave in zakona o rabi prostora in gradnji objektov ter skozi financiranje raziskav 
in razvojnih projektov (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=113992&lan=EN). 
 
Planiranje 
Finski sistem planiranja pozna tri ravni prostorskih planov:  

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=113992&lan=EN
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- regionalne plane, ki jih pripravlja 19 regionalnih svetov, sestavljenih iz pripadnikov 
lokalnih oblasti. Potrdi jih ministrstvo za okolje. 

- Lokalne (master) plane – v njih so opredeljeni vzorci rabe in 
- lokalne detajlne plane – v njih je urejeno področje gradnje. Lokalne plane odobri 

občinski svet.  
 

Na Finskem se je uveljavilo t.im. participativno planiranje, ki javnost vključuje v postopek 
priprave plana. Sodelovanje javnosti je zagotovljeno z ustreznim informiranjem ter javno 
razgrnitvijo predlogov planov, na katere lahko vsakdo poda pripombe 
(http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4773&lan=en).  
 
2.5.6 Portugalska 
 
Portugalska ima od leta 1976 v ustavi opredeljeno, da mora ovrednotiti in varovati svoje 
krajine in vzpodbujati njihovo upravljanje. Krovni zakon o okolju iz leta 1987 opedeli koncept 
krajine in omenja potrebo za oblikovanje instrumentov za upravljanje, medtem ko krovni 
zakon o urbanističnem in prostorskem planiranju iz leta 1998 uvaja opredelitev krajinskih 
enot znotraj regionalnih planov. 
 
Sledeč določilom konvencije in zahtevam, postavljenim v zakonodaji, je bila na Portugalskem 
izdelana tipološka klasifikacija krajine. Namen naloge je bil oblikovati enoten prostop za 
celotno portugalsko ozemlje, s katerim bi analizirali krajino in vse njene sestavne dele, ter 
prepoznali različne krajinske enote, ki jih opredeljuje poseben značaj. Znotraj vsake enote 
naj bi bile opredeljene njene značilnosti, pa tudi trendi, problemi in potenciali, ki se pojavljajo 
na tem območju. Narejen naj bi bil tudi pregled obstoječih instrumentov, ki so v rabi ter 
določene smernice za prihodnje upravljanje. Glavni cilj naloge je bil prepoznati značilnosti 
krajinskih enot znotraj celinske Portugalske, da bi zagotovili osnovo za sprejemanje odločitev 
na različnih ravneh prostorskega planiranja. 
 
Študija je potekala v več zaporednih korakih: 

- pregled raziskav podobnih projektov iz različnih evropskih držav in pregled domače 
literature o krajinah, 

- določitev krajinskih enot in njihovih mej ter določitev krajinskih podenot na nižji ravni, 
- karakterizacija krajinskih enot in 
- implementacija in preverjanje učinkovitosti metode. 

 
Rezultat študije je 128 krajinskih enot, ki pokrivajo ozemlje celotne celinske Portugalske in so 
razvrščene v 22 regionalnih skupin. Z namenom razumevanja krajine je bilo za vsako enoto 
zbranih in analiziranih veliko informacij, ki so zdaj na voljo za nadaljne raziskave in analize. 
Rezultati naj bi služili pri procesih sprejemanja odločitev na različnih ravneh prostorskega 
planiranja, pa tudi kot osnova za upravljavske politike v različnih območjih (Contributos para 
a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental).  
 
 
2.6 Anketa Sveta Evrope o implementaciji konvencije 
 
Kot je iz predhodnega poglavja razvidno, imajo posamezne evropske države različne 
pristope k načrtovanju, upravljanju in urejanju krajine. Skrb za krajino je organizirana na 
različne načine in v pristojnosti različnih ministrstev in uradov na državni, regionalni in lokalni 
ravni. Predstavljenim konkretnim primerom načrtovanja, upravljanja in varstva krajine iz 
posameznih držav v nadaljevanju dodajamo še kratek pregled stanja krajinske politike po 
posameznih državah, povzet po poročilu, pripravljenem za drugo konferenco držav 
pogodbenic in podpisnic konvencije, v Strasbourgu, novembra 2002.  
 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4773&lan=en
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Države so odgovarjale na naslednja vprašanja: 
 
Kako je definiran izraz krajina? 
Ali je izraz krajina definiran v zakonodaji? 
Ali je krajina predmet enega ali več členov ustave? 
Ali je krajina obravnavana v posebnem zakonu? Če je, v katerem? 
Ali je krajina obravnavana tudi v drugih zakonih? Če je, v katerih? 
Ali je krajina obravnavana v rgionalnih zakonih? 
Katero ministrstvo ima v svojih pristojnosti področje krajine? 
Katera so še druga področja tega ministrstva? 
Ali ima ministrstvo poseben dokument za oblikovanje krajinske politike? 
Ali ima ministrstvo svoje urade (predstavništva) na regionalni in lokalni ravni? 
Katerim regionalnim in loklanim oblastem je naložena odgovornost za krajinsko politiko? 
Ali je krajina predmet posebnih programov? Katerih? 
Ali se krajina pojavlja v srednješolskem učnem načrtu? 
Ali je krajina obravnavana v uradnih programih, o komuniciranju, dvigovanju zavesti ali 
informiranju javnosti? Primeri.   
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Preglednica16: Pregled krajinske politike po posameznih evropskih državah17

 

Država AVSTRIJA   CIPER DANSKA* 18

Podpisana Ne.  10.10.2001 20.10.2000 
Ratificirana Ne.  Ne.  20.3.2003 
definicija termina 'landscape' (ni odgovora) locus - izpeljanka iz prostor (place), kraj (site) V povezavi s kmetijsko krajino in ostalim 

podeželskim prostorm; poudarek je na krajinskih 
prvinah, kot so obale, zgodovinska območja in 
gozdovi; raba izraza v povezavi z mesti ni običajna 

definicija krajine v zakonodaji   Ni posebne definicije, po ratifikaciji bo prevzeta
definicija iz konvencije. 

 Ni posebne definicije. V zakonodaji in upravi se 
termin krajina uporablja za opis prizorišča. Z 
razvojem planiranja odprtega prostora se je besedo 
krajina začelo uporabljati tudi v širšem smislu.   

krajina v ustavi Ne.  Ne.  Ne.  
krajina v posebnem zakonu Ne.  Trenutno ne; po ratifikaciji bo sprejeta kot zakon. Ne.  
krajina v ostalih zakonih Ne.  Town and Country Planning Law, Environmental

Impact Assesment Law 
 Zakon o varstvu narave (Protection of Nature Act), 
Zakon o planiranju (The Planning Act),  

krajina v regionalnih zakonih Zakoni o ohranjanju narave (Laws on Nature
Conservation of the Federal States) 

 Na Cipru ni regionalnih zakonov. Na Danskem ni regionalnih zakonov. 

ministrstvo, odgovorno za krajino Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo
(Ministry for Education, Science, and Culture) 

 Ministrstvo za notranje zadeve - Urad za urb.
planiranje in stanovanja (Ministry of the Interior - 
Department of Town Planning and Housing), 
Ministrstvo za kmetijstvo, naravne vire in okolje - 
Okoljska služba (Ministry of Agriculture, Natural 
Resources and the Environment - Environmental 
Service) 

 Ministrstvo za okolje (Ministry of Environment) 

druge odgovornosti ministrstva (ni odgovora) Prostorski vidiki regionalnega planiranja in okoljske
politike, varstvo dediščine, kulturna krajina,
planiranje na loklani ravni, prometna politika,
uresničevanje planov. Politika varstva okolja, 
uresničevanje te politike vključno s presojami vplivov 
na okolje in varstvom narave 

 
 
 

Področje okolja, varstva narave, upravljanja gozdov, 
planiranja, varstva okolja in nadzora nad 
onesnaževanjem). 

poseben dokument za uveljavljanje krajinskih politik Ne.  Policy Statement for the Control of Development and
the Protection of the Environment in villages and 
rural areas 

 Ne.  

uradi ministrstva na nižjih ravneh (regionalni, lokalni) Ne za področja krajinske politike. Ne.  Ministrstvo za okolje nima lokalnih predstavništev, 
Agencija za gozdove in naravo (Danish Forest and 
Nature Agency), odgovorna za državne gozdove in 
lov, ima 25 predstavništev v okrožjih.  

regionalne in lokalne oblasti, odgovorne za krajino Vodstva zveznih držav. (ni odgovora) Okrožja so odgovorna za večino administracije. 
krajinska politika kot predmet posebnih programov Kulturlandschaftsprogramm. Ne.  V 90.-ih je bilo na Danskem veliko znanstvenih 

programov, ki so obravnavali krajino. V teku je 
projekt klasifikacije in vrednotenja krajin, katerega cilj 
je med drugim predpisati smernice za planiranje 
krajine.  

krajina v srednješolskem izobraževanju Studium Landschaftsplannung, Universität für
Bodenkultur 

 Ne.  Arhitektura krajine, Krajinski inženir 

krajina kot predmet uradnih programov   Evropske dnevi dediščine 1999-2000 (European
Heritage Days) 

 Ne.  

                                                 
16 V tabeli so vključene države, za katere je bil pregled stanja izvajanja konencije narejen v angleškem jeziku. 
17 Hhttp://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/Implementation/Preparatory_works/04Conference_2002.asp#TopOfPageH  
18 V času, ko je nastal dokument, po katerem je ta tabela povzeta (2002), konvencija še ni bila ratificirana. 



CRP - Možni načini implementacije Evropske konvencije o krajini  v Sloveniji – končno poročilo 26 

 
Država FINSKA   HRVAŠKA* LATVIJA
Podpisana 20.10.2000   20.10.2000 Ne.
Ratificirana Ne.  15.1.2003 Ne. 
definicija termina 'landscape' Maisema - izpeljanka iz maa = zemlja (land) Krajina = del prostora, ki ga vidimo (opazujemo),

naraven in/ali delno ali popolnoma preoblikovan s
človekovimi dejavnostmi. 

 
 
ainava = fizično geografski kompleks in utelešenje 
tradicije, običajev in vidnih kakovosti zgodovinske in 
kulturne dediščine z določeno strukturo in določenimi 
funkcijami. Je odraz zgodovinskih in sodobnih 
odnosov med človekom in njegovim okoljem.  

definicija krajine v zakonodaji Ne.  Definicija iz EKK. Ne.  
krajina v ustavi Ne.  Ne. Ne. 
krajina v posebnem zakonu Ne.  Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini

(Law on Ratification of European Landscape 
Convention), Zakon o ohranjanju narave (Law on 
Nature Protection). 

 Ne. 

krajina v ostalih zakonih Zakon o rabi prostora in gradnji (Land Use and
Building Act), Zakon o varstvu narave (Nature
Conservation Act) 

 
 
Zakon o prostorskem planiranju (Law of Physical
Planning), Zakon o ohranjanju narave (Law on
Nature Protection). 

 
 
Zakon o zavarovanih naravnih območjih (Law on 
Specially Protected Nature Areas), Ministrski predpis 
o zavarovanih krajinskih območjih (Cabinet of 
Ministers regulation  'On Protected Landscape 
Areas'). 

krajina v regionalnih zakonih Na Finskem ni regionalnih zakonov (razen za
Alandske otoke).  

 Ne.  Ne.

ministrstvo, odgovorno za krajino Ministrstvo za okolje (Ministry of the Environment) Ministrstvo za varstvo okolja in prostorsko planiranje
(Ministry of Environmental protection and Physical
Planning). 

 
 
Ministrstvo za varstvo okolja in regionalni razvoj 
(Ministry for Environmental Protection and Regional 
Development) je odgovorno za zavarovanje krajine.  

druge odgovornosti ministrstva Planiranje rabe prostora, ohranjanje narave, varstvo
okolja, gradnja. 

 Varstvo narave, varstvo okolja, prostorsko planiranje, 
gradnja, stanovanja). 

Varstvo okolja, ohranjanje narave, politika gradnje, 
prostorsko planiranje na lokalni ravni. 

poseben dokument za uveljavljanje krajinskih politik Ni posebnega dokumenta, cilji urejanja krajine so
omenjeni v številnih politikah. 

 National Biodiversity and Landscape Strategy  and
Action Plans. 

 Nacionalni program biotske raznovrstnosti (National 
Programme on Biologcal Diversity, 2000). 

uradi ministrstva na nižjih ravneh (regionalni, lokalni) Da, v okoljskih centrih.  Okrajini (županijski) uradi za prostorsko planiranje in
varstvo okolja, uprave zavarovanih območij. 

 Regionalne okoljske uprave. 

regionalne in lokalne oblasti, odgovorne za krajino Regionalen planske oblasti in občine imajo
pomembno vlogo pri krajinskih politikah. 

 Še ni definirano. Regionalne in loklane uprave. 

krajinska politika kot predmet posebnih programov Ne v posebnem dokumentu, krajina je vključena v
določene programe. 

 Nacionalni projekt vrednotenja hrvaških krajin -
predlagan metodološki koncept. 

 ne.  

krajina v srednješolskem izobraževanju Ne.  Ne. Da, znotraj posamenih predmetov - študiji ki 
obravnavajo krajino, njeno varstvo in upravljanje, 
krajinska arhitektura. 

krajina kot predmet uradnih programov Ne.  Ne. Ne.  
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Država LITVA   MADŽARSKA MALTA
Podpisana 20.10.2000   Ne. 20.10.2000
Ratificirana 13.11.2002   Ne. Ne.
definicija termina 'landscape' kraštovaizdis táj = krajina, törtenéti táj = zgodovinska krajina Krajina = vizualno estetska komponenta okolja -

pogledi, interpretirani skozi občutenje prizorišča (?). 

definicija krajine v zakonodaji Da, v zakonu o zavarovanih območjih in zakonu o
obalnem območju. 

Da. Več opredelitev krajine. 

krajina v ustavi (ni odgovora) V ustavi je omenjeno 'varovanje grajenega in
naravnega okolja'. 

 Da: obvezuje državo da krajien varuje kot
zgodovinsko in estetsko dediščino.  

krajina v posebnem zakonu Zakon o zavarovanih območjih (Law on Protected
Areas), Zakon o obalnem območju (Law on Coastal
Zone). 

Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne
dediščine. 

 Development Planning Act. 

krajina v ostalih zakonih Zakon o varstvu okolja, gradnji in prostorskem
planiranju (Law on Environmental Protection,
Construction and Territorial Planning). 

  Zakon o varstvu okolja (Environmental Protection 
Act). 

krajina v regionalnih zakonih Ne. Na Madžarskem ni regionalnih zakonov. Na Malti ni regionalnih zakonov. 

ministrstvo, odgovorno za krajino Ministrstvo za okolje (Ministry of Environment). Ministrstvo za okolje (ministry of Environment),
Ministrstvo za kulturno dediščino (ministry of Cultural
Heritage), Ministrstvo za kmetijstvo in prostorski 
razvoj (Ministry of Agriculture and Physical 
Development). 

 
 
Ministrstvo za notranje zadeve in okolje (Ministry for
Home Affairs and Environment). 

druge odgovornosti ministrstva Upravljanje in varstvo okolja, prostorsko planiranje,
gozdarstvo, upravljanje z naavnimi viri, gradnja in
urbani razvoj. 

Da.   Policija, priseljevanje, civilna zaščita, zapori,
planiranje, zemljiški kataster, itd. 

poseben dokument za uveljavljanje krajinskih politik Ne. Parlamentarni predpis o nacionalnem programu
varstva okolja (Parliamentary Decree on the National
Program of Environmental Protection). 

 
 
Ministrstvo pripravlja študijo vrednotenja malteških 
krajin. 

uradi ministrstva na nižjih ravneh (regionalni, lokalni) Regionalni urad za varstvo okolja (Regional
department of environmental protection) in Lokalna
agencija za varstvo okolja (Local agency of
environmental protection). 

Nacionalni urad za kulturno dediščino - regionalne
pisarne, Direktorati narodnih parkov, Uradi okrožnih 
predstojnikov arhitektov (?). 

 Ne. 

regionalne in lokalne oblasti, odgovorne za krajino Uprave okrožij, občine in v nekaterih primerih
ministrstvo za okolje. 

  Ne. 

krajinska politika kot predmet posebnih programov Ministrstvo izvaja posebne programe analize,
varstva, upravljanja in planiranja krajin. 

Vladni predpis o presojah vplivov na okolje. V pripravi 
je ministrski predpis o presoji vplivov na kulturno
dediščino. 

 
Krajinska presoja (vrednotenje) malteških otokov 
(Landscape Assesment of Maltese Islands). 

krajina v srednješolskem izobraževanju ne. Objavljena je bila strategija okoljskega izobraževanja.Delno v geografiji, zgodovini in družbenih vedah. 

krajina kot predmet uradnih programov Da, skozi vrednotenje inupravljanje estetsko vrednih
območij, pripravo planskih dokumentov ter razvoj
politik in postopkov presoj vplivov na okolje. 

Da, v okviru dejavnosti nacionalnega urada za
kulturno dediščino in direktoratov narodnih parkov. 
Javni TV in radijski programi skušajo dvigovati zavest 
o krajini.  
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Država NIZOZEMSKA   NORVEŠKA POLJSKA*
Podpisana 27.7.2005   20.10.2000 21.12.2001
Ratificirana 27.7.2005   23.10.2001 27.9.2004
definicija termina 'landscape' landschap landskap = določeno geografsko območje ali oblika

in izgled tega območja. Sodobna definicija: celoten
zunanji fizični prostor/okolje. 

 
 
Krajina = celota krajinskih pojavov, tipičnih za 
določeno območje, skupaj s sledmi človekovega
delovanja. 

definicija krajine v zakonodaji Ne.    Ne. Ne.
krajina v ustavi Ne.    (ni odgovora) Ne.
krajina v posebnem zakonu Ne.    Ne. Ne.

krajina v ostalih zakonih Zakon o ohranjanju narave (Nature Conservation
Act), Land Redevelopment Act, Zakon o prostorskem
planiranju (Spatial Planning Act). 

Zakon o planiranju in gradnji (Planning and Building 
Act), Zakon o ohranjanju narave (Nature
Conservation Act), Zakon o kulturni dediščini
(Cultural Heritage Act), Zakon o zemljiščih (Land
Act), Zakon o gozdovih (Forest Act). 

 
 
 

Zakon o ohranjanju narave (The Act on Nature
Conservation), Zakon o prostorskem planiranju (The
Act on Spatial Planning), Zakon o varstvu okolja (The
Environmental Protection Law Act). 

krajina v regionalnih zakonih Regionaln prostorski plani (Regional Spatial Planning
Plans)? 

Na Norveškem ni regionalnih zakonov. Ne. Zakon o ohranjanju narave dopušča možnost
varstva krajine na lokalni ravni. 

ministrstvo, odgovorno za krajino Ministrstvo za kmetijstvo, upravljanje narave in
ribištvo (Ministry of Agriculture, Nature Management
and Fisheries). 

Ministrstvo za okolje (Ministry of the Environment). Ministrstvo za okolje v sodelovanju z Ministrstvom za
kulturo in Ministrstvom za infrastrukturo. 

druge odgovornosti ministrstva Kmetijska in ribiška politika, politika varstva narave. Upravljanje narave in biotske raznovrstnosti, kulturna
dediščina, rekreacija na prostem, planiranje, presoja
vplivov na okolje, odpadki in recikliranje, 
onesnaževanje zraka in vode, hrup, podnebne 
spremembe, stanje polarnih območij, okoljski 
monitoring. 

 
 
Varstvo okolja, upravljanje z naravnimi viri, varstvo
narave, gozdarstvo. 

poseben dokument za uveljavljanje krajinskih politik Nature for People, People for Nature (2000), The
Belvedere Memorandum (1999), Policy Programme
Biodiversity International (2000), Architecture Policy
Plan, Structure Plan for Rural Areas II. 

Ne, direktorata za kulturno dediščino in upravljanje
narave sta oblikovala strategijo za delo na področju 
krajine. 

 Ne. 

uradi ministrstva na nižjih ravneh (regionalni, lokalni) Regionalni uradi Ministrstva za kmetijstvo,
upravljanje narave in ribištvo. 

Okrajni uradi za okoljske zadeve (County
Departments of Environmental Affairs), regionalne 
oblasti za kulturno dediščino, muzeji itd. 

 Ne. 

regionalne in lokalne oblasti, odgovorne za krajino Province in občine. Guverner okrožja (ki ga imenuje kralj) in regionalne
oblasti (izvoljene). 

 Vojvodstva. 

krajinska politika kot predmet posebnih programov Landscape Development Plans, Financial support of
Landscape, National Programme for Land
Development Plans, več znanstveno raziskovalnih
programov. 

Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za kmetijstvo sta
skupaj registrirala 276 krajin, uvrščenih v 46 kategorij
(tipov?). Ministrstvo za kmetijstvo subvencionira
kmete da vzdržujejo kulturno krajino. 

 
 
 

Krajinska raznovrstnost je ena od vsebin Druge
nacionalne okoljske politike (Second National 
Environmental Policy). 

krajina v srednješolskem izobraževanju Programi izobraževanja o okolju in naravi, univerze. Geografija. V srednjih šolah: kmetijstvo, gozdarstvo, varstvo
okolja, krajinska arhitektura. 

krajina kot predmet uradnih programov Da, Nature and Environment Education Programme,
finančna podpora NVO za informiranje javnosti,
sodelovanje med ministrstvi pri oblikovanju krajinske
politike. 

Ne. Nekateri sektorji se posredno, preko brošur in
kampanij, osredotočajo npr. na kmeti

 
jsko krajino in

njene različne vrednosti. 
 
Vladni izobraževalni program: Aeare landscape
shaping and protection of the historical landscape. 
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Država SLOVENIJA*   ŠVEDSKA MAKEDONIJA*
Podpisana 7.3.2001   22.2.2001 15.1.2003
Ratificirana 25.9.2003   Ne. 18.11.2003
definicija termina 'landscape' krajina Več definicij: geografska enota, produkcijska krajina

(kmetijska, industrijska, itd.). 
 Krajina = podoba prostora, območje, ki ga vidimo.  

definicija krajine v zakonodaji Zakon o ohranjanju narave: Krajina je prostorsko zaključen
del narave, ki ima zaradi značilnosti žive in nežive narave
ter človekovega delovanja določeno razporeditev
krajinskih struktur. Zakon o urejanju prostora: Krajina je
del prostora, katerega značilnost je prevladujoča
prisotnost naravnih sestavin in je rezultat medsebojnega
delovanja in vplivanja naravnih in človeških dejavnikov. 

 Ne. Da, v Zakonu o zavarovanju naravnih posebnosti
(Law on Natural Rarities Protection): značilne krajine
so deli prostora, ki se po geografskih in ustvarjenih
značilnostih razlikujejo od okolice in imajo turistični,
rekreacijski, zgodovinski, kulturni in znanstveni
pomen. 

krajina v ustavi Ne. Ne.   Ne.
krajina v posebnem zakonu Ne.  Ne. Zakon o zavarovanju naravnih posebnosti (Law on

Natural Rarities Protection), delno Zakon o 
prostorskem in urbanističnem planiranju (Law on
Spatial and Urban Planning). 

krajina v ostalih zakonih Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju
narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 

Zakona ki urejata področje okolja in družbenega
planiranja. 

 Zakon o zavarovanju narodnih parkov (Law on
National Parks Protection), Zakon o zavarovanju
Ohridskega, Prespanskega in Dojranskega jezera
(Law on Ogrid, Prespa and Dojran Lake Protection),
Zakon o gozdovih (Law on Forests) in še nekateri
zakoni o zavarovanju posameznih območij. 

krajina v regionalnih zakonih Ne. Ne. V Makedoniji ni regionalnih zakonov. 

ministrstvo, odgovorno za krajino Ministrstvo za okolje in prostor. Ministrstvo za okolje (Ministry of the Environment). Ministrstvo za okolje in prostor (Ministry of 
Environment and Physical Planning). 

druge odgovornosti ministrstva Varstvo okolja, varstvo narave, varstvo voda,
prostorsko planiranje. 

Naravni viri, varstvo narave, biotska raznovrstnost,
nadzor onesnaževanja vode in zraka, varstvo okolja,
vladna okoljska politika, (community) planiranje. 

 
 
Monitoring razmer v okolju, varovanje pred
onesnaževanjem, varstvo pred hrupom in sevanjem,
varstvo biotske raznovrstnosti, naravni parki in
zavarovana območja, obnova degradiranega okolja,
prostorsko planiranje, GIS. 

poseben dokument za uveljavljanje krajinskih politik Da, del prostorskega plana Slovenije obravnava
krajino in krajinsko politiko.  

Ne. Nacionalni okoljski plan ukrepov (National
Environmental Action Plan). 

uradi ministrstva na nižjih ravneh (regionalni, lokalni) Upravne enote ministrstva.    Ne. Projektni uradi ministrstva za realizacijo projektov
na lokalni ravni. 

regionalne in lokalne oblasti, odgovorne za krajino Upravne enote in občine. 21 okrožnih/okrajnih  uprav - vladne regionalne
oblasti. 

 Ne. 

krajinska politika kot predmet posebnih programov Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji,
presoje vplivov na okolje, krajinsko planiranje kot
posebno področje raziskovanja. 

Krajinski arhitekti, geografi, biologi, agrarni
zgodovinarji. 

  

krajina v srednješolskem izobraževanju Ne. Ne. Interdisciplinarni študij varstva okolja. 

krajina kot predmet uradnih programov Da.  Levande landskap (Living Landscape)  - program, ki
naj bi vzpodbujal znanje o različnih (naravnih in
kulturnih) vrednotah v krajini ter jih pomagal 
kmetoom vzdrževati. Program je del švedske 
kmetijske politike.  

 
 
Okoljski informacijski center v okviru ministrstva,
nevladne organizacije. 
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 država TURČIJA*   VELIKA BRITANIJA
 podpisana 20.10.2000  Ne.
 ratificirana 13.10.2003  Ne.
 definicija termina 'landscape'   Krajina = prizorišče. 

 definicija krajine v zakonodaji Ne.  Ne.
 krajina v ustavi Ne. VB nima ustave v pisni obliki. 
 krajina v posebnem zakonu Landscape Technical Specification. Ne. 

 krajina v ostalih zakonih Zakoni o občinah, razvoju, pašnih območjih, narodnih
parkih, okolju, gozdarstvu, lovu, obalnih območjih,
vodah, kmetijstvu, itd. 

 
 
Zakon o narodnih parkih in dostopu do podeželskih
območij (The National Parks and the Access to the
Countryside Act), Zakon o podeželju in pravici 
javnega dostopa (Countryside and Rights of Way
Act). 

 krajina v regionalnih zakonih Da.  Ne. 

 ministrstvo, odgovorno za krajino Ministrstva za okolje, kulturo, gozdarstvo, turizem,
kmetijstvo, javna dela, posleitev. 

 Ministrstvo za okolje, hrano in kmetijstvo. 

 druge odgovornosti ministrstva Da.  Kmetijstvo, okolje. 

 poseben dokument za uveljavljanje krajinskih politik Nacionalni okoljski plan ukrepov (National
Environmental Action Plan) in Agenda 21. 

 Ne. 

 uradi ministrstva na nižjih ravneh (regionalni, lokalni) Da.  (ni odgovora) 

 regionalne in lokalne oblasti, odgovorne za krajino Občine imajo v svoji pristojnosti planiranje in varstvo
krajin na svojem območju. 

 (ni odgovora) 

 krajinska politika kot predmet posebnih programov Inventarizacija naravne in kulturne dediščine,
Zavarovana krajinska območja. 

 (ni odgovora) 

 krajina v srednješolskem izobraževanju Ekologija, biodiverziteta, okolje in človek.  (ni odgovora)

 krajina kot predmet uradnih programov Simpoziji o upravljanju, planiranju in varstvu naravne
in kulturne dediščine v okviru Ministrstva za kulturo, 
projekti o ekoturizmu, izobraževanje lokalnih 
prebivalcev. 

 Razni vodiči in publikacije. 
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Do konca avgusta 2005 je Evropsko konvencijo o krajini podpisalo 31 držav, ratificiralo pa 
19. čeprav v analizo niso vključene vse države, temveč le tiste, za katere je bilo gradivo 
dostopno v angleškem jeziku, lahko povzamemo nekaj skupnih točk in razlik med njimi. 
 
Od 17 držav za katere je bil narejen pregled, jih je 13 konvencijo podpisalo, le devetim 
podpisom pa je sledila tudi ratifikacija. Čeprav konvencija v 5.a členu določa, da morajo 
države podpisnice krajino zakonsko priznati kot bistveno sestavino človekovega okolja, ima 
le šest držav (od 17) pojem krajina definiran v zakonodaji: Hrvaška, Litva, Malta, Madžarska, 
Makedonija in Slovenija, medtem ko ima v ustavi krajino le Malta. V večini držav je krajina 
obravnavana znotraj zakonov s področja ohranjanja narave in prostorskega planiranja, 
pojavlja se tudi v zakonih o varstvu okolja in kulturni dediščini. Za krajino so v večini držav 
pristojna ministrstva za okolje, ponekod tudi ministrstva, pristojna za kmetijstvo in kulturno 
dediščino. 
 
Nekatere države imajo posebne dokumente za uvajanje krajinskih politik. Ti dokumenti se 
občajno nanašajo na ohranjanje biotske in krajinske raznovrstnosti ali vrednotenje krajin. 
Krajina se pojavlja tudi v nekaterih posebnih programih: npr. pri programih klasifikacije in 
vrednotenja krajin, varstva, upravljanja in planiranja krajin, pri presojah vplivov na okolje, 
razvojnih planih ter inventarizaciji naravne in kulturne dediščine. 
 
Na regionalni in lokalni ravni je skrb za krajino različno urejena – v pristojnosti zveznih držav, 
vojvodstev, okrožij, provinc in občin, odvisno od ureditve oblasti v posamezni državi. Na 
vprašanje o obravnavanju krajine v srednješolskem izobraževanju je nekaj držav navedlo 
študijske programe, pri nekaterih pa ni mogoče ugotoviti, ali gre za srednješolske ali za 
visokošolske oz. univerzitetne programe. Krajina je predmet obravnave pri zgodovini, 
geografiji, ekologiji, družbenih vedah in varstvu okolja.  
 
Iz navedenega je mogoče trditi, da so posamezne države izoblikovale dokaj raznolike 
sisteme uresničevanja ciljev in politik iz krajinske konvencije. V večini držav je krajina 
v pristojnosti okoljskega, kmetijskega in/ali kulturnega ministrstva in obravnavana v 
področnih zakonih teh ministrstev. Veliko držav je izdelalo ali vsaj začelo pripravljati 
študije inventarizacije in vrednotenja svojih krajin. Krajinska tipologija je bila tako 
narejena na Norveškem, v Veliki Britaniji, Severni Irski in na Irskem, na Nizozemskem, 
v Avstriji, Švici, Belgiji, na Madžarskem, Portugalskem in v Sloveniji19. Krajina je 
vključena tudi v študijske programe, medtem ko iz podanih odgovorov ne morem 
sklepati kako posamezne države uresničujejo ostale posebne ukrepe (ozaveščanje, 
cilji kakovosti krajine in izvajanje).

 
19 Podatek je povzet z elektronskega vira, ki ga je ob ratifikaciji konvencije pripravila Nizozemska: Landscape, the 
trump card of  Europe; discussion on the European Landscape Convention, in mogoče ni popoln, saj med 
državami ne navaja Slovenije, ki ima tudi izdelano tipološko klasifikacijo krajin.  
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3 Izvajanje konvencije v Sloveniji  
 (mag. Jelka Hudoklin in Irena Selak, ACER Novo mesto, d.o.o) 
 
 
3.1 Zakonske podlage za uveljavljanje krajinskih vsebin v Sloveniji  
 
Uveljavljanje ciljev varstva in urejanja krajine v slovenskem prostoru poteka v postopkih 
prostorskega načrtovanja, in sicer predvsem na podlagi zakonskih in podzakonskih aktov na 
področju urejanja prostora, varstva okolja in tistih sektorskih zakonov, ki zadevajo dejavnosti 
v krajini (kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje voda, pridobivanje mineralnih surovin, 
energetika). Krajina je v teh zakonskih in podzakonskih aktih zastopana v različnem obsegu 
in detajlu, ponekod celo samo posredno.  
 
a) Področje prostorskega načrtovanja – planska in izvedbena raven  
 
Temeljni je Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03). Ta med temeljnimi cilji 
urejanja krajine ne omenja neposredno, pač pa posredno zagotavlja njeno vključevanje v 
prostorsko urejanje. V 3. členu določa, da mora urejanje prostora prispevati k ustvarjanju 
čimbolj prepoznavnega reda v prostoru in da je treba prostor urejati tako, da se: 

1. zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem 
prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije; 

2. omogoča kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, zagotavlja 
kvaliteten in human razvoj mest in drugih naselij ter zagotavlja njihovo oskrbo; 

3. doseže prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih 
dejavnosti v prostoru; 

4. zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti; 
5. zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova 

uporaba v skladu z zakonom; 
6. zagotavlja varstvo okolja, ohranja narava in kulturna dediščina, omogoča trajnostno 

rabo naravnih dobrin in varuje druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja; 
7. omogoča obrambo države in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 
Med obrazložitvami pojmov ZUreP-1 v 2. členu opredeljuje pojma krajina in krajinsko 
načrtovanje takole:  

8. krajinsko načrtovanje je posebna veja prostorskega načrtovanja za načrtovanje 
prostorskih ureditev v krajini in zelenih struktur znotraj poselitvenih območij; 

22. krajina je del prostora, katerega značilnost je prevladujoča prisotnost naravnih 
sestavin in je rezultat medsebojnega delovanja in vplivanja naravnih in človeških 
dejavnikov; 

Zakon uvaja tudi poseben prostorski akt - krajinsko zasnovo kot osnovni dokument urejanja 
krajine. 
 
Podzakonski akti, ki določajo vsebine aktov in strokovnih podlag:  
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja 

občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 17/04), 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega 

razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur.l. RS, št. 24/04), 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter 

vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur.l. RS, št. 86/04). 
 
Sektorska zakonodaja, ki se navezuje na krajinske vsebine:  
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 7/99, 110/02, 126/03), 
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo), 
- Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02), 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo), 
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- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93, 13/98, 61/99, 67/02, 110/02), 
- Zakon o rudarstvu (Ur.l. RS, št. 56/99, 110/02, 115/02), 
- Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 
 
Zakon o varstvu kulturne dediščine v 2. členu opredeljuje kulturno krajino kot eno od vrst 
dediščine, v 6. členu pa še kot eno od varstvenih skupin spomenikov.  
Kulturna krajina je opredeljena kot spomeniško območje, katerega strukturo, razvoj in funkcijo 
pretežno določajo človekovi posegi in dejavnost v prostoru. 
Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine (in s tem tudi kulturne krajine) so: 
- vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti; 
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne 

glede na njeno namembnost; 
- zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in 

raziskovanja; 
- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem 

vrednost dediščine; 
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine. 
Zakon poudarja še, da je ohranjanje in varovanje dediščine skrb vseh in vsakogar ter da je 
treba dediščino ohranjati in varovati v vseh okoliščinah. V zadnjem desetletju se je v sektorju, 
pristojnem za varstvo kulturne dediščine, na podlagi  različnih strokovnih gradiv precej 
uveljavila kategorija območij kompleksnega varstva dediščine v odprtem prostoru (t.i. OKV 
območja), ki praviloma obsegajo dediščinske kulturne krajine in širša območja, na katerih je 
prisotna večja gostota objektov in območij kulturne dediščine ter imajo velike simbolne 
vrednosti ipd. Treba je poudariti, da ta kategorija nima ustrezne podlage v zakonu o varstvu 
kulturne dediščine, kar precej zmanjšuje možnosti za učinkovito varstvo najvrednejših 
slovenskih krajinskih območij (odsotnost mehanizmov za uresničevanje ukrepov varstva, ni 
podlage za ustvarjalen dialog s preostalimi sektorji, npr. kmetijskim, naravovarstvenim 
sektorjem, glede usmerjanja razvoja na teh območjih in podobno).  
 
Zakon o ohranjanju narave v 4. členu opredeljuje krajino kot eno od naravnih vrednot. S 
sistemom varstva naravnih vrednot (torej tudi krajine) se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti 
naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter 
pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot. 
V 36. členu poda definicijo pojma, in sicer je krajina po ZON prostorsko zaključen del narave, ki 
ima zaradi značilnosti žive in nežive narave ter človekovega delovanja določeno razporeditev 
krajinskih struktur. Opredeljena je tudi krajinska pestrost, ki je prostorska strukturiranost naravnih 
in antropogenih krajinskih elementov. 
Zakon obvezuje k ohranjanju, razvijanju in ponovnem vzpostavljanju krajinske pestrosti in tistih 
značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Posegi v prostor naj se 
načrtujejo in izvajajo tako, da se prednostno ohranjajo značilnosti krajine in krajinska pestrost. 
Vladi RS je naložena obveza, da določi značilnosti krajine in krajinsko pestrost, ki je pomembna 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter smernice za ohranjanje biotske raznovrstnosti v krajini, ki 
se obvezno upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. 
 
Zakon o vodah ne pozna pojma krajina, ureja pa upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi 
vodami (v nadaljnjem besedilu: vode) ter vodnimi in priobalnimi zemljišči, ki so pomemben in 
obsežen del krajinskega prostora To upravljanje obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje 
o rabi voda. Teritorialna podlaga za upravljanje z vodami je vodno območje, ki je s predpisom 
določeno območje in obsega eno ali več sosednih povodij, skupaj s pripadajočimi podzemnimi 
vodami ter obalnim morjem. Za zagotavljanje celovitega upravljanja z vodami se, ob upoštevanju 
hidrografskih značilnosti, enotnosti in povezanosti vodnega režima, na območju Republike 
Slovenije določita povodje Donave in povodje Jadranskega morja (52. člen). 
Upravljanje z vodami torej posega na mnogo širše območje, kot le na vodna zemljišča, zajema 
široka krajinska območja, tako rekoč celotno ozemlje države. 
Upravljanje z vodami (ob upoštevanju temeljnih načel varstva okolja) temelji na (3. člen): 
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- načelu celovitosti, ki upošteva naravne procese in dinamiko voda ter medsebojno 
povezanost in soodvisnost vodnih in obvodnih ekosistemov na območju povodja, 

- načelu dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe razpoložljivih vodnih virov, 
- načelu zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda, ki izhaja iz potreb po 

varnosti prebivalstva in njihovega premoženja, ob upoštevanju delovanja naravnih 
procesov, 

- načelu ekonomskega vrednotenja voda, ki vključuje stroške obremenjevanja, varstva in 
urejanja voda, 

- načelu sodelovanja javnosti, ki omogoča sodelovanje javnosti pri sprejemanju načrtov 
upravljanja z vodami, 

- načelu upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnik in novih dognanj znanosti o naravnih 
zakonitosti. 

Navedena načela predstavljajo odnos upravljavcev z vodami do obravnavanega (vodnega) 
območja, torej tudi do krajine. 
Glede rabe in posegov v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in 
ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča zakon v 5. členu obvezuje, da 
jih je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se 
omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, 
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo naravnih vrednot in 
območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. Zakon o vodah predpisuje obveznost 
priprave načrtov upravljanja povodij.  
 
Zakon o kmetijskih zemljiščih prav tako ne pozna pojma krajina, vendar pa  podobno kot 
zakon o vodah ureja obsežna krajinska območja. Ureja rabo kmetijskih zemljišč, njihovo 
varstvo, promet in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike. Med kmetijska zemljišča po 
2. členu spadajo zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo, razen stavbnih in vodnih 
zemljišč ter za druge namene določenih zemljišč in tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso 
določena za gozd na podlagi zakona o gozdovih.  
Glede rabe in obdelave kmetijskih zemljišč (torej tudi krajine) zakon v 4. in 7. členu obvezuje, 
da jih je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo 
onesnaževanje ali drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti 
rastlin. Lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča mora obdelovati kmetijsko 
zemljišče na predpisan način in kot dober gospodar, kmetijsko proizvodnjo mora prilagoditi 
ekološkim in talnim razmeram, uporabljati zemljiščem in kraju primerne metode za 
preprečevanje zbitosti tal, erozije in onesnaženja ter za zagotavljanje trajne rodovitnosti 
zemljišč. 
 
Zakon o gozdovih podobno kot zakona o vodah in kmetijskih zemljiščih ne pozna pojma 
krajine, ureja pa obsežna krajinska območja. Gozd je po tem zakonu zemljišče, poraslo z 
gozdnim drevjem v obliki sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli funkcijo 
gozda, pa tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd določena v prostorskem delu 
gozdnogospodarskega načrta (2. člen).  
Zakon ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo gozdov (torej tudi krajine) ter razpolaganje 
z gozdovi kot naravnim bogastvom s ciljem, da se zagotovijo sonaravno ter večnamensko 
gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajno in optimalno 
delovanje gozdov kot ekosistema ter uresničevanje njihovih funkcij (1. člen). 
Raba gozdov (3. člen zakona) je skupni izraz za izkoriščanje funkcij gozdov, ki je po tem 
zakonu dovoljeno tudi nelastnikom gozdov (nabiranje gob, plodov gozdnega drevja in drugih 
rastlin, ki rastejo v gozdovih, nabiranje zelnatih rastlin in njihovih delov, čebelarjenje, gibanje 
po gozdovih, rekreacija v gozdu ipd.). 
 
 
Zakon o rudarstvu ureja raziskovanje, izkoriščanje in gospodarjenje z mineralnimi 
surovinami kot naravnim virom, ne glede na to ali so v zemlji ali na njeni površini v tekočih ali 
stoječih vodah ali pa v obalnem morju.  
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Z vidika urejanja krajine je pomemben predvsem 60. člen, ki obvezuje k sanaciji okolja in 
odpravi posledic pri pridobivanju mineralnih surovin. Po pridobitvi dovoljenja za opustitev 
izkoriščanja mineralnih surovin mora nosilec rudarske pravice izvesti dokončno sanacijo 
okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del. Na območjih, kjer 
posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, je izvajalec dolžan izvesti ukrepe 
zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni 
povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolja. 
V 95. členu pa zakon obvezuje nosilca rudarske pravice, da mora zagotoviti izvajanje 
rudarskih del tako, da ta dela ne presegajo dopustne obremenitve okolja, pri čemer so 
pogosto najpomembnejše prav krajinska zgradba in vidna izpostavljenost njenih delov.  
 
Energetski zakon krajine ne obravnava neposredno, pač pa posredno prispeva k ohranjanju 
okoljskih in tudi krajinskih kakovosti.  Zagotavlja pogoje za varno in zanesljivo oskrbo 
uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob 
upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije (to so viri 
energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija 
vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija) ter pogojev 
varovanja okolja. Pri tem je treba poudariti, da je poudarjanje pomembnosti rabe alternativnih 
virov energije lahko ravno glede vplivov na krajino problematično (npr.  izraba »čiste« vetrne 
energije lahko v krajini povzroči izjemno velike spremembe, hidroelektrarne lahko pomenijo 
uničenje ali pa vsaj drastične spremembe obsežnih biotopov ipd.).  
V 10. členu je predstavljena energetska politika, ki z ukrepi spodbujanja učinkovite rabe energije 
in uporabe obnovljivih virov energije prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in s tem k 
zmanjševanju učinkov tople grede ter k zmanjševanju emisij žveplovega dioksida, dušikovih 
oksidov, ogljikovega monoksida in prahu iz kurilnih naprav, kot to določajo predpisi s področja 
varstva okolja in ratificirani mednarodni sporazumi. Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije 
in izrabe obnovljivih virov energije izvaja država s programi: izobraževanja, informiranja, 
osveščanja javnosti, energetskim svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov, 
spodbujanjem lokalnih energetskih konceptov, pripravo standardov in tehničnih predpisov, 
fiskalnimi ukrepi, finančnimi spodbudami in drugimi oblikami spodbud. 
 
 
b) Področje presojanja vplivov na okolje:  
 
Temeljni je Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04), ki v 41.  členu  postavlja zahtevo za 
izdelavo okoljskega poročila za planske in druge prostorske akte (kot podlage za celovito 
presojo vplivov na okolje) in v 54. členu izdelavo poročila o vplivih na okolje za posege, ki jih 
določi Vlada (kot podlage za presojo vplivov na okolje pred začetkom izvajanja posega).  
ZVO obravnava predvsem področje različnih onesnaženj okolja; za področje krajine sta 
relevantni le ali pa predvsem dve vsebini: varstvo narave in kulturne dediščine.   
- Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur.l. RS, št. 70/96) 
- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. 

RS, št. 66/96, 12/2000) 
 
c) Področje projektiranja:    
 
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 36. členu 

določa vrste načrtov, med njimi tudi načrte krajinske arhitekture.  
 
Na projektno - izvedbeni ravni posebne zakonodaje v Sloveniji ni, se pa uporabljajo nekatere 
nemške (DIN) norme, s katerimi se zagotavlja kakovost izvajanja načrtov krajinske 
arhitekture: 
- DIN 19660 - Nega krajine pri posegih kulture tal in vodogradnje 
- DIN 18916 - Priprava rastišča, sajenje in vzdrževanje rastlin v krajini  
- DIN 18918 - Inženirsko biološka varovalna gradnja 
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- DIN 18915 - Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji - zemeljska dela 
- DIN 18917 - Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji - trata in setev 
- DIN 18919 - Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji - zaščita dreves, rastlinskih sestojev 

in vegetacijskih površin pri gradbenih posegih 
- Normativi za urejanje in vzdrževanje javnih nasadov.  
 
 
3.2 Uresničevanje  določil Evropske konvencije o krajini konvencije v Sloveniji  
 
Določila Evropske konvencije o krajini se v Sloveniji uresničujejo predvsem v postopkih 
prostorskega načrtovanja, in sicer z vključevanjem krajinskih vsebin v postopke priprave 
prostorskih planskih in izvedbenih aktov.  
 
Že v dosedanji praksi, glede na novo prostorsko zakonodajo (ZUREP -1 in podzakonski akti) 
pa bo tako tudi v prihodnje, se krajina je v prostorskih aktih obravnava:  
- na celotnem območju države, 
- na planski in izvedbeni ravni,  
- v fazi analiz in drugih strokovnih podlag in  
- v samih prostorskih aktih.  
 
Poleg tega se v postopke priprave prostorske dokumentacije vključujejo:  
- nosilci urejanja prostora, ki kot predstavniki različnih sektorjev – resorjev posredujejo 

svoje smernice in mnenja, ter  
- strokovna in širša javnost (prostorske konference in javne razgrnitve ter obravnave).  
 
3.2.1 Uresničevanje določil o splošnih ukrepih 
 
Slovenija v veliki meri že izpolnjuje zahteve za uresničevanje splošnih ukrepov:   
 
a) zakonsko priznanje krajin kot bistvene sestavine človekovega okolja, kot izraza 

raznovrstnosti skupne kulturne in naravne dediščine ljudi  ter temelja njihove 
istovetnosti 

Ta ukrep je delno izpolnjen z opredelitvijo krajine v Zakonu o urejanju prostora: Pomembna 
je  opredelitev pojma krajina in krajinske zasnove kot prostorskega akta za usmerjanje 
prostorskega razvoja v na območjih, ki so glede krajinskih kakovosti vrednejša oziroma 
občutljivejša ter je mogoče pričakovati pojavljanje navzkrižnih interesov, npr. med 
varstvenimi in razvojnimi cilji ali pa med različnimi razvojnimi cilji. Politika urejanja prostora 
izpostavlja ohranjanje značilnosti kmetijskih krajin in avtohtone poselitvene značilnosti, pa 
tudi ohranjanje kmetijskega prostora in dejavno varstvo kulturne krajine.  Prav tako je ta 
ukrep izpolnjen  z opredelitvami krajine v SPRS in PRS, predvsem z določili glede ohranjanja 
prepoznavnosti krajin in naravnih kakovosti krajin.   
 
b) oblikovanje in izvajanje krajinske politike s cilji: varstvo, upravljanje in načrtovanje 

krajine  
Posebne krajinske politike Slovenija nima, vendar pa so omenjeni cilji zaobseženi v ciljih na 
področju prostorskega načrtovanja, ki so navedeni v Zakonu o urejanju prostora ter z 
opredelitvami krajine v SPRS in PRS. Varstvo se zagotavlja s postopki na področju 
prostorskega načrtovanja, ki zahtevajo presojanje takorekoč vseh načrtovanih prostorskih 
ureditev na planskih in izvedbeni ravni, pri čemer se krajina obravnava kot samostojno 
področje presojanja, poleg tega pa se presojajo tudi posamezna področja, ki se s krajino 
bistveno povezujejo (npr. relief, biotopi, kulturna dediščina, vode ipd.). Pomembne so 
predvsem z Zakonom o urejanju prostora  in PRS zahtevane analize stanja in razvojnih 
možnosti v krajini, analiza krajinske zgradbe, predvsem pa prvin prepoznavnosti in naravnih 
kakovosti ter razvrednotenj;  vse te analize se uporabljajo kot strokovne podlage za 
načrtovane in vrednotenje variant razvoja oziroma prostorskih ureditev.  Prav tako se varstvo 
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krajine posredno zagotavlja z izvajanjem različnih sektorskih programov in upravljavskih 
načrti, npr. na področju varstva narave, v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki predvsem 
postavljajo omejitve za izvajanje različnih prostorskih ureditev na območjih, na katerih 
uveljavljata rabo prostora ali pa varstvene cilje; na področju upravljanja z vodami, ki vse bolj 
uvaja sonaravne pristope k urejanju voda, na področju varstva kulturne dediščine, ki v svoje 
varstvene kategorije vključuje tudi krajine in podobno.  
 
c) določitev postopkov za sodelovanje javnosti, lokalnih in regionalnih skupnosti ter 

drugih zainteresiranih strani pri opredeljevanju in izvajanju krajinske politike 
Vključevanje javnosti je zagotovljeno oz. omogočeno s prostorskimi konferencami in javnimi 
razgrnitvami ter obravnavami, vendar na tem področju niso izkoriščene vse možnosti in so 
odzivi javnosti pogosto le odraz nestrinjanja z načrtovanimi ureditvami, manj pa je 
konstruktivnih, k reševanju problemov naravnanih odzivov.  Vzrok za to gre iskati v 
prepričanju, da  odzivanje ne bo upoštevano, da javnost dejansko  ne more vplivati na izide 
posameznih odločitev. Pri tem ni nepomembno, da je razumevanje prostorske projektne 
dokumentacije  pogojeno z različnimi znanji, ki bi jih bilo treba v ustreznem obsegu inn na 
ustrezni ravni zagotavljati v vseh oblikah in nivojih izobraževanja.  
Kljub temu se v praksi kaže vse večja občutljivost in vse večje zahteve širše javnosti glede 
zagotavljanja zdravega, varnega in prijetnega okolja za bivanje, opravljanje dela in ne 
nazadnje preživljanje prostega časa.  Tako se npr. v zadnjih letih pojavljajo nevladne 
organizacije, ki se oblikujejo ad hoc, praviloma na podlagi skupnega interesa glede 
(ne)izvajanja določenega projekta, ki se predstavlja na omenjenih javnih predstavitvah.  
 
d) vključitev krajine v politiko regionalnega in urbanističnega načrtovanja ter v 

kulturno, okoljevarstveno, kmetijsko, socialno in gospodarsko politiko in tudi v vse 
druge politike, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na krajino. 

Krajina je vključena v prostorsko politiko kot pomemben integralni del. Vključenost krajine v 
politike različnih resorjev je odvisna od njihove tematike; tako je npr. obravnavana kot 
pomembna prvina v kmetijski politiki. Okoljevarstvena politika, ki je predstavljena v zakonu o 
varstvu okolja, prvenstveno obravnava problematiko različnih onesnaženj, krajino posredno 
obravnava v okviru varstva narave in kulturne dediščine.      
Pri tem je pomembno, da zakonodaja zahteva vključevanje sektorjev - resorjev v pripravo in 
sprejemanje prostorskih planskih in izvedbenih dokumentov  
 
V spodnji shemi je prikazana ponazoritev vključevanja javnosti (temno sivo) in različnih 
sektorjev (sveto sivo) v postopke prostorskega načrtovanja. Kot primer je v shemi prikazan 
postopek priprave in sprejemanja državnega lokacijskega načrta, ki pa je enak oziroma 
analogen pri pripravi in sprejemanju drugih prostorskih aktov na državni, regionalni in 
občinski ravni 
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SHEMA POSTOPKA PRIPRAVE DRŽAVNEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA 
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3.2.2 Uresničevanje določil o posebnih ukrepih  
 
Evropska konvencija o krajini v 6. členu govori o posebnih ukrepih. Uresničevanje teh 
ukrepov je v Sloveniji že v veliki meri dobro zastavljeno. Vendar konvencija obvezuje k 
trajnemu delovanju, kar pa ni neogibno že posledica dobro zastavljenega sistema. Sistem se 
namreč lahko spremeni. V tem pogledu so naloge ozaveščanja, izobraževanja, raziskovanja, 
nenazadnje tudi zagotavljanja varstva, ustreznega upravljanja in načrtovanja trajne. V tem 
pogledu si moramo v Sloveniji prizadevati za ohranjanje dosežene ravni upoštevanja 
krajinske konvencije tudi v prihodnje.     
 
a) Ozaveščanje 
Ozaveščanje javnosti v Sloveniji poteka predvsem v okviru uveljavljenih postopkov priprave 
in sprejemanja  prostorskih aktov.  
 
Zunaj formalnih postopkov se v zadnjem času na tem področju zelo uveljavlja Trajekt, Zavod 
za prostorsko kulturo, katerega delovanje je usmerjeno k uresničevanjem številnih ciljev, 
med drugim tudi:  
- vzpostavljati neodvisno kritično, problemsko in raziskovalno obravnavanje oblikovalskih, 

socialnih, materialnih in drugih fenomenov, ki se tičejo prostorske kulture, 
- skrbeti za kroženje tekočih informacij in izpostavljanje vsakdanjih perečih strokovnih 

problemov in vprašanj, 
- širiti znanje in izmenjavati izkušnje in 
- skrbeti za široko in odprto povezovanje s sorodnimi ustanovami v svetu.  
 
Pomemben prispevek k ozaveščanju mlajše populacije je v letu 2004 in 2005 pripravilo 
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, ki je organiziralo vrsto dejavnosti v okviru projekta 
»Mi urejamo krajino«. Temeljni cilj projekta je bil spodbuditi senzibilnost otrok do kakovosti 
krajine, ob predpostavki, da je večanje zavesti mogoče doseči z usmerjanjem opazovanja 
krajine, ki je del okolja, v katerem živijo. Projekt sestavljajo naslednji dogodki: 
- izdaja serije petih plakatov - Krajine Slovenije,  
- posvet z delavnico za seznanitev učiteljev, ki se ga je udeležilo 49 učiteljev, 
- izdaja zbornika za učitelje in vzgojitelje in širšo javnost – Mi urejamo krajino – Zbornik 

predstavitvene delavnice – 5. november 2004, 
- likovni in fotografski natečaj objavljen v revijah za otroke. Na natečaj je prispelo skupno 

1029 izdelkov, ki so bili razporejeni v tri starostne skupine. 
- Izvedba ankete med učitelji, ki so sodelovali pri natečaju o kvaliteti izvedbe projekta »Mi 

urejamo krajino« in njegovi odmevnosti. 
- Izbor najboljših izdelkov in podelitev nagrad. Skupaj je bilo podeljenih 95 nagrad, 

razvrščene v naslednjem obsegu: posamezniki 63 nagrad, skupine 19 nagrad, posebna 
priznanja za skupine 13 nagrad. 

- Razstava najboljših del in slavnostna podelitev priznanj najboljšim sodelujočim. 
 
b) Izobraževanje in vzgoja  
Velik pomen za vključevanje krajine v prostorsko načrtovanje ima v Sloveniji dejstvo, da je bil 
že v 70-tih let prejšnjega stoletja uveden redni dodiplomski študij krajinske arhitekture (sprva 
urejanja krajine) na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. S tem je zagotovljeno šolanje 
kadrov, ki strokovna znanja s področja varstva in urejanja krajine uveljavljajo v državnih 
upravi, v občinskih strokovnih službah, pa tudi v gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo s 
prostorskim načrtovanjem in projektiranjem ter inženiringom.  
 
Na drugih ravneh izobraževanja sicer ni izrecnih učnih vsebin. Zato je Društvo krajinskih 
arhitektov Slovenije v okviru akcije »Mi urejamo krajino« organiziralo konferenco za učitelje 
osnovnih šol, na kateri so bile predstavljene poglavitne vsebine Evropske konvencije o krajini 
ter dejavnosti na področju varstva in urejanja krajine. Rezultat teh prizadevanj je tudi večja 
prisotnost zapisov o krajini v medijih. Posebno pomembno je, da se taki zapisi pojavljajo v 
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medijih namenjeni šolajoči se mladini. Dober primer je otroško glasilo PIL, ki je v posebni 
številki predstavilo slovenske krajine in problematiko njihovega urejanja na otrokom dosegljiv 
način, tudi z ustrezno slikovno opremo.  
Take aktivnosti morajo dobiti trajen značaj, to pomeni, da jih je treba ponavljati vsako leto ali 
vsaj v časovno ustrezno pogostih intervalih. Vloga Društva krajinskih arhitektov je tu 
nedvomno najbolj pomembna in zaradi take dejavnosti bi društvo moralo dobiti ustrezno 
podporo javnih sredstev. Predlagamo, da Društvo krajinskih arhitektov Slovenije poskuša 
pridobiti sredstva za te dejavnosti v evropskih skladih. 
  
c) Prepoznavanje in vrednotenje krajine   
Prepoznavanje in vrednotenje krajine se v slovenskem prostoru izvaja s pripravo številnih 
strokovnih podlag, predvsem pa:  
- analiz krajinske zgradbe (morfološka analiza, tipološka klasifikacija krajin, opredelitev 

izjemnih krajin), analiza procesov, problemov in teženj ter razvojnih možnosti,  
- študij ranljivosti prostora ter študij primernosti in ustreznosti za načrtovane dejavnosti, 
- strokovnih rešitev v variantah (npr. variantni poteki tras cest, daljnovodov, variantne 

lokacije točkovnih ureditev idr.) 
 
Med pomembne strokovne podlage za pripravo prostorskih dokumentov sodijo tudi različne 
oblike presojanja vplivov na krajino (pritiski in obremenitve), ki se izvajajo v okviru presojanja 
vplivov na okolje. Vrednotijo se bodisi prostorski plani in prostorski izvedbeni akti (okoljsko 
poročilo po 41. členu ZVO z oceno skladnosti z okoljskimi izhodišči) ter njihove variantne 
rešitve (npr. primerjalne študije variant s ciljem izbora najustreznejše) bodisi izbrana rešitev 
(poročilo o vplivih na okolje po 54. členu ZVO s predlogi za optimizacije in omilitev negativnih 
vplivov).   
 
V slovenski praksi krajinskega načrtovanja se uveljavljajo transparentni postopki vrednotenja, 
poleg tega se vse bolj uveljavljajo zahteve za pripravo in vrednotenje variantnih rešitev, ki 
nudijo možnost izbire. Strokovne podlage se praviloma izdelujejo v interdisciplinarno 
sestavljenih delovnih skupinah, z vključevanjem strokovnjakov s področij, ki so pomembna v 
vsakem posameznem primeru.  Poleg arhitektov, krajinskih arhitektov in urbanistov, ki so 
praviloma odgovorni vodje projektov, se v delovne skupine vključujejo tudi gradbeni inženirji, 
geologi, hidrogeologi, geografi, biologi, gozdarji in drugi. 
 
d) Cilji kakovosti krajine  
V Sloveniji so cilji kakovosti krajine opredeljeni predvsem v Politiki urejanja prostora ter v 
Zakonu o urejanju prostora, pa tudi v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter v 
Prostorskem redu Slovenije. Ti cilji so podrobneje predstavljeni v poglavju 3.4.  
 
Predvsem določila Zakona o urejanju prostora so glede opredeljevanja krajinskih vsebin, 
predvsem pa kakovosti krajin skromna in bi jih bilo treba dopolniti. Trenutno je v pripravi 
interventno spreminjanje prostorske zakonodaje (zakon o urejanju prostora in podzakonski 
akti). Zagotoviti je treba, da se v zakonodajne akte prelijejo določila Evropske konvencije o 
krajini, so česar se je država Slovenija tudi zavezala  s podpisom konvencije in njeno 
ratifikacijo v Državnem zboru. 
 
e) Izvajanje  
Med izvajanje določil o posebnih ukrepih sodijo varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine 
oziroma prostorskega razvoja dejavnosti in rabe prostora v krajini. Pri tem so pomembni 
predvsem mehanizmi, s katerimi posamezni sektorji uresničujejo svoje programe, plane in 
cilje.   
 
Varstvo krajine se izvaja s sprejemanjem in izvajanjem aktov o zavarovanju posameznih 
območij, tako na področju naravnih vrednot, kulturne dediščine, območij Nature 2000, 
izjemnih krajin ter kmetijskih zemljišč, gozdov, voda in podobno. 
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Upravljanje krajine se izvaja s predpisanimi upravljavskimi načrti o naravnih in regijskih 
parkih (po Zakonu o ohranjanju narave), s predpisanimi načrti upravljanja povodij (po Zakonu 
o vodah), z gozdnogospodarskimi načrti (po Zakonu o gozdovih) ter drugimi načrti 
upravljanja s širšimi krajinskimi območji.  
 
Načrtovanje krajine v Sloveniji poteka prek priprave in sprejemanja prostorskih planskih in 
izvedbenih aktov, ki določajo namensko rabo prostora in način rabe prostora ter izvajanje 
dejavnosti v krajini ter so neposredna podlaga za pripravo projektnih rešitev, na podlagi 
katerih se izdajajo dovoljenja za poseganje v prostor. Ta določila so praviloma pripravljena v 
obliki usmeritev za urejanje krajine, oziroma za prostorski razvoj dejavnosti, ki  pri svojem 
razvoju lahko vplivajo na krajnsko zgradbo in njene kakovosti, npr.:  
- za širitev naselij in dejavnosti v odprt krajinski prostor (določanje namenske rabe 

prostora, strategija širjenja posameznih naselij in gospodarskih con idr.), 
- za umeščanje različnih prostorskih ureditev in objektov v prostor (npr. ceste, daljnovodi, 

elektrarne, deponije, idr.),  
- za izvajanje dejavnosti v krajini (kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje voda, pridobivanje 

mineralnih surovin, rekreacijo in turizem), 
- za urejanje odprtih površin v naseljih (zeleni sistemi) ter   
- usmeritve za omilitev negativnih vplivov na okolje.  
  
Na projektno-izvedbeni ravni (projekti PGD in PZI) se krajinske vsebine načrtujejo v okviru 
Načrta krajinske arhitekture in z aktivnim sodelovanjem krajinskih arhitektov v načrtovanju 
oblikovanja  vseh prvin zunanjih ureditev (utrjene površine, urbana oprema, protihrupne 
bariere idr.)  
 
Izvajanje ukrepov na področju urejanje krajine, pa naj gre za načrtovanje, upravljanje ali 
varstvo, je v največji meri odvisno od posameznih sektorjev in splošne ozaveščenosti (širša 
in strokovna javnost) o pomenu krajine za njeni gospodarski razvoj in prepoznavnost 
Slovenije, pa tudi za kakovost bivanja. Poleg tega je za skladen prostorski razvoj, ki je 
pogoje za ohranjanje kakovosti krajin, bistvenega pomena medsektorsko usklajevanje, 
sodelovanje in dopolnjevanje in sicer tako na ravni planiranja ter priprave sektorskih 
razvojnih in drugih programov kot na ravni zagotavljanja ustreznih mehanizmov za izvajanje 
načrtovanih planov in prostorskih ureditev ter ukrepov, ki posredno lahko vplivajo na 
kakovosti krajin. Pri tem je treba  poudariti, da bi bilo treba v programe in delovanje sektorjev  
v večji meri  vključevati cilje, ki se uveljavljajo na področju prostorskega načrtovanja, kar pa 
bi zahtevalo pomembnejše sistemske spremembe.  
 
Medtem kot gozdarski sektor s svojim delovanjem obvladuje  prostorsko najobsežnejša 
območja, ki so tudi nosilci tudi največjih naravnih kakovosti, pa tudi prepoznavnosti 
slovenskih krajin, je izmed vseh razvojnih sektorjev, ki se pojavljajo v kulturnih krajinah, 
najpomembnješi  kmetijski sektor, saj je kmetijska raba najpomembnejši oblikovalec 
kulturne krajine v Sloveniji. Za področje urejanja prostora je zelo pomemben mehanizem 
tega sektorja že več kot dvajsetletna opredelitev najboljših kmetijskih zemljišč, na katerih je - 
v nasprotju s t.i. drugimi kmetijskimi zemljišči - načeloma prepovedano spreminjati namensko 
rabo prostora. Z uveljavitvijo tega mehanizma, ki sicer dopušča izjeme, je načrtovanje 
prostorskega razvoja v Sloveniji zelo omejeno: Glede na dosedanje izkušnje lahko 
ugotovimo, da so na podlagi tega mehanizma nekatera sklenjena kmetijska območja z 
velikimi pridelovalnimi potenciali ostala nepozidana. Ob tem se je na drugih kmetijskih 
zemljiščih na mnogih območjih v Sloveniji zelo razmahnila razpršena gradnja, kar je zelo 
verjetno posledica omejevanja spremembe namembnosti večjih sklenjenih zemljišč, na 
katerih bi bilo sicer mogoče zagotoviti racionalnejšo rabo prostora, pa tudi v večji meri 
ohraniti krajinske kakovosti.   
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Kot tudi preostali sektorji se kmetijstvo že danes pri izvajanju svojih dejavnosti deloma že 
prilagaja zahtevam in omejitvam, ki izhajajo iz ciljev skladnega prostorskega razvoja, varstva 
kulturne dediščine  in ohranjanja narave. Tako nekateri obstoječi programi, ki so naravnani 
na celovit razvoj podeželja, že vsebujejo določila, ki vzpostavljajo ugodnejše možnosti za 
ohranitev oz. vzdrževanje kulturnih krajin.  
 
Program razvoja podeželja govori o kmetijsko okoljskih ukrepih (SKOP), o območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ter o izravnalnih plačilih za na območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost) in o drugih ukrepih, ki so manj pomembni z 
vidika ohranjanja kulturnih krajin (zgodnje upokojevanje, organizacije proizvajalcev, tehnična 
pomoč).  
 
Slovenski kmetijsko okoljski program (v nadaljevanju tudi: SKOP) predpisuje posebne pogoje 
za izvajanje posameznih ukrepov v kmetijstvu. Ukrepi SKOP-a se nanašajo na zmanjševanje 
negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, 
rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine, varovanje zavarovanih območij ter posredno 
tudi izobraževanje in promocijo.  SKOP ni prostorsko naravnan program, vendar pa ima 
njegovo izvajanje lahko pomembne učinke v prostoru. S predvidenimi ukrepi in mehanizmi za 
njihovo izvajanje namreč lahko prispeva k ohranjanju slovenskih kulturnih krajin in območij z 
velikimi naravnimi vrednostmi ter zmanjša negativne učinke kmetovanja.  
Pomanjkljivost SKOP je odsotnost meril v varstvu kulturne dediščine, kamor se uvrščajo vse 
vrednejše tradicionalne kulturne krajine v Sloveniji. Poleg tega je SKOP kot pomembno 
merilo za dodeljevanje sredstev določil zavarovana območja (predvsem razglašeni parki) in 
zato na njegovi podlagi ni mogoče usmerjati povečanih subvencij tudi na območja, ki bi bila v 
prostorskoplanskih postopkih in dokumentih utemeljeno opredeljena kot prednostna za 
uveljavljanje tovrstnih ukrepov. 
V zadnjih letih je uresničevanje SKOP-a prineslo mnoge pozitivne premike na področju 
sofinanciranja kmetijske pridelave na območjih, kjer bi se trendi opuščanja kmetovanja v 
nasprotnem še nadaljevali  
Med mehanizmi kmetijskega sektorja je treba omeniti še Celostni razvoj podeželja in obnove 
vasi, ki je sestavni del izvajanja strategije razvoja slovenskega kmetijstva. Financira se iz 
drugih virov kot SKOP; financirajo se skupinske ureditve na podeželju,  predvsem pa naložbe 
na kmetijah. Z vidika urejanja prostora in še posebej vzdrževanja izjemnih krajin so 
izhodišča, na podlagi katerih se razdeljujejo sredstva v okviru tega projekta, manj ustrezna, 
saj se cilji urejanja prostora ne upoštevajo kot merila za dodeljevanje sredstev. 
 
Ob obravnavi programov obeh sektorjev, ki sta pristojna za varstvo narave in kulturne 
dediščine, je pomembno, da so najširša zavarovana območja (parki) z novo sektorsko 
zakonodajo (ločitvijo obeh sektorjev)  prešli v pristojnost ohranjanja narave, ki načeloma 
nima in ne more imeti med svojimi prioritetami ohranjanja kulturnih krajin. Problem je v tem, 
da ta dva sektorja tako rekoč nimata instrumentov za uresničevanje  varstva in razvoja v 
parkih; imajo namreč predvsem restriktivne ukrepe, ne pa spodbujevalnih, ki bi bili 
bistvenega pomena.  
 
Edina proračunska postavka v okviru področja ohranjanja narave, ki vsaj delno lahko 
prispeva k ohranjanju oz. vzdrževanju kulturnih krajin v Sloveniji, je postavka Nadomestila za 
izvajanje režimov varstva narave v zavarovanih območjih. Postavka je sicer vsakoletna, a so 
sredstva minimalna. Vsako leto se del sredstev iz te postavke podeli za ohranjanje 
tradicionalnega kmetijstva v TNP. Preostala sredstva so se doslej vedno porazdeljevala na 
podlagi predlogov strokovnih delavcev na regionalnih zavodih za varstvo naravo, ki so, 
izhajajoč iz ocenjene ogroženosti oz. drugih utemeljitev predlagali za naslednje leto določene 
vsote. V splošnem so ukrepi, ki se sofinancirajo iz te postavke, zelo točkovni; izjema je 
Triglavski narodni park, ki ima svojo upravljavsko službo. Zaradi povsem administrativnih, 
organizacijskih in upravnih razlogov je težko obvladovati transferje, če ni upravljavca 
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območja, zato se sredstva praviloma razdeljujejo na naslove, kjer je bodisi samo en sam 
lastnik bodisi deluje upravljavska služba, ki poskrbi za distribucijo – z razpisom.  
 
Na področju varstva kulturne dediščine pa se vzdrževanje kulturnih krajin lahko namenjajo 
sredstva iz postavke Sofinanciranje MK za projekte obnove kulturnih spomenikov, vendar so 
tudi ta sredstva skoraj zanemarljiva. Za pridobitev sredstev iz te proračunske postavke se 
izvajajo vsakoletni razpisi. Bistveno merilo za kandidiranje na razpisu in za pridobitev 
sredstev je status objekta oz. območja, ki morata biti razglašena kot kulturni spomenik.  
Kulturnih krajin, ki so opredeljene kot kulturni spomeniki, je v Sloveniji zelo malo in še te so v 
upadanju (oziroma upadajo njihove kakovosti). 
 
 
3.3  Obravnava krajine v strokovnih podlagah za prostorske akte  
 
V okviru priprave prostorske dokumentacije je v Sloveniji - ne glede na raven prostorskega 
načrtovanja - velika pozornost namenjena pravočasni in celoviti pripravi strokovnih podlag, 
na podlagi katerih se:  
- prostor ovrednoti (analize s ciljem prepoznavanja krajin) 
- ter preverijo možne rešitve in njihovi potencialni vplivi (analize vplivov na krajino).  
V okviru opredeljevanja ranljivosti prostora in presojanja vplivov na okolje so pomembno 
zastopane tudi krajinske vsebine (vidne kakovosti krajin, biotopske vrednosti, relief – 
geomorfologija, naravne vrednote, kulturna dediščina idr.) 
 
3.3.1  Prepoznavanje krajin  
 
3.3.1.1 Krajinska tipologija  
 
Za območje celotnega slovenskega ozemlja je bila v 90-tih letih pripravljena študija 
Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji (Biotehniška fakulteta, 1998), ki je klub 
precej splošni ravni pomembna strokovna podlaga, pogosto uporabljena kot temeljna 
vrednostna opredelitev posameznih krajinskih območij z najpomembnejšimi usmeritvami za 
prihodnji prostorski razvoj. V okviru te študije je bila opravljena obsežna inventarizacija  
slovenskega krajinskega prostora, ob tem pa tudi klasifikacija krajinskih tipov s usmeritvami 
za prostorski razvoj, ki naj bi zagotavljanje ohranitev največjih krajinskih vrednosti.  
Študija je pripravljena za celoten slovenski prostor in - ob pomanjkanju podatkov o 
morebitnih razvojnih pobudah - prinaša usmeritve za prostorski razvoj na precej splošni 
ravni. Zato so njeni rezultati uporabni predvsem kot prva, a dokaj natančna informacija o 
stanju in vrednosti krajine določenega dela Slovenije, o želenem stanju posameznih 
krajinskih območij ter o temeljnih usmeritvah glede načina doseganja želenih stanj oziroma 
povzročanja čim manjših negativnih vplivov.  
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Slika 1:  Krajinske enote v Sloveniji (vir: arhiv MOPE)  
 
3.3.1.2  Opredelitev izjemnih krajin 
 
Pomemben rezultat vrednotenja krajinskega prostora na državni ravni je opredelitev 
izjemnih krajin Slovenije (Ogrin, 1999), ki so ovrednotene kot najvrednejši  deli 
slovenskega krajinskega prostora in jim je – glede na njihove vrednosti – pripisan 
nacionalni, regionalni ali pa zgolj lokalni pomen. Izjemne kulturne krajine v slovenskem 
prostoru so predvsem nasledek različnih oblik tradicionalne rabe prostora. Zanje je značilna 
visoka stopnja prilagojenosti tehnologij pridelovanja naravni zgradbi in naravnim procesom, 
ki pa se v novejšem času umika sodobnim tehnologijam. Praviloma gre za redke, enkratne 
ali pa za značilne in ogrožene vzorce krajinske zgradbe, katerih največje vrednosti so 
skladna prostorska razmerja med obdelovalnimi in poselitvenimi območji in dosledna 
izvedba uveljavljenih načinov obdelovanja tal. Ta se odraža v jasnih razmejitvah med 
naselbinami in obdelovalnimi površinami, visoki stopnji prostorskega reda, drobni 
členjenosti prostorskih prvin ter v ponavljajočih se prvinah krajinske zgradbe (npr. 
obdelovalne terase in parcelna struktura) ali pa, nasprotno, v značilnih poudarkih (npr. 
cerkve na vrhovih, gradovi na izpostavljenih, razglednih legah, kozolci) in ne nazadnje v rabi 
naravnih materialov (Acer Novo mesto 1999).  
 

 
Slika 2: Izjemne krajine v Sloveniji (vir: arhiv MOPE) 
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3.3.2  Analiza vplivov na krajino   
 
Analiza vplivov na krajino poteka v sklopu presojanja vplivov na okolje na več ravneh:  
- na planski ravni (državna, regionalna in občinska raven),  
- na ravni prostorskih izvedbenih načrtov (državni in občinski lokacijski načrti)  
- in na ravni projektov za pridobitev dovoljenj za poseg v prostor (PGD).   
 
3.3.2.1 Presojanje vplivov na okolje na ravni planskih aktov  
 
Na državni ravni je bila kot ena od strokovnih podlag za SPRS pripravljena Študija ranljivosti 
prostora (EkoNova, 2003), ki je kot izhodišče upoštevala najpomembnejše dejavnosti, 
načrtovane v predlogu SPRS. Cilj izdelave te študije je bil pripraviti podlago za preveritev 
okoljske sprejemljivosti načrtovanih prostorskih ureditev in strateških ciljev na področju 
prostorskega razvoja Slovenije. Poleg tega so bili v okviru ŠRP pripravljeni predlogi za 
nekatere spremembe predlaganih rešitev, bodisi glede umeščanja v prostor (lokacije) bodisi 
glede izvajanja dejavnosti oziroma rab prostora (tehnologij).    
 

 
Slika 3:  Primer zemljevida ranljivosti iz ŠRP za SPRS (državna raven) 
 (vir: ŠCPVO za SPRS, (EkoNova, 2003) 
 
Študije ranljivosti so se v zadnjih letih pripravljale tudi kot strokovne podlage za pripravo 
planskih aktov občin ali njihovih delov, vendar je v redkih primerih, saj priprava te strokovne 
podlage ni bila zakonsko obvezna. Z novo prostorsko zakonodajo je ŠRP zahtevana za vse 
planske akte (SPRS; RZPR in SPRO). Izkušnje iz zadnjega časa, ko občine začenjajo 
naročati strokovne podlage za novo generacijo planskih aktov, kažejo, da se ŠRP uveljavlja 
kot ena najpomembnejših strokovnih podlag.  
 
Metodologija priprave teh študij je izhajala iz podzakonskega akta k prejšnji prostorski 
zakonodaji, ki je kot pomembno izhodišče študij ranljivosti prostora opredelila načrtovane, 
planske dejavnosti in njihove pričakovane vplive na okolje. V tej točki so se določila 
prostorske zakonodaje razhajala z določili okoljske zakonodaje (prejšnji ZVO), ki je zahteval 
pripravo študij ranljivosti okolja z izhodiščem v ekosistemski členitvi prostora. V praksi so se 
uveljavile le študije ranljivosti prostora po prostorski zakonodaji.   
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Slika 4:  Primer zemljevida ranljivosti iz ŠRP za območje urbanistične zasnove Novega mesta  

(občinska raven) (vir: ŠRP za območje UZ Novega mesta, Acer Novo mesto, 2004) 
 

Na podlagi ŠRP je bila pripravljena Študija za celovito presojo vplivov na okolje za SPRS.   
 

 
Slika 5:  Primer prekritja zemljevida ranljivosti in energetskih koridorjev   

(vir: ŠCPVO za SPRS, EkoNova, 2003) 
 
V okviru te strokovne podlage so bile določene prostorsko pomembne vsebine varstva okolja 
in njihovega vključevanja v postopek priprave zasnov poselitve, infrastrukture, krajine.  
ŠCPVO je bila usklajena z Direktivo o presoji vplivov na okolje, ki jih povzročajo določeni 
plani in programi (Directive 2001/42/EC of the Parliament and of the Council of 27 june 2001 
on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment).  V 
njej so bili presojani vplivi na okolje, ki utegnejo nastati kot posledica prostorskih ureditev in 
drugih določil iz SPRS, zato je izhodišče za usmerjanje okoljsko ustreznega prostorskega 
razvoja na državni ravni, hkrati pa je tudi izhodišče za strateško presojanje vplivov na okolje 
na nižjih načrtovalskih ravneh.   
 
ZVO v 41. členu zahteva izdelavo okoljskega poročila kot podlage za pripravo celovite 
presoje vplivov na okolje. Vsebina okoljskega poročila bo določena s podzakonskim aktom.  
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3.3.2.2 Presojanje vplivov na okolje na ravni prostorskih izvedbenih načrtov  
 
Na ravni prostorskih izvedbenih načrtov se presojanje vplivov na okolje, torej tudi na krajino, 
izvaja v okviru primerjalnih študijah variant. Poleg poglavja o vplivih na okolje se variante v 
teh študijah  presojajo tudi z vidika urbanega in regionalnega razvoja in z ekonomskega ter 
tehničnega vidika.  
Odzivi javnosti je obravnavano v poglavju o družbeni sprejemljivosti, vključevanje javnosti pa 
se izvaja skladno s postopkom, ki je prikazan v zgornji shemi, pri čemer se pridobijo mnenja 
lokalnih skupnosti o predloženih variantah in o predlaganem izboru.  
 

 
Slika 5: Primer prikaza variant trase avtoceste na zemljevidu ranljivosti gozdov  
 (vir: Primerjalna študija variant AC na odseku Pluska-Ponikve-Hrastje, Topos, 2004) 
 
3.3.2.3 Presojanje vplivov na okolje na ravni izvedbenih projektov 
 
Na projektno-izvedbeni ravni (projekti PGD in PZI), v primerih državne infrastrukture pa že v 
fazi lokacijskega načrta (primer: avtoceste) se presojanje krajinske vsebine izvaja v okviru 
poročil o vplivih na okolje, ki obravnavajo projektne rešitve. V okviru teh poročil se opredelijo 
pričakovani vplivi na okolje, med katerimi so za področje krajine zanimive predvsem vidne 
kakovosti krajin, biotopske vrednosti, relief – geomorfologija, naravne vrednote, kulturna 
dediščina. Predlogi omilitvenih ukrepov so usmerjeni v zmanjšanje negativnih vplivov po 
posameznih tematikah, prav tako pa so postavljene tudi zahteve za monitoring – spremljanje 
stanja krajinskih sestavin med gradnjo in po končani gradnji.    
 
 
3.4 Obravnava krajine v prostorskih planskih aktih  
 
Prikaz obravnave krajinskih vsebin v prostorski planskih aktih se omejuje na SPRS (državna 
raven) in SPRO (občinska raven). Z novo prostorsko zakonodajo je sicer predvidena tudi priprava 
regionalnih zasnov prostorskega razvoja, za katere pa glede vključevanja krajinskih vsebin veljajo 
enaka zakonska določila, poleg tega je glede priprave RZPR v Sloveniji trenutno le malo izkušenj 
iz prakse.  
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3.4.1 Ocena stanja in teženj v prostoru Republike Slovenije 
 
Ocena stanja in teženj v prostoru RS je bila pripravljena kot temeljni dokument za 
oblikovanje Politike urejanja prostora RS, novega zakona o urejanju prostora in drugih 
dokumentov, ki bodo ogrodje sistema urejanja prostora. 
 
V oceni stanja je zapisana ugotovitev, da kulturno krajino še vedno najbolj oblikuje kmetijstvo 
in da je v podeželskem prostoru še pretežno ohranjena. Vendar sta prisotna dva procesa – 
zgoščevanje gospodarskih dejavnosti v zgostitvenih poselitvenih območjih, ki povzroča eni 
povečano obremenjevanje krajine, in dekoncentracija prebivalstva, ki ima za posledico 
propad kulturne krajine.  
 
Velika zemljiška razdrobljenost, neuravnoteženost kmetijske pridelave ter konkurenca tujih 
trgov zahtevajo/bodo zahtevali prestrukturiranje slovenskega kmetijstva. To lahko privede do 
propada okoli 42000 malih kmetij, kar s prostorskega vidika pomeni porušitev raznolike in 
pestre strukture podeželja, uničenje slikovitosti kulturne krajine ter ekološke raznovrstnosti in 
ravnotežja.  
 
Najizrazitejši procesi prestrukturiranja kmetijstva so: 
- zaraščanje, 
- zmanjševanje obsega kmetijskih zemljišč, 
- posodabljanje kmetijstva in 
- varstvo kmetijskih zemljišč. 
 
Med krajinskimi značilnostmi prostora je poudarjena pestrost slovenskih krajin. Ta je 
posledica: 
- naravnih rezmer, 
- dosedanje rabe, zgodovinskega razvoja in različnosti kulturnih okolij, 
- politične in administrativne ureditve v preteklosti, 
- spremenjenih življenjskih razmer,  
- deagrarizacije, itd. 
 
V zadnjem desetletju pa naj bi bile spremembe krajine predvsem posledica zadovoljevanja 
vedno večjih potreb po poselitvenih in infrastrukturnih površinah ter povečevanja oz. 
zmanjševanja obsega in načina gospodarjenja z naravnimi viri.  
 
3.4.2 Politika urejanja prostora Slovenije  
 
Med cilji Politike urejanja prostora so na področju varstva krajin pomembni predvsem tile: 
- v evropskih povezovalnih procesih uveljaviti primerjalne prednosti in zavarovati 

nacionalno identiteto ob upoštevanju regionalnih značilnosti in prostorske raznolikosti 
Slovenije, 

- spodbujati nujno posodabljanje kmetijstva in gozdarstva, da se bosta lahko preobrazili v 
tehnološko in gospodarsko učinkoviti in konkurenčni panogi, in ob tem ohranjati 
prostorsko in biotsko raznovrstnost, 

- pri prestrukturiranju podeželja ohranjati pomembne značilnosti kmetijskih krajin ter 
avtohtone podeželske poselitvene značilnosti, ki s svojimi značilnimi vzorci predstavljajo 
kulturno dediščino lokalnega, nacionalnega in evropskega pomena, 

- pospešiti prostorsko-lokacijsko učinkovitost, okoljsko sprejemljivost naložb ter preudarno 
rabo virov in s tem pripomoči k večji dolgoročni ekonomski učinkovitosti dejavnosti v 
prostoru, 

- zagotoviti upoštevanje pričakovanih podnebnih sprememb in drugih naravnih procesov 
ter s tem dolgoročno zmanjševati njihove negativne posledice, 

- pospešiti sanacijo čezmerno onesnaženega okolja ter zagotoviti zdravo bivalno in 
delovno okolje, 
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- zagotoviti učinkovito upravljanje prostora in okolja ter naravnih vrednot in kulturne 
dediščine Slovenije, 

- omogočiti enake možnosti dostopa do fizičnih struktur v prostoru ter do informacij in 
pravnih sredstev v zvezi z urejanjem prostora. 

 
Zlasti na področju varstva kulturnih krajin so pomembne usmeritve, ki jih Politike urejanja 
prostora opredeljuje glede kmetijskega prostora in navaja, da je treba kmetijski prostor tako z 
vidika varovanja naravnega vira za pridelavo hrane kot tudi zaradi vzdrževanja 
večfunkcionalnega podeželja in s tem ohranjanja kulturne krajine. Učinkovitejše 
gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči je treba doseči z izboljševanjem posestne strukture, 
spremembami tehnologij in drugimi strukturnimi ukrepi kmetijske politike v skladu s potenciali 
prostora. Neizogibne procese preobrazbe krajinskega prostora zaradi opuščanja kmetijske 
rabe in zaraščanja je treba tako obvladovati s selektivnim vzdrževanjem kulturne krajine, 
predvsem na območjih izjemnih kulturnih krajin. 
 
 
3.4.3 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) 
 
SPRS (Ur.l. RS, št. 76/04)  je kot strateški prostorski akt države obvezno izhodišče za pripravo 
vseh strateških oziroma planskih in izvedbenih prostorskih aktov na nižjih načrtovalskih ravneh, s 
katerimi se bodo v skladu z zakonsko določenimi postopki določila SPRS tudi izvajala. Določila 
SPRS so obvezujoča tudi za pripravo različnih sektorskih načrtov in programov, katerih 
uresničevanje je povezano s prostorskimi ureditvami in rabo prostora. 
 
SPRS pokriva celotno območje države. V tem dokumentu so strateške usmeritve za 
prostorski razvoj opredeljene v treh sklopih, ki obravnavajo poselitev, gospodarsko 
infrastrukturo in krajino, vse tri sisteme kot integralne dele prostora.   
 
Na področju urejanja krajine so v SPRS opredeljeni cilji na področju upravljanja in 
načrtovanja razvoja krajine ter varstva okolja, ohranjanje narave in varstva kulturne 
dediščine. V zadnjih desetletjih se vse več pozornosti namenja vključevanju krajinskih 
vsebin v prostorske planske akte in programe ter razvojne politike različnih sektorjev. 
Vse pomembnejše postaja medsektorsko usklajevanje interesov prostoru.  Zlasti prostorski 
načrtovalci poudarjajo pomen pravočasnega in ustvarjalnega vključevanja sektorjev v 
pripravo planskih in izvedbenih prostorskih aktov, saj je dejavno odzivanje posameznih 
resorjev lahko pomembno zagotovilo za uresničevanje planiranih dejavnosti in načina rabe 
prostora.   
 
Izmed vsebin, ki v SPRS obravnavajo krajino, so pomembna predvsem določila glede:  
- prepoznavnosti z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine ter naravnih kakovosti 

krajine 
- rabe naravnih virov.  
 
V teh okvirih so izpostavljene kulturne in naravne vrednosti krajin, hkrati pa tudi krajina  - 
prostor kot naravni vir, v katerem se uresničujejo številne dejavnosti (npr. kmetijstvo, 
gozdarstvo, upravljanje voda idr.), ki  ob tem ustvarjajo kulturno krajino in jo tudi vzdržujejo.   
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Slika 6:  Prepoznavnost in naravne kakovosti krajine  (vir: SPRS, Ur.l. RS, št. 76/04) 
 

 
Slika 7: Raba naravnih virov (vir: SPRS, Ur.l. RS, št. 76/04) 
 
SPRS temelji na številnih strokovnih podlagah, izmed katerih jih je bilo veliko (npr. del gradiv 
Slovenski prostor 2020) usmerjenih v obravnavo dejavnosti v krajini - kmetijstvo, gozdarstvo, 
upravljanje voda, prostočasne dejavnosti, pridobivanje mineralnih surovin idr.   
 
3.4.4 Prostorski red Slovenije (PRS)  
 
Prostorski red Slovenije (UL RS, št. 122/04) podrobneje opredeljuje pravila za načrtovanje v 
krajini (54. do 65. člena). , ki veljajo za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev objektov v 
krajini ob upoštevanju pravil za načrtovanje gospodarske infrastrukture in za gradnjo 
objektov zunaj poselitvenih območij. Pri načrtovanju v krajini je treba zagotoviti varstvo 
kulturne dediščine, ohranjanje izjemnih krajin ter kakovostnih prostorskih struktur, ki 
ohranjajo in vzpostavljajo prepoznavnost krajine, ohranjanje naravnih vrednot, varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, upoštevanje zatečene rabe, funkcije in podobe krajine ter 
potencialov krajine za krepitev gospodarskih in socialnih koristi,  usmerjanje razvoja v krajini 
usmerja predvsem na območja razpoložljivih vodnih virov, upoštevanje strukturne urejenosti 
prostora, načino povezave s stavbno in naselbinsko dediščino in zgodovinski razvoj območij 
ter  poudarja, naj se v kar največji možni meri ohranjajo za posamezne krajinske regije 
značilni krajinski vzorci. Zaradi kompleksnosti funkcij, rabe in podobe krajine in drugih 
kakovosti krajine se lahko opredelijo območja posebnega pomena za razvoj krajine, ki se jih 
praviloma načrtuje s krajinsko zasnovo.  
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PRS  navaja tudi pravila za ohranjanje oziroma ustvarjanje kakovosti krajine. Izpostavlja 
pojem prepoznavnosti krajine in ga povezuje s pestro kulturno krajino, arheološko, stavbno 
in naselbinsko dediščino ter naravnimi vrednotami z izrazitimi in prepoznavnimi lastnostmi, ki 
tvorijo kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine. Določa, da se morajo 
prostorske značilnosti, ki tvorijo kulturno in simbolno prepoznavnost določenega območja, 
ohranjati in na novo vzpostavljati s prostorskim načrtovanjem. Omenjene prostorske 
značilnosti se določajo na osnovi analiz, pripravljenih v okviru strokovnih podlag pri pripravi 
prostorskih aktov lokalnih skupnosti, v katerih se natančneje prikažejo nacionalno 
pomembna krajinsko prepoznavna območja, določena v SPRS, lahko pa se tudi predlagajo 
lokalno pomembna krajinsko prepoznavna območja.  
PRS navaja tudi temeljne usmeritve glede razvoja in ohranjanja prepoznavnosti krajinskih 
območij, v katerih poudarja, da naj se na območja prepoznavnosti umeščajo dejavnosti na 
način, ki omogoča ohranjanje in krepitev prepoznavnosti arhitekturnih in krajinskih regij, 
izjemnih krajin in varovanje kulturne dediščine. Sanacije razvrednotenih območij znotraj 
nacionalno prepoznavnih območij se izvajajo prednostno. Spodbujanje občasne oziroma 
trajne poselitve se na območjih nacionalne prepoznavnosti izvaja v primerih, ko je to 
potrebno zaradi ohranjanja poselitve v hribovitih in obmejnih območji, zaradi ohranjanja 
prostorskih struktur ali iz obrambnih razlogov. 
 
Drugo pomembno področje obravnave krajin v PRS so območja naravnih kakovosti krajine, 
za patera se štejejo območja z večjo stopnjo ranljivosti naravnih sestavin prostora glede na 
načrtovan razvoj v prostoru. Območja naravnih kakovosti in usmeritve za načrtovanje 
razvoja na teh območjih se opredelijo v strokovnih podlagah v okviru priprave regionalnih 
zasnov prostorskega razvoja, strategij prostorskega razvoja občin, prostorskega reda občin 
in lokacijskih načrtov. Pravila za načrtovanje v varovanih območjih naravnih kakovosti 
izpostavljajo, da se pri načrtovanju prostorskih ureditev in graditvi v območju naravnih 
kakovosti, varovanih na osnovi predpisov, upoštevajo naravna razširjenost habitatnih tipov 
ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, kvaliteta habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in 
živalskih vrst z vidika ustreznosti abiotskih in biotskih sestavin, njihove strukture in 
ohranjenosti naravnih procesov, povezanost habitatov oziroma se naj le-ta vzpostavi na 
novo, če je bila s prostorsko ureditvijo prekinjena, lastnosti naravnih vrednot, značilnosti 
krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter druge naravne sestavine 
prostora ter velika abiotska, biotska in krajinska raznovrstnost ter naravne vrednote, 
pomembni geotopi, habitati rastlinskih in živalskih vrst, habitatni tipi ali deli ekosistemov, ki 
so zavarovani kot narodni, regijski ali krajinski park, naravni rezervat ali naravni spomenik. 
 
3.4.5 Strategija prostorskega razvoja občine (SPRO)  
 
Vsebino, strokovne podlage in način priprave SPRO določa Pravilnik o podrobnejši vsebini, 
obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih 
podlag (Ur. l. RS, št. 17/04) (v nadaljevanju: Pravilnik).   
 
SPRO pokriva celotno območje občine, pripravlja se v M 1 : 25.000. Pomembnih razlik glede 
vsebine SPRO v primerjavi s prejšnjo (trenutno še vedno veljavno)  generacijo planskih aktov 
ni; morda je v kontekstu obravnave krajine v planskih aktih pomembno izpostaviti  le, da se 
tudi na občinski ravni  v okviru SPRO obravnava celoten prostor občine in sicer v treh 
sklopih: poselitev, komunalna infrastruktura in krajina.  
 
Poleg določil v povezavi s pripravo strokovnih podlag so zanimiva predvsem zakonska 
določila in določila Pravilnika glede izdelave:  
- krajinskih zasnov 
- urbanističnih zasnov.  
a) Krajinska zasnova (KZ)   
 
Zakonske podlage za pripravo KZ so podane v Zakonu o urejanju prostora in Pravilniku.  
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Z novo prostorsko zakonodajo je krajinska zasnova opredeljena nekoliko drugače kot doslej; 
ZUreP-1 namreč v 60. členu določa:  
(1) Namen krajinske zasnove je določiti strategijo prostorskega razvoja krajine ter uskladiti in 
podrobneje določiti načine prostorskega urejanja v krajini. 
(2) Krajinska zasnova določa zasnovo namenske rabe prostora, usmeritve za razvoj 
dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo ter usmeritve in pogoje za urejanje prostora. V 
krajinski zasnovi se prikažejo tudi površine, namenjene javnemu dobru. 
(3) Krajinska zasnova se pripravi za obstoječa oziroma predvidena širša zavarovana 
območja, lahko pa tudi za območja, v katerih so predvidene prostorske ureditve, ki bi lahko 
znatneje vplivale na krajino, kulturno dediščino, ohranjanje narave ali na trajnostno rabo 
naravnih dobrin ter za območja navzkrižnih interesov v zvezi z rabo prostora in za 
degradirana območja zunaj poselitvenih območij. 
 
S tem je KZ v zakonodaji opredeljena kot občinski dokument, kar pa glede na drobno 
členjenost administrativnih enot(občin) v slovenskem prostoru pogosto ni ustrezno: v resnici 
bi bilo zelo smotrno, da bi se KZ pripravljale na ravni regije, saj se meje naravnih enot, ki so 
praviloma meje obravnave s KZ) praviloma ne skladajo z administrativnimi – občinskimi 
mejami.  
 
V strokovnih krogih se pojavljajo predlogi v smeri priprave krajinskih zasnov tudi kot podlage 
za upravljavske načrte za zavarovana območja območij ohranjanja narave in/ali območij 
varstva kulturne dediščine.  
 
Pravilnik govori o KZ v 20. in 21. členu:    
 
20. člen (krajinska zasnova)  
(1) Krajinska zasnova določa strategijo prostorskega razvoja krajine z namenom uskladitve 
in podrobnejše določitve načinov prostorskega urejanja v krajini. 
 
(2) Krajinska zasnova se izdela za: 
– območja protislovij med razvojnimi potrebami in varstvenimi zahtevami, kjer so hkrati 
prisotne različne potrebe za razvoj dejavnosti v prostoru in zahteve za varstvo različnih 
sestavin prostora, 
– območja prostorskih ureditev, kjer je pričakovati znaten vpliv na krajino, kulturno dediščino, 
biotsko raznovrstnost, naravne vrednote, naravne vire ter kakovost okolja, ali kjer je 
pričakovati spremembe krajinskih vzorcev ter posledično spremembe glede rabe prostora, 
tako da je potrebna sprememba usmeritev glede organizacije drugih dejavnosti v prostoru ter 
sprememba zasnove namenske rabe prostora; 
– degradirana krajinska območja zunaj poselitvenih območij, kjer so možnosti za rabo 
prostora, opravljanje dejavnosti, varstvo kulturnih sestavin ali naravnih kakovosti prostora 
zmanjšane ali omejene zaradi prekomernega obremenjevanja okolja in 
– obstoječa in predvidena širša zavarovana območja. 
(3) Krajinska zasnova lahko določi usmeritve za razmestitev dejavnosti in za zasnovo 
namenske rabe prostora tudi na poselitvenih območjih, kadar bi lahko njihov razvoj znatneje 
vplival na krajino oziroma, kadar se ta ne urejajo z urbanistično zasnovo. Te usmeritve se 
upoštevajo pri izdelavi prostorskega reda občine.  
 
21. člen (vsebina krajinske zasnove)  
(1) Krajinska zasnova določa: 
– ureditveno območje krajinske zasnove, 
– usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo, 
– zasnovo namenske rabe prostora z usmeritvami za urejanje javnih površin in s prikazom 
površin namenjenih javnemu dobru, 
– usmeritve in pogoje za urejanje prostora, zlasti krajine. 
(2) Krajinska zasnova lahko določa tudi: 
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– usmeritve za postopno uresničevanje načrtovanih ureditev, 
– druge vsebine, ki vplivajo na razvoj krajine, 
– okvirna območja urejanja krajine z lokacijskimi načrti, 
– kriterije za izvedbo ukrepov iz 27. člena tega pravilnika, lahko pa tudi druge ukrepe, ki so 
potrebni za izvedbo določenih prostorskih ureditev.  
 
Že v dosedanjih planskih aktih občin je bila predvidena izdelava KZ kot dela dolgoročnih 
planskih aktov, ki naj bi se pripravljal za območja  z velikimi krajinskimi vrednostmi, 
predvsem pa za območja, na kateri je bilo glede na obstoječe vrednosti in razvojne interese 
pričakovati pojave konfliktov v prostorskem razvoju, predvsem pa konfliktov med varstvenimi 
in razvojnimi interesi. V praksi se krajinska zasnova sicer ni uveljavila,  
 
Analiza dosedanjih izdelanih krajinskih zasnov (KZ) v Sloveniji (Izhodišča za izdelavo 
krajinske zasnove Kraške regije, 1. faza Urbanistični inštitut RS, november 2002) je 
pokazala, da je ena od glavnih pomanjkljivosti v dosedanji praksi izdelovanja KZ zlasti to, da 
se je ta instrument - predvidoma zaradi preohlapne opredelitve namena in dometa KZ ter 
vključenosti v hierarhijo drugih planskih dokumentov - zelo redko uporabljal in še takrat z 
majhno učinkovitostjo in vplivom na procese v prostoru. Vse obravnavane KZ se uvrščajo v 
podobno področje načrtovanja: območja, ki so zavarovana, so prostorska zasnova različnih 
razvojnih načrtov za podeželski prostor in se navezujejo na rekreacijske in turistične ureditve 
prostora. 
 
Nobena obravnavanih krajinskih zasnov ni imela prikazanih variant, prav tako – kot tudi pri 
drugih planskih in izvedbenih prostorskih aktih - krajinske analize in vrednotenje krajine niso 
bile vključene v nobeno obravnavanih KZ, tudi ne kot povzetek strokovnih podlag. 
 
Karte Zasnova namenske rabe prostora in zasnova organizacije dejavnosti v prostoru so v 
večini primerov tematske. Merila so različna od 1: 25000 (v glavnem za zbirne prikaze), 1: 
10.000 in 1:5000. Podrobnejša analiza kart  je pokazala precejšnjo različnost vsebin pod 
enakimi naslovi in obratno, enakost vsebin pod različnimi naslovi. 
 
Pri večini doslej izdelanih KZ so bile meje območja obravnave delno določene po geografsko 
zaokroženih enotah, deloma pa po upravno administrativnih mejah ali infrastrukturnih linijah 
in katastru. Namen izdelave KZ se je v glavnem nanašal na uskladitev interesov v prostoru, 
vselej izrazito povezanih z varstvom naravnih kakovosti ter razvojem turizma in/ali drugih 
razvojnih dejavnosti. Namen je podobno opredeljen tudi z novim Pravilnikom. 
 
Pravilnik podrobneje opredeljuje vsebino n strokovne podlage za pripravo KZ ter prinaša 
večjo zahtevnost za izdelovalca (kar lahko pripelje do večje kakovosti in s tem tudi boljše 
uporabnosti dokumenta). Namen dokumenta in njegova umestitev v sistem prostorskega 
planiranja pa (še vedno) nista dovolj jasno opredeljeni, da bi lahko KZ bolj uveljavila. 
 
b) Urbanistična zasnova (UZ)  
 
Zakonske podlage za pripravo KZ so podane v Zakonu o urejanju prostora in Pravilniku.  
ZUreP-1 v 58. člen navaja, da je v UZ treba opredeliti tudi zasnovo ureditev zelenih in 
športno-rekreativnih površin v naselju ter da urbanistična zasnova določa tudi podrobnejše 
usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine v naselju. 
 
Pravilnik govori o vsebini UZ v 7. členu in med drugim zasnovami navaja tudi zasnovo 
ureditve zelenih in športno rekreativnih površin v naselju.   
V 14. členu (zasnova ureditve zelenih in športno rekreativnih površin v naselju) določa:  
(1) Zasnova ureditve zelenih in športno rekreativnih površin v naselju ali skupini med seboj 
povezanih naselij določa zasnovo rabe in usmeritve za urejanje območij zelenih površin, ki 
so pretežno namenjena za šport in rekreacijo na prostem ter za zagotavljanje drugih 
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socialnih funkcij v okviru urejenih zelenih površin in lahko obsegajo tudi kmetijska zemljišča 
in gozdove, kjer se primarna raba ohranja. 
(2) Območja zelenih površin tvorijo zeleni sistem naselja, v okviru katerega se določijo 
njegove sestavine, njihova medsebojna povezanost ter njihova povezanost z drugimi sistemi. 
Zeleni sistem naselja je celota krajinskih sestavin na območju naselja, ki se lahko razlikujejo 
po svojih tipoloških in funkcionalnih značilnostih, oblikovanosti, velikosti ali zaključenosti.  
 
V 38. členu Pravilnik med strokovnimi podlagami navaja tudi analizo sistema zelenih površin 
v naselju. Že v dosedanji praksi so se pripravljale študije zelenih sistemov večjih 
slovenskih mest (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Nova Gorica) kot ena od strokovnih podlag 
za izdelavo urbanističnih zasnov. S tem se vse bolj uveljavlja celovito obravnavanje 
mestnega zelenja kot pomembnega dela mestne krajine na način, ki v prvi vrsti upošteva 
krajinske in ekološke značilnosti celotnega mestnega in zlasti primestnega prostora. Vzroki 
za to so večplastni; gotovo pa je treba poudariti vse večji interes javnosti, da se ohranijo 
prvine naravnega okolja v urbani strukturi, bodisi zaradi vidnih kakovosti, biotopskih vrednosti 
ali pa rekreacijske funkcije zelenih površin in možnosti za oddih.  
 
Pojem zeleni sistem se nanaša na  celovitost vseh krajinskih sestavin na območju mesta. Pri 
tem je sicer treba upoštevati, da gre za sestavine, ki se med seboj razlikujejo po vrsti in 
značilnosti, po zgradbi, ki iz nje praviloma izhaja, po stopnji naravnosti in marsičem drugem. 
Sintagma zeleni sistem se  pogosto pojavlja v sodobnem urbanističnem  izrazoslovju (poleg 
pojmov odprti prostor mesta in mestna krajina), še zlasti pa v načrtovalski praksi, v kateri je 
vse več prizadevanj, da bi osmislili mesto kot celoto in ga  zaobjeli po posamičnih tipoloških 
zvrsteh. Pomen javnega zelenja in drugih naravnih sistemov v urbanem okolju v sodobnem 
času postaja vse večji. Vzrokov za to je več: po eni strani je pomembna rast mest, ki zaradi 
novogradenj povzroča izgubljanje in razvrednotenje zelenih površin, po drugi strani pa 
naraščajo potrebe in zahteve meščanov  po ureditvah, ki bi omogočale rabo in doživljanje 
mestne krajine. (Zeleni sistem Novega mesta, 2004).  
 
Zeleni sistem povezuje različne zelene in odprte površine v mestu in v njegovem 
zaledju na osnovi najširšega interesa in vrednostnih izhodišč, ki zagotavljajo javni 
interes za rabo in podob teh območij. Zeleni sistem je smotrno obravnavati kot 
plansko kategorijo, ki zagotavlja kakovost bivalnega okolja ljudi, živali in rastlin v 
mestu. Pri tem je upoštevana enakomerna razporeditev teh območij, javnost dostopa, 
različnost interesov in potreb prebivalcev. Hkrati ko gre za rabo in doživljanje 
prostora, predstavlja zeleni sistem strukturno prvino, ki je ključnega pomena za 
mestno identiteto (LUZ, 2001).  
 
Kot planska kategorija je zeleni sistem podlaga za opredelitev pravnih, organizacijskih in 
finančnih sredstev za urejanje in vzdrževanje ter trajno namembnost.  
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Slika 8:  Primer enega od prikazov zelenega sistema Maribora  

(vir: Urbanistična zasnova mesta Maribor, ZUM Maribor, april 1997) 
 
 
3.5 Izvajanje v prihodnje  
 
Kljub temu, da se veliko določil Evropske konvencije o krajini v Sloveniji že uveljavlja – 
uresničuje, je še kar nekaj področij, kjer stanje ni ustrezno. Med najbolj pereče probleme je 
glede urejanja krajine treba uvrstiti pomanjkanje (vsaj na področju urejanja prostora) 
mehanizmov, s katerimi bi planske usmeritve tudi uresničevali. Veliko mehanizmov je sicer v 
pristojnosti kmetijskega sektorja, manjši del pa tudi v pristojnosti institucij, pristojnih za 
ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine. Boljše sistemske rešitve za medresorsko 
usklajevanje in harmonizirano upravljanje krajinskih območij, ki bi upoštevalo prostorsko-
načrtovalske cilje in usmeritve, bi lahko pomembno spremenilo sedanjo prakso.   
 
Drugo področje, ki bo v prihodnosti zahtevalo večji angažma in učinkovitejše pristope, je 
vključevanje javnosti. Pri tem je treba uveljaviti predvsem sodelovanje javnosti, posebej 
lokalnih javnosti, pri odločanju. Ni nepomembno sicer ozaveščanje prebivalstva z namenom, 
da postane njegov odnos do prostorskih kakovosti ustreznejši. Odločilnega pomena pa je 
vendarle dejavnejše vključevanje lokalnega prebivalstva v formalne postopke, kar naj bi 
omogočalo večji, predvsem pa ustvarjalnejši vpliv javnosti. Prav tega v praksi urejanja 
prostora pogosto primanjkuje.   
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4 Sklep 
  
 
Veliko dejavnosti poteka v različnih državah v zvezi z uresničevanjem Evropske konvencije o 
krajini. Žal so informacije težko dosegljive oziroma je informacija o njih posredna, to je iz 
gradiva Sveta Evrope. Neposredne informacije so težko dosegljive tudi zaradi jezikovne 
bariere. Poskusili smo vzpostaviti neposreden stik s posameznimi raziskovalci oziroma 
pripravljavci informacij o tem. Vendar je treba veliko časa, da se po tej poti pride do 
informacij, za katere smo povpraševali. Do oddaje poročila jih še nismo uspeli pridobiti. Ne 
glede na to smo vendarle uspeli narediti ustrezen pregled dogajanja v Evropi. Pač pa bo v 
bodoče treba sproti spremljati dogajanja v drugih deželah Evrope, prenašanje v domače 
okolje pa bo morala biti tudi stalna naloga uresničevanja konvencije.  
 
 
4.1 Kritična primerjava slovenskih dosežkov glede na na mednarodne dosežke pri 

implementaciji EKK  
 
Evropska konvencija o krajini skrb za implementacijo določil prepušča posameznim državam 
podpisnicam. Zato je stanje po različnih deželah lahko raznoliko. Kot že rečeno, pa si pravo 
sliko o stanju po državah le težko ustvarimo. Težko je tudi vse vidike skrbi za krajino in  
vključevanja določil Evropske konvencije o krajini pripisati prav uveljavljanjem določil te 
konvencije. Visokošolsko izobraževanje, tudi uspešnost poklicnega delovanja na področju 
krajinske arhitekture, pač ni mogoče pripisati vplivom sprejetja in ratifikacije Evropske 
krajinske konvencije. Ta prizadevanja lahko potekajo po povsem drugih vzpodbudah in 
vzporednicah. Končen rezultat pa je nazadnje vendarle to, kar nam nalaga Evropska 
konvencija o krajini. 
 
Krajina kot bistvena sestavina človekovega okolja.  
V Sloveniji naj bi bila zavest o krajini kot bistveni sestavini človekovega okolja sorazmerno 
uveljavljena. Natančnega znanstveno podprtega merjenja razširjenosti te zavesti nimamo. 
Ugotovitev smo zato zapisali v pogojniku in izhaja iz spremljanja medijev ter po sklicevanju 
na pomen krajine po različnih okoljih (npr. kmetijstvo, vodarstvo, gozdarstvo itd.). Morda je ta 
zavest velikokrat tudi izgovor za uveljavljanje drugačnih interesov, na primer v kmetijski 
politiki, kjer se finančno podporo kmetijstvu ponovno in ponovno opravičuje s prispevkom 
kmetijstva, k ohranjanju in vzdrževanju tradicionalne kulturne krajine. Pred leti ponujana 
politika ekosocialnega kmetijstvo (Osterc, J., Ekosocialno kmetijstvo v Sloveniji, v. 
Uresničevanje ekosocialnega razvoja slovenskega kmetijstva, MKGP, 1993, s. 5-10) je kot 
enega poglavitnih razlogov za njeno uveljavljanje navajala skrb za kulturno krajino. Ta zavest 
je tudi v Evropi sorazmerno široko uveljavljena (ekosocialno kmetijstvo se je uvajalo tudi v 
drugih državah Evrope, npr. v Avstriji, s podobnimi razlogi kot v Sloveniji) in se izraža tudi 
skozi prizadevanja za poseljenost in kultiviranost podeželja. Koliko je ta skrb resnično 
neposredno usmerjena v krajino kot fizičen pojav, je vprašanje, vendar v resnici sploh ni  
bistveno. Če se za sistemom subvencioniranega kmetijstva dejansko skriva skrb za 
podeželsko prebivalstvo, za njegov socialni in zaposlitveni položaj, je to tudi zavzemanje za 
krajino in njen razvoj. Krajino je pač treba razumeti tudi kot sistem, v katerem so pomembne 
tako fizične kot človeške in družbene sestavine. Krajina ni samo fizična pojavnost. Je hkrati 
tudi družbeni, to je socialni in kulturni pojav. Kakovost krajine je pogojena s kakovostjo 
življenja v njej. Podobno tudi slovensko gozdarstvo vse pogosteje govori o gozdni in gozdnati 
krajini in poskuša s tem povedati, da opušča koncept lesnoproizvodnega gozdarstva in gozd 
obravnavati kot celovit krajinski sistem, ki vključuje sam gozd in gozdni prostor, to je prostor, 
s katerega prihajajo vplivi na gozd. Gozd kot širši prostorski pojav se dejansko obravnava kot 
gozdna in gozdnata krajina (Glej: Zakon o gozdovih, 1993).    
 
Žal neke posebne raziskave o tem, kako dejansko ljudje doživljajo krajino tudi v različnih 
drugih evropskih državah, nismo zasledili.         
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Tri politike: varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine.  
Kot je iz pregleda sistemov varstva, upravljanja in načrtovanja krajine razvidno, je znotraj 
posameznih držav izoblikovanih več načinov uresničevanja ciljev krajinske politike. V 
glavnem se uveljavljajo vse tri politike, le nekaterim od treh politik so v posameznih državah 
dani večji poudarki.  
 
Varstvo krajine se običajno izvaja preko zavarovanih območij naravne in/ali kulturne krajine 
(narodni parki, izjemne ali tipične kulturne krajine, območja izjemnih naravnih lepot, itd.). Kot 
je bilo v predhodnih poglavjih omenjeno, se vastvo krajine tudi v Sloveniji izvaja skozi 
različne kategorije zavarovanih območij20. Pri tem velja izpostaviti območja varovanja, 
razglašena na podlagi zakona o ohranjanju narave ter območja varstva kulturne dediščine. 
Vendar je sem treba uvrstiti tudi druda zavarovana območja. V zadnjem času je zelo 
aktualno in predmet številnih polemik tudi zavarovanje tretjine slovenskega ozemlja znotraj 
evropskega območja Natura 2000. V tem pogledu je uveljavljanje prve od treh politik za 
področje ohranjanja narave v Sloveniji zelo uspešno, daleč najbolj od vseh držav, ki so 
članice Evropske unije. V sistem Natura 2000 se uvrščajo območja, ki so varovana po dveh 
direktivah, kratko poimenovanih Habitatni direktivi in Ptičji direktivi. V Preglednici 2 je  
predstavljen obseg posebnih zavarovanih območij po posameznih državah članicah 
Evropske unije, v Preglednici 3 pa enaka primerjava za območja posebnega pomena za 
skupnost). Obe preglednici sta privzeti s spletne strani Evrobarometra in prikazujeta stanje 
marca 2005.  Za primerjavo med državami sta v obeh preglednicah pomembna prvi stolpec z 
oznako države in osmi stolpec z odstotkom državnega ozemlja, ki je uvrščeno v eno od dveh 
skupin zavarovanih območij.  
 
 

 
20 Pri tem je treba poudariti, da kategorije zavarovanih območij znotraj posameznih držav, čeprav so enako 
poimenovane, ne predstavljajo nujno enakega režima varovanja. Kot primer lahko navedemo Triglavski narodni 
park in britanske narodne parke. Osrednje območje TNP spada v II. kategorijo IUCN zavarovanih območij 
(Hhttp://www.unep-wcmc.org/index.html?http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/~mainH) - t. im. 
narodni park, njegov robni del pa v V. kategorijo – zavarovana krajina, za katero veljejo manj stroge omejitve. 
Nasprotno pa britanski narodni parki spadajo v celoti v V. kategorijo IUCN zavarovanih območij 
(Hhttp://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/ExmoorNPA-Links/National_Parks.htmH), torej so tudi režimi 
upravljanja drugačni. 
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Preglednica 2: Obseg posebnih zavarovanih območij po posameznih državah članicah 
Evropske unije 

 
Kot posebna varovana območja Slovenija varuje za 84 % več svojega državnega ozemlja, 
kot je povprečen obseg varovanja v vseh državah članicah Evropske unije. Tako preseženo 
povprečje varovanja v državah članicah Evropske unije bi lahko imeli za velik dosežek na 
tem področju, posebej še, če primerjamo tudi obseg varovanja v posameznih državah 
članicah. Med članicami samo Slovaška varuje večji odstotek državnega ozemlja (25,2 %) 
kot Slovenija (23 %). Najmanjši obseg varovanja imata otoka Ciper (1,2%) in Malta (2,4%) 
ter velika Francija (2,2%). Tudi z nami laže primerljive srednjeevropske države so pri 
uveljavljanju te politike bolj zadržane kot Slovenija: Avstrija 11,1%, Češka republika 8,8 %, 
Nemčija 6,4 %, Madžarska 12,2 %.  
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Preglednica 3: Obseg območij posebnega pomenapo posameznih državah članicah Evropske 
unije 
 

Varovana območja posebnega pomena za skupnost to slovensko poudarjanje ene od treh 
politik, ki jih uveljavlja Evropska konvencija o krajini še očitneje potrjuje. Slovenija varuje za 
domala 100 % (natančneje 97,5%) več svojega državnega ozemlja, kot je povprečen obseg 
varovanja v vseh državah članicah Evropske unije (15,9 %). Med drugimi članicami samo 
Španija še izstopa na podoben način. Varuje namreč 22,6 % svojega nacionalnega ozemlja. 
Najmanjši obseg varovanja ima Litva (2,1 %) in Poljska (3,7%). Dve veliki in razviti državi 
Francija in Anglija varujeta 6,8% oz. 6,5 % svojega državnega ozemlja. Tudi pri tej obliki 
varovanja so nam laže primerljive srednjeevropske države dokaj zadržane: Avstrija 10,6%, 
Češka republika 9,2 %, Nemčija 7,0 %, Madžarska 14,0 % in Slovaška 13,6 %.  
 
Zelo očitno Slovenija daleč izstopa v tej obliki varovanja, kar bi ga, kot že rečeno, imeli lahko 
za uspešno uveljavljanje ene od politik, ki jih državam podpisnicam nalaga Evropska 
konvencija o krajini. Tak vtis je varljiv, še posebno, če primerjamo politike v drugih, predvsem 
bolj razvitih državah. Pričakovali bi, da bo tri politike, tudi varstvo, laže uveljavljati v bolj 
razvitih članicah Evropske unije, ker so bogatejše, ker imajo, vsaj pričakovali bi, bolj razvito 
in širše uveljavljeno zavest o nujnosti ustreznega odnosa do krajine, nenazadnje je v takih 
državah tudi več mestnega prebivalstva, ki ohranjanje krajine bolj neposredno razumejo kot 
ohranjanje njihovega prostora za prosti čas oz. kot njihov širši življenjski prostor. Kje je vzrok 
za tako izstopanje Slovenije? V razpravah o tem pojavu se tako izstopanje Slovenije opisuje 
kot preprosto posledico veliko bolj ohranjenega naravnega okolja v Sloveniji, kot je to v 
drugih Evropskih državah. Če je to res, potem je to prej posledica spleta zgodovinskih 
okoliščin, kot pa da bi to bilo posledica posebnih naravnih dejavnikov. Zgodovinske 
okoliščine so pripeljale do velike obnove gozda in z njim naravnega okolja v Sloveniji, in ne 
na primer v Avstriji, ki jo po značaju naravnih dejavnikih zares lahko primerjamo s Slovenijo. 
Razlogi so seveda lahko tudi povsem drugačni, sicer tudi pogojeni s posebnim dogajanjem v 
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Sloveniji. Gre namreč pri tem lahko samo za posebne okoliščine, ki so nastale ob rojstvu 
države, ko je bilo 'zeleno' politično gibanje dovolj močno in je v prvi slovenski vladi prevzelo 
resor varstva okolja in narave. Ker je v takratnem gibanju za varstvo okolja bilo veliko prvin 
tako imenovanega ekosocializma, je ob naslednjih bolj levo usmerjenih vladah resor varstva 
okolja in narave prepustil 'zelenim' strankam in s tem lahko še izostril varstvene zahteve in jih 
tudi uveljavil.  Vse to je, seveda, špekulacija, ker o tem, kolikor vemo, ni bila opravljena še 
kakšna resna raziskava. Ampak to seveda tudi ne more biti opravičilo za prevladovanje 
ravne te politike do urejanja krajine. Prva znamenja, npr. konflikti v Ilirski Bistrici v zvezi s 
postavljanjem vetrnih generatorjev, kažejo, da je prenašanje prevelikega 'bremena' za 
uresničevanje Evropske konvencije o krajini na eno samo politiko vprašljivo, če že ne 
škodljivo. Zanimivo je, da podobna prizadevanja za uveljavljanje 'politike varstva' na področju 
varstva kulturnih krajin še zdaleč niso tako uspešna, kot so bila prizadevanja na področju 
ohranjanja narave. Čeprav je pripravljen predlog za varstvo izjemnih kulturnih krajin že vrsto 
let, do uresničitve oziroma formalne uveljavitve njihovega varstva še ni prišlo.    
 
Glavni problem takšne oblike varstva – t. im. rezervatnega varstva je v tem, da se posveča 
samo izbranim oz. vnaprej opredeljenim območjem in njihovemu varovanju. Pri tem iz teh 
območij 'izriva' ostale dejavnosti in s tem povzroča povečane pritiske na ostala, 
nezavarovana območja. Problem, na katerega smo opozorili že uvodoma, je v tem, da tri 
politike konvencije med sabo niso enakovredne v smislu 'hierarhične' razvrstitve niti ne v 
pogledu njihove metodološke narave. Vse trem politikam je treba določiti njihovo specifično 
vlogo, vlogo, ki izvira iz njih prave narave, pri uresničevanju Evropske konvencije o krajini. 
Zato je nujno skrbeti za ustrezno in uravnoteženo uporabo vseh treh politik hkrati.  
 
Območja, ki jih bomo varovali, ni mogoče opredeliti brez predhodno pripravljenega plana. 
Tudi njihovo nadaljnje urejanje bi moralo biti urejeno skozi sistem upravljanja, to pa mora 
zopet izhajati iz prostorskih opredelitev, to je prostorskega plana. Varstvo krajine in sploh 
celotnega prostora je treba zagotavljati skozi sistem prostorskega planiranja z optimiranjem 
lokacij (in tehnologij) posameznih posegov in ne le znotraj prostorskih rezervatov. 
 
Upravljanje krajine je prav tako urejeno na različne načine – kot primera lahko navedemo 
zakonsko določene upravljavske načrte za narodne parke v Veliki Britaniji21 in prostovoljni 
pristop k upravljanju območij v Belgiji. Čeprav so upravljavski načrti najbolj izpostavljena 
oblika uveljavljanja upravljanja krajine, tudi zato, ker so zakonsko predpisani, pa ne gre 
spregledati pomembnega področja različnih oblik smernic, ki se pojavljajo bodisi kot 
neposredne upravljavske smernice za različna krajinska območja, bodisi kot upravljavske 
smernice za posamezne krajinske tipe, bodisi kot smernice za urejanje krajine ob različnih 
posegih v krajino. V Sloveniji je bila med prvimi državami v Evropi opravljena inventarizacija 
in klasifikacija krajin, ki je zajela celotno območje države. Rezultat so bile tudi smernice za 
varstvo in urejanje krajin po posamezni območjih. Ta klasifikacija krajin, projekt se je 
imenoval Regionalna razdelitev krajinskih tipov Slovenije, je bila tudi vzor za podobne 
aktivnosti po nekaterih drugih deželah Evrope (npr. Španiji, Portugalski), čeprav se je tudi 
sama zgledovala po angleški krajinski inventarizaciji in klasifikaciji (The New Map of 
England). 
 
V Sloveniji so načrti upravljanja predpisani z dvema zakonoma: Zakonom o ohranjanju 
narave, ki predpisuje pripravo načrtov upravljanja za narodne in regijske parke, in Zakonom 
o vodah, ki predpisuje načrte upravljanja vodnih območij Donave in Jadranskega morja. 
Poleg teh dveh zakonov načrte oz. programe upravljanja predpisuje tudi Uredba o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Program upravljanja je opredeljen kot 
operativni načrt s področja ohranjanja narave in se praviloma sprejme za obdobje treh let. 
Vseboval naj bi: 
- podrobne varstvene cilje, ki se praviloma nanašajo na notranja območja Natura 2000 

območij, 
 

21 Načrte upravljanja za zavarovana območja predpisuje okoljski zakon (Environmental Act, 1995). 
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- ukrepe za doseganje varstvenih ciljev, med katere spadajo: ukrepi varstva narave, ukrepi 
prilagojene rabe naravnih dobrin, ukrepi prilagojene kmetijske prakse, ukrepi upravljanja 
voda ter drugi ukrepi in 

- kazalce, ki se morajo redno spremljati z namenom ugotavljanja učinkovitosti ukrepov 
glede doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in 
habitatnih tipov. 

 
Poleg naštetih se v programu upravljanja določijo še: 
- ukrepi varstva in aktivnosti, ki so potrebni za zagotovitev povezanosti evropskega 

ekološkega omrežja ter 
- raziskovalne dejavnosti na področju bazičnih in aplikativnih znanosti, ki so nujno potrebne 

za izboljšanje poznavanja ekologije rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. 
 
Kljub zakonskemu določilu ti načrti še niso pripravljeni oz. so pripravljeni le njihovi osnutki. 
Na tem mestu je treba tudi poudariti, da v Sloveniji še ni metodološko razrešeno, katere 
vsebine naj bi načrt upravljanja sploh rezreševal oz. kakšen je odnos med načrtom 
upravljanja in prostorskim načrtom in kakšna je vloga obeh v sistemu prostorskega 
načrtovanja. Kot primer lahko navedemo angleško ureditev za območja narodnih parkov, kjer 
so razvojne politike in raba prostora določene s prostorskimi načrti, v upravljavskem načrtu 
pa so določena osnovna načela, vizija, dolgoročni cilji in politike za upravljanje parkov, 
osnovani na kakovostih v parku. Upravljavski načrt je tudi ena od osnov, ki morajo biti 
upoštevane pri pripravi prostorskega plana. Splošni načrt upravljanja spremlja še načrt 
konkretnih ukrepov za upravljanje.  
 
Razlikovanje med upravljavskim in prostorskim načrtom pa je v resnici precej navidezna in 
umetno osnovana. Teorija pove, da med obema dokumentoma ni bistvene razlike. Oba 
morata opredeliti prostorski položaj nekih upravljavskih ukrepov. Upravljavski ukrepi pa so po 
svojem bistvu opravila. Opravila sestavljajo neke tehnološke sklope. Sistem tehnoloških 
sklopov pa je dejavnost ali raba, kakršno sicer opredeljujejo načrti namenske rabe prostora. 
Se pravi, da je tehnološki opis namenske rabe prostora že tudi upravljavski načrt. Opraviti 
torej imamo z enim in istim dokumentom, samo da je v primeru namenske rabe prostora 
izhodišče v odločanju o prostorski razsežnosti neke dejavnosti, pri upravljavskem načrtu pa o 
njeni tehnološki označenosti. 
 
Načrtovanje krajine se izvaja znotraj sistema prostorskega načrtovanja. Zakon o urejanju 
prostora predpisuje krajinsko zasnovo kot del strategije prostorskega razvoja občine, s 
katerim naj bi se načrtovalo ureditve v krajini, zavarovanih območjih ter območjih, kjer se 
pojavljajo konflikti. Krajinska zasnova je v Sloveniji zakonsko uveljavljena že od leta 1984, 
vendar so izkušnje z njenim izdelovanjem sorazmerno skromne. Kot dokument, ki naj bi 
samo podrobneje določal bodisi dolgoročni prostorski plan (po prejšnjem Zakonu o urejanju 
prostora, ki je veljal od leta 1984 do 2003) ali podrobneje določal strategijo prostorskega 
razvoja občine (kot že omenjeno po sedaj veljavnem zakonu), mu je bilo težko dati neko 
lastno funkcionalnost in potrebnost znotraj sistema načrtovanja prostora. Poseben položaj 
krajinski zasnovi bi lahko dalo določilo sedaj veljavnega Zakona o urejanju prostora, da se ta 
dokument pripravi za zavarovana območja, zlasti tista, ki segajo preko meja več občin in bi 
zato zasnova dobila značaj regijskega prostorsko načrtovalnega dokumenta. Tako sta za 
zavarovana območja predpisana kar dva dokumenta, krajinska zasnova in upravljavski načrt. 
S krajinsko zasnovo naj bi bila določena zasnova namenske rabe prostora, usmeritve za 
razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko organizacijo ter usmeritve in pogoje za urejanje 
prostora (ZUreP-1, 60. člen). Upravljavski načrt pa naj bi podal razvojne usmeritve, način 
izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za 
varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb lokalnega 
prebivalstva (ZON-UPB2, 59. člen).  
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Oba načrtovalna dokumenta imata lahko enako, tudi skupno, analitično gradivo (analizo 
možnosti razvoja/varstva, strokovne osnove ipd.). Razumljivo je, da je pri upravljavskem 
načrtu poudarek dan iskanju možnosti za uveljavljanje varstva, vendar je taka analiza 
pomembna tudi pri razvojnem načrtu. Splošna oblika, če jo tako lahko označimo, za analizo 
možnosti uveljavljanja varstvenih zahtev je študija ranljivosti okolja. O tem dokumentu je bilo 
sicer v preteklem desetletju nekaj nejasnosti, in sicer toliko časa, kolikor časa so veljala 
določila Zakona o varstvu okolja iz leta 1993. Kljub desetletje dolgim prizadevanjem, da se 
najde način za izvajanje študij ranljivosti okolja, kot jih je z zahtevo po ekosistemski členitvi 
prostora 'zakoličil' ta zakon, zakonskih določil omenjenega zakona nikakor ni uspelo ustrezno 
uresničiti. Tako je kot uresničljiva ostala samo interpretacija študij ranljivosti okolja, kot jih je 
določilo Navodilo o vsebini metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin 
planskih aktov občin iz leta 1985. Izvedljivost takih študij je bila potrjena z mnogimi 
konkretnimi študijami in v različnih prostorskih in problemskih okvirih. Po določilu tega 
podzakonskega dokumenta je študija ranljivosti prostora namenjena napovedi možnih 
negativnih vplivov načrtovanih dejavnosti v prostoru. Taka analiza poudarja pomen krajinske 
zasnove kot varstveno/razvojnega načrtovalnega dokumenta, zato je študija ranljivosti okolja 
še posebno pomembna kot strokovna osnova prav za krajinsko zasnovo oz. druge 
načrtovalne dokumente, ki pomembno poudarjajo varstvene zahteve. Študije ranljivosti 
okolja so bile, izvorno, opredeljene kot osnova za načrtovanje namenske rabe oz. za 
optimiranje prostorskega položaja posameznih dejavnosti v prostoru. Pojavljajo se pod 
različnimi imeni, npr. kot prikazovanje konfliktov v prostoru (konfliktlose Korridoren), analiza 
pragov (Threshold Approach) ipd. So v resnici različne izvedbe napovedovalnih modelov in 
modelov vplivov (Steinitz, 1990) in so namenjene predvsem presojanju ustreznosti različnih 
planskih predpostavk. V tem pogledu so študije ranljivosti prostora uporabne tako za 
presojanje prostorskega položaja novih dejavnosti, ki jih v prostoru načrtujemo, kot tudi 
presojanje obnašanja teh dejavnosti. Te slednje določajo upravljavske predpostavke. Za 
presojanje upravljavskih predpostavk preverjamo obseg ranljivosti prostora (intenziteto in 
prostorski položaj) ob različnih tehnologijah bodisi načrtovanih bodisi dejavnosti, ki so že v 
prostoru. Teoretsko gledano je povezava med zavarovanimi območji in študijami ranljivosti 
ta, da je, po C. Steinitzu (1990), določanje zavarovanih območij na ravni odločitvenih 
modelov (decision models), študije ranljivosti okolja pa na ravni evaluacijskih modelov 
(evaluation models).           
 
Primerjava uveljavljenosti krajinskega načrtovanja v drugih evropskih državah pokaže na tem 
področju dokaj pestro sliko. Najprej zato, ker so tradicije na področju urejanja krajine v 
posameznih državah zelo različne. Drugi razlog za dokaj pestro sliko je, da Evropska unija 
prepušča urejanje prostora državam članicam, kar seveda vodi k veliki pestrosti na tem 
področju. Splošna ugotovitev je, da je severni del Evrope v tem pogledu veliko bolj bogat kot 
južni del. Navkljub neverjetni zgodovinski dediščini, ki jo ima južna Evropa na področju 
krajinskega oblikovanja, npr. italijanski renesančni parki, francoski baročni parki, oboji so 
imeli izreden vpliv na parkovno urejanje v drugih delih Evrope, se pojem krajine tu šele 
uveljavlja, in še to predvsem zaradi uveljavljanja Evropske konvencije o krajini. Severni del 
Evrope je razvil bolj celovito gledanje na krajino že koncem 19. stoletja, poseben zagon pa je 
dobil v 20.stoletju. Krajinsko planiranje je kot posebna veja prostorskega planiranja vnesla v 
načrtovanje krajine bolj celovit pogled. Predstavlja se kot integrativno, celovito načrtovanje 
prostora, ki so ga tradicionalno načrtovali posamezni sektorji: gozdarstvo, kmetijstvo, 
vodarstvo, energetika, rekreacija in turizem, eksploatacija rudnin, promet itd., ki pa zaradi 
svojega sektorskega gledanja na prostor ne morejo povezati posameznosti v celoto. Ta 
preskok od sektorskega, imenuje ga zemljiško planiranje, v krajinsko planiranje je najlepše 
opisala Dame Sylvia Crowe na 10. tehničnem sestanku skupine za krajinsko planiranje junija 
1966 v Luzernu. Krajinsko planiranje je opredelila kot premišljeno razširitev planiranja na 
način, da vključuje videz prav tako kot rabo, užitek prav tako kot rodnost in celoten kompleks 
bioloških osnov življenja prav tako kot neposredne človekove potrebe (Crowe 1967). Ta 
potreba po urejanju krajine, ne samo parkovnih objektov, temveč krajine, v katerih so 
dejavne različne utilitarne dejavnosti, je gotovo izraz zelo visoke kulture duha, ki se je 
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oblikovala v duhovnem preoblikovanju v času po II. Svetovni vojni. Poskusi totalitarnih 
sistemov, da z veliki posegi vnesejo kar najbolj opazne simbole svojih ideologij tudi v odprti 
krajinski prostor, velikokrat povezanih z demonstracijo tehnične (in znanstvene) moči v 
premagovanju narave, so morali dobiti ustrezno humanistično refleksijo v povojnem času. Ta 
se je ponudila tudi kot odgovor na razmah potrošništva in z njim povezanih obremenjevanj 
okolja, kot odgovor na krizo v okolju. Uveljavljanje krajinskega načrtovanja je zato tesno 
povezano s prizadevanji za varstvo okolja, v prvi vrsti s prizadevanji za preventivno varstvo 
okolja. Tu je v ospredju pojava znamenitega Škota Iana McHarga, ki je sicer svoje ideje 
razvil zunaj Evrope, v Združenih državah Amerike.   
 
Krajinsko planiranje v evropskih deželah nima povsem enakega statusa. V državi, kjer je 
poklic krajinski arhitekt najbolj uveljavljen, v Zvezni republiki Nemčiji je krajinsko planiranje 
sicer zelo razširjena in priznana dejavnost, toda šteje med sektorska načrtovanja. Je 
nekakšen združujoči sektor za nepozidani odprti prostor. Sistem krajinskega načrtovanja je 
uveljavljen na vseh ravneh prostorskega načrtovanja, po vsebin se vendarle omejuje 
pretežno na varstvo narave (po definiciji Dame S. Crowe bi rekli, da tu uveljavlja biološke 
osnove življenja), načrtovanje razvoja rekreacije v prostoru (tu uveljavlja videz in užitek), 
dopolnjevanja sektorskih planov (kot nadgradnjo tehničnih načrtov), npr. načrtov za urejanje 
kmetijskih zemljišč, načrtovanja naravovarstvenih območij, nadomestnih biotopov, sanacij 
poškodovanih zemljišč in izvajanje okoljevarstvenih presoj. Dokumente, ki jih izdelujejo, bi 
lahko strnili pod skupno ime krajinski načrt (Landschaftsplan) z izpeljavami: krajinski program 
(Landschaftsprogramm) in okvirni krajinski načrt (Landschaftsrahmenplan - Glej: von Haaren 
C., Landschaftsplanung, Ulmer, Stuttgart, 2004). V drugih državah se krajinsko planiranje 
bodisi uveljavlja skozi prostorske plane za zunajmestna območja, za kmetijska območja, za 
zavarovana območja, bodisi nastopa kot samostojen prostorsko ureditveni dokument, npr. v 
Švici kot krajinska zasnova (Landschaftsconcept).  
 
Pri uveljavljanju krajinskega planiranja v Evrope ima nedvoumne zasluge tudi Slovenija. Leta 
1972 je bil v Ljubljani mednarodni simpozij z naslovom Krajinsko planiranje, ki je pomenil 
pomembno prelomnico ne samo za Slovensko temveč tudi za evropsko krajinsko planiranje. 
 
 
Še posebno pomembno vlogo ima lahko krajinsko planiranje pri uveljavljanju dokaj togo  
 
Sodelovanje javnosti, lokalnih in regionalnih skupnosti.  
Sodelovanje javnosti je v okviru prostorskega planiranja zakonsko zagotovljeno z javnimi 
razgrnitvami in javnimi razpravami. Novi Zakon o urejanju prostora je še dodatno uvedel 
prostorske konference kot tribuno križanja sektorskih interesov med sabo in z interesi 
lokalnih skupnosti in javnosti. Žal so izkušnje s sodelovanjem javnosti v bolj aktivnih oblikah, 
kot so laične delavnice, vključevanje javnosti v snovanje krajinskih načrtov, v Sloveniji 
sorazmerno skope in omejene na pretežno raziskovalne projekte, čeprav so se take oblike 
posebej izkazale prav na področju urejanja krajinskega prostora (glej sicer ameriški primer 
izdelovanja ekosistemskih načrtov za območja varstva ogroženih vrst - 
http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html). V Sloveniji lahko opažamo celo 
prizadevanja, ki delujejo v nasprotni smeri, to je, ne samo, da javnost ni pritegnjena k 
sprejemanju odločitev, javnost se celo poskuša s sodobnimi marketinškimi prijemi 
prepričevati v pravilnost odločitev, ki so bile sprejete mimo nje. Dober primer tega je projekt, 
ki so ga na Zavodu RS za varstvo narave zasnovali ob oblikovanju predloga za območja 
Nature 2000. Potencialno prizadete lokalne skupnosti naj bi prepričevali o koristnosti 
omejevanj, ki jih sicer prinaša projekt Nature 2000. Na tem področju je treba v Sloveniji še 
veliko storiti.   
 
Vključevanje v prostorsko in sektorska načrtovanja 
Medtem ko je bilo vključevanje krajinske tematike dokaj uspešno vključeno v sedanjo 
prostorsko zakonodajo, pa je vključevanje v sektorsko zakonodajo dokaj težavno. Sektorska 
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zakonodaja deluje prav v nasprotni smeri, v smeri zapiranja vase in težnje k izdelovanju 
končnih načrtovalnih dokumentov. Pri tem sicer poskuša sektorsko načrtovanje oblikovati v 
duhu krajinskega načrtovanja, kar pa je vprašljivo, ker vsak sektor vendarle ostaja vezan na 
en sam specifičen prostorski pojav. 
 
Ozaveščanje, izobraževanje in vzgoja.  Na tem področju je bilo v zadnjih letih kar nekaj 
pomembnih aktivnosti. Najprej so tu vsakoletna strokovna srečanja Društva krajinskih 
arhitektov Slovenije, ki nikoli niso s zaprta v ozek strokovni krog in domala vsako leto 
vključujejo tudi tuje strokovnjake, pedagoge in znanstvenike. Tako je krog tistih, ki 
razpravljajo o problemih urejanja krajine, zelo širok. Najbrž je tudi zasluga teh srečanj, da je 
danes krajinska problematika postala nekaj vsakdanjega in predmet premišljanja veliko 
širšega kroga ljudi, kakor ga predstavljajo člani Društva krajinskih arhitektov Slovenije. 
Zborniki, ki iz teh posvetovanj nastanejo, so dragoceno strokovno branje.    
 
Posebno pomembna je v zadnjem letu bila akcija Mi urejamo krajino, s katero je Društvo 
krajinskih arhitektov usmerilo svojo osveščevalno dejavnost na nižje šolstvo, vrtce in 
osemletke. Akcijo je začelo s posvetovanjem, na katerega so bili povabljeni učiteljice in 
učitelji ter vzgojiteljice in vzgojitelji iz vzgojno varstvenih zavodov. Natečaj za likovne izdelke 
na temo Mi urejamo krajino je bil izredno odmeven in je gotovo, glede na odmevnost je to 
mogoče sklepati, imel velik osveščevalen učinek, tako na pedagoge kot na učence. K 
uspehu gre šteti tudi posebno številko otroškega časopisa PIL, ki je bila posvečena krajini in 
njenemu varstvu ter urejanju. 
 
Visoko šolstvo je posebno poglavje, pri katerem je tudi možna primerjava Slovenije z drugimi 
evropskimi državami. V Sloveniji je visokošolski program krajinske arhitekture, osrednjega 
poklicnega profila na področju urejanja in varstva krajine, začel leta 1972 kot podiplomski 
program. Leta 1976 je bilo prvo leto vpisa rednih dodiplomskih študentov. Zaradi omejene 
zaposlitvenega prostora je študij omejen na vpis 30 novincev vsako leto. Zanimanje za študij 
je sicer veliko med 120 in 150 kandidati. Vpis na podiplomski program niha iz leta v leto, 
vendar je sedaj ta študij vključen v podiplomske programe Biotehniške fakultete, vendar še 
vedno s posebnih magistrskim ali doktorskim naslovom – magister krajinske arhitekture in 
doktor krajinsko arhitekturnih znanosti. 
 
Razvoj študijev krajinske arhitekture v drugih evropskih državah nekako sledi osnovni že 
omenjeni delitvi na sever in jug Evrope. Najstarejši študij krajinske arhitekture ima Norveška, 
kjer je študij začel že daljnega leta 1912. Norveški so potem sledile druge evropske države, 
Nemčija, Anglija, Nizozemska, Švedska, Danska. Danes potekajo študiji krajinske arhitekture 
v vseh skandinavskih državah (tudi na Islandiji), v atlantskih državah, v srednjeevropskih 
državah (tudi na Hrvaškem in v Srbiji) z bolj ali manj podobnimi učnimi programi, ki 
povezujejo krajinsko oblikovanje in krajinsko planiranje. Tudi nove članice Evropske unije, ki 
so nekdaj sodile v Sovjetski blok, imajo sorazmerno dobro urejeno visoko šolstvo na 
področju krajinske arhitekture (Madžarska, Slovaška, Češka, Poljska).  Morda sta tu 
posebnost Švica in Avstrija kot dve gospodarsko visoko razviti državi, ki sta z 
izobraževanjem krajinskih arhitektov pričeli dokaj pozno (morda zaradi naslanjanja na 
Nemčijo, kjer ostajajo številne šole že od časov pred II. Svetovno vojno) in še danes ne 
povsem celovito (Na Universitaet fuer Bodenkultur je poudarek predvsem na krajinskem in 
okoljskem planiranju, podobno na LTH v Zuerichu). V sredozemskih državah imajo dobro 
uveljavljene programe šolanja krajinskih arhitektov pravzaprav samo na Portugalskem in v 
Izraelu. V drugih sredozemskih državah je stanje dokaj raznoliko. Italija pozna nekaj 
poskusov postaviti tako šolo, vendar so bili doslej uspešnejši poskusi na podiplomski ravni. 
Podobno je v Španiji, natančneje v Barceloni in v Grčiji. V Franciji se krajinska arhitektura 
šteje bolj za umetnost in zato ostaja v okviru čistega oblikovanja ali vrtnarstva. Podobno je v 
Belgiji. Razvito in kar obsežno izobraževanje krajinskih arhitektov ima tudi Turčija, po en 
oddelek za izobraževanje krajinskih arhitektov imata tudi Bolgarija in Romunija in Litva. Nad 
razmerami v Ukrajini, Belorusiji, Moldaviji, Ruski federaciji, pa tudi v drugih članicah Sveta 
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Evrope npr. Gruziji, Arzebejdžanu in Armeniji nimamo pravega pregleda. Zunajevropske 
države nas tu ne zanimajo.  
 
Krajinski arhitekti so združeni v Mednarodno zvezo krajinskih arhitektov (IFLA – International 
Federation of Landscape Architects). V Evropi deluje še EFLA, ki združuje krajinske arhitekte 
članic Evropske unije. Organizacija je bila ustanovljena z namenom, da poenoti učne 
programe krajinskih arhitektov znotraj Evropske zveze, naloga, ki je ob preusmeritvi na 
drugačen koncept poenotenja, to je s procesom uglaševanja (tuning process), pravzaprav 
ostala brez pravega delokroga. Zato pa je izredno aktivna Konferenca evropskih šol krajinske 
arhitekture (ECLAS), ki združuje vse evropske šole, ki učijo polne in delne programe 
krajinske arhitekture. Pomembna dejavnost konference je vsakoleten kongres. To združenje 
tudi vodi evropski projekt Le:Notre (http://www.le-notre.org/), v okviru katerega je nastalo več 
aktivnosti, npr. mnogojezični geslovnik, arhiv primerov dobrih praks, seznam in predstavitev 
študijskih programov v Evropi, seznam učiteljev na šolah krajinske arhitekture v Evropi, 
seznam znanstvenih del, pregled diplom, magistrskih in doktorskih nalog z vseh šol krajinske 
arhitekture v Evropi itd.  
 
 
4.2 Opredelitev ciljev za nadaljnje delo ter možnosti nadaljnjega izvajanja določil 

konvencije (ukrepi, aktivnosti)  
 
Za varstvo krajin si moramo prizadevati na celotnem območju države, ne le znotraj 
prostorskih rezervatov. Tako varstvo pa je mogoče doseči le skozi postopke prostorskega in 
krajinskega planiranja. 
 
Treba je rešiti metodološko vprašanje med prostorskim in upravljavskim načrtom ter določiti 
pristojnosti pri pripravi in izvajanju obeh dokumentov. Pri tem je še posebej pomembno 
opredeliti, kakšna je vloga krajinske zasnove znotraj sistema prostorskega načrtovanja ter 
smiselno povezati postopek priprave krajinskih zasnov in upravljavskih načrtov. 
 
Krajinsko regionalizacijo Slovenije bi bilo smiselno posodobiti in nadgraditi. V študiji, ki se je 
zaključila z izdajo šestih knjig v letu 1998, so bile sicer podane osnovne smernice za 
upravljanje posameznih krajinskih tipov, ki pa bi jih bilo treba ustrezno dopolniti. Pri tem je 
treba nujno ločiti smernice, ki so vezane na tipologijo posegov v prostor in smernice, ki so 
vezane na krajinsko tipologijo. Izdelava krajinskih tipologij oz. inventarizacija krajin pomeni 
pregled stanja krajin v določenem trenutku, časovnem preseku. Pri prenovi krajinske 
tipologije bi bilo treba vzpostaviti tudi kritičen odnos do sprememb, ki so se zgodile v tem 
obdobju ter posebno pozornost nameniti proučevanju vzrokov za te spremembe.  
Pri tem je treba opozoriti, da v Sloveniji še ni bil narejen celovit pregled zgodovinskih 
procesov v krajini. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti krajinsko arheološkim 
raziskavam ter sistematično pregledati zgodovinske procese, ki so pomembneje vplivali na 
krajino: npr. zemljiška odveza, prepoved paše, itd. Ob zgodovinskih procesih pa ne smemo 
pozabiti na sodobne in njihov vpliv na spreminjanje krajine. Pri tem je treba izpostaviti 
predvsem: 
- kakšen je vpliv kmetijskih subvencij in ostalih ukrepov kmetijskega sektorja na krajino, 
- kaj za slovenske krajine (predvsem v smislu širjenja poselitve) pomeni gradnja 

avtocestnega križa, 
- kakšen vpliv imajo razne omejitve na določenih območjih. Kot primer naj na tem mestu 

navedemo kmetijski zakon, ki je kot 'rezervate' opredelil prva območja kmetijskih zemljišč 
in s tem prepovedal vsakršno poseganje nanje. Analiza širjenja poselitve (Cof A., Marušič 
J., 2003) je pokazala, da se je v obdobju po sprejemu tega zakona gradnja stanovanjskih 
hiš usmerila na naravno bolj ohranjena območja.22 

 
22 Najbrž je to tudi eden od vzrokov tako hudih posledic naravnih ujm v zadnjih letih. Da bi se izognili zidavi na 
najboljših kmetijskih zemljiščih, ljudje pozidujejo naravno manj ugodne, strme in s tem bolj erodibilne lege, 
zemljišča ob vodotokih ipd.  
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Dvigovanje zavesti o krajini je možno le z učinkovitim informiranjem najširše javnosti o 
pomenu krajine, problemih, ki se pojavljajo v krajini, in možnostih za njihovo reševanje. 
Treba je nadaljevati z začeto aktivnostjo izobraževanja otrok, šolske mladine, bodisi znotraj 
posameznih predmetov, kjer pridobijo znanja o okolju, ali s podobnimi akcijami, kot je bila 
»Mi urejamo krajino«, ki jo je v letu 2004 organiziralo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. 
Za izvedbe takšnih in podobnih akcij predlagamo, da Društvo (ali kdor prevzame 
organizacijo) poskuša pridobiti evropska sredstva, ki se namenjajo v te namene.  
 
 
4.3 Sklepna misel 
 
Krajina kot predmet širšega javnega zanimanja je sorazmerno mlad pojav. Poznavalci sicer 
pravijo, da je prva znana potrditev rojstva tega pojma in koncepta dogodek, ki se je zgodil v 
poznem srednjem veku, ko je znameniti pesnik Petrarca odšel na neko goro pri Avignonu v 
Južni Franciji, da bi občudoval in užival pogled z gore. Povezava pesnika in krajine ni 
naključna. Kaže na čustveno doživljanje sicer vsakdanjega bivalnega prostora. To 
navsezadnje potrjujejo tudi povezovanja rojstva koncepta krajine s slikarstvom. Nizozemski 
avtor trdi, da se je koncept krajine rodil, ko so se slike s krajinsko motiviko, ki so jo risali 
takrat predvsem holandski slikarji, začele prodajati. Krajina je postala objekt opazovanja in 
uživanja običajnih ljudi in to naj bi dokazoval trg, ki se je za tako gledanje takrat odprl. 
Čeprav je krajina kot fizični pojav obstajala pred človekom, pa ima človek nanjo dvojen vpliv: 
 
- njeno zgradbo, njeno pojavnost opazuje in jo doživlja kot prijetno ali manj prijetno bivalno 

okolje, 
- njeno zgradbo spreminja zaradi njenega prilagajanja svojim potrebam in pričakovanjem, 

pri tem pa je ključno, da ustvarja krajino, ki jo lahko doživljamo in uživamo kot prijetno in 
privlačno.   

 
Skrb za krajino mora zato biti namenjena naravni krajini na enak način in z enakim pristopom 
kot kulturni krajini, zelo privlačni krajini in tisti, ki je vsakdanja, ali sploh celo prizadeta zaradi 
neustreznih posegov vanjo, krajini, ki jo neposredno izkoriščamo ter krajini, ki postaja za 
človekove utilitarne namene nezanimiva.  
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5 Predlog mednarodne konference o uresničevanju Evropske 
konvencije o krajini v Jugovzhodni Evropi 

 
 
Slovenija ima pomembno vlogo pri uresničevanju Evropske konvencije o krajini kot država s 
sorazmerno bogatim naborom načinov, postopkov in oblik vključevanja zahtev konvencije v 
vsakdanje življenje, administrativno urejanje in v strokovno delo. Zaradi tega je lahko 
pomemben prispevek Slovenije k uresničevanju konvencije tudi desiminacija izkušenj in 
strokovnega znanja v dežele, kjer morda temu ni tako, to je v območju Evrope, katerega 
najbolj zahodni del je Slovenija. 
 
Zasnova konference se zgleduje po podobni konferenci, ki so jo organizirale skandinavske 
države v letu 2004 na Norveškem. 
 
(a) Naslov: 
 
Uresničevanje Evropske konvencije o krajini v Jugovzhodni Evropi 
 
(b) Namen konference: 
 
-  predstaviti dosežke po posameznih državah, 
- izmenjati izkušnje pri delu, 
- predstaviti orodja varstva, upravljanja in planiranja krajine, 
- predstaviti znanstvene dosežke na področju varstva, upravljanja in planiranja krajine, 
- vpeljati razpravo – na znanstveni ravni – o stanju v Jugovzhodni Evropi, 
- izmenjati izkušnje s področja visokošolskega izobraževanja s področja urejanja krajine in 

sodelovanja javnosti pri uresničevanju ciljev Evropske konvencije o krajini. 
 
(c) Cilj konference: 
 
- pospešiti uresničevanje konvencije v vseh deželah jugovzhodne Evrope, 
- okrepiti znanstveno sodelovanje med državami jugovzhodne Evrope na področju varstva, 

upravljanja in načrtovanja krajine. 
 
(d) Države udeleženke: 
 
-  Slovenija (gostiteljica), 
-  Hrvatska, 
-  Bosna in Hercegovina, 
-  Srbija in Črna gora, 
-  Makedonija, 
-  Albanija, 
-  Bolgarija, 
-  Romunija, 
-  Grčija, 
-  Turčija, 
-  Gruzija (opcija), 
-  Armenija (opcija), 
-  Aržebajdžan (opcija), 
-  Avstrija (opcija), 
-  Madžarska (opcija). 
 
(e) Udeleženci: 
 
- predstavniki vlad – odgovornih ministrstev, 
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- raziskovalci in znanstveniki ter visokošolski pedagogi, 
- predstavniki javnosti - nevladnih organizacij iz navedenih držav. 
 
(f) Vsebinska zasnova konference: 
 
I. del 
Uvodni del - plenarno zasedanje  
Pozdravi – uvodne besede 
Minister za okolje in prostor, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, GZS, 
Turistična zveza Slovenije, DKAS 
Predstavniki Sveta Evrope (Maguelonne Déjant-Pons, še kdo iz ožje skupine), ECLAS, EFLA 
Poročila držav 
Poročila vlad o stanju izvajanja konvencije v posameznih državah 
(Predstavnike vlad bi usmerili s posebnim vprašalnikom - glej dodatek). 
 
II. del 
Zasedanja po sekcijah 
Strokovne razprave 
Vloga nevladnih organizacij - javnost  
Splošno izobraževanje – predšolsko izobraževanje, osnovnošolsko, srednješolsko 
izobraževanje 
 
III. del  
Zasedanja po sekcijah 
Znanstveno srečanje 
Predstavitev različnih metod varstva, upravljanja in planiranja krajine   
Visokošolsko izobraževanje 
(Tu bi dali večjo svobodo izbire vsebin, vendar bi preverjali kakovost.) 
(Potencialni udeleženci bi se prijavili, selekcijo izvede recenzijski/organizacijski odbor.) 
(Povabila - call for papers - gredo na univerze: oddelke za geografijo, KA ali podobno ter 
inštitute.) 
 
IV. del  
Ekskurzija(e) 
(izhodišče: Ljubljana; alternative) 
1. Dolenjska - Bela krajina (Grosuplje - Lučki dol - dolina Krke - Kočevje - Kolpa - Črnomelj)  
2.  Dolina Temenice  (Litija - Šmartno - Bogenšperk - Dolina Temenice - Mokronog - Mirna - 
Trebnje - Ponikve - Mirna Peč - Lučki dol - Novo mesto) 
3. Gornja Savinjska dolina 
 
(g) Kotizacija  
 
(o tem bi se odločali kasneje, ko bi videli, kakšne so možnosti drugega financiranja) 
  
(h) Kraj –  
 
Portorož ali Bled ali Ljubljana 
 
(i)  Datum konference: 

November 2005 (alternativa: začetek decembra 2005) 
 
(j) Organizator  
 
MOP - Urad za prostorski razvoj in 
Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
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Društvo krajinskih arhitektov Slovenije 
(k) Organizacijski odbor  
 
Dr. Janez Podobnik – Minister za okolje in prostor (častni predsednik) 
Maguelone Déjeant-Pons – Svet Evrope 
Mag. Metka Černelč, generalni direktor direktorata za prostor 
Jelena Hladnik  
Mag. Nataša Bratina - Jurkovič 
Blanka Bartol 
Prof. Janez Marušič 
As. Nadja Penko Seidl 
M.r. Lidija Breskvar - Žaucer 
Andrej Strgar (predsednik DKAS, še kakšen član odbora DKAS-a 
(še kdo iz vladnih služb drugih držav) 
 
(l) Recenzijski odbor (za znanstveni del konference) 
 
Prof. Magne Bruun 
Prof. Dušan Ogrin 
Prof. Richard Stiles 
Prof. Ingrid Sarlov - Herlin 
Prof. Martin Prominski 
Docent Mojca Golobič 
Prof. Branka Aničić 
(druga imena bodo dodana kasneje) 
 
(m) Potencialni financerji 
 
MOP 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Turistična zveza Slovenije 
MKGP 
 
(n) DODATEK - Anketa o izvajanju Evropske konvencije o krajini  
(Vprašalnik naj bi razposlali predstavnikom držav udeleženk).  
 

1. Stanje privzema konvencije – podpisana? ratificirana? 
2. Ali je v vladnih telesih organiziran poseben resor za varstvo/razvoj krajine? 
3. Ali v državi obstajajo pregledi krajinske dediščine in nasploh stanja krajine? 
4. Ali so krajine v državi vrednostno opredeljene? 
5. Kako je konvencija vpeljana v zakonodajo s področja varstva (kulturnih) krajin? 

(Sistemi varstva krajine, ki se izvajajo v državi – varstvo naravne dediščine/vrednot,  
Varstvo habitatov/ptic, obseg varstva, ocena o uspešnosti uresničevanja, varstvo 
kulturne dediščine, varstvo virov – voda, tal, gozdov, kmetijskih zemljišč itd.) 

6. Kako uspešno se uveljavlja zahteva za ustreznim upravljanjem krajin? Je ustrezno 
upravljanje vključeno v zakonodaje s področja gozdarstva, kmetijstva, vodarstva, 
turizma in rekreacije,  

7. Ali obstajajo posebne oblike načrtovanja krajine? Ali je področje planiranja krajine 
'pokrito' z s splošnimi prostorsko ureditvenimi akti? Kako je krajinsko planiranje v 
državi razvito? Kako je uspešno pri uresničevanju ustreznega varstva in razvoja 
krajine? 

8. Katere aktivnosti se v državi uveljavljajo za popularizacijo varstva in ustreznega 
razvoja krajine? 

9. Ali je v državi uveljavljeno izobraževanje na področju urejanja in varstva krajine? 
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10. Kako je širša javnost vključena v prizadevanja za uresničevanje določil Evropske 
konvencije o krajini? 

11. Kakšne so posebnosti uveljavljanja Evropske konvencije o krajini v vaši državi? 
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- Zeleni sistem Novega mesta, zaključno poročilo, Acer Novo mesto, april 2004 
 
- Zeleni sistem mesta kot prispevek k novemu prostorskemu planu Mestne občine 

Ljubljana, elaborat 2. Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, 2001 
 
- Valorizacija in vključevanje vrednot krajine v prostorske instrumente. Poročilo 2. faze. 

Acer Novo mesto d.o.o., november 2002. 
 
 
Zakonodaja: 
 
- Navodilo o vsebini metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin 
     planskih aktov občin, Ur.l. SRS, št. 20, 1985, s. 1141-1151       
 

http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/Implementation/Activities/T-FLOR-COOPRomania3e_04.pdf?L=E
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/Implementation/Activities/T-FLOR-COOPRomania3e_04.pdf?L=E
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/Implementation/Activities/T-FLOR-COOPRomania3e_04.pdf?L=E
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/Implementation/Activities/T-FLOR-COOPRomania3e_04.pdf?L=E
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/Implementation/Preparatory_works/T-FLOR2_4e.pdf?L=E
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/Implementation/Preparatory_works/T-FLOR2_4e.pdf?L=E
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- Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini, Ur. List RS, MP 19/2003 
 
- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/2002) 
 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 7/99, 110/02, 126/03) 
 
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo) 
 
- Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 110/02) 
 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) 
 
- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93, 13/98, 61/99, 67/02, 110/02) 
 
- Zakon o rudarstvu (Ur.l. RS, št. 56/99, 110/02, 115/02) 
 
- Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) 
 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja 

občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 17/04) 
 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega 

razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur.l. RS, št. 24/04) 
 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter 

vrstah njihovih strokovnih podlag (Ur.l. RS, št. 86/04) 
 
- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Ur. list RS, št. 76/2004 
 
- Uredba o Prostorskem redu Slovenije, Ur. list RS, št. 122/2004 
 
 
Elektronski viri: 
 
- http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/issues/landscap/index.htm. 
 
- http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4773&lan=en 
 
- http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=49184&lan=enT 
 
- http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=113992&lan=EN 
 
- http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=30853&lan=en 
 
- http://www.unep-wcmc.org/index.html?http://www.unep-

wcmc.org/protected_areas/categories/~main 
 
- http://sea.unep-wcmc.org/wdbpa/index.htm?http://sea.unep-

wcmc.org/wdbpa/national.cfm~summary_tab 
 
- http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/ExmoorNPA-Links/National_Parks.htm 
 
- http://odin.dep.no/md/english/bn.html 
 
- http://odin.dep.no/md/planlegging/landskap/022041-990291/dok-bn.html 

http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/issues/landscap/index.htm
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4773&lan=en
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=49184&lan=en
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=113992&lan=EN
http://www.unep-wcmc.org/index.html?http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/~main
http://www.unep-wcmc.org/index.html?http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/categories/~main
http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/ExmoorNPA-Links/National_Parks.htm
http://odin.dep.no/md/english/bn.html
http://odin.dep.no/md/planlegging/landskap/022041-990291/dok-bn.html
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- http://www.naturenet.net/status/npark.html 
 
- http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/ 
 
- http://www.dartmoor-npa.gov.uk/dnp/darthome.shtml 
 
- http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/traditional.htm 
 
- http://www.lake-district.gov.uk/ 
 
- http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html 
 
- http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-

operation/Environment/Landscape/Reference_texts/03_Texts_memberstates.asp#TopOf
Page 

 
- http://www.ssc.wisc.edu/~wright/deliberative.html 
 
- http://www.le-notre.org/ 
 
 
 

http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/
http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/traditional.htm
http://www.lake-district.gov.uk/
http://www.ssc/
http://www.le-notre.org/
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Priloge 
 
 
Priloga 1: Brošura, izdana ob konferenci nordijskih držav o Evropski krajinski konvenciji 
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