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Idejo krajinske politike približati splošni javnosti -
pomagati pri artikulaciji potreb prebivalcev in oblikovanju 
rešitev za njihovo uresničevanje.

→ delavnice za širšo javnost, intervjuji 

Naloge



• Izjemna krajinska pestrost : zapleteni, nepovezani postopki 
upravljanja, načrtovanja krajine
• Ohranjena krajina je vrednota, vendar pa je rokovanje z njo pogosto 

nekritično, načrtovanje kratkoročno („Kako vplivam na krajino?“)
• Gospodarska raba, močna tradicija upravljanja; nezanimanje, 

nasprotja med akterji v prostoru, izčrpanost aktivnih lokalnih akterjev

Izhodišča delavnic



• Organizacija dogodkov za širšo javnost 

Aktivnosti



Delavnica s študenti UL – mala šola krajinske politike

• Igra vlog (kmetijski sektor, vodarji, gospodarski sektor, družbene 
dejavnosti, kultura, varstvo narave, lokalna samouprava, lokalno 
prebivalstvo)

• Izhodišče: dobro poznavanje procesov, ukrepov, postopkov

• Izziv: različna geografska ozadja, usklajevanje interesov različnih vlog, 
razumevanje motivov ravnanja

• Zaključek: pomembno je vključujoče postopanje na lokalnem nivoju



Pivško
Izzivi: odsotnost skupne vizije krajine (kmetovalci, turizem, 
Krajinski park), hitri, neusklajeni procesi spreminjanja krajine

Konflikti: pomanjkanje konstruktivnega dialoga pri načrtovanju in 
upravljanju krajine, nerazumevanje izvajanja varstvenih 
režimov/upravljavsko-razvojnih ukrepov, odsotnost dobrih praks…
nejasna komunikacija!



https://youtu.be/QPje_BmRkL0?t=145

https://youtu.be/QPje_BmRkL0?t=145


Želje: reden, iskren, vključujoč, 
k rešitvam usmerjen dialog med 
prebivalci ter tistimi, ki prostor 
načrtujejo, razvijajo in 
upravljajo 
Ugotovitve: deležniki v prostoru si 
želijo tvorno sodelovati pri 
ohranjanju krajine, a v 
načrtovanje krajine pogosto niti 
niso (pravočasno) vključeni. 
POMEMBNOST DIALOGA!

Pivško



krajina : identiteta : turizem 

Krajina – podlaga identiteti 
(kakšna?), tudi prostor konflikta
Turizem – oblikovalec identitet 
(kakšnih?)

Vpetost v širše okvire

Slovenija – še vedno moja dežela?



• Izzivi: demografija, promet
• Dobre prakse: Logarska dolina, 

Solčavska panoramska cesta
• Konflikti: odsotnost posluha za 

lastnika, dolgotrajnost sprejemanja 
načrtov, neupoštevanje specifik 
prostora

Krajinska politika naj ne bo dodatno 
breme, temveč naj rokovanje s 
krajino olajša.

Solčava



• Nujnost vključujočega, konstruktivnega dialoga
• Preglednost postopkov, medresorsko povezovanje
• Potrjena potreba po vzpostavitvi krajinske politike!

Skupni imenovalci



HVALA!


