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1. Obravnava krajine v zakonodaji in državnih aktih 

• ZPNa�rt in pravilniki o OPN, DPN, OPPN: ZPNa�rt je ukinil RZPR in 
KZ;  že ZUreP je vpeljal prostorski planski akt, ki je hkrati tudi 
izvedbeni akt in s tem izklju�il zahteve za prostorsko-na�rtovalsko 
obravnavo vsakega posega 

• Sektorska zakonodaja (ZVKD-1, ZON, ZKZ, ZG, ZV-1A, ZRud-B, 
ZVO-1) pokriva le del krajinskih vsebin (smernice, mnenja NUP) in 
temelji na varstvenih režimih 

• ZGO-1B in pravilnik o projektni dokumentaciji: dolo�ata okvirno 
vsebino na�rtov KA in zahtevata, da jih izdelujejo KA



1. Obravnava krajine v zakonodaji in državnih aktih 

SPRS in PRS:
• opredeljujeta obmo�ja nacionalne prepoznavnosti (68 krajinskih

obmo�ij) 
• ustrezne, a zelo splošne usmeritve (premalo trdne, jasne in 

obvezujo�e zahteve za urejanje krajine na lokalni ravni) 

1. Obravnava krajine v zakonodaji in državnih aktih 

Zakonsko uveljavljeni ukrepi sektorjev:  

• Ohranjanje narave (parki, upravljanje obmo�ij NATURA) – krajina ni 
osnovni cilj varstva, a se varuje (Logarska dolina, Kolpa, Triglavski 
narodni park) ali celo na novo vzpostavlja (NR Škocjanski zatok)

• Kmetijstvo (spodbude za razvoj podeželja - subvencioniranje razlike 
v pridelovalnih stroških zaradi težkih pridelovalnih razmer (strmine, 
klima) ali varstvenih režimov

• Varstvo kulturne dediš�ine (dediš�inske kulturne krajine)
• Upravljanje voda (omejitve za poseganje v obvodni prostor)

Posamezni NUP se vklju�ujejo v prostorsko na�rtovanje (smernice,
mnenja), dodatno pa tudi s temi ukrepi delno prispevajo k uresni�evanju
dolo�il prostorskih aktov  

Za 68 obmo�ij nacionalne krajinske prepoznavnosti (SPRS) ni NUP!



1. Obravnava krajine v zakonodaji in državnih aktih 

Slabosti obstoje�e zakonodaje in sistema urejanja prostora:   

• Krajina nima svojega NUP
• Prostorski "resor" nima ustreznih možnosti za koordiniranje, 

medresorsko usklajevanje   
• Zaradi sistema varstvenih režimov so optimizacije zelo otežene ali 

celo onemogo�ene (izklju�ujo�i, �rno-beli pristopi) 
• Nekateri podatki (npr. izjemne krajine, prvine in obmo�ja 

prepoznavnosti) niso formalno uveljavljeni v strokovni javnosti
• Ni izobraževanj na temo obravnave krajinskih vsebin, ob�asno to 

zagotavljata le ZAPS in DKAS
• Ni (aplikativno) raziskovalnih projektov, ki bi razvijali strokovna znanja 

in prispevali k razvoju dobre prakse 
• Spremembe zakonodaje v zadnjih letih so zmanjšale pomen krajine, 

v EU pa je trend obraten 

2. Obravnava krajine v prostorskih aktih in projektni dokumentaciji 

a) Krajinske vsebine v prostorskih planskih aktih (OPN)

• Usmeritve za umeš�anje poselitve, infrastrukture in drugih prostorskih 
ureditev v prostor (razvoj kmetijstva, gozdarstva, upravljanja voda, 
turizma in prosto�asnih dejavnosti, izkoriš�anja mineralnih surovin)  

• �lenitev na enote urejanja prostora upoštevajo� krajinske zna�ilnosti



2. Obravnava krajine v prostorskih aktih in projektni dokumentaciji 

a) Krajinske vsebine v prostorskih planskih aktih (OPN)

• Usmeritve za ohranjanje 
kakovostnih krajinskih obmo�ij 
in prvin, pomembnih za 
prepoznavnost države, regije, 
ob�ine ter za sanacije 
razvrednotenih obmo�ij 

• Usmeritve za urejanje zelenih 
sistemov urbanih naselij 

• PIP za urejanje javnih zelenih 
in drugih odprtih površin 

2. Obravnava krajine v prostorskih aktih in projektni dokumentaciji 

Slabosti obravnave krajine v OPN:

• Obstoje�a zakonodaja postavlja zelo skromne zahteve za obravnavo 
krajine v OPN  

• Razli�na kakovost obravnave krajine v OPN  (ni vzor�nih primerov) 
• Izdelava strokovnih podlag (vsebina, obseg, kakovost)  je prepuš�ena 

odlo�itvam pripravljavcev - ob�in (kar ni zahtevano, se pogosto ne 
izvaja)  

• Študije ranljivosti prostora se pripravljajo le izjemoma 
• Okoljska poro�ila: le redko vsebinske zahteve glede krajin, praviloma  

omejene na ozek prostor ob posegu, "kozmeti�ni" popravki
• Ni urbanisti�nih standardov za urejanje javnih zelenih in drugih 

odprtih površin  
• Obseg in kakovost obravnave krajine v OPN odvisna od znanj 

na�rtovalca in pripravljavca



2. Obravnava krajine v prostorskih aktih in projektni dokumentaciji 

b) Krajinske vsebine v prostorskih izvedbenih aktih (DPN in OPPN)

• OPPN:  predvsem ureditve parkov, igriš�, pokopališ�, 
športnorekreacijske ureditve, kamnolome, gramoznice, obcestne 
prostore  in za ureditve odprtih prostorov sosesk, gospodarskih con

• DPN: predvsem ureditve odprtega prostora obcestnih prostorov in 
drugih infrastrukturnih objektov (hidroelektrarne, odlagališ�a 
odpadkov), obvodnih prostorov, nadomestnih habitatov

2. Obravnava krajine v prostorskih aktih in projektni dokumentaciji 

b) Krajinske vsebine v prostorskih izvedbenih aktih (DPN in OPPN)

• Predpisani so samo �leni o krajinskem urejanju, oblikovanju 
posameznih objektov in ureditev in �leni z okoljskimi vsebinami

• Strokovne podlage: idejne zasnove, idejni projekti (na�rti KA)



2. Obravnava krajine v prostorskih aktih in projektni dokumentaciji 

Slabosti obravnave krajinskih vsebin v DPN in OPPN: 

• Krajinske vsebine v študijah variant v DPN, v OPPN pa so ŠV zelo 
redke

• Podrobnost obravnave in ustreznost dolo�il odvisni od strokovnih 
podlag (IDZ, IDP) in zahtev NUP ter okoljskega poro�ila v primeru 
CPVO) in od strokovnih znanj pripravljavca in na�rtovalca 

• Prostorski na�rtovalec ima v primeru slabih strokovnih podlag in 
ohlapnih usmeritev iz planskih aktov razmeroma omejene možnosti 
za njihovo spremembo in izboljšanje rešitev (kapital) 

2. Obravnava krajine v prostorskih aktih in projektni dokumentaciji 

c) Krajina v projektni dokumentaciji  (IDZ, IDP, PGD, PZI) 

• Oblikovanje odprtega prostora sosesk in šolskih kompleksov ter 
športno-rekreacijskih ureditev, parkov, pokopališ�, obcestnega 
prostora, nadomestnih habitatov, obvodnih ureditev (relief, zasaditve, 
urbana oprema idr.)  



2. Obravnava krajine v prostorskih aktih in projektni dokumentaciji 

Slabosti obravnave krajine v projektni dokumentaciji

• Na�rti KA se praviloma izdelujejo za zelo zahtevne objekte in ureditve
• Pogosta neusklajenost projektne dokumentacije (neupoštevanje 

zahtev iz na�rtov KA v drugih na�rtih, zato se ne izvajajo v celoti)
• Razli�na kakovost in stopnja obdelanosti projektnih rešitev (ni jasnih 

predpisov, ni vzor�nih primerov za posamezne faze)     
• Revizije na�rtov KA se ne naro�ajo za vse zahtevne objekte in 

ureditve (ker same po sebi niso prepoznane kot zelo zahtevni objekti)
• Krajinske vsebine pri naro�nikih niso spoznane kot pomembne; 

pomanjkanje sredstev
• Pomanjkljiva znanja projektantov, tudi KA (neustrezne, neusklajene 

projektne rešitve)  

3. Izvedbe krajinskih ureditev in vzdrževanje 

• Pogosto se ne izvajajo tako, kot so na�rtovane (pomanjkljive in 
nedokon�ane  izvedbe, manjše koli�ina zasaditev, spremenjene vrste 
in kakovost sadilnega materiala ipd.) 

• Projektantski nadzor se praviloma ne izvaja 
• Vzdrževanje slabo, ponekod celo povsem izostane 
• Krajinske ureditve pri investitorjih in izvajalcih niso spoznane kot 

pomembne;  pomanjkanje sredstev 
• Neustrezna znanja izvajalcev in vzdrževalcev 
• Tudi slabe projektne rešitve; premalo ukvarjanja z investitorji in 

izvajalci



4. Krajina v študijah variant in okoljskih poro�ilih za CPVO

• Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in sveta o presoji 
vplivov nekaterih na�rtov in programov na okolje

• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/04) 
• Uredba o okoljskem poro�ilu in podrobnejšem postopku celovite 

presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l. RS, št. 73/2005)

Informacije, ki jih je treba predložiti okoljskem poro�ilu, so med drugim
(Priloga 1 Direktive):

• verjetni znatni vplivi na okolje, vklju�no z vplivi na biotsko 
raznovrstnost, prebivalstvo, zdravje ljudi, živalstvo, rastlinstvo, tla, 
vodo, zrak, podnebne dejavnike, materialne dobrine, kulturno 
dediš�ino skupaj z arhitekturno in arheološko dediš�ino, krajino ter 
medsebojna razmerja teh dejavnikov;

Pravni okvir

4. Krajina v študijah variant in okoljskih poro�ilih za CPVO

Analiza prakse
• Okoljska poro�ila vezana na študije 

variant
• Vrsta okoljskih poro�il, ki krajine

sploh ne obravnavajo (tako v okviru 
priprave aktov za infrastrukturne 
objekte, kot v okviru OPN)

• Pogosta je združena obdelava
krajine s kulturno dediš�ino, 
opredelitve pa se nanašajo zgolj na
dediš�inske krajine

• Opisi praviloma temeljijo na
Regionalni razdelitvi krajinskih tipov
Slovenije, ni lastnih prepoznav 
zna�ilnosti in vrednostnih analiz

• Pogosti zgolj opisi stanja, ni pa iz
tega razvite presoje



4. Krajina v študijah variant in okoljskih poro�ilih za CPVO

Analiza prakse
• Presoje so praviloma 

osredoto�ene na presojo
vplivov plana na obstoje�e 
zna�ilnost krajine, presoje
vplivov plana na razvoj
krajine so zelo redke

• Cilji so praviloma 
osredoto�eni na ohranjanje 
(zna�ilnosti, pestrosti, 
prepoznavnosti)

• Poudarjene so opredelitve
v zvezi z vidno zaznavo, 
najbolj pogost kazalec je 
"sprememba krajinske
slike"

4. Krajina v študijah variant in okoljskih poro�ilih za CPVO

Analiza prakse

• Predvsem obravnavana formalno varovanih obmo�ij, ne pa vseh
krajin (kot opozarja EKK)

• Praviloma splošni opisi, presoje ne gredo v podrobnosti, se npr. ne 
ukvarjajo s posameznimi za obravnavano obmo�je zna�ilnimi
krajinskimi prvinami

• Omilitveni ukrepi praviloma splošni, osredoto�eni na sanacijo



4. Krajina v študijah variant in okoljskih poro�ilih za CPVO

Analiza prakse

• Kakovost OP ni nujno odvisna od sodelovanja krajinskega arhitekta, 
potencialni vzor�ni primeri presoj pa so vendarle delo krajinskih 
arhitektov

• Priprava OP je ustreznejša v primerih, ko pripravo vodi referen�en
inženir z izgrajenim sistemom okoljskih izhodiš� in notranjo revizijo

4. Krajina v študijah variant in okoljskih poro�ilih za CPVO

Postopek CPVO
• CPVO kot dober institut, ki pa se ga premalo izkoriš�a in ne izvaja 

povsem ustrezno
• Klju�ni problem - krajina ni predmet zanimanja varstvenih ministrstev 

(razen dediš�inskih krajin v pristojnosti Ministrstva za kulturo)



5. Kakšno je stanje slovenskih krajin?

• Imamo še nekaj izjemnih krajin - predvsem naravne krajine in 
kulturne krajine na manj razvitih obmo�jih 

• Krajina je še vedno pomembna nosilka prepoznavnosti

• V zadnjih 10 letih niso bila izvedena celovita vrednotenja, ni zbranih 
podatkov in kompleksne informacije o stanju krajinskega prostora

• Ni ukrepov za njihovo vzdrževanje in ohranjanje 





5. Kakšno je stanje slovenskih krajin?

• Ob tem pa  so o�itna razvrednotenja prostora: razpršena gradnja v 
predmestjih in na podeželju, pregosta in tipološko neustrezna 
pozidava na vinogradniških obmo�jih, preve� oglaševalskih objektov, 
nefunkcionalne zelene in druge odprte površine v naseljih    

• Ni nadzora nad izvajanjem posegov v prostor 

• Ni sankcij za neustrezne posege v prostor 

• Ni spremljanja stanja v prostoru in evidenc 







6. Nujni ukrepi za izboljšanje stanja krajine 

a) Izboljšati zakonodajni okvir:

• Opredeliti oz. vzpostaviti nosilca urejanja prostora, ki bo pristojen za 
razvoj in ohranjanje kakovosti krajin in za ugotavljanje ustreznosti OP 
ter sprejemljivosti vplivov prostorskih ureditev na krajino

• Predpisati izdelavo strokovnih podlag za obravnavo krajin v 
prostorskih aktih in projektni dokumentaciji (uvedba krajinskih na�rtov 
kot strokovnih podlag ali pa prostorskih aktov za zahtevnejša 
krajinska obmo�ja) 

• Zagotoviti jasnejše in enostavnejše postopke prostorskega 
na�rtovanja in okoljskega presojanja

6. Nujni ukrepi za izboljšanje stanja krajine 

b) Oblikovati sistem celovitega prostorskega na�rtovanja

• Pove�ati mo� in ugled prostorskega resorja, da bo lahko odigral vlogo 
usklajevalca interesov v prostoru

• Zagotoviti sinergijo ukrepov razvojnih in varstvenih resorjev, ki s 
svojim delovanjem sooblikujejo krajino (na finan�nem, pravnem in 
organizacijskem podro�ju)



6. Nujni ukrepi za izboljšanje stanja krajine 

c) Pove�ati znanja in zavedanja o pomenu krajine: 

• Spodbuditi ve�je zavedanje o pomenu krajine v strokovni in širši 
javnosti 

• Izboljšati vklju�evanje problematike krajin v izobraževalne procese, 
graditev vrednostnega sistema širše javnosti

• Izobraževati strokovno javnost in jo seznanjati z dobro prakso

• Ponovno oživiti raziskovalno delo, ki ga skorajda ni ve�, in pove�ati 
nabor strokovne literature 

• Pripraviti vzor�ne primere in priporo�ila za izdelavo prostorskih aktov, 
okoljskih poro�il za CPVO in na�rtov krajinske arhitekture (vsebina, 
obseg in podrobnost) 

6. Nujni ukrepi za izboljšanje stanja krajine 

d) Ukrepe sektorjev usmeriti v ohranjanje krajinskih kakovosti in 
sanacij razvrednotenih obmo�ij: 

• z ustreznim vrednotenjem prostora, koordinacijo in usmerjanjem 
prostorskega razvoja in sektorskih ukrepov

• z ustreznejšim postavljanjem prioritet 

• z ustreznejšo vlogo prostorskega resorja 


