Vse krajine štejejo! K večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko
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Varstvo in razvoj slovenske krajine:
Izhodišča za oblikovanje krajinske politike
KONCEPT KRAJINSKE POLITIKE SLOVENIJE
mag. Jelka Hudoklin, dr. Aleš Mlakar

Analiza obstoječega sistema načrtovanja,
varstva in upravljanja krajine v Sloveniji
• velike spremembe v slovenski krajini v zadnjih 20 letih
(infrastrukturni objekti, razpršena poselitev, zaraščanje)
• krajina nezadostno obravnavana v prostorski, gradbeni
in sektorski zakonodaji, razpršene pristojnosti
• izjemne krajine niso formalno varovane
• ni nosilca urejanja prostora za krajino
• upad razvoja znanj in strokovnega dela pri načrtovanju,
varstvu in upravljanju krajine
• velike razlike v obravnavi krajine v prostorskih aktih in
projektni dokumentaciji
• upravljanje krajin prepuščeno resorjem, ozaveščanje o
pomenu krajine pa nevladnim organizacijam

Analiza tujih primerov krajinskih politik
• vse informacije zbrane na enem mestu
• uveljavljanje krajinske politike ne zahteva nujno
formalnega dokumenta, Anglija, Francija, Katalonija,
Švica, Nemčija uspešno izvajajo krajinsko politiko kot niz
raznolikih, a usklajenih aktivnosti, Andora, Irska in
Madžarska imajo sprejeto nacionalno krajinsko
strategijo, svojevrsten je švicarski krajinski koncept
• akcijski načrti in spremljanje njihovega izvajanja
• odgovornost in aktivna vloga države
• krajina kot pomembna sestavina družbe in njenega
razvoja ter resornih politik
• členitev in tipologija krajine kot osnova delovanja Anglija: National Character Area profiles, Katalonija:
Catálogos de paisaje, Francija: Atlas des Paysages

Krajinska politika Slovenije
Širok sistemski okvir za delovanje družbe na
področju urejanja krajine, ki temelji na družbenem
sporazumu in dogovoru o sistemu vrednot in
ciljih razvoja ter o načinih delovanja na področju
varstva, načrtovanja in upravljanja krajine.
Niz različnih, a usklajenih in dobro povezanih
aktivnosti.

Krajinska politika Slovenije
Sistem varstva, načrtovanja in
upravljanja krajine

Krajinska politika Slovenije
Predlog: Na ravni države se pripravi in sprejme "Krajinska politika Slovenije" kot
splošen družbeni dogovor o varstvu, načrtovanju in upravljanju krajin, ki
vsebuje temeljna izhodišča in zaveze:
• za vzpostavitev celovitega sistema varstva, načrtovanja in upravljanja krajine;
• za odgovorno ravnanje s krajino;
• za ohranjanje in dvig kakovosti slovenske krajine;
• za sistemsko urejeno, povezano in koordinirano delovanje vseh deležnikov;
• za promocijo in ozaveščanje.
Uveljavi se s formalnim dokumentom – predvidoma resolucijo, ki jo na predlog
Vlade RS sprejme Državni zbor. Skupaj z akcijskim načrtom je živ sistem, ki se
razvija in odziva na aktualne razmere.

Predlog vsebine dokumenta
Nagovori in preambula
1. Namen in cilji
2. Temeljna načela in želeno stanje slovenske
krajine
3.
4.
5.
6.

Pravni okvir
Organizacijski okvir
Orodja varstva, načrtovanja in upravljanja krajine
Ozaveščanje, izobraževanje, razvoj stroke in
dobre prakse
7. Finančni mehanizmi
8. Akcijski načrt za obdobje 2020–2025

1. Namen in cilji
Krajinske politike Slovenije
1.1 Namen
1.2 Slovenska krajina – stanje, potrebe in
priložnosti

1.3 Cilji - kaj prinaša krajinska politika
1. Povečanje skrbi za krajino kot zagotovilo za večjo
kakovost bivanja, gospodarski razvoj in krepitev
identitete.
• Preprečili bomo nadaljnje razvrednotenje krajine
ter ohranili njeno prepoznavnost,
privlačnost/potenciale za konkurenčen razvoj ter
kakovost bivanja;
• Prispevali bomo k izvajanju ciljev Strategije
razvoja Slovenije 2030;
• Prispevali bomo k ohranjanju/izboljšanju naravnih
virov in procesov v krajini;
• Prispevali bomo k oblikovanju boljše družbe;
• Skrbno bomo ravnali z vsemi krajinami.

1.3 Cilji - kaj prinaša krajinska politika
2. Posodobitev predpisov in strateških dokumentov
za uresničevanje celovitih rešitev in globalnih zavez
na področju urejanje krajine.
• Uresničili bomo obveze iz Evropske konvencije o
krajini (2001) in iz Alpske konvencije (1991):
Protokola "Varstvo narave in urejanje krajine"
(2002);
• Izoblikovali bomo temelje za nadaljnjo pripravo,
spreminjanje in dopolnjevanje prostorske,
gradbene in sektorske zakonodaje na področju
obravnave krajine;
• Krajina bo postala pomembna sestavina vseh ravni
družbe in njenega razvoja.

1.3 Cilji - kaj prinaša krajinska politika
3. Uveljavitev učinkovitega sistema varstva,
načrtovanja in upravljanja krajine.
• Vsa prizadevanja v zvezi z varstvom, načrtovanjem
in upravljanjem krajine bomo sistemsko uredili in
vodili koordinirano v okviru službe, pristojne za
krajino;
• Povečali bomo odgovornost in aktivno vlogo
države pri uveljavljanju EKK ter krajinske politike
na vseh ravneh;
• Uveljavili bomo sistematično spremljanje stanja in
trendov ter sprememb krajine;
• Vse informacije, povezane s krajino, bomo zbrali
na enem mestu.

1.3 Cilji - kaj prinaša krajinska politika
4. Zagotovitev strokovnih temeljev za udejanjanje
varstva, načrtovanja in upravljanja krajine ter za
kakovostne rešitve v prostoru.
• Uredili bomo terminologijo;
• Pripravili bomo tipologijo/katalog krajin;
• Pripravili bomo navodila in smernice ter gradili
dobro prakso;
• Izhodišča krajinske politike bomo vključili v
resorne politike/programe in zagotovili sinergijo
resornih ukrepov.

1.3 Cilji - kaj prinaša krajinska politika
5. Dvig zavedanja o pomenu krajine za bolj
vključujočo družbo.
• Dvignili bomo pomen izobraževanja in ozaveščanja
ter vključevanja javnosti v urejanje
prostora/krajine.
6. Zagotovitev virov za izvedbo ukrepov in s tem
uresničevanje ciljev na področju urejanja krajine.
• Izoblikovali bomo finančni okvir za urejanje
krajine.

2. Temeljna načela in želeno stanje
slovenske krajine
2.1 Temeljna načela
• načelo celovitosti obravnave,
• načelo vključevanja, povezovalnosti in enakosti
deležnikov ter javnosti,
• načelo strokovnosti,
• načelo vključevanja v resorne politike in programe,
• načelo obravnave vseh krajin.

2.2 Želeno stanje krajine
• Dobro ohranjene, načrtovane in upravljane krajine,
ne glede na tip ali vrednostno opredelitev.

3. Pravni okvir
3.1 Mednarodni dokumenti
3.2 Slovenski predpisi in strateški dokumenti

4. Organizacijski okvir
4.1 Organizacijska struktura
Cilja
• Sistemsko urejeno, osrednje vodeno ter povezano
delovanje vseh deležnikov.
• Oblikovanje rešitev znotraj strokovno
usposobljenih, organizacijsko trdnih,
interdisciplinarnih skupin.
Ukrepi
• Ustanovitev Službe za krajino, ki izvaja politiko in
opravlja funkcijo nosilca urejanja prostora za
krajino.
• Ustanovitev Sveta za krajino.
• Obuditev partnerstva Odgovorno do prostora!

4.2 Podatki in informacije
Cilji
• Vsi podatki in informacije zvezi z varstvom,
upravljanjem in načrtovanjem krajine, zbrani in
javno dostopni na enem mestu.
• Usklajene, dobro koordinirane aktivnosti na
področju urejanja krajine.
• Promocija slovenske krajine in krajinske politike v
mednarodnem okolju.
Ukrepa
• Vzpostavitev spletne strani v pristojnosti službe
za krajino (vsi relevantni podatki v zvezi z
varstvom, načrtovanjem in upravljanjem
krajine).
• Vsi osnovni podatki v angleškemu jeziku.

4.3 Organizacija upravljanja krajine
Cilja
• Usklajeno upravljanje krajine na celotnem območju države/občine in posledično
boljše stanje krajine.
• Uresničevanje ciljev in zahtev iz prostorskih aktov in upravljavskih načrtov.
Ukrepi
• Vzpostavitev medsektorskega sodelovanja na vseh hierarhičnih/upravljavskih ravneh.
• Uveljavitev skupnih celovitih ukrepov in celovitejših sektorskih ukrepov, ki bodo
učinkovito uresničevali tudi širše cilje in zahteve iz prostorskih aktov.
• Vzpostavitev dobro koordiniranega in preglednega sistema ukrepov (aktualni in
zaključeni projekti, aktualni finančni mehanizmi, izobraževanja, razpisi, obveščanje
o možnostih in omejitvah v lokalnem okolju in pri upravljavcih), kot pomoč
udeležencem pri urejanju prostora in za doseganje večje učinkovitosti.

5. Orodja varstva, načrtovanja in
upravljanja krajine
5.1 Krajinski terminološki slovar
Cilja
• Poenotenje strokovnega izrazoslovja.
• Ažurno odzivanje na nove izraze (pojme), ki se
pojavljajo v stroki.
Ukrepa
• Priprava Krajinskega terminološkega slovarja in
njegov redno dopolnjevanje, kot odziv na
strokovne in terminološke novosti.
• Uveljavitev ključnih pojmov kot splošno priznanih
in uporabljanih v prostorskem načrtovanju,
upravljanju, varstvu, izobraževanju, ozaveščanju.

5.2 Krajinska tipologija in katalog krajin
Cilj
• Dostopnost in možnost uporabe enotnih
relevantnih podatkov o značilnostih in vrednostih
krajinskih območij ter o varstvenih in razvojnih
usmeritvah za zaokrožena krajinska območja.
Ukrepa
• Priprava kataloga krajin kot posodobitev in
nadgradnja Regionalne razdelitve krajinskih tipov
v Sloveniji v obliki spletne aplikacije. Posebna
pozornost se nameni usmeritvam.
• Uveljavitev kataloga krajin kot temeljnega orodja
varstva, upravljanja in načrtovanja krajine ter kot
obvezujoče podlage v načrtovalskem in/ali
odločevalnem procesu.

5.3 Prostorsko načrtovanje in graditev objektov
Cilji
• Uveljavitev načel krajinskega načrtovanja v prostorskem načrtovanju.
• Uveljavitev krajinskih zasnov kot strokovne podlage.
• Ustrezna regulacija urejanja krajine v prostorskih aktih na vseh ravneh.
• Čim večja usklajenost in kakovost v strokovnih pristopih.
Ukrepi
• Priprava splošnih smernic za urejanje krajine.
• Obveza opredelitve želenega stanja za posamezne krajine.
• Uveljavitev obveze izdelave strokovnih podlag za krajino v prostorskih aktih.
• Priprava podzakonskega predpisa (vsaj priročnika/navodil), s poudarkom na
vsebinah strokovnih podlag in prostorskih aktov, ki obravnavajo krajino.
• Dopolnitev gradbene zakonodaje (z zahtevo za izdelavo projektne dokumentacije
za urejanje javnih odprtih površin in z naborom ureditev, objektov oz. posegov, za
katere je obvezen načrt krajinske arhitekture).

5.4 Presoja vplivov na okolje/krajino
Cilj
• Prenova koncepta/sistema (celovite) presoje vplivov
na okolje na področju krajine ter polna uveljavitev
ocenjevanja vplivov na okolje kot orodja varstva,
upravljanja in načrtovanja krajine.
Ukrepi
• Integracija postopkov prostorskega načrtovanja in
(C)PVO ter preoblikovanje (C)PVO v optimizacijsko,
načrtovalsko opravilo.
• Aktivno sodelovanje pristojne službe za krajino v
postopkih CPVO.
• Priprava priporočil/priročnika za obravnavo krajine,
merila za ocenjevanje vplivov na krajino v okoljskih
poročilih in poročilih o vplivih na okolje.

5.5 Zavarovana in posebna krajinska območja
Cilji
• Uveljavitev sistema zavarovanih in posebnih območij krajine.
• Varstvo izjemnih krajin na nacionalni in regionalni/lokalni ravni.
• Upoštevanje koncepta krajinske prepoznavnosti in posebnih krajinskih območij na vseh
varstvenih, načrtovalskih in upravljavskih ravneh (nacionalni, regionalni, lokalni).
Ukrepi
• Določitev pravne podlage za zavarovanje izjemnih krajin nacionalnega pomena in za
uveljavitev izjemnih krajin regionalnega/lokalnega pomena kot planske kategorije.
• Posodobitev nabora območij krajinske prepoznavnosti na nacionalni ravni v SPRS.
• Dopolnitev seznama dediščinskih krajin ali preoblikovanje kategorije v izjemne krajine.
• Povečanje vloge varstva in razvoja krajine v širših zavarovanih območjih po ZON.
• Spodbujanje deležnikov na lokalni in regionalni ravni pri pripravi skupnih programov.
• Učinkovito usklajevanje prostorskih in upravljavskih ukrepov pri prekrivanju pravnih
režimov, neskladjih ali nasprotjih.

5.6 Resorni razvojni programi in drugi
dokumenti
Cilja
• Ustrezna vključenost krajine v resorne
politike/programe na vseh ravneh.
• Učinkovito medresorsko usklajevanje s ciljem iskanja
sinergij in sprejemanja optimalnih odločitev.
Ukrepi
• Uresničevanje obvez iz EKK v posameznih resorjih
(vključitev v strategije, strateške akte, programe,
načrte).
• Uveljavitev obveze vključevanja pristojne službe za
krajino v pripravo resornih politik.
• Uveljavitev obveze aktivnega sodelovanja v
medresorskih usklajevanjih.

5.7 Sodelovanje in partnerstva
Cilja
• Zagotoviti boljše rešitve v prostorskih aktih ter upravljavskih načrtih in višjo stopnjo
uresničevanja določil teh dokumentov.
• Učinkovitejši postopki prostorskega načrtovanja in povečanje sprejemljivosti
načrtovanih rešitev.
Ukrepi
• Oblikovanje partnerstev za uresničevanje sistemskih rešitev ter za urejanje in
upravljanje posameznih (posebnih) krajinskih območij.
• Razvoj in promocija dobrih praks na področju aktivnega vključevanja javnosti v
postopke prostorskega načrtovanja in upravljanja krajine.
• Finančni ukrepi in strokovna pomoč države lokalni in regionalni ravni kot spodbuda k
sodelovanju pri pripravi/izvedbi skupnih programov upravljanja krajine.
• Spodbuda projektom za vključevanja javnosti v procese urejanja krajine.

5.8 Spremljanje stanja in nadzor
Cilji
• Redno spremljanje stanja krajine.
• Sprotno odzivanje na (potencialna) razvrednotenja v krajini.
• Vzpostavitev učinkovitega upravnega nadzora nad posegi v krajino ter izvajanje
ustreznih sankcij za neupoštevanje določil PA in drugih mehanizmov upravljanja krajine.
Ukrepi
• Vsaka štiri leta se pripravi poročilo o stanju krajine in izvajanju krajinske politike
(služba za krajino), v tem se promovirajo primeri dobre prakse in izpostavijo negativni
pojavi (ozaveščanje).
• Opredelijo se kazalniki za spremljanje stanja krajine v sistema spremljanja stanja
prostora/okolja.
• Razširijo/razjasnijo se pristojnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor in zagotovi
sodelovanje s preostalimi inšpektorati (s posrednimi pristojnostmi za krajino).

6. Ozaveščanje, izobraževanje, razvoj stroke in dobre prakse
6.1 Ozaveščanje
Cilji
• Povečanje zavedanja o pomenu krajine in njenega kakovostnega urejanja.
• Povečanje zavedanja, da je krajina rezultat delovanja številnih deležnikov in tudi
posameznikov (»vsi mi urejamo krajino«).
• Učinkovitejše usklajevanje v procesih prostorskega načrtovanja.
Ukrepi
• Na podlagi poročil o stanju krajine se promovirajo primeri dobre prakse in izpostavijo
negativni pojavi.
• Spodbujajo se medijske objave.
• Spodbujajo se projekti ozaveščanja in vključevanja javnosti v procese načrtovanja,
varstva in upravljanja krajine.
• Spodbuja se delovanje društev, katerih jedro delovanja je odgovorno načrtovanje,
varstvo in upravljanje krajine.

6.2 Izobraževanje in raziskovanje
Cilji
• Povečanje zavedanja družbe o pomenu krajine.
• Kompetentni strokovnjaki.
• Z razvojem raziskovalnega dela slediti izzivom
sodobnega časa in razvoju stroke.
Ukrepi
• Povezovanje, ozaveščanje in izobraževanje vseh
deležnikov na področju vzgoje in izobraževanja.
• Uveljavitev strokovno usklajenih vsebin v
izobraževalnih programih na vseh ravneh.
• Več krajinskih vsebin v Dodatnem strokovnem
izobraževanju ZAPS.
• Ustanovitev raziskovalne institucije na področju
načrtovanja, varstva in upravljanja krajine.

6.3 Spodbujanje dobre prakse
Cilji
• Izpostavitev/promocija primerov dobre prakse ter uveljavitev v evropskem prostoru.
• Ozaveščenost o pomenu krajine v strokovni in širši javnosti.
• Ozaveščenost o posledicah neustreznih posegov v prostor.
• Izboljšanje delovanja deležnikov, ki delujejo na področju krajine (in boljše rešitve).
Ukrepi
• Promoviranje primerov dobre prakse v medijih in zagotovitev ustreznih znanj in
ozaveščenosti na strani medijev.
• Izbor del za slovenske kandidature, ki bodo konkurenčne na evropski ravni.
• Promocija nagrade Sveta Evrope za krajino, pomoč pristojne službe za krajino pri
pripravi kandidatur.
• Vzpostavitev nagradnega sklada za nacionalno nagrado za kakovostno delovanje na
področju krajine.

7. Finančni mehanizmi
Cilja
• Zagotovitev sredstev za izvajanje ukrepov krajinske politike na področju urejanja prostora
na vseh ravneh in v vseh relevantnih resorjih.
• Zagotovitev javno dostopnih podatkov o aktualnih finančnih mehanizmih in strokovno
svetovanje za upravljavce glede pridobivanja in porabe sredstev.
Ukrepi
• Priprava posebnega projekta kot strokovne podlage/izhodišča za uveljavljanje
finančnih mehanizmov.
• Oblikovanje javnega sklada za krajino.
• Usmerjanje sektorskih finančnih mehanizmov v izvajanje ukrepov za vzdrževanje
kulturnih (predvsem izjemnih) krajin in v ohranjanje prepoznavnosti.
• Vzpostavitev mehanizmov za urejanje in vzdrževanje zelenih idr. javnih odprtih površin.
• Vzpostavitev dobro koordiniranega in preglednega sistema aktualnih finančnih
mehanizmov in svetovanja, z javno dostopnimi osnovnimi informacijami.

8. Akcijski načrt za obdobje 2020 – 2025
Predpogoj: Ustanovitev Službe za krajino.
1. Nadgradnja in upravljanje spletne strani na temo
krajine.
2. Oblikovanje splošnih smernic za načrtovanje,
varstvo in upravljanje krajine.
3. Izdelava priročnika za obravnavo krajine v prostorskem načrtovanju in presojanju vplivov na okolje.
4. Posodobitev Regionalizacije krajinskih tipov.
5. Posodobitev nabora izjemnih krajin in njihovo
formalno zavarovanje.
6. Vzpostavitev sistema finančnih mehanizmov.
7. Izobraževanje in ozaveščanje o pomenu
(načrtovanja, varstva in upravljanja) krajine.

Vse krajine štejejo!

