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Zakaj konvencija o krajini?
Spoznanje, da je krajina v zavesti ljudi pomembna vrednota:
Ø ustvarjajo kakovost bivanja posameznika in celotne družbe,
Ø predstavljajo ključni element dediščine, identitete naroda in so del njegove kulture,
Ø ustvarjajo vir za gospodarske dejavnosti – npr. turizem.
Spoznanje, da je krajina živ organizem, ki se ves čas spreminja:
Ø poenotenja tehnologij in potreb po prostoru,
Ø intenzivacije ali pa opuščanja rabe in zaraščanja zemljišč,
Ø podnebnih sprememb.
Spoznanje, da krajine:
Ø soustvarjamo z vsakodnevnimi odločitvami,
Ø (so)oblikujemo različni deležnik,

ODLOČITEV
Ø ohranjamo prvobitnost, krajinske vzorce, skladnost in pestrost
Ø zagotavljamo vzdržno rabo naravnih virov
Ø omogočamo kakovostno bivalno in gospodarsko okolje

POTREBA
po instrumentu, ki je izključno namenjen
varstvu, upravljanju in načrtovanju krajin v Evropi

Kaj je in kako je nastala konvencija?
Evropska konvencija o krajini je mednarodni sporazum o varstvu,
upravljanju in o načrtovanju krajin ter o ozaveščanju javnosti
o pomenu krajin.

ØNastala je na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope in je bila sprejeta
20. oktobra 2000 v Firencah v Italiji.
ØKonvencija začela veljati – 1. marca 2004, do danes jo je podpisalo že 41
držav in od tega tudi 39 ratificiralo.

ØSlovenija je konvencijo uradno podpisala: 7. marca 2001 in ratificirala –
15. julija 2003 (Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini,
Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/03)
ØZakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Evropske konvencije o
krajini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št 1/19)

Vsebina konvencije
Ø Opredelitev pojma krajina (1. člen konvencije): Krajina pomeni območje,

kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so dosežek delovanja in
medsebojnega vplivanja naravnih in človeških dejavnikov.
Ø Opredelitev drugih izrazov (1. člen konvencije): krajinska politika, cilji

kakovosti krajine, varstvo krajine, upravljanje krajine, načrtovanje krajine.
Ø Področje uporabe (2. člen konvencije):
§ naravna, podeželska, mestna in primestna območja;
§ vključuje kopenska, morska območja in celinske vode;
§ nanaša se na izjemne, običajne in degradirane krajine.

Ø Cilji (3. člen konvencije): spodbujati varstvo, upravljanje in načrtovanje

krajine.

Zaveze držav podpisnic konvencije
Splošni ukrepi (5. člen konvencije):
Ø krajine zakonsko priznati,
Ø oblikovati in izvajati krajinsko politiko,
Ø določiti postopke za sodelovanje javnosti pri izvajanju krajinske politike,
Ø krajino vključiti v vse politike (npr. prostorsko, okoljevarstveno, kulturno, kmetijsko, socialno, gospodarsko), ki lahko
neposredno ali posredno vplivajo na krajino in na vseh ravneh (državni, regionalni, lokalni).
Posebni ukrepi (6. člen konvencije):
Ø ozaveščanje civilne družbe o vrednotah krajine,
Ø spodbujanje izobraževanja in vzgoje,
Ø prepoznavanje in vrednotenje krajin na celotnem državnem ozemlju,
Ø določiti cilje kakovosti krajin (želeno stanje krajin),
Ø uvesti instrumente, katerih cilj je varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine.
Evropsko sodelovanje (7., 8., 9. člen konvencije): :
Ø obravnavanje krajine v mednarodnih politikah in programih,
Ø medsebojna pomoč in izmenjava informacij,
Ø spodbujanje čezmejnega sodelovanja na lokalni in regionalni ravni - čezmejne krajine,
Ø spremljanje izvajanja konvencije.

Vsaka država pogodbenica konvencije se zavezuje, da določbe konvencije uskladi s svojo zakonodajo.

Kako se izvaja konvencija na ravni SE?
A. Uradni dokumenti
Ø Evropska konvencija o krajini,
Ø Priporočila za izvajanje konvencije o krajini, ki so bila sprejeta na Odborih
ministrov na SE.
B. Uradna srečanja predstavnikov držav
Ø Konference Sveta Evrope za izvajanje konvencije – na dve leti
Ø Delavnice, seminarji SE - do sedaj devet
Ø Delo po delovnih skupinah npr. za pripravo informacijske baze, iskanje
finančnih virov, priporočil
C. Objava poročil držav, publikacije in poročil s
posameznih konferenc –na spletni strani Sveta Evrope
D. Nagrada Sveta Evrope za krajino – na dve leti (letos šestič)
E. Mednarodni dan krajin - 20. oktober – letos tretjič
Več: https://www.coe.int/en/web/landscape

Kako določbe konvencije izvajamo v Sloveniji?
Sodelovanje na konferencah, delavnicah Sveta Evrope
Poročanje o izvajanju konvencije
Izdaja publikacije –
»Evropska konvencija o krajini – izvajanje v Sloveniji« 2008,
namen je seznanjanje strokovne javnosti in ozaveščanje širše
javnosti o vrednotah krajin in Evropski konvenciji o krajini.
Izbori kandidature Slovenije za Nagrado Sveta Evrope za krajino:

Ø 1. izvedba 2008 – 2009; Regionalni razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji,
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Nagrada za posebno vrednost projekta.
Ø 2. izvedba 2010 – 2011; Mi urejamo krajino (2004–2005), Društvo krajinskih
arhitektov Slovenije. Nagrada za posebno vrednost projekta.
Ø 3. izvedba 2012 – 2013: Krajinska in vodnogospodarska ureditev naravnega
rezervata Škocjanski zatok, DOOPS.
Ø 4. izvedba 2014 – 2015: Slovenija ni sodelovala. Izveden je bil poziv, prijav ni bilo.
Prvo nagrado je prejela Madžarska s projektom »Sodelovanje obmejnih lokalnih
skupnosti za krajinsko dediščino območja Hetes, v katerem je s šestimi vasmi
sodelovala tudi Slovenija.
Ø 5. izvedba 2016 – 2017: Slovenija ni sodelovala. Izveden je bil poziv, prijav ni bilo.
Ø 6. izvedba 2018 – 2019: „Travniški sadovnjaki in krajina“ Občina Kozje in Kozjanski
regijski park.

Kako določbe konvencije izvajamo v Sloveniji?
Ključna ministrstva na področju varstva, načrtovanja in upravljanja krajine:
Ø Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) – nosilno ministrstvo za izvajanje EKK:
Ø Direktorat za prostor je pristojen za načrtovanje krajin v okviru usmerjanja
prostorskega razvoja na državni, regionalni, in občinski ravni – prepoznavnost
krajin, zelena infrastruktura
Ø Direktorat za okolje je pristojen za varstvo krajin na področju ohranjanja narave
(ohranjanje krajinske pestrosti in krajinskih vrednot) in skozi postopke presoj
vplivov na okolje
Ø Ministrstvo za kulturo (MK) – varstvo kulturne krajine, dediščinske kulturne
krajine
Ø Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – varstvo kmetijske
krajine, varstvo krajinskih značilnosti v sklopu navzkrižne skladnosti
Ø Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) – raba prepoznavnih
krajin v smislu turističnega potenciala

Kako zahteve konvencije izvajamo v Sloveniji?
Za izvajanje konvencije so pomembni številni dogodki organizirani pod okriljem Društva
krajinskih arhitektov Slovenije npr.:
Ø 2012: Obeležje 40-letnice študija krajinske arhitekture: Oddelek za krajinsko arhitekturo
Biotehniške fakultete (Univerza v Ljubljani) je ob obeležju 40-letnice študija krajinske arhitekture v
Sloveniji priredil konferenco Krajinska politika Slovenije. Tematiko politike razvoja krajinskega
načrtovanja v Sloveniji z vidika varstva, načrtovanja in upravljanja krajin so predstavili
udeleženci stroke iz Slovenije, primere tuje prakse pa so v predavanjih opisali predstavniki različnih
evropskih držav.
Ø 2017, april: Praznovanje 25-letnice Društva krajinskih arhitektov Slovenije: V mesecu aprilu je
bil posvet Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti organiziran na Biotehniški fakulteti v
Ljubljani, katerega temeljna tematika je bila priprava izhodišč za izvedbo in upravljanje krajinske
politike. V mesecu oktobru je bil drugi posvet Krajina in krajinska arhitektura pred izzivi
prihodnosti organiziran v Lendavi, kjer so predstavniki stroke razpravljali o trajnostnem turizmu in
potencialih za uvedbo krajinske politike v Sloveniji.
Ø 2018 - Nagovor resornih ministrstev: Predstavniki DKAS so nagovorili štiri resorna ministrstva (za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; za okolje in prostor; za kulturo; za gospodarstvo, razvoj in
tehnologijo) s predlogom, da naj vlada RS pristopi k pripravi Krajinske politike in tako izpolni zaveze
iz Evropske konvencije o krajini.
Ø Vsakoletni dogodki v okviru meseca:
- aprila - mesec krajinske arhitekture;
- oktobra – mesec prostora + 20. oktober – dan krajin

Kako njene zahteve izvajamo v Sloveniji?
Skozi številne projekte (naročnik MOP) kot npr.:
Ø „Regionalna razdelitev krajinskih tipov“, je atlas slovenskih krajin in vsebuje določitev in
vrednotenje posameznih krajinskih enot ter usmeritve za varstvo, načrtovanje in upravljanje
krajinskih enot. (1994 – 1998), Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.
Ø „Izjemne krajine Slovenije“ opisuje pojem izjemne krajine , določi merila za opredelitev izjemnih
krajin in smernice za nadaljnjo rabo oz. vzdrževanje. 1999. Biotehniška fakulteta, Oddelek za
krajinsko arhitekturo.
Ø „Krajina in prostorski razvoj Slovenije“ postavlja sistem krajine kot enega od sistemov, ob poselitvi
in infrastrukturi, za načrtovanje prostorskega razvoja. 2002. Biotehniška fakulteta, Oddelek za
krajinsko arhitekturo.
Ø “Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje
biotske raznovrstnosti določa krajinske značilnosti, ki so pomembne za ohranjanje biotske
raznovrstnost in usmeritve za njihovo ohranjanje oziroma ponovno vzpostavitev. (2014 – 2015)
Biotehnična Fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.
Ø “Nadgradnja metodologije določanja nacionalnih območij prepoznavnosti“ postavlja
metodologijo za določitev in poda predlog nacionalnih krajinskih območij prepoznavnosti. (2017 –
2019) Biotehnična Fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.
Ø „Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike“nagovarja
javnost in jo z inovativnimi metodami dela vključi v proces oblikovanja rešitev skozi Krajinsko
politiko, in hkrati promovira Evropsko konvencijo o krajini. (2018 – 2019) DKAS, CIPRA, IPOP
Več: https://www.krajinskapolitika.si/

Zaključki
Dejstvo je, da v Sloveniji izgubljamo kakovost krajin. Ta proces lahko
spremenimo, tako da:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Opredelimo želeno stanje slovenskih krajin (obnovitev inventarizacije)
Vzpostavimo ukrepe za celovito načrtovanje, vzdrževanje in ohranjanje krajin
Izvajamo učinkovit nadzor nad izvajanjem posegov v prostor
Ustrezno vključimo krajino v resorne politike
Zagotovimo aktivno medsektorsko sodelovanje pri doseganju zastavljenega
želenega stanja krajin
Ø Vključimo javnost (strokovno in širšo) v vse odločitve (izobraževanje,
ozaveščanje, razvoj stroke)
Ø Uveljavimo finančne mehanizme in spodbudimo raziskave na področju krajine

zagotovimo voden proces
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