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Prihodnost slovenske krajine

13. april  2010, Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana, od 13:30 – 18:00

Raznolikost, s katero radi opišemo Slovenijo, se odraža tudi v krajini. V odnosu med naravnimi danostmi in 
človekovimi dejavnostmi se ustvarja bogastvo krajinskih vzorcev po katerih so prepoznavni kraji, regije in 
države. Podobe in doživetja krajin nas zaznamujejo kot posameznike in razkrivajo družbeno-ekonomske 
značilnosti in vrednote družbe, njeno sposobnost za upravljanje s prostorom in njeno prostorsko kulturo. 
Krajina je ena od ključnih nosilk identitete Slovenije in je kot taka strateško pomembna javna dobrina.

Leta 1997 je krajinski arhitekt profesor Dušan Ogrin v knjigi Slovenske krajine (DZS) napovedal velike 
spremembe v krajini in zdi se, da so se njegove napovedi v celoti uresničile: 

»Odpiranje meja svetovnim gospodarskim tokovom, razne evropske povezave, sprostitev trga nepremičnin, 
denacionalizacija, novi liberalizem v gospodarstvu, negotov položaj kmetijstva, zmanjšani družbeni nadzor nad 
prostorskimi dogajanji, zaznaven premik družbene zavesti v smeri proti materialnim vrednotam in še marsikaj 
drugega so dejavniki, ki bodo znatno vplivali na naš prostorski razvoj in s tem tudi na preobrazbo slovenskih 
krajin. 

Pred očmi enega rodu usiha kmetovanje na širnih območjih, drugje pa se zaradi posodabljanja v temelju 
spreminja zgradba predelovalnega sveta. Gozdnatost se povečuje… nadaljuje se poselitev, širjenje mest in vasi 
in s tem povezana rast prometnega omrežja in energetskih naprav, odpirajo se nove zmogljivosti za oddih, šport 
in turizem.«

Slovenija je podpisnica Evropske krajinske konvencije, s čimer smo se zavezali, da bomo krajini priznali 
vlogo nosilke identitete, da jo bomo ovrednotili, o njej izobraževali strokovnjake ter ozaveščali posameznike 
o krajinskih vrednotah, ustrezno zasnovali njeno načrtovanje, upravljanje in varstvo ter s tem zagotovili 
dolgoročno doseganje ciljev kakovosti krajin. Mnogo od tega je bilo tudi storjenega v preteklosti. Slovenija 
je svojo krajinsko dediščino podrobneje opisala in ovrednotila v Regionalni klasifi kaciji krajinskih tipov 
Slovenije (1998). Državni zbor je sprejel Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (2004) s katero je podal 
usmeritve za ohranjanje in razvoj krajinske prepoznavnosti. Slovenija izobražuje krajinske arhitekte, ki s 
svojim znanjem in veščinami lahko prispevajo h kakovosti prostorskega razvoja in kritično spremljajo stanje 
v prostoru. 

V mesecu krajinske arhitekture bo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije sprožilo premislek o prihodnosti 
slovenske krajine. Krajinskim arhitektom se bodo pri tem pridružili drugi strokovnjaki, arhitektki, agrarni 
ekonomist, novinarka, predstavniki območja Krajinskega parka Logarska dolina in lokalne skupnosti, ki 
bodo prispevali k prepoznavnosti problematike v širši javnosti in boljšemu razumevanju med različnimi 
interesnimi skupinami, ki se srečujejo v krajini. 
Z izsledki iz razprave bo DKAS seznanilo predstavnike odgovornih na državni ravni, strokovno in širšo 
zainteresirano javnost ter jih pozvalo k odgovornemu ravnanju s krajino in s tem k ukrepanju za varstvo in 
razvoj krajinske prepoznavnosti Slovenije.
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Izvedbo dogodka v Centru Evropa sta omogočila Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v RS.
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Program okrogle mize

Registracija udeležencev

Pozdravna nagovora in uvodna prispevka

Pozdravna nagovora
dr. Barbara Goličnik Marušić, predsednica DKAS
dr. Davorin Gazvoda, prodekan za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti 

Uvodna prispevka
Implementacija Evropske konvencije o krajini v Sloveniji, Jelena Hladnik, Ministrstvo za 
okolje in prostor
Načrtovanje, upravljanje in varstvo krajine v Sloveniji, dr. Aleš Mlakar, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo in mag. Jelka Hudoklin, ACER d.o.o

Odmor

Okrogla miza
Z udeleženci okrogle mize  bomo osvetlili vprašanja, kako razmere v krajini doživljamo in 
ocenjujemo kot posamezniki in skupnost, koliko sta merilo prostora in identiteta krajine 
vključena v razvojna premišljevanja in kakšne so perspektive razvoja v pogojih, kakršni 
opredeljujejo rabo in varovanje v današnjem času. 

dr. Mojca Golobič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo 
Maruša Zorec, Fakulteta za arhitekturo 
dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta 
dr. Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta
Avgust Lenar, Park Logarska dolina 
Izidor Jerala, Občina Novo mesto 
Tanja Lesničar Pučko, DNEVNIK 
Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora 
moderatorka: mag. Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora in LUZ d.d.

Povzetek razprave s poudarki in predlogi, zaključek strokovnega srečanja

13.30-14.00

15.30-17.30

15.15-15.30

17.30-18.00

Izvedbo dogodka v Centru Evropa sta omogočila Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v RS.

a

o krajine v

kturo in mag.

grgrgr

mere v kraji
ostora in iden

zvoja v pog

mmdstavništvmmamamamro

Odm

Ok30-17.30

15.15-15.30

prostor
anje, upravljanj

Oddelek za krajin

14.00-15.00


