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Krajini zagotoviti ustrezno prostorsko politiko
Izvleček
Slovenija se je po vsaj desetletju neustreznega vodenja prostorske politike znašla v krizi, ki je privedla v
velika neskladja v prostoru. Stanje v prostoru zasluži še slabšo oceno od ocene v letu 2001, ki je bila
izdelana na Ministrstvu za okolje in prostor. Za to je v večji meri kriv pravni nered, nizka raven javnega
diskurza in nesposobnost države, da prizna prostor kot enega od ključnih dejavnikov naše samobitnosti in
vira za dolgoročni razvoj države. Prispevek posebej izpostavlja skrb za krajino in problematiko, povezano z
njo. Kljub ratificirani konvenciji o krajini je Slovenija zavrla delovanje na področju urejanja krajine in celo
ovrgla že vzpostavljanje kakovostne in utečene prostorske instrumente. Zato je nujno, da se varstvo,
upravljanje in načrtovanje krajine zakonsko uredi ter da se spodbuja ozaveščanje širše javnosti o
vrednotah in pomenu krajine tako skozi proces izobraževanja kot v medijih, saj so kakovostne krajine
potencial za kreativno bivalno in delovno okolje ter magnet za razvoj konkurenčnega gospodarstva.

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (v nadaljevanju: DKAS) je eno od nevladnih organizacij, ki v
Sloveniji deluje na področju urejanja prostora in varstva okolja. Naši člani so aktivni na različnih ravneh in
področjih prostorskega načrtovanja kot prostorski načrtovalci, projektanti, urbanisti, raziskovalci ter
konservatorji in sicer kot samozaposleni, zaposleni v podjetjih in v javni upravi ter na Univerzi v Ljubljani.
V DKAS pozorno in aktivno spremljamo stanje prostora v Sloveniji. Prav tako stalno spremljamo
spreminjanje zakonodaje, povezane z urejanjem prostora in sproti opozarjamo na nastajajoče probleme.
Zato se tudi DKAS pridružuje pozivu prostorskih načrtovalcev k odgovornemu ravnanju s prostorom.
Ugotavljamo, da se je Slovenija po vsaj desetletju neustreznega vodenja prostorske politike znašla v krizi,
ki je privedla v velika neskladja v prostoru in vodi v anarhijo. Dokazov za takšne ugotovitve je žal veliko:
•

Stanje v prostoru zasluži še slabšo oceno od ocene v letu 2001, ki je bila izdelana na Ministrstvu
za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) leta 2001 kot izhodišče za pripravo Strategije
prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: SPRS). Slovenski prostor tako zaznamujejo
neracionalna raba prostora z razpršeno gradnjo, zaraščanje in pozidava kmetijskih zemljišč, kar
skupaj vodi v razvrednotenje kakovostnih slovenskih krajin, pomembnih za prepoznavnost
Slovenije. Z nadaljevanjem takega trenda bomo izgubili prostorsko identiteto Slovenije ter s tem
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•

•

•

•

pomemben potencial Slovenije za gospodarski razvoj, predvsem z vidika turističnega razvoja in
ohranjanja zelene podobe Slovenije ter nenazadnje pogoje in možnosti za kvaliteto bivanja.
Mnogo vzrokov za tako stanje tiči v izrazitem pravnem neredu na področju poseganja v prostor,
ki se odslikava v nepotrebnih širitvah poselitvenih območij na robu naselji, nelegalnih gradnjah,
neustrezni tipologiji gradnje, slabih rešitvah pri umeščanju infrastrukturnih objektov v prostor,
pomanjkljivem in nesistematičnem urejanju javnega prostora in zelenih površin v mestih ter
naseljih in podobno.
Enako velja za dolgotrajne in komplicirane postopke priprave občinskih in državnih prostorskih
aktov, ki imajo veliko nepotrebnih formalno opredeljenih korakov, ki ne prispevajo k dobremu
končnemu rezultatu, ampak so sami sebi namen. V vlogi prostorskih načrtovalcev in
pripravljavcev vedno znova ugotavljamo, da so postopki dolgotrajni tudi zaradi nedorečenosti in
nejasnosti ter celo navzkrižnostnih določil pravnih aktov in nasploh pomanjkljivih sistemskih
rešitev. Ob vse bolj avtonomnih resorjih, ki delujejo skladno samo s svojo, sektorsko zakonodajo,
je namreč prostorsko načrtovanje postopno izgubilo pristojnosti in moč, da bi lahko opravljalo
funkcijo koordinacije, usklajevanja in skrbi za uresničevanje oz. varovanje javnega interesa za
skladen prostorski razvoj. Prav prostorsko načrtovanje je tisto, ki pozna metode dela za
udejanjanje medresorsko skladnih rešitev v prostoru na način, ki vodi v prostorsko skladne
racionalne in okoljsko sprejemljive rešitve.
Zaskrbljujoča nizka je raven javnega diskurza o urejanju prostora, ki jo strokovnjaki povezujemo
tudi s skromnim splošnim znanjem o urejanju prostora in z odsotnostjo raziskovalne prakse in
izgrajevanja teoretičnih strokovnih izhodišč in primerov dobre prakse. Še posebej nas skrbi
dejstvo, da je bilo slovensko prostorsko načrtovanje s primeri dobre prakse še pred dobrim
desetletjem primerjalno gledano v prednosti ali vsaj na ravni tendenc evropske prakse in nas je
mednarodna strokovna javnost tudi odkrito spoštovala.
Nepriznavanje prostora kot enega od ključnih dejavnikov naše samobitnosti in vira za dolgoročni
razvoj države. Ker je prostor na vladni ravni prepoznan samo kot materialni vir (za pozidavo in
posledično nepremičninsko bogatenje), ne pa tudi kot kompleksen vir za dolgoročni razvoj
države, prostorska politika še nima mesta med razvojnimi in horizontalnimi politikami, temveč se
obravnava kot sektorska politika, ki mora razvojnim politikam omogočiti prostorsko umestitev.

Kot stanovsko društvo, katerega temeljna naloga je skrb za krajino, za krajinsko in prostorsko
načrtovanje, bi želeli posebej izpostaviti še problematiko urejanja krajine (varstvo, razvoj, upravljanje
krajine).
Področje krajine je mednarodno pokrito z Evropsko konvencijo o krajini, ki jo je Slovenija ratificirala leta
2003 ter se tako kot tudi še 30 drugih evropskih držav zavezala, da bo izvajala njeno vsebino. Cilj
konvencije je spodbujati varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin, pa tudi izobraževanje ter ozaveščanje
javnosti o pomenu in vrednotah krajine. Konvencija zahteva spodbujanje in izvajanje trajnostnega
razvoja, ki zahteva upoštevanje in usklajevanje tako gospodarskega, okoljskega, družbenega kot
kulturnega razvoja in ki temelji na potencialnih določenega območja in tako omogoča ohranjanje
kakovostnih krajin in identitete prostora. Slovenija je že pred nastankom konvencije, pa tudi v prvem
obdobju po ratifikaciji konvencije, predstavljala eno izmed vodilnih držav na področju razvoja in varstva
krajin. S številnimi primeri dobre prakse je bila vzor ostalim državam, ki so šele pričele z delom na
področju krajine.
V zadnjem času, predvsem od leta 2006 dalje, pa je močno zavrla delovanje na tem področju in celo
ovrgla že vzpostavljene kvalitetne in utečene prostorske instrumente, s pomočjo katerih je bilo mogoče v
okviru prostorskega načrtovanja uresničevati kakovostno krajinsko načrtovanje. S sprejemom Zakona o
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prostorskem načrtovanju je ukinila krajinsko zasnovo in s tem krajinsko planiranje izločila iz sistema
prostorskega načrtovanja, ne da bi zagotovila ustrezno nadomestilo. Z novo zakonodajo je povzročila tudi
pomanjkanje kontinuitete med sedanjo zakonodajo in veljavnimi dokumenti, kot je SPRS, edini veljavni
dokument, ki ohranja prostorski sistem krajine, ki pa ga je na tem področju zaradi zakonodajnih
sprememb, ki so krajino črtale iz sistema, težko uresničevati. Za velik del prostorskih ureditev, ki se
načrtujejo izven naselij, kot so na primer komasacije in melioracije kmetijskih zemljišč, kamnolomi in
peskokopi, se sedaj načrtujejo brez ustreznih krajinskih načrtov.
Pri izvajanju prostorskega načrtovana se je treba zavedati, da:
•
•
•
•
•
•
•
•

so slovenske krajine krajinska dediščina Evrope in temelj prepoznavnosti Slovenije,
imajo krajine pomembno vlogo pri kvaliteti bivanja posameznika in celotne družbe.,
stanje krajin v Sloveniji kaže na razvoj in standard države v Evropi,
je krajina omejen naravni vir. Predstavlja vrednoto, ki je pomembna za gospodarsko rast, je velik
potencial za turizem in ustvarjanje delovnih mest,
krajine skupaj s poselitvenimi značilnostmi predstavljajo naravno in kulturno dediščino
lokalnega, regionalnega, nacionalnega in evropskega pomena,
so krajine pomembne pri ustanavljanje pokrajin: številne podobe Slovenije so kot njena osebna
izkaznica. Prav te značilnosti so pomembne pri ustvarjanju pokrajin v Sloveniji kot upravnih in
administrativnih enot na regionalni ravni med državo in lokalnimi skupnostmi,
so krajine in družba zelo povezane: k urejanju krajin prispevamo vsi, prebivalci, strokovnjaki,
sektorji in politiki. Predstave, ki jih ima družba o krajini, pogojujejo tudi ravnanje z njo, kar vpliva
na stanje in podobo krajin ter celotnega prostora in
je krajina celovit sistem, ki zajema več funkcij. Deluje varstveno in razvojno. Zaradi tega je nujno
izvajanje krajinskega načrtovanja kot planerskega instrumenta za usklajevanje širših družbenih
interesov.

Zato je nujno, da se varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine zakonsko uredi ter da se spodbuja
ozaveščanje širše javnosti o vrednotah in pomenu krajine tako skozi proces izobraževanja kot v medijih. V
prihodnje je zato treba več pozornosti namenjati ustvarjalnemu doseganju kakovostnih krajin skozi
procese načrtovanja prostorskega razvoja, saj bomo le tako lahko ohranili krajinske značilnosti Slovenije,
njeno krajinsko dediščino ter prepoznavnost Slovenije v širšem prostoru. Kakovostne krajine pa so
nedvomno velik potencial za kreativno bivalno in delovno okolje ter magnet za razvoj konkurenčnega
gospodarstva.

za DKAS:
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