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Predgovor

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove (maj 2020) so pripravljena na
osnovi dostopnih gradiv in informacij v povezavi s pripravo državnega
prostorskega reda, strateških prostorskih aktov, podzakonskih
predpisov in ostalih s prostorskim načrtovanjem po ZUreP‐2 povezanih
gradiv (navodil, priporočil). Posamezne vsebine v gradivu niso dorečene,
ker v času priprave še niso bile dorečene vsebine prostorskih aktov –
predvsem regionalnega prostorskega plana in občinskega prostorskega
plana – za katere se krajinska zasnova (KZ) izdeluje kot strokovna
podlaga. Prav tako še niso bila povsem usklajena razmerja (vsebine,
podrobnost obravnave, izrazi) med prostorskimi akti na različnih
hierarhičnih ravneh ter strokovnimi podlagami za njihovo pripravo,
kakor tudi ne nekatera orodja urejanja prostora (npr. določanje
ureditvenih območij naselij, vrednotenje vplivov na gospodarstvo,
družbo in okolje). Velika ovira za oblikovanje enopomenskih priporočil
so tudi horizontalno nepovezani resorni/sektorski dokumenti in manko
strateških usmeritev za razvoj nekaterih dejavnosti (npr. umeščanje
vetrnih elektrarn).
Ker v času priprave in v okviru tega gradiva neskladij in dilem ni bilo
možno razrešiti, so po dogovoru z naročnikom (in tudi kot opozorilo
izdelovalcem KZ) v gradivu zapisane sprotne opombe, ki dobronamerno
opozarjajo na nujo uskladitve sistema prostorskih aktov in strokovnih
podlag ter posameznih gradiv, ki nastajajo pod okriljem MOP, podajajo
predloge izboljšav sistemskih rešitev in dobre prakse ter pojasnjujejo
razloge za priporočilo (če gre za odmik od dosedanje prakse ali
predhodno izdelanih gradiv). Opombe se nanašajo predvsem na:
 izraze – neusklajeno terminologijo;
 nerodne zapise v zakonu;
 merila za izdelavo KZ – preseganje zank (nedomišljenih pogojev v
zakonu);
 navodila za pripravo RPP;
 vsebino grafičnih delov prostorskih aktov;
 določanje trajno varovanih kmetijskih zemljišč;
 obravnavo zelene infrastrukture, o kateri ZUreP‐2 sploh ne govori,
osnutek SPRS 2050 (v času priprave tega gradiva v javni razpravi) in
navodila o RPP (2019) pa jo postavljata v ospredje.
Ne glede na te dorečenosti gradivo šteje kot zaključeno in celovito ter je
primerno za objavo in uporabo v praksi. Po uskladitvi in napovedani
pripravi testnih/vzorčnih primerov prostorskih aktov, sprejemu
napovedanih sprememb in dopolnitev ZUreP‐2 oziroma sprejemu
ZUreP‐3 ter na podlagi odzivov izdelovalcev KZ, pa bi bilo smiselno
priporočila dopolniti in tovrstne opombe brisati iz besedila ali jih
preoblikovati v obrazložitve priporočil.
Priporočila so osredotočena na proces izdelave in vsebino KZ, glede
rešitev v KZ pa so omejena na splošna načela in primere. Smiselno bi
bilo postopno nadgrajevanje priporočil s primeri konkretnih rešitev
(dobrih praks) in podrobnejšimi priporočili za posamezne vsebine.
Nujno bi bilo pristopiti tudi k pripravi priročnikov za prostorske ureditve
in procese, ki bodo v bodoče v največji meri spreminjali krajino (sončne
in vetrne elektrarne, razvoj podeželskih naselij, posodobitve v
kmetijstvu, zaraščanje, podnebne spremembe) ter razviti nekatera

prostorsko‐načrtovalska orodja (določanje TVKZ v OPN, vrednotenje
vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje, načrtovanje ekološke
povezljivosti, ekosistemskih storitev in zelene infrastrukture, upravljane
krajine).
Gradivo predstavlja le del prizadevanj za polno uveljavitev izdelave
krajinskih zasnov in krajinskega načrtovanja sicer. Bojazen, da se KZ ne
bodo izdelovale, izhaja iz pomanjkanja finančnih sredstev za urejanje
prostora, nizke zavesti o pomenu krajine ter le pogojne obveze izdelave
(glej poglavje 1 Priporočil). V želji, da KZ postane učinkovito orodje
prostorskega načrtovanja ter prispeva k dvigu pomena krajine in
zagotovitvi pravice uživati kakovostno krajino, naj se:
 ozavešča udeležence pri urejanju prostora glede pomembnosti
vključevanja vsebin urejanja krajine v prostorsko načrtovanje in
spodbuja sistematično izdelavo KZ, tudi v kontekstu uveljavljanja EKK
in Krajinske politike Slovenije;
 pristopi k pripravi RPP, na katere se prednostno veže izdelava KZ, v
povezavi z aktualno pripravo regionalnih razvojnih programov, ki
določajo tudi prioritete, ukrepe in programe vezane na varstvo,
načrtovanje in upravljanje krajine;
 do priprave RPP/OPP, s katerimi se določa izdelavo KZ za OPN,
pristopa k izdelavi KZ tudi na tej ravni;
 pristopi k izdelavi KZ za strateško pomembna območja na ravni
države, npr. območja velikih razvojnih pritiskov, turistična območja
in tista širša zavarovana območja, kjer prihaja do nasprotujočih si
interesov v zvezi z rabo prostora ter na ta način upravam parkov
omogoči tudi lažje izvajanje varstvenih režimov in drugih aktivnosti;
 večjo pozornost namenja uresničevanju opredelitev iz KZ in določb
prostorskih aktov ter aktivnemu upravljanju krajine.

I IZHODIŠČA

Izhodišča

1

UVOD

Krajinska zasnova (KZ) je bila kot novost v urejanju prostora uvedena l.
1984 z Zakonom o urejanju prostora (ZUPr). KZ je bila, enako kot
urbanistična zasnova (UZ), sestavni del prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine in je imela tudi enako usmeritveno vlogo za
oblikovanje odločitev, ki se na obravnavanem območju sprejemajo s
srednjeročnimi družbenimi plani. V Zakonu o urejanju prostora (ZUreP‐1)
iz l. 2002 so bile KZ (zasnove razvoja in urejanja krajinskih območij)
vsebina strategije prostorskega razvoja občine (sedaj strateškega dela
OPN po ZPNačrt ali OPP po ZUreP‐2). KZ je bila zamišljena kot
strateški/planski dokument in hkrati vključevala vsebine izvedbene ravni
prostorskega načrtovanja. Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in
načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih
strokovnih podlag (2004) je določal, da je KZ neposredna podlaga za
pripravo prostorskega reda občine (sedaj OPN) in občinskega
lokacijskega načrta (sedaj OPPN). Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) l. 2007 so bile vsebine s področja krajinskega
načrtovanja sistematično izločene iz prostorskega načrtovanja in
posledično (v delu prakse) zanemarjene. Aktualni Zakon o urejanju
prostora (ZUreP‐2) je obravnavo krajine vrnil na raven podobno ZUreP‐1.
Izraz krajina/krajinski je primerno uveljavljen v posameznih vsebinah
zakona. Zakon je (ponovno) uvedel KZ, odlok o podobi naselij in krajine
ter ukrepe zemljiške politike, s katerimi bo mogoče zmanjšati pritiske
poselitve na krajinski prostor ter nekontrolirano poseganje v krajino.
ZUreP‐2 KZ določa kot obvezno strokovno podlago za pripravo
regionalnega prostorskega plana (RPP) ali občinskega prostorskega plana
(OPP), občinskega prostorskega načrta (OPN) ter za varovana območja
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Sistematična in
kakovostna izdelava KZ lahko bistveno pripomore k uveljavljanju varstva,
načrtovanja in upravljanja krajine v sladu z Evropsko konvencijo o krajini
(EKK) in je del prizadevanj za uveljavitev Krajinske politike Slovenije (glej:
www.krajinskapolitika.si).

tvorno sodelovanje med sektorji na vseh ravneh in v dialogu z javnostmi.
Omogoča napovedovanje posledic v prostoru zaradi izvajanja različnih
sektorskih politik in ukrepov ter njihovo uskladitev za skladen razvoj
prostora, ki temelji na konceptih racionalne rabe prostora, vzdržnega
razvoja poselitvenih območij in gospodarske javne infrastrukture,
krepitve identitete in funkcionalnosti ekosistemov ter na podlagi v
naprej določenega želenega stanja krajine.
KZ krajino obravnava kot celoto in s tem presega dosedanjo sektorsko
obravnavo. Izdela se lahko na strateški ravni, kamor prispeva
konceptualna izhodišča za urejanja prostora, ali na podrobni ravni,
kamor prispeva usmeritve za izvedbeno regulacijo prostora. Ne omejuje
se na posebna območja, temveč je primerno prostorsko‐načrtovalsko
orodje za raznolike prostorske situacije in različna krajinsko zaokrožena
območja ter tako prispeva k uveljavljanju načela, da vse krajine štejejo.
ZUreP‐2 ne predvideva priprave podzakonskega predpisa za izdelavo KZ,
zato je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k pripravi priporočil. Ta
omogočajo širšo razlago posameznih vsebin in orodij ter ponazoritev s
primeri dobre prakse. Gradivo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu –
Izhodiščih – so podana metodološka (zakonska, teoretična) izhodišča
izdelave KZ, oblikovana na podlagi pregleda predpisov, literature ter
domače in tuje prakse izdelave KZ in sorodnih gradiv. Drugi del gradiva –
Priporočila in vzorčni primer – je praktičen, namenjen pripravi
posameznih sklopov (faz), opravil (korakov) in vsebin izdelave KZ (glej
pojasnila v poglavju 5 Izhodišč). Priporočila so osredotočena na proces
izdelave in vsebino KZ, glede rešitev v KZ pa so omejena na splošna
načela in primere. Priporočila služijo širokemu krogu strok, ki naj
sodelujejo pri izdelavi KZ, naročnikom, pa tudi širši javnosti –
uporabnikom krajine.

KZ je klasično – interdisciplinarno in vseobsežno – ter hkrati svojevrstno
prostorsko načrtovalsko orodje, ki temelji na metodah varstvenega
načrtovanja. Namenjena je usmerjanju in podrobnejši določitvi
prostorskega razvoja in varstva na posameznih območjih v krajini –
naravni in kulturni (podeželju). Udeležencem pri urejanja prostora
pomaga bolje razumeti stanje v prostoru in ga upoštevati pri razvoju
dejavnosti na način, ki vključuje prepoznane možnosti in vrednote ter jih
nadgrajuje. Odgovarja na aktualne izzive, kot so krepitev identitete,
ohranjanje kulturnosti krajine, prilagajanje podnebnim spremembam in
zmanjševanje ogroženosti zaradi naravnih nesreč, povečanje prehranske
samooskrbe, razvoj podeželja, trajnostnega turizma in mobilnosti, rabo
obnovljivih virov energije ter uveljavljanje zelene infrastrukture.
KZ posebno pozornost namenja urejanju podobe naselij in krajine. Glede
na številna razvrednotenja slovenskih kulturnih krajin je skrajni čas, da
začnemo kot družba razmišljati o tem, kako urejati prostor tako, da
bomo ohranili prepoznavnost države in njenih posameznih delov ter
kakovostno in privlačno življenjsko okolje..
Območje KZ ne pomeni novega režima ali omejitve v prostoru. KZ
omogoča razumeti krajino kot vir in vzvod za lokalni razvoj. Povezuje vse,
ki izkoriščajo naravne vire ali so odvisni od njih ter pomaga udejanjati
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

1

Izhodišča

Povzetek nekaterih bistvenih določil ZUreP‐2 v zvezi z
izdelavo krajinske zasnove
2. člen (namen, cilji in instrumenti urejanja prostora)
(1) Namen urejanja prostora je doseganje trajnostnega prostorskega
razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih
družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov, tako da se kot cilj urejanja
prostora: /…/
 ustvarja in varuje pestrost, prepoznavnost in kakovost krajine; /…/
3. člen (izrazi) /…/
10. krajina je območje, kot ga zaznavajo ljudje in ima prepoznavne
naravne, kulturne ali poselitvene značilnosti, ki so rezultat delovanja in
medsebojnega vplivanja narave in človeka. Krajino se prepozna kot
naravno, kulturno in krajino v urbanem prostoru; /…/
21. člen (prepoznavnost naselij in krajine)
(1) Pri prostorskem načrtovanju naselij je treba varovati podobo, merilo
in krajinski okvir, predvideti sanacijo razvrednotenih območij in ustvarjati
novo arhitekturno in krajinsko prepoznavnost v sožitju z obstoječimi
kakovostmi prostora. Prostorski razvoj naselij se prilagaja reliefnim
oblikam, omrežjem vodotokov, smerem gospodarske javne infrastrukture
ter smerem in konfiguraciji pozidave. Pri tem je treba spoštovati
značilnosti prostora, varovati naravo in kulturno dediščino, poudarjati
oblikovne vrednote naselja in varovati kakovostne dominantne poglede.
(2) Pri prostorskem načrtovanju v krajini je treba ohranjati in
vzpostavljati vrednote ter prepoznavne značilnosti prostora in razmeščati
dejavnosti tako, da je mogoče krepiti prepoznavnost prostora in njegovo
upravljanje.
(3) Pri umeščanju dejavnosti in prostorskih ureditev ter pri njihovem
širjenju, oblikovanju in funkcionalni razmestitvi se upoštevajo:
 značilnosti posameznih krajinskih regij, ki izhajajo iz njihove rabe,
funkcije in podobe;
 povezanost ekosistemov;
 ohranjanje značilnih stikov naselij in krajine ter kakovostnih grajenih
struktur;
 ohranjanje vizualno privlačnih delov krajine in značilnih vedut;
 potrebnost sanacije razvrednotenih območij;
 varstvo kulturne dediščine;
 varstvo kmetijskih zemljišč.
60. člen (strokovne podlage)
(1) Za pripravo prostorskih aktov in druge naloge urejanja prostora se
predhodno izdelajo ustrezne strokovne podlage. /…/
(3) S strokovnimi podlagami se:
 ugotovijo in analizirajo podatki iz prejšnjega odstavka, problemi,
razvojne potrebe in možnosti, stanje glede fizičnih lastnosti in
pravnega stanja prostora, ranljivost prostora in ugotovijo tveganja in
pričakovani vplivi na posamezne sestavine prostora in okolja,
pričakovani učinki na gospodarski razvoj in družbeno‐socialno okolje
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ter analizirajo prostorske, tehnične in tehnološke možnosti
načrtovanih prostorskih ureditev,
 pripravijo strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev ter
 opravi vrednotenje in primerjava ali utemeljitev rešitev.
(4) Kadar so območja s skupnimi razvojnimi in varstvenimi interesi v več
občinah, se zanje pripravijo skupne strokovne podlage. /…/
61. člen (izdelava strokovnih podlag)
(1) Strokovne podlage se pripravijo v obsegu, vsebini in obliki, ki ustreza
zahtevnosti obravnavane problematike, omogoča usklajevanje razvojnih
in varstvenih interesov ter zagotavlja transparentne strokovne rešitve.
Obseg, vsebina in roki za izdelavo strokovnih podlag se določijo v
začetnem delu postopka priprave prostorskih aktov, pri čemer se o tem
izrečejo tudi nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi
posameznega dela strokovnih podlag. /…/
62. člen (obvezna strokovna podlaga) /…/
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo regionalnega
prostorskega plana ali občinskega prostorskega plana se za posamezna
krajinsko zaokrožena območja izdela krajinska zasnova, če:
 so na območju predvidene prostorske ureditve, ki bi lahko pomembno
vplivale na krajino, zeleni sistem, kulturno dediščino, ohranjanje
narave, varstvo kmetijskih zemljišč, trajnostno rabo naravnih virov ali
na prepoznavne značilnosti prostora, ali če gre za sanacijo
razvrednotenega območja in
 se na območju pojavljajo nasprotujoči si interesi v zvezi z rabo
prostora.
(4) Krajinska zasnova se izdela tudi za:
 varovana območja po predpisih s področja varstva kulturne dediščine,
če tako določa akt o določitvi območja in
 pripravo OPN, če tako določa regionalni prostorski plan ali občinski
prostorski plan.
(5) Vsebine, določene za urbanistično in krajinsko zasnovo, se lahko
izvedejo v skupni strokovni podlagi, če je to glede na obravnavano
območje smiselno.
(6) Pri pripravi urbanistične in krajinske zasnove se finančno preveri
izvedljivost razvojnih odločitev. /…/
64. člen (krajinska zasnova)
(1) Krajinska zasnova je namenjena usmerjanju in podrobnejši določitvi
prostorskega razvoja in varstva na posameznih območjih v krajini.
(2) Krajinska zasnova za posamezno območje opredeli:
 razvojni in varstveni koncept območja;
 usmeritve za razporeditev dejavnosti v prostoru z morebitnimi vplivi
na sosednja območja;
 zeleni sistem območja;
 usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje
predvidenih prostorskih ureditev;
 usmeritve za varstvo krajine, okolja, ohranjanje narave, varstvo
kmetijskih zemljišč, varovanje gozdov, varstvo kulturne dediščine in
trajnostno rabo naravnih virov;

 usmeritve v zvezi z varstvom pred naravnimi nesrečami;
 program ukrepov z usmeritvami za njihovo izvajanje.
(3) Krajinska zasnova se glede vsebine in stopnje podrobnosti obdelave
rešitev ustrezno prilagodi vrsti, vsebini in namenu prostorskega akta, za
katerega se pripravlja.
70. člen (namen in vsebina regionalnega prostorskega plana) /…/
(6) Regionalni prostorski plan vsebuje usmeritve za prostorski razvoj
regije, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za razvoj gospodarske
javne infrastrukture in za urejanje krajine s poudarkom na ohranjanju
krajinske identitete. Usmeritve se prednostno podajo glede na
pomembne razvojne možnosti ali probleme v razvojni regiji. Občine te
usmeritve upoštevajo pri pripravi svojih prostorskih aktov. /…/
75. člen (namen in vsebina občinskega prostorskega plana)
(1) Z občinskim prostorskim planom občina na podlagi Strategije in
njenega akcijskega programa, regionalnega prostorskega plana, drugih
razvojnih dokumentov države in razvojnih ciljev EU uskladi in določi: /…/
 območja, za katera se izdela urbanistična ali krajinska zasnova.
(2) Občinski prostorski plan vsebuje usmeritve za prostorski razvoj
občine, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za urejanje krajine in za
razvoj gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture
lokalnega pomena. Občine te usmeritve upoštevajo pri pripravi
prostorskih aktov. /…/
120. člen (namen in vsebina odloka o urejanju podobne naselij in
krajine)
(1) Z odlokom o urejanju podobe naselij in krajine občina ureja urbani in
siceršnji prostorski razvoj na praviloma že izgrajenih območjih naselij, s
poudarkom na urejeni podobi ter usklajeni in medsebojno dopolnjujoči
rabi javnih in zasebnih površin, ter ureja in varuje podobo krajine, tako
da določa pogoje za:
 gradnjo objektov, za katere v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja,
 vzdrževanje objektov v delu, ki se nanaša na njihov zunanji izgled,
 izvajanje negradbenih posegov v prostor, zlasti urejanje in
vzdrževanje zelenega sistema, urejanje javnih površin in njihovo
splošno, posebno in podrejeno rabo in rabo grajenega javnega dobra
ter
 druge pogoje, namenjene zagotavljanju ustrezne podobe naselij in
krajine, kot so pravila glede oglaševanja, osvetljevanja, postavljanja
blaga ob poslovnih objektih, postavljanje pomožne kmetijsko‐
gozdarske opreme in podobno.
(2) Odlok o urejanju podobe naselij in krajine se sprejme za območja, kjer
je zagotavljanje urejene podobe naselja in krajine posebej pomembno.
Merila za določanje teh območij so: /…/
 lega v območju varstva kulturne dediščine;
 lega v območju turističnih znamenitosti;
 lega ob objektih pomembnejše družbene infrastrukture;
 lega v območju kulturne krajine oziroma zavarovanih naravnih
vrednot. /…/
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Namen krajinske zasnove je predvsem:

NAMEN IN RAVNI
KRAJINSKE ZASNOVE

Krajinska zasnova je v skladu s 64. členom ZUreP‐2 namenjena
usmerjanju in podrobnejši določitvi prostorskega razvoja in varstva na
posameznih območjih v krajini. Iz dualizma "razvoj in varstvo" izhaja, da
je KZ orodje in do neke mere tudi že rezultat uskladitve interesov v
prostoru – končni odraz uskladitve je šele prostorski akt. KZ obsega
analizo in vrednotenje stanja, presojo razvojnih potreb in možnosti ter
varstvenih zahtev, koncept in zasnovo razvoja in varstva v prostoru,
usmeritve za pripravo prostorskih aktov ter ukrepe za uresničevanje
opredelitev in upravljanje krajine. Določa širok razpon vsebin (prvin,
meril, pogojev) urejanja prostora – od strateških opredelitev vezanih na
nove prostorske ureditve, prenovo ali obnovo, sanacijo in ohranjanje
krajine do podrobnejših usmeritev za izvedbeno regulacijo prostora.
Obsega celovite ukrepe za večjo kakovost bivanja, konkurenčen
gospodarski razvoj in krepitev identitete.
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

 zagotavljanje celovitega razvoja podeželja ter varstva, načrtovanja in
upravljanja krajine in s tem uveljavljanje Evropske konvencije o
krajini;
 lažja in hitrejša priprava prostorskega akta na podlagi strokovno
domišljenih, utemeljenih in usklajenih rešitev (tudi z nosilci urejanja
prostora in javnostmi);
 podpora sprejemanju odločitev z odkrivanjem in pretehtanim
upoštevanjem vrednot, varstvenih zahtev in razvojnih možnosti v
prostoru ter predočanjem prednosti in slabosti različnih rešitev;
 zagotavljanje jasnega koncepta razvoja in varstva, preprečevanje
stihijskega in škodljivega razvoja (z ugotavljanjem stvarnih razvojnih
potreb in usmerjanjem pobud) ali pretiranega varstva (z
ugotavljanjem stvarnih vplivov prostorskih ureditev in določanjem
omilitvenih ukrepov);
 povezovanje, usklajevanje in poenotenje posameznih rešitev na
krajinsko zaokroženih območjih, kar je pomembno predvsem v
primerih, ko so le‐ta administrativno razdeljena na več občin
(raznolika obravnava delov zaokroženih krajinskih območij po več
OPN‐jih je očiten problem);
 učinkovito reševanje prepoznane ali potencialne prostorske, okoljske
in naravovarstvene problematike z opredelitvijo operativnih ukrepov
(tudi tistih, ki niso predmet prostorskih aktov);
 sanacija razvrednotenih območij in celovita prenova (tudi v povezavi
s konservatorskim načrtom za prenovo v skladu s predpisi s področja
varstva kulturne dediščine);
 ustrezna umestitev predvidenih prostorskih ureditev in izboljšanje
veljavnih prostorsko izvedbenih pogojev;
 razvoj različnih dejavnosti v krajini na podlagi analize razvojnih potreb
in prostorskih danosti ter z ugotavljanjem njihove izvedljivosti (tudi z
namenom lažjega pridobivanja kohezijskih sredstev, oblikovanjem
izhodišč za pripravo razvojnih projektov), še posebno razvoj
kmetijstva (s prostorskim usmerjanjem posameznih oblik pridelave)
ter (zelene, trajnostne) turistične in rekreativne infrastrukture;
 celovito, v kontekst vseobsežnega razvoja in varstva prostora vpeto
določanje trajno varovanih kmetijskih zemljišč (TVKZ) v skladu s
predpisi s področja kmetijskih zemljišč;
 celostno ohranjanje kulturne dediščine, predvsem območij
dediščinske kulturne krajine, naselbinske dediščine in območij večje
gostote ali plastenja enot dediščine, vključno z vplivnimi območji (z
oblikovanjem izhodišč za varstvene režime in/ali s prenosom
varstvenih režimov neposredno v rešitve);
 ohranjanje narave v območjih Natura 2000 in urejanje naravnih
vrednot državnega pomena (z ustreznim usmerjanjem dejavnosti in
načrtovanjem turistične in zelene infrastrukture);
 uveljavljanje zelene infrastrukture, oblikovanje sonaravnih rešitev z
ekološkimi, gospodarskimi in družbenimi koristmi, zagotavljanje
ekosistemskih storitev;
 varstvo pred naravnimi nesrečami (preprečevanje škode zaradi
poplav na poselitvenih območij, poselitve na plazovitih območij);
 oblikovanje osnove za učinkovito upravljanje prostora (predvsem v
povezavi z ukrepi kmetijske politike ter upravljavskimi načrti za

zavarovana območja po predpisih s področij ohranjanja narave in
varstva kulturne dediščine).
Krajinska zasnova je po značaju – podrobnosti in vsebini, na katero se
osredotoča – v povezavi z ravnijo, na kateri se izdeluje, prilagodljiva.
Lahko je:
 konceptualna, usmerjena v oblikovanje strateških izhodišč razvoja in
varstva,
 usmerjena v organizacijo dejavnosti v prostoru, umeščanje novih
prostorskih ureditev in/ali določanje namenske rabe ali že
 zelo podrobna, izdelana na izvedbeni ravni in namenjena oblikovanju
(podrobnih) prostorskih izvedbenih pogojev v OPN in/ali usmeritev za
druge izvedbene prostorske akte.
Za KZ je značilna problemska naravnanost – prednostno se izdeluje za
(potencialno) problematične prostorske situacije, za območja
predvidenih ureditev s pomembnimi vplivi, razvrednotena območja,
območja nasprotujočih si razvojnih in/ali varstvenih interesov. Namen
krajinske zasnove je torej odvisen od vsakokratnega prostorsko‐
načrtovalskega problema, pa tudi od že sprejetih predhodnih odločitev
(KZ npr. predstavlja osnovo za odločitev o razvoju nekega območja ali na
osnovi odločitve o razvoju nekega območja opredeli usmeritve za
namensko rabo prostora) in pričakovane nadaljnje načrtovalske korake
(KZ npr. opredeli usmeritve za namensko rabo prostora, ob predpostavki
priprave OPPN, pa se ne spušča v podrobnejšo/izvedbeno obravnavo
posameznega območja ali prostorske ureditve).
Glede na vrsto prostorskega akta, za katerega se pripravlja KZ, je moč
govoriti o dveh osnovnih ravneh KZ:
 KZ, ki se pripravlja kot strokovna podlaga za RPP/OPP za posamezna
območja znotraj območja RPP/OPP. Služi neposredni opredelitvi
vsebin RPP/OPP in hkrati/posredno kot osnova za pripravo OPN.
Takšna KZ je bolj strateška/planska in služi predvsem sprejemanju
odločitev o varstvu in razvoju posameznih območij, usmerjenju
razporeditve dejavnosti v prostoru, posledično določanju namenske
rabe prostora. Izdelava KZ na tej ravni je smiselna predvsem za širša
krajinsko zaokrožena območja, še posebno v primerih, ko ta območja
segajo na območja več občin (npr. območje Krajinskega parka
Goričko, dolina Kolpe, Kras), saj se tako zagotovi enotna izhodišča za
pripravo posameznih OPN‐jev.
 KZ, ki se pripravlja kot strokovna podlaga za OPN za posamezna
(lahko tudi manjša) območja znotraj območja OPN in služi določanju
namenske rabe prostora in oblikovanju (podrobnih) prostorskih
izvedbenih pogojev v OPN in usmeritev za izdelavo OPPN ter kot
izhodišče za pripravo odloka o urejanju podobne naselij in krajine.
Takšna KZ vsebuje podrobnejše/izvedbene usmeritve ter izhodišča za
nadaljnje/izvedbeno načrtovanje in projektiranje (vključno za
izdelavo načrtov krajinske arhitekture), način gradnje ter vzdrževanje.
Izdelava KZ na obeh ravneh je lahko tudi sosledna (npr. na ravni RPP se
izdela KZ za celotno dolino Kolpe – določi razvojna jedra, povezave –, na
ravni OPN pa se v KZ podrobneje obravnava npr. območje med
Prelesjem in Radenci – konkretizira prostorske ureditve).
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Določila predpisov, teoretična izhodišča in dobra praksa

METODOLOŠKA
IZHODIŠČA

Metodološka izhodišča in priporočila so oblikovana na osnovi dosedanje
dobre prakse in referenčnih gradiv, ki so priporočljivo branje za vse, ki se
bodo ukvarjali z naročanjem, izdelavo ali uporabo krajinske zasnove. To
so predvsem:
 pretekli podzakonski akti v zvezi z izdelavo KZ: Navodilo o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Ur.l. SRS št. 20/85 in Ur.l. RS št. 20/03 in 17/04),
Pravilnik o izdelavi, podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave
strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih
podlag (Ur.l. RS št. 17/04 in 99/07);
 druga gradiva v zvezi z izdelavo KZ: Osnutek pravilnika o podrobnejši
vsebini in obliki ter načinu izdelave krajinske zasnove kot sestavine
zasnov prostorskega razvoja (občine) (MOP, 2002), Vzorčni primer KZ
po ZUreP‐1 (LUZ d.d., 2005), Osnutek pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave krajinske zasnove (MOP, 2018), Poudarki 1.
praktikuma DKAS "Krajinska zasnova – kdaj in kako jo izdelati" (DKAS,
2018);
 gradiva, ki se nanašajo na izdelavo prostorskih aktov ali strokovnih
podlag povezanih z varstvom, načrtovanjem in upravljanjem krajine v
tujini, predvsem: Franciji (Prise en compte du paysage ..., 2016),
Nemčiji (Landscape planning, 2008), Kataloniji (Landscape catalogues
..., 2016) in Švici (Werkzeugkasten LEK, 2002);
 temeljna literatura s področja krajinskega načrtovanja: McHarg
(1969), Lovejoy (1973), Lyle (1985), Marušič (1989, 1993, 1998),
Turner (1998);
 gradiva, ki se nanašajo na aktualne načrtovalske pristope in pojme,
kot so: ekološka povezljivost, ekosistemske storitve in zelena
infrastruktura (Natural England’s Green Infrastructure Guidance,
2009; Institute for European Environmental Policy, 2011; Penko in
sod., 2017), geodesign (Steinitz, 2012), prilagajanje podnebnim
spremembam (The Landscape Institute, 2009; IFLA, 2019);
 mednarodne konvencije, resolucije, deklaracije in priporočila, kot so:
Evropska konvencija o krajini (s priporočili Odbora ministrov),
Evropska strategija kulturne dediščine za 21. stoletje, Agenda 2030,
Evropski zeleni dogovor (glej tudi vire);
 primeri izdelanih KZ ter sorodni domači in tuji primeri (glej vire);
 projekt Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje
krajinske politike (2019).
Priporočila skušajo iskati ravnotežje med ZUreP‐2 in iz njega izhajajočih
dokumentov ter teoretičnimi izhodišči in dobro prakso. Izogibajo se
nepotrebnemu odmiku od te prakse, vendar hkrati kažejo na nekatere
njene pomanjkljivosti ter vpeljujejo sodobne pristope prostorskega
načrtovanja. Posamezna določila (brez preseganja pristojnosti zakona)
smiselno razlagajo in razčlenjujejo ter opozarjajo na nevarnost
podvajanja ali manka opravil in vsebin – skušajo pomagati izdelovalcem
strokovnih podlag in prostorskih aktov udejanjati določila predpisov v
smeri zdravorazumske, uporabne, racionalne in strokovno korektne
izdelave KZ.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

Vedno znova se pokaže, kako velik problem v slovenski praksi je
neusklajena terminologija. Priporočila si prizadevajo dosledno
uporabljati s predpisi določene izraze ter v praksi uveljavljene, tudi z
Urbanističnim terminološkim slovarjem (2015) podprte izraze, pri čemer
je treba opozoriti, da se njihov pomen lahko med različnimi strokami in
predpisi tudi razlikuje. V primerih, ko enega ali enopomenskega izraza ni
moč uporabiti, so zato pripisani tudi drugi možni/uporabljani izrazi.

Prilagodljivost obsega, načina izdelave, vsebine in
podrobnosti krajinske zasnove
ZureP‐2 določa, da "krajinska zasnova glede vsebine in stopnje
podrobnosti obdelave rešitev ustrezno prilagodi vrsti, vsebini in namenu
prostorskega akta, za katerega se pripravlja". Gre za zelo pomembno
določilo, ki temelji na enem ključnih teoretičnih izhodišč
prostorskega/krajinskega načrtovanja – prilagajanja obsega (območja
obravnave), načina izdelave (metode, prostorsko‐načrtovalskih orodij),
vsebine (dejavnikov, prvin, strukture gradiva) ter podrobnosti
(natančnosti) obravnave vsakokratnemu prostorsko načrtovalskemu
problemu – namenu krajinske zasnove.
Metodološka izhodišča in priporočila so pripravljena enotno za obe
ravni prostorskega načrtovanja – upoštevajo, da se vsebine KZ lahko
prilagajajo strateški in/ali podrobni – izvedbeni ravni. Kjer je to
potrebno, je opozorjeno na razlike/posebnosti. Pristop k izdelavi
(sklopi/faze, načrtovalska opravila) je namreč podoben, KZ za RPP/OPP
in OPN se razlikujeta predvsem glede poudarkov, natančnosti obravnave
in uporabe posameznih analitičnih orodij.
Gradivo določa enoten okvir priprave KZ – faze/sklope, korake/opravila,
vsebine – ter nabor možnih prostorsko‐načrtovalskih orodij in pristopov,
kar bo omogočalo prilagajanje načina izdelave na podlagi projektne
naloge. Vzemimo kot primer analizo ranljivosti prostora – klasično
orodje krajinskega planiranja. Priporočila ne zavezujejo izdelovalca k
njeni pripravi, ampak opozarjajo, kdaj je izdelava smiselna (npr. v
primeru umeščanja novih dejavnosti ali prostorskih sistemov). Ni namreč
smiselno, da bi se priporočalo ali celo nalagalo izvedbo posameznih
analiz, če te niso vedno potrebne, ter da se ne bi pristopalo k izvedbi
neke posebne analize zgolj zato, ker ne bi bila opredeljena s priporočili.
Z enotnim okvirjem in smiselno prilagodljivostjo se omogoča kreativnost
tudi v metodološkem smislu, preprečuje neracionalnost (ustvarjanje
nekoristnih informacij) in poenostavljanje (izgubo kredibilnosti
prostorsko načrtovalskih opravil). Opredeljena metodologija torej
upošteva/omogoča princip cum grano salis.

Krajinska zasnova in prostorski akti
Krajinska zasnova v kontekstu priprave RPP in OPP
Če je KZ prednostno strokovna podlaga za RPP/OPP, je treba slediti
načinu priprave in vsebinam RPP/OPP, saj je strokovna podlaga vedno
osredotočena na prostorski akt, za katerega se pripravlja. Ker priprava
RPP še ni podrobno dorečena, gradivo izhaja iz naloge Priprava navodila
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za vsebino, obliko in način priprave regionalnega prostorskega plana (UI,
oktober 2019).1

območje plana, jih podrobneje razdela in po potrebi spreminja in
dopolnjuje – prispeva k rešitvam v planu.

Ker naj bi se KZ pripravljala le za posamezna krajinsko zakrožena
območja – v primerih, ko krajinsko zaokroženo območje obsega območje
celotne regije ali občine, se KZ lahko izdela tudi za celotno območje
prostorskega akta – je táko KZ treba umestiti v sistem prostorskih aktov
in strokovnih podlag ter jasno opredeliti predhodne, hierarhično višje,
splošnejše opredelitve, iz katerih KZ izhaja ter nadaljnje korake
prostorskega načrtovanja, v katerih se opredmetijo usmeritve iz KZ. S KZ
in UZ so tako nujno povezane strokovne podlage na ravni celotne regije
(območja RPP), npr. za določitev omrežja naselij (ravni naselij glede na
vlogo in opremljenost s funkcijami) in poselitve (različne vrste
poselitvenih območij, regionalne posebnosti, kot na primer romska
naselja, opuščena in degradirana območja, vinogradniška območja) ter
za vrednotenje krajin in ohranjanje (regionalne) prepoznavnosti
(opredelitev območij prepoznavnosti in izjemnih krajin, razvrednotenih
območij, varovanih območij narave, območij obstoječih ali potencialnih
konfliktnih območij, ...), ki se v RPP odražajo v zasnovi zelenega sistema
regije. Dejansko bi moral že zakon kot obvezne strokovne podlage za
RPP/OPP opredeliti strokovne podlage za poselitev v regiji/občini ter
strokovne podlage za krajino v regiji/občini, podobno seveda velja tudi
za strokovne podlage za GJI.

KZ je vseobsežna strokovna podlaga, torej se vsebina KZ ne nanaša le na
urejanje krajine, ampak na vse vsebine RPP/OPP znotraj obravnavanega
območja, torej tudi na razvoj poselitve, razvoj gospodarske javne
infrastrukture in družbene infrastrukture.

KZ kot strokovna podlaga (le) za posamezna krajinsko zaokrožena
območja (in ne tudi za celotna območja urejanja s posameznim
prostorskim aktom) lahko zdrži le v primeru, če/ko bo v navodilih za
pripravo RPP/OPP jasno opredeljena obveza izdelave strokovne podlage
za krajino in katere vsebine naj opredeli na ravni celotne regije/občine
ter bodo te vsebine v RPP/OPP dejansko tudi opredeljene – predvsem
zasnova prostorskega razvoja v krajini in zelenega sistema regije,
izjemne krajine lokalnega pomena, območja in prvine prepoznavnosti
ter območja, za katera se izdelajo KZ. Tak pristop terja seveda jasno
dinamiko priprave vseh strokovnih podlag za RPP/OPP in sprotno
medsebojno usklajevanje vsebin. Izdelava KZ za pripravo RPP/OPP je
izrazito ciklična – povzema izhodiščne opredelitve, ki veljajo za celotno

1

Ne gre za končno gradivo, zato ni javno objavljeno in še ne predstavlja osnove za
pripravo RPP. Priporočila za izdelavo KZ bo treba uskladiti s končno/usklajeno obliko
navodil za izdelavo RPP, predvidoma na podlagi napovedane priprave
testnih/vzorčnih primerov posameznih prostorskih aktov. Takrat bo možno tudi
jasneje opredeliti vsebinske povezave med KZ in RPP. Odnose med pripravo RPP in
KZ/UZ je vsekakor treba sistemsko razrešiti, saj zadev ni moč puščati odprtih.
Omenjena navodila nekaterih vsebin namreč niso dorekla, npr. prav zasnova
prostorskega razvoja v krajini, ki se najbolj nanaša na izdelavo KZ, naj bi bila določena
naknadno. Stroka je imela tudi vrsto pripomb (glej pripombe skupine prostorskih
načrtovalcev na povzetek razprave na delavnici v zvezi z RPP dne 6.11.2019 z dne
26.11.2019). Iz ZUreP‐2 ni jasno razvidno, kakšna je relacija med KZ in ostalimi
strokovnimi podlagami za RPP. Navodila za RPP teh dilem niso razrešila, poleg tega
gradijo na nekaterih drugačnih predpostavkah kot izdelava teh priporočil, npr., da bo
zasnova zelene infrastrukture regije izhajala iz KZ, kar je seveda nemogoče, ker/če
naj bi bila KZ izdelana le za del RPP (če pustimo ob strani nerazrešen odnos med
zelenim sistemom in zeleno infrastrukturo). Glede na to, da podzakonski akt ali
priporočila v zvezi s pripravo OPP niso predvidena, je treba vsaj okvirno doreči tudi
način priprave in vsebino OPP, saj sta z zakonom KZ/UZ strokovni podlagi tudi za ta
akt.
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KZ, ki se pripravlja kot strokovna podlaga za RPP/OPP, hkrati/posredno
služi tudi kot osnova za pripravo OPN. Zaradi tega je lahko KZ že na tej
ravni podrobnejša, v določilih RPP/OPP pa se vsebine ustrezno
generalizira. Táko KZ je smiselno opredeliti kot zavezujočo prilogo
RPP/OPP, saj se z generalizacijo običajno izgubljajo podrobnosti
pomembne za pripravo OPN.2
Krajinska zasnova v kontekstu priprave OPN
V primerjavi z RPP/OPP je izdelava KZ v kontekstu priprave OPN bolj
jasna, enosmerna, saj je priprava OPN utečena, velika večina pa je že
izdelanih. KZ za pripravo OPN naj bi bila podrobnejša, usmerjena na
vsebine lastne OPN – namensko rabo prostora in (podrobnejše)
prostorske izvedbene pogoje. KZ naj bi bile osredotočene na posamezna
zaokrožena krajinska območja, ki so podvržena razvojnim pritiskom in
hkrati varstvenim zahtevam, krajinsko vrednejša in problemska območja,
v katerih odločitve o razvoju in varstvu niso možne zaradi neustreznih ali
preskromno določenih prostorskih izvedbenih pogojev. Dobro je, če se
KZ pripravlja sočasno/usklajeno s strokovnimi podlagami za poselitev. KZ
usmerjena v pripravo podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za
posamezne enote urejanja prostora lahko tudi smiselno nadomešča
pripravo OPPN ali vključuje usmeritev za izdelavo OPPN ter izhodišča za
pripravo odloka o urejanju podobne naselij in krajine.
Opravilo, ki bo v naslednjih letih ključno posegalo v OPN‐je in spremenilo
prostorska razmerja, bo določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč
(TVKZ). Osnova za določitev bo predlog TVKZ v skladu s Pravilnikom o
podrobnejših pogojih za določitev predloga območij trajno varovanih
kmetijskih zemljišč ter o podrobnejši vsebini strokovnih podlag s
področja kmetijstva (Uradni list RS, št. 55/17). Ta predlog bo v postopku
priprave OPN moral biti soočen z razvojnimi predlogi (površinami za
strateški razvoj naselij) in varstvenimi zahtevami (območji, kjer je
kmetijska pridelava konfliktna ali sama po sebi ni smiselna), ki pa morajo
prav tako temeljiti na strokovnih podlagah. KZ zaradi svoje celovitosti
predstavlja optimalno strokovno podlago za uskladitev teh praviloma
nasprotujočih si interesov.3
2

To je pomembno sistemsko vprašanje, ki terja jasnejša priporočila. S to dilemo se
izdelovalci OPN (in tudi OPPN) pogosto srečajo: je treba usmeritve iz strokovne
podlage dosledno prenašati v OPN (in ga tako lahko močno obremeniti) ali se je
dopustno na strokovno podlago sklicevati ali jo celo šteti kot prilogo akta? V OPN se
v racionalizirati akte pojavljajo PIP‐i kot so »pri pripravi projektne dokumentacije se
smiselno upošteva strokovna podlaga ...«.
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Nujna bi bila priprava priporočil (navodil, vzorčnega primera) v zvezi z določanjem
(usklajevanjem) TVKZ v OPN, saj naj bi MKGP spomladi 2020 začel z naročanjem
strokovnih podlag. Izhodišča so podana v gradivu Strokovna podlaga za pripravo
uredbe, ki bo določala območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega
pomena za Republiko Slovenijo (Biotehnična fakulteta, avgust 2015).

Način izdelave krajinske zasnove
Poleg uvodnega načela prilagodljivosti obsega, načina izdelave, vsebine
in podrobnosti namenu KZ (angl. fit for purpose) se pri izdelavi KZ
upošteva naslednja načela:4
Osredotočenost, preglednost, ponovljivost in dinamičnost izdelave.
Proces izdelave naj bo jasen, zajema naj zaokrožene sklope (faze) in
smiselna opravila (korake). Izdelava KZ naj ne bo linearna, omogoča naj
vzporedno/povezano pripravo posameznih korakov in vračanje na
predhodne korake, npr. kadar je zaradi novih ugotovitev ali predlaganih
rešitev potrebna ponovna analitična preveritev. Ključna je dobra
projektna naloga in uvodna, podrobnejša razdelava KZ. Prikaz stanja se
nadgradi z analizo in vrednotenjem, ta vodi v sintezno/načrtovalsko fazo
– oblikovanje jasnega koncepta, zasnove razvoja in varstva ter
utemeljenih usmeritev za regulacijo prostora v prostorskih aktih.
Problemska naravnanost. KZ se po ZUreP‐2 prednostno izdeluje za
problematične prostorske situacije, za območja predvidenih ureditev s
pomembnimi vplivi, razvrednotena območja, območja nasprotujočih si
razvojnih in/ali varstvenih interesov. Preko procesa izdelave KZ je treba
odgovoriti na ključna prostorsko‐načrtovalska vprašanja:








Kaj je ali bo problem?
Kakšen je cilj?
Kaj resnično (kot družba) potrebujemo?
Kakšne so možnosti rešitve problema?
Ali je rešitev smiselna in izvedljiva?
Katera rešitev je najboljša?
Kako uresničiti rešitev?

KZ naj prepozna obstoječe in potencialne probleme (prostorske,
okoljske, upravljavske, socialne), razvrednotenja, razvojne težnje in
naravne procese, ki spreminjajo ravnovesje v prostoru, konflikte
interesov, dileme in ponudi (možne) rešitve. Pomembno je dovolj hitro
zaznati/predvideti potencialne problematične prostorske situacije in ne
ukrepati šele potem, ko je problem že dejstvo. KZ bi se torej morale
izdelovati tudi za napovedovanje in preprečevanja posledic razvoja –
razvrednotenj v prostoru.
Raznolikost območij/obsega obravnave. KZ se izdeluje za raznolike
prostorske situacije in po velikosti različna krajinsko zaokrožena
območja. Ne omejuje se na posebna območja, ampak sledi načelu, da
vse krajine štejejo. Določitev območja obravnave sledi merilom
(krajinska zaokroženost, predvidene prostorske ureditve z vplivi, sanacija
razvrednotenj, pojavljanje nasprotujoči si interesov v zvezi z rabo
prostora), vendar mora vedno biti tudi pragmatična. V posameznih
primerih se lahko izkaže tudi smiselnost izdelave KZ celotno območje
občine (OPN), predvsem v primeru, ko občina obsega zaključeno
krajinsko območje in je nujna celostna obravnava sistemov ter kadar se v
celotni naslavlja posebno problematiko celotne občine.
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Načela dopolnjujejo načela urejanja prostora iz 2. poglavja ZUreP‐2, ki se jih seveda
upošteva tudi pri izdelavi KZ.
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Izhodišča
Odprtost do različnih prostorsko‐načrtovalskih orodij (metod, opravil,
pristopov). Opredelitev edino pravilnega metodološkega okvira izdelave
KZ ni mogoča in tudi ne smiselna. Uporablja se razumna, namenu
prilagojena orodja, tako preizkušena, klasična (a žal pogosto pozabljena)
orodja, kot so npr. analiza razvojnih možnosti (aktualna v povezavi z
oblikovanjem razvojnih programov), analiza primernosti, ranljivosti in
ustreznosti prostora, zaznavna/doživljajska analiza, kot sodobni pristopi,
kot so npr. ugotavljanje nosilne sposobnosti (ob povečanju turističnega
obiska vse bolj pogosto/aktualno vprašanje), geodesign ali zelena
infrastruktura. Glede na problemsko naravnanost KZ pa naj bosta
osrednji/enotni orodji problemska ter vrednostna analiza.
Povezljivost z drugimi načrtovalskimi in varstvenimi opravili. Izdelava
KZ naj smiselno upošteva in sovpada z vsebinami in postopki priprave
gradiv, kot so urbanistična zasnova, konservatorski načrt za prenovo,
upravljavski načrt za širša zavarovana območja, strokovne podlage za
določitev TVKZ, načrti za gospodarjenje z gozdovi in upravljanja z
divjadjo, načrti upravljanja voda, načrti razvoja GJI in druge strokovne
podlage, ki se nanašajo na obravnavano območje, vključno z
raziskovalnimi projekti.
Analiza in vrednotenje kot osnovi prostorsko načrtovalskega dela.
Krajinska zasnova ima analitični in načrtovalski del. Dobro izveden
analitični del odkriva vrednote v prostoru in predstavlja strokovno sito za
usmerjanje dejavnosti. Ključna naj bo analiza, katera analiza je sploh
potrebna. Analiza mora biti problemsko naravnana, usmerjena v zbiranje
tistih informacij, ki dejansko služijo oblikovanju in optimizaciji
prostorskih rešitev, omogočajo tehtanje prostorskih odločitev ter
stvarno usklajevanje posameznih interesov v prostoru. KZ se ne smejo
izgubiti v nekoristnih povzemanjih gradiv in analizah, poudarek naj bo
vendarle na oblikovanju kreativnih načrtovalskih rešitev.
Celovitost in zaokroženost ter hkrati usmerjenost obravnave –
ukvarjanje z bistvenim. Pomembna je obravnava prostora kot celote. KZ
ni namenjena zgolj obravnavi naravne/ohranjene krajine, temveč se to
obravnava skupaj z vsemi sestavnimi deli prostora (razvojnimi,
poselitvenimi, varovanimi, zavarovanimi in ogroženimi območji).
Pomembna je tudi obravnava medsebojnih interakcij, vplivov in povezav
med vsemi sestavnimi deli prostora – ustvarjanje širokih, celovitih zgodb.
Hkrati je treba, odvisno od načrtovalskega problema in značilnosti
prostora, upoštevati možnost/nujo zagotavljanje specifičnih podlag po
posameznih področji (za urejanje voda, varstva kulturne dediščine, ...) in
osredotočeno reševanje konkretnih razvojnih namer.
Ustvarjalno varstvo ter razumno usmerjanje razvoja in varstva v
prostoru. Potrebno je izogibanje vnaprejšnjim vrednostnim sodbam in
razmišljanje izven okvirjev (angl. out of the box). Vsaka doba ima pravico
pustiti v prostoru svoj pečat. Vsaka, torej tudi sedanja generacija lahko
skozi prostor spregovori o sami sebi, ga ureja na način, ki odseva njen
čas, probleme in sposobnost, da jih rešuje. Vendar je pri tem
pomembno, da se ohranja vitalne koncepte in se spoštljivo obnaša do
narave kot fundamentalne dediščine same po sebi, do prostora kot
skupka človekovih odnosov, konteksta prostora in lokalne drugačnosti v
odnosu do preteklosti, preteklih rodov in njihovih prispevkov pri
ustvarjanju prostora. Usmerjanje razvoja mora zato izhajati tako iz
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razvojnih izhodišč, kakor tudi varovalnih vzgibov nekega okolja in
predmeta samega varstva.
Aktivno prostorsko načrtovanje. Ključnega pomena je preseganje logike
pasivnega prostorskega načrtovanja, na eni strani na pobudah
temelječega prostorskega načrtovanja ter togih varstvenih izhodišč na
drugi strani. Z aktivnim prostorskim načrtovanjem je treba preseči
načrtovalsko prakso osredotočeno na investitorske pobude ter nenehno
uslužno spreminjanje prostorskih aktov. Potrebna je kritična presoja
programskih opredelitev, strateških izhodišč za nadaljnje odločanje o
razvoju prostora ter aktivno usmerjanje razvojnih pobud na osnovi jasnih
ciljev, konceptov in meril.
KZ kot način uskladitve interesov v prostoru. Posamezne interesne
skupine (udeležence pri urejanju prostora) in njihova pričakovanja je
potrebno/smiselno upoštevati, vključevati in uskladiti že na ravni
priprave strokovnih podlag. Uskladitev interesov se mora odraziti v
jasnih prostorskih konceptih in zasnovi ter kasneje, v prostorskih aktih
pripravljenih na podlagi usmeritev iz KZ, v takšnih merilih in pogojih za
urejanje in varstvo prostora, ki ne omogočajo dvoumnega tolmačenja
prostorskih aktov v postopku podrobnejšega načrtovanja in graditve
objektov. To zagotavlja zmanjševanje naključnosti razvoja in okoljsko
sprejemljivost posegov v prostor, pa tudi ekonomsko učinkovitost in
realizacijo investicij.
Način razmišljanja v alternativah. Za uspešnost presoje ustreznosti
prostorske ureditve je odločilnega pomena, da je predlog posega podan
v alternativah (variantah, različicah, scenarijih). Negotovost o
sprejemljivosti določenega posega v družbi je moč preseči le, če vemo,
da drugih ali boljših možnosti uresničitve tega posega ni na voljo.
Odločanje na različnih ravneh, od strokovne, politične do širše javne, je
pomembno olajšano v primeru različnih ponujenih možnosti. Vprašanje
alternativ se hkrati navezuje na eno temeljnih predpostavk uspešnosti
okoljevarstvenega delovanja v okviru prostorskega načrtovanja, namreč,
da se varstvene zahteve najbolj učinkovito uveljavijo preko izbire
alternative, ki je za okolje najmanj škodljiva.
Vrednotenje vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje kot neločljivo
povezan del prostorskega načrtovanja. Upošteva se določila 18. člen
ZUreP‐2. Vplive dejavnosti, prostorskih ureditev in posegov se obravnava
vedno, ne glede na fazo prostorskega načrtovanja in formalno izvedbo
postopka celovite presoje vplivov na okolje. Vrednotenje (ocena,
presoja) vplivov je optimizacijski in načrtovalski postopek, usmerjen v
iskanje in izbiranje (naj)boljših rešitev in podajanje izvedljivih omilitvenih
in izboljševalnih ukrepov – konceptualnih, prostorskih/lokacijskih in
tehnoloških/oblikovalskih. Stvarno se izpelje v okviru procesa
prostorskega načrtovanja in ne šele kot potrditev že izdelanega
prostorskega akta – cilj je, da so rešitve že v strokovnih podlagah
zarisane in določene tako, da je njihova izvedba sprejemljiva z vidika
vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje.
Aktivno in tvorno sodelovanje. Upošteva se načelo vključevanja,
povezovalnosti in enakosti deležnikov ter javnosti. Komunikacija med
udeleženci pri urejanju prostora naj bo vitalna sestavina izdelave KZ,
namenjena ustvarjanju skupnih ciljev, posredovanju znanja, razvoju

skupnih rešitev in družbenemu učenju. Priprava KZ je priložnost za
sodelovanje z javnostjo ter osveščanje in izobraževanje uporabnikov
prostora.
Interdisciplinarnost in strokovna usposobljenost izdelovalca KZ. Izbirajo
se referenčni in ustrezno strokovno usposobljeni izdelovalci –
interdisciplinarne skupine, ki jih glede na namen in vsebino KZ sestavljajo
strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma,
prostorskega načrtovanja, gradbeništva, geografije, geodezije,
ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varovanja zdravja ljudi,
urejanja voda, varstva okolja, prometa in druge gospodarske javne
infrastrukture, prava, urbane ekonomije, socialnih zadev, sociologije,
psihologije, agronomije in gozdarstva in drugih relevantnih področij
(smiselno povzeto po 43. členu ZUreP‐2).

Vsebina in rešitve v krajinski zasnovi
Glede vsebine in rešitev v KZ se upošteva naslednja načela:
Neposredna uporabnost KZ. Izhodišče izdelave KZ naj bo njena
neposredna uporabnost za pripravo prostorskega akta. KZ naj se odrazi
na vseh ravneh/vsebinah prostorskega akta – od ciljev in koncepta, do
usmeritev in izvedbenih določil. Strukturo in vsebino KZ se prilagodi
prostorskemu aktu. Pripravljavec in izdelovalec akta naj opredelita
vprašanja, naj katera naj odgovori KZ.
Zagotavljanje osnove za obravnavo vsebin krajine na vseh ravneh
urejanja prostora. Vsebine KZ naj ne vplivajo samo na vsebine
prostorskega akta, za katerega se izdeluje kot strokovna podlaga, ampak
posredno tudi na hierarhično nižje prostorske akte – izvedbene
prostorske akte (državno prostorsko načrtovanje, odlok o podobi naselij
in krajine, OPPN).
Vključevanje v vsa področja (resorje, sektorje) odločanja o razvoju in
varstvu v prostoru. Rešitve v KZ se prenašajo tudi v strateške (resorne,
razvojne) in operativne dokumente s področij povezanih z urejanjem
prostora – kmetijstva in razvoja podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva,
varstva okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, celostnega
ohranjanja (varstva) kulturne dediščine in kulture, zdravja, prometne
infrastrukture, prometnih omrežij ter trajnostne mobilnosti, turizma,
gospodarstva, lokalnega in regionalnega razvoja, energetike, rudarstva,
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva
pred požarom.
Usmerjenost v doseganje želenega stanja krajin. Cilji razvoja in varstva
krajine morajo biti vedno usklajeni z opredeljenim želenim stanjem
krajine, s čimer odgovarjamo na temeljno vprašanje: "Kakšno krajino
želimo imeti?". Z vsebinami KZ se uresničuje želeno stanje in zastavljeni
cilji.
Sistemskost rešitev. Sistemske rešitve pomenijo celoviti pristop v
obravnavi prostora. Izogiba se parcialnim, ad hoc rešitvam. Sistemsko
razmišljanje je nuja – predvsem ukvarjanje s sistemi kot so poselitev,
krajina in gospodarska javna infrastruktura, pa tudi z horizontalnim
povezovanjem vsebin, ki so v področni (resorni, sektorski) pristojnosti.
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Izhodišča
Sistemsko naj bo tudi ukvarjanje z območji in členi v krajini – enotami
urejanja prostora, krajinskimi celotami, tipi, vzorci, prizorišči in prvinami.

robnih območij, se ti sistemi navezujejo na širše/siceršnje sisteme,
predvsem zelene sisteme regij in mest.

Usmerjenost rešitev v večjo kakovost bivanja, gospodarski razvoj in
krepitev identitete. Z rešitvami v KZ se preprečuje razvrednotenje
krajine ter ohranja njeno prepoznavnost, privlačnost/potenciale za
konkurenčen razvoj ter kakovost bivanja. Z ohranjanjem in razvijanjem
krajine se prispeva k izvajanju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki
poudarjajo zdravo in aktivno življenje, dostojno življenje za vse,
konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,
nizkoogljično krožno gospodarstvo, trajnostno upravljanje naravnih
virov, zaupanja vreden pravni sistem ter varno in globalno odgovorno
Slovenijo.

Ekološka povezljivost, ekosistemske storitve in zelena infrastruktura.
Ekološka/habitatna omrežja, zagotavljanje ekosistemskih storitev in
zelena infrastruktura so aktualna vsebina urejanja prostora na
mednarodni ravni. Določitev klasičnih vsebin urejanja prostora, zgolj
namenske rabe prostora, v nekaterih primerih (odvisno od namena,
problematike in območja KZ) ni dovolj, določi se lahko način
rabe/vzdrževanja, habitatne tipe, ekološke in okoljske dejavnike.

Prilagojenost krajinski in arhitekturni tipiki. Rešitve ne morejo in ne
smejo biti uniformne za celo Slovenijo, KZ mora upoštevati posebnosti
posameznih območij (arhitekturne krajine in regije, lokalnega
prostorskega konteksta).
Jasnost razvojnega in varstvenega koncepta. Izhaja iz predpostavke o
prostorskem načrtovanju kot aktivnosti, s katero ustvarjamo pravičnost,
red in gotovost. Ključna je jasna predstava o tem, kaj želi regija/občina
početi z obravnavanim krajinskim območjem kot celoto in njegovimi
posameznimi deli – katera območja in prostorske prvine bo strateško
ohranjala in katera območja prostorsko razvijala – spreminjala.
Temeljeno izhodišče te predstave je vzdržnost – uresničevanje zgolj
stvarnih potreb.
Operativnost zasnove. Na podlagi koncepta se določi območja novih
prostorskih ureditev (notranji razvoj ali širitev naselja, nove gospodarske
javne infrastrukture, nove dejavnosti v krajini), prenova ali obnova
(preurejanje obstoječih ureditev, preoblikovanje naselij, posodabljanje
dejavnosti v krajini), sanacija (zaradi okoljskih škod ali drugih oblik
razvrednotenj) ter ohranjanja (vključno s posebnimi, s predpisi
zavarovanimi območji).
Aktivno razporejanje dejavnosti v prostoru in snovanje namenske rabe
prostora. Usmeritve za razporeditev dejavnosti poleg okvirnih območij
za njihov razvoj upoštevajo in določajo tudi funkcijske povezave, različne
smeri in kategorije razvoja dejavnosti ali varstva naravnih virov,
prednostna območja (usmerjanja investicij). Namenska raba prostora
ostaja temeljno orodje urejanja prostora in vsebina KZ, ki se izdelujejo za
OPN.
Poselitev kot sestavni del krajine in obravnave v KZ. Krajina ima
prepoznavne naravne, kulturne in poselitvene značilnosti. Obravnava
poselitvenih območij znotraj območja KZ je nuja, saj so ta z okoliško
krajino (funkcionalno, oblikovno) neodtujljivo povezana. Poudarek naj
bo na obravnavi prehodov/stikov med poselitvijo in naravno ter kulturno
krajino in premišljenemu umeščanju nove pozidave (ob upoštevanju
značilnega vzorca poselitve, strukture naselja, ohranjanju cezur in
kakovostnih pogledov).

Prilagajanje podnebnim spremembam. Rešitve naj vključujejo vidike
prilagajanja podnebnim spremembam na način, da prispevajo k
zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in podnebje, k izboljšanju
stanja okolja ter krepitvi odpornosti določenega območja na naravne in
druge nesreče.
Skrb za podobo naselij in krajine. Posebna pozornost se namenja
zagotavljanju kakovostne podobe slovenskega podeželja. Usmeritve za
urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje prostorskih ureditev
se nanašajo tako na predvidene prostorske ureditve kot na preurejanje
obstoječih ureditev. Usmeritve se nanašajo predvsem na ohranjanje
oblikovne podobe, oblikovne poteze, morfološke strukture, javne
površine, tipologijo stavb, gospodarsko javno infrastrukturo, nezahtevne
in enostavne objekte – posebna pozornost se nameni objektom za
kmetijske dejavnosti, začasnim objektom, oglaševanju, urbani in
informacijski opremi. Določijo se možnosti preoblikovanja reliefa,
umeščanja in oblikovanja objektov, uporaba materialov.
Usmerjanje varstva in razvoja krajine, okolja, ohranjanja narave,
varstva kmetijskih zemljišč, varovanja gozdov, varstva kulturne
dediščine in trajnostne rabe naravnih virov. Usmeritve se ne nanašajo
samo na varstvo, ampak tudi na razvoj. Namen krajinske zasnove ni
samo varovati, ampak (predvsem) tudi usmerjati (torej omogočati)
razvoj. Predvsem razmišljanje o kulturni dediščini mora obsegati njen
razvojni potencial, podobno velja za kmetijstvo in gozdarstvo (tudi z
naslova prilagajanja podnebnim spremembam).
Usmerjanje in določanje območij podrobnejšega urejanja. KZ je
praviloma vmesni člen v procesu prostorskega načrtovanja. Opredelijo
se območja, ki se podrobneje urejajo z izvedbenimi prostorskim akti
(OPPN, odlokom o urejanju podobe naselij in krajine) ali javnim
natečajem, vključno z usmeritvami za njihovo izdelavo.
Aktivno uresničevanje in upravljanje. V zaključku KZ se izoblikuje
program ukrepov, s katerim se zmanjšuje naključnost razvoja in varstva,
aktivno izvaja rešitve iz KZ in upravlja prostor. Program ukrepov poleg
območij podrobnejšega urejanja obsega opredelitev ukrepov za izvedbo
posameznih rešitev iz KZ, praviloma v obliki akcijskega načrta, način
prenosa v področno (resorno, sektorsko) delovanje, dokumente in
pravne režime ter način vključevanja v finančne mehanizme.

Vpetost zelenega sistema območja v širši kontekst. Določevanje
zelenega sistema se prilagodi območju obravnave. Dopolnjuje in
razčlenjuje zasnovo krajine. Praviloma, predvsem v primeru majhnih in
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Proces, povezan z izdelavo KZ, obsega naslednje vsebinske sklope, ki
hkrati predstavljajo osnovne faze. Izhodišče procesa je:

PROCES IZDELAVE
KRAJINSKE ZASNOVE

A. Opredelitev izdelave krajinske zasnove (pripravljalna faza).
Sklopi/faze same KZ so:
B. Uvod in izhodišča (faza podrobnejše razdelave),
C. Analiza in vrednotenje (analitična faza),
D. Koncept, zasnova in usmeritve (sintezna faza).
Izdelavi KZ sledi:
E. Uresničevanje in upravljanje (faza prenosa v prostorske akte,
podrobnejšega načrtovanja in izvedbe.
Sklopi/faze obsegajo niz prostorsko‐načrtovalskih opravil/vsebin. V
priporočilih si sledijo v logičnem zaporedju in hkrati predstavljajo korake
izdelave, vendar zaradi cikličnosti in prepletenosti izdelave KZ ni nujno,
da si sledijo v predstavljenem vrstnem redu.
Proces izdelave je v osnovi enak za vse KZ, ne glede na namen in raven.
KZ se razlikujejo predvsem glede poudarkov, obravnavanih dejavnikov,
natančnosti obravnave, uporabe posameznih analitičnih orodij in
rešitvah. Praviloma se torej izvede vsa opravila sklopov A, B, C in D
(razen koraka 10, obravnave scenarijev in/ali variant, ki se ga izvede le,
če je to smiselno). Prilagojena pa naj bo izvedba posameznih
kompleksnejših korakov (glej podrobneje tudi po posameznih poglavjih
priporočil).

A. Opredelitev izdelave krajinske zasnove
Obveza izdelave KZ po ZUreP‐2 ni neposredna, ampak pogojna, zato
mora biti potrebnost/smiselnost izdelave ustrezno preverjena in
formalizirana.
1. Določitev obveze ali zaveze izdelave KZ. Opravilo je predpogoj
izdelave KZ. Obveza izdelava za pripravo RPP se opredeli v izhodiščih
za pripravo RPP (3. člen ZUreP‐2), za OPP s sklepom o pripravi OPP
(76. člen ZUreP‐2), za OPN z določili RPP ali OPP ter za varovana
območja po predpisih s področja varstva kulturne dediščine v aktu o
določitvi območja. Občina se lahko k izdelavi KZ tudi sama zaveže,
torej pristopi k izdelavi KZ izven okvira, ki določa obvezno pripravo.
2. Priprava projektne naloge, vključno z vsebinjenjem. Opredeli se
namen, okvirno območje, način priprave in vsebina ter finančni in
časovni okvir izdelave KZ.

B. Uvod in izhodišča
3. Podrobnejša razdelava KZ. Začetni korak operativne priprave KZ, ki
ga opravi že izbrani izdelovalec. Nadgradi se projektna naloga,
podrobneje opredeli metoda dela, vsebina in struktura gradiva,
grafične priloge. Rezultat opravila se v gradivu KZ odraža kot uvod in
izhodišča, v katerih se pojasni okvir in ozadje izdelave. Uvod
praviloma obsega opis namena, vsebine in metode dela ter območja
KZ. Obseg izhodišč se smiselno prilagodi prostorsko‐načrtovalskemu
problemu, praviloma pa se opredeli želeno stanje krajine ter cilje
razvoja in varstva.
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

C. Analiza in vrednotenje
Namen analize je spoznati krajino in njene značilnosti ter pridobiti
odgovore na vprašanja povezana z razreševanjem prostorsko‐
načrtovalskega problema. Nadgrajena mora biti z vrednotenjem –
ugotavljanjem vrednosti, pomena, kakovosti ali potencialov krajine kot
celote in njenih sestavnih delov.
4. Analiza stanja, vplivov in razvojnih možnosti. Sestavlja jo niz
opravil/orodij, ki se jih izvede, če je to smiselno, to je, če prispevajo k
oblikovanju in argumentaciji koncepta razvoja in varstva ter
posameznih rešitev v KZ (prostorskih ureditev, usmeritev). Tudi
strukturira in kombinira se jih smiselno. Korak načeloma obsega:
analizo/opredelitev programskih izhodišč, obravnavo (celotnega
območja) po dejavnikih (vsebinah, plasteh, področjih, sistemih,
prostorskih celotah), analizo ranljivosti, primernost in ustreznosti
prostora (v primeru umeščanja novih dejavnosti ali prostorskih
ureditev), podrobnejšo obdelavo posameznih območij in prostorskih
ureditev (npr. programskih središč, razvrednotenih območij,
infrastrukturnih objektov), posebne analize in strokovne podlage
(npr. hidrološko‐hidravlična študija, kartiranje habitatnih tipov,
geološko‐geotehnična ocena).
Naslednji trije koraki povzemajo/zaokrožajo analitični del izdelave KZ in
predstavljajo prehod v sintezno fazo.
5. Problemska analiza. Odkriva obstoječe in potencialne probleme,
konflikte, dileme ter že nakaže priložnosti in možne rešitve.
6. Vrednostna analiza. Vrednotenje, prepoznava kakovosti v prostoru,
je osnova za odločitev o tem, kaj početi s posameznim delom
prostora (ga ohranjati ali spreminjati).
7. Členitev območja KZ na enote urejanja prostora. (ali drugačna
območja). Služi preglednejšemu podajanju usmeritev.
8. Obravnava scenarijev in/ali variant. Opravilo je prvi vrsti namenjeno
optimizaciji procesa odločanja – nepravilno bi bilo opredeliti, da je
ena sama ponujena rešitev (okoljsko, prostorsko, funkcionalno,
ekonomsko) sprejemljiva, ne da bi vedeli, ali obstajajo tudi druge
možnosti uresničitve istega cilja. Tovrstno obravnavo se spodbuja,
vendar pa na njej ne vztraja, če ni smiselna.

D. Koncept, zasnova in usmeritve
Namen sintezne faze je načrtovanje rešitev in priprava usmeritev po
posameznih vsebinah KZ. Proces naj bo pregleden, strokovno
argumentiran, jasne naj bodo medsebojne povezave med analitično in
sintezno fazo.
9. Razvojni in varstveni koncept ter zasnova. Temeljita na jasni
predstavi o tem, kaj želimo početi z obravnavanim krajinskim
območjem kot celoto in njegovimi posameznimi deli. Na podlagi
ugotovitev analize in vrednotenja se preveri in po potrebi prilagodi
želeno stanje krajine ter cilje razvoja in varstva. Izhodišče naj bo
shematičen prikaz koncepta (ključnih misli). Sledi naj podrobnejši
prikaz zasnove (na kartografski podlogi), s prikazom območij
poudarjenega varstva in razvoja (novih prostorskih ureditev, obnove
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ali prenove, sanacije, ohranjanja) ter ključnih ureditev. Sočasno se
dokončno (na podlagi analize in koncepta) določi območje KZ.
10. Usmeritve. Med vsebine KZ sodijo: usmeritve za razporeditev
dejavnosti v prostoru in/ali predlog namenske rabe prostora, zeleni
sistem območja, usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje, usmeritve za varstvo in razvoj krajine, okolja, ohranjanje
narave, varstvo kmetijskih zemljišč, varovanje gozdov, varstvo
kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih virov ter usmeritve v
zvezi z varstvom pred naravnimi nesrečami. Usmeritve se lahko
nanašajo tudi na posamezne enote urejanja prostora. Usmeritve so
grafične in tekstualne. Praviloma se izdela ali vsaj omeni usmeritve
za vse predpisane vsebine, vendar se obseg teh usmeritev prilagodi
namenu KZ in dejanski potrebi po novih/dodatnih usmeritvah, ki naj
spremenijo in dopolnijo določila obstoječih prostorskih aktov ali so
osnova za pripravo novega prostorskega akta.
11. Finančna preveritev izvedljivosti razvojnih odločitev. Oceni se
stroške izvedljivosti razvojnih odločitev in preveri, ali je za izvedbo
možno zagotoviti vzdržne finančne vire. Boljša ocena stroškov in
določitev možnih virov financiranja pomeni manjše tveganje v
nadaljnjem odločanju. Finančno preveritev se izvede za vse
scenarije/variante v KZ, če so predmet nadaljnje obravnave.
12. Program ukrepov z usmeritvami za njihovo izvajanje. Namenjen je
zmanjševanju naključnosti razvoja in varstva – aktivnemu izvajanju
rešitev iz KZ in upravljanju prostora. Obsega določitev območij
podrobnejšega urejanja, opredelitev ukrepov za izvedbo posameznih
rešitev iz KZ, način prenosa v področno delovanje, dokumente in
pravne režime ter način vključevanja v finančne mehanizme.

D. Uresničevanje in upravljanje
Dejanski problem urejanja prostora se zdijo slabo izkoriščanje in
nedosledno povzemanje usmeritev iz strokovnih podlag (in ugotovitev
raziskovalnih projektov) pri prenosih v formalizirane dokumente,
odsotnost aktivnega uresničevanja določil prostorskih aktov in
nepovezano upravljanje prostora. Opravila te faze bistveno presegajo
domet predmetnih priporočil in so prikazana samo informativno, kot
opozorilo, da sama izdelava KZ ni dovolj, ampak terja tudi projektno
vodeno fazo prenosa v prostorske in druge akte, podrobnejšega
načrtovanja, izvedbe, spremljanje stanja, nadzor in upravljanja.
13. Prenos v določila prostorskih aktov. Vsebine KZ se smiselno prenese
v vse relevantne vsebine RPP/OPP ali OPN. Tudi če se KZ pripravlja
kot strokovna podlaga za RPP/OPP, se mora vsebina posredno
odraziti v OPN. Ob vsakokratnih spremembah in dopolnitvah
prostorskega akta je treba preveriti njihovo skladnost s KZ in po
potrebi ponovno zagnati proces priprave ali dopolnitve KZ na podlagi
novih izhodišč.
14. Priprava izvedbenih prostorskih aktov in projektne dokumentacije.
Ne glede na to, da je KZ strokovna podlaga za RPP, OPP in OPN, se
vsebina odrazi v podrobnejših izvedbenih prostorskih aktih (vključno
z odlokom o podobi naselij in krajine). Problemski pristop k izdelavi
KZ osredotoča pozornost na ključna območja in prostorske ureditve,
za katere se lahko pripravijo tudi idejne rešitve. Ob ustreznih pogojih
v OPN to omogoča takojšnji prehod iz KZ v fazo izdelave OPPN in/ali
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

projektne dokumentacije. KZ lahko opredeli obvezo priprave načrta
krajinske arhitekture za posamezne ureditve/območja kot način
zveznega nadaljevanja aktivnega načrtovanja krajine.
15. Prenos v ostale dokumente. KZ lahko opredeli ukrepe/določila, ki
niso predmet prostorskih aktov, ampak se nanašajo na druga
področja, če ti pripomorejo k celovitemu reševanju problematike
obravnavanega območja, zato jih je smiselno prenesti v področne
(resorne, sektorske) dokumente, npr. upravljavske načrte, gozdno
gospodarske načrte, ukrepe kmetijske politike, program razvoja
podeželja – projekte lokalnih akcijskih skupin (LAS).5 KZ predstavlja
tudi relevantno osnovo za (strateško) presojanje vplivov vplivov na
okolje.
16. Izvedba načrtovanih prostorskih ureditev. Če želimo želimo izpeljati
s KZ predvidene rešitve, zgolj opredelitve v KZ in prostorskih aktih
niso dovolj. Potrebno je aktivno izvajanje. Deležniki morajo imeti
poleg prostorskih načrtov na voljo tudi finančna in druga orodja, s
katerimi lahko spodbudijo izvedbo prostorskih ureditev ali
sanacijskih ukrepov.
17. Spremljanje stanja, nadzor in upravljanje območja KZ. Redno
spremljanje stanja krajine in trendov je nujno zaradi ugotavljanja
učinkovitosti določil aktov, ukrepov in ter z namenom pravočasnega
odzivanja na aktualno problematiko. Vodi v sprotno odzivanje na
(potencialna) razvrednotenja v krajini. Krajino upravljajo številni in
zelo različni upravljavci, zato je nujna sistemska vzpostavitev
medsektorskega sodelovanja na vseh hierarhičnih in upravljavskih
ravneh (začenši z določitvijo kazalnikov za vrednotenje doseganja
ciljev na področju prostorskega razvoja). KZ lahko opredeli način
spremljanja stanja na konkretnem območju – vključuje načrt
monitoringa ali predlaga (prostorski akt pa nato naloži) njegovo
pripravo.
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Vprašanje je lahko vzvod za tovrstne prenose ter kdo (naj po)skrbi za njih. Projekt
Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike (2019)
je pokazal, da je slabo medresorsko sodelovanje ter nepovezanost sektorskih gradiv
in ukrepov eden ključnih problemov varstva, načrtovanja in upravljanja krajine. Za
boljšo koordinacijo na sistemski ravni, vključno z usklajevanjem dokumentov, je
predlagana vzpostavitev službe za krajino ter medresorske skupine (vsaj) štirih
ministrstev – Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za
kulturo, Ministrstva za gospodarski razvoj in turizem ter Ministrstva za okolje in
prostor. Posebna pozornost temu vprašanju bi morala biti namenjena tudi v
napovedanih spremembah in dopolnitvah ZUreP‐2 in novem SPRS. Na ravni
posameznega krajinskega območja sta ključna proaktivna vloga naročnika KZ (občine,
regionalne razvojne agencije, upravljavca zavarovanega območja) ter sodelovanje
med udeleženci pri urejanju prostora, npr. uvedba posvetovalnega telesa, v katerem
sodelujejo predstavniki služb, ki so zadolženi za pripravo omenjenih dokumentov
(glej poglavje 3 Priporočil).
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POJASNILO K
PRIPOROČILOM
IN VZORČNEMU
PRIMERU

Gradivo v nadaljevanju je pripravljeno na način, da združuje priporočila
in vzorčni primer. Strukturirano je po osnovnih sklopih (fazah) in
opravilih in vsebinah (korakih). Znotraj posameznega poglavja so
uvodoma podana izhodišča (teoretična, zakonska, iz relevantnih
dokumentov), sledi niz smiselno zaokroženih priporočil. Vsebina
priporočil v delu, ki se nanaša na vsebine, ki jih KZ opredeli za
posamezno območje, sledi zakonsko opredeljenim vsebinam iz 64. člena
ZUreP‐2. Te vsebine so razčlenjene in tudi smiselno dopolnjene z
manjkajočimi vsebinami – upoštevajoč ostala določila ZUreP‐2,
strokovna izhodišča in vsebine prostorskih aktov, za katere se KZ izdeluje
kot strokovna podlaga. To nikakor ne pomeni poseganja v določila
zakona ali razširjanje pristojnosti KZ, temveč zgolj način, da bodo KZ
ustrezno izdelane in tako za pripravo aktov čim bolj neposredno
uporabne.
Vzorčni primer – Krajinska zasnova Zgornje Jezersko – ponazarja
posamezna opravila in vsebine KZ. Osnova za pripravo je naloga
Strokovne podlage za poselitev v povezavi z varstvom kulturne
dediščine in varstvom kulturne krajine za širše območje naselja Zgornje
Jezersko: analitični del ter usmeritve za načrtovanje in projektiranje, ki
jo je po naročilu Občine Jezersko pripravilo podjetje Locus prostorsko
informacijske rešitve d.o.o., januarja 2019:
 Vodja projekta
Manca Jug
 Strokovna skupina Nuša Britovšek
Leon Kobetič
Uroš Košir
Iztok Perpar
Andrej Podjed
Mateja Mikložič
 Zunanji sodelavci Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
izr. prof. Maruša Zorec
izr. prof. Tadej Glažar
asist. Matjaž Bolčina
asist. Vid De Gleria
Posamezne vsebine so povzete tudi po OPN Jezersko (Uradni vestnik
Občine Jezersko št. 1/2019) s prilogami in strokovnimi podlagami.
Zgornje Jezersko je tipično območje izdelave KZ – krajinsko jasno, glede
na reliefne značilnosti in rabo prostora zaokroženo območje. Razvojne
težnje prinašajo prostorske ureditve, ki bi lahko pomembno vplivale na
krajino in ostala področja ter posledično pomenile nasprotujoči si
interese v zvezi z rabo prostora. Prepoznana so razvrednotena območja.
Večina območja obravnave je varovano območje po predpisih s področja
varstva kulturne dediščine. Vzorčni primer prednostno ponazarja KZ, ki
bi se izdelala za potrebe priprave OPN. Tudi izhodiščna strokovna
podlaga je bila dejansko izdelana za potrebe sprememb in dopolnitev
OPN – kot osnova za spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih
pogojev, podrobnejše opredelitve varstvenih režimov in določitev
območij in usmeritev za pripravo podrobnejših prostorsko izvedbenih
načrtov.

dodani. Prav tako so prilagojeni tekstualni deli, deloma poenostavljeni,
deloma dodani. To ne pomeni, da bi bila naloga kakorkoli pomanjkljiva
ali posamezne opredelitve v njej napačne. Namen predelave je le čim
bolj celovito in nazorno prikazati posamezna opravila in vsebine KZ. Zato
velja opozorilo, da je vsebina vzorčnega primera zgolj ilustrativna!
Posamezni prikazi in opisi lahko odstopajo od dejanskega stanja v
prostoru, opredelitev v bazah podatkov in obstoječih gradivih ter
dogodkov. Vzorčni primer ne pomeni poseganja v strategijo razvoja
občine, vsebine prostorskih aktov ter pristojnosti Občine Jezersko.
Vzorčni primer ne pomeni, da so lahko ali morajo biti vse KZ narejene po
tem (enakem) kopitu. Z vzorčnim primerom ni mogoče zaobjeti
celotnega razpona situacij, za katere se bo izdelovalo KZ. Upoštevajoč,
da bodo KZ po namenu, obsegu, načinu priprave, vsebini in podrobnosti
precej raznolike, za precej opravil ni mogoče in tudi ni smiselno izdelati
optimalnega/vzorčnega primera. Tudi analiza izdelanih primerov KZ je
pokazala, da je možno tudi dva vsebinsko in oblikovno povsem različna
primera oceniti kot primera dobre prakse. Prav tako je bila v danem
finančnem in časovnem okviru priprave priporočil praktično neizvedljiva
izdelava vzorčnega primera, ki bi vključeval vsa predlagana opravila in
prikazal vsa prostorsko‐načrtovalska orodja (predvsem analitične faze).
Zaradi tega je vzorčni primer dopolnjen z nizom primerov dobrih praks –
različnih možnosti priprave posamezne vsebine.
Izdelava KZ je kompleksno prostorsko‐načrtovalsko delo, ki terja
poznavanje različnih dokumentov, prostorsko‐načrtovalskih orodij,
priporočil, smernic in pravil. Priporočila jih ne morejo podrobneje
obravnavati in/ali jih ni smiselno prepisovati, zato se glede njihove
uporabe mestoma sklicujejo na referenčna gradiva. Priporočila se glede
priprave nekaterih vsebin sklicujejo tudi na priporočila v zvezi s pripravo
urbanistične zasnove.
Priporočila z vzorčnim primerom so pripravljena na naslednji način:
 struktura (sklopi, poglavja) sledi predlagani strukturi KZ;
 posamezno poglavje se prične s kratkim opisom (zakonskih,
teoretičnih) izhodišč ter nadaljuje s priporočili (zaokroženimi v
smiselne celote);
 sledi vzorčni primer – grafični prikaz in besedilo – od ostalega
besedila se loči po serifni pisavi ter rjavih naslovih in pasici;
 poglavje zaključujejo drugi primeri v poglavju obravnavane vsebine.

Posamezni grafični prikazi so za potrebe vzorčnega primera z
dovoljenjem naročnika in izdelovalca naloge nekoliko predelani in
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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1

Določitev obveze ali
zaveze izdelave krajinske
zasnove

Priporočila

Izhodišča
Proces, povezan z izdelavo KZ, se prične z določitvijo obveze ali zaveze
izdelave KZ. Obveza priprave KZ po ZUreP‐2 namreč ni neposredna,
ampak pogojna, zato mora biti potrebnost/smiselnost izdelave ustrezno
preverjena in formalizirana. Obveza pomeni, da se KZ mora izdelati,
zaveza pa je samostojna, prostovoljna odločitev o izdelavi KZ. Osnovna
merila izdelave določata tretji in četrti odstavek 64. člena – KZ je
obvezna strokovna podlaga za pripravo regionalnega prostorskega plana
ali občinskega prostorskega plana in se za posamezna krajinsko
zaokrožena območja izdela, če:
 so na območju predvidene prostorske ureditve, ki bi lahko
pomembno vplivale na krajino, zeleni sistem, kulturno dediščino,
ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč, trajnostno rabo
naravnih virov ali na prepoznavne značilnosti prostora, ali če gre za
sanacijo razvrednotenega območja in
 se na območju pojavljajo nasprotujoči si interesi v zvezi z rabo
prostora.
Krajinska zasnova se izdela tudi za:
 varovana območja po predpisih s področja varstva kulturne
dediščine, če tako določa akt o določitvi območja in
 pripravo OPN, če tako določa regionalni prostorski plan ali občinski
prostorski plan.
Ne glede na to, da ZUreP‐2 določa KZ kot obvezno strokovno podlago, pa
obstaja resna bojazen, da se KZ zaradi niza zank v zakonu dejansko sploh
ne bodo izdelovale ali pa bodo izdelane prepozno, šele po izdelavi nove
generacije OPN‐jev, kar bo seveda zmanjšalo njihov pomen in vpliv na
usmerjanje in podrobnejšo določitev prostorskega razvoja in varstva na
posameznih območjih v krajini:6
 zakon določa KZ kot strokovno podlago za RPP: izdelava RPP je še
nedorečena, začenši s tem, kdaj naj bi se k pripravi RPP pristopilo;
 zakon določa KZ kot strokovno podlago za OPP: tretji odstavek 75.
člena ZUreP‐2 določa, da je "sprejetje občinskega prostorskega plana
obvezno le za mestne občine, kadar za regijo, v kateri so, ni sprejet
regionalni prostorski plan oziroma se ni začel postopek njegove
priprave". Težko je napovedati, v kakšni meri bodo ostale občine
pristopale k pripravi OPP, hipotetično pa lahko pričakujemo zgolj 11
njih, pa še to le v primeru, da se RPP sploh ne bodo začeli izdelovati.
Izdelava KZ kot strokovne podlage za OPP je torej dejansko zelo
vprašljiva;
 zakon določa, da se KZ izdela za varovana območja po predpisih s
področja varstva kulturne dediščine, a le, če tako določa akt o
določitvi območja: malo verjetno je, da kateri o veljavnih aktov že
določa izdelavo KZ, varstvena območja dediščine, za katere je
izdelava KZ najbolj smiselna, pa še niso določena;
6
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Opozorilo je pomembno, saj je obveznost po zakonu navidezna, posledično dejansko
izdelovanje KZ vprašljivo in vzpodbujanje njene izdelave toliko bolj pomembno. Ob
napovedanemu spreminjanju in dopolnjevanju ZUreP‐2 je treba te nesmiselne zanke
odpraviti ter besedilo priročnika ustrezno prilagoditi.

 zakon predpisuje KZ tudi kot strokovno podlago za OPN, a le, če to
določata RPP ali OPP: določilo je glede na stanje prostorskega
načrtovanja in razvojne pritiske na teh ravneh precej nesmiselno in
nerazumljivo drugačno kot v primeru UZ, ki je določena kot obvezna
strokovna podlaga tudi za OPN. Glede na nedorečenost priprave
RPP/OPP (glej zgoraj) ni kmalu pričakovati obvez priprave KZ s tega
naslova.
Do sprejema RPP/OPP se zato priporoča in spodbuja pripravo KZ v
okviru aktualne priprave (sprememb in dopolnitev) OPN. K taki izdelavi
se zaveže občina sama ali več občin skupaj – spodbuja se torej njihovo
sodelovanje pri izdelavi enotnih KZ za zaokrožena območja, ki segajo
preko več občin. Zakon ne prepoveduje siceršnje izdelave KZ, torej izven
okvira, ki določa obvezno pripravo. Dejansko se krajinske zasnove, ali
drugače poimenovane strokovne podlage z vsebinami lastnimi KZ, že
izdelujejo, saj občine prepoznavajo smiselnost izdelave tovrstne
strokovne podlage.
Hkrati se opredelijo prioritete in akcijski načrt priprave KZ za konfliktna
razvojna območja (npr. območja umeščanja alternativnih virov energije,
preobrazbe kmetijske krajine zaradi novih tehnologij proizvodnje hrane)
ter tako spodbuja (in financira) pripravo KZ na teh območjih in gradi
dobro prakso.

Priporočila
Priporočila in merila za izdelavo KZ v nadaljevanju izhajajo iz
predpostavke, da bodo hierarhično višje, splošnejše opredelitve v zvezi z
urejanjem krajine na ravni celotne regije ali občine dejansko določene.
Le tako postane smiselno zakonsko določilo, da se KZ izdela za
posamezno krajinsko območje in ne za celotno območje prostorskega
akta.
Krajinska zasnova kot strokovna podlaga za pripravo RPP ali OPP
(1) Obvezo izdelavo KZ kot strokovne podlage za RPP ali OPP se – na
podlagi meril v nadaljevanju – praviloma opredeli že v projektni nalogi in
izhodiščih za pripravo RPP v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZUreP‐2
(priprava in sprejetje regionalnega prostorskega plana) ali s sklepom o
pripravi OPP v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZUreP‐2 (priprava in
sprejetje občinskega prostorskega plana). Smiselnost priprave KZ se
načeloma lahko izkaže tudi v procesu priprave RPP/OPP, na podlagi
strokovnih podlag za krajino, ki se jih izdela za celotno območje
RPP/OPP. To možnost naj projektna naloga, izhodišča za pripravo RPP in
sklep o pripravi OPP upoštevajo. Pripravljavec mora to predvideti tudi v
terminskem in finančnem načrtu priprave RPP/OPP. Vsekakor pa mora
biti KZ izdelana že pred pripravo in za potrebe osnutka RPP/OPP.
(2) Pri opredeljevanju KZ v RPP in OPP se upošteva, da lahko KZ sočasno
služi tako pripravi RPP/OPP (vsebina KZ se smiselno generalizira na raven
določil RPP/OPP) kot OPN (vsebina KZ mora biti v tem primeru
prilagojena natančnosti OPN). Izdelava KZ na ravni RPP je smiselna
predvsem v primerih, ko zaokroženo krajinsko območje sega na
območja več občin – z enotnim konceptom razvojnim in varstvenim
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konceptom se zagotovi enotna strateška izhodišča urejanja ter z
enotnimi usmeritvami zagotovi enotna regulacija v posameznih OPN‐jih.
Krajinska zasnova kot podlaga za OPN
(3) KZ se izdela za pripravo OPN, če tako določa RPP ali OPP. Za dejansko
izvajanje KZ je torej ključnega pomena sistematično opredeljevanje te
obveze v RPP/OPP. Za določitev izdelave se uporablja merila v
nadaljevanju in ugotovitve strokovnih podlag za krajino, ki se pripravijo
za celotno območje RPP/OPP.
(4) Izdelavo KZ se spodbuja in priporoča do sprejema RPP/OPP ter v
primeru, da občina presodi, da bi bila izdelava KZ smiselna zaradi
predvidenih prostorskih ureditev, ki bi lahko pomembno vplivale na
krajino ali druge okolje/prostorske značilnosti, nasprotujočih si interesov
v zvezi z rabo prostora ali drugih meril iz teh priporočil tudi, če obveza v
RPP ali OPP ni določena. Občina smiselnost izdelave KZ ugotovi, opredeli
in utemelji v izhodiščih za pripravo OPN (108. člen ZUreP‐2) in določi v
sklepu o pripravi OPN (110. člen ZUreP‐2), lahko pa tudi na podlagi
smernic nosilcev urejanja prostora. Izdelava KZ je še posebej smiselna v
primerih:
 predvidenih prostorskih ureditev, ki se načrtujejo v EUP z
neustreznimi ali preskromno določenimi podrobnejšimi prostorsko
izvedbenimi pogoji in/ali v primerih, ko je za EUP, ki obsegajo
dediščinsko kulturno krajino, naselbinsko dediščino ali območje druge
dediščine, predpisana priprava konservatorskega načrta za prenovo
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (ti PIP‐i lahko
smiselno nadomestijo pripravo OPPN ali konservatorskega načrta za
prenovo);
 umeščanja objektov in naprav, ki bodo v naslednjih letih izrazito
spreminjali krajino, predvsem sončnih in vetrnih elektrarn, kmetijskih
objektov, turistične infrastrukture;
 zagotavljanja strokovne podlage, na podlagi katere bo v postopku
določitve TVKZ v OPN možno soočiti razvojne predloge (predloge za
strateški razvoj naselij ali drugih dejavnosti) in varstvene zahteve
(območja, kjer je kmetijska pridelava stvarno konfliktna) s predlogom
TVKZ;
 izjemnih krajin (glej v nadaljevanju).
KZ kot strokovna podlaga za varovana območja po predpisih s področja
varstva kulturne dediščine
(5) ZUreP‐2 določa, da se KZ izdela za varovana območja po predpisih s
področja varstva kulturne dediščine, če tako določa akt o določitvi
območja. Določilo je precej nejasno in terja nekaj pojasnil:
 predpisi s področja varstva kulturne dediščine pojma "varovana
območja" ne poznajo, kot taka območja pa štejejo kulturni spomeniki
lokalnega in državnega pomena ter varstvena območja dediščine
(VOD), vključno z vplivnimi območji;
 kot "akt o določitvi območja" štejeta akt o razglasitvi za spomenik
(13. člen ZVKD‐1) in akt o določitvi VOD (25. člen ZVKD‐1);
 obvezo o KZ naj bi določil šele akt o določitvi območja (akt je
vsebinski, določa varstveni režim, usmeritve so konkretizirane na
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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posamezno enoto dediščine), dejansko pa bi bilo smiselno pri vsebini
tega akta že izhajati iz ugotovitev/usmeritev predhodno izdelane KZ;
 izdelave KZ z naslova tega merila ob doslednem upoštevanju določil
ZUreP‐2 ni kmalu pričakovati – malo verjetno je, da kateri o veljavnih
aktov že določa izdelavo KZ, VOD‐i pa še niso določeni.
(6) V zvezi z izdelavo KZ za varovana območja po predpisih s področja
varstva kulturne dediščine se zato priporoča:
 pristojna služba varstva kulturne dediščine naj sistematično, za enote
dediščine, kjer je to smiselno, v veljavne akte o določitvi območij
vnese določilo o izdelavi KZ;
 izdelava KZ je smiselna predvsem za bodoča večja varstvena območja
dediščine (VOD‐e), ki zaobjemajo območja dediščinske kulturne
krajine, naselbinske dediščine (za katera ni predvidena izdelava UZ)
ter območja večje gostote ali plastenja enot dediščine, vključno z
vplivnimi območji (ta bodo del VOD‐ov) – pristojna služba varstva
kulturne dediščine naj v akt o določitvi VOD sistematično, za VOD‐e,
kjer je to smiselno, vnese določilo o izdelavi KZ;
 KZ se lahko za ta območja sicer lahko izdeluje na zalogo, bolj smiselno
pa jo je izdelati v postopku priprave prostorskega akta, ki se nanaša
na varovano območje;
 izdelava KZ naj ne bo omejena zgolj na območja kulturnih
spomenikov, VOD in njihovih vplivnih območij, ampak naj obravnava,
če se to izkaže za smiselno, tudi širše zaokroženo krajinsko območje;
 do uveljavitve formalnih osnov za opredelitev KZ kot obvezne
strokovne podlage, se za gornja območja izdelavo KZ priporoča. K
izdelavi naj se pristopa na podlagi dogovora med Ministrstvom za
kulturo in občinami.
Urbanistična in krajinska zasnova kot skupna strokovna podlaga
(7) ZUreP‐2 določa, da se "vsebine, določene za urbanistično in krajinsko
zasnovo, lahko izvedejo v skupni strokovni podlagi, če je to glede na
obravnavano območje smiselno". Takšno pripravo se dejansko spodbuja
in ne le dopušča, predvsem v situacijah, ko naselje, za katerega je
priprava UZ obvezna, leži v/ob območju, ki ustreza merilom za izdelavo
KZ. To še posebno velja za primere kot so:
 sovpadanje naselij z zavarovanimi območji po predpisih s področja
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, območji zelene
infrastrukture na nacionalni ravni ter območji krajinske
prepoznavnosti;
 naselja ob vodah 1. reda, še posebno tistih rek, ki so opredeljene kot
povezave zelene infrastrukture na nacionalni ravni;
 naselja v turističnih območjih.
Smiselnost skupne izdelave je najbolj očitna za stike/preplete urbanih
območij in krajinsko zaokroženih območij – na ta način je možno
usklajeno določiti regulacijo meja/prehodov urbanih območij v krajinska
območja ter zasnovati zeleni sistem (sistem zelene infrastrukture).

Merila za izdelavo krajinske zasnove
Podrobneje so razčlenjena z ZUreP‐2 določena merila za izdelavo KZ – to
je v katerih primerih (prostorskih situacijah, razvojnih pritiskih/pobudah,
stanj v krajini), za katera območja in v kakšnem obsegu se izdela KZ.
Opredeljena merila predstavljajo okvir, presoja potrebnosti/smiselnosti
izdelave KZ mora vedno biti tudi zdravorazumska in vpeta v predstavo o
celotnem procesu prostorskega načrtovanja – od strateške do izvedbene
ravni. Ne glede na pogojnost izdelave KZ velja, da je to prednostno
orodje za načrtovanje razvojnih območij v krajini, celovitega razvoja
podeželja in zelene infrastrukture. Izdelava KZ se lahko opredeli tudi kot
ukrep na podlagi strateške (celovite) presoje vplivov planov na okolje.
Krajinsko zaokroženo območje
(1) ZUreP‐2 ne predvideva izdelave KZ za celotno območje RPP, OPP ali
OPN, temveč le za "posamezna krajinsko zaokrožena območja".
Zaokroženost je vedno stvar merila in namena obravnave. Načelno je
lahko tudi celotno območje prostorskega akta ali njegov večji del
zaokroženo krajinsko območje. Krajinska zasnova lahko obravnava
raznolika prostorsko in/ali funkcionalno zaokrožena območja, ki pa ne
sovpadajo nujno z administrativnimi mejami, npr.:
 širša geografsko in funkcionalno zaokrožena območja znotraj
regije/občine – prostorskega akta (npr. Kras, Bela krajina);
 izrazito linijske poteze (npr. dolina Krke, obalni pas morja);
 (majhna) zaokrožena območja – zaokrožena po merilih kot so relief,
površinski pokrov, značilnosti poselitve, homogenost, prepoznavnost
(npr. Radensko polje, Golte) ali glede na posamezno dejavnost (npr.
kmetijstvo) ali predvideno ureditev (npr. komasacijo) funkcionalno
zaokrožena območja (npr. kompleks kmetijskih površin).
(2) Okvirno območje obravnave v KZ se, upoštevajoč merila za izdelavo
KZ, določi v projektni nalogi in izhodiščih za pripravo RPP, sklepu o
pripravi OPP ali izhodiščih za pripravo OPN in sklepu o pripravi OPN, na
podlagi poznavanja stanja in problematike na ravni regije/občine ter je
vezano na namen KZ. Končno območje KZ se opredeli v procesu izdelave
KZ (glej podrobnejša priporočila glede območja KZ v poglavju 3
Priporočil).
Predvidene prostorske ureditve z vplivi
(4) KZ se izdela za namen "umeščanja prostorskih ureditev, ki bi lahko
pomembno vplivale na krajino, zeleni sistem, kulturno dediščino,
ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč, trajnostno rabo naravnih
virov ali na prepoznavne značilnosti prostora", predvsem zaradi
naslednjih prostorskih ureditev (posegov, dejavnosti):
 poselitev: širitev ureditvenega območja naselja, območje za
dolgoročni razvoj naselja (v primerih, ko to ne bo določeno z UZ),
zgoščanje, prenova, preoblikovanje naselij, preselitve kmetij;
 turizem, šport in rekreacija: turistični kompleksi, kampi/glampingi,
smučišča, golf igrišča, ureditve ob rekah in jezerih, počivališča,
tematske poti;
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 prometna infrastruktura: preurejanje prometnega omrežja, nove
prometnice in ostale ureditve, ki lahko spreminjajo prostorske
razmere in razvojne težnje v prostoru;7
 komunikacijska infrastruktura: bazne postaje, telekomunikacijski
stolpi;8
 energetska infrastruktura: sončne in vetrne elektrarne,9 v primeru,
da se na območju KZ načrtujejo tudi drugi objekti za pridobivanje
električne energije ali prenos in distribucijo električne energije in
zemeljskega plina se v okviru KZ umestijo tudi ta;10
 okoljska infrastruktura: odlagališča, vnos zemljine v tla (deponije
viškov materiala);
 javna razsvetljava;11
 kmetijstvo in kmetijska zemljišča – uvajanje novih kultur in
tehnologij pri proizvodnji hrane ali optimizacija rabe kmetijskih
zemljišč: agrarne operacije (komasacije, melioracije), preoblikovanje
reliefnih značilnosti (terasiranje, izravnave), umeščanje kmetijskih
objektov (stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo pridelka, stavbe za
rastlinsko pridelavo, ...), zaščita pred vremenskimi ujmami,
zamenjava tradicionalnih kmetijskih kultur z ekonomsko privlačnimi
in/ali s subvencijami spodbujanimi (npr. nasadi pavlonije), območja
nadomestnih kmetijskih zemljišč (kot omilitveni ukrep v postopku
CPVO);
 upravljanje voda: ukrepi varstva pred škodljivim delovanjem voda
(poplave, erozija, zemeljski in hribinski plazovi), vodni objekti in
naprave (visokovodni nasipi, jezovi, zadrževalniki, ...);
 območja mineralnih surovin: novi pridobivalni prostori ali širitev
obstoječih, sanacija opuščenih in delujočih pridobivalnih prostorov;
7

8

9

10

11

Prometno omrežje je nujni sestavni del KZ, novi posegi ali preurejanje omrežja pa
tudi povod za izdelavo KZ, posamezne prometnice pa ne nujno same po sebi
predmet KZ. Načrtovanje posameznih prometnic je praviloma obvladljivo z
DPN/OPPN, strokovnimi podlagami (te lahko smiselno upoštevajo pristop k izdelavi
KZ) in načrtom krajinske arhitekture. Izdelovanje krajinskih/urbanističnih zasnov bi
bilo smiselno predvsem v 90. letih prejšnjega stoletja, ob gradnji AC križa – takrat je
bil problem, ker se ni sistematično razmišljalo o urejanju širšega prostora, kar je za
seboj potegnilo precej nekontroliran razvoj ob AC priključkih. Še vedno sicer prihaja
do situacij, ko se z izvedbenim aktom ureja le ozko območje posega in ne širši prostor
vzdolž njega, kar pa je treba v bodoče preseči (npr. ob načrtovanju napovedanega
razvoja regionalnih železniških prog).
Objekti in naprave s področja telekomunikacij niso sami po sebi povod za izdelavo ali
predmet KZ, v primeru, da se na območju KZ načrtujejo, pa se v okviru KZ umesti tudi
njih in/ali v KZ določi usmeritve za njihovo (pre)oblikovanje.
KZ lahko tovrstne ureditve naslovi šele, ko so strateško usklajene na ravni države. KZ
ne more biti dokument, ki naj razreši vprašanja energetske učinkovitosti vetrnih
elektrarn, strateške ustreznosti območij za njihovo umeščanje ali vplivov hrupa na
zdravje. KZ je lahko orodje podrobnejšega umeščanja z upoštevanjem širšega
prostorskega konteksta.
KZ sicer ni prednostno prostorsko‐načrtovalsko orodje za umeščanje posameznega
prenosnega omrežja. Za večje hidroenergetske objekte velja, da so v domeni DPN,
male HE pa se ne zdijo toliko problematične, da bi bile same po sebi predmet KZ. Se
pa pri načrtovanju obeh lahko smiselno upošteva pristop k izdelavi KZ.
Vplivi svetlobnega onesnaževanja postajajo vedno večji problem podeželja, javna
razsvetljava pomeni tudi vidno razvrednotenje. Javna razsvetljava običajno ni
samostojna prostorska ureditev in torej ni sama po sebi povod za izdelavo ali
predmet KZ, je pa zaradi problematike sestavni del KZ.
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 zelena infrastruktura: ureditve, ki lahko zmanjšajo kulturnost krajine,
so v nasprotju z varstvenim režimom kulturne dediščine (dediščinske
krajine) ali omejujejo razvojne potenciale za kmetijstvo in druge
dejavnosti (ureditve ali režimi namenjeni ohranjanju/vzpostavljanju
biotske pestrosti).
(5) Merila za ocenjevanje pomembnosti vplivov so:
(a) značilnosti predvidenih prostorskih ureditev,12 zlasti:
 pričakovani obseg spremembe (katere, kako in koliko se bodo
spremenile posamezne lastnosti krajine in ostalih področij),
 pričakovana sprememba kakovosti (kakšna bo stopnja razvrednotenja
lastnosti, okrnjenja celovitosti, zmanjšanja razvojnega potenciala,
funkcionalnosti obstoječih dejavnosti),
 značilnosti pričakovanih vplivov (verjetnost, trajanje, pogostnost,
reverzibilnost vplivov, pojav kumulativnih in sinergijskih vplivov);
(b) prisotnost, pomen in ranljivost območij, ki bodo s prostorskimi
ureditvami verjetno prizadeta, zlasti:
 izjemnih krajin, območij prepoznavnosti (krajine),
 vidno izpostavljenih območij,
 naselij (njihove celovitosti in prepoznavnosti, kakovosti bivanja),
 turističnih in rekreativnih območij (njihove privlačnosti),
 območij (za)varovanih po predpisih s področja ohranjanja narave in
varstva kulturne dediščine,
 kompleksov kmetijskih zemljišč z velikim pridelovalnim potencialom,
 varovalnih gozdov in gozdov posebnega pomena, gozdov s
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami,
 vodovarstvenih območij in ogroženih območij po predpisih s področja
voda,
 jedrnih območij in ključnih koridorjev zelenega sistema in/ali zelene
infrastrukture.
Namen KZ je torej preprečevati negativne vplive z aktivnim prostorskim
načrtovanjem. Pri tem se KZ ne sme osredotočati le na krajinsko najbolj
pomembna, formalno zavarovanja območja, izjemne krajine in podobno.
Ta območja so preko posameznih predpisov do neke mere že varovana
in regulirana. Večji problem že nastaja v območjih, ki niso formalno
varovana, kjer je pritisk na poseganje v prostor in posledično na
spreminjanje krajine večji in z manj nadzora. Upoštevati je torej treba
izhodišče, da vse krajine štejejo.
(6) Izdelava KZ le zaradi dejavnosti in prostorskih ureditev, ki se v tem
prostoru širijo ali umeščajo na novo (na primer širitev smučišča,
turističnega kompleksa, hidroenergetske in vodnogospodarske ureditve,
vetrnih ali sončnih elektrarn v krajini, umeščanje rastlinjakov ali celo golf
igrišče) in le za na te ureditve neposredno vezana območja, je
problematična z več vidikov in je treba te vidike pri odločitvi o izdelavi KZ
upoštevati:
 navedene prostorske ureditve (so bile do sedaj) bodisi v domeni DPN
(npr. energetska infrastruktura) bodisi v domeni OPN (npr. umeščanje
rastlinjakov) ter podrobneje določene z OPPN (npr. turistični
12

Upoštevati je treba posege/ureditve/naprave, ki jih prostorske ureditve potegnejo za
seboj, npr. dodatno osvetljevanje v primeru ureditve cestne infrastrukture.

kompleksi), za podrobnejše ureditve, kot je npr. golf igrišče pa je
potrebna priprava načrta krajinske arhitekture in ne KZ (lahko pa KZ
opredeli najbolj ustrezno lokacijo golf igrišča znotraj obravnavanega
območja);
 tovrstne ureditve so (načeloma lahko) tudi predmet RPP, vendar je
treba ustrezno razrešiti odnos med RPP in državnim prostorskim
načrtovanjem (glej tretji odstavek 70. člena ZUreP‐2) ter odnos med
strokovnimi podlagami, ki se izdelujejo za celotno območje RPP/OPP
ali OPN in KZ (glej poglavje 3 Izhodišč);
 ti primeri nakazujejo, da naj bi bila KZ izdelana že na precej izvedbeni
in ne le na strateški ravni. Taka (izvedbena) KZ je seveda možna,
vendar je treba upoštevati/razrešiti kar nekaj zadreg: (a) ZUreP‐2 ne
predvideva KZ kot neposredne strokovne podlage za DPN ali OPPN.
(b) Pride lahko do izdelovanja precej podrobnih strokovnih podlag za
strateški prostorski akt. (c) Strokovna podlaga za umeščanje tovrstnih
dejavnosti mora upoštevati celotno območje možnih alternativ in vse
vidike njihovega načrtovanja, primerjave/izbire (tehnološke,
ekonomske, okoljske, prostorske) ter sprejemljivosti v lokalnem
okolju in ne le "zaključeno krajinsko območje" ter vsebine KZ iz 64.
člena ZUreP‐2, kar pa odstopa od zakonsko opredeljenega koncepta
KZ.
Krajinske zasnove, kot jo določa zakon torej ne smemo mešati s
strokovnimi podlagami s področja krajine za izvedbeni prostorski akt
(DPP/OPPN) oziroma načrtom krajinske arhitekture, čeprav so pristop in
vsebine seveda lahko zelo podobni. Širši krajinsko‐načrtovalski pristop k
umeščanju omenjenih prostorskih ureditev je seveda nadvse umesten.
Poudariti pa je treba, da ZUreP‐2 govori o izdelavi KZ za območje in ne za
prostorsko ureditev. Omenjene ureditve ustrezajo merilom in so seveda
lahko povod/razlog za izdelavo KZ in v njej obravnavane, vendar mora
takšna KZ:
 zaobjeti zaokroženo krajinsko območje (praviloma širše, kot je
območje same prostorske ureditve) in hkrati celotno območje možnih
alternativ,
 obravnavati vse relevantne vsebine KZ in ne zgolj načrtovati
predmetno prostorsko ureditev,
 pri obravnavi variantnih rešitev obravnavati vsa relevantna merila,
 biti jasno vpeta v sistem (tudi izvedbenih) prostorskih aktov in
strokovnih podlag za njihovo pripravo.
Sanacija razvrednotenega območja
(7) KZ se izdela za "sanacijo razvrednotenega območja" kot so:
 območja neprimerno prostorsko umeščene in/ali tipološko
neprimerne pozidave, nelegalne ali neskladne gradnje, razpršene
gradnje, vinogradniška območja;
 območja, na katerih prihaja do neposrednih, posrednih, kumulativnih
ali sinergijskih vplivov prometne, energetske in/ali ostale
infrastrukture (prometnic, daljnovodov, antenskih stolpov,
preosvetljevanja, ...);
 opuščena industrijska območja in območja energetske infrastrukture
(dolgoročno bodo to lahko tudi območja obnovljivih/alternativnih
virov energije);
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 območja pridobivanja mineralnih surovin (kamnolomi, gramoznice,
glinokopi, ugrezninska območja);
 območja turistične infrastrukture (smučišča, obremenjene poti),
 kompleksi kmetijskih zemljišč z izgubljenimi prvinami kulturne
krajine, raznaravljena območja izvedenih agrarnih operacij, območja z
neprimerno umeščenimi in/ali oblikovanimi kmetijskimi objekti;
 območja izgubljanja kulturne krajine ali biotske raznovrstnost zaradi
opuščanja tradicionalnih rab – zaraščena/zaraščajoča območja (ker
gre za naraven proces, so ta območja opredeljena kot razvrednotena
le v smislu izgube kulturnosti krajine),
 raznaravljeni vodotoki,
 območja prizadeta zaradi večjih naravnih nesreč (poplav, plazov,
žledolomov, podlubnikov, požarov) ali podnebnih sprememb
(dolgoročno);
 območja okoljske škode po predpisih s področja varstva okolja
(odlagališča).
(7) KZ za potrebe sanacije naj ne obravnava le samega razvrednotenega,
ozkega območja, temveč tudi smiselno vplivno, širše zaokroženo
območje.
Pojavljanje nasprotujoči si interesov v zvezi z rabo prostora
(8) Merilo pojavljanja nasprotujoči si interesov v zvezi z rabo prostora se
v veliki meri prekriva z merilom predvidenih prostorskih ureditev z vplivi
– nove prostorske ureditve praviloma prinašajo tudi nasprotujoči si
interese v zvezi z rabo prostora. Merilo je treba razumeti na način, da se
oceni možnost pojavljanja nasprotujočih si interesov in ter jih preprečuje
z vnaprejšnjim, aktivnim prostorskim načrtovanjem ter ne pristopa k
izdelavi KZ le/šele če/ko se nasprotujoči si interesi pojavijo. Izdelava KZ
je še posebej smiselna tedaj, ko je treba na takšnem območju opredeliti
posebne ukrepe varstva.
KZ se izdela, ko gre za:
 umeščanje dejavnosti, prostorskih ureditev in posegov, ki
spreminjajo namensko rabo na območjih, ki imajo hkrati potencial za
(nadaljnji) razvoj drugih dejavnosti – uskladitev se ne nanaša le
določitev namenske rabe prostora, temveč tudi z namenom
uskladitve konfliktnih dejavnosti samih ter na oblikovanje usmeritev
za učinkovito upravljanje, še posebno v funkcionalno zaokroženih
območjih, npr. za turistično razvojna območja, območja večje urbane
dinamike na prehodih v naravno ali kulturno krajino, intenzivna
kmetijska (komasacijska) območja, večja razvrednotena območja z
različnimi razvojnimi potenciali;
 določanje TVKZ (glej priporočila v zvezi z KZ kot podlago za OPN);
 območja varstva voda in vodnih ter obvodnih ekosistemov –
vodovarstvena območja, vplivna območja kopalnih voda, ..., torej za
usklajevanje konfliktov z rabo voda;
 uskladitev rabe prostora in izboljšanje prostorsko ureditvenih rešitev
z namenom izogibanja naravnim nesrečam in preprečevanja škode
na območjih z visokim tveganjem za naravne nesreče, npr. na
poplavnih območjih, plazovitih območjih, požarno ogroženih
območjih;
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 usklajevanje varstvenih in razvojnih interesov, predvsem v
posameznih širših zavarovanih območjih po predpisih s področja
ohranjanje narave in območjih Natura 2000, območjih in povezavah
zelene infrastrukture na nacionalni ravni ter območjih krajinske
prepoznavnosti in izjemnih krajinah, vključno z opredelitvijo območij
razvoja ter različnih stopenj varstva znotraj zavarovanih območij.
(9) ZUreP‐1 iz l. 2002 je določal, da se krajinska zasnova pripravi za
obstoječa oziroma predvidena širša zavarovana območja, vendar
določila žal niso nikoli zaživela zaradi razveljavitve teh določil ob
sprejemu ZPNačrt iz l. 2007. ZUreP‐2 za ta območja ne določa obveze
priprave KZ.13 S priporočili se na teh območij torej (lahko le) priporoča
izdelava KZ v primeru, ko so prepoznani ali pričakovani nasprotujoči si
interesi v zvezi z rabo prostora, smiselna pa je tako za predvidena kot za
obstoječa širša zavarovana območja narave.14 V okviru projekta Varstvo
in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike
(2019) so bile izvedene tudi tematske delavnice, na katerih je bilo za
širša zavarovana območja (KP Ljubljansko barje, KP Goričko) izpostavljen
manko dokumenta, kot je KZ. Opozorjeno je bilo:
 da načrt upravljanja ni zadostno orodje, ker ni prostoriziran in nima
ustreznih prostorsko – urejevalskih razsežnosti,
 na raznoliko regulacijo zaokroženega krajinskega območja KP po več
OPN, saj ni pripravljenih enotnih izhodišč ter
 da se znotraj krajinskih parkov pojavljajo številna navzkrižja interesov
(tako med varstvenimi in razvojnimi interesi kot med različnimi
varstvenimi interesi), kar povsem sledi osnovnemu zakonskemu
merilu za izdelavo KZ.

(10) Navzkrižje interesov je pričakovati na območjih krajinske
prepoznavnosti na nacionalni in lokalni ravni (deloma se prekrivajo z
gornjimi območji). Za usmerjanje prostorskega razvoja na krajinskih
območjih s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni določenimi v
veljavnem SPRS, je v CRP projektu Nadgradnja metodologije določanja
območij nacionalne prepoznavnosti krajine (2019) celo predlagano, da
se v okviru priprave RPP in OPP obvezno izdelajo KZ, vključno z vsemi
potrebnimi vsebinami, ki so s tem zakonom predpisane za urejanje
naselij, če gre za območja poselitve, tako da se zagotovi ohranjanje
območij in prvin prepoznavnosti. Na ta način bi bila zagotovljena
ustrezna strokovna obravnava najvrednejših predelov slovenskega
prostora, ki so pomembni za prepoznavnost države ali njenih delov.16
(11) Izdelava KZ se izdela/priporoča tudi za izjemne krajine (Ogrin s
sodelavci, 1999), vsaj nekatere večje, razvojno zanimive in posledično
potencialno konfliktne. Izjemne krajine še niso formalno zavarovane,
vendar je prav zaradi tega smiselno pripraviti strokovno podlago, kot je
KZ – kot način preprečevanja nasprotujočih si interesov, tako na ravni
RPP/OPP kot na ravni OPN. Služi kot osnova za nekakšen začasen ukrep
varstva (preko PIP‐ov v OPN) ter hkrati za predlagano formalno
zavarovanje izjemnih krajin nacionalnega pomena (s pravnim aktom za
celotno ozemlje države) ali plansko varovanje izjemnih krajin lokalnega
pomena (preko postopka priprave RPP, OPP ali OPN) ter upravljanje (glej
Izhodišča za oblikovanje krajinske politike, 2019).17

Znotraj take KZ se lahko uskladijo varstveni in razvojni interesi ter
prostorsko opredelijo ukrepi/pogoji varstva. Na ta način se lahko
pripravil tudi prostorska izhodišča za pripravo načrtov upravljanja in s
tem poveča njihovo sprejemljivost v lokalnem okolju ter tudi poveča
njihovo učinkovitost in uresničljivost. To je še posebej pomembno v
primerih, ko širša zavarovana območja po ZON segajo na ozemlje
večjega števila občin in so na ta način deležna zelo neenakomerne,
pogosto tudi medsebojno neusklajene obravnave oziroma
strateške/planske in izvedbene prostorske regulacije.
Podobno velja tudi za območja in povezave zelene infrastrukture na
nacionalni ravni v skladu z osnutkom SPRS 2050. Razvoj posameznih
dejavnosti in raba prostora je lahko v nasprotju z namenom teh območij
– omogočanjem naravnih procesov za zdrav, reproduktiven, varen,
privlačen in večfunkcionalen prostor.15

13

Pač pa osnutek SPRS 2050 (december 2019) določa KZ za zavarovana območja kot
prostorski instrument. Iz kazalnikov spremljanja stanja pa izhaja, da predpostavlja
izdelavo KZ tudi za krajinsko prepoznana območja in izjemne krajine.

14

Priporočila v ničemer ne posegajo v zakon, sledijo pa merilom iz zakona, strokovnim
argumentom in jasno prepoznani potrebi na terenu. Kakršnokoli omejevanje
priporočanja izdelave KZ na zavarovanih območjih in krajinsko vrednih območij bi
bilo nadvse nerazumno in škodljivo.

15

Določila v zvezi z zeleno infrastrukturo v tem osnutku sicer še niso dorečena, zato je
treba smiselno upoštevati naslednje faze priprave SPRS 2050.

16

Čeprav osnutek SPRS 2050 gradi na prepoznavnosti in je omenjeni CRP aktualen, ni
jasno, če, kje in kako bodo določena krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi
na nacionalni ravni. Če ne bodo določena s SPRS in tudi sicer varstvo, načrtovanje in
upravljanje krajine v SPRS ne bo ustrezno naslovljeno, potem bo treba pripraviti
Nacionalno krajinsko strategijo in ta območja formalizirati v njej (glej Izhodišča za
krajinsko politiko Slovenije, 2019).

17

V teh izhodiščih je predlagano, da se izjemne krajine formalno zavaruje na podlagi
ZUreP‐2 in ne ZVKD‐1, zato navedba ne sodi pod merilo "KZ za varovana območja po
predpisih s področja varstva kulturne dediščine". Če bodo izjemne krajine varovane z
ustreznim režimom, v njih sicer ne bi smelo prihajati do nasprotujočih si interesov, je
pa res, da je treba do režima šele priti in nasprotujoče interese dovolj zgodaj
preprečevati, tudi z ustreznimi določili v prostorskih aktih. Zato se izjemne krajine
omenja pod merilom "pojavljanje nasprotujoči si interesov v zvezi z rabo prostora".
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Drugi primeri

Primeri območij krajinskih zasnov
Primeri območij izdelanih krajinskih zasnov ali sorodnih strokovnih
podlag ponazarjajo raznolikost obsega in namena KZ. Podobna
raznolikost je pričakovana tudi v prihodnje.
(1) Sava, 2001: Primer ponazarja obravnavo koridorja reke – zaradi
kompleksnosti, ekosistemske dinamike, razvojnih pritiskov in ranljivosti
prostora tipično območje, ki ji pritiče izdelava KZ. Ožje območje
obdelave zajema prostor prve rečne terase na obeh bregovih reke
(med robom zazidave, cestami ter reko). Širše območje obdelave je
zaledje Savskega prostora, glede povezav tudi mesto kot celota.
Izdelava naloge izhaja iz potrebe razpolagati z izhodišči, ki bi delovala v
smislu varovanja in razvoja prostorskih celot. Namen naloge je s
pomočjo analize prostora, upoštevanja že znanih programskih
usmeritev, strukturnih in morfoloških značilnosti prostora ter pomena
reke in obvodnega prostora kot ekološke prvine, pripraviti strokovne
podlage za uvajanje posameznih programov in izvajanje posegov v
obvodni prostor. Naloga je bila ena od podlag za pripravo Prostorske
zasnove MOL ter je bila osnova za pripravo vzorčnega primera KZ po
ZUreP‐1.

(2) Soča, 2014 (levo): Primer ponazarja poudarjeno obdelavo
dejavnosti, ki se izkazuje kot najbolj problematična – naloga je
osredotočena na turistične in rekreacijske ureditve. Obravnava širši
(ob)rečni prostor, podrobneje pa EUP, ki so v OPN opredeljene kot
območja zelenih površin in površine za turizem. Namen naloge je
uskladiti interese na širšem območju sotočja Soče in Tolminke do
mere, da bo prostor deloval kot celota ter razporediti dejavnosti tako,
da bodo konflikti na posameznem ožjem prostoru čim manjši.
(3) Ankaran, 2017 (desno): Primer ponazarja enovito in celostno
obravnavo prostora s poudarjenim turističnim potencialom in pestro
kulturno krajino, ki temelji na prepoznavnosti in dobri ohranjenosti
območja. V občutljivem obalnem pasu se pojavljajo nasprotujoči
interesi v zvezi z rabo prostora ter pritiski poselitve znotraj območij
kulturne krajine z značilnimi kulturnimi terasami. Naloga se osredotoča
na krajino, njene vidne kakovosti, prepoznavnost, biotsko in krajinsko
pestrost, naravne in kulturne kakovosti območja, upošteva dejavnosti
na kopnem in na morju ter opredeljuje njihove vplive, konfliktna ter
degradirana območja. Zaradi celovitega upravljanja obalnih območij,
povezanosti med kopnim in morskim okoljem se analiza in vrednotenje
posameznih sestavin ne končajo na obalni liniji, kjer se sicer končajo
pristojnosti občine glede urejanja prostora, ampak se projekt ukvarja
tudi z 200 metrskim pasom morja.
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Drugi primeri

(4) Velika planina, 2018 (levo): Primer ponazarja konceptualno KZ,
usmerjeno v oblikovanje strateških izhodišč varstva in razvoja. Predmet
naloge je priprava strokovne podlage ter alternativnih razvojnih
scenarijev razvoja na širšem območju Velike planine. Strokovne
podlage in izbrani koncept so podlaga za izdelavo strategije razvoja
Velike planine, predvidene v skladu z določili OPN Kamnik. Vključevala
bo vsa področja in dejavnosti na omenjenem območju ter bo podlaga
za vzpostavitev prostorskih pravnih režimov, izvedbenih prostorskih
aktov, upravljavskih načrtov ter posledično projektov za razvoj
dejavnosti in trajnostno varstvo prostora.
(5) Izola, 2019 (desno): Primer ponazarja primer smiselnosti obravnave
prostora občine kot celote. Obravnava zaledni del Občine Izola. Naloga
sledu ciljem in usmeritvam EKK – KZ je korak k zagotavljanju celovitega
varstva, načrtovanja in upravljanja krajine, ki skuša v čim večji meri
preseči parcialni oziroma enostranski pogled na prostor, ki je že sam
po sebi celovit in predstavlja osnovo za izvajanje raznovrstnih
dejavnosti in izražanje različnih potreb ter interesov. KZ je izdelana z
upoštevanjem določil ZUreP‐2 in je podlaga za pripravo OPN.

(6) Bled, zasnova, 2018 (levo): Primer ponazarja podrobno obravnavo
– celovito prenovo območja izrazite krajinske, dediščinske in naravne
vrednosti. Za območje je bila predpisana priprava konservatorskega
načrta za prenovo, zato je smiselno upoštevan pravilnik o njegovi
pripravi. Obravnavane so EUP, v katerih so predvidene prostorske
ureditve. Strokovna podlaga je osredotočena na reševanje ključnih
problemov (prometa, neustrezne obstoječe rabe in ureditev). Namen
je podati oceno stanja prostora, preveriti možnosti prenove obstoječih
ter umestitve novih ureditev in objektov, ki podpirajo ohranjanje
kulturne dediščine in narave ter razvoj kulturne in turistične ponudbe,
podati celovito zasnovo območja in posameznih objektov ter podati
izhodišča za določitev PPIP v OPN.
(7) Podvolovljek, 2006 (desno): Primer ponazarja obravnavo majhnega
območja v hribovitem svetu, pri čemer pa sta vsebina in podrobnost
obravnave naravnani na straško raven občinskega prostorskega
načrtovanja (KZ je bila v skladu z ZUreP‐1 pripravljena za SPRO).
Območje zajema južni, pretežno travniški del doline Podvolovljek. V
ospredju obravnave je uskladitev različnih interesov (ob upoštevanju
cilja ohranjanja prepoznavnosti krajin in njihovih naravnih kakovosti),
sanacija razvrednotenih območij in usmeritve za urejanje po
posameznih področjih.
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Primeri sprememb in razvrednotenj v prostoru

Drugi primeri

1

5

2

6

3

7

4

8

Spremembe v prostoru zaradi razvoja in naravnih procesov se
prepogosto izkažejo kot razvrednotenja v prostoru. S KZ je možno
takšne situacije preprečevati (z usmeritvami za ohranjanje krajinskih
značilnosti in prvin, lociranjem novih ureditev na ustrezne lokacije,
opredelitvijo (ne)dopustnosti posegov, usmeritvami za urbanistično,
arhitekturno in krajinskoarhitekturno oblikovanje) ali jih sanirati (z
usmeritvami za arhitekturno in urbanistično preoblikovanje,
oblikovanje reliefa in zasaditve).
(1) Stihijska gradnja v vinogradniškem območju postopno požira
vinograde (Doblička gora). Za taka območja so potrebne jasne
usmeritve glede dopustnosti umeščanja novih objektov in njihovo
oblikovanje.
(2) Neustrezna prenova obstoječih stavb v podeželskih naseljih,
umeščanje novih objektov brez upoštevanja konteksta prostora,
neustrezno oblikovanje in uporaba fasadnih elementov in stavbnih
členov novih stavb, raznoliko ograjevanje parcel (Spodnja Polskava).
Na vseh ravneh družbe se je treba prizadevati za dvig bivalne kulture in
kakovostne arhitekturne rešitve. Pomemben prispevek k tem
prizadevanjem je sprejeta Arhitekturna politika Slovenije: Arhitektura
za ljudi (2017).
(3) Prepoznavnost tradicionalne razpršene poselitve hribovitih območij
ogrožata tako nenadzorovana gradnja kot zaraščanje (Podlonk).
(4) Prehodi med mestom in kulturno krajino – prostor prepletanja
kmetijstva, obrtnih con, nove (pogosto tipološko neprimerne in
parcialno načrtovane) poselitve in prostočasnih dejavnosti so še
posebej problematični (Sostro). Terjajo pravočasno in skrbno
prostorsko načrtovanje, predvsem robov, tipologije pozidave in prvin
zelenega sistema/infrastrukture, ki so ključnega pomena za privlačna
rekreacijska območja, ohranjanje biotske raznovrstnosti in blaženje
posledic podnebnih sprememb.
(5) Globalni trend razvojnega pritiska na obalna območja (angl.
coastalization) je očiten tudi v slovenski Istri (Seča in Sečoveljske
soline). Z novo poselitvijo nezadržno izginjajo značilnosti, zaradi katerih
je ta prostor (bil) privlačen za razvoj tovrstne poselitve.
(6) Neracionalno umeščanje obrtno poslovnih con je predvsem
posledica odsotnosti regionalne ravni prostorskega načrtovanja.
Ureditve praviloma niso celovite (Bušinja vas).
(7) Na problematiko neprimernega oglaševanja in informacijske
infrastrukture stroka že dolgo, a neuspešno opozarja.
(8) Tudi neurejena vrtičkarska območja so še prisotna, vendar se na
tem področju postopno vendarle uvaja dobra praksa. Pomemben
premik na obeh področjih lahko prinesejo odloki o podobi naselij in
krajine, vendar sami po sebi ne bodo dovolj – potrebno bo aktivno
sodelovanje z uporabniki prostora.
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(9) Vidno izstopajoči, arhitekturno šibki, z lokalnimi značilnostmi
neskladni ter krajinsko‐arhitekturno neurejeni objekti in naprave GJI.
Poseben problem so območja izrazitega plastenja infrastrukturnih
objektov (spodaj). Oblikovanju teh objektov je treba namenjati
bistveno večji pozornost.

Drugi primeri

9

11

(10) Avtocestno omrežje je močno poseglo v slovensko krajino,
neposredno in posredno – z intenzivnim razvojem v bližini avtocestnih
priključkov (AC priključek Novo mesto – zahod).
(11) Krnitev celovitost območij stavbne dediščine zaradi kumulativnih
vplivov različnih posegov v vplivnem območju (Ravno pri Krškem,
cerkev Sv. Lenarta). Potrebno je sočasno in celovito prostorsko
načrtovanje.
12

(12) Nedomišljeno umeščanje stebrov daljnovoda – v osi pogleda in
dostopa do zaselka in kulturnega spomenika (Ržiše, grad Gamberk).
Daljnovodi močno zaznamujejo podobo krajine, zato so prizadevanja
za njihovo kabliranje logična.
(13) Sončne elektrarne ne pomenijo samo prehoda v nizkoogljično
družbo, ampak lahko tudi razvrednotenje krajine in konkurenčno rabo
kmetijski pridelavi (Vrenska gorca). Posebej problematično je
nespoštovanje vrednot in režimov kulturne dediščine – umestitev
sončne elektrarne pred Minoritskim samostanom Olimje, v vplivnem
območju enega najbolj prepoznavnih slovenskih kulturnih spomenikov
in območju naselbinske dediščine, je nerazumna (Olimje). Zaradi
pričakovanega trenda naraščanja njihove uporabe in posledičnih
razvrednotenj v prostoru je treba nujno pripraviti priporočila za
njihovo umeščanje in oblikovanje.

13

10
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(14) Golf igrišče pomeni veliko spremembo v krajini in omejitev
prehodnosti prostora (Otočec ob Krki).

Drugi primeri

14

18

15

19

16

20

17

21

(15) Žičniške naprave na smučiščih ostajajo vidna motnja celo leto,
ponekod so brežine podvržene eroziji (Gače).
(16) Nedovršena ureditev »rekreacijsko turističnega centra« (Zapotok).
Ob dobrem načrtu krajinske arhitekture bi lahko bi rezultat bistveno
boljši.
(17) Stihijsko urejanje turistično rekreacijske infrastrukture zmanjšuje
privlačnost naselij in krajine (Bohinj). Celovite in domišljene
arhitekturne in krajinsko‐arhitekturne ureditve, vključno s celostnimi
grafičnimi podobami, so ključnega pomena.
(18) Parkirišče (pohodniško izhodišče), ki razvrednoti celovitost vasice
in prostor stavbne dediščine na grebenu. Umeščanje tovrstne
infrastrukture v krajino terja razmislek o lokaciji in podobi (npr.
uporabi travnih rušnikov, ločilnega zelenja) (Prtovč, cerkev Marije
Pomočnice).
(19) Številne gramoznice pomenijo velik obseg razvrednotenj v
prostoru in so precejšen okoljski problem (vabljiv prostor za nelegalna
odlagališča, ranljivo območje za onesnaževanje podtalnice). Imajo pa
ta območja pogosto dober potencial za sanacijo (rekreacijska območja,
območja povečevanja biotske pestrosti, deponije inertnih in v
gradbeništvu neuporabnih viškov materiala (Pleterje).
(20) Problematika poplavne ogroženosti je v veliki meri posledica
nerazumne gradnje na poplavnih območij (Ljubljansko barje). Ukrepi za
zagotavljanje poplavne varnosti morajo upoštevati tudi krajinski vidik
ureditev.
(21) Poseben problem v krajini so razvrednotenja zaradi zemeljskih
plazov, snegolomov in vetrolomov, posledično tudi podlubnikov
(Dobrča).
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(22) Zamenjava kmetijske kulture lahko pomeni bistveno spremembo
krajinskega vzorca in krajinske slike. Nov nasad orehov znotraj
območja Krajinskega parka Goričko je na terasiranem pobočju, na
katerem je vinograd izpričan že na jožefinskem katastru. Ko bodo orehi
zrasli, se gradu Grad in okoliških hribov ne bo več videlo. Umeščanje
trajnih nasadov mora biti celovito, upoštevati tudi ohranjanje značilnih
pogledov (na kulturne spomenike).
(23) Rastlinjaki so pomembni za zagotavljanje prehranske samooskrbe
in vitalnosti podeželja, vendar prinašajo vedno večje razvrednotenje
slovenske krajine, z »odpravo birokratskih ovir« za gradnjo bo prišlo do
njihovega razmaha, zato je pravočasno in dobro usmerjanje na
ustrezne lokacije ter regulacija podobe ključnega (zgoraj Ljubljansko
barje, spodaj Sela pri Ratežu).

Drugi primeri
22

26

23

27

(24) Mreže za zaščito pred točo so seveda razumen ukrep, vendar bi z
namenom zmanjševanje njihove vidne izpostavljenosti kazalo večjo
pozornost namenjati njihovi barvi in prosojnosti (Mestni vrh pri Ptuju).
(25) Divja odlagališča in skladiščenja na neprimernih mestih so še
vedno velik problem. Ker javno komunalno podjetje ne razpolaga z
ustreznim reciklažnim dvoriščem, odlaga gradbeni material na njivo
(spodaj, Goričko). Takšne situacije kažejo predvsem na nizko zavest o
pomenu kakovostnega prostora in čistega okolja v družbi.
(26) Tehnična regulacija potoka, tudi neskladna z režimom v
Krajinskem parku Goričko (Bodonci). Sonaravnemu urejanju vodotokov
in renaturaciji kanaliziranih/zacevljenih potokov bo treba namenjati
bistveno več pozornosti.

24

(27) Grbinastih travniki so prepoznavna krajinska prvina (zgoraj), ki se
izgublja z izravnavanjem zaradi lažje košnje (spodaj) (Uskovnica).
(28) Zaraščanje prinaša izgubo kulturnosti slovenskih krajin. Spodbude
kmetijske politike za odpravo zaraščanja in prizadevanja za povečanje
prehranske samooskrbe obetajo, da se bo ta proces vsaj deloma
zaustavil (Kočevski Rog).

25

28
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Priporočila

Izhodišča

Projektna naloga in
vsebinjenje

Projektna naloga je formaliziran zapis namena, obsega, načina izdelave
in vsebine ter finančnega in časovnega okvira izdelave KZ. Dobra
projektna naloga je temeljni predpogoj ustrezno izdelane KZ ter
izhodišče za (javno) izbiro izdelovalca KZ.
Vsebinjenje, uveljavljeno predvsem na področju presojanja vplivov na
okolje, je nadvse koristno orodje tudi za uspešno izdelavo KZ, saj:
 pripomore k ustvarjanju celovite predstave o obravnavanem
prostorsko‐načrtovalskem problemu,
 predoči pričakovanja deležnikov v postopku, vključno s pričakovanji
javnosti,
 omogoča določitev ključnih vprašanj, ki se naj jim nameni posebno
pozornost in hkrati prepreči zbiranje nekoristnih informacij,
 z zgodnjo komunikacijo med deležniki omogoča tvoren proces
izdelave,
 lahko pripomore k odkrivanju alternativ.

Priporočila
(1) Za pripravo projektne naloge je odgovoren pripravljavec/naročnik KZ,
smiselno pa je, da izdelavo poveri referenčnemu strokovnjaku s področja
izdelave KZ ali inženirju.
(2) Za potrebe priprave projektne naloge se priporoča izvedbo
vsebinjenja in sodelovanje ključnih udeležencev pri urejanju prostora,
predvsem varstvenih nosilcev urejanja prostora (NUP), pobudnikov in
nosilcev razvojnih programov, neposrednih uporabnikov krajine.
Vsebinjenje se praviloma izvede kot konferenca/delavnica udeležencev
lahko pa tudi korespondenčno.








tipov, ...), če se njihov manko ugotovi v fazi vsebinjenja in priprave
projektne naloge, ter
morebitnimi posebnosti v načinu izdelave KZ (npr. pripravo KZ kot/z
vsebinami konservatorskega načrta za prenovo, za potrebe določitve
TVKZ),
udeležence v procesu izdelave ter način sodelovanja z njimi,
faznost in roke,
finančni okvir,
sestavo delovne skupine (interdisciplinarnost, usposobljenost).

(5) Projektna naloga mora biti vsebinska in ne zgolj povzetek zakonskih
določil ali priporočil iz tega gradiva.
(6) Projektna naloga obrazloži/utemelji izdelavo KZ – povzame obvezo,
če je ta določena z aktom po predpisih s področja varstva kulturne
dediščine ali RPP/OPP in pojasni, po kakšnih merilih je določena izdelava
KZ in območje obravnave. Projektna naloga določi le okvirno območje KZ
ter vsaj okvirne cilje razvoja in varstva. Končno območje KZ se opredeli v
procesu izdelave KZ (glej podrobnejša priporočila glede območja KZ v
poglavju 3 Priporočil). Podobno se med samo pripravo KZ preverijo,
nadgradijo in potrdijo cilji razvoja in varstva.
(7) V primeru, da se urbanistična in krajinska zasnova izdelata kot skupna
strokovna podlaga, se v projektni nalogi (in kasneje v fazi podrobnejše
razdelave KZ) smiselno prilagodi metodo dela – kombinira strukturo ter
vsebino UZ in KZ.

(3) Del analitične faze KZ mora dejansko biti opravljen že za potrebe
projektne naloge. Pregleda se temeljna gradiva (npr. Regionalizacijo
krajinskih tipov Slovenije), izhodišča strateških dokumentov na področju
urejanja prostora (hierarhično nadrejene prostorske akte) in povezanih
resornih področij (kmetijstvo, turizem, urejanje voda, ...), že izdelana
gradiva, javno dostopne podatke.
(4) Projektna naloga opredeli:





namen (ozadje, značaj),
okvirno območje,
želeno stanje krajine ter okvirne cilje razvoja in varstva,
izhodišča, sklice na hierarhično višje prostorske akte in relevantne
strateške/razvojne resorne dokumente,
 usmeritve in/ali vprašanja, na katera naj odgovori proces izdelave KZ
za celoto ter posamezna področja in območja,
 način izdelave – metodo dela, strukturo in vsebino: proces izdelave,
opravila/korake, predvidene analize, podrobnost, pričakovane
rezultate ‐ vsebine KZ (opredelitev področij, ki naj bodo predmet
podajanja usmeritev),
 vključno z izvedbo morebitnih podrobnejših analiz in strokovnih
podlag za KZ (npr. hidrološko‐hidravlične študije, kartiranja habitatnih
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3

Podrobnejša razdelava
krajinske zasnove – uvod
in izhodišča

Priporočila

Izhodišča
Podrobnejša razdelava KZ je začetno opravilo/korak operativne izdelave
KZ in jo praviloma izvede že izbrani izdelovalec KZ. Izvedba sledi
projektni nalogi, zahtevnost je v veliki meri odvisna od kakovosti
projektne naloge. Podrobneje se opredelijo vsebine, ki jih praviloma
opredeljuje že projektna naloga oziroma na novo tiste, ki v projektnih
nalogi še niso opredeljene. Pregleda se dostopna gradiva. Podrobneje se
opredeli metoda dela (način izvedbe posameznih analiz), vsebina in
struktura gradiva (nastavi kazalo), grafične priloge (kartografske podlage,
legende, merilo, format).
Rezultat tega koraka se v KZ kot gradivu odraža kot uvod in izhodišča, v
katerih se pojasni okvir in ozadje izdelave.

Priporočila
Struktura gradiva
(1) Gradivo KZ se načeloma strukturira po naslednjih sklopih:
 uvod in izhodišča,
 analiza in vrednotenje,
 koncept, zasnova in usmeritve.
Vsebine po sklopih se izdela bodisi v enem bodisi v več ločenih,
vsebinsko smiselno zaokroženih in poimenovanih poglavjih na prvi
hierarhični stopnji (glej primer na strani 29 ter podrobnejša priporočila
po posameznih sklopih).13
(2) Gradivo KZ se lahko strukturira na več načinov:
 za posamezen dejavnik (plast, vsebino) se prikaže sosledje stanje –
vrednotenje – predlog (rešitve, pogoja, ukrepa) (glej poglavje 4.2,
primer 10.2: Bled, 2018),
 se posamezne dejavnike naniza (in smiselno združuje) po poglavjih,
kot so stanje, vrednotenje in predlog,
 se opravi analiza stanja in delno vrednotenje po posameznih
dejavnikih (plasteh, vsebinah) ter se vrednotenje povzame v celoviti
problemski in vrednostni analizi, v nadaljevanju pa predlog prikaže na
konceptu in zasnovi (glej vzorčni primer).
(3) Če to dopuščata merilo in preglednost, se grafični del prikazuje med
tekstom (tudi zaradi tega se kot najbolj smiselno zdi gradivo v A3
formatu). V primeru, da je grafični del v prilogi (posebnih datotekah), se
v tekstu z opombo opozori na povezano grafično prilogo.
(4) V zaključku gradiva se navede vire in literaturo.
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Ne glede na to, da večina referenčnih gradiv ločuje uvod in izhodišča, priporočila ne
določajo dveh ločenih sklopov/faz priprave KZ. Vsebine, ki so priporočene za
izhodišča, so po gradivih sicer razporejena zelo različno – v uvodu, v izhodiščih, pa
tudi v analizi. Smiselno so postavljena v izhodišča, možno pa je tudi njihovo
prerazporejanje. Večina gradiv govori le o "analizi", ker priporočila želijo izpostaviti
"vrednotenje", je dodano v naslov sklopa.

Uvod
(4) Uvod obsega predvsem vsebine/poglavja, kot so (strukturira in
poimenuje se jih smiselno):
 namen,
 vsebina in metoda dela,
 območje KZ.
Če se uporablja običajen naslov "namen in cilji", je treba dejansko opisati
in ločiti namen (čemu bo služila strokovna podlaga) in cilje (kaj
konkretno želi strokovna podlaga doseči, preveriti, spremeniti, prikazati)
(glej več o tem v Rozman, 2008). Prav tako se ne sme mešati ciljev
izdelave strokovne podlage in ciljev razvoja in varstva (glej v
nadaljevanju).
(5) Namen. Poda se informacije, kot so:
 namen – kaj je KZ, raven, čemu bo služila KZ, cilji izdelave, katere
probleme rešuje, razlogi/povod za izdelavo;
 ozadje – osnova za izdelavo, bodisi obveza (sklic na izhodišča za
pripravo RPP, sklep o pripravi OPP, določila RPP ali OPP, akt o
določitvi območja po predpisih s področja varstva kulturne dediščine)
bodisi zaveza občine (sklic na izhodišča za pripravo OPN in sklep o
pripravi OPN);
 značaj – podrobnost, vsebine, na katere se KZ osredotoča;
 povezanost z drugimi prostorsko načrtovalskimi opravili in rešitvami –
na podlagi kakšnih predpostavk je izdelana, iz katerih strateških
izhodišč izhaja, v katere širše sistemske rešitve je vpeta, na katere
strokovne podlage za celotno območje prostorskega akta se
navezuje.
(6) Vsebina in metoda dela. Navede se predpise, ki so bili (smiselno)
upoštevani (ključne, torej tiste, ki so imeli vpliv na vsebino in metodo
dela, celoten seznam sodi med vire in literaturo). Opiše se način izdelave
– struktura in vsebina gradiva, metoda dela (izdelane analize,
podrobnost, opozori na morebitno pripravo variantnih rešitev ali
podrobnejšo obravnavo posameznih prostorskih ureditev). Opozori se na
sodelovanje z udeleženci urejanja prostora (glej v nadaljevanju).
(7) Območje krajinske zasnove. Opiše in utemelji se območje, ki ga
obravnava KZ. Opis lahko vključuje že splošni opis območja (lahko pa je
ta del izhodišč ali uvod v analizo).
Izhodišča
(8) Izhodišča so namenjena povzetku relevantnih dokumentov,
opredelitvi predpostavk, teoretičnih osnov, ciljev. V primeru večjega
obsega izhodišč je smiselna izdelava samostojnega, od uvoda ločenega
poglavja. Izhodišča obsegajo predvsem vsebine/poglavja, kot so
(strukturira in poimenuje se jih smiselno):






splošni opis območja,
pravni okvir,
prostorski akti in povezani strateški dokumenti,
predhodne strokovne podlage in ostala gradiva,
smernice nosilcev urejanja prostora,
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 teoretične osnove,
 udeleženci pri izdelavi krajinske zasnove in način sodelovanja z njimi,
 želeno stanje krajin ter cilji razvoja in varstva.
(9) Splošni opis območja:
 območje KZ se postavi v kontekst širšega prostora, prikaže in opiše se
položaj in pomen v regiji/občini, vpetost v strateško določena
območja (krajinska območja s prepoznavni značilnostmi na nacionalni
ravni, območja zelene infrastrukture na ravni države), smeri
prometnega in rekreacijskega povezovanja;
 opiše se osnovne (krajinske, geografske) značilnosti
 opiše se zgodovinski okvir (če temu ni namenjeno posebno poglavje v
analizi);
 značilnosti območja se ponazori z ilustracijo, infografiko, panoramsko
sliko, tipičnimi prizorišči, itd.
(10) Pravni okvir. Navede in povzame se:
 bistvene predpise Republike Slovenije,
 mednarodne konvencije, resolucije, deklaracije (npr. dokumente, kot
so Evropska krajinska konvencija, Evropska strategija kulturne
dediščine za 21. stoletje, Agenda 2030).
Gradivo naj se ne izgubi v navajanju in povzemanju teh dokumentov
(velja tudi za naslednjo točko). Navaja se zgolj za obravnavano območje
ali ključna obravnavana področja pomembne dokumente, ki odločilno
vplivajo na načrtovanje ali s katerimi je moč argumentirati posamezne
rešitve.
(11) Prostorski akti in povezani področni strateški dokumenti. Analizira
in smiselno povzame se:
 nadrejene prostorske akte (upoštevajoč raven obravnave) – SPRS,
RPP, OPP ali strateški del OPN;
 OPN, OPPN‐je in odlok o podobi naselij in krajine, ugotovi morebiten
manko določil, s predvidenimi ureditvami neskladna določila;
 izvedbene državne prostorske akte,
 druge dokumente, kot so npr. Arhitekturna politika, Krajinska politika
Slovenije.14
Analizira in po potrebi smiselno povzame se strateške in operativne
razvojne dokumente s področij (resorjev, sektorjev) povezanih z
urejanjem prostora:15
 kmetijstva in razvoja podeželja: Nacionalni program o strateških
usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva "Naša hrana,
podeželje in naravni viri od leta 2021" (2020), Program razvoja
podeželja RS za obdobje 2014–2020 (2019) ter strategije lokalnega
razvoja lokalne akcijske skupine (LAS), Skupna kmetijska politika (po
letu 2020);
14

V času priprave priporočil še v pripravi.
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Seznam področij in poimenovanja se med različnimi dokumenti (podzakonskimi akti,
navodili) razlikujejo, ne ustrezajo povsem resornim poimenovanjem ali aktualnim
nazivom splošnih smernic. Osnova za gornji seznam je četrti odstavek 39. člena
ZUreP‐2, vendar je nekoliko dopolnjen (npr. dodan turizem, gospodarstvo). Smiselno
bi bilo poenotenje v vseh dokumentih.
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 gozdarstva, lovstva in ribištva: Nacionalni gozdni program (2007),
Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa
2017–2021 (2017)), gozdno gospodarski načrti;
 varstva okolja: občinski programi varstva okolja;
 ohranjanja narave: načrti upravljanja zavarovanih območij;
 upravljanje voda: načrta upravljanja voda na vodnih območjih (2016),
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (2017), Program ukrepov
upravljanja voda (2016);
 celostnega ohranjanja kulturne dediščine ter kulture: Strategija
kulturne dediščine, lokalni kulturni programi, načrti upravljanja
spomenikov in spomeniških območij;
 zdravja: Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje
telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga (2020);
 prometne infrastrukture, prometnih omrežij ter trajnostne
mobilnosti: Strategija razvoja prometa v RS (do leta 2030), Resolucija
o nacionalnem programu razvoja prometa v RS (do leta 2030),
celostne prometne strategije, mobilnostni načrti;
 turizma, športa in rekreacije: Strategija trajnostne rasti slovenskega
turizma 2017‐2021 (2017), t.i. master plani turistične makro regije);12
 gospodarstva, lokalnega in regionalnega razvoja: strategije razvoja
občin, regionalni razvojni programi;
 energetike: Energetski koncept Slovenije,12 Nacionalni energetski in
podnebni načrt Slovenije (2020) ter drugi strateški razvojni
dokumenti,16 lokalni energetski koncept;
 rudarstva – izkoriščanja mineralnih surovin: Državna rudarska
strategija;
 obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva
pred požarom: Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letih od 2016 do 2022 (2016).
Analiza naj bo namenjena seznanitvi z izhodišči (KZ lahko prispeva k
uresničevanju zavez ali ukrepov iz teh dokumentov), oblikovanju
programskih izhodišč (glej poglavje 4.1) ter ugotavljanju
potrebnosti/smiselnosti dopolnitve teh dokumentov na podlagi
ugotovitev KZ (glej poglavje 12.7).
(12) Predhodne strokovne podlage in ostala gradiva. Preveri se obstoj
in povzame ugotovitve predhodnih strokovnih podlag, raziskovalnih
projektov, monografij, člankov (ali se jih smiselno navaja in povzema v
analizi in vrednotenju, velja tudi za Regionalno razdelitev krajinskih tipov
Slovenije, 1998).
(13) Smernice nosilcev urejanja prostora. Upošteva se splošne smernice
NUP. V kolikor so v postopku priprave akta že pridobljene konkretne
smernice NUP, se jih povzame in smiselno analizira. Po uveljavitvi
Kataloga krajin (Izhodišča za oblikovanje krajinske politike, 2019) se
povzame tudi smernice, ki se nanašajo na obravnavano območje
(katalog naj bi se uveljavil kot temeljnega orodja varstva, upravljanja in
načrtovanja krajine ter obvezujoče podlage v načrtovalskem in/ali
odločevalnem procesu).
(14) Teoretične osnove. V primeru izdelave KZ za posebna območja (npr.
obrečni prostor (glej primer 5) ali prostorske ureditve (npr. umeščanje
16

https://www.energetika‐portal.si/dokumenti/strateski‐razvojni‐dokumenti/

vetrnih elektrarn) se nadvse priporoča pregled literature (primerov,
priporočil) in navedba temeljih načel umeščanja. Kot smiselna se lahko
izkaže tudi priprava pojmovnika.
(15) Udeleženci pri izdelavi krajinske zasnove in način sodelovanja z
njimi. Navede se udeležence pri urejanju prostora, ki so sodelovali pri
izdelavi KZ in način sodelovanja z njimi (delavnice, ...). Predstavi se
zaključke sodelovanja in kako se odražajo v rešitvah. Glej podrobnejša
priporočila v nadaljevanju.
(16) Želeno stanje krajin ter cilji razvoja in varstva. Navede se želeno
stanje krajin ter cilje razvoja in varstva. Pomembno je, da se želeno
stanje in cilji vsaj okvirno opredelijo že na samem začetku izdelave KZ,
saj ti narekujejo sam proces, osredotočenost analiz in vrednotenja. Na
podlagi ugotovitev analize in vrednotenja se preveri in po potrebi
prilagodi v okviru oblikovanja koncepta razvoja in varstva, s katerim se
želeno stanje in cilje opredmeti, z ukrepi v nadaljevanju KZ pa zagotavlja
izvedbo. Glej podrobnejša priporočila v nadaljevanju.17
Območje krajinske zasnove
(17) V pripravljalni fazi KZ se določi okvirno območje KZ.18 Dokončno se
območje KZ opredeli na podlagi ugotovitev analize, komunikacije z
nosilci urejanja prostora, koncepta in presoje glede obsega potrebnih
usmeritev. Posamezne vsebine KZ morajo upoštevati tudi kontekst
širšega prostora (funkcionalne, sistemske, ekološke) povezave, ki segajo
izven samega območja obdelave.
(18) Območje KZ sledi namenu KZ. Obsega prostorsko, percepcijsko,
funkcionalno, interesno, problemsko in/ali glede možnih alternativ
zaokroženo krajinsko območje s prepoznavnimi naravnimi, kulturnimi ali
poselitvenimi značilnostmi. Vanj so vključena tudi naselja, za katera ni
predvidena izdelava urbanistične zasnove. Območje KZ v primerih, ko je
predmet obravnave območje, ki je zavarovano ali predlagano za
zavarovanje po predpisih s področja varstva kulturne dediščine ali
ohranjanja narave zajame celotno takšno območje, vključno z vplivnim
območjem, če je to smiselno, pa tudi širše območje.
(19) Zaobjame se celotno/celovito območje, ki ustreza merilom za
izdelavo KZ. Izogiba se izdelavi KZ le za del takšnega območja ter
izrezovanju posameznih območij, npr. poselitvenih območij. Če se
izdelujejo strokovne podlage za poselitev, naj se izdelujejo
sočasno/usklajeno z izdelavo KZ. Če so v območju KZ območja, ki so
predmet posebne prostorsko‐načrtovalske obravnave (npr. z državnim
prostorskim načrtom), se ta območja prikaže in pojasni stališče KZ do teh
območij. Podobno velja za območja, katerih obravnava ni potrebna, ker
je regulacija v prostorskih ali drugih aktih že ustrezna. KZ se lahko izdela
tudi kot ena strokovna podlaga za več prostorsko ločenih zaokroženih
območij – na ta način se zagotovi metodološko usklajen pristop.
17

Zaradi pomena ta vsebina sodi v uvodni del KZ, hkrati pa je želeno stanje krajine
koristno imeti zapisano tudi ob opisu razvojnega in varstvenega koncepta ali ga v ta
opis smiselno vključiti.

18

Glede na dosedanje izrazoslovje je ukinjeno uveljavljen izraz "ureditveno" pred
območjem, ta izraz je po ZUreP‐2 rezerviran za "ureditveno območje naselij". Tudi
sicer, glede na to, da gre za strokovno podlago in ne prostorski akt, izraz ni smiseln.
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(20) Meja območja KZ se določi glede na naravne meje v prostoru
(grebene in druge reliefne ločnice) ali glede na meje območij, ki so po
naravnih ali kulturno krajinskih značilnostih homogene (upoštevajoč
merilo obravnave). Če je le mogoče, naj meja sovpada z že obstoječimi
razmejitvami – sledi administrativnim mejam (občin, zavarovanih
območij, katastrskih občin, parcelnim mejam) in v prostorskih aktih
določenim območjem (enotam urejanja prostora) ali pa naj sledi drugim
izrazitim linijam v prostoru .

(26) Kadar ni mogoč prikaz na enem grafičnem listu, se pred grafičnim
delom vloži pregledni list ali prikaz razdelitve kart na liste. Če je to glede
na obseg in merilo smiselno, se uporablja uradna razdelitev teh listov in
njihova označba, vključno z navedbo njihovih zaporednih številk.

Grafični del krajinske zasnove

(28) Opisi naj bodo kratki in jedrnati, osredotočeni na ključne vsebine.
Obsežnih besedil iz virov naj se ne prepisuje, ampak naj se te vire vlaga v
priloge (v digitalni obliki) ter na njih ustrezno skliče.

(21) Pri pripravi grafičnega dela se smiselno uporablja predpise, navodila
in priporočila, ki se nanašajo na izdelavo grafičnih delov prostorskih
aktov.19
(22) Grafični del KZ se izdela in preda (naročniku, izdelovalcu
prostorskega akta) kot digitalna prostorska baza v vektorskem tipu s
pripadajočimi opisnimi podatki, pri čemer se smiselno upošteva pravila,
ki veljajo za vzpostavitev prostorskih informacijskih sistemov. Digitalni
prostorski podatki se vodijo s topološko pravilnimi poligoni, s topološko
pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.
(23) Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti povezljivi s
formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu digitalnih prostorskih
podatkov je treba upoštevati natančnost predpisanih geodetskih
podatkov.
(24) Grafičnih del KZ se prikaže bodisi na državnih kartah bodisi na
kartografskih podlagah, ki se jih iz obstoječih baz podatkov ustvari za
potrebe KZ. Kombinira se podatke kot so: različni (vektorski) topografski
sloji, lidar, ortofoto. Na prikaz se doda ključne informacije za čim lažje in
čim hitrejše razumevanje območja (imena poselitvenih območij, imena
domačij, smeri navezovanja, poimenovanja glavnih reliefnih oblik,
območij).
(25) Merilo grafičnega dela se prilagodi obsegu, namenu in ravni KZ ter
racionalnemu formatu gradiva, z upoštevanjem ustrezne čitljivosti
tiskane verzije:
 vsi prikazi naj bodo praviloma v istem merilu in na isti kartografski
podlagi (zaradi racionalizacije gradiva se lahko v manjšem merilu
prikažejo analize in vrednotenja),
 merilo naj ne bo manjše od 1:50.000,
 najbolj smiselna so merila med 10.000 in 15.000,
 kadar se izkaže potreba po nazornejši predstavitvi posamezne
prostorske ureditve ali območja, se posamezne vsebine KZ lahko
prikažejo tudi podrobneje (v merilih med 1:5.000 in 1:1.000).
19

Podzakonski akti in druga gradiva (pravilniki, navodila, ...) ne uporabljajo enotnega
termina, ponekod je "kartografski del", ponekod "grafični del", nekje tudi "grafični
prikazi". Podobno velja za "tekstualni" in "besedilni" del. V tem gradivu so
uporabljeni pojmi iz predloga Pravilnika o OPN in OPPN (januar 2020). Nasploh velja,
da je vse v zvezi s pripravo grafičnega dela KZ/UZ treba uskladiti z navodili za RPP
(glej pripombo 1 v poglavju 3 izhodišč), OPP in OPN. Nekatera od priporočila se lahko
kasneje tudi briše (npr. 21, 22, 25, 26) in le skliče na neka priporočila, ki bodo splošna
– vendar le, če bodo ta upoštevala specifiko UZ in KZ. Glej tudi opozorila glede
vsebine in legend v nadaljevanju.
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(27) Priporočila v zvezi z vsebino in oblikovanjem grafičnega dela so
podana po posameznih vsebinah KZ.
Tekstualni del krajinske zasnove

(29) Besedilo usmeritev naj bo v jeziku prostorskih aktov. Smiselno se
uporablja Nomotehnične smernice (Služba Vlade RS za zakonodajo,
2018).

Želeno stanje krajin ter cilji razvoja in varstva
(1) V skladu s točko d 6. člena EKK se vsaka pogodbenica zavezuje, "da
bo določila cilje kakovosti za prepoznane in ovrednotene krajine, in to po
posvetovanju z javnostjo v skladu s točko c 5. člena". Priporočila Odbora
ministrov (Recommendation CM/Rec(2008)3..., 2008) v zvezi z
opredeljevanjem ciljev kakovosti krajine (med drugim) določajo:
 nekaterim naravnim in/ali zgodovinskim prvinam se lahko nameni
posebna pozornost, da se ohrani njihova posebna vloga, poseben
zgodovinski pomen ter okoljski in drugi potencial;
 cilji morajo predstavljati predhodne smernice za pripravo ukrepov, ki
jih je treba sprejeti za varstvo, načrtovanje in upravljanje krajine v
daljšem časovnem obdobju;
 opredelitev ciljev kakovosti bi morala temeljiti na poznavanju
posebnih značilnosti in kakovosti krajine ter na opredelitvi njihove
dinamike in potenciala ter na tem, kako javnost dojema krajino;
 cilje kakovosti krajine je treba opredeliti s splošnimi instrumenti
krajinske politike za različne ravni (nacionalne, regionalne, lokalne
itd.).
Izhodišča za krajinsko politiko Slovenije (2019) namesto izraza "cilji
kakovosti krajine" (angl. landscape quality objectives) predlagajo
uporabo izraza "želeno stanje krajin" – z opredelitvijo namreč
odgovarjamo na temeljno vprašanje: "Kakšno krajino želimo imeti?".
Želeno stanje krajine naj bi bilo določeno tako na strateški/nacionalni
ravni20 kot na različnih/nižjih administrativnih ravneh in v krajinskih
enotah, za katere so opredelitve smiselno bolj konkretne/operativne.

20

Osnutek SPRS 2050 (december 2019) žal ne opredeljuje želenega stanja krajine, zgolj
v okviru cilja "krepitev prostorske identitete in večfunkcionalnosti prostora", ki jo
sestavljajo naravne vrednote in biotska raznovrstnost, kulturna dediščina ter krajina,
med prioritetami za doseganje tega cilja navaja "ohranitev in vzpostavitev
prepoznavnosti podeželske kulturne krajine, zlasti mozaičen preplet podeželskih
naselij in vasi ter kmetijske in gozdne krajine in prilagoditev infrastrukturnih in drugih
večjih sistemov ohranitvi naselbinske in krajinske prepoznavnosti ter ekološke
povezljivosti". Pojem želenega stanja krajine in/ali ciljev kakovosti krajine bi bilo
treba ustrezno vpeti tako v SPRS kot napovedane spremembe in dopolnitve ZUreP‐2.

(2) Želeno stanje krajine se v skladu z gornjimi izhodišči določi za
območje KZ. V primeru obravnave različnih krajinskih enot, se jih, če je
to smiselno zaradi njihove različnosti, določi ločeno za posamezno
enoto. Želeno stanje krajin je izraženo kot splošen cilj ali postulat
(izhodišče, zahteva, osnovno načelo, vizija). Opredelitev se dopolni z
opredelitvijo ciljev razvoja in varstva. Ti cilji so konkretnejši, lahko se
nanašajo tudi na posamezne ureditve, področja, območja, in so osnova
za opredelitev posameznih ukrepov. Želeno stanje krajine se določi v
sodelovanju z udeleženci pri urejanju prostora (glej v nadaljevanju).
(3) Želeno stanje krajine se lahko nanaša na doseganje načel urejanja
kulturne krajine (prilagojeno po Marušič in sod., 1998) in/ali
konkretnejše cilje, ki so povezani z določenim prostorom ali
problematiko (prilagojeno po Landscape quality objectives for Catalonia,
2005), pri čemer se krajino obravnava tako kot naravno zgradbo (krajino
samo zase) ter kot človekov bivalni in proizvodni prostor in vir. Želeno
stanje krajine se veže na oziroma se dosega z ohranjanjem,
načrtovanjem, rabo in upravljanjem krajine.
Želeno stanje krajine je kratka, ciljno usmerjena misel, kot na primer:
 ohranitev prvobitnosti in omogočanje nemotenega poteka naravnih
procesov,
 živost in dinamičnost krajine ter ohranitev njene sposobnosti
prilagajanja neizogibni prostorski preobrazbi brez izgube
individualnosti,
 pestrost in raznolikost krajine,
 edinstvenost ali redkost, prepoznavnost, ohranjena identiteta krajine,
 urejenost in harmoničnost krajine, videzna skladnost krajine brez
motenj in razdrobljenosti (npr. brez motečih prvin, neskladnih
zvokov, svetlobe ali onesnaženja, mir),
 ohranitev in krepitev posebnosti, prednosti in vrednot, tako snovnih
kot nesnovnih (ekoloških, zgodovinskih, estetskih, družbenih,
proizvodnih, simbolnih, povezanih s prepoznavnostjo) – duh prostora
– »genius loci«,
 spoštovanje preteklosti (npr. zgodovinske sledi v krajini) in
spoštovanje varstvenih izhodišč (npr. ohranjanje stavbnega fonda),
 dosežena skladnost med različnimi funkcijami in rabami v krajini,
 zagotovljene možnosti za vzdržen, ekonomsko uspešen in zdrav način
življenja (tudi za prihodnje rodove), dosežena skrbna raba naravnih
virov,
 omogočeno uživanje v krajini brez ogrožanja njene kakovosti in
individualnosti,
 izboljšana kulturna in socialna raven življenja v območju (npr.
družbena raznolikost, prispevek k individualni in socialni dobrobiti
prebivalstva, ureditev prometnih in komunalnih razmer),
 urejena, ohranjena in prenovljena naselja v krajini (kar vključuje npr.
izboljšanje podeželske poselitvene strukture, vzpostavljanje nove
identitete in kontinuitete naselja, prenovo ali preobrazbo naselij
zaradi razvojnih programov, izboljšavo bivalnih in delovnih pogojev v
naseljih itd.),
 mozaično prepletanje krajine in poselitvene strukture, povezanost
naselij s krajino (npr. komplementarnost urbanizacije in primarnih
rab, urejanje naselij v razmerju do varovanja kmetijskih zemljišč),
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 konkretne opredelitve za določena območja in njihove značilnosti
(vzorce, razmerja, prvine (naravne, ustvarjene itd.)...).

Sodelovanje z udeleženci pri urejanju prostora
(1) ZUreP‐2 v 39. členu opredeljuje nosilce urejanja prostora ter njihovo
vlogo pri pripravi prostorskih aktov. Nosilci urejanja prostora (NUP) na
državni ali lokalni ravni so se dolžni odzvati pripravljavcem prostorskih
aktov predvsem z zagotavljanjem strokovnih podlag s svojega področja,
razvojnih in varstvenih potreb, ki se nanašajo na prostor, ažurnih
podatkov ter smernic in mnenj. Skladno z zakonom morajo odgovorno in
tvorno sodelovati na vseh stopnjah postopka priprave prostorskih aktov;
zato je smiselno, da se vključijo tudi v pripravo strokovne podlage – KZ.
NUP k sodelovanju pozove pripravljavec/naročnik ali izdelovalec
strokovne podlage in sicer glede na vsebinske zahteve ter prostorski
okvir KZ. Sodelovanje je lahko v obliki (predhodnih) mnenj, delovnih
sestankov ali izdaje smernic za urejanje prostora.
Poleg nosilcev urejanja prostora je smiselno že med pripravo KZ vključiti
različne skupine uporabnikov prostora, javnost – prebivalce, obiskovalce,
uporabnike določene infrastrukture ipd.
(2) Spodbujanje participativnega procesa, ki zajema vključevanje
različnih deležnikov in komunikacijo že od samega začetka priprave
strokovnih podlag (KZ), je ključno za pripravo uspešnih, usklajenih in
široko sprejetih dokumentov, izdelovalcem pa omogoča tudi
vključevanje lokalnih in specifičnih znanj, in prepoznavanje različnih
potreb in interesov. Participativni proces prispeva k boljšemu
poznavanju prostora in problematike, kar je ključno za opredelitev ciljev
dokumenta, želenega stanja krajine ter varstvenih in razvojnih potreb. S
participativnim pristopom se zagotavlja višjo kakovost, legitimnost in
široko javno podporo, kar je predpogoj za uspešno izvajanje načrtovanih
ukrepov v prostoru.
Sodelovanje z udeleženci pri urejanju prostora je ključno za:







opredelitev različnih variant.
skupno oblikovanje vizij in ciljev,
usklajevanje različnih potreb in zahtev v danem prostoru,
komentiranje in konkretizacijo predlaganih rešitev,
večjo podporo in sprejetost predlaganih rešitev.

(3) Pripravljavcem so na voljo najrazličnejše tehnike, ki omogočajo
različne ravni participacije, od informiranja do skupnega oblikovanja
usklajenih rešitev, npr. predstavitve v medijih ter na javnih dogodkih,
javne razprave, delavnice, intervjuji, fokusne skupine, vprašalniki (npr. za
gospodinjstva ali določeno skupino uporabnikov prostora) ter sestanki s
predstavniki različnih institucij. Natančneje tehnike predstavljajo različni
priročniki, npr. Mežnarič in sod. (2008), Očkerl in sod. (2017).
(4) Za tvorno usklajevanje različnih interesov v prostoru je smiselna tudi
uvedba posvetovalnega telesa, ki je sestavljeno iz predstavnikov vseh
vključenih/zainteresiranih nosilcev urejanja prostora, upravljavcev
(krajinskih parkov in drugih zavarovanih območij) in svetovalnih služb
(kmetijski svetovalec, revirni gozdar) in predstavnikov javnosti, saj
omogoča bolj neposredno usklajevanje različnih pogledov ali interesov.
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

Priporočila
Rezultati, ki jih dosežemo v takem partnerstvu, so lahko veliko boljši od
tistih, ki jih dosežemo zgolj s sodelovanjem s posamičnim NUP. S
sodelovanjem teh deležnikov se rešitve iz KZ tudi laže prenesejo v
resorno/sektorsko delovanje in dokumente (glej poglavje 12.4).

Primer strukture krajinske zasnove
(1) Strukturo KZ se prilagodi namenu in vsebini KZ. Primer prikazuje
strukturo, ki ji sledi vzorčni primer v nadaljevanju gradiva.
1 UVOD
1.1 Namen
1.2 Vsebina in metoda dela
1.3 Območje krajinske zasnove
2 IZHODIŠČA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Opis območja krajinske zasnove
Pravni okvir
Predhodne strokovne podlage in ostala gradiva
Prostorski akti in povezani strateški dokumenti
Smernice nosilcev urejanja prostora
Udeleženci pri izdelavi krajinske zasnove in način
sodelovanja z njimi
2.7 Želeno stanje krajine ter cilji razvoja in varstva
3 ANALIZA

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Programska izhodišča
Zgodovinski razvoj območja
Relief in tla
Vode in ogrožena območja
Ohranjanje narave, rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi
Kulturna dediščina
Namenska in dejanska raba prostora
Poselitev
Prometna in ostala gospodarska javna infrastruktura
Krajina
Zeleni sistem in zelena infrastruktura
Lastništvo
Strukturna analiza
Vidna analiza
Zaznavna analiza

7 USMERITVE
7.1 Usmeritve za razporeditev dejavnosti v prostoru
7.2 Predlog namenske rabe prostora in členitve na enote urejanja
prostora
7.3 Zeleni sistem in prvine zelene infrastrukture
7.4 Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje
7.5 Usmeritve za varstvo in razvoj krajine, okolja, ohranjanje narave,
varstvo kmetijskih zemljišč, varovanje gozdov, varstvo kulturne
dediščine in trajnostno rabo naravnih virov
7.6 Usmeritve v zvezi z varstvom pred naravnimi nesrečami
7.7 Usmeritve po posameznih območjih in enotah urejanja prostora
8 FINANČNA PREVERITEV IZVEDLJIVOSTI RAZVOJNIH
ODLOČITEV
9 PROGRAM UKREPOV Z USMERITVAMI ZA NJIHOVO
IZVAJANJE
9.1 Območja urejanja z OPPN in območja javnih natečajev
9.2 Akcijski načrt za izvedbo posameznih ureditev
9.3 Predlog prenosa vsebin KZ v področne dokumente in finančne
mehanizme
10 VIRI IN LITERATURA

4 VREDNOTENJE
4.1 Problemska analiza
4.2 Vrednostna analiza
5 RAZVOJNI IN VARSTVENI KONCEPT
6 ZASNOVA
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Razvoj dejavnosti v prostoru
Zasnova razvoja in varstva krajine
Zasnova poselitve
Zasnova javnega prostora
Zasnova prometne infrastrukture
Zasnova druge gospodarske javne infrastrukture
Obnova in sanacija razvrednotenih območij
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KRAJINSKA ZASNOVA
ZGORNJE JEZERSKO
UVOD
Namen
Namen krajinske zasnove je pridobiti urbanistična, arhitekturna, krajinsko
arhitekturna, naravovarstvena in kulturno varstvena izhodišča za celovito
urejanje in prenovo naselja Zgornje Jezersko ter urejanje kulturne krajine –
dna in oboda ledeniške doline. Območje je del krajinskega območja s
prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni,21 v večjem delu sovpada z
enoto kulturne dediščine Zgornje Jezersko - Kulturna krajina (EŠD 881) in
območjem izjemne krajine Jezersko.22 Strokovna podlaga je izdelana kot
osnova za:
 spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta,
 umeščanje prostorskih ureditev za potrebe razvoja,
 spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih pogojev v naselju in na
njegovem vplivnem območju,
 podrobnejše opredelitve varstvenih režimov,
 določitev območij in usmeritev za pripravo podrobnejših prostorsko
izvedbenih načrtov.
Strokovna podlaga temelji na izhodiščih varstva kulturne dediščine in
ohranjanja narave, ob hkratnem upoštevanju razvojnih teženj v prostoru.
Pripravljena je na podlagi že obstoječih podlag in strategij,23 ki podajajo
usmeritve kot so:
 dodajanje vrednosti regionalnim lesnim izdelkom ter njihova uporaba na
Gorenjskem,
 revitalizacija dediščine z doživetji tradicije,
 razvoj športnega in klimatsko zdraviliškega turizma,
pri čemer se upošteva:
 varstvene zahteve, ki izvirajo iz temeljnih značilnosti naravnega okolja na
območju občine,
 sektorska izhodišča, podana v smernicah nosilcev urejanja prostora.
Pomembno izhodišče je zaveza občine o vključitvi v omrežje gorniških
vasi,24 ki so usmerjene v trajnostni turizem in predstavljajo velike potenciale
v tradiciji, kulturi in originalnosti.
Zakon o urejanju prostora določa, da se krajinska zasnova kot obvezna
strokovna podlaga za pripravo OPN izdela, če tako določa regionalni
prostorski plan ali občinski prostorski plan, ki pa še nista izdelana. Ker se
Občina Jezersko zaveda pomena ohranjanja in razvoja krajine za večjo
kakovost bivanja, turistični razvoj in krepitev identitete, je k izdelavi
krajinske zasnove pristopila že v okviru aktualnih sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta.
21
22
23

24

Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004.
Ogrin s sodelavci, 1999.
Strategija razvoja Občine Jezersko 2015 – 2020+ (2015), Regionalni razvojni program
Gorenjske 2014 – 2020 (2015), Strategija razvoja in trženja sonaravnega turizma Gorenjske
2010-2015 (2009).
https://www.bergsteigerdoerfer.org/
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Vsebina in metoda dela
Krajinska zasnova je izdelana v treh sklopih:
 Uvod in izhodišča: Pojasnjen je okvir in ozadje izdelave ...;
 Analiza in vrednotenje: Analiza je osredotočena na oceno stanja kulturne
dediščine ter prepoznavanje problematičnih območij in ureditev ...;
 Koncept, zasnova in usmeritve: Podan je predlog zasnove prostorskih
sistemov (poselitve, krajine, prometnega omrežja) ... Predlogi podrobnih
izvedbenih pogojev so pripravljeni ....

Območje krajinske zasnove
Območje krajinske zasnove obsega širše območje naselja Zgornje Jezersko
ter dno in obod ledeniške doline. Meja večinoma sledi meji enote kulturne
dediščine Zgornje Jezersko - Kulturna krajina (EŠD 881), mestoma pa je to
območje razširjeno (z območji osrednjega dela naselja, Ravenske Kočne,
Makeka in Žarkovega).

Strategija lokalnega razvoja LAS Gorenjska košarica 2014 - 2020.
Strategija med drugim določa tudi cilj "Razviti pristope za dolgoročno
ohranitev identitete, kulturne dediščine, tipičnega izgleda naselij in vzdržen
razvoj tipične krajine" ...

Predhodne strokovne podlage in ostala gradiva
Trajnostna prometna strategija Jezerskega (2016). Namen naloge je
podati opis stanja prometne ureditve Jezerskega in na podlagi terenskega
opazovanja, ankete ter primerov dobrih praks predlagati možnosti in rešitve,
ki bi prometno ureditev na Jezerskem spremenile v trajnostno ...

Smernice nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN so bili NUP ...

Udeleženci pri izdelavi krajinske zasnove in način
sodelovanja z njimi

IZHODIŠČA

Dne ... je bil izvedena delavnica o ureditvi območij v okolici Planšarskega
jezera. Namen delavnice je bil:

Pravni okvir

 predstaviti usmeritve za ohranitev kulturne krajine in drugih vrednot tega
območja,
 predstaviti analitični del krajinske zasnove,
 pridobiti mnenja in dodatne predloge prebivalcev k analizi stanja,
 prepoznati interese lokalne skupnosti glede rabe prostora in glede
možnih scenarijev prostorskega razvoja območja ob jezeru ...

Evropska krajinska konvencija. Z Evropsko konvencijo o krajini (2001)
je Svet Evrope zagotovil inštrument, ki omogoča enotno varstvo,
upravljanje in načrtovanje vseh evropskih krajin. V Sloveniji je v veljavi od
leta 2004, ...
Protokol Varstvo narave in urejanje krajine. Jezersko sodi v območje
veljavnosti Alpske konvencije (1991), katere del je protokol "Varstvo narave
in urejanje krajine" (2002). Protokol določa posebne ukrepe, pomembne za
urejanje krajine – inventarizacijo, krajinsko planiranje, načrtovanje, posege v
naravo in krajino ter zavarovana območja ...

Prostorski akti in povezani strateški dokumenti
SPRS. Jezersko je opredeljeno kot območje krajinske prepoznavnosti na
nacionalni ravni ...
Občinski prostorski načrt. OPN je bil sprejet l. 2015. Izkušnje kažejo, da
je OPN v tekstualnem delu zapisan predoločno in hkrati zapleteno, saj
predpisuje iste pogoje (npr. pogoje za oblikovanje) za celotno območje
občine, na posamezno namensko rabo in nato še na posamezno enoto
urejanja prostora. Ti pogoji in določila se zato pogosto izključujejo. Iz
grafičnega dela je razvidno, da je celotno območje obravnave, z izjemo 5
EUP, pokrito s podrobnimi PIP. Zapisani so zelo omejujoče in bodo po
izdelavi te strokovne podlage ponovno presojani in ustrezno korigirani ...
Občinski podrobni prostorski načrti. OPN določa izdelavo OPPN (ob
objektu pred jezerom, območje jedra naselja, ...), ki bodo morali upoštevati
tudi usmeritve iz te strokovne podlage ...
Strategija razvoja Občine Jezersko 2015 - 2020+ (2015). Dokument
predstavlja pogled na bližnjo prihodnost jezerskega gospodarskega in
družbenega razvoja ... Prednostna usmeritev "Sožitje z naravo in okoljem"
določa cilje:
 varno, zdravo in urejeno okolje,
 ohranjati visoko vrednost narave in kulturne krajine,
 spodbuditi razvoj trajnostnih oblik mobilnosti ...

Želeno stanje krajine ter cilji razvoja in varstva
Krajina Zgornjega Jezerskega bo:
 dobro ohranjena in celovito upravljana kulturna krajina ledeniške doline,
redno košena ali pašena, z dosledno ohranjenimi, redno vzdrževani
jesenovimi živicami, brez motečih grajenih prvin in razvrednotenj,
 naravno ohranjena krajina oboda doline, brez nepotrebne turistične in
rekreativne infrastrukture,
 krajina, ki prinaša mir, brez vidnih motenj, neskladnih zvokov in svetlobe
ali onesnaženja z vonjem,
 tvorila celoto z urbanistično in arhitekturno skladnimi naselji, brez
barvno ali zaradi uporabe neznačilnih arhitekturnih prvin izstopajočih
stavb,
 identiteto gradila tudi z skrbno urejenimi samotnimi kmetijami.
Želeno stanje krajine bo doseženo z uresničevanjem naslednjih ciljev razvoja
in varstva:
 ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora (rabe, razmerij, prvin,
vedut),
 poenotenje prostorskih prvin (ograj, informacijske infrastrukture),
 prenova – celovita obravnava jedra Zgornjega Jezerskega in okolice
Planšarskega jezera,
 prenova kmetij na robovih ledeniške doline in skladno umeščanje novih
kmetijskih objektov,
 vzpostavitev območja umirjenega prometa vzhodno od regionalne ceste
ter ureditev parkirišč,
 ureditve smučišča, sicer zadržan razvoj turistične in rekreacijske
infrastrukture,
 sanacija razvrednotenih območij (poškodovanih zemljišč).
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Opis območja krajinske zasnove
Občina Jezersko
Obravnavan je severovzhodni del Občine Jezersko, leži v gorskem svetu na
stiku Karavank in Kamniško – Savinjskih Alp ter je ena najbolj izrazitih
gorskih občin v Sloveniji. Na zahodu meji na občino Tržič, na jugu na
občino Preddvor, na jugovzhodu na občini Kamnik in Solčava, na severu in
vzhodu pa na Avstrijo. Leta 2016 je imela 624 prebivalcev, slaba polovica je
delovno aktivnih, z zelo majhnim številom brezposelnih.

Anko

ŽARKOVO

Roblek

Navezave na širši prostora

Štular

Krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni
sovpada z območjem občine. Je del obsežnega območja zelene
infrastrukture na ravni države, ki se razteza vzdolž Karavank. Območje je
navezano na regionalno cesto 210 Kranj – Preddvor – Zgornje Jezersko (z
nadaljevanjem proti Železni kapli), regionalno kolesarsko povezavo R7 in
Slovensko planinsko pot.

Jenk
Sv. Andrej Šenk

Zg. Virnik
RAVEN

Relief

Kropivnik

Jezersko je podolžna dolina na morenskih nasipinah s posameznimi
usedlinami. Njen obod tvorijo paleozojske kamenine, ki prispevajo k večji
zaobljenosti in umirjenosti reliefnih oblik površja. Gorski svet odlikuje
razgibano površje z veliko reliefno energijo, s strmimi, močno razjedenimi
pobočji. Grebeni, vrhovi severna pobočja so razgaljeni. V oblikovanju
reliefa so odigrali svojo vlogo tudi ledeniki.

Ravne

Planšarsko jezero

Vode

Sv. Ožbolt

Izvir jezernice

Sv. Ožbolt

Ancelj

Območje je vodozbirno območje reke Kokre, ki odvodnjava obsežno
območje srednjega dela vzhodnih Karavank in Kamniških Alp, hkrati pa
pomeni zaledje velikih količin pitne vode. Kokra je s pretežno hudourniški
pritoki bistveno zaznamovala krajino. Izoblikovala je ozko dolino, ki ločuje
Storžiško skupino od Grintovcev. Pritoki so v strmejših odsekih vrezali
grape, jarke, korita, večje reliefne stopnje premagujejo s slapovi. Na
nekdanjo ojezeritev spominja Planšarsko jezero skromnih razsežnosti.
Posebnost so mineralni izviri.
Površinski pokrov
Dolinsko dno pretežno pokrivajo pašniki. Izrazita, prepoznavna prvina so
jesenove živice. Obod je gozdnat, na območju celkov prekinjen s
košenicami ...
Poselitev

Mlinar

Makek

Poselitev se je prvotno razvijala okrog ledeniškega jezera, ki je dokončno
verjetno odteklo v 17. stoletju. Poselitev se je nato razvijala ob osrednji
prometnici (nekoč pomembni povezavi preko Karavank). Zgornje Jezersko
je edino naselje, ki je izoblikovalo različne vsebine (trg, zelene površine,
družbene dejavnosti). Naselje je razloženo hribovsko naselje z gručastim
jedrom v bližini cerkve Sv. Ožbolta ter zaselki Grabnar, Kvance, Žabji trg,
Stara pošta, Sibirija, Anclovo ter Raven s težiščem okrog cerkve Sv.
Andreja. Posebna je poseljenost zaselka Ravne, kjer so po obronku
nekdanjega jezera amfiteatralno postavljene mogočne samotne kmetije:
Roblekova, Ankova, Poderšnikova, Šenkova, Jenkova in Koprivnikova.
Gospodarstvo
Med glavnimi dejavnostmi prevladujejo gozdarstvo in lesnopredelovalna
dejavnost, gostinstvo in turizem ter gradbeništvo ...
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Vzorčni primer

Območje krajinske zasnove v širšem prostoru
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Drugi primeri

Primeri
(1) Ponazoritev osnovnih značilnosti območja KZ (levo) (Velika
planina, 2018)
(2) Prikaz umestitve območja KZ v širši prostor (desno) (Golte, 2007)

(3) Opredelitev načelnih izhodišč (Sava, 2001)

Načelna izhodišča

V nalogi opredeljena strokovna izhodišča so izoblikovana na dveh
ravneh. Prva raven je širša, načelna, ta izhodišča je smiselno trajno
upoštevati na celotnem območju obdelave. Druga raven je opredeljena
na podlagi ugotovljenih značilnosti, režima urejanja obvodnega
prostora in nekaterih pridobljenih izhodišč ter prenesena v usmeritve
za problemsko in prostorsko usmerjeno urejanje celote in delov.

Načelna izhodišča za urejanje obvodnega prostora se sprejemajo z
namenom, da le ta ostane, ali kjer je degradiran, spet postane kvalitetna
naravna, kulturna, pestra in dinamična mestna prvina, s posebnimi
urbanimi, socialnimi in ekološkimi funkcijami. Tako so mednje uvrščena
naslednja, v tej nalogi opredeljena kot trajno zavezujoča, načela:

Pri urejanju posameznih območij se v projektnih rešitvah upošteva
tako načelna izhodišča, ki veljajo za celotno območje kot tista od
izhodišč, ki veljajo za posamezne dele, ki so bila v nadaljevanju te
naloge potrjena kot sprejemljiva. Naloga podaja v strukturno
razvojnem in programskem smislu predlog, ki je potreben širše
strokovne obravnave in potrditve.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

 Načelo celovitosti urejanja v prostorskih dokumentih. Usmeritve
za urejanje morajo biti vključene v vse ravni prostorske dokumentacije,
od planskih aktov do konkretnih dovoljenj. Treba je upoštevati dejstvo,
da je rečni prostor pomembna prvina zelenega sistema in mestnega
načrta. Urejanje pomembnejših območij mora imeti podlago v idejnih
rešitvah, pridobljenih z javnimi natečaji.
 Načelo zveznosti. Vsako novo vsebinsko in strukturno spremembo je
treba uskladiti z naravnimi in ustvarjenimi značilnostmi rečnega
prostora gor in dol - vodno, levo in desno – brežno, na obrežju in v
zaledju.
 Načelo združljivosti rab/programov. Vsak program/poseg pomeni
večji ali manjši, lahko tudi uničujoč vpliv na naravno in družbeno
okolje in je glede na to bolj ali manj sprejemljiv tako z vidika drugih
programov kot z vidika prostora. Pri vsakem je pri presoji vplivov na
naravno, bivalno in socialno okolje treba upoštevati načelo najmanjše
škode.

 Načelo sonaravnega urejanja. Pri vsakem programu/posegu je
treba poiskati možnosti za izboljšanje obstoječih razmer v vodnih in
kopenskih ekosistemih, ohranjanje in izboljšanje območij, ki
predstavljajo ekološki in prostorski potencial.
 Načelo javnosti rečnega prostora. Urejanje rečnega prostora je vsaj
v določenem segmentu tudi urejanje javne površine ali površine v
javni rabi, kar pomeni središčenje objektov in ureditev javnega značaja,
ter, ne glede na lastništvo, zagotavljanje prehodnosti in dostopnosti
vodnih brežin kot minimalni ukrep v smislu javnosti rečnega prostora
in njegovih funkcij in v smislu varovanja njegovih naravnih
potencialov.
 Načelo varovanja in razvoja rečnega prostora. Vsaka razvojna
pobuda mora temeljiti na upoštevanju značilnosti prostora. Razvoj, ki
upošteva načela celovitega urejanja in posebnosti posameznega
območja, pomeni učinkovito obliko varovanja rečnega prostora.
 Načelo skladnosti urejanja s programskimi in strukturnimi
značilnostmi/potenciali rečnega prostora. Vsako predlagano
programsko spremembo je treba preveriti s sociološko in ekološko
zmogljivostjo prostora, še zlasti kadar gre za programe, neposredno
vezane na vodo
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4

Analiza stanja, vplivov in
razvojnih možnosti

Priporočila

Izhodišča
Analiza je osnova delovanja prostorskega načrtovalca. Načrtovalska
analiza ni le zbiranje in členjenje informacij, je tudi iskanje možnosti
razrešitve problema. Namen analize je spoznati krajino in njene
značilnosti ter pridobiti odgovore na vprašanja povezana z
razreševanjem prostorsko‐načrtovalskega problema. Zaradi tega mora
biti analiza izrazito usmerjena v zbiranje tistih informacij, ki dejansko
služijo oblikovanju prostorskih rešitev. To pomeni, da se je treba
premišljeno presoditi, katere analize so v posameznem primeru
potrebne, pri čemer se izogibamo skrajnostim:
 racionalizaciji prostorsko načrtovalnih opravil do mere, ko prostorsko
načrtovanje že izgubi kredibilnost,
 ciljno neusmerjenemu zbiranju informacij, brez jasne predstave o
tem, koliko bodo te informacije sploh koristne.
Priporočila v tem gradivu opredeljujejo zaključena opravila (korake), ki
jih je smiselno izvesti, vendar se ta lahko medsebojno dopolnjujejo in
nadgrajujejo. Priprava KZ je cikličen in ne linearen proces, zato tudi
koraki analitične faze niso nujno sosledni.

Priporočila
(1) Analizo stanja, vplivov in razvojnih možnosti sestavlja niz
opravil/orodij, ki se jih izvede, če je to smiselno, tudi strukturira in
kombinira se jih smiselno. Analiza načeloma obsega:
 analizo/opredelitev programskih izhodišč,
 obravnavo (celotnega območja) po dejavnikih (vsebinah, plasteh,
področjih, sistemih, prostorskih celotah),
 analizo ranljivosti, primernosti in ustreznosti prostora,
 podrobnejšo obdelavo posameznih območij in prostorskih ureditev,
 posebne analize in strokovne podlage.
(2) Obseg analize določi projektna naloga, podrobneje način izvedbe
opredeli izdelovalec KZ v fazi podrobnejše razdelave izdelave KZ. Pri tem
se upošteva:
 namen KZ, obseg rešitev in usmeritev, ki jih je treba zagotoviti za
potrebe priprave prostorskega akta,
 dosegljivost in kakovost relevantnih obstoječih informacij,
 časovni in finančni okvir morebitnega zbiranja novih informacij,
 stopnjo prostorske problematike ter
 obseg in značilnosti načrtovanih prostorskih ureditev.
(3) Vsebina in podrobnost analize je povezana z namenom in želenim
rezultatom KZ. Analiza zato lahko sega od ugotavljanja razvojnih
možnosti (opredelitve programskih izhodišč, če ta niso še bila določena s
projektno nalogo) do (podrobne) lokacijske, tehnološke in oblikovalske
preveritve predvidenih prostorskih ureditev. Glede na namen KZ mora
biti analiza zasnova na način, da lahko služi tako pripravi vsebin strateške
ravni, kot pripravi vsebin izvedbene ravni prostorskih aktov. Treba se je
namreč zavedati, da opredeljevanje vsebin prostorskih aktov ne more
biti sosledno, temveč terja nenehna preverjanja strateških odločitev na
podrobnejši ravni načrtovanja.
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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4.1

Analiza in opredelitev
programskih izhodišč

Priporočila

Izhodišča
Namen analize in opredelitve programskih izhodišč je preveritev in/ali
določitev razvojnih programov, usmeritev, stališč različnih interesnih
skupin. Upošteva se načelo ohranjanja realnih okvirjev – upoštevajoč
tudi finančno izvedljivost25 – in bistveno načelo vzdržnosti –
uresničevanje zgolj stvarnih potreb.
Cilj opredelitve izhodišč je zagotoviti celovito urejanje prostora v
različnih časovnih prerezih: kratko, srednje in dolgoročno. Izhodišča naj
bi po eni strani zagotavljala želeno prostorsko in programsko integriteto
območja in po drugi strani omogočala odzive na posamezne pobude za
razvoj v prostoru.
Opravilo vključuje analize kot so:
 analiza razvojnih teženj v prostoru (pregled nabora teženj, pobud in
potreb),
 analiza razvojnih možnosti,
 SWOT analiza (prednosti, priložnosti, slabosti, nevarnosti).

(4) Programska izhodišča pomenijo odraz vrednot, ciljev in dejanskih
razvojnih potreb. Rezultat analize naj bodo jasno opredeljena
programska izhodišča (ali razvojni program). Pri oblikovanju programskih
izhodišč se tehtajo, vrednotijo različne informacije, upoštevajo se
konfliktnost in združljivost različnih pobud in/ali potreb, potenciali in
omejitve (razvojne možnosti obravnavanega prostora) ter ekonomska
upravičenost smeri razvoja ali razvojnih prioritet.
(5) Programska izhodišča naj bodo predstavljena jasno in čim bolj
konkretno. Ključna je utemeljitev potrebe ter navedba
strateškega/razvojnega dokumenta, na podlagi katerega temelji
posamezno programsko izhodišče. Programska izhodišča se predstavi
tekstualno (npr. ugotovitve SWOT analize), če je le mogoče, naj se jih
prikaže tudi grafično (kadar so razvojne pobude opredeljene prostorsko),
saj predstavljajo konkreten podatek za nadaljnje korake priprave
strokovnih podlag (npr. prikaz pobud za umestitev določenih dejavnosti).

Priporočila
(1) Opredelitev programskih izhodišč je cikličen proces. V začetku
izdelave KZ se skladno z njenim namenom (okvirom) opredelijo
programska izhodišča, ki izhajajo iz:
 vseh relevantnih dokumentov na državni, sektorski, regionalni in
občinski ravni (zakonodaja, strategije, razvojni programi, prostorski
dokumenti),
 že izdelanih strokovnih podlag,
 strokovnih podlag NUP,
 informacij, pridobljenih s sodelovanjem z udeleženci (npr. družbenih
interesov, javnih in zasebnih pobud, pogledov na problematiko v
prostoru in bodoči razvoj, zaznavanje morebitnih konfliktov v
prostoru),
 različnih informacij o stanju in možnostih v obravnavanem prostoru,
 predlogov za morebitno izboljšanje demografskih in socialnih razmer.
(2) V nadaljnjih korakih izdelave KZ se preveri smiselnost in primernost
razvojnih izhodišč (vključno glede vplivov na okolje) ter skuša posamezne
programe čim ustrezneje umestiti (tako v obsegu kot lokaciji) oziroma
»prostorizirati«. V procesu analize se programska izhodišča lahko
dopolnijo in spremenijo.
(3) Oblikovanje programskih izhodišč naj ne bo samo strokovna presoja
delovne skupine, temveč naj smiselno vključuje komunikacijo s širšo
strokovno in splošno javnostjo. Sprejeta in potrjena naj bodo s širšim
konsenzom.

25
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Drugi primeri

Primeri
(1) Razvojne težnje v prostoru – analiza pobud (Ankaran, 2017):
Primer grafičnega prikaza pobud občanov in ključnih deležnikov kot
ene od osnov za določitev programskih izhodišč.

(2) Razvojne težnje v prostoru – analiza pobud glede namen (Izola,
maj 2019)

(3) Opredelitev programskih izhodišč s pomočjo delavnic (levo) (Soča,
2014): Namen naloge je uskladiti interese na širšem območju Sotočja
do te mere, da bi prostor deloval kot celota ter conirati dejavnosti
tako, da bodo konflikti v prostoru čim manjši. Prostorska problematika
in prostorski cilji, zabeleženi tudi na delavnicah, so smiselno
upoštevani pri razvojnem konceptu (glej poglavje 9, primer 2).

(4) Grafični prikaz nabora teženj in potreb (desno) (Velika planina,
2018): SWOT analiza ter opredelitev nabora teženj in potreb na podlagi
petih ključnih temeljev razvoja (planina, turizem,dediščine, ekologija in
skupnost) predstavljata eno izmed osnov za opredelitev scenarijev
razvoja območja Velike planine kot podlage za oblikovanje strategije
razvoja (glej poglavje 8, primer 1).

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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(5) Obstoječe, planirane in predlagane dejavnosti in rabe z osnovnimi
usmeritvami (Sava, 2001): Pregled obstoječih, planiranih in
predlaganih dejavnosti in rab je v nalogi pripravljen na osnovi:
 veljavne planske dokumentacije;
 terenskega ogleda;
 pridobljenih oziroma evidentiranih pobud v času izdelave naloge
(predhodnih smernic);
 predhodnih analiz.
Pregled dejavnosti oziroma rab vsebuje informacije o:
 nosilcu izvajanja dejavnosti (nosilec planiranja, lastnik, izvajalec,
upravljavec, pobudnik, ...);
 trenutnemu (formalnemu) stanju (obstoječe, planirano, pobuda,
verifikacija) in lokaciji dejavnosti oziroma rabe;
 prostorskih značilnostih oziroma zahtevah za delovanje (velikost,
opravila, objekti in naprave) oziroma okoljskih značilnostih ter
problematiki (vplivi na posamezne okoljske sestavine, omejitve);
 osnovnih usmeritvah za urejanje v obravnavanem območju.

Drugi primeri

Posamezne usmeritve so upoštevane v pripravi zasnove (pri opredelitvi
programskih jeder in zvezne poti), nekatere (za tiste pobude in rabe, ki
presegajo stopnjo natančnosti te naloge) pa ostajajo na načelni ravni
(glej poglavje 3, primer 3) in so upoštevane pri pripravi podrobnejših
dokumentov v nadaljnjih fazah načrtovanja.
Opredeljena so programska izhodišča za naslednje dejavnosti/rabe:
gozdarstvo, kmetijstvo (kmetijske površine in gojenje v rastlinjakih,
vrtičkarstvo), infrastruktura (električni daljnovodi, HE, plinovodi,
cestno in železniško omrežje, komunalna infrastruktura), turizem,
šport in rekreacija (nogometni vadbeni center, golf, prostori za piknike
in prireditve, skansen, konjeništvo, športna igrišča, vodni športi,
sprehajalne in kolesarske poti, steze za rolkanje), urbanizacija in
rudarstvo – črpanje gramoza. Obravnavane so v obliki preglednic.

Primer preglednice
dejavnost /
raba
nosilec
stanje

prostorske
zahteve in
značilnosti
usmeritve

kmetijske površine
posamezni lastniki, MOL - Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, kmetijska svetovalna služba
obstoječe kmetijske površine, veliki sklenjeni površini na območju
Roj (drobno parcelacija) in Snebrskega proda (enovit kompleks);
zemljišča z velikim pridelovalnim potencialom, vendar z
omejitvami na območju varstvenih pasov vodnih virov;
želja po intenziviranju kmetovanja, vključno z namakanjem in z
zajemi za vodo (npr. kmetje iz Savelj in Kleč)
varovanje možno le na obstoječih površinah; omejevalna prvina za
razvoj dejavnosti, ki spreminjajo rabo; pomen prvine je
večplastnen, ne le z vidika pridelave hrane, izstopajoč je vidik
ohranjanja kulturne krajine (dediščina, rekreacija, identiteta)
varovanje vira (tal) in kot večplastne prostorske prvine (kulturna
krajina); predvsem je potrebna opredelitev tehnologije pridelave na
območju varstva vodnih virov, vključno z vprašanjem namakanja
in vzpostavitev kontrole pridelave (voda, fitofarmacevtska
sredstva)

(6) Opredelitev programskih izhodišč s pomočjo ankete (Savinja,
2006): V okviru naloge je bila kot ena izmed osnov za opredelitev
programskih izhodišč izvedena anketa. Namen je bil pridobiti podatke
o obstoječem stanju dejavnosti na obravnavanem območju,
informacije o odnosu anketirancev do obravnavanega območja ter
pridobiti njihove pobude za razvoj območja. Anketa je bila izvedena
med pravnimi osebami (društvi, gospodarskimi subjekti, samostojnimi
podjetniki ter večjimi kmeti) in med fizičnimi osebami (prebivalci,
porabniki prostora). Vsebina prejetih anket je povzeta in analizirana
glede na:
Pravne osebe:






obstoječe in načrtovane dejavnosti anketirancev,
primernost in pomanjkljivost območja z vidika anketirancev,
smer razvoja in predlagane ureditve,
kritične pripombe,
predlog sprememb.

Fizične osebe:
 razlogi za prihod na območje, pogostost obiska in aktivnosti na
območju,
 poti na območju in najljubši prostor ob Savinji,
 pomanjkljivost prostora ob Savinji, primerne dejavnosti,
 ureditev poplavnega območja ob Savinji,
 dodatni predlogi.
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4.2

Obravnava (celotnega
območja) po dejavnikih
(vsebinah, plasteh, področjih,
sistemih, prostorskih celotah)

Priporočila

Izhodišča
Osnova za nabor in členitev dejavnikov (vsebin, plasti, področij,
sistemov, prostorskih celot), ki jih je možno obravnavati v analizi stanja,
vplivov in razvojnih možnosti, je narejena na osnovi:
 smernic francoskega Regionalnega in medresorskega oddelka za
okolje in energijo Upoštevanje krajine v urbanističnih dokumentih
(La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et
de l’énergie d’Île‐de‐France – DRIEE, 2016, Prise en compte du
paysage dans les documents d’urbanisme),
 dokumenta Krajinskega observatorija Katalonije Metodologija
priprave katalogov krajin (Nogué , Sala, Grau, 2016, Landscape
catalogues of Catalonia: methodology) in
 gradiva Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji:
metodološke osnove (Marušič, 1998).

Priporočila
(1) Pregled v nadaljevanju je pripravljen kot opomnik. Ni nujno, da se v
vsaki KZ analizirajo vsi našteti dejavniki. Obseg obravnave na podlagi
projektne naloge opredeli izdelovalec KZ v fazi podrobnejše razdelave
izdelave KZ – na podlagi obsega in namena KZ, finančnega in časovnega
okvira ter strokovne in zdravorazumske ocene. Ključno vodilo naj bo: k
obravnavi dejavnika se pristopi, če to lahko prispeva k oblikovanju in
argumentaciji koncepta razvoja in varstva ter posameznih rešitev
(prostorskih ureditev, usmeritev po posameznih vsebinah KZ).
(2) Ne glede na gornje priporočilo se v analizi obravnava najmanj ključne
prostorske sisteme:





poselitev,
krajino in
prometno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo26 ter
območja pravnih režimov.

(3) Obravnava dejavnikov se strukturira ob upoštevanju strukture
celotnega gradiva (glej priporočilo (2) v poglavju 3. Priporočil). Dejavniki
(plasti) se zaradi večje preglednosti, racionalnosti ali podrobnejše
obravnave posamezne vsebine (lahko) smiselno strukturirajo v
zaokrožene celote in smiselno (ra)združujejo. Posamezen dejavnik
(vsebina, področje, sistem) se zaradi pomena, obsega ali kompleksnosti
lahko obravnava tudi kot ločena analiza (v posebnem poglavju ali
prilogi).
(4) Obravnava dejavnikov smiselno obsega prikaz stanja (po potrebi
inventarizacijo – zbiranje novih podatkov), analizo in vrednotenje. Te
pojme je treba jasno ločiti in jih dosledno uporabljati. Prikaz stanja
prostora še ni analiza, zato tudi ne more biti edina ali zadostna podlaga
za pripravo prostorskih aktov. Prikaz stanja prostora pomeni popis
osnovnih lastnosti, ne omogoča pa še vedenja o procesih v okolju,
zakonitostih, vzorčno‐posledičnih povezavah, dejanskemu stanju, kar je
26
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Odvisno od razvojnih potreb, možnosti in pobud. Predvsem to velja za energetsko
infrastrukturo (glej v nadaljevanju).

namen analize. Vsaka analiza še ni vrednotenje. Vrednotenje pomeni
ugotavljanje vrednosti, pomena, kakovosti ali potencialov krajine kot
celote in njenih sestavnih delov.
(5) Tudi formalno varovana območja ali njihove sestavne dele se po
potrebi ponovno ovrednoti. To velja predvsem v primerih, ko si je treba
ustvariti predstavo o relativno bolj in manj pomembnih območjih (npr.
ob umeščanju novih posegov, členjenju na območja bolj ali manj
poudarjenega ohranjanja).
(6) Posebno pozornost se namenja uporabi pravilne (v skladu s predpisi
področja, na katerega se nanaša analiza) in strokovno uveljavljene
terminologije ter, če obstajajo, standardiziranim prikazom, vključno s
prikazom razpoznavnih imen in identifikacijskih številk.

Pregled možnih dejavnikov (vsebin, plasti, področij,
sistemov, prostorskih celot)
Opredelitev stanja, vplivov in razvojnih možnosti prostora temelji na
prepoznavi vseh dejavnikov, ki vplivajo na njegove prepoznavne
značilnosti. Ti so predvsem:27
A: FIZIČNE RAZSEŽNOSTI KRAJINE IN NJENIH STRUKTUR, GEOGRAFSKA
PODLAGA IN BERLJIVI SLEDOVI ZGODOVINE
A.1 Dejavnik zgodovinskega razvoja in dinamika krajine
 glede na merilo prostora in obravnavano problematiko se vsebine
smiselno (ra)združujejo ali pa se jih obravnava predvsem v okviru
obravnave poselitve in/ali krajine;
 pridobi se vpogled v pretekli razvoj/zasedbo prostora, opredeli se
ključna obdobja v preobrazbi prostora;
 prepozna se stabilne, ohranjene, prepoznavne historične prvine,
območja, povezave;
 prepozna se zgodovinsko pogojene vrednosti v prostoru.
(1) Zgodovinski razvoj območja
 omogoča vpogled v obseg človekove zasedbe/spremembe prostora
po obdobjih;
 analiza črpa iz zemljevidov preteklih obdobij, ortofoto posnetkov,
publikacij, starih fotografij in razglednic, toponimov, drugega
arhivskega gradiva (primera 1.1 in 1.2, stran 43);
 analiza se izvede kot predstavitev vseh ali ključnih virov, skupaj s
tekstualnim opisom, poučni so grafični prikazi razvoja območja z
namenom podrobnejše predstavitve/analize razvoja, kot so razvoj
poselitve (primeri 1.3, 1.4 in 1.5, strani 44 in 45), spremembe
krajinskih struktur/prvin (primer 1.6, stran 46) ter širitve ali opuščanja
kmetijskih površin (primera 1.7 in 1.8, strani 46 in 47).

27

Besedilo ne vključuje zapisov, kot so npr., itd., idr., vendar velja, da gre za tovrstno
nizanje primerov.

39

C Analiza in vrednotenje

Priporočila

(2) Sledi človekovega delovanja v krajini

(4) Geomorfološke (reliefne) značilnosti

 sledi človekovega delovanja v krajini predstavljajo posamezne berljive
prvine/strukture v krajini, vezane na določeno zgodovinsko obdobje.
Sledi so lahko posredne ali neposredne, lahko imajo vrednostno
označbo (pozitivne – negativne). Omogočajo razumevanje sodobnih
krajinskih struktur. Običajno so močno povezane s prepoznavnostjo
in identiteto ter vplivajo na značaj krajine (primera 19.10 in 19.11,
stran 66);
 sledi zgodovinskih obdobij so lahko poselitveni vzorci (mestna jedra,
vasi, značilne strukture naselij v povojnih obdobjih), struktura
obdelovalnih zemljišč, grajene prvine (suhozidi, posamezne domačije,
značilni grajeni elementi izhajajoč iz rabe območja – mlini, plavži,
namakalni sistemi, ostanki komunikacijske in prometne
infrastrukture), posamezne vegetacijske prvine (živice, drevoredi),
naravne prvine (spodmoli, vodotoki).

 analizirajo se značilnosti, kot so višinske razlike, nagib, reliefne oblike,
posebnosti v reliefni zgradbi, osončenost, ekspozicija (primer 4.3,
stran 48);
 na grafičnih prikazih se smiselno poda informacije o poimenovanjih
(vrhovi, grape, pobočja, grebeni), posebno v primeru sklicevanja na ta
območja v tekstualnem delu;
 poleg osnovnih in izvedenih kartografskih informacij je smiselno
prikazati tudi posamezne ključne značilnost prostora (glavni greben,
izpostavljeni vrhovi, značilne reliefne tvorbe) (primera 4.1 in 4.2,
stran 47) ali ustvarjene značilnosti prostora (območja
preoblikovanega reliefa, terase, območja kopov);
 glede na problematiko in značilnosti prostora se lahko izvede tudi
podrobnejše analize reliefnih značilnosti v povezavi z drugimi
značilnostmi prostora ali dejavnostmi v prostoru, kot so analiza
značilnih brežin vodotoka, analiza obdelovalnih teras (primeri 4.4.,
4.5 in 4.6, strani 48 in 49).

(3) Sledi naravnih dejavnikov v krajini
 sledi naravnih dejavnikov v krajini predstavljajo vplive/procese, ki
imajo vpliv na trenutno stanje krajine in niso nujno pogojeni samo s
človekovim delovanjem, kot so obdobja ekstremnih vremenskih
dejavnikov, ki so povzročila preobrazbe v krajini (vpliv vetrolomov,
snegolomov, žledolomov, suše/požarov na območja gozdov), obdobja
porasta določenih živalskih vrst, katerih delovanje ima lahko vpliv na
spremembe v krajini (prestrukturiranje gozdov zaradi podlubnikov),
obdobja škode zaradi poplav, plazov, obdobja pojava invazivnih
rastlinskih vrst.
A.2 Naravni dejavniki in njihova dinamika ter zavarovana, varovana in
ogrožena območja
 vsebine prikazujejo značilnosti površja določenega območja,
pogojujejo razporeditev rabe prostora in/ali vplivajo na značilnosti in
razporeditev rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov;
 glede na merilo prostora in obravnavano problematiko se vsebine
sklopa lahko smiselno (ra)združujejo;
 pridobi se splošno vedenje o stanju v prostoru, evidentira se dejanske
značilnosti in posebnosti v prostoru;
 pridobi se informacije o območjih, ki jih je treba ohranjati take kot so,
ali jih preoblikovati na način, da se zagotovi ugodno stanje sestavin
okolja, hkrati se pridobi osnovo za presojo okoljske sprejemljivosti
prostorskih ureditev;
 dejavniki predstavljajo zbir osnovnih prostorskih podatkov za
pripravo ostalih analiz (analiz privlačnosti in ranljivosti prostora);
 analizirajo se območja, ki se ohranjajo zaradi varstva narave,
potencialov za rabo in kakovosti naravnega, bivalnega in kulturnega
okolja, območja, kjer naj ne prihaja do širitve poselitvenega območja
ali posameznih prostorskih ureditev ter območja, kjer so potrebni
posebni varstveni režimi, omejitve ali posebne tehnične rešitve
prostorskih ureditev;
 dejavniki so osnova za razmejitve območij, primernih za določene
dejavnosti;
 po potrebi se preverijo meje in pomen posameznih formaliziranih
območij (območij pravnih režimov).
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(5) Geološke in pedološke značilnosti
 analizirajo se značilnosti, kot so geološke enote in pojavi, talni tipi,
vrste in lastnosti prsti (primer 5.1, stran 49).
(6) Vode
 analizirajo se območja, kot so podzemne in površinske vode, stanje
vodotokov, poplave, vodovarstvena območja, kopalne vode, vodna
dovoljenja (primeri 6.1, 6.2 in 6.3, strani 49 in 50);
 na grafičnih prikazih se smiselno poda informacije o poimenovanjih
(vodotoki, grape), posebno v primeru sklicevanja na ta območja v
tekstualnem delu.
(7) Ogrožena območja
 analizirajo se obstoječa in potencialno ogrožena območja, kot so
varstvena in ogrožena območja po predpisih o vodah – poplav,
erozije celinskih voda in morja, zemeljskih ali hribinskih plazov,
snežnih plazov (primera 7.1 in 7.2, stran 50), območja požarne
ogroženosti, potresno ogrožena območja, območja s tveganjem za
industrijske nesreče.
(8) Zrak in podnebje
 analizirajo se območja specifične mikroklime (glede na letne čase,
ekstremne pojave), prevetrenost, padavine, temperaturna nihanja,
onesnaženost, območja pogoste inverzije, podatki v povezavi z
dejavnostmi ali specifičnimi vplivi na okolje;
 analiza v dosedanji praksi ni pogosta, vendar je tema zaradi
podnebnih sprememb vse bolj aktualna in ji kaže v prihodnosti
namenjati posebno pozornost. Običajno terja analizo širšega
prostora, preko okvirjev KZ.

(primer 9.1, stran 51) iz javno dostopnih podatkov, evidenc pristojnih
strokovnih služb, naravovarstvenih smernic in strokovnih podlag;
 poleg prikaza pravno formalno varovanih, zavarovanih in ogroženih
območij je smiselna tudi opredelitev njihovega dejanskega stanja in
identifikacija problemov ter možnih rešitev (če je analiza pripravljena
na tak način);
 na prikazu se poda informacije o imenih območij/točk z njihovo
identifikacijsko številko. Prav tako je smiseln prikaz pomembnih
drugih informacij, ki izhajajo iz drugih relevantnih gradiv (raziskav,
strokovnih podlag), pri čemer naj bo jasno razviden vir teh informacij;
(10) Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi
 analiza je namenjena prepoznavi procesov in (so)odvisnosti ter
opredelitvi specifičnih območij in vrst, njihove ohranjenosti ali
ogroženosti, povezav krajinske pestrosti in biotske raznovrstnosti;
 obseg analiz je odvisen od ravni obravnave, značilnosti in velikosti
območja, problematike ter načina pristopa do obravnave posameznih
vsebin;
 po potrebi se pristopi h kartiranju habitatnih tipov (primer 10.1, stran
51) z vrednostnimi opredelitvami;
 prepozna se območja in procese, pomembne za ohranitev rastlinskih
in živalskih vrst, pridobi se informacije o avtohtonih in tujerodnih,
predvsem invazivnih rastlinskih vrstah (ugotovi vrstna sestava živic,
mejic, travnikov, pašnikov, gozdov) (primer 10.2, stran 51);
 izvedejo se analize upoštevajoč načela krajinske ekologije, na podlagi
prepoznave osnovnih struktur krajine – matice, zaplat, robov/meja,
koridorjev/povezav, ugotavljanja mozaičnosti (primeri 10.3, 10.4 in
10.5, stran 52), ekološke povezljivosti, ekosistemskih storitev in
zelene infrastrukture.
A.3 Kulturni dejavniki in njihova dinamika ter pravni režimi varstva
kulturne dediščine
(11) Nepremična kulturna dediščina
 prikaz stanja kulturne dediščine zajema informacije in podatke o
stanju dediščine, problematiki ter trendih glede njenega varstva in
celostnega ohranjanja (primeri 11.1, 11.2 in 11.3, strani 53 in 54), pri
čemer se smiselno upošteva gradivo Presoja vplivov na kulturno
dediščino – Izhodišča in Priročnik (2019);28
 poudarijo se tiste vsebine in enote kulturne dediščine, ki se odražajo
v krajini ali problematiki, ki jo krajinska zasnova rešuje. Natančnost
informacij in podatkov za opis stanja kulturne dediščine je odvisna od
hierarhične ravni krajinske zasnove;
 smiseln je prikaz pomembnih drugih informacij, ki izhajajo iz drugih
relevantnih gradiv, raziskav ali strokovnih podlagah, pri čemer naj bo
jasno razviden vir teh informacij;

(9) Območja ohranjanja narave
 glede na merilo prostora in obravnavano problematiko se vsebine
točk 9 in 10 lahko smiselno (ra)združita (primer 9.2, stran 51).
 analizirajo se območja, kot so Natura 2000, zavarovana območja
narave, naravne vrednote, ekološko pomembna območja in jame

28

https://www.gov.si/teme/varstvo-dediscine-v-prostorskih-in-razvojnih-dokumentih/
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(12) Nesnovna kulturna dediščina
 preveri se obstoj nesnovne kulturne dediščine, to so prakse,
predstavitve, izrazi, znanja, veščine in z njimi povezana orodja,
predmeti, izdelki in kulturni prostori, ki jih skupnosti, skupine in
posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine in njene
morebitne povezave z obravnavanim območjem;
 nesnovna kulturna dediščina se obravnava predvsem takrat, ko je za
njeno ohranitev pomemben prostor, v katerem je nastala in se
razvijala. Ta, dediščinski prostor, se v tem primeru ne sme okrniti;
 prepozna se možnosti zagotovitve pogojev za nadaljnji obstoj
nesnovne kulturne dediščine.
A.4 Raba prostora, razporeditev dejavnosti, sistemi in njihova dinamika
ter zgradba
 pridobi se vedenje o tem, kaj v prostoru dejansko je (dejanska raba);
 pridobi se evidenco območij možnega in smiselnega umeščanja novih
ureditev, obnove ali obnove in sanacije ter območij ohranjanja;
 pridobi se vedenje o značilnostih, problemih in potencialih
posameznih homogenih območij in posameznih plasteh
strukturiranja prostora;
 pridobi se evidenco prostorskih prvin, pomembnih za strukturiranje
prostora v funkcionalne celote in zaznavo v prostoru;
 ugotovi se obstoječo strukturo prostora z razmislekom o možnih
novih strukturah prostora, upoštevajoč potenciale, razvojna in
varstvena izhodišča;
 pridobi se izhodišča za opredelitev razmerij med grajenim in odprtim
prostorom;
 pridobi se osnovo za opredelitev območij različne stopnje regulacije;
 pridobi se osnovo za opredeljevanje prostorsko izvedbenih pogojev,
ki se nanašajo na urbanistično, arhitekturno in krajinsko‐arhitekturno
oblikovanje;
 pridobi se osnovo za členitev območja na enote urejanja prostora.
(13) Namenska raba prostora
 analizirajo se načrtovane rabe, tudi z namenom zagotavljanja
kontinuitete prostorskega razvoja ter pridobitve evidence prostih
površin za nove prostorske ureditve;
 izvede se primerjava med plansko opredeljeno in dejansko rabo
prostora;
 presoja se aktualnost do sedaj predvidenih prostorskih ureditev, tudi
v povezavi s trenutnimi razvojnimi in varstvenimi interesi (tudi v
povezavi z drugimi analizami);
 poleg grafičnega dela prostorskih aktov se analizira tudi tekstualni del
ter zavzame stališče o ustreznosti veljavne regulacije z vidika
želenega stanja krajine;
 grafični prikazi se smiselno izdelajo z upoštevanje predpisov s
področja priprave OPN (primer 13.1, stran 55).
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(14) Dejanska raba prostora
 opredelitve so pomembne predvsem glede stavbnih zemljišč,
kmetijskih in gozdnih površin (primer 14.1, stran 56);
 pridobi se vpogled v razmerja med dejanskim in načrtovanim stanjem
prostora;
 smiselno se analizirajo povezani podatki, kot so območja agrarnih
operacij, gozdov s posebnim namenom (primer 14.2, stran 56).
(15) Povezave in razmerja s sosednjimi območji, porazdelitev funkcij
 analiza je namenjena razmisleku o območju v odnosu do širšega
prostora, odgovarja na vprašanja, kot so katerih vpliv zaznamujejo
območje navzven, ali območje obravnave povzroča vplive v širšem
prostoru (glede na obstoječe ali predvideno stanje), katere so ključne
povezave in ureditve v širšem prostoru, brez katerih obravnavano
območje ne more delovati neodvisno.
(16) Poselitev29
 analizirajo se urbanistične značilnosti in potenciali – struktura
grajenega tkiva (morfologija, zazidava, stavbna tipologija, gostota,
višine, orientacija), javni značaj prostora, širši kontekst in identiteta
(topografija, smeri, meje), razvojne možnosti, ki predstavljajo
kakovost (raznolikost, hierarhija, čitljivost, prepoznavnost) (primeri
od 16.1 do 16.8, strani od 57 do 61);
 analizirajo se arhitekturne značilnosti – značilnosti arhitekturne
regije/krajine (regionalna/lokalna arhitekturna tipika), kakovost
oblikovanja (stavb, fasad, arhitekturnih elementov, javnega prostora),
skladnost rešitev z veljavnimi pogoji in usmeritvami, vpetost novega v
obstoječe/tradicionalno (višinski poudarki, dominantnost stavb);
 analizirajo se funkcije, dejavnosti, vrste stavb, stanje stavb (potrebe
po celoviti prenovi posameznih stavb, delov ali celih naselij);
 analizira se racionalnost izrabe prostora, možnosti optimizacije rabe;
 analizira se varnost v naseljih;
 v podeželskih naseljih se ugotovijo konflikti med kmetijami in
bivalnim okoljem, predvidena usmeritev kmetije in obseg kmetijsko
gospodarskih površin, možnosti zagotavljanja površin za nadaljnji
razvoj kmetij, preselitev kmetij;
 analiza je osnova za določitev meje ureditvenega območja naselja in
območja za dolgoročni razvoj naselja.
(17) Prometna infrastruktura
 analiza je namenjena ugotavljanju značilnosti, že predvidenih rešitev
in možnosti razvoja prometnega omrežja – (ne)dostopnosti in
(ne)pretočnosti (zmogljivosti) povezav, prometnih režimov (primera
17.1 in 17.2, strani 53 in 54);
 analizira se infrastruktura – smiselno se prikažejo informacije, kot so
cestno omrežje, železniško omrežje, kolesarsko omrežje, omrežje
pešpoti, omrežja rekreacijske infrastrukture (planinske poti, tematske
poti, tekaške proge), mirujoči promet, javni promet, prometni režimi,
pristanišča, vzletišča;

29
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Glej tudi priporočila za izdelavo UZ.

 analizira se promet – analizira se podatke avtomatskega števca
prometa (na območju ali najbliže dostopnem), trend rasti, sezonsko
nihanje, kapacitetna omejitev, izvede se ročno štetje prometa in
zasedenosti parkirišč (v merodajnem obdobju), analizira se
dostopnost;
 zavzame se stališče do ustreznosti ureditev/povezav.
(18) Druga gospodarska javna infrastruktura
 analiza je namenjena ugotavljanju značilnosti, že predvidenih rešitev
in možnosti razvoja GJI;
 GJI naj se prednostno analizira na ravni celotnega območja
prostorskega akta oziroma v širšem prostoru, saj krajinsko
zaokrožena območja ne sovpadajo nujno s funkcionalno zaokroženimi
omrežji GJI;
 smiselno se prikaže se informacije, kot so energetska infrastruktura
(infrastruktura za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne
energije, zemeljskega plina, toplotne energije), okoljska
infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
infrastruktura za gospodarjenje z naravnimi viri ali varstvo okolja,
drugi objekti v javno korist (elektronske komunikacije), druga javna
infrastruktura (zelene in javne površine, pokopališča, urbana oprema,
ekološki otoki, prometna signalizacija);
 zavzame se stališče do ustreznosti rešitev (umeščenosti, oblikovanja,
ukrepov za večjo vpetost objektov in naprav v prostor),
 posebno pozornost se namenja umeščanju alternativnih/obnovljivih
virov pridobivanja električne energije – ugotavljanju razvojnih potreb,
pobud in možnosti. Za sončne elektrarne velja, da so načelno
družbeno sprejemljiv vir (glede vplivov na okolje in zdravje
prebivalstva nekonflikten), zato je pričakovati njihov razmah, hkrati
pa imajo precejšen negativen vpliv na podobo krajine in podeželskih
naselij, zato je umeščanju in oblikovanju treba namenjati posebno
pozornost. Podobno velja za vetrne elektrarne, pri čemer so te
aktualne le v območjih z ustreznim vetrnim potencialom, njihova
konfliktnost pa je precejšnja, tako glede vplivov hrupa kot podobe
krajine.
(19) Krajina
 analiza je namenjena ugotavljanju značilnosti krajine, vrednosti v
krajini in zagotavljanju osnove za določitev varstva in razvoja krajine
(primeri od 19.1 do 19.11, od strani 64 do stran 71);
 opredeli se značilnosti krajine, krajinske tipe, krajinske vzorce,
krajinske prvine v odprtem in grajenem prostoru, opredeli se njihova
(pretežna) prostorska pojavnost;
 opredelijo se robovi, stiki, prehodi med posameznimi območji;
 opredelijo se izhodišča za oblikovanje posameznih območij in prvin
(suhozidi, ograje, živice, zidovi, robovi, stiki/prehodi poselitve in
krajine);
 prepozna se posebnosti in določi izjemne tipe, krajinske vzorce in
prvine ter ugotovi njihov vpliv na prepoznavnost in identiteto ter
tiste, ki štejejo kot degradacije v krajini. Vedno se navede kriterije za
njihovo določitev, poda se opis lastnosti posameznega območja.
Analiza je osnova za določitev izjemnih krajin ter območij in prvin
prepoznavnosti lokalnega pomena;
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 zaključek analize je členitev krajine – prepoznavne krajinske celote in
enote urejanje prostora;
 pri določevanju značilnosti krajine in tipologiji naj bo osnova
Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji (Marušič in sod.,
1998), dolgoročno pa katalog krajin.30 Gradivo se smiselno povzame
ter se ga nadgradi glede na novo stanje v krajini ter z ugotovitvami
analize;
 analiza dinamike sprememb v krajini je predstavljena pri vsebinah
sklopa A1, smiselno so lahko del te analize.
(20) Značilnosti in razvojne možnosti posameznih dejavnosti v krajini
 obravnava se značilnosti posameznih dejavnosti v krajini, kot so
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, raba naravnih virov, turizem
in prostočasne dejavnosti, rekreacija, posebna območja (območja za
obrambo, območja (potencialnih) naravnih in drugih nesreč) (primeri
od 20.1 do 20.4, stran 70);
 posebna pozornost naj bo namenja kmetijstvu in kmetijskim
zemljiščem – analizirajo se kakovost zemljišč (pridelovalni potencial,
bonitetni razredi), trajno varovana kmetijska zemljišča, območja
agrarnih operacij, celovitost/zaokroženost kmetijskih kompleksov,
kmetijska gospodarstva, intenzivnost ali ekstenzivnost rabe zemljišč,
struktura in velikost parcelacije zemljišč, struktura rabe in kmetijskih
kultur;
 predlaga se pripravo predloga TVKZ sočasno z izdelavo KZ ali vsaj
priprava simulacije modela primernosti TVKZ, da so rešitve KZ
smiselno usklajene z območji TVKZ;
 kadar je to smiselno, se posebno pozornost namenja tudi gozdarstvu
in gozdnim zemljiščem – analizirajo se gozdnatost in pestrost, gozdni
rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom, conacija
gozdnega prostora, funkcije gozdov, požarna ogroženost, motnje, ki
ogrožajo gozdove, stopnja ogroženosti;
(21) Zeleni sistem in zelena infrastruktura
 opredelijo se obstoječi in potencialni ali manjkajoči členi zelenega
sistema in/ali sistema zelene infrastrukture (primera 22.1 in 21.2,
strani 73 in 74), podrobnost analize prvin se prilagodi merilu
obravnave območja;
 prepozna se potenciale v krajini ter socialne, okoljske, ekološke,
podnebne, gospodarske, kulturne, strukturne in oblikovne funkcije;
 prepozna se členitvene prvine krajine, linijske – povezovalne prvine,
ekološke enote, povezave med poselitvenimi območji in odprtim
prostorom, razvrednotene zelene površine, programska območja in
točke, javno dostopnost;
 analizira se sistemska celovitost (jasnost koncepta, povezljivost,
omrežje), podrobneje tudi posamezni deli v prostora (za namen
oblikovanja usmeritev po posameznih območjih in ureditvah v teh
območjih).
30

V Izhodiščih za pripravo krajinske politike (2019) je predlagana priprava kataloga krajin kot
posodobitev in nadgradnja Regionalne razdelitve krajinskih tipov v Sloveniji v obliki spletne
aplikacije – po vzoru tovrstnih orodij v Evropi, npr. v Andori (Katalog krajin Andore: Catàleg del
paisatge d’Andorra), Kataloniji (Katalog krajin: Catálogos de paisaje), Angliji (Lastnosti
nacionalno značilnih območij: National Character Area profiles), Franciji (Atlas krajin: Atlas des
Paysages).
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(22) Krajinsko arhitekturno oblikovanje območij, prvin, sestavnih delov
 glede na problematiko, značilnosti in obseg območja se analiza izvede
v okviru posameznih plasti tega sklopa ali kot enovita analiza z zbirom
vseh plasti;
 v primeru posameznih analiz naj se posamezne ugotovitve združi v
nek združen prikaz – opredelitev območij večje ali manjše kakovosti
oblikovanja.
(23) Lastništvo
 analizira se lastniška struktura zemljišč (z namenom opredelitve
razpoložljivih zemljišč za določeno dejavnost ali predloga za odkup)
(primeri 23.1, 23.2 in 23.3, stran 75).
(24) Strukturna analiza
 analizirajo se strukture, kot so topografija, mreže komunikacij, vzorci
poselitvenih območij, parcelacija (primera 24.1 in 24.2, stran 76);
 večina od gornjih dejavnikov že ima morfološko razsežnost (krajina
vzorce, poselitev morfološke vzorce in enote, GJI omrežja), analiza se
lahko pripravi kot nekakšen povzetek, preplet teh struktur v prostoru.
B: ZAZNAVNA IN DOŽIVLJAJSKA RAZSEŽNOST KRAJINE
 razširitev analize na zaznave omogoča poglobljeno razumevanje
krajine, presega zgolj opis fizičnih razsežnosti krajine.
(25) Vidna analiza
 prepoznajo se občutljiva območja zaznave, ki so vidna iz večjega
števila delov krajine – opazovališč. Opredelijo se ta opazovališča –
točke (razgledišča), linije (povezave, poti) ali območja (združevanja
opazovalcev). Analizirajo se značilni pogledi, območja vidnosti,
zaznavne cone (jasne zaznave, silhuete, ozadja), pomen/vrednost
vidno izpostavljenih območij, prepoznavna, izjemna krajinska
prizorišča, vidna privlačnost, odpiranje ali zapiranje pogledov,
pregledna ali nepregledna območja, ograjena območja (primera 25.1
in 25.2, strani od 77 do 79).
(26) Zaznavna analiza

 ovrednoti se predvidene prostorske ureditve (izvede analizo »prej
potem«.
(27) Analiza drugih zaznav
 analizirajo se druge značilnosti, ki vplivajo na zaznavo krajine in
bivalno kakovost (onesnaževala) – vonjave, zvok, svetlobno
onesnaženje, elektromagnetno sevanje, onesnaženost zraka in voda.
C: DRUŽBENA IN KULTURNA RAZSEŽNOST KRAJINE
 analizira se uporaba prostora ter vrednosti krajine, prepoznava
občutka pripadnosti in identitete uporabnikov prostora.
(28) Družbene in kulturne predstavitve krajine
 analizirajo se vrednosti v krajini, posameznih območij in prvin v
umetniških in družboslovnih delih, kot so fotografije, likovne
upodobitve, literarne upodobitve (poezija, proza), stare razglednice,
letaki, brošure, turistični vodniki, spletna mesta ter s pomočjo analize
(ankete, terenska opazovanja) uporabe prostora prebivalcev in
obiskovalcev (dostop do naravnega okolja, obiskanost krajev, gibanje
pešcev, območja rekreacije);
 analizirajo se običaji, gibanja in druge aktivnosti, ki imajo odraz v
prostoru.
(29) Družbena predstava o krajini
 prepozna se družbena predstava o krajini preko anket, delavnic,
pogovorov z uporabniki krajine,
 analizirajo se pomembne prvine in območja prepoznavnosti ter
identitete, kot jo razbirajo uporabniki krajine.
(30) Uporaba prostora
 analizira se dejanska (nenačrtovana) raba prostora različnih
uporabniških skupin in konfliktnost z namensko ali drugače
predpisano (upo)rabo prostora (konfliktnost, npr. vsakodnevna
rekreacija ali izletništvo s kmetijstvom);
 analizirajo se smeri in območja gibanja uporabnikov prostora,
dostopnost, hodljivost prostora (primera 30.1 in 30.2, stran 82).

 analizirajo se prvine vidne zaznave prostora – območij, ki se
ohranjajo, nadgrajujejo, območij razvrednotenj, območij, ki so
pomembna za naše dojemanje prostora, njegovo prepoznavnost ter
identiteto (primeri od 26.1, 26.2 in 26.3, strani od 80 do 82);
 prepoznajo se ključne prvine zaznave – doživljajske značilnosti
prostora – objekti, točke (dominanta, poudarek, veduta, znamenje,
vozlišče, programska točka, jedro, razgledišče, vrh), smeri, koridorji,
povezave, linije (peš ali kolesarska pot, cesta, železnica, panoramska
pot, drevoredi, živice), stiki, robovi (pomemben, značilen, naravni,
reliefni, gozdni, grajeni), območja (zaokroženo območje, odprt
prostor, motnja, vredna območja), bariere, ovire, zožitve, prehodi,
povezljivost, razmerja, raznolikost, silhuete, značilnosti, kot so
strukture, teksture, barve, kontrasti;
 opredelijo se se značilni doživljajski pogledi (usmerjen, omejen,
panoramski, identifikacijski);
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Primeri
V nadaljevanju so za posamezne dejavnike (vsebine, plasti, področja,
sisteme, prostorske celote) predstavljeni primeri, povzeti po gradivih
navedenih v preglednici.
Njihova oznaka je pri posameznih primerih navedena, kot je označeno v
desnem stolpcu preglednice. Primeri ponazarjajo različne ravni KZ – od
strateške do izvedbene. Upoštevati je treba, da so nastali v različnih
časovnih obdobjih, na podlagi različnih predpisov in za različne namene,
zato se posamezni izrazi in vsebine lahko razlikujejo od priporočil v tem
gradivu.
Primeri analiz, ki se nanašajo na vzorčni primer – Zgornje Jezersko –
so zapisani v serifni pisavi ter z rjavimi naslovi.

Naziv gradiva
Strokovne podlage za poselitev v povezavi z varstvom
kulturne dediščine in varstvom kulturne krajine za širše
območje naselja Zgornje Jezersko. 2019. LOCUS prostorske
informacijske rešitve, d.o.o.
Krajinska zasnova Ankaran ‐ Obalni pas Ankaran in
Ankaran zaledje. 2017. LOCUS prostorske informacijske
rešitve, d.o.o.
Strokovne podlage za urejanje območij BL‐2 Blejski grad in
BL‐3 Grajska pristava. 2018. Prostorsko načrtovanje Aleš
Mlakar s.p., BRUTO, krajinska arhitektura d.o.o. in ELEA IC
d.o.o.
Strokovne podlage za poselitev za zaledje Občine Izola.
2019. LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
Krajinska zasnova zaledja Občine Izola. 2019. LOCUS
prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
Strokovne podlage prostorske zasnove turističnih in
rekreacijskih ureditev ob reki Soči ‐ območje med
Volčanskim mostom in Mostom na Soči. 2014. LOCUS
prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
Strokovne podlage za oblikovanje scenarijev ohranjanja in
razvoja Velike planine. 2018. LOCUS prostorske
informacijske rešitve, d.o.o.
Savska obrečna krajina – strukturiranje prostora in
programska opredelitev. Strokovne podlage za nov
dolgoročni prostorski plan MOL. 2000. Ljubljana, LUZ d.d.,
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem
Načrt razvoja krajine ob Savinji od Šempetra do Levca.
2006. RCP Celje d.o.o.
Strokovne podlage za krajinsko zasnovo Golte. 2007. RCP
Celje d.o.o.
Berlengi G., Lisitzin K., Mlakar A. 2015. Identifikacija i
valorizacija prirodnih i kulturnih krajolika na pilot području
grada Dubrovnika
Krajinski načrt občine Cervera (Saladié S., Bonfill C. 2015.
Pla de Paisatge de Cervera)

Oznaka
gradiva
Jezersko,
2019

Ankaran,
2017
Bled, 2018

Izola, junij
2019
Izola, maj
2019
Soča, 2014

Velika
planina,
2018
Sava, 2001

Savinja,
2006
Golte, 2007
Dubrovnik,
2015

Cervera,
2015
Šibenik‐
Krajobraz šibensko‐kninske županije: Analiza vizualne
Knin, 2014
izloženosti, PAP/RAC, Split, 2014.
Krajinski načrt izkoriščanja virov nasipa Montgé (Plan de Montgé,
paysage et ressources pour la butte de Montgé. 2016. 2016
Omnibus, 2G Génie Géologique, Roumet Guitel)
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(1) Zgodovinski razvoj območja
(1.1) Nastanek imena Jezersko
V času, ko je ledenik iz Makekove Kočne zaprl odtok potoku Jezernica
proti dolini reke Kokre, je na dnu jezerske kotlinice nastalo jezero, ki je
ostalo še dolgo po umiku ledenika. Sčasoma si je potok skozi moreno
izoblikoval pot proti Kokri, jezero je odteklo, a vlažen in močvirnat svet je
na nekaterih predelih ostal vse do danes. Jezersko naj bi tako dobilo ime
po jezeru, ki je nekoč zapolnjevalo celoten osrednji del kotline. O tem
govorijo tudi stare pripovedke, celo Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske
omenja plitvo jezero »med visokim Snežnim gorovjem«. Na jezero
spominjajo še nekatera druga imena, na primer župnijska cerkev Sv.
Ožbolta pri Jezeru, potok Jezernica in staro ime »Pr’ Jezer’«.

(1.2) Zgodovinski razvoj
(povzeto po Jezerska kronika, Andrej Karničar, 1998)
Jezersko, zelena dolinica, je na vzhodu ograjena z vencem Kamniško Savinjskih Alp, ki so se v živahnem zemeljskem gibanju dvignile proti
nebu pred šestdesetimi milijoni let, od severa proti zahodu pa jo omejuje
več kot tristo milijonov let star koralni greben. Na jugu se spušča v
najdaljšo slovensko vas, Kokro, kjer je bil najden najstarejši apnenec v naši
državi. Dolina, nazadnje oblikovana od mogočnega ledenika, ki je izginil
pred deset tisoč leti, je bila zaradi nepropustnosti svojega dna ob koncu
ledene dobe zalita z velikim ledeniškim jezerom.
Jezersko je dobilo prve naseljence že v prvem tisočletju našega štetja. Prvi
uradni zapisi iz leta 811 našega štetja so bili najdeni v leseni kapelici, ki je
služila kot pribežališče potujočim trgovcem in menihom, ki so prihajali iz
tržiške strani, da bi nadaljevali pot globlje v deželo Koroško ali v nasprotni
smeri proti morju. V času epidemij kuge v 14. stoletju je kotlina dobila
nekaj številnejše prebivalstvo, ki je bežalo pred grozno smrtjo. Leto 1348
je bilo leto štirideset dnevnega potresa. Le-ta je zrahljal južno morensko
pregrado in uničil edino oviro, ki je zadrževala vodno maso velikega
jezera. Takrat se je začelo postopno odtekanje vode, od 17. stoletja dalje
pa so ravnice načrtno izsuševali.
Vpadi Turkov v naslednjem stoletju so pustili opustošenje v mali kapelici,
prebivalstvo pa je ušlo v hribe. Ko je jezero povečini odteklo, se je pričel
razvoj kmetijstva, dolina je bila vsa posejana z žitom in vsem, kar je kmet
potreboval za preživetje. Potem ko je bila z novo cesto v 16. stoletju
vzpostavljena povezava s Kranjsko, se je začelo obdobje fužinarstva,
kasneje, v prvi polovici 19. stoletja, ko so iz doline začeli prodajati cenjeni
jezerski macesen, pa obdobje furmanstva.
Obdobje Habsburške monarhije je uvedlo v kraj nove smernice - turizem.
Češka gospoda, ki je imela v lasti bližnje kranjske tovarne, je bila prva, ki je
ta kraj gledala z očmi človeka, ki išče tisto najlepše, ne le najkoristnejše.
Prebivalstvo se je, kot že tolikokrat, hitro prilagodilo novim zahtevam in
opremilo številne tujske sobe. To je sočasno povzročilo razcvet številnih
obrti.
Prva svetovna vojna je sicer vse nekoliko zavrla, a po njej si je kraj zelo
hitro opomogel in se razvijal naprej ...
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(1.3) Razvoj poselitve
Največji razvoj poselitve je bil v obdobju od konca druge svetovne vojne
do leta 1990. Na območjih višje ležečih visokogorskih kmetij je večina
celkov nastalo do prve svetovne vojne leta 1914. V obdobju med prvo in
drugo svetovno vojno je bila rast najmanjša. Po drugi svetovni vojni je
raslo predvsem območje jedra naselja Zgornje Jezersko, ko je Jezersko
veljalo za naravno zdravilišče, kmetije so pa večinoma propadale in
prebivalci so se selili v bližnje mesto. Ponovna rast je očitna v zadnjem
desetletju ...
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(1.4) Analiza gradnje objektov izven večjih naselij po obdobjih med
1982 in 2018 (levo), primerjava gradnje objektov v odprtem prostoru
in urbanih naseljih po časovnih obdobjih (desno zgoraj) in prikaz
gradnje objektov po obdobjih in namembnosti stavb (desno spodaj)
(Izola, junij 2019)

(1.5) Analiza razvoja kmetijskih objektov glede na njihovo površino
med 1914 in 2017 (Izola, junij 2019)
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(1.6) Prikaz spreminjanja krajinske poteze (prostorske celote) nad
dvorcem Crijević ob Rijeki Dubrovački – levo avstrijska katastrska karta
(1837), v sredini prvi ortofoto (1960/67), desno aktualni ortofoto
(2011) (Dubrovnik, 2015): Analiza spreminjanja izjemnih/značilnih
struktur v krajini zaradi nenadzorovane urbanizacije. Prikaz na primeru
poteze poletnega dvorca, sosledja morje – obala/privez – poletni
dvorec – vrtovi/park – obdelovalne terase – suhi travniki – kamnita
pobočja/stene.

(1.7) Analiza sprememb v krajini – zaraščanja kulturnih teras in
poselitve (Izola, maj 2019): Analiza izpostavlja ključne spremembe v
krajini, ki so povzročene zaradi razpršene poselitve, neustreznega
umeščanja objektov in spremembe navad glede preživljanja prostega
časa ter zmanjševanja potrebe po obdelovanju kmetijskih površin. To
vodi v zaraščanje kmetijskih površin, v tem primeru po večini kulturnih
teras, ter v spremembe strukture in razporeditve kmetijskih kultur.
Opredeli glavne mejnike v razvoju območja ter njihove razloge.
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(1.8) Prikaz razvoja v krajini (Montgé, 2016): Analiza razvoja v krajini
preko prikaza obsega površin glavnih pridelovalnih kultur in območij
gozda (glej tudi poglavje 10.3, primer 4).
Stanje območij gozdov, sadovnjakov in vinogradov l. 1910

Drugi primeri

Izkrčena območja gozdov od l. 1910 do l. 2016
območja krčitve gozdov

območja gozdov

območja ohranjenih gozdov

območja sadovnjakov

območja sadovnjakov

območja vinogradov

območja vinogradov

Izkrčena območja gozdov ter območja opuščanja območij sadovnjakov in
vinogradov od l. 1910 do l. 2016
območja širitve gozdov
območja opuščanja sadovnjakov
območja opuščanja vinogradov
območja ohranjenih gozdov

(4) Geomorfološke (reliefne) značilnosti
(4.1) Nadmorske višine in reliefne značilnosti (Izola, maj 2019): Prikaz
nadmorskih višin z opredelitvijo značilnih reliefnih prvin/struktur.

(4.2) Nakloni in glavne reliefne posebnosti (Velika planina, 2018)
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(4.3) Reliefne značilnosti v povezavi s posameznimi dejavnosti, ki v
prostoru obstajajo ali se načrtujejo (Izola, maj 2019)

(4.4) Kartiranje in analiza pojavnosti značilnih teras (Dubrovnik, 2015)

terase na krasu
terase v kmetijski rabi
vidni ostanki teras
ostanki teras prekriti z
gozdom in makijo
terase na flišu

(4.5) Prikaz naklonov terana z območji kulturnih teras (Ankaran,
2017)
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(4.6) Analiza značilnih tipov brežin vodotoka (levo) (Soča, 2014)

(5) Geološke in pedološke značilnosti
(5.1) Tipi prsti (desno) (Velika planina, 2018)
tip A – strmo gozdnato pobočje
tip B – brežina s cesto
tip C – kanjon
tip D – poseljeno pobočje
tip E – obvodna vegetacija in
kmetijska zemljišča
tip F – nižinski gozd

(6) Vode
(6.1) Prikaz poplavnih in erozijskih območij
na območju Zgornjega Jezerskega

(6.2) Prikaz vodotokov in vodovarstvenih območij
na območju Zgornjega Jezerskega
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(6.3) Vode (Ankaran, 2017)

(7) Ogrožena območja
(7.1) Stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov
na območju Zgornjega Jezerskega

(7.2) Stopnja nevarnosti proženja zemeljskih plazov
na območju Zgornjega Jezerskega
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(9) Območja ohranjanja narave
(9.1) Območja ohranjanja narave (levo) (Soča, 2014)

(9.2) Območja ohranjanja narave s prikazom območij biotske
raznovrstnosti (desno) (Ankaran, 2017)

zavarovano območje ‐ točka
naravne vrednote ‐ točka
zavarovano območje
Natura 2000
območja naravnih vrednot
ekološko pomembno območje

(10) Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi
(10.1) Prikaz stopnje ohranjenosti habitatnih tipov (Velika planina,
2018)

(10.2) Shematski diagram porazdelitve drevesnih vrst glede na
geološke značilnosti in nadmorsko višino (levo) in prikaz porazdelitve
drevesnih združb (desno) (Montgé, 2016)
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(10.3) Strukturna krajinska pestrost in ekološka mreža s predlogom
izboljšav (Ankaran, 2017): Obravnava prostora z vidika krajinske
ekologije. Ekologija kot veda in krajina kot prostorski sistem sta
neločljivo povezani. Ekologija je veda, ki se ukvarja z interakcijo med
organizmi in njihovim okoljem, krajina pa predstavlja širok, obsežen
mozaik lokalnih ekosistemov, okolij. Obravnavana je strukturna
krajinska pestrost, s poudarkom na fizičnih značilnostih vegetacije in
kmetijskih površin, ki zagotavljajo različne habitate za širok nabor vrst.
Z analizo in vrednotenjem je pripravljena mreža raznolikih krajinskih
elementov, prostorskih mozaikov, tako imenovana ekološka mreža, ki
zagotavlja življenjski prostor različnim živalskim in rastlinskim vrstam.
Po gradivu Landscapeecologyprinciples (Wenche E. et al., 1996) so
povzeti osnovni principi za trajnostno prostorsko krajinsko
načrtovanje, ki se ubada z izzivi načrtovanja namenske rabe prostora
skozi ekološko in krajinsko pestrost.
Osnovni principi, ki so uporabljeni pri zasnovi ekološke mreže in
predlaganih izboljšav se nanašajo na krajinski organizem, ki ga
sestavljajo štiri značilne strukture: zaplate, robovi (meje), koridorji
(povezave) in mozaiki. Za vsako izmed štirih struktur so podana ključna
izhodišča za vrednotenje, ki so bila upoštevana pri izdelavi ekološke
mreže in predlaganih izboljšav.

(10.4) Strukturna krajinska pestrost in ekološka mreža (Izola, junij
2019)

(10.5) Biotska raznovrstnost (Izola, junij 2019): Krajinska pestrost je
tesno povezana z biotsko raznovrstnostjo, zlasti kadar je krajina izraz
ekstenzivne kmetijske rabe z mnogimi strukturami oziroma prvinami.
Je pogled na habitatne tipe s krajinskega vidika. Kulturna krajina je
pomemben in značilen element prostora, hkrati pa so z njenim
obstojem in spreminjanjem povezane številne rastlinske in živalske
vrste. Zato Panevropska strategija biotske in krajinske pestrosti (Sofija,
1995), ki je bila pripravljena kot evropski okvir za izvajanje Konvencije
o biološki raznovrstnosti, posebej poudarja pomen ohranjanja kulturne
krajine.
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(11) Nepremična kulturna dediščina
(11.1) Enote kulturne dediščine – stanje (desno), vrednotenje (spodaj,
levo), vzroki za ogroženost/ranljivost dediščine (spodaj, levo) in
predlog (spodaj, desno) (Bled, 2018): Primer ponazarja eno od
možnosti strukture gradiva. Za celotno obravnavano območje je
pripravljena analiza po posameznih plasteh, na način, da se za vsako
plast obravnave pripravi grafični in tekstualni del, ki se nanaša na:
 Stanje: Prikazane so ključne prostorske kategorije/tipi, prvine,
značilnosti.
 Vrednotenje: Ocena je prilagojena posamezni obravnavani plasti.
Večinoma se vrednotenje nanaša na kakovost prostorskih in
dediščinskih značilnosti. Vrednosti so praviloma zajete v tri
kategorije − (1) z zeleno barvo so označene prvine, ki so kakovostne
in terjajo ohranjanje, (2) z rumeno barvo so označene prvine, ki so
manj kakovostne, v njih je možno/smiselno posegati, jih
spreminjati, (3) z rdečo barvo so označene prvine, ki so moteče in
terjajo ukrepanje (odstranitev, sanacijo). V okviru nekaterih poglavij
so ovrednoteni tudi dosedanji predlogi rešitev, ponekod se
vrednostna ocena nanaša na izvedljivost predlaganih ureditev.
 Predlog: Predlog ureditve ne izhaja zgolj iz analitičnih ugotovitev po
posameznih plasteh, temveč že upošteva (prejudicira) celovito
idejno zasnovo območja in posameznih objektov prikazano v
zaključku naloge. Predlog je na tem mestu prikazan zaradi nazorne
ponazoritve sosledja stanje − vrednotenje − predlog po posameznih
plasteh. V tem poglavju so opredeljeni tudi ukrepi, pogoji in/ali
usmeritve za podrobnejše načrtovanje.
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(11.2) Kulturna dediščina Zgornjega Jezerskega
 Cerkev sv. Andreja (EŠD 1875): Sakralna stavbna dediščina.
Zgodnjegotska cerkev s križnorebrasto obokanim prezbiterijem,
poslikanim okoli 1420. Ladja je bila v 17. stol. podaljšana in
mrežastogrebenasto obokana, nato podaljšana in poslikana v 19. stol.
Stranska oltarja iz 1637. Obdaja jo pokopališče. Varstveni režim je
določen z Odlokom o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za
kulturni spomenik lokalnega pomena ...
 Šenkova hiša (EŠD 11650): Profana stavbna dediščina. Zidana
pritlična hiša skoraj kvadratnega tlorisa, z dvokapno streho, krito z
deskami in z lesom zapaženima zatrepoma. Poznogotski portali in
okna s posnetimi robovi. V notranjosti široka banjasto obokana veža,
črna kuhinja, obokana klet s stebrom ....
 Zgornje Jezersko – kulturna krajina (EŠD 881): Pahljačasta alpska
dolina s samostojnimi kmetijami na robovih in cerkvijo v sredini.
Posestni robovi, omejeni z jesenovo živico, se žarkasto stekajo proti
sredini doline in ji dajejo značilno podobo ....

(11.3) Arheološka dediščina: stanje (levo), vrednotenje (sredina) in
predlog ukrepov varstva (desno) (Bled, 2018).
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(13) Namenska raba prostora
(13.1) Prikaz veljavne namenske rabe prostora
iz OPN občine Jezersko
Na obravnavanem območju se prepletajo različne namenske rabe tako
stavbnih kot tudi nestavbnih zemljišč. Prevladujejo kmetijske površine,
zelo izrazite v prostoru pa so tudi gozdne površine, predvsem njihov rob.
Namenska raba na območju kulturne krajine je določena predvsem na že
obstoječih dejavnostih in objektih. Z vidika ohranjanja kulturne krajine je
problematično, da je bilo že pred pripravo OPN v prostor neustrezno
umeščena vrsta objektov, ki jih je OPN povzel v stavbna zemljišča in jim
omogočil nadaljnji razvoj. Kljub temu, da je na območju prvotnega
pomena ohranjanje kulturne krajine, je pomembno, da občina omogoči
tudi vzdržen razvoj na območju, vendar ...
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(14) Dejanska raba prostora
(14.1) Dejanska raba prostora
na območju Zgornjega Jezerskega

(14.2) Dejanska raba prostora (Izola, junij 2019): Prikaz dejanske rabe
prostora (desno), ki skupaj z analizo strukture parcelacije (glej primer
25.2) opredeli pretežna območja kmetijske rabe (spodaj) glede na
mozaični preplet, večje kmetijske komplekse in gozdna zemljišča. Za
ponazoritev razlik med plansko opredeljeno in dejansko rabo prostora
so na karti prikazani podatki o stavbnih zemljiščih.
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(16) Poselitev
(16.1) Poselitveni vzorec Zgornjega Jezerskega
Morfologijo prostora uokvirja ozka ledeniška dolina, ki poteka od juga
proti severu in se nato z okljukom vrača nazaj proti jugu. Tudi poselitev se
je precej prilagodila preteklim naravnim dejavnikom. Nastali so celki na
robu ledeniškega jezera in cerkve na posameznih otočkih oziroma
robovih. Značilne so kmetije na posameznih izravnavah terena ločeno od
osrednje doline ter obcestna pozidava neposredno ob osrednji prometnici
preko občine. Glede na poselitveni vzorec, prostorska razmerja in
prostorske značilnosti, je moč v prostoru odčitati štiri območja, ki jih
obdaja izrazit gozdni rob na pobočjih:
 Zgornje Jezersko je strnjeno naselje z ulično mrežo in posameznimi
gozdnimi zaplatami;
 Žabji trg je ožji podolgovat prostor, ki ga prav tako definira gozdni
rob. Za enoto je značilna obcestna poselitev;
 prevladujoč poselitveni vzorec enote Raven z domačijami so gručaste
kmetije na višje ležečih legah na robovih ledeniške kotline, ki močno
povečujejo pestrost prostora in zvišujejo njegovo kakovost;
 poselitveni vzorec se z domačijami na izravnavah terena (Ancelj,
Makek, Mlinar, Sv. Ožbolt in Žarkovo) ponovi tudi na višjih območjih,
kjer se z domačijo, gozdnim robom in kmetijskimi površinami ustvari
tipičen poselitveni vzorec – celek.

Značilna območja poselitvenega vzorca
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(16.2) Stavbna tipologija
Na območju obdelave je površinsko najbolj prevladujoč stavbni tip
stanovanjske gradnje, vendar v prostoru ni najbolj izrazit, saj je skrit ob in
v gozdni rob. Kot najbolj izrazit in kot ključen gradnik v prostoru izstopa
stavbni tip domačij.
Na območju se je predvsem ob osrednji cesti začela pojavljati razpršena
stanovanjska gradnja v več gručah, razpršeni so tudi kmetijski objekti v
odprtem prostoru. Kot izrazito negativen pojav v prostoru je opredeljena
razpršena gradnja stanovanjskih in počitniških objektov na dnu enote
Raven z domačijami, ki ne tvori gruč in je precej vizualno izpostavljena.
Samostojni večji turistični objekti so v prostoru manj številni in se
pojavljajo na robu naselja Zg. Jezersko. Posamezni turistični objekti
manjših gabaritov (apartmaji ipd.) pa so lokacijsko dokaj raztreseni. Nekaj
se jih pojavljaj na vstopu v enoto Raven z domačijami, na območju
Žabjega trga, nekaj jih je v samem naselju Zgornje jezersko, se pa
pojavljajo tudi v območju enote Raven z domačijami.

(16.3) Namembnost stavb

(16.4) Leto izgradnje stavb
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(16.5) Število stanovanjskih enot na posamezno stavbo

(16.6) Višina stavb

(16.7) Analiza območij poselitve v neposredni bližini območij urejanja
v krajini (levo) s slikovnimi prikazi teh območij (desno) (Soča, 2014):
Analiza poselitvenega vzorca in analiza poselitve (kakovosti, robovi
ipd.)

reliefni rob
gozdni rob
obdelovalni rob
grajena struktura
prekinitev pozidave
smer pozidave
širitev
poselitev
širitev naselja
kvaliteta
zelena cezura
center
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(16.8) Vrednotenja arhitekturnega oblikovanja objektov
Vrednotenje arhitekturnega stavbnega tkiva je bila opravljena na podlagi
terenskega ogleda posameznih objektov. Odčitavalo se je predvsem:
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vedute na objekt iz okolice,
skladnost objekta z okolico,
ohranjenost objekta,
skladnost elementov objekta,
posamezne arhitekturne elemente na objektu,
okolica objekta.
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Referenčni primeri vrednotenja arhitekturnega oblikovanja objektov
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(17) Prometna infrastruktura
(17.1) Analiza ključnih prvin in območij obstoječega
prometnega sistema
Ceste
Obstoječi sistem cest zagotavlja osnovno funkcionalno rabo, vendar pa je
potrebna prekategorizacija namena posameznih cest in posledično njihovo
oblikovanje (prečni profil, ureditev obcestnega prostora). Ker sedaj ceste
nimajo opredeljenega namena, so na njih možne vse vrste prometa. Ob
tem prihaja do konfliktov, saj ceste niso zasnovane na način, da bi lahko
omogočale vse vrste prometa. Zaradi želje čim bolj ohranjati značilnosti
cest in jih oblikovati v skladu z značilnostmi kulturne krajine, je določitev
namena posameznih cest še toliko bolj pomembna.
Osrednja prometnica Kranj-– mejni prehod Jezersko je iz vidika prometne
pretočnosti ustrezna, vendar pa ni ustrezno oblikovanje njenega profila in
obcestnega prostora. Enako velja za vpadnico do Jezera. Kot ustrezne
ceste z vidika funkcije in podobe predstavljajo predvsem zaledne ceste do
posameznih kmetij na severozahodu območja. Najbolj problematične so
ceste v zaledju jezera in do izhodiščne planinske točke. Te ceste nimajo
določene funkcije in posledično tudi ne podobe.
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Parkirišča
Obstoječi sistem parkirišč ima premajhno zmogljivosti, parkirišča niso na
ustreznih lokacijah. Skupaj s sistemom cest je treba uskladiti tudi
parkirišča.
Pešpoti
Trenutno je na območju sistem pešpoti podhranjen, vendar pa ima
območje velik potencial. Obstoječe pešpoti so vodene po obstoječih
kolovozih ali manj prometnih cestah. V delih so nepovezane.
Kolesarske poti rekreacija
Na območju so kolesarske poti enačijo s peš potmi. Sistem poti (funkcija
in oblikovanje) na območju ni dorečen, vendar pa ima območje še veliko
rezerve za izboljšanje.
Z vidika ostalih rekreacijskih poti (tekaške steze ipd.) je sistem veliko bolj
definiran in je tudi lokacijsko omejen, kajti ovire predstavljajo tudi naravni
in ustvarjeni robovi (jesenove živice, ceste, gozd, teren ipd.).
Analizi prometnega sistema izhaja iz dejstva, da je ravno mreža cest in poti
varovana prostorska prvina. Prav njihova nevsiljiva vključitev v okolico je
ključna prepoznana in pozitivna vsebina območja. Na podlagi tega dejstva
so analizirane vse ključne prvine in ovrednotene kot kakovostne (tiste, ki
ohranjajo svojo vlogo v prostoru in so tudi iz vidika funkcionalnosti
primerne) ali kot razvrednotene (tiste, ki so predvsem oblikovano
neprimerne). S prenovo oziroma posodobitvijo se želi doseči stanje, ki je
prepoznano kot kakovost v prostoru in ne želja po modernizaciji območja
(širitev cest, asfaltiranje ipd.).
Povzetek ocene stanja
 osrednja prometnica: prometno pretočna, vendar z neustrezno
oblikovanim obcestnim prostorom, povečati bi bilo treba njeno
vpetost umeščenosti v kulturno krajino;
 cesta proti jezeru: ob viških obiska ni prometno pretočna, oblikovanje
ni ustrezno;
 ceste do kmetij: pomembna prvina v kulturni krajini, v večini so v
makadamski izvedbi - kakovost v prostoru;
 ceste okrog jezera: ob viških obiska niso prometno pretočne,
oblikovanje ni ustrezno;
 cesta proti Kočni: ob viških obiska preobremenjena, oblikovanje
ustrezno;
 ulice: po večini ustrezne, vendar še možnost izboljšave;
 križišča: pretežno so neustrezno oblikovana (slaba varnost in
preglednost ter umeščenost v prostor);
 pešpoti: ustrezno umeščene in oblikovane;
 parkirišča: večina je neustrezno oblikovanih.
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(19) Krajina
(19.1) Krajinske enote, krajinski vzorci in prepoznavne
krajinske celote
Umestitev v širši krajinski okvir
Območje se glede na Regionalno razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji
(1998) umešča v krajinsko podenoto Jezersko, ki je del krajinske enote
Zahodne Kamniško-Savinjske Alpe, krajine alpske regije. Ključne
krajinske značilnosti enote Zahodno Kamniško-Savinjske Alpe so:
 visokogorski svet, alpske doline, reliefna dinamika, gorska hidrografska
mreža,
 ekstenzivna kmetijska krajina, celki, arhitekturni poudarki, smučišča,
 izpostavljenost, razglednost, dominantnost lege,
 prvobitnost, kontrastna razmerja,
 celki, sakralni objekti, soteska.
Za krajinsko podenoto Jezersko je značilno izjemno privlačno in členjeno
krajinsko območje, obdano z izstopajočim visokogorskim masivom
Grintovcev in kulturna krajina s poselitvenim vzorcem v obliki celkov v
naravnem amfiteatru na Zgornjem Jezerskem. Ob robu naravnega
amfiteatra zgornjega dela Jezerske kotline ter po hribovju na prisojnih
legah so razporejene samotne kmetije, od koder se drevesne živice
žarkasto stekajo k cerkvi sv. Andreja. Izstopajoča vodna prvina je umetno
Planšarsko jezero, ki so ga domačini zajezili v spomin na veliko ledeniško
jezero, po katerem je kraj dobil ime.
Glede na simbolne vrednosti naravnih in kulturnih prvin ima podenota
državni pomen, območje sodi med izjemne kulturne krajine (Ogrin s
sodelavci, 1999) in dediščinske krajine (Register kulturne dediščine, glej
podrobneje v nadaljevanju).
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Krajinski vzorci in prepoznavne krajinske celote
Za krajinsko enoto Zahodne Kamniško-Savinjske Alpe so značilni
naslednji vzorci, ki se odražajo tudi na območju obravnave:







kmetijski svet na pobočjih,
gozdovi na pobočjih,
gorske samotne kmetije – celki,
kmetijski svet ledeniških dolin s kočnami,
kmetijski svet gorske kotline,
obvodni svet.

V enoti sta prisotna še krajinska vzorca visokogorski svet in prehodna
območja na gozdni meji, ki pa nista prisotna na obravnavanem območju,
sta pa z njim neločljivo vizualno povezana.
Na podlagi podrobnejše členitve območja krajinske zasnove so
prepoznani naslednji značilni krajinski vzorci, zaokroženi v prepoznavne
krajinske celote:
 območje strnjene poselitve z gozdnimi zaplatami: naselje Zgornje
Jezersko,
 travniška krajina z obcestno poselitvijo: Žabji trg,
 travniška krajina z domačijami in jesenovimi živicami: Raven z
domačijami (Zg. Virnik, Roblek, Anko, Boderšnik, Štular, Šenk, Jenk,
Kropivnik),
 krajina celkov - samotnih domačij na pobočju: Sv. Ožbolt in
Žarkovo,
 krajina celkov - samotnih domačij v kočnah: Mlinar, Makek in
Ancelj,
 gozdna krajina na pobočjih: gozd,
 obvodna krajina: Planšarsko jezero in vzdolž Jezernice.
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(19.2) Krajinske prvine
Območje krajinske zasnove predstavljajo enotne travniške površine na
bolj ali manj nagnjenih pobočjih, obdane z gozdnim robom/gozdnim
zaledjem, ki skupaj z grebeni tvorijo okvir prostora. Znotraj travniških
površin se pojavljajo posamezne prvine, ključne so:
 visokodebelne jesenove živice ob stranskih pritokih/regulacijah
gorskih potokov v predelu travnikov,
 posamezno drevo ali gruče dreves,
 sadovnjaki ob domačijah,
 mineralni izvir,
 jezero z vodotokom,
 izstopajoča reliefna struktura Virnikov kogel,
 domačije in
 posamezne cerkve.
Prvine se v različnih kombinacijah nahajajo v posameznih krajinskih
vzorcih/celotah. Vse pa so zastopane v enoti Raven z domačijami, ki se
izkazuje kot krajinsko najbolj pestra.
Ključne prvine v enoti strnjene gručaste poselitve naselja Zgornje Jezersko
so predvsem gozdne zaplate in vodotok z obvodno vegetacijo.
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(19.3) Robovi
Naravni robovi
Gozdni rob. Na celotnem območju obravnave je gozdni rob eden izmed
pomembnih krajinskih prvin in razpoznavnih silhuet prostora.
Jesenove živice. Jesenove živice so enoredni drevoredi jesena, zasajene
ob zemljiških mejah na Jezerskem. V povprečju je jesenova živca dolga
med 400 in 500 metrov. Praviloma se 'izgubi' na travniku ali pa konča ob
poti. Redke, ki so še v celoti ohranjene, so dolge tudi več kot 700 metrov.
Jesenove živice predstavljajo pomembno krajinsko prvino, ki poglede na
eni strani usmerja po drugi pa zamejuje. Zaradi njih je tudi grajena
struktura v krajini manj izpostavljena.
Robovi poselitve
Grajena struktura prehaja v gozd. Pretežni del strnjenega naselja
Zgornje Jezersko prehaja v gozdni rob. Le ta mu daje zeleno zaledje.
Grajena struktura na območju Raven z domačijami zaradi svoje tipične
postavitve na rob kmetijskih površin je naslonjena na tipični gozdni rob.
Grajena struktura prehaja v kmetijske površine. Obdelovalne površine
obsegajo manjše zaplate neposredno ob strnjenem delu naselja ter ob
posameznih kmetijah na območju Raven z domačijami. Grajena struktura
le v manjšem delu neposredno meji na obdelovalne površine, saj predvsem
na območju kmetij rob do grajene strukture predstavlja travnik ali travniški
sadovnjak.
Grajena struktura prehaja v travnik. Poleg mej z gozdom grajena
struktura v največji meri meji na območje travnikov. Travniki ali pašniški
travniki predstavljajo velik del površin na območju obdelave, zaradi česar
je grajena struktura dokaj izpostavljena v krajini.
Grajena struktura prehaja v travniški sadovnjak. Eden izmed
pomembnih krajinskih slik območja predstavljajo travniški sadovnjaki, ki
ustvarijo privlačen prehod med krajino in grajeno strukturo ter jo skladno
vključijo v krajinski mozaik.
Grajena struktura prehaja v vodno površino. Planšarsko jezero ter
vodotoki Kokra in Jezernica popestrijo naravno krajino. Grajena struktura
izrazito v odprtem prostoru meji na vodno površino le na območju jezera,
medtem ko se vodotok v strnjenem delu naselja skrije med strukturo.
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(19.4) Silhuete in ključni pogledi v prostoru
Silhuete/pogledi, ki se odpirajo na prostor iz ključnih in pogosteje
obiskanih točk v prostoru, vzdolž dveh pomembnejših cest, osrednje
prometnice Kranj - mejni prehod Jezersko in ceste, ki vodi mimo Jezera
do planinskega izhodišča Ravenska Kočna, so:
 Pogled 1: južni vstop v naselje Zgornje Jezersko,
 Pogled 2: severni vstop v naselje Zgornje Jezersko,
 Pogled 3: izstop iz naselja Zgornje Jezersko ter odprti pogledi na
območje obcestne poselitve Žabji trg,
 Pogled 4: severni vstop v območje obcestne poselitve Žabji trg,
 Pogled 5: južni vstop v območje Raven z domačijami, s poudarjenimi
dolgimi pogledi proti visokogorskemu masivu Grintovcev,
 Pogled 6: severni vstop v območje Raven z domačijami, s poudarjeno
veduto na cerkev sv. Andreja in dolgimi pogledi proti visokogorskemu
masivu Grintovcev,
 Pogled 7: pogled na območje Raven z domačijami s pestro kulturno
krajino, jesenovimi živicami in značilnim poselitvenim vzorcem iz
okoliških hribov,
 Pogled 8: pogled iz razgledne točke (cesta proti jezerskemu vrhu) proti
jugu, na območje Raven z domačijami s pestro kulturno krajino,
jesenovimi živicami in značilnim poselitvenim vzorcem,
 Pogled 9: pogled na Ravensko Kočno in visokogorski masiv
Grintovcev.
Ti pogledi pomembno sooblikujejo prepoznavnost/identiteto in močno
vplivajo na zaznavo prostora, zato je treba biti pri oblikovanju in ureditvah
ob teh potezah še posebej previden.

Lokacije pogledov
6
5

7

4

2
3

1
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(19.5) Krajinska prizorišča (levo) in prikaz teh območij (desno) (Izola,
maj 2019): Krajinska prizorišča so opredeljena kot bolj ali manj
zaključena območja, ki jih je mogoče zajeti s pogledom, so krajinsko
pestra območja z veliko doživljajsko vrednostjo, slikovitostjo in
skladnostjo ter izkazujejo visoko stopnjo prostorskega reda in
harmoničnosti. Gre za opredelitev bolj izpostavljenih območij, katerim
je treba nameniti še posebej veliko pozornosti pri umeščanju posegov,
ki bi lahko zaznavo v prostoru in doživljajsko vrednost krajine
poslabšali.

(19.6) Značilni krajinski vzorci ter njihova ponazoritev s fotografijo ter
prikazom iz ortofoto posnetka (Dubrovnik, 2015): Analiza zastopanosti
in vrste krajinskih vzorcev po krajinskih enotah z grafičnim prikazom
njihove prostorske razporejenosti (levo) in ponazoritvijo vzorca s
karakteristično sliko ter izsekom ortofoto posnetka zajema območja.
Povezava vzorca in prikaza z zaporedno številko. Analiza poda vpogled
o zastopanosti določenega krajinskega vzorca v določeni krajinski enoti
ter preko vrednotenja posameznega vzorca nakazuje na stopnjo
vrednosti/pestrosti/ohranjenosti posamezne krajinske enote (glej
poglavje 6, primer 4).

Makija,
šikara (na
ostankih
teras)

Kmetijske
površine na
terasah

Gozd,
zaraščajoče
površine

Obala
lokacije primerov značilnih vzorcev
‐ naravna in kulturna krajina
lokacije primerov značilnih vzorcev
‐ urbane površine
krajinska območja
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(19.7) Vrednotenje sestavnih delov krajine (Bled, 2018): Pregled
ustreznosti oblikovanja grajenih prvin v krajini – oporni in podporni
zidovi (levo) ter ograje (desno).

(19.8) Vrednotenje ključnih programskih območij v krajini (Soča,
2014): Opredeljena so posamezna prizorišča na podlagi terenskega
ogleda s prikazom situacije ključnih območij in okvirno opredelitvijo
ustreznosti stanja.
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(19.9) Shema dejavnikov, ki predstavljajo prednosti (vrednosti) v
krajini (Cervera, 2015): Ti so:
 zgodovinski: posredni in neposredni sledovi človekovega delovanja
in/ali zgodovinskih vrednot v krajini;
 naravni/ekološki: prvine/območja kakovostnega naravnega okolja;
 estetski: sposobnost krajine za prenos določenega občutka lepote,
pridobljenega skozi zgodovino ali preko lastnih notranjih vrednosti
(barve, raznolikosti, oblike, razmerja, obseg, teksture in enotnosti
prvin idr., ki sestavljajo krajino);
 simbolični/identitetni: odnos/pripadnost, ki ga določena skupina
uporabnikov čuti do krajine (posameznih prvin krajine ali krajine kot
celote);
 religiozni/duhovni: povezava prvin krajine ali krajine kot celote z
verskimi/duhovnimi praksami in verovanji;
 pridelovalni/produktivni:
gospodarske
koristi
krajine
in
spreminjanje njenih elementov v vire;
 družbeni: povezava/razmerje uporabe krajine posameznika in/ali
skupine uporabnikov z interesi skupnosti.

(19.10) Prikaz simbolnih/identitetnih prednosti (vrednosti) v krajini
(levo) (Cervera, 2015)
mestno jedro
značilna struktura
podeželska naselja
enote in
območja
zgodovinske arhitekturne
dediščine
območje vodotoka

grajene brzice
poti
vzpetina
raznolika območja
sadovnjaki

(19.11) Prikaz negativnih posledic vpliva dejavnikov v krajini (desno)
(Cervera, 2015)
Območja poselitve
mestno jedro
značilna struktura
gospodarske cone
vstopi v območja poselitve
podeželska naselja
robovi podeželskih naselij
odprti prostor
kmetijska krajina z značilnimi
strukturami suhozidov

območja zgodovinske
arhitekturne dediščine
območja kmetij
poti
gramoznica
gozdovi in vzpetine
vodotoki in obvodna vegetacija
sadovnjaki
glavni prometni koridorji
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(20) Značilnosti in razvojne možnosti posameznih
dejavnosti v krajini
(20.1) Pregled dejavnosti v krajini (Ankaran, 2017): Obravnavane so
predvsem dejavnosti, ki pomembno vplivajo na odprto krajino in njene
kakovosti. Takšne dejavnosti so kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo,
marikultura, turizem in rekreacija ter pomorski in kopenski promet.
Pomembne so tudi poselitev, preostala infrastruktura in druge
dejavnosti, ki pa v nalogi niso podrobneje obravnavane. Pomemben je
odraz dejavnosti v prostoru, obremenitve, ključni konflikti in splošne
usmeritve za umeščanje dejavnosti, ki lahko konflikte omilijo ali se jim
celo izognejo.
(20.2) Gozdna zemljišča in gozdarstvo (Ankaran, 2017): Gozd je
ključna prvina v kulturni krajini in ima velik in večplasten pomen.
Območja gozdov so nosilci mnogih funkcij.

(20.3) Dejanska raba s prikazom večjih kmetijskih gospodarstev
(Izola, junij 2019): Analiza velikosti obdelovalnih površin posameznih
kmetijskih gospodarstev. Prevlada samooskrbnih kmetov z manjšimi
obdelovalnimi površinami ohranja značilen droben mozaični preplet
kmetijskih površin in gozda. Analiza opredli območja kmetijskih
gospodarstev z večjimi obdelovalnimi površinami, ki bi lahko zaradi
specifike proizvodnje krnila krajinsko pestrost.

(20.4) Gozdna zemljišča in gozdarstvo (Izola, junij 2019): Prikaz
dejanskih gozdnih zemljišč s funkcijami gozdov 1. stopnje
poudarjenosti in prikazom območij krčitev gozdov ter območij
kmetijskih zemljišč v zaraščanju.
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(21) Zeleni sistem in zelena infrastruktura
(21.1) Analiza potencialnih sestavin zelenega sistema
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(21.2) Ekološka razčlemba obsavskega koridorja (zgoraj) in prikaz
obsavskega prostora v širšem sistemu mestnih in obmestnih zelenih
površin (spodaj) (Sava, 2001): Savska obrečna krajina je prepoznana
kot prostor, ki je v ekološkem smislu izjemen na območju Mestne
občine Ljubljana, zaradi svoje razsežnosti, relativne naravne
ohranjenosti, pestrosti in prisotnosti habitatov. Obvodni prostor Save,
do izdelave te strokovne podlage, ni bil zvezno obravnavan v nobenem
od prostorskih in drugih razvojno naravnanih dokumentov. V novem
mestnem načrtu, ki se je porajal sočasno s temi strokovnimi
podlagami, je območju namenjena drugačna vloga. Glede na izkazano
naravno ohranjenost, možnosti za razvoj rekreacije in dopolnjujočih se
programov, naj bi območje prevzelo pomembno vlogo v zelenem
sistemu mesta. Strokovne podlage so predstavljale strateške
usmeritve, ki so, skupaj s podrobnimi preveritvami in presojami,
omogočile aktivnejšo prostorsko razvojno politiko v obsavskem
prostoru.

Vzorčni primer in drugi primeri

Stanje zelenega sistema
Vegetacijske prvine
Prvine, kot so gozdni rob, gozdne zaplate, jesenove živice, travniški
sadovnjaki, s svojo pojavnostjo močno vplivajo na prepoznavnost krajine
in v veliki meri izboljšujejo biotsko pestrost ter so pomembne z
morfološkega ter ekološkega vidika.
Območje uokvirjajo širša območja gozda, ki predstavljajo vmesna območja
navezave zelenega sistema območja krajinske zasnove na širši zeleni sistem
regije. Pretežni del območja krajinske zasnove je namenjen ekstenzivni
travniški rabi, pri čemer linije visokodebelnih jesenovih živic predstavljajo
pomembne koridorje pri prehajanju živalskih vrst znotraj območja ter
navezovanje območja na širši sistem v smislu zagotavljanja povezljivosti
območja z ekološkega vidika.
Programske točke/območja
Točke s predvsem lokalnim pomenom, kot so urejene javne površine,
športne površine, pokopališče, otroško igrišče, območje jezera, dominante
(piramida, cerkev) in izvir mineralne vode, ki so v prostoru že
vzpostavljene, povečujejo programsko pestrost prostora, bogatijo življenje
v kraju in zvišujejo kakovost bivanja.
V širšem zelenem sistemu regije območje krajinske zasnove predstavlja
pomembno programsko točko, predvsem v smislu turizma in rekreacije.
Linijske programske povezave
Z razliko od analize prometnega sistema, so pri stanju zelenega sistema
poudarjene predvsem peš in kolesarske poti. Lokalno je pomembna
tematska večnamenska pot, ki naselje povezuje z območjem jezera. V
zimskem času so na območju Sibirije in Ravenske Kočne urejene proge za
tek na smučeh. Za doživljanje in zaznavo prostora so pomembne
razgledne ceste in ureditve, ki se nahajajo vzdolž njih.
Na območju je več planinskih poti, katerih izhodišča predstavljajo točke v
območju krajinske zasnove. S zelenim sistemom regije je območje s
socialnega vidika povezano predvsem preko planinskih poti.
Obstoječi sestavni deli zelenega sistema območja predstavljajo dobro
osnovo. Izpostavlja se predvsem slabšo urejenost javnih površin,
neustrezno urejanje pomembnih programskih točk (območje jezera,
izhodiščne točke planinskih poti) slabo stanje delov živic, opuščanje
travniških sadovnjakov ipd.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

75

C Analiza in vrednotenje

Vzorčni primer in drugi primeri

(23) Lastništvo
(23.1) Prikaz in analiza lastništva
na območju Zgornjega Jezerskega
Analiza strukture lastništva je pripravljena kot preveritev možnosti za
izvedbo posameznih prostorskih ureditev. V lasti Republike Slovenije je
14% vseh zemljišč, v občinski lasti 9%, javnega dobra pa je dober
odstotek. Večina zemljišč je v lasti fizičnih oseb ...

(23.2) Prikaz parcel, ki so za izvajanje koncepta nujne (Soča, 2014):
Analiza strukture lastništva glede na potrebo po parcelah za izvedbo
opredeljenega koncepta s predlogom parcel za odkup.
Predlagane parcele za odkup
nujno potrebne parcele za izvedbo
projekta – 1. faza
potrebne parcele za izvedbo
projekta
priporočljive parcele za odkup
Analiza lastništva
zasebna lastnina – fizične osebe
zasebna lastnina – pravne osebe
občinska lastnina
občinska lastnina
društva
državna lastnina
cerkvena lastnina
mešana lastnina z občinsko
lastnino
mešana lastnina z drugo lastnino
register stavb
stavbna zemljišča
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(24) Strukturna analiza
(24.1) Prikaz oblike parcelacije
na območju Zgornjega Jezerskega

(24.2) Prikaz parcelacije z velikostmi zemljišč in značilnimi območji
glede na strukturo parcel (desno) ter prikazi značilnih območij glede
na strukturo parcel (spodaj) (Izola, maj 2019): Določitev pretežnih
območij (povezava s primerom 14.3) glede na strukturo/velikost
zemljiških parcel predvsem kot posledica značilnosti reliefa, lastniških
razmer ter pravnih določil v preteklosti.
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(25) Vidna analiza
(25.1) Analiza vidne preglednosti
Analizirana je preglednost prostora iz 12 pomembnih točk najbolj
preglednih točk posameznega dela območja (levo). Večinoma gre za točke,
obravnavane že v poglavju »Silhuete in ključni pogledi v prostoru«.
Dodane so še točke 8 (med kmetijama Jenk in Koprivnik), 9 (izhodišče za
šport), 11 (stara cerkev sv. Ožbalta) in 12 (Žarkovo).
Preglednost prostora je analizirana tudi iz 5 razglednih cestnih odsekov
(desno), ki se nahajajo na območju kulturne krajine (pahljače). Iz analize je
dobro razvidno, da jesenove živice poglede ustavljajo in s tem zmanjšujejo
preglednost prostora. Razvidno je, da iz posameznega odseka ni viden
celoten prostor (pahljača). Najbolj pregleden je osrednji del od kmetije
Štular, do zaselka ob cerkvi sv. Andreja do jezera, pri čemer je treba
poudariti, da je jezero skrito in ga ni mogoče zaznati iz nobene izmed
analiziranih razglednih cest ali točk.
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Skupna preglednost prostora
V analizi skupne preglednosti (spodaj) se z metodologijo prekrivanja
preglednih območij iz točk in razglednih cest kaže, katera območja so
najbolj vizualno izpostavljena (temnejša), saj so vidna iz več točk ali cest.
Izrazito pregledna in izrazito nepregledna območja
V zaključni analizi so izpostavljena izrazito pregledna območja in območja
(desno), ki so skrita in niso vidna skoraj od nikjer. Izrazito pregledna
območja so območja, ki so vidna iz 3 ali več točk oziroma razglednih cest.
Označena so s plavo barvo. Kot protipol vidno izpostavljenim območjem
so na karti prikazana tudi vsa skrita oziroma izrazito vizualno
neizpostavljena območja, označena s sivo barvo.
Iz analize je razvidno, da so vidno bolj izpostavljena osrednja območja
celote Raven z domačijami. Robna območja, predvsem zahodni del in v
celoti južni rob, so manj izpostavljena. Izrazito vidno neizpostavljen je
celotni južni rob (jezero, cesta do jezera in cesta naprej proti Ravenski
kočni). Neizpostavljeno je tudi območje od južnega roba celote Raven z
domačijami do kmetije Ancelj. Manjša neizpostavljena območja so
ugotovljena na naslednjih lokacijah: kmetija Boderšnik in povezava proti
izviru slatine, območje zahodno od kmetije Roblek, območje med
vzpetino in jesenovo živico ob dostopni cesti do kmetije Virnik in skrajno
severno-vzhodno območje Žabji trg.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

79

C Analiza in vrednotenje

Drugi primeri

(25.2) Analiza zaznave obravnavanega območja kopa (Montgé, 2016):
Analiza preko slik in ugotovitev v tekstualnem delu opredeljuje jakost
zaznave obravnavanega območja in beleži vplive kot so pojavnost
grajenih struktur, razgaljenih površin zaradi kopa, dima idr. glede na
bližino stojišča iz ključnih točk opazovanja.
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(26) Zaznavna analiza
(26.1) Zaznavna analiza prostora

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

81

C Analiza in vrednotenje

Vzorčni primer

Osnovni gradniki zaznave prostora
Grebeni: Relief, ki zaznamuje značilno obliko doline, predstavlja enega
izmed najpomembnejših gradnikov prostora. Grebeni, ki potekajo okrog
doline določajo orientacijo prostora ter so hkrati pomembna ambientalna
prvina prostora.
Gozdni rob in zaplate gozda: Gozdni rob poleg reliefa podaja značilno
strukturo prostora. Gozdni rob je sam po sebi zelo čist in definiran in zato
prostoru daje značilno obliko pahljače. Zaplate gozda predstavljajo
pomemben ambientalni prostor na območju in jih je potrebno predvsem v
odprtem prostoru ohranjati v čim večji meri.
Struktura kmetijskih površin: Je pomembna nosilka videzne privlačnosti
območja in njegove prepoznavnosti. Kmetijske površine v ravnini skupaj z
gorovjem tvorijo pomembne vedute v širši okolici, so pa tudi ključnega
pomena za rekreacijo na odprtih površinah.
Domačije: Lokacije kmetij, ki mejijo hkrati na obdelovalne površine, na
gozd in na reliefni rob so eden izmed ključnih gradnikov prostora in
pomembna kvaliteta zaznave območja.
Jesenove živice: Jesenove živice so drevoredi jesena, zasajeni ob
parcelnih mejah in so z vidika zaznave prostora pomemben orientacijski
element. Le te hkrati usmerjajo poglede ali jih omejujejo. So pomemben
kvaliteten gradnik prostora, ki ga je treba ohranjati.
Dominante: Na območju so dominante tako grajene kot naravne. Zelo
pomembne naravne dominante so okoliški vrhovi gora, medtem ko so
pozitivne grajene dominante predvsem cerkve in znamenja. Žal je v
prostoru tudi precej negativnih grajenih dominant, ki jih je v bodoče treba
vizualno sanirati.
Vedute: Zaradi precej odprte kmetijske krajine se z vsega območja
odpirajo izjemno kvalitetne vedute. Na karti so izpostavljene
najpomembnejše in najkvalitetnejše. Ker je območje obdelave vedutno
precej izpostavljeno, je zato tudi precej ranljivo za nove posege.
Razgledna cesta, pot: Pomembno območje v zaznavi prostora so tudi
razgledne ceste in poti, ki predstavljajo površine, ki v prostoru omogočajo
najbolj skoncentrirane kvalitetne vedute. Zaradi slednjega je pomembno
njihovo bodoče urejanja.
Odprti prostor: Je pomemben zaznavni element in gradnik prostora, ki ga
je treba v čim večji meri ohranjati
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(26.2) Zaznavna in doživljajska analiza prostora (levo) (Ankaran,
2017): Zaznavna analiza je ena izmed izhodišč za načrtovanje v krajini,
za opredelitev bolj izpostavljenih območij, katerim je treba nameniti še
posebej veliko pozornosti pri umeščanju posegov, ki utegnejo
zaznavanje v prostoru in doživljajsko vrednost krajine poslabšati.
Zaznavna analiza in doživljajska vrednost območja temelji na analizi
strukture krajine z metodo miselnega zemljevida po Kevinu Lynchu –
petih prostorskih elementih (pot, rob, območje, vozlišče in znamenje),
s katerimi je možno opisati pojavne oblike prostora. V območju so
izpostavljeni strukturni elementi, ki izboljšujejo čitljivost, orientacijo in
prepoznavnost. Posebej so opredeljena krajinska prizorišča, ki so
povezana predvsem z doživljajsko vrednostjo krajine.

(26.3) Analiza ključnih elementov krajinske slike (desno) (Soča, 2014):
Analiza krajinske slike izpostavlja glavne gradnike krajine
obravnavanega območja predvsem z vidika doživljanja prostora.

pozitivna primarna dominanta

panoramska cesta

pozitivna sekundarna dominanta

vizualna degradacija ‐ območje

negativna dominanta

vizualna degradacija ‐ linija

razgledna točka

primarni reliefni rob

veduta

sekundarni reliefni rob

pozitiven usmerjen pogled

grajeni rob

negativen usmerjen pogled

gozdni rob

(30) Uporaba prostora
(30.1) Javno dostopne površine (levo) (Ankaran, 2017): Analiza
površin, ki so dostopne vsem ne glede na spol, raso, starost ali socialni
status.

(30.2) Okvirna območja za rekreacijo/sprehode v dnevni uporabi
prebivalcev posameznih naselij ob območju predvidene širitve kopa
(desno) (Montgé, 2016)
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Analiza ranljivosti, privlačnosti
in ustreznosti prostora

Priporočila

Izhodišča
Na splošno opredelimo ranljivost (ali občutljivost) kot stanje okolja,
prostora, zemljišča, pojava ali sestavine okolja, ki je lahko vzrok za
nastanek negativnega vpliva, če bi se določen poseg uresničil (Marušič,
1994). Analize ranljivosti so ene od ključnih opravil v okviru
preventivnega načrtovanja, kar hkrati pomeni, da so orodje optimiranja
okoljskega posega. V prostorskem načrtovanju je ključni problem, ki naj
ga razrešimo, iskanje ustreznega mesta ali dela prostora za določeno
dejavnost oziroma rabo. Ključni preventivni varstveni ukrep je torej
optimizacija lokacije posega. Analiza ranljivosti oziroma ugotavljanje
občutljivosti prostora je metoda (mehanizem, opravilo, postopek), s
pomočjo katere ugotovimo za nek poseg ali razvojno dejavnost bolj
ranljive oziroma občutljive dele prostora. Ne glede na izhodišča in način
izdelave, je bistveni namen analize ranljivosti, poenostavljeno, v
opredeljevanju delov prostora, kamor naj ne bi umestili določene
dejavnosti ali določenega posega in s tem zmanjševanje negotovosti o
sprejemljivosti dejavnosti ali posega z vidika varstva okolja. Z analizo
ranljivosti je moč simulirati možne vplive načrtovanih dejavnosti ali
posegov na okolje, s čimer je dana tudi možnost presojanja o njihovi
sprejemljivosti (Marušič in Mlakar, 2004).
Ranljivost torej še ne pove, kje naj bi dejavnost ali poseg postavili v
prostoru. Da bi opredelili možna mesta za dejavnost v prostoru, je treba
prostor vrednostno členiti – soočati prostorskih danosti z merili
privlačnosti, ki jih postavlja dejavnost ali poseg v prostor. S pomočjo
analize privlačnosti se ugotavlja, kam v prostor naj se umesti dejavnost
na način, da se zagotovi njeno optimalno delovanje.
Ločiti je torej treba dve osnovni skupini ciljev, ki jih lahko opredelimo v
vsakem prostorsko načrtovalnem postopku in jih soočamo v okviru
analize ustreznosti:

 energetske infrastrukture – posebej sončnih in vetrnih elektrarn;
 kmetijskih kmetijskih objektov ter opredeljevanje nadomestnih
kmetijskih zemljišč ter površin za posebne oblike pridelave ali
posameznih poljščin;
 izravnalnih in omilitvenih ukrepov – nadomestnih območij za
ohranjanje biotske raznovrstnosti ali varstvo naravnih vrednot;
 zelene infrastrukture – povezav, ločitvenih in varovalnih pasov.
(2) Analiza ranljivosti v tem procesu omogoča preseganje pasivne vloge
varstva okolja, ki je omejena zgolj na oceno in izbiro (okoljsko) najboljše
od predloženih možnosti, ne da bi vedeli, ali ne obstaja še kakšna
možnost poleg tistih, ki so vnaprej podane. Analiza ranljivosti namreč
služi že iskanju lokacij oziroma alternativ posega. Na ta način so
okoljevarstvene zahteve vključene v poseg že na samem začetku, saj
alternativ, ki posegajo v ranljivejša območja ali v območja nedopustnega
vpliva sploh ne upoštevano, razen seveda če izkazujejo izredno
privlačnost za sam poseg, pri čemer pristopimo k predočanju varovalnih
in razvojnih vidikov v primerjalni študiji variant.
(3) Analizo ranljivosti lahko služi tudi
 opredeljevanju območij varstva – opredeljevanju območij, ki jih
država ali lokalna skupnost strateško varuje pred spremembami;
 preverjanju meja varstvenih območij, opredeljenih v okviru
sektorskih načrtovanj – usklajevanju različnih interesov v prostoru;
 celoviti presoji vplivov na okolje – presoji okoljske sprejemljivosti
plana in pripravi okoljskega poročila;
 členitvi prostora ter podajanju usmeritev za načrtovanje – kot
osnova za členitev prostora občine na funkcionalne in prostorske
enote (EUP), uvrščanju delov okolja ali območij v razrede ali stopnje
ter opredelitev PIP za (podrobnejše) načrtovanje prostora in varstvo
okolja .

 v okviru analize ranljivosti uresničevane varstvene cilje, ki jih
opredeljuje širši interes za ohranjanje kakovosti v okolju in
 v okviru analize privlačnosti upoštevane razvojne cilje, ki jih
opredeljuje ožji interes za spreminjanje prostora.
Šele rezultat soočenja obeh analiz odpravlja negotovost o ustreznosti
prostora za določeno dejavnost – izbiramo lokacije, ki manj ranljive in
hkrati privlačne.

Priporočila
(1) Analizo ranljivosti, privlačnosti in ustreznosti prostora se uporablja
predvsem pri umeščanju dejavnosti v prostor, vključno z
opredeljevanjem in primerjavo variant – ugotavljanju (okoljsko,
prostorsko, funkcionalno) najbolj sprejemljive lokacije ali alternative
posega. To še posebno velja za umeščanje:
 poselitve – širitev ureditvenega območja naselja, območja za
dolgoročni razvoj naselja;
 turizma in rekreacije – turističnih kompleksov, smučišč, različnih igrišč
in ureditev;
 prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture;
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Primeri
(1) Ranljivost okolja (Sava, 2001): Pripravljene so bile analize
ranljivosti prostora za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti, ki naj
bi se po konceptu razvoja prednostno izvajala v obravnavanem
območju.
Ranljivost je opredeljena kot stanje okolja, ki je lahko vzrok za
razvrednotenje okolja. Z modeli ranljivosti so bili ugotovljeni bolj
ranljivi oziroma občutljivi deli prostora, kamor naj ne bi umestili
obravnavanih dejavnosti. Analize ranljivosti so bile pripravljene za
predhodno opredeljene ključne okoljske sestavine (biosfera, vodno
okolje, potencial za kmetijstvo, kakovost krajine). Rezultati posameznih
analiz so bili združeni v skupni model ranljivosti (povprečna in
maksimalna vrednost). Analiza ranljivosti je predstavljala eno izmed
podlag za določitev koncepta razvoja območja.

Biosfera

Vodno okolje

Potencial za kmetijstvo

Kakovost krajine

Skupna ranljivost, povprečna

Skupna ranljivost, maksimalna
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(2) Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja: vinogradniška
območja (MO Novo mesto, 2007): Prikaz v strokovnih podlagah
obravnavanih območij (desno) in prikaz privlačnosti prostora za
vinograde, območje Trške gore – izrez (levo).

Vinogradniška krajina je poleg svoje gospodarsko pridelovalne funkcije
tudi nosilka simbolne vrednosti ter prostorske prepoznavnosti. Poleg
vpliva na lokalno identiteto prebivalcev, ki se jim viša kvaliteta bivanja,
je vinogradniški prostor privlačen tudi za turizem, s čimer močno
presega zgolj potrebe vinogradniške proizvodnje.
Pri usmerjanju prostorskega razvoja v prihodnosti se pogosto opira na
zgodovinske vire o izgledu in delovanju prostora, saj imajo pretekle
rabe že izoblikovano svojo simbolno vrednost, katere uničenje lahko
pomeni močno prostorsko degradacijo. Nekatera vinogradniška
območja v mestni občini Novo mesto že kažejo na nekontrolirano
spreminjanje stoletne kulturne krajine in so kot taka lahko opredeljena
kot degradirana.
Strokovne podlage predstavljajo analizo spreminjanja štirih
najizrazitejših vinogradniških območij mestne občine Novo mesto –
Vinji vrh, Straška gora, Trška gora in Ljuben –, na osnovi katere so bile
podane ugotovitve ter usmeritve za nadaljnji razvoj vinogradniškega
prostora na Dolenjskem. Izdelana je bila analiza privlačnosti in
ustreznosti prostora za vinograde na podlagi trenutnega stanja
prostora. Analiza služi predvsem kot usmeritev za omejevanje
spreminjanja namenske rabe prostora na območjih, ki so najbolj
privlačna za vinograde (npr. zaradi interesov po opredeljevanju novih
zemljišč za gradnjo).

Območje Trške gore: pozidano leta 1825

Značilen pogled na Trško goro iz smeri Novega mesta

Stara, obnovljena zidanica (levo), stanovanjska hiša med vinogradi
(sredina) ter novogradnje (desno) na območju Trške gore.
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4.4

Podrobnejša obdelava
posameznih območij in
prostorskih ureditev

Priporočila

Izhodišča
Območje KZ je lahko obravnavano z različno podrobnostjo. Praviloma se
celotno območje KZ obravnava enovito, s podrobnostjo primerno
prostorskem aktu, za katerega se izdeluje. Posamezna območja ali
prostorske ureditve znotraj KZ se lahko obravnavajo tudi podrobneje.

Priporočila
(1) Podrobnejša obravnava je smiselna v primerih potrebe opredelitve
podrobnejših PIP, ko ni možno z gotovostjo opredeliti ene rešitve in je
takšna obravnava vezana na primerjavo variant ali v primeru
(urbanistično, arhitekturno, krajinskoarhitekturno, inženirsko, okoljsko)
zahtevnejših prostorskih ureditev.
(2) Podrobnejša obravnava je smiselna za prostorske ureditve ali
situacije, kot so:






4.5

Posebne analize in strokovne
podlage

programska središča,
območja in objekte kulturne dediščine,
izrazito vredni deli krajine,
sanacija razvrednotenih območij,
prometne in druge infrastrukturne ureditve.

Izhodišča
Izdelava KZ naj bi temeljila predvsem na obstoječih, javno dostopnih
podatki o stanju okolja in prostora, kartografskih podlagah, pisnih virih in
podatkih pridobljenih s terenskimi ogledi. V kolikor se v fazi vsebinjenja
ali podrobnejše razdelave izdelave izkaže, da ti podatki ne zadoščajo, pa
se pristopi k izdelavi posebnih analiz in strokovnih podlag.

Priporočila
(1) Posebne analize in strokovne podlage se naroča z namenom
zmanjšanja negotovosti o izvedljivosti posameznih ureditev, pridobitve
boljših podatkov za sprejemanje odločitev (npr. o nuji varstva,
opredelitve dopustnosti posega) ter posebnih (tehnoloških) rešitev,
realnejšo oceno stroškov, finančne izvedljivosti in upravičenosti.
(2) Med posebne analize in strokovne podlage sodijo npr.:
 hidrološko‐hidravlična študije (v primeru nuje reševanja poplavne
varnosti),
 predhodne arheološke raziskave (zaradi ocene skladnosti posegov z
ukrepi varstva arheološke dediščine in arheoloških ostalin),
 geološko‐geotehnične raziskave (v primeru umeščanja prostorskih
ureditev v geološko zahtevanih območjih),
 kartiranja habitatnih tipov.
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5

Problemska analiza

Priporočila

Izhodišča
Problemska analiza (karta) zaokroža analitični del KZ. Odkriva obstoječe
in potencialne prostorske, okoljske, zdravstvene in varstvene konflikte,
razvrednotenja, dileme ter že nakaže priložnosti in možne rešitve.
V delu prakse se je oblikoval pristop, ki kot problemsko karto izdela
kar/zgolj karto pravnih režimov – kot omejitev pri realizaciji posegov,
predvsem ob načrtovanju infrastrukturnih omrežij. Ta območja niso
samo po sebi problem in to seveda še ni problemska karta, ta mora
odražati stvarne probleme.






območja neustrezne rabe, premajhne ali prevelike izkoriščenosti;
območja ne tradicionalnega načina pridelave ali kmetijskih kultur;
območja konfliktov z območji pravnih režimov;
uničena, prodajajoča, zaraščajoča, nevzdrževana območja in prvine
prepoznavnosti.

(3) Problemska in vrednostna analiza se lahko pripravita tudi kot skupna
analiza (glej primera 1 in 4 v nadaljevanju), ko to še dopušča količina
informacij na karti in/ali ko se želi povezati vsebine teh dveh analiz.

Priporočila
(1) Problemsko analizo se izdela kot enovito karto ali (v primeru
obsežnih informacij) po smiselnih plasteh. Vsebine se prikaže kot niz
konkretnih entitet in/ali kot smiselne (vrednostne ali vsebinske)
kategorije. Analiza mora vrednotenje temeljiti na merilih (značilnost ali
entiteta, obstoj nečesa) in kazalnikih (količinsko ali kakovostno
opredeljen podatek, s katerim se lahko oceni problematičnost). Grafične
znake je smiselno (zaradi večje nazornosti) dopolniti tudi s kratkimi opisi.
(2) Problemska so lahko razvrednotena območja:
 opuščena urbana/industrijska območja;
 območja neprimerno umeščene in/ali tipološko neprimerne
pozidave, nelegalne ali neskladne gradnje, razpršene gradnje,
vinogradniška območja;
 območja, na katerih prihaja do neposrednih, posrednih,
kumulativnih ali sinergijskih vplivov prometne, energetske in/ali
ostale infrastrukture (prometnic, daljnovodov, antenskih stolpov,
preosvetljevanja, ...);
 območja opuščene energetske infrastrukture;
 območja pridobivanja mineralnih surovin (kamnolomi, gramoznice,
glinokopi, ugrezninska območja) in deponije (območja vnosa
zemljine v tla);
 območja turistične infrastrukture (smučišča, obremenjene poti),
 kompleksi kmetijskih zemljišč z izgubljenimi prvinami kulturne
krajine, raznaravljena območja izvedenih agrarnih operacij, območja
z neprimerno umeščenimi in/ali oblikovanimi kmetijskimi objekti;
 zaraščena/zaraščajoča območja (ker gre za naraven proces, so ta
območja opredeljena kot razvrednotena le v smislu izgube
kulturnosti krajine),
 raznaravljeni vodotoki,
 območja prizadeta zaradi večjih naravnih nesreč (poplav, plazov,
žledolomov, podlubnikov, požarov) ali podnebnih sprememb
(dolgoročno);
 območja okoljske škode po predpisih s področja varstva okolja
(odlagališča).
ter:
 motnje v vidni sliki – elementi, ki negativno prispevajo k prostorski
podobi, moteči poudarki, barvno, dimenzijsko ali oblikovno
izstopajoče prvine, neskladni robovi, zastrti pogledi;
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Problemska analiza
Ključni problemi obravnavanega območja so:
 poškodovana območja zaradi neustreznih posegov na kmetijskih in
gozdnih zemljiščih,
 raznaravljen, eroziji podvržen rob jezera,
 območja grajene strukture, ki ne sledi tipiki gradnje in zahteva celovito
urejanje,
 arhitekturno neskladni objekti, nekateri do mere in zaradi položaja v
prostoru predstavljajo moteče dominante,
 neustrezne/neurejene prometne in druge povezave ter površine,
 neustrezno povezane/urejene javne površine,
 neskladni robovi,
 območja (delnega) opuščanja/neustreznega vzdrževanja visokodebelne
vegetacije (sadovnjaki, jesenove živice).

Propadajoče jesenove živice, levo v ozadju poškodovano gozdno pobočje
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Primeri
(1) Ključni problemi in konflikti (Ankaran, 2017): Opredelitev ključnih
problemov in konfliktov z opredelitvijo stopnje kakovosti območij.
Sintezna karta ključnih konfliktov v prostoru je oblikovana na podlagi
obstoječih dejavnosti, razvojnih interesov in individualnih pobud ter
kakovostnih območij. Opredeljene so najbolj konfliktne cone, kjer se
prepletajo različni interesi, rabe in omejitve. Pregled problemov in
konfliktov je osredotočen na:
 območja poudarjenih konfliktov med posameznimi rabami, ki
odražajo tudi evidentirane razvojne interese in
 območja konfliktov rabe z opredeljenimi kakovostnimi in
potencialnimi območji s poudarkom na območjih naravnih in
kulturnih kakovostih prostora.

(2) Ogrožena in razvrednotena območja (Ankaran, 2017):
Obravnavane so degradacije krajine, ki se nanašajo na opuščene
morfološke in funkcionalne značilnosti, vidno moteče spremembe,
slabšanje krajinske pestrosti, prepoznavnosti in doživljajske
privlačnosti krajine ter na razvrednotenje narave, spreminjanje
varovanih območij in zmanjšane vrednosti naravnih virov.
Obravnavane so degradacije v odprti krajini ali degradacije grajenih
kompleksov, ki pomembno vplivajo na procese v krajini (npr.
prehodnost in povezanost območij).
Kategorije na karti so prikazane zaradi boljše preglednosti in
sledljivosti, vendar je pri tem poudarjeno, da se le te med seboj
prepletajo in pogosto ogrožajo več sestavin v krajini.
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(3) Ogrožena območja (Izola, junij 2019): Analiza nakazuje širša
ogrožena območja nastala zaradi konfliktov, ki izhajajo iz degradacij
območij. razvojnih pritiskov ter prepoznane obstoječe/potencialne
vrednosti območij.
Posamezni predeli so degradirani predvsem zaradi neustrezne
razpršene poselitve in tudi v prihodnosti je kulturna krajina in z njo
povezana skladna krajinska slika, doživljajska vrednost prostora in
prepoznavnost ogrožena predvsem zaradi pritiskov po umeščanju nove
poselitve v krajinsko vredna in vizualno izpostavljena območja.
Najbolj ogrožena so razgledna, odprta in krajinsko vredna območja na
grebenih in posamezna območja, kjer je še ohranjen tradicionalen
preplet redkejše poselitve in kulturne krajine.

(4) Analiza krajinske vrednosti in možnih konfliktov s turističnim
razvojem (Šibenik‐Knin, 2014): Primer kompleksne problemske analize,
združene z analizo vidne izpostavljenosti. V prvem koraku je
pripravljeno vrednotenje krajinskih celot (zgoraj).
Nato je opredeljen niz referenčnih točk opazovanja – z zalivov, plaž,
obalnih promenad, robov naselij in turističnih naselij. Vrednotenje
vidne izpostavljenosti je pripravljeno na osnovi kombiniranja frekvence
vidnosti in oddaljenosti (sredina).
Kot vredne so opredeljene točkam opazovanja bližnje, frekventno
vidne krajine. Sledi prekrivanje modela vidno izpostavljenih krajin in
podatka o namenski rabi in dejanski pozidanosti prostora (spodaj).
Rezultat analize so (potencialna) konfliktna območja (rdeče obarvana
območja) – območja predvidene (predvsem turistične) izgradnje na
področjih vrednih krajin in opredelitev usmeritve za urejanja teh
območij.
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6

Vrednostna analiza

Priporočila
Metode vrednotenja so raznolike, lahko temeljijo na opisni
inventarizaciji, modelih preferenc deležnikov ali kvantitativnih holističnih
metodah (Review of ... Landscape Assessment and Evaluation, 2012).
V okviru izdelave KZ in v tem koraku je vrednostna analiza razumljena
kot celovito/sintezno vrednotenje krajine, ki zaokroža analizo in ima
varstveni predznak – odkriva kakovosti v krajini, tudi potencialne.
Vrednostna analiza naj skupaj s problemsko analizo vodi v razvojni in
varstveni koncept, hkrati pa naj bo osnova za opredelitev ali spremembo
meja morebitnih izjemnih krajin lokalnega pomena ali enot kulturne
dediščine (naselbinske dediščine, dediščinskih krajin) ter območij in prvin
krajinske prepoznavnosti na lokalni ravni.

Priporočila








(1) Vrednostna analiza se pripravi na enega od naslednjih načinov:
 kot prikaz vrednih (kakovostnih, izrazitih, tipičnih, prepoznavnih)
značilnosti, območij in prvin (glej vzorčni primer),
 z enostavnim/neposrednim pripisovanjem vrednosti zaokroženim
območjem (homogenim prostorskim enotam (glej primer 1 v
nadaljevanju),
 s kompleksnejšim modeliranjem – sistemom vrednosti, združevanjem
ocen po različnih merilih (glej primer 2) – ti generirajo več
vrednostnih slojev, ki kot vredne lahko opredelijo različna območja,
skupaj pa prikazujejo stopnjo gostote ali koncentracijo krajinskih
vrednosti območja KZ.

območja strukturnega reda ter območja, ki izražajo ponavljanje,
ritem, usmerjenost, stopnjevanost;
harmoničnost (ali skladnost): kompleksen kriterij, sestavljen iz
pestrosti, reda in estetskega merila – prijetnosti krajinske slike,
najvrednejša so območja pestrega vzorca z zelo urejeno strukturo,
vrednost običajno pada, če je pestrost večja, a red manjši, za oceno
so pogosto pomembne logičnost izrabe na naravne danosti in stopnjo
preoblikovanja, preglednost ter razpoznavnost vzorca;
simbolni pomen naravnih prvin: vrednejša so območja naravnih
značilnosti in krajinsko prepoznavnega kulturnozgodovinskega
pomena na državni/lokalni ravni;
simbolni pomen kulturnih prvin: vrednejša so območja krajinskih
značilnosti kulturnih prvin na državni/lokalni ravni;
druga merila: predvsem načini vrednotenja vidne privlačnosti krajine
so raznoliki, opirajo se večinoma na likovne prvine in spremenljivke
(Butina, 2000), pojavnost krajinskih prvin in prostorska razmerja
(Landscape Aesthetics, 1995). Z naraščajočim pomenom krajinsko
ekoloških vidikov postajajo aktualna merila, kot so ekološka
stabilnost krajine, ekološka povezljivost.

Merila se uporabljajo smiselno – upoštevajo ali kombinirajo glede na
namen, obseg in podrobnost KZ. Ni torej nujno, da se območje KZ
vrednoti po vse naštetih, to je možnih merilih (nekatera od njih so tudi
sorodna).

(2) Ne glede na način mora vrednotenje temeljiti na merilih (značilnost
ali entiteta, obstoj nečesa) in v primeru drugega in tretjega načina
kazalnikih (količinsko ali kakovostno opredeljen podatek, s katerim se
lahko oceni vrednost), ki se odražajo v (običajno 3 do 5 stopenjski)
vrednostni lestvici (npr. zelo visoka, visoka, srednje, nizka, zelo nizka
stopnja ohranjenosti). Merila se vedno prilagodi namenu vrednotenja.

Izhodišča
Vrednotenje je v prostorskem načrtovanju širok pojem in se uporablja za
različna opravila in namene – varstvo, upravljanje, načrtovanje
(umeščanje dejavnosti in posegov). Izhodišča so praviloma cilji (želeno,
referenčno stanje) – razvojni ali varstveni. Vrednotenje je lahko
vnaprejšnje ali del prostorsko načrtovalnega procesa. Odvisno od
namena vrednotenja in vpetosti v ta proces se lahko kot vredna
prikažejo različna območja. Vrednotenje izraža interese, ki so med seboj
lahko konfliktni. Poučna je časovno sicer oddaljena raziskava (Pogačnik,
1979) – aktualna verjetno ne bi dala bistveno drugačnega rezultata –, ki
je pokazala na razkol med kolektivno zavestjo ter individualnimi željami.
Anketiranci so atraktivna območja označili kot območja prepovedi
gradnje, hkrati pa je večina od njih ta ista območja označila kot lokacije,
na katerih bi si želeli postaviti hišo.
Vrednote (in vrednosti) so odvisne od vrste okoliščin – kulturne tradicije
(kolektivnega spomina), prepričanj (nazora, vere), družbenih izkušenj
(kolektivne zavesti), materialnih in tehničnih možnosti, fizičnega okolja
in osebnih izkušenj. Vrednote se spreminjajo s časom, prostorom,
političnimi sistemi.
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

(3) Uporabljajo se merila, kot so (prilagojeno po – glej podrobnosti v
Marušič in sod., 1998 ter Berlengi, Lisitzin in Mlakar, 2015):
 naravna ohranjenost: vrednejša so območja z ohranjenimi vrednimi
naravnimi prvinami ali tista, ki jih imamo za naravna;
 ohranjenost kulturne krajine: vrednejša so območja ohranjene
kulturne krajine, nespremenjene/stabilne v daljšem časovnem
obdobju (jim je možno slediti od Franciscejskega katastra preko starih
ortofoto posnetkov do danes);
 referenčnost krajine za določena zgodovinska obdobja: vrednejša so
območja, ki predstavljajo in/ali asociirajo krajino nekega obdobja ali
imajo drug zgodovinski pomen (v primerih obravnave dediščinskih
zgodovinskih ali arheoloških krajin);
 vidna izpostavljenost: vrednejša so vidno izpostavljena in frekventno
opazovana območja;
 prepoznavnost: vrednejša so izjemna (enkratna, reprezentativna)
območja in/ali območja bistvenih zgodovinskih in/ali simbolnih
vrednosti/pomena;
 pestrost: vrednejša so območja večje pestrosti pojavov, oblik in prvin;
 prostorski red: običajno se upoštevajo vzorci reda (ob predpostavki,
da je kompleksnost upoštevana v okviru harmoničnosti), vrednejša so

Vrednostna analiza
Ključne prvine kakovosti obravnavanega območja so:







kulturna krajina kot celota,
gozdni rob, kmetijske površine, relief,
jesenove živice,
vedute,
Planšarsko jezero in
posamezne samotne kmetije

Kot vrednost v prostoru štejejo tudi prvine, ki imajo velik potencial za
oblikovanje kakovosti in oblikovanje prepoznavnosti prostora:
 posamezne samotne kmetije na obodu ledeniške doline in celkih,
 gozdne zaplate (jedro naselja, v odprtem prostoru),
 prostor možnega oblikovanja trga.
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Vrednostna analiza
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Primeri
(1) Vrednotenje območij (Izola, junij 2019): Območje občine je
vrednoteno v okviru petih kategorij. Opredeljena so izrazito pozitivna,
pozitivna, izrazito negativna, negativna in potencialna območja.
Izrazito pozitivna območja so opredeljena tudi preko zaznavne analize
z določanjem območij krajinskih prizorišč (glej primer 19.4).
Prepoznani so izraziti in kakovostni robovi, ki v prostor vnašajo
skladnost, red, harmoničnost, prepoznavnost in uokvirjajo in
opredeljujejo posamezna območja.

(2) Vrednotenje zaključenih funkcionalnih in morfoloških celot (levo)
ter gradenj in ureditev (desno) (Bled, 2018): Kot kakovostni so
ocenjeni zgodovinsko pogojeni/ohranjeni deli prostora. Kot manj
kakovostna je ocenjena novejša pozidava, ki v svoji funkcionalni in
morfološki zgradbi (zaradi več s tradicionalno morfologijo neskladnih
novejših posegov) ni trdna. Kot manj kakovostna so opredeljena
območja, ki niso jasno zaključen, niso funkcionalno ter morfološko
enoznačno določljiva in/ali jih označuje stihijsko nastali preplet
raznolikih objektov, parkirišč in servisnih površin.
Gradnje in ureditve odprtih površin so ocenjene glede na skladnost z
varstvenim režimom ter oblikovno stanje.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

94

C Analiza in vrednotenje

Drugi primeri

(4) Vrednotenje prostora po posameznih merilih (Dubrovnik, 2015):
Osnova za vrednotenje je analiza po posameznih plasteh (krajinski
vzorci, zaznavne vrednosti, zgodovinske prvine, asociativne celote), ki
je zaokrožena v oblikovanje krajinskih enot. Te enote so nato
ovrednotene po posameznih merilih (naravna vrednost, ohranjenost
vredne kulturne krajine, referenčnost zgodovinske krajine, vidna
izpostavljenost, prepoznavnost, skladnost) in kot celota. Povzetek
vrednotenja je opredelitev območja zgodovinske vrednosti.
Vrednotenje je osnova za oblikovanje predloga novega vplivnega
območja Unesco spomenika, opredelitev ravni zaščite in oblikovanje
usmeritev za urejanja prostora po značilnih celotah in enotah.

Ohranjenost vredne
kulturne krajine

Prepoznavnost

Skupna vrednost
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Členitev območja na
enote urejanja prostora

Priporočila

Izhodišča
Osnova delovanja v prostoru, ne glede na izhodišča razmišljanja o njem
(raziskovalna, načrtovalna, upravljavska) ter pravne predpise v
določenem časovnem preseku, sta dve ključni opravili (Hopkins, 1977):
 členitev prostora v homogene prostorske enote in
 pripisovanje informacij (značilnosti, vrednosti,
elementov) tem homogenim enotam.





regulacijskih

Členitev povzema in zaokroža analizo in vrednotenje, hkrati pa mora
odražati/podpirati koncept in zasnovo razvoja in varstva prostora ter je
podstat preglednega podajanja usmeritev. Členitev je zato v proces
izdelave KZ smiselno umeščena na prehod med analitično in sintezno
fazo, dejansko pa se v tem procesu sprotno oblikuje.



Členitev v KZ mora upoštevati členitev v prostorskih aktih. Ti vsebujejo
na posamezne vsebine ali enote vezana pravila za uresničitev
načrtovanih prostorskih ureditev. Če naj bodo ta pravila za razvoj in
varstvo prostora (prostorsko izvedbeni pogoji), enoznačna v pogledu
uresničevanja načrtovanega razvoja in/ali varstva, je smiselno, da so
enote v prostorskih aktih opredeljene na osnovi vsebin, na katerih gradi
razvoj oziroma vsebin, ki narekujejo varstvo. Členitev prostora v
prostorskih aktih zato ne more temeljiti na stanju v prostoru, temveč na
bodoči, želeni podobi in funkciji prostora. V skladu s tem tudi ta
priporočila izhajajo iz predpostavke, da je možno in edino smiselno
členitev prostora izpeljati iz načrtovalne analize oziroma prostorskih
ureditev, posegov in ukrepov, ki so načrtovani ter (strateških,
konceptualnih) načrtovalnih izhodišč, na katerih temelji KZ in posledično
prostorski akti.




načrtovano prenovo in širitev naselja ali načrtovano preurejanje,
sanacijo in ohranjanje krajine,
homogena območja so del celotnega sistema naselja ali krajine, zato
morajo biti na robovih smiselno povezana (smeri, pogledi, struktura,
prometne povezave …),
zasnovo prostorskih sistemov in razporeditev ter homogenost
usmeritev za razvoj dejavnosti v prostoru (npr. urejanje javnih,
zelenih, odprtih bivalnih in rekreacijskih površin), vključno z zasnovo
infrastrukturnih sistemov (npr. prometnega urejanja in komunalnega
opremljanja),
homogenost regulacijskih, programskih in oblikovalskih izhodišč –
zasnovo regulacije prostora z usmeritvami za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje, vključno z razvojem in
ohranjanjem arhitekturne identitete v naseljih (npr. morfološko
zasnovo) in prepoznavnosti krajine,
zasnovo posameznih prostorskih ureditev, pomembnih za urejanje
prostora v naselju (t.i. razvojne projekte/območja),
homogenost varstvenih izhodišč (npr. usmeritev za varstvo okolja,
ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine).

(4) Členitev naj upošteva možnost učinkovitega upravljanja prostora. Ta
naj zagotavlja dolgoročno upoštevanje ciljev ter rezultatov procesa
prostorskega načrtovanja, omogoča zagotavljanje pravno uveljavljenih,
enoznačno razumljivih in med različnimi vidiki urejanja prostora
usklajenih informacij. Te naj na eni strani zagotavljajo red in gotovost
urejanja prostora, na drugi strani pa omogočajo prilagajanje
specifičnostim posameznih prostorskih ureditev in posegov.

Priporočila
(1) Členitev naj prednostno (racionalno) povzame obstoječo členitev na
enote urejanja prostora. Če ne ustreza merilom v nadaljevanju, naj KZ
predlaga spremembe te členitve.
(2) Praksa OPN se glede določanja EUP v grobem deli na dva principa:
 EUP zaobjema zaokrožena, a glede (podrobne) namenske rabe
raznolika območja;
 EUP zaobjema posamezno območje (podrobne) namenske rabe.
Izdelava KZ naj podpira prvi princip, ki je racionalnejši in usmerjen v
zaokroženo regulacijo smiselnih prostorskih celot.
(3) Členitev naj omogoča operacionalizacijo in formalizacijo ciljev ter
rezultatov procesa prostorskega načrtovanja, pri čemer naj – ob
upoštevanju predpisov s področja priprave OPN v delu, ki se nanaša na
določanje EUP –, upošteva predvsem:
 obstoječo zgradbo krajine in morfološke značilnosti – prostorsko
podobna/homogena območja,
 uresničevanje konceptualnih izhodišč,
 doseganje želene funkcije in namenske rabe prostora,
 homogenost območij glede na to, kaj se bo v prihodnosti z njimi
počelo – prostorsko načrtovalno problematiko, ki se rešuje, npr.
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Obravnava scenarijev
in/ali variant

Priporočila

Izhodišča
Pojem alternativa je prevzet iz virov in uporabljen kot splošen izraz za
različne možnosti, pojem scenarij je uporabljen za različne strateške
možnosti razvoja in varstva, pojem varianta pa za različne prostorske
rešitve in ureditve. Izhodišča so povzeta po gradivu Presoja vplivov na
kulturno dediščino: Izhodišča (Ministrstvo za kulturo, 2019).
Oblikovanje alternativ in omogočanje možnosti izbire med njimi je v prvi
vrsti pogoj optimizacije procesa odločanja (Chechilee, 1991). Bistvo
odločanja je izbiranje med alternativami, pa naj gre za urejanje prostora,
varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine, gospodarstvo ali povsem
običajno odločanje v vsakodnevnem življenju. Marušič (1993) pravi, da bi
bilo nepravilno opredeliti, da je ena sama ponujena rešitev sprejemljiva,
ne da bi vedeli, ali obstajajo tudi druge možnosti uresničitve istega cilja.
S primerjavo in izbiro najboljše možne alternative je povečana
legitimnost odločitev in zmanjšana negotovost o pravilnosti te odločitve,
če presoja pokaže, da boljše rešitve preprosto ni. Za uspešnost presoje
sprejemljivosti politike, razvojnega programa/koncepta, prostorske
ureditve ali posega je torej odločilnega pomena, da je predlog
politike/koncepta/ureditve/posega podan v alternativah (variantah,
različicah, možnostih, scenarijih). Odločanje na različnih ravneh, od
strokovne, politične do širše javne, je pomembno olajšano v primeru
različnih ponujenih možnosti. V nasprotnem primeru je iskanje
konsenza, ki je lastno postopku priprave planskih dokumentov,
osiromašeno na soglasja ali nasprotovanja, prilagajanja različnim
interesom v prostoru. V prostoru se namreč srečuje vrsta različnih, lahko
popolnoma nasprotujočih si interesov (razvojnih, varstvenih, parcialnih
interesov različnih skupin v prostoru ipd.), hkrati pa ima nosilec posega
praviloma na voljo več alternativnih možnosti za dosego zastavljenih
ciljev, vsaka od njih pa je drugače investicijsko in tehnično zahtevna,
vpliva na okolje oziroma je družbeno sprejemljiva. V procesu opredelitve
in analize alternativ je mogoče ugotoviti, kako so ti interesi lahko
upoštevani in katera od njih najbolj ustreza opredeljenim ciljem.
Celoten načrtovalski in okoljevarstveni postopek je poln različnih
možnosti ali alternativ glede ciljev, metod dela, tehničnih rešitev, lokacij.
"ABC vprašanja" filozofa Deweya (cit. po Lyle 1985: 131):
 kaj je problem (ki zahteva sprejetje odločitve),
 kakšne so alternative (možnosti),
 katera alternativa je najboljša,
se zavestno ali podzavestno nenehno pojavljajo v načrtovalskem
postopku, ne samo glede vsebin načrtovanja, temveč tudi glede procesa
načrtovanja samega.
Vprašanje alternativ se navezuje na eno temeljnih predpostavk
uspešnosti (okolje)varstvenega delovanja v okviru prostorskega
načrtovanja, namreč to, da se varstvene zahteve v presojah vplivov na
okolje lahko uveljavijo samo z izbiro alternative, ki je za okolje najmanj
škodljiva (Marušič, 1993: 70).

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

Priporočila
(1) Obravnavo scenarijev in/ali variant se spodbuja, vendar pa se na njej
ne vztraja, če ni smiselna. V osnovi velja, da je obravnava smiselna
takrat, ko lahko pripomore k sprejemu odločitve. Pri tem mora
posamezna alternativa (varianta, različica, možnost, scenarij) odgovoriti
na zastavljen načrtovalsko‐presojevalski problem, drugače sploh ni
alternativa. To praviloma velja tudi za t.i. ničelno alternativo, ki je
omejena na izjemne primere. Ničelna alternativa ni realna, če z njo ni
mogoče uresničevati opredeljenih ciljev. Obravnava ničelne alternative
mora biti zato res smiselna, imeti v zakupu tudi sprejetje zavestne
odločitve o "nič narediti".
(2) Alternative se lahko razlikujejo glede na (Mlakar, 1999):






razlike v posegu,
razlike v konceptu razvoja in varstva,
razlike v lokaciji posega,
razlike v načinu rešitev posega na isti lokaciji in/ali
razlike v obsegu posega.

(3) Alternative z razlikami v posegu (nameri, programu) se nanašajo na
to, "kaj" umestiti v določeno območje. Tovrstne alternative so običajno
odražajo v scenarijih. Takšno razmišljanje je mogoče pri iskanju možnosti
aktiviranja nekega območja – prenove, sanacije ali zgolj gospodarskega
izkoriščanja razpoložljive lokacije. Take alternative se lahko oblikujejo
npr. pri prenovi razvrednotenih območij. Drug primer je stanje, ko
imamo opraviti z nizom programov, ki jih obravnavamo v večjem
območju. Primerjava alternativ se nanaša na vplive in zahteve različnih
programov. V idealnih okoliščinah na posamezne lokacije umeščamo
programe z najmanjšimi vplivi in hkrati možnostjo za optimalen razvoj
tega programa na takšnem območju.
(4) Alternative z razlikami v prostorskem konceptu se nanašajo na
osnovno predstavo o možnem razvoju in varstvu v prostoru, odražajo
raznolike predstave o tem, kaj početi s posameznim delom prostora.
(5) Alternative z razlikami v lokaciji dejansko istega posega se nanašajo
na vprašanje, "kje" umestiti nameravani poseg. Vprašanje lokacije
posegov je temeljno vprašanje prostorskega načrtovanja, hkrati pa tudi
varstva okolja (narave, dediščine), izhajajoč iz predpostavke, da se z
ustreznim lociranjem dejavnosti praviloma zmanjšuje tudi vpliv na
okolje. Z vidika varstva okolja to pomeni uveljavljanje (okolje)varstvenih
zahtev z iskanjem za okolje najmanj obremenjujočega prostorskega
položaja.
(6) Alternative z razlikami v načinu rešitev posega na isti lokaciji
odgovarjajo na vprašanje, "kako" umestiti poseg na izbrani lokaciji.
Tovrstne alternative so smiselne v primerih, ko lokacijske izboljšave niso
več možne, mogoče pa je izvesti tehnološke izboljšave, uvesti
spremembe tehnologije in izoblikovati tehnološke alternative in/ali
prostorsko ureditvene (oblikovalske) izboljšave in alternative. Z vidika
uveljavljanja (okolje)varstvenih zahtev to pomeni njihovo uresničevanje
z uporabo za okolje najmanj obremenjujoče tehnologije obratovanja
neke dejavnosti in z izvedbo podrobnejših prostorskih ureditev tako, da
se omilijo negativni vplivi posega na okolje. Alternative se lahko
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razlikujejo tudi glede na različno časovno sosledje poseganja (npr. kateri
deli območja se pozidajo/zapolnijo najprej).
(7) Pri obravnavi alternativ z razlikami v obsegu posega je predmet
obravnave, "koliko" naj se npr. izkoristi naravna dobrina ali prostor. Tudi
te alternative se običajno odražajo v scenarijih. Govoriti je mogoče o:
 ničelnih alternativah (glej opozorilo zgoraj),
 varovalnih alternativah, ki predpostavljajo minimalni obseg posega,
 razvojnih alternativah, ki predpostavljajo maksimiziranje izrabe
naravne dobrine (prostora) in/ali razvoja,
 uravnoteženih alternativah, ki pomenijo uskladitev varstvenih in
razvojnih ciljev.

Priporočila

Primeri
(1) Obravnava scenarijev razvoja Velike planine (Velika planina, 2018):
Razmišljanje v scenarijih je vsekakor dobrodošel način razmišljanja in
sprejemanja odločitev v prostorskem načrtovanju. Scenariji temeljijo na
razvojnih načelih. Obravnavani so scenariji omejenega razvoja s
poudarjenim varstvom, uravnoteženega trajnostnega razvoja in
poudarjenega turističnega razvoja. Predstavljeni scenariji s količinskimi
in kakovostnimi prvinami, smiselno ponazorjeni z infografiko, opisujejo
in simulirajo obsege možnih javnih prostorskih in razvojnih politik.

(8) Obravnava scenarijev – različnih strateških možnosti (vizij) razvoja in
varstva – je smiselna na začetku procesa izdelave KZ, na osnovi analize
programskih izhodišč, če se izkaže, da teh izhodišč ni možno uskladiti v
enoznačno predstavo o bodočem razvoju in varstvu obravnavanega
območja. V primeru, da je namen KZ podati (tudi) podrobnejše
usmeritve (za OPN), potem tovrstne obravnave ni možno odlagati v
zaključek procesa izdelave KZ ali vprašanje izbora scenarija puščati v KZ
odprtega, saj so rešitve in vsebine KZ odvisne od izbora scenarija. Izbor
je smiselno potrditi z deležniki pri izdelavi KZ pred nadaljevanjem dela
(izdelavo podrobnejših vsebin KZ) in tako preprečiti vračanje izdelave KZ
na predhodne faze.
(9) Obravnava variant – različnih prostorskih rešitev in ureditev – lahko
poteka na dva osnovna načina:
 v okviru izdelave KZ (kot del gradiva ali v prilogi – ločeni študiji
variant) se variante primerja in izbere najustreznejšo, pri čemer je
izbor pred nadaljevanjem dela smiselno potrditi z deležniki pri
izdelavi KZ. Vsebina KZ (koncept, usmeritve) v tem primeru že
temeljijo na izboru variante;
 v okviru izdelave KZ se oblikuje izhodišča za obravnavo variant
(analizira možnosti, opredeli variante, določi okvir primerjave),
primerjava variant in izbor najustreznejše pa se izvede kasneje, kot
posebna faza v okviru priprave prostorskega akta. Vsebina KZ mora v
tem primeru upoštevati odprtost posameznih rešitev ali ureditev.
(10) Scenarije in variante se primerja po varstvenem, prostorskem,
funkcionalnem in ekonomskem vidiku ter ob upoštevanju njihove
družbene sprejemljivosti. Metoda primerjave naj se smiselno zgleduje po
dobri praksi in predpisih s področja državnega prostorskega načrtovanja
ter gradivu Metodologija vrednotenja in medsebojne primerjave variant
v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov (Urbanistični inštitut
RS, 2011).

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Drugi primer

(2) Variante zasnove rabe in urejanja prostora v povezavi z urejanjem
Savinje (Savinja, 2006): Variante temeljijo na različnih možnosti
urejanja zadrževalnikov in visokovodnih nasipov.

(3) Primer obravnave dveh zasnov urejanja – s hidroelektrarnami in
brez njih (Sava, 2001)

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Drugi primer

(4) Možni scenariji izkoriščanja mineralnih surovin (Montgé, 2016):
Obravnava scenarijev glede na tehnologijo izkoriščanja in možnosti
preurejanja, obnove/sanacije ali ohranjanja krajine.

Obstoječe stanje

Varianta 1
Obnova gozdne krajine
Scenarij 1:
odprti kop

Nova krajina z globoko dolino

Varianta 2

Scenarij 2:
odprti kop + podzemni kop
Nova krajina z manjšo dolino
Odprti kop
Podzemni kop

Scenarij 3:

Brez kopa

podzemni kop
Ohranitev gozdne krajine

Scenarij 1:
Varianta 1

Scenarij 2

Scenarij 1:
Varianta 2

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

Scenarij 3
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D

KONCEPT, ZASNOVA
IN USMERITVE

Zalog in Srednja vas ‐ Goriče
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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9

Razvojni in varstveni
koncept ter zasnova

Priporočila
koncepti, potem so tudi nadaljnje odločitve, ki na tem konceptu
temeljijo (usmeritve, regulacija, presoja pobud), lahko objektivnejše in
sprejete z večjo stopnjo gotovosti. Razreševanje neskladnosti v
nadaljnjih korakih načrtovanja je finančno in časovno zahtevnejše,
rezultat pa nepredvidljiv. Vnaprejšnja jasnost strateških izhodišč hkrati
pomeni povečanje ekonomske učinkovitosti investicij, saj je možno na ta
način ažurno odpravljati tudi negotovosti o možni (dovoljeni) realizaciji
posamezne investicije v določenem delu prostora.
Razvojni in varstveni koncept KZ se mora nanašati na vse vidike
razmišljanja o prihodnosti prostora, kakor tudi na vse ravni urejanja
prostora, od strateške ravni do izvedbene ravni ureditve posameznih
prostorsko zaključenih enot. Pri tem je ključnega pomena preseganje
logike pasivnega prostorskega načrtovanja. Z aktivnim prostorskim
načrtovanjem je treba pri oblikovanju prostorskih konceptov preseči:
 koncipiranje razvoja v prostoru brez upoštevanja varstvenih izhodišč
ali ne upoštevajoč možnosti, da lahko tudi taka izhodišča ponudijo
svojevrstne razvojne možnosti ter prakso osredotočeno na obdelavo
pobud, vključno z nenehnim uslužnostnim spreminjanjem prostorskih
aktov. V odnosu do investitorjev naj bo ključno spoštovanje strateških
izhodišč. V aktih vseh pobud v prihodnosti seveda ni moč predvideti,
predvideti pa je mogoče, kaj želimo s posameznim delom prostora
početi, na ravni KZ to tudi prikazati, z RPP in OPP v primerna območja
investicije (pobude) usmerjati, na ravni OPN pa s smiselno regulacijo
omogočiti dovolj širok manevrski prostor za prilaganje posebnostim
bodočih prostorskih ureditev;
 situacijo urejanja prostora, ki pogosto poteka brez jasnih razvojnih
vizij, samo na osnovi ozkih in togih varstvenih izhodišč ter brez
upoštevanja predvsem lokalnih interesov. Izviti se je treba iz
sektorskih planskih opredelitev (varstvenih smernic) z značajem
končne odločitve, ki onemogočajo ustrezen manevrski prostor
usklajevanja (prostorskega načrtovanja v pravem pomenu besede).
Izhodišče mora biti ugotavljanje stvarnih vplivov (vsako poseganje v
varovano območje torej še ne pomeni negativnega ali celo
nesprejemljivega vpliva) in zavedanje, da družbeno usklajen razvoj
(uresničevanje stvarnih potreb) terja tudi spremembe v okolju.

Izhodišča
Nujnost oblikovanja jasnih ciljev in prostorskih konceptov ter usklajenih
prostorskih rešitev izhaja iz predpostavke o prostorskem načrtovanju kot
aktivnosti, s katero ustvarjamo pravičnost, red in gotovost.
Nedorečenost ciljev in konceptov je eden ključnih vzrokov za
neučinkovitost urejanja prostora in stihijski razvoj, uveljavljanje
parcialnih interesov in rešitev, ki ne sledijo načelom vzdržnosti. Če je
preteklo obdobje zaznamovalo nesistemsko spreminjanje namenske
rabe kmetijskih zemljišč v stavbna (in botrovalo k razpršeni gradnji) ter
razvoj prometnega omrežja, lahko v prihodnje pričakujemo nadaljnja
razvrednotenja slovenske krajine tudi zaradi nekoordiniranega in
marsikje konfliktnega umeščanja objektov za pridobivanje obnovljivih
virov energije ter kmetijskih objektov.
Ena temeljnih nalog urejanja prostora je usklajevanje interesov v
prostoru. Ti morajo biti, na osnovi jasnih prostorskih konceptov na
različnih ravneh, nedvoumno usklajeni v prostorskih aktih. Če so jasni
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

Če naj bo razvojni in varstveni koncept vzdržen/trajnosten (drugačen
pravzaprav tudi ne more biti), potem je treba pri njegovem oblikovanju
jasno odgovoriti na vprašanje "Kaj dejansko (kot družba) potrebujemo?"
ter se prednostno osredotočiti na ohranjanje kakovosti, prenovo ali
obnovo, sanacijo in optimizacijo rabe prostora. Pri oblikovanju koncepta
je treba slediti želenemu stanju krajine ter ciljem razvoja in varstva,
ustvarjati široke, celovite zgodbe, razmišljati izven okvirjev, se izogibati
vnaprejšnjim vrednostnim sodbam ter presojati alternative. Treba se je
zavedati, da ima vsaka doba pravico pustiti v prostoru svoj pečat. Vsaka,
torej tudi sedanja generacija lahko skozi prostor spregovori o sami sebi,
ga ureja na način, ki odseva njen čas, probleme in sposobnost, da jih
rešuje. Vendar je pri tem pomembno, da ohranja vitalne koncepte in se
spoštljivo obnaša do narave kot fundamentalne dediščine same po sebi,
do prostora kot skupka človekovih odnosov, konteksta prostora in
lokalne drugačnosti v odnosu do preteklosti, preteklih rodov in njihovih
prispevkov pri ustvarjanju prostora (Mlakar, 2006).

Priporočila
(1) Rešitev v KZ se predstavi s:
 konceptom, hitro razumljivim prikazom (shemo, skico) in opisom
ključnih misli (vizije),
 zasnovo na kartografski podlogi s podrobnejšim prikazom in opisom
osnovnih razvojnih in varstvenih izhodišč ter usmeritev.31
V primeru podrobnejše KZ za manjše območje se zasnova lahko izdela
kot ureditvena situacija (glej primer 5), torej s podrobnostjo prikaza v
OPPN ali DPN. V primeru konceptualne KZ izdelava zasnove ni nujna ali
je ta shematska.
(2) V procesu oblikovanja koncepta se glede na ugotovitve analitičnega
dela KZ preverijo in po potrebi spremenijo in dopolnijo opredelitve
želenega stanja krajine ter cilje razvoja in varstva.
(3) V uvodu opisa se na kratko predstavi proces in ozadje oblikovanja
koncepta in zasnove (cilje, povezavo analitične in sintezne faze,
morebitno obravnavo variant). Takšen opis je smiseln zaradi
zagotavljanja preglednosti in ponovljivosti procesa in argumentiranosti
strokovnih opredelitev/odločitev.
(4) Z razvojnim in varstvenim konceptom32 ter zasnovo območja KZ se
opredeli način celovitega urejanja območja – jasna predstava o tem, kaj
želi regija/občina početi z obravnavanim krajinskim območjem kot celoto
in njegovimi posameznimi deli – katera območja in prostorske prvine bo
strateško ohranjala in katera območja prostorsko razvijala – spreminjala.
Koncept in zasnova morata odražati želeno stanje krajine ter uresničitev
ciljev razvoja in varstva. Razmišljanje naj bo sistemsko, odraža naj
ključna področja, kot so poselitev, krajina in promet. Koncept in zasnova
obsegata prikaz in opis ključnih razvojnih odločitev (predlogov), ki se
nanašajo na:
 dejavnosti, ki se bodo prednostno razvijale in prednostna območja
(usmerjanja) njihovega razvoja (glej poglavje 10.1),
 programsko‐razvojna jedra,

31

32

ZUreP‐2 določa, da KZ opredeli razvojni in varstveni koncept območja. Kot koncept
stroka praviloma razume osnovno zamisel ureditve in v grafičnem smislu shematski
prikaz. Dejansko pa mora KZ opredeliti več – stroka to običajno poimenuje zasnova
(ne glede na to, da sta po SSKJ koncept in zasnova sinonima) ter v izvedbenih aktih in
njihovih strokovnih podlagah ureditvena situacija. Koncept je nekaj, kar naj bi
ponazarjalo bistvo te zasnove oziroma iz česa naj bi ta zasnova izhajala. Zasnova je
bolj podrobna in operativna kot koncept. Priporočila puščajo glede poimenovanja
izdelovalcem smiseln manevrski prostor. Vsekakor pa velja, tudi če se dosledno
uporablja izraz iz zakona, da je smiselno razvojni in varstveni koncept prikazati tako
shematično (s ključnimi mislimi) kot s podrobnejšim prikazom (in opisom) ali
tolmačiti, da koncept obsega vizijo (shemo) in zasnovo ali ureditveno situacijo
(podrobnejši prikaz).
Priporočila gradijo na prepričanju, da je to en (enoten, skupen) koncept in ne ločena
razvojni koncept in varstveni koncept, kot je bilo to predvideno v osnutku pravilnika
o izdelavi KZ (2018). Alineje v nadaljevanju so ločene le zaradi preglednosti.
Priporočila uporabljajo besedno zvezo iz ZUreP‐s, v praksi pa se uporabljata tudi
izraza razvojno varstveni koncept in koncept razvoja in varstva.
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 ključne krajinske ureditve in prvine ter osnovne poteze zelenega
sistema, vključno z zelenimi varovalnimi/ločevalnimi pasovi
(cezurami, barierami),
 koncept razvoja poselitve, pomembnejša poselitvena območja,
njihove širitve, zgoščanja, ohranjanja, spreminjanja v programskem in
fizičnem smislu, vključno z javnimi, odprtimi in zelenimi površinami
ter njihovimi navezavami na širši krajinski prostor,
 območja preurejanja – prenove ali obnove,
 ključne smeri in načine prometnega povezovanja, umiranja prometa
in omejevanja motornega in mirujočega prometa,
 pomembnejše prvine razvoja omrežja gospodarske javne
infrastrukture in lokalnega energetskega koncepta33
ter ključnih varstvenih zahtev, ki se nanašajo na:
 ključna območja ohranjanja (krajine, narave, voda, kulturne
dediščine, naravnih virov) s prevladujočimi varstvenimi interesi ali
vzpostavljanja takšnih območij, vključno s posebnimi, s predpisi
zavarovanimi območji ter zeleno infrastrukturo;
 koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja in
izboljšanje bivalnih kakovosti;
 pomembnejša območja sanacije razvrednotenega prostora.
Koncept in zasnova upoštevata tudi:
 odnos do širšega prostora,
 rešitve v zvezi z dejanskimi (v analitičnem delu KZ prepoznanimi)
problemi, ovirami za uresničitev ciljev ter problemi, ki jih (lahko)
prinašajo nove prostorske ureditve.
(5) Urejanje območja KZ se v zasnovi ponazori z opredelitvijo območij
(principov urejanja), kot so:
(a) nove prostorske ureditve, to so območja:
 notranjega razvoja ali širitve naselja,
 razvoja GJI,
 drugih novih prostorskih ureditev (dejavnosti, posegov) v krajini;
(b) prenova ali obnova,34 to so območja preurejanja prostora in
obstoječih prostorskih ureditev:

33

34

Priporočila
 prenove naselij (v skladu z 28. točko 3. člena ZUreP‐2),
 preoblikovanja naselij (odstranitev, sprememba namenske rabe
prostora ter sprememba izrabe prostora),
 posodabljanja (tudi intenziviranja) ali vzdrževanja dejavnosti v krajini,
 obnove krajine zaradi izboljšanja ali povrnitve naravnih ali kulturnih
kakovosti, naravnih ali ustvarjenih prvin prepoznavnosti, posameznih
sestavin okolja ali gospodarskega izkoriščanja (npr. ponovna
vzpostavitev zaraščenih travnikov, pašnikov ali trajnih nasadov);
(c) sanacija zaradi okoljskih škod (poškodovanih zemljišč) ali drugih
razvrednotenj v prostoru (raznaravljenih območij, vidnih motenj, emisij
onesnaževal), ki je lahko namenjena:
 povrnitvi v naravno stanje (renaturacija, spodbujanje naravne
sukcesije),
 povrnitvi v prvotno stanje (stanje pred razvrednotenjem) ali
 preoblikovanju v boljše ali novo stanje, ki ni nujno naravno ali
prvotno.
(d) območja ohranjanja, to so območja, kjer se krajina ohranja (vzdržuje)
zaradi posebnih kulturnih in naravnih kakovosti, prepoznavnosti,
vključno z naravnimi vrednotami in biotsko raznovrstnostjo ter območji
kulturne dediščine ali strateškega pomena/lege.
Možno in smiselno je uporabljati tudi konkretnejše, na posamezno
zasnovo navezane kategorije — nazornejše opise (principov) urejanja
krajine.
(6) KZ, ki se izdeluje za RPP (ali OPP), v zasnovi smiselno opredeli ali
povzame (upoštevajoč navodila, ki se nanašajo na pripravo RPP):35
 elemente zasnove prostorskega razvoja, omrežja urbanih središč in
glavnega infrastrukturnega omrežja,
 elemente zasnove prostorskega razvoja v krajini,
 podrobnejše prostorske ureditve kot so: območja ločitvenih in
varovalnih zelenih pasov, območja za dolgoročni razvoja naselja (za
naselja do IV. ravni ter druga naselja, pomembna za razvoj regije),
območja pomembnejše družbene infrastrukture, območja trgovskih
središč in območja poslovnih con.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

Priporočila smiselno uporabljajo vse tri pojme. Prenova se veže bolj na naselja ali
stavbno tkivo in običajno se z njo tudi nekaj na novo dodaja (po SSKJ: postopek, s
katerim se doseže, da se kaj po lastnostih, značilnostih razlikuje od prejšnjega,
slabšega), obnova pa se veže bolj na krajino in običajno pomeni povrnitev v preteklo
ali temu podobno stanje (po SSKJ: postopek, po katerem kaj spet dobi ustrezne,
zaželene lastnost, ponovna pojavitev nečesa). Sanacija se veže predvsem na območja
okoljskih škod/nesreč. Te kategorije in izraze bi bilo smiselno, zaradi jasnosti,
poenotenja in enoznačnega razumevanja PIP‐ov, uskladiti tudi na ravni prostorskih
aktov, saj stroka za enake pristope uporablja različne izraze ali isti izraz za dva
različna pristopa.
35

Vse te vsebine je treba v Navodilih za RPP še preveriti in uskladiti z drugimi
dokumenti. Namen členitve na kategorije podeželja ni jasen. Vsebine zasnove v
krajini niso opredeljene. Izraz "podrobnejše prostorske ureditve" je precej neroden
za ta območja. Koncept zelenih ločitvenih pasov ni dorečen, osnutek SPRS (2019)
govori tudi zelenih varovalnih pasovih.

ureditveno območje naselij (24. in 25. člen),
širitev ureditvenih območij naselja (27. člen),
območja za dolgoročni razvoj naselja (28. člen),
druga ureditvena območja (24. člen) ter
se opredeli do posamične poselitve,

vse v skladu v skladu s predpisi in priporočili, ki se nanašajo na pripravo
OPN.
(8) KZ opredeli in prikaže izjemne krajine lokalnega pomena,36 območja
krajinske prepoznavnosti na lokalni ravni in prvine prepoznavnosti37 –
kakovostne, izjemne ali značilne prostorske strukture, ki se pojavljajo po
vsem slovenskem prostoru in so odvisne od tipoloških značilnosti krajine
ter so pomembne za prepoznavnost prostora in jih je zato treba
ohranjati, nadgrajevati ali sanirati. Opredeli se usmeritve za njihovo
urejanje.
(9) Grafični prikazi (predvsem koncept) naj smiselno odražajo osnovne
prostorske sisteme – poselitev, krajino in promet (ali drugače zasnovane
ključne vsebinske sklope). Prikaz zasnove se zgradi s smiselno
kombinacijo območij (principov, ureditev, prvin, elementov)38 iz točk 4,
5, 6 in 7.
Grafični prikazi – obseg, vsebine in grafični znaki39 – se prilagodijo
posamezni KZ. Zasnova naj ne bo preveč razčlenjena – prepolna
informacij.40 Podrobnosti ali posamezne plasti zasnove se po potrebi
prikazujejo ločeno in/ali v grafičnih prikazih posameznih usmeritev (glej
poglavje 10.1). Predvsem za zasnovo prometnega sistema velja, da ga je,
če je ta sistem kompleksen ali ključen, smiselno prikazovati na ločeni
karti.
(10) Koncept in zasnova se lahko izdelata v variantah. V procesu izdelave
KZ se bodisi izbere najustreznejša varianta bodisi izbor variante prepusti
fazi priprave prostorskega akta (glej poglavje 8).
36

Izjemne krajine (Ogrin s sodelavci, 1999) niso formalno zavarovane. Glede na
precejšnje spremembe slovenskih krajin v zadnjih 20 letih je treba uveljaviti merila za
opredeljevanje izjemnih krajin na regionalni in lokalni ravni, posodobiti nabor
izjemnih krajin na nacionalni ravni ter ga uvrstiti med javno dostopne in obvezujoče
podatke pri prostorskem načrtovanju, presojanju vplivov na okolje (krajino) in pri
(sektorskem) upravljanju. Izhodišča za krajinsko politiko (2019) opozarjajo na nujo
sprejema pravne podlage za varstvo in vzdržen razvoj izjemnih krajin. Predlagajo, da
se izjemne krajine določijo na dveh ravneh. Izjemne krajine nacionalnega pomena se
določijo kot varstvena kategorija z uredbo ali drugim pravnim aktom, ki bo zavaroval
vsa območja naenkrat za celotno ozemlje države. Izjemne krajine lokalnega pomena
se določijo kot planska kategorija na podlagi analize in vrednotenja v okviru
strokovnih podlag (torej tudi KZ) v postopku priprave RPP, OPP in OPN.

37

Območja krajinske prepoznavnosti na nacionalni ravni so določena s SPRS.
Pripravljena je nadgradnja metodologije določanja teh območij (Golubič in sod.,
2020). Območja krajinske prepoznavnosti se določajo tudi na lokalni ravni – na
podlagi analize in vrednotenja v okviru strokovnih podlag (torej tudi KZ) v postopku
priprave RPP, OPP in OPN. Glej podrobneje v Hudoklin in sod., 2005a.

38

Priporočila za fizične pojave uporabljajo izraz prvine, za posamezne vsebine
prostorskih aktov pa (po vzoru Pravilnika o OPN) elementi.

39

Enotni grafični znaki tega dela KZ zaradi njihove raznolikosti niso možni in smiselni.
Glej poglavje 10.

40

Zasnova v vzorčnem primeru je na zgornji meji še obvladljive količine informacij.

(7) KZ, ki se izdeluje (tudi) za pripravo OPN, upoštevajoč ZUreP‐2 v
zasnovi opredeli (predlaga):

Zaokroženo krajinsko območje le v nekaterih primerih sovpada s funkcionalnim
območjem omrežij GJI in LEK. To so vsebine, ki morajo biti enovito določene za
celotno regijo in/ali občino in ne le znotraj KZ. Se pa KZ lahko ukvarja z umeščanjem
in podobo posameznih objektov in naprav, ki imajo vpliv na krajino in ostale
značilnosti območja KZ.
Izrazi prenova, obnova in sanacija so si sorodni, prav tako principi v posameznih
primerih niso jasno ločljivi ali se dopolnjujejo (območje sanacije je lahko hkrati
območje nove prostorske ureditve). Prenova je določena z ZUreP‐2, pri čemer bi bilo
lahko razumeti, da se (prednostno) nanaša na naselja. ZUreP‐2 obnove v smislu
ukrepanja/urejanja ne pozna. Prenova in obnova sta po SSKJ sinonima (postopek, po
katerem kaj dotrajanega, poškodovanega postane tako kot novo), vendar se
razlikujeta. Obnova se pogosto uporablja za opravila v krajini – sadovnjak, suhozid,
gozd ali zaraščen pašnik se obnovijo in ne prenovijo. Sanacija v ZUreP‐2 ni
obrazložena, se pa uporablja – sanacija razvrednotenega območja (21. člen), sanacija
opuščenih območij izkoriščanja (32. člen), sanacija posledic naravnih ali drugih nesreč
(50. člen). V teh zvezah jo uporabljajo tudi ta priporočila.
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Primeri – ponazoritev principov urejanja

Priporočila

1

2

3

4

5

6

7

8

(1) Nove prostorske ureditve. Primeri prikazujejo turistično‐
rekreativno infrastrukturo: Koščeva učna pot po Iškem morostu (1),
sankaška proga na Zelenici (2), Park Dežela štorkelj v Veliki Polani (3),
Bioterme Mala Nedelja (4). Njeno urejanje more biti vpeto v jasne
razvojne koncepte, prilagojeno lokalnim značilnostim ter s celovitimi in
domišljenimi arhitekturnimi in krajinsko‐arhitekturnimi ureditvami,
vključno s celostnimi grafičnimi podobami. Posebno pozornost je treba
namenjati glampingom, prostorskemu omejevanju in podrobnejši
regulaciji, saj se pojavljajo tudi prostorsko in glede turističnega
potenciala vprašljivih lokacijah ter rešitve, ki omejujejo javni
dostop/prehod (predvsem do voda) ali so neprivlačne za uporabnike.
(2) Obnova travnikov na Goričkem (povzeto po prispevku Učinek
obnove travnikov viden že na polovici projekta, https://www.park‐
goricko.org): Krajinski park Goričko od leta 2017 izvaja projekt Gorička
krajina. Z opustitvijo košnje ali mulčenjem se na goričkih travnikih
razširi zlata rozga, invazivna tujerodna rastlinska vrsta, ki preprečuje
rast večini drugih vrst na travnikih. V projektu se načrtuje obnova 108
ha opuščenih travnikov na Goričkem. Vrstno bogat travnik se ohranja s
košnjo ob primernem času, ustrezno mehanizacijo ter s spravilom
pokošene biomase. Ugotovljeni so pozitivne učinke košnje na biotsko
raznovrstnost, saj se na travnikih pojavlja vedno več cvetočih rastlin,
med njimi tudi zavarovane vrste, kot je navadna kukavica. Zlate rozge
je vedno manj. Na slikah sta prikazana zaraščen travnik v Budincih med
obnovo l. 2015 (5) in po obnovi l. 2020 (6) ter travnik v Markovcih pred
obnovo l. 2016 (7) in po obnovi l. 2019 (8).
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(3) Prenova vasi Podsreda: Prenova Podsrede je eden redkih primerov
celovite prenove naselja v Slovenji. Ideja je bila oblikovana v okviru
Mednarodnega študentskega raziskovalnega tabora Kozjansko 90
(Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1990). Na pobudo
Kozjanskega parka je bil izdelan Ureditveni načrt za naselje Podsreda
(Ur.l. RS, št. 38/199; Fakulteta za arhitekturo, 1994). Leta 1998 je bila
izvedena kanalizacija in zgrajena čistilna naprava. L. 2000 so se začela
gradbena dela in zaključila l. 2004, ko je bilo izvedeno tlakovanje. L.
2011 so v Javnem zavodu Kozjanski park zgradili tudi rastlinsko čistilno
napravo. Na slikah zgoraj je prikazan osrednji trg pred obnovo l. 1974
(9) in l 1993 (11) ter po obnovi (10 in 11 iz l. 2012). Spodaj so prikazani
izseki iz ureditvenega načrta: namembnost objektov (13), strešna
krajina (14) in ureditev zunanjih površin (15). Ureditveni načrt je v
primerjavi s sedanjimi izvedbenimi akti enostaven in jasen.

Priporočila

9

10

11

12

14

15

13
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(3) Sanacija ugrezninskega območja v Šaleški dolini (povzeto po Piano,
2019): Ugrezninsko območje, površine okoli 12 km2, ki se razteza od
Velenja na vzhodu do Šoštanja na zahodu, je posledica več kot pol
stoletja intenzivnega dela Premogovnika Velenje. Podzemno
izkopavanje lignita povzroča pogrezanje površin nad rudniškimi rovi,
ugrezninske kotanje polnijo zaledni vodotoki, nastajajo jezera.
Nenehne spremembe reliefa je treba sproti sanirati, saj bi sicer bile
razpoke globoke in nevarne. Eksploatacija poteka od vzhoda proti
zahodu, v isti smeri poteka tudi umirjanje terena in posledična
sanacija. V preteklosti so v ugrezninah so dobesedno izginjale hiše in
drevesa, intenzivnejše kot je bilo odkopavanje, hitreje se je spreminjal
prostor. Zato je Premogovnik skupaj z Zavodom za urbanizem Velenje
in tedanjo občino Velenje začel sanacijo območja načrtovati. Kasneje je
s tem namenom nastal tudi inštitut Erico. Izdelane so bile številne
strokovne naloge (raziskovalne, načrtovalske, razvojne, izvedbene),
nastal je prvi računalniško podprt prostorski informacijski sistem
»Velenje 2000« (Marušiča in sod., 1980). Izdelane so bile tudi Krajinske
zasnove območja ugrezninskega polja (4 faze, 1988 – 1995, Zavod za
urbanizem Velenje), ki so bile še do nedavnega najpomembnejši
dokument na osnovi katerega so izvajali sanacijo preoblikovanja
degradiranih površin in načrtovali novo rabo prostora (rekreacijske
površine, otroško igrišče, kamp, čolnarna, sprehajalne poti). Njene
usmeritve so še vedno so aktualne. Novega tako kompleksnega
dokumenta za območje (še) ni, nastajajo predvsem izvedbeni projekti.
Prostor je od l. 1994 razdeljen med dve občini. Velenjska bolj ali manj
ohranja sonaravno saniran prostor ob Škalskem jezeru in intenzivno
zapolnjuje obalo Velenjskega jezera (plaža, prireditveni prostor),
šoštanjska se spopada še z aktivnimi spremembami terena in problemi
širjenja Družmirskega jezera, a hkrati uvaja nove vsebine (igralni park)
ter skupaj s HSE že intenzivno načrtuje nove programe na njegovi
zahodni obali. Šaleška jezera so nova prostorska vrednota, ki spontano
in načrtno nastaja iz razvrednotenega območja. Na osnovi preteklih
usmeritev relativno sonaravno preoblikovan prostor je nova identiteta
doline, ki se z uvajanjem novih vsebin (spet) spreminja. Jezerske
površine in njihova neposredna okolica omogočajo različne dejavnosti
na ali ob vodi, so del vsakdana prebivalcev doline ter vse številnejših
gostov in turistov. Kljub mnogim prostočasnim dejavnostim pa je
območje to še vedno industrijsko aktivno, njegova sanacija še ni
končana, trajala bo dlje kot, je življenjska doba premogovnika.

Priporočila
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Na slikah je prikazana podoba ugrezninskega območja – okoli leta 1965
– turistično urejeno Škalsko jezero pred ponovnim pogrezanjem (16) in
izginjaje vasi Družmirje zaradi pogrezanja (17). V obdobju 1987 do
1995 je potekalo načrtovanje urejanja prostora – prikazana je faznost
nastajanja Šaleških jezer (18), ena od variant razvojne programske
zasnove doline iz KZ območja ugrezninskega polja (19) in zasnova
rekreacijskega območja ob Velenjskem jezeru (20). V obdobju po letu
2000 je območje dobivalo današnjo podobo – Škalsko (21), Velenjsko
(22) in Družmirsko jezero (23).
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Načela
Pri opredelitvi razvojnega in varstvenega koncepta ter zasnove se poleg
temeljnih pravil urejanja prostora v skladu z ZUreP‐2, določil Strategije
prostorskega razvoja Slovenije in Državnega prostorskega reda,
hierarhično nadrejenih prostorskih aktov, pravnih režimov, področnih
dokumentov ter smernic nosilcev urejanja prostora upoštevajo naslednja
načela (pravila, principi, smernice, usmeritve, priporočila, primeri).
Načela so tudi izhodišča za oblikovanje usmeritev (glej poglavje 10).
Podeželje
(1) Razvojni in varstveni koncept KZ mora podpirati celovito reševanje
razvoja podeželja, ki pod vplivom urbanizacije in globalizacije doživlja
številne razvojne dileme, hkrati pa se ta prostor opredeljuje kot
nenadomestljiv vir, ki ima poleg gospodarske tudi socialno, ekološko in
kulturno funkcijo (glej podrobneje v Podeželje na preizkušnji, 2010).
Podeželje in kulturna krajina sta se skozi zgodovino nenehno spreminjala
pod vplivi različnih dejavnikov (naravnih, ekonomskih, družbeno
političnih). Kmetijstvo marsikje ni več prevladujoča dejavnost podeželja.
Spreminja se struktura prebivalstva, zmanjšuje se delež kmečkega
prebivalstva, podeželje privablja prebivalce mest v različnih fazah
mobilnosti in s posebnimi prostorskimi zahtevami. V vaseh se pojavljajo
nove dejavnosti, izgublja se podeželska identiteta naselij, pojavljajo se
obsežne spremembe v kulturni krajini. Te značilnosti terjajo prilagojen,
problemsko in izrazito interdisciplinarno naravnan prostorsko
načrtovalski pristop in predvsem dobro sodelovanje vseh udeležencev
pri urejanju prostora.
Krajina
(2) Upoštevajo se splošna načela urejanja kulturne krajine (glej
podrobneje v Marušič in sod., 1998):
 obravnava krajine v dveh temeljnih značilnostih – kot naravno
zgradbo in človekov bivalni in proizvodni prostor,
 ohranjanje prvobitnosti v krajini in omogočanje naravnim procesom,
da se odvijajo nemoteno,
 zagotavljanje plodnega in ekonomsko zdravega ter harmoničnega
družbenega življenja,
 ohranjanje skladja med funkcijami krajine, predvsem s premišljenim
poseganjem in spreminjanjem dosedanjih rab,
 ohranjanje videzne skladnosti,
 zagotavljanje pestrosti (naravnih sestavin, človekove prisotnosti,
pomenov, simbolike) in urejenosti (preglednosti, berljivosti),
 ohranjanje prepoznavnosti – identitete (zagotavljanje vloge prvin
prepoznavnosti: naravni in antropogeni morfološki členi, simbolne
vrednosti, "duh prostora", enkraten preplet dejavnikov),
 ohranjanje izpostavljenih geomorfoloških oblik,
 ohranjanje vodnih pojavov,
 skrbna izraba naravnih virov.
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(3) Posebno pozornost se namenja ohranjanju prepoznavnosti (glej
merila in podrobnejša pravila za ohranjanje prepoznavnosti posameznih
tipov krajin (njivske krajine, krajine travnatega sveta, krajine trajnih
nasadov, poseljene krajine, solinske krajine in krajine z izjemno naravno
zgradbo) v Hudoklin in sod., 2005a).
(4) Upoštevajo se smernice za urejanje krajinskih vzorcev osnovnih
krajinskih območij ter smernice za urejanje in varovanje posameznih
krajinskih enot upoštevajoč regionalno razdelitev krajinskih tipov v
Sloveniji (glej v Marušič in sod., 1998).
(5) Upoštevajo se smernice za ohranjanje kulturnosti in dediščinskih
lastnosti krajin (Hudoklin in sod., 2005b):

 vzdržnost: kmetijska zemljišča je treba oblikovati in na njih
organizirati kmetijsko proizvodnjo tako, da sledi načelom vzdržnega
razvoja;
 povezovanje: kmetijska proizvodnja mora biti povezana z
vsestranskim razvojem kmetijskih območij;
 subsidiarnost: prostorska organizacija, ki odraža regionalne in lokalne
potrebe in težnje.
(8) Upoštevajo se splošna načela ohranjanja tal kot naravnega vira,
dobrega pridelovalnega potenciala tal ter spodbujanja vitalnega
kmetijstva kot pomembnega člena gospodarskega razvoja ter
zagotavljanja prehranske varnosti.

 lokacijske: usmerjajo umeščanje novih razvojnih posegov tako, da le‐
ti ne povzročajo razvrednotenja kulturnih krajin;
 strukturne: nanašajo se na vrednote, zaradi katerih je bila kulturna
krajina prepoznana za kulturno dediščino;
 funkcionalne: nanašajo se na orodja, ki zadevajo način rabe prostora.

(9) Upoštevajo se območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč (TVKZ)
ali njihov predlog. Če TVKZ na območju KZ še niso predlagana ali
določena, potem se na podlagi meril za določanje TVKZ smiselno
predpostavi, kje bi TVKZ verjetno lahko bila (glej poglavje 4.2). Za
posamezna območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega
pomena za Republiko Slovenijo40 velja (Pintar in sod., 2015):

Strukturne smernice obsegajo:

(a) Izjemno pomembna območja

 ohranjanje značilnosti in posebnosti krajinske zgradbe (voda,
vegetacije, reliefa in zakonitosti njihove razporeditve v prostoru),
 ohranjanje načina povezave s stavbno in naselbinsko dediščino
(ohranitev robov poselitve, zaokrožanje obstoječe strukture naselij,
preprečevanje razpršene pozidave),
 vzdrževanje zakonitosti obstoječega omrežja poti in druge
infrastrukture,
 preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin in spreminjanja gozdnih
robov,
 ohranjanje razmerja med tradicionalnimi kulturami,
 ohranjanje značilnosti parcelne delitve in prostorskih razmerij (stiki
naselbin z obdelovalnimi površinami, prostorski poudarki in drobna
členjenost),
 ohranjanje značilnih tradicionalnih stavb oziroma gospodarskih
poslopij, razmeščenih v krajini,
 vzdrževanje antropogenih strukturnih prvin (teras, kamnitih ograj,
živic).

 veliki ravninski kompleksi A (izrazito ravninska območja sklenjenih
kmetijskih površin velikega obsega): ugotovi se možne alternative
obstoječega poselitvenega vzorca (na ravni regij), urbani razvoj se
usmerja v izkoriščanje notranjih rezerv naselij in prenovo obstoječega
stavbnega fonda, opredeli se naselja, ki se jih razvojno omeji (do
nadaljnjega ne širi) in naselja, ki se jih strateško razvija in pri teh
opredeli optimalne smeri in realen obseg razvoja, pri čemer se v
največji možni meri na območja s slabšim pridelovalnim potencialom
(manjšo boniteto);
 veliki ravninski kompleksi B (rahlo valovita ravninska območja na
prehodu iz ravnine v gričevnato oziroma hribovito zaledje):
priporočila so identična kot pri velikih ravninskih kompleksih A, če se
posegom v območja velikih ravninskih kompleksov A in/ali B nikakor
ni mogoče izogniti, potem so posegi v območja B relativno bolj
sprejemljivi kot v območja A;
 veliki ravninski kompleksi C (značilna ravninska območja Primorja): z
namenom preseči večletno negotovost glede izvedbe se uskladi glede
že prepoznanih in strateško pomembnih razvojnih projektov in
gospodarske javne infrastrukture ter ta območja izvzame iz TVKZ,
nadaljnji urbani razvoj na teh območjih pa dosledno omeji;
 širše izravnave (večja zaokrožena območja kmetijskih površin na
rečnih terasah, obrobjih kotlin, podoljih, kraških poljih in uvalah): kjer
je mogoče, se urbani razvoj usmerja izven teh območij in sicer na
sosednja območja večjih ali manjših zaplat.

(6) V primeru, da se KZ nanaša na ali vključuje izjemno krajino (Ogrin in
sod., 1999), se do sprejema predpisa o njihovem zavarovanju39 poleg
gornjih smernic upoštevajo tudi usmeritve za urejanje izjemnih krajin
(glej v Hudoklin in sod., 1998).
(7) Upoštevajo se načela urejanja in upravljanja kmetijskih zemljišč (glej
podrobneje ter pravila in primere v Marušič in sod., 2005):
 multifunkcionalnost: kmetijska zemljišča morajo biti prostorsko
organizirana in upravljana na način, da poleg proizvodnje hrane in
surovin zadovoljujejo tudi druge interese;

39

Izjemne krajine še niso formalno zavarovane. Predlagano je formalno zavarovanje
izjemnih krajin nacionalnega pomena (s pravnim aktom za celotno ozemlje države) in
plansko varovanje izjemnih krajin lokalnega pomena (preko postopka priprave RPP,
OPP ali OPN). Glej Izhodišča za oblikovanje krajinske politike, 2019.

(b) Zelo pomembna območja
 ožje izravnave (uravnana dna oziroma ožje doline večjih rek): urbani
razvoj se usmerja v robove dolin, preprečuje se vzdolžno stikanje
naselij v osrednjih delih dolin (tvorbo sklenjenih urbano prometnih
koridorjev);
40

Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za
Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 71/16).
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 izmenjava ožjih izravnav in zaplat (značilen gričevnat svet s
kmetijskimi zemljišči v dnu dolin, na pobočjih in grebenskih
izravnavah): urbani razvoj se usmerja v zaokroževanje obstoječih
naselij, preprečuje se nadaljnjo razpršitev poselitev;
 območja večjih zaplat (bolj ali manj sklenjena območja kmetijskih
površin, ki obkrožajo gozd ter drobna parcelna struktura, prilagojena
oblikovanosti reliefa): urbani razvoj se usmerja v zaokroževanje
obstoječih naselij;
(c) Pomembna območja
 manjše zaplate (manjša območja kmetijskih površin, ki jih obkroža
gozd): širitev poselitvenih območij se usmerja izven območij z
relativno večjo boniteto;
 posebna območja (območja, ki so po rabi praviloma sicer opredeljena
kot kmetijska zemljišča, dejansko pa gre za mokrotna tla): urbani
razvoje se omeji.
(10) Upoštevajo se krajinsko‐ekološka načela (glej Dramstad in sod.,
1996). Načela, ki jih povzemajo tudi drugi viri (npr. Marušič in sod.,
2005), izhajajo iz strukturne urejenosti krajinskih ekosistemov in se
uporabljajo za vzpostavljanje ekološkega ravnotežja pri urejanju
kmetijskega prostora ali pri urejanju drugih ekosistemov, ki so jih
spremenile človekove dejavnosti. Načela temeljijo na osnovnih
strukturah krajine:
 matici (najbolj razširjena pojavnost ali sestavina v krajini);
 zaplatah, ki lahko nastanejo kot manjši del – ostanek (npr. prejšnjega
površinskega pokrova), so na novo vpeljane (npr. majhen pašnik sredi
gozda), kot motnja (npr. požgano območje v gozdu) in kot okoljski viri
(npr. mokrišče v mestu). Z ekološkega vidika je pomembna njihova
velikost, število v določenem območju in lokacija – razporeditev po
prostoru);
 robovih in mejah, ki so zunanji del zaplate, z drugačnim življenjskim
prostorom od notranjega dela, pomemben je tudi odnos med
naravnimi in umetnimi, antropogenimi mejami (npr. strukturna
raznolikost robov, širina in oblika mej – zaobljenost ali ravne poteze,
zaokrožene ali ukrivljene itd.);
 koridorjih in drugih krajinskih sestavinah, ki oblikujejo povezave (npr.
reliefne in vegetacijske členitve, stopalni kamni, ovire, koridorji ob
vodotokih itd.);
 mozaikih (povezanost elementov v omrežje, zanke in križišča, vzorci,
celice in njihove razdrobljenosti, merilo ‐ drobno ali grobo/veliko
itd.).
(11) Načela krajinske ekologije se uporabljajo tudi v pristopu zelene
infrastrukture, za katero ne glede na raven načrtovanja veljajo tri
osnovna načela (Penko in sod., 2017):
 heterogenost – v sistem zelene infrastrukture so vključena območja z
raznoliko rabo, velikostjo, funkcijo, ki jo opravljajo znotraj sistema ter
intenziteto izrabe;
 povezljivost med posameznimi deli sistema je nujna, da sistem deluje
in opravlja vse funkcije, povezljivost med vozlišči (ang. hubs)
zagotavljajo povezave (ang. links);
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 multifunkcionalnost – tako posamezni deli, kot tudi zelena
infrastruktura kot sistem opravljajo številne funkcije.
(12) Upoštevajo se osnovna oblikovalska načela urejanja kulturne
krajine, ki obravnavajo vidno privlačnost kulturne krajine (glej
podrobneje v Marušič in sod., 2005):
 oblika elementov v krajini (geometrijsko/organsko, naravne/pravilne
oblike, geometrija prostora),
 vidni vpliv/učinek (stanje in vrednotenje, variante različnega učinka),
 merilo (prostorska razmerja),
 raznolikost (organizacija prostora, smeri prostora, prostorska
orientacija, vključevanje značilnih prvin za določeno območje),
 enotnost,
 duh prostora.
Upoštevajo se tudi načela (podrobnejšega) oblikovanja prostorskih
ureditev (glej poglavje 10.3).
(13) Rešitve naj vključujejo vidike prilagajanja podnebnim spremembam
na način, da prispevajo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje in
podnebje, k izboljšanju stanja okolja ter krepitvi odpornosti določenega
območja na naravne in druge nesreče. Določijo se usmeritve za
prilagajanje podnebnim spremembam in blaženje/zmanjševanje njihovih
posledic, predvsem glede:
 ranljivih območij (za različne potencialne posledice podnebnih
sprememb, npr. za sušo, poplave, vetrolom, žledolom ipd.) in
zmanjševanja ranljivosti;
 ohranjanja območij, ki so pomemba za zmanjševanje podnebnih
sprememb in omogočanje njihove vitalnosti (npr. gozdovi, živice v
kmetijski krajini, vodotoki in jarki, mokrišča);
 urbanističnih rešitev, arhitekturnega oblikovanja in zelenih sistemov
naselij (zagotavljanje prevetrenosti, zmanjševanje pregrevanja,
zadrževanje meteorne vode);
 prilagoditve obstoječih rab in dejavnosti v prostoru (zmanjševanje
obsega določenih rab, preusmeritev kmetijske proizvodnje, preselitev
v manj ranljiva območja);
 vzdrževanja in čiščenja (hudourniških) vodotokov, jarkov in drugih
vodnih elementov v krajini;
 sanacije okoljske škode v krajini.
V opisu zasnove se na te prilagoditve opozori. Gornje usmeritve se
vključi v posamezne vsebine KZ ali poda v posebnem podpoglavju.
Poselitev
(14) Za urejanje podeželskih naselij oziroma poselitve na podeželju se
izoblikujejo cilji, ki so v skladu z regionalnim in širšim kontekstom
oblikovanja prostora. Upošteva se izhodišča in načela, ki imajo širši
pomen v družbeni in ekonomsko‐socialni strukturi (prilagojeno po / glej
podrobneje v Gabrijelčič in Fikfak, 2002):
 ohranjanje in/ali vzpostavljanje prepoznavnega poselitvenega vzorca,
 celovita obravnava posameznega naselja in njemu pripadajočega
zemljišča (teritorij),

 ohranjanje in/ali vzpostavljanje nove identitete in kontinuitete
naselja (struktura, dominante, robovi),
 upoštevanje razvojnih potreb (prenova naselij glede na razvojne
programe),
 upoštevanje problematike (potrebe po prenovi razvrednotenih naselij
ali njihovih delov, reševanje obstoječih okoljskih in komunalnih
problemov),
 zagotovitev oskrbnih dejavnosti (dnevna dostopnost za prebivalce),
 vzpostavljanje ustrezne parcelacije in upoštevanje lastništva
(zemljiške operacije, preobrazbe proizvodnih površin, zagotavljanje
novih površin za gradnjo),
 vzpostavitev prometnega omrežja in povezanosti naselja navzven,
 racionalizacija gradnje in ustrezno vzdrževanje,
 opredelitev širjenja (ali preurejanja) naselij in razmerje do varstva
kmetijskih zemljišč,
 obravnava razvojno in demografsko ogroženih območij,
 upoštevanje kulturno zgodovinskih in dediščinsko varstvenih izhodišč.
(15) Upošteva se osnovne usmeritve za urejanje podeželskih naselij
(prilagojeno po / glej podrobneje v Gabrijelčič in Fikfak, 2002 ter
Karlovšek‐Debelak in sod., 1984):
 pri razvoju naselij se izkoristi obstoječi stavbni fond in ga prenovi za
nove potrebe in namene;
 ustrezna urbanistična in oblikovna vključitev novih objektov v jedrih
naselij (vasi), skladno z naselbinsko podobo in ob upoštevanju
prvotne zasnove naselja;
 novogradnje kmetijskih objektov naj se usmerja na območja, ki
omogočajo nadaljnji razvoj kmetije in jih oblikuje na način, da
upoštevajo značilnosti – kakovosti območja;
 novogradnje stanovanjskih stavb naj se usmerja na lokacije, kjer ni
predvidenega razvoja/širitve kmetij in na manj kvalitetne površine;
naselja naj se širijo na način, da se ohranja kvalitetna krajinska slika
kraja, pri večjem povpraševanju po gradnji stavb se površine za
novogradnje celostno načrtuje ob upoštevanju značilnih vzorcev ‐
(izogibanje unificiranim vzorcem) in prilagajanju vzorcu obstoječe
gradnje; novi deli naselij morajo biti funkcionalno, morfološko in
oblikovno povezani s preostalimi deli naselja (izogibamo se nastanku
novih / ločenih /nepovezanih delov naselij);
 vzdržuje se vzorec poselitve posameznega naselja in njegova
identiteta/prepoznavnost, preprečuje se zlivanje naselij v
nepregledne aglomeracije;
 oblikovanje stavb sledi oblikovanim merilom in kriterijem
(opredeljeno v sklopu arhitekturnega oblikovanja);
 ureditev ustrezne prometne mreže naselij in med naselji
(upoštevanje tipa prometa, uporabnikov in razmer), v majhnih
naseljih urejanje večnamenskih prometnih površin (shared space
ipd.), skladno z upoštevanjem okoljevarstvenih in varnostnih načel,
ter ohranjanjem kvalitetnih elementov značilnih ureditev (drevoredi,
vodnjaki itd.);
 ureditev komunalnega omrežja (sanacija stanja, usmerjanje gradnje v
zaokroževanje poselitvenih območij itd.).
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(16) V naseljih z močnim prepletanjem funkcij in s prevlado bivalne
funkcije velja načelo, naj kmetijski objekti ne povzročajo motečih
emisij (Karlovšek‐Debelak in sod., 1984). Pri obravnavi teh naselij se
teži k:
 zmanjševanju konfliktov med kmetijami in stanovanji,
 zagotavljanju površin za nadaljnji razvoj kmetij (v naselju ali na robu
naselja),
 ustreznemu komunalnemu opremljanju,
 pri kmetijah se upoštevajo predvidena proizvodna usmeritev
kmetije in delovni postopki ter opredeli obseg kmetijsko
gospodarskih površin,
 ohranjanju in razvijanju regionalne arhitekturne tipike,
 upoštevanju
tradicionalne
stavbne,
naselbinske
ter
kulturnokrajinske dediščine in ohranjanju ter razvijanju razmerij
med stanovanjskimi, javnimi in proizvodnimi stavbami.

Priporočila

Primeri – ponazoritev nekaterih načel

1

(1) Krajina celka – edinstven preplet dveh temeljnih značilnosti krajine
– naravne zgradbe in človekovega bivalnega in proizvodnega prostora
(Ravne pod Ratitovcem).
(2) Ohranjanje prvobitne krajine (Zadnja Trenta).
(3) Vitalne planine kot način zagotavljanja plodnega in ekonomsko
zdravega ter harmoničnega družbenega življenja (Planina Konjščica).
(4) Ohranjanje skladja med funkcijami krajine – premišljeno poseganje
in spreminjanje dosedanjih rab ob intenzifikaciji kmetijstva
(Kozjansko).
2

Upoštevajo se tudi usmeritve za podrobnejše umeščanje kmetijskih
objektov (glej poglavje 10.3).
Prometna in druga gospodarska javna infrastruktura
(17) Upoštevajo se usmeritve, ki izhajajo iz nadrejenih dokumentov,
celostnih prometnih strategij za območje (če je izdelana, jo KZ smiselno
nadgradi) ter splošnih usmeritev:
 omogočanje javne dostopnosti in prehodnosti širšega območja,
 uveljavljanje načel trajnostne mobilnosti in hodljivosti, omejevanje
motornega in mirujočega prometa,
 umiranje prometa, omogočanje varnih prometnih povezav,
posebna skrb se namenja pešcem in kolesarjem na poteh, ki jih
dnevno uporabljajo za oskrbo, migracije ali rekreacijo,
 izboljšanje in graditev obvoznih in drugih cest (tudi z namenom
izboljšanja bivalnih pogojev v naseljih),
 upoštevanje obstoječih in predvidenih javnih povezav iz naselij v
zaledje, še posebno, kadar gre za rekreacijske in turistične poti,
 (do)graditev in povezovanje sistemov oskrbe naselij (s pitno vodo,
kanalizacijo, ogrevanjem npr. na biomaso),
 določitev okvirnih lokacij za nujne objekte GJI in dejavnosti (za
potrebe izkazane v programskih izhodiščih).

3

4
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(5) Ohranjanje videzne skladnosti krajine z vzdrževanjem tradicionalne
rabe (Sv. Jakob, Katarina nad Ljubljano).

Priporočila

5

7

6

8

(6) Ohranjanje prepoznavnosti in identitete: ohranjanje enkratnega
prepleta naravnih in ustvarjenih morfoloških členov (Osp), značilnih
simbolnih prvin (Ljubljansko barje) in svojevrstnih oblik rabe
(Marindolski steljniki, Bela krajina).
(7) Zagotavljanje pestrosti (naravnih sestavin, človekove prisotnosti,
pomenov, simbolike) in urejenosti (preglednosti, berljivosti)
(Jeruzalem).
(8) Ohranjanje izpostavljenih geomorfoloških oblik – naravnih (vrtače,
Bela krajina) ali ustvarjenih za potrebe obdelovanja (terase, Suha
krajina).
(9) Ohranjanje krajinskih vzorcev (kraški ravnik, Bela krajina).

9
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(10) Ohranjanje vodnih pojavov (Negovsko jezero in kal, Gojska
planina).

Priporočila

10

12

(11) Ohranjanje kulturnosti in dediščinskih lastnosti krajin (Rotunda,
Selo in soline, Sečovlje).
(12) Ohranjanje značaja – »duha prostora« (cerkev Sv. Duha, Javorca).
(13) Drevored je ena ključnih prvin oblikovanja krajine (Lipica).
(14) Ohranjanje značilnosti parcelne delitve in prostorskih razmerij –
stikov naselij z obdelovalnimi površinami, prostorskih poudarkov in
drobne členjenosti (Loški Potok).
(15) Vzpostavljanje ekološkega ravnotežja pri urejanju kmetijskega
prostora (Jerneja vas).

13

11

14

15

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

111

D Koncept, zasnova in usmeritve

(16) Ohranjanje ekološke povezljivosti (Goriče, Golnik, Senično).

Priporočila
16

20

17

21

(17) Reka in obrečna krajina ‐ osnovna poteza zelene infrastrukture
(Soča).
(18) Ohranjanje vegetacijskih prvin (zaplat gozdov, živic, posamičnih
dreves) znotraj zaokroženih kmetijskih območij zvišuje biotsko in
krajinsko pestrost (Goričko).
(19) Ohranjanje tal kot naravnega vira in dobrega pridelovalnega
potenciala tal (Krško polje).
(20) Zagotavljanje prehranske varnosti/samooskrbe.
(21) Ohranjanje in ustvarjanje ustreznih stikov naselij (predvsem
stavbne in naselbinske dediščin ter naravne in kulturne krajine –
ohranitev robov poselitve, zaokrožanje obstoječe strukture naselij,
preprečevanje razpršene pozidave (Rut, Pliskovica in Sorica).

18

19
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Vzorčni primer

RAZVOJNI IN VARSTVENI
KONCEPT TER ZASNOVA
Koncept
V strokovni podlagi je podrobno analiziran in ovrednoten širši prostor
kulturne krajine Jezerskega z namenom pridobiti odgovor na zastavljeno
vprašanje: Kako dosegati cilje legitimnega prostorskega razvoja ob
upoštevanju ciljev celostnega ohranjanja kulturne dediščine in ohranjanja
narave?

Ohranitev celovitosti območij ohranjanja kulturne dediščine in narave
Enote kulturne dediščine (kulturna krajina, stavbna dediščina) ter ohranjanja
narave (ekološko pomembna območja, naravne vrednote) niso omejitev,
ampak so del zasnove razvoja območja, so ključni gradniki prepoznavnosti
prostora ...

Uravnotežen prostorski razvoj je usmerjen v prenovo, urbanistično in
arhitekturno skladna naselja, tankočutno umeščanje dejavnosti in objektov
na območja, ki ob upoštevanju ohranjanja osnovnih prostorskih prvin to še
prenesejo, ter skrbno urejene (obnovljene) samotne kmetije. Razvojna
območja se celostno urejajo. Razvrednotena območja se sanirajo.

Območje obravnave se delijo na enote z naslednjimi usmeritvami:

Razvoj dejavnosti v prostoru
Prednostno se ohranja in krepi dejavnosti kmetijstva in turizma, vključno z
vso potrebno infrastrukturo. Na območju se razvija tudi rekreacija v naravi.
Turistične funkcije se umeščajo tudi v okviru območij kmetij. Poleg
primarne dejavnosti – kmetijstva in gozdarstva –, se na vseh kmetijah
krepijo tudi dopolnilne dejavnosti. Športne in rekreativne funkcije se
umeščajo v okviru zimsko letnega športnega območja ...
Zgornje Jezersko bo kot lokalno središče ponujalo ustrezen nivo družbenih
funkcij, kot so osnovno izobraževanje, varstvo otrok, osnovna zdravstvena
oskrba, upravne funkcije, funkcije s področja kulture in socialnega varstva.
Prav tako bo nudilo oskrbne in storitvene funkcije ter funkcije informiranja
in druženja. Zagotavljalo bo tudi funkcije turizma, športa in rekreacije.
Območja gospodarstva se umeščajo na obstoječa za to opredeljena območja
... (podrobne usmeritve za razvoj dejavnosti so v poglavju 10.1).

Zasnova razvoja in varstva krajine
Preplet naravne in kulturne krajine daje območju prepoznavno podobo.
Velike površine gozdnih površin ter karakteristične značilnosti kmetijskih
površin (pašniki, travniki, obdelovalne površine) zavzemajo pretežni del
površin. Dejavnike prepoznavnosti krajine se obravnava kot razvojne
dejavnike, ki povečujejo privlačnost območij za prebivalce, obiskovalce in
investitorje. S spodbujanjem dejavnosti, kot so trajnostna raba naravnih
virov, razvoj turizma v povezavi s kulturnimi vrednotami in s tradicionalno
kmetijsko dejavnostjo, ter športa in rekreacije v naravi, se se prispeva h
gospodarskemu razvoju ter ohranitvi in povečanju prepoznavnosti ...
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Najbolj prepoznavna značilnost obravnavanega območja je kulturna krajina
– preplet poselitve (samotnih kmetij) in kmetijskih površin, členjenih z
jesenovimi živicami ter značilnim gozdnim obodom, ki prostor uokvirja v
prepoznano celoto. Kot pomembne prvine so prepoznavne tudi mreža poti,
ograje, gruče dreves, posamezna drevesa, morene in prostorske dominante
(cerkev sv. Andreja). Vse te značilnosti se ohranja in nadgrajuje. Pomembno
je ohranjanje tipičnih pogledov, marsikje usmerjenih z jesenovimi živicami.
Z umeščanjem novih dejavnosti se prepoznavna krajinska slika ne sme
bistveno spremeniti ...

Prihodnji prostorski razvoj temelji na ohranjanju in obnovi osnovnih
krajinskih značilnosti območja – ohranjeni in celovito upravljani kulturni
krajine ledeniške doline, z dosledno ohranjenimi, redno vzdrževani
jesenovimi živicami, brez motečih grajenih prvin in razvrednotenj,
ohranjanju prepoznavnih celkov, naravni krajini oboda doline, brez
nepotrebne turistične in rekreativne infrastrukture, ter krajini, ki prinaša mir.

Zasnova

Razvojni in varstveni koncept

Ohranitev prepoznavnih značilnosti prostora

Zasnova poselitve
 Raven z domačijami / Celki – Ancelj, Makek, Mlinar, Sv. Ožbolt in
Žarkovo: Območja predstavljajo izjemno kakovost v prostoru, zato se
jih celovito ohranja v največji možni meri. Zasnove vseh prostorskih
sistemov težijo k ohranjanju kakovosti prostora ... Na podlagi analize so
določena območja z možnostjo umeščanja novih ureditev, vendar na
poudarku ohranjanja krajine. Širitev domačij je možna le ob predhodni
podrobnejši analizi stanja celotnega območja posamezne domačije in ob
preveritvi razvojnih možnosti ...
 Žabji trg: Območje obcestne gradnje, pretežno stanovanjskih stavb,
tradicionalne domačije niso prisotne. Predstavlja vstop v območje Raven
z domačijami, ... Pri razvoju območja je poudarek na ohranjanju in
vzpostavljanju ustreznih robov med poselitvijo in posameznimi območji
rabe (kmetijske površine – travniki, sadovnjaki idr.), saj je območje vidno
izpostavljeno, predvsem iz pomembnejših razglednih točk ...
 Naselje Zgornje Jezersko: Na območju naselja se prepletajo različni
slogi oblikovanja objektov (tradicionalno stavbarstvo domačij, tuji zgledi
– Češka, nekdanja Jugoslavija – predvsem počitniški objekti). Pri
oblikovanju objektov se teži k uporabi tradicionalnih materialov in
gabaritov ... V naselju se enotno oblikuje vse javne javne prostore (trgi,
ulice) ...
Možnost širitev poselitve
Na podlagi analize (predvsem vidne izpostavljenosti, opremljenosti zemljišč,
dostopnosti) je pripravljen predlog možnih območij širitve poselitve.
Večinoma gre za zgoščevanje poselitvenega območja naselja Zgornje
Jezersko (sprememba podrobne namenske rabe) ...
Možnost novih ureditev
Določena so potencialna območja možnih novih ureditev, za katere se
dejavnosti in podrobnejše rešitve opredeli v nadaljnjih postopkih
prostorskega načrtovanja in na podlagi podrobnejših presoj. Gre za
območja, ki so bila preko analiz prepoznana kot najmanj občutljiva z vidika
ohranjanja kulturne krajine (najmanj posegajo v prepoznane značilnosti in
jih je možno oblikovati na način, da bodo z novim posegom še doprinesla h
kakovosti prostora). Znotraj območja poudarjenega varstva kulturne krajine
so to lahko predvsem območja za turizem in šport, ki so umeščena na način,
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da so vidno čim manj izstavljena. V prostoru so te dejavnosti že prisotne
(obstoječe turistične in športne dejavnosti, tek na smučeh, pohodništvo,
pikniki, taborjenje ipd.). Območja možnih novih ureditev se praviloma
urejajo brez umeščanja stavb. Na teh območjih se stavbna zemljišča v
nadaljnjih postopkih prostorskega načrtovanja opredelijo samo tam, kjer je
to nujno potrebno zaradi narave dejavnosti, kot na primer ...
Možnost umeščanja kmetijskih objektov
Za območje poudarjenega varstva kulturne krajine in krajino celkov velja
usmeritev, da se kmetijski objekti umeščajo v sklopu obstoječega območja
domačij. V primeru, da so za delovanje kmetije nujno potrebni kmetijski
objekti izven območja domačije, se le ta umeščajo v okviru predlaganih
območij možnega umeščanja kmetijskih objektov. Potrebo je treba dokazati
v okviru analize celotne domačije. Kljub temu, da so območja možnega
umeščanja kmetijskih objektov določena na pretežno vidno manj
izpostavljenih lokacijah, se pri vseh nadaljnjih fazah načrtovanja vedno
znova preveri mikrolokacijo umestitve objekta ter ustreznost njihovega
oblikovanja ... Posebno previdnost se nameni umeščanju objektov ob živice,
saj umeščanje objektov tik ob živice ni značilno. Območja možnega
umeščanja kmetijskih objektov se lahko izrabijo tudi za potrebe postavitve
začasnih šotorišč, vendar je treba pred umeščanjem izvesti še natančno
analiza mikrolokacije ...

Javni prostor
Urejeni javni prostori so prednostno namenjeni zadrževanju pešcev. Vse
površine se oblikujejo enotno, s poudarkom na edinstvenih značilnostih
posameznih enot. Uredijo se tri takšne površine:
 Osrednji trg ob javnih objektih (šola, pošta, trgovina, lekarna,
gasilni dom): Uredi se trg z osrednjo zeleno površino (soliterno drevo).
Trg predstavlja tudi povezavo v zaledje, zato umik motornih vozil ni
realen, vendar pa se povozni del z oblikovanjem omeji kot mešano
prometno površino. Poudarek pri oblikovanju mora biti na tlakovanju in
umeščanju urbane opreme. Površina mora biti večfunkcionalna ...
 Trg pred bivšo Kazino: Novo oblikovan trg mora ostati odprta
površina, ki omogoča poglede proti visokogorju. Trg se nameni
zadrževanju pešcev. Parkiranje avtomobilov in avtobusov na ali ob
območju ni dopustno. Na območje se ne sme umeščati objektov, ki
zastirajo poglede iz ostalih enot na visokogorje ...
 Površina pred jezerom: Ob jezeru se motorni promet umiri ali ustavi.
V ta namen so načrtovana parkirišča pred osrednjim prostorom ob
jezeru. Območje se oblikuje kot površina za pešce in kolesarje, hkrati pa
naj ima vsebino javne urejene površine. Poudarek mora biti na vpetost v
krajino, posebno pozornost se nameni oblikovanju terena in umeščanju
tankočutno oblikovane urbane opreme. Motorni promet se omeji na
minimum. Parkiranje avtomobilov in avtobusov na tem območju ni
dopustno ...

Zasnova prometnega sistema
Koncept prometnega sistema
Prometni sistem je podrobneje obravnavan zaradi njegovega odločilnega
vpliva na funkcijo in podobo prostora. Koncept razvoja prometnega sistema
temelji na določitvi območij namenjenih različnim vrstam prometa ob
upoštevanju izhodišča, da je tudi sistem cest in poti pomembna prvina v
kulturni krajini, nevsiljiva vpetost v prosto pa prepoznana in pozitivna
značilnost območja.
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

Vzorčni primer
Državna cesta, ki poteka preko celotne občine, predstavlja osrednjo
prometno povezavo. Pešca in kolesarja se na območju kulturne krajine
umakne na druge prometnice. Na območju strnjenega naselja Zgornje
Jezersko se vzpostavi ulični sistem, ki bo jasen in s čim manj slepimi ulicami.
Na delu območja poudarjenega varstva kulturne krajine (na širšem območju
jezera, vzhodnem delu območja Raven z domačijami ter celka Ancelj) se
določi območje umirjenega prometa, kjer imata kolesar in pešec prednost.
Dostope do kmetij se ohrani v obstoječem stanju (se jih ne krepi). Na
splošno velja, da se na območju poudarjenega varstva kulturne krajine novih
cest ne umešča. Možno je umestiti manjkajoče peš povezave na v preteklosti
že obstoječih poteh. V primeru izkazanih potreb po novih cestah, se
pripravi strokovne podlage, s katerimi se dokaže primernost njihovega
umeščanja..
Usmeritve za posamezne kategorije cest in poti
 Primarna prometna povezava: Določa jo državna cesta, ki poteka preko
celotne občine od jugovzhoda proti jugozahodu. Na njo je vezan ves
tranzitni motorni promet. Državna cesta se v območju strnjenega dela
naselja Zgornje Jezersko ureja bolj urbano (s čim manj robniki,
kolesarska in pešpot naj bodo v nivoju s cesto, izvedene se v
tlakovanju)na območju kulturne krajine pa se, predvsem njeni robovi,
ureja čim čim manj vpadljivo ... Kolesarska steza se ... Pešca se vodi po
drugih poteh.
 Primarna povezovalna cesta: Cesta, na kateri poteka motorni promet,
vendar je njen profil skromnejši ...
 Sekundarna povezovalna cesta: Predstavlja povezavo med območji.
Cesta je namenjena motornemu prometu, vendar je lahko širina pasov
zožena ... po potrebi se izvedejo izogibališča ....
 Ulica: Nahajajo se v strnjenem delu naselja ... morajo biti ....
 Večnamenska cesta: Cesta, ki razen izjem ni asfaltirana in je namenjena
dostopu do kmetij (tudi z motornimi vozili) ...
 Večnamenska pot: Ni namenjena motornemu prometu, ampak izključno
kolesarju in pešcu ...
 Pešpot: Namenjena izključno pešcu ... kolesarja se na njih ne usmerja, gre
za neutrjene ali delno utrjene površine, ki v prostoru že obstajajo ...
 Gozdna cesta: Predstavljajo dostope do zaledja, primarno so namenjene
vzdrževanju gozda ...
 Poti v zaledje z izhodiščem: Primarno predstavljajo pohodniške poti, ki
pa se v delih uporabljajo tudi za gorsko kolesarjenje ...
Območje umirjenega prometa
Območje umirjenega prometa je predlagano z namenom postaviti v najbolj
občutljivem delu kulturne krajine v ospredje pešca in kolesarja. Iz območja
je treba v največji meri umakniti motorni promet ...
Usmeritve za oblikovanje parkirišč
Na območju so določena parkirišča, ki se večino že sedaj uporabljajo. Te
površine se uredi in se jim določi režim parkiranja: brezplačna parkirna
mesta v strnjenem delu naselja Zgornje Jezersko in parkirnina na ostalih
območjih. Vsa parkirišča se na območju poudarjenega varstva kulturne
krajine umešča v prostor na vidno manj izpostavljenih območjih. Uredi se
jih z zasaditvijo drevja za zagotavljanje sence in večjo vpetost v prostor ...

Koncept prometnega sistema

Obnova in sanacija razvrednotenih območij
Za razvrednotena območja je predpisan način sanacije – predvsem
povrnitev poškodovanih zemljišč v prvotno stanje ter vzpostavljanje novih
ali obnova že obstoječih robov med poselitvenimi območji in odprto
krajino. Usmeritve za to sanacijo so podrobneje obdelane v poglavju o
urejanju robov ...

Pristop k urejanju prostora
Celovita obravnava območij
Območja, ki so zaradi kompleksnosti urejanja, svoje lege v prostoru in
odnosu do prepoznavnih značilnosti, se obravnava in ureja celovito. Takšna
območja so v jedru Zgornjega Jezerskega in na širšem območju
Planšarskega jezera ...
Javni natečaj
Smiselnost javnega natečaja je opredeljena na območju bivše Kazine, saj je
lokacija za umeščanje novih objektov v prostor zelo občutljiva (vedute,
vstop v naselje, centralna lokacija) ...
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Zasnova razvoja in varstva prostora
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Primeri
Primeri ponazarjajo različne ravni KZ – od strateške do izvedbene.
Upoštevati je treba, da so nastali v različnih časovnih obdobjih, na
podlagi različnih predpisov in za različne namene, zato se posamezni
izrazi in vsebine lahko razlikujejo od priporočil v tem gradivu.
(1) Razvojni koncept in zasnova urejanja (Sava, 2001)
Razvojni koncept (zgoraj) se na strateškem nivoju opredeli do prostora
kot celote in vzpostavlja načine za aktiviranje obsavskega prostora ob
hkratnem upoštevanju varstvenih kriterijev. Je izhodišče za obravnavo
območja ob Savi v dolgoročnem planu in podrobnih izvedbenih aktih.
Opredeli območja ohranjanja kakovosti krajine in posamezna
programska jedra kot uravnoteženje med posameznimi posegi in
varovanimi prvinami.
Zasnova urejanja podaja podrobnejše usmeritve za razvoj v obrečnem
prostoru Save na osnovi konceptualnih izhodišč. Podani sta zasnovi
glede na ureditev prostora s hidroelektrarnami in brez njih (glej
poglavje 8, primer 3). Zasnova obsega tri ravni usmeritev. Na prvi ravni
je prikazano celotno območje obdelave (sredina). Razvidna je zveznost
ureditev – potek glavne krožne poti, prečkanja reke, nizanje
programskih enot različnega pomena vzdolž reke.
Drugo raven predstavlja raven osnovne regulacije (spodaj) in principov
(glej poglavje 10.3, primer 1). Nanašajo se na zaključene prostorske
enote (glej poglavje 1, primer 1). V opisu je izpostavljeno stanje enote,
omejitve in problemi, potenciali ter usmeritve za nadaljnje urejanje.
Zasnova določa ključne usmeritve za poseganja v prostor:
 omejevanje širitve poselitve v obrečnem prostoru,
 upoštevanje režimov varovanja vodnih virov, območje poplav in
dediščine,
 ohranjanje ali vzpostavljanje prehodnosti, javnosti obrežja,
 ohranjanje prečne pretočnosti prostora med pasovi poselitve ali
med različnimi naravnimi enotami,
 varovanje rezervata za energetsko izrabo reke,
 ohranjanje večjih območij kulturne krajine,
 ohranjanje obrečnega gozda,
 izpeljava glavne poti, predlog novih mostov,
 predlog obstoječih in potencialnih lokacij programskih centrov,
jeder in točk,
 potencialne lokacije za nove športno rekreacijske dejavnosti na vodi
in ob vodi.
Tretja raven predstavitve obsega slikovno gradivo s prikazom
obstoječega stanja ter možnimi novimi podobami prostora.
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(2) Širši koncept prostorskega razvoja z določitvijo območij
programskih zgostitev, koncepti posameznih ureditev in zasnova
območja (Soča, 2014)
Vizija razvoja območja med volčanskim mostom in Mostom na Soči je
usmerjena v oblikovanje ene glavnih rekreativno‐turističnih osi
Zgornjega Posočja, ki bo razpoznavno v širšem območju kot
uporabnikom prijazen, varen in pester prostor. S premišljenim
načrtovanjem se bo zagotovila visoka kakovost bivanja okoliških
prebivalcev ter zunanjih uporabnikov te turistično‐rekreacijske osi s
poudarkom na povezovanju zelenih sistemov naselij, ustrezno
oblikovanimi razvojnimi zgostitvami ter tekočem povezovanju med
njimi. Hkrati se bo poskrbelo za sanacijo degradiranih površin ter
ustrezno umeščene dejavnosti glede na režime v prostoru.
Širši koncept prostorskega razvoja (zgoraj levo) določa dve glavni
programski zgostitvi, na preostalem obravnavanem prostoru pa
izpostavlja posamezne programske točke ter njihovo vsebinsko ter
funkcionalno povezovanje.
Glede na širši izhodiščni koncept so opredeljeni koncepti posameznih
ureditev, ki obravnavajo celoten prostor koncept peš in kolesarskega
povezovanja (zgoraj desno), koncept prostorske umestitve vstopnih
info točk v rekreacijsko turistično os ob reki Soči, koncept prostorske
umestitve kopališč na reki Soči, Tolminki in Idrijci ter koncept vstopno‐
izstopnih mest v reko Sočo.
V zasnovi (spodaj) sta na ravni določitve območij, točk in povezav
obravnavani območji programskih zgostitev. Posamezne programske
točke so podrobneje obdelane na ravni idejnih zasnov (glej poglavje
10.6, primer 3).
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(3) Koncept s ključnimi izhodišči prostorskega razvoja (Izola, maj
2019) in zasnova usmerjanja poselitve (Izola, junij 2019)
Koncept (levo) gradi na opredelitvi ključnih prepoznavnih značilnosti
območja, opredelitvi splošnih izhodišč za ohranjanje prepoznavnosti in
doživljajske kakovosti krajine, opredelitvi krajinskih prizorišč (glej
poglavje 4.2, primer 19.5) ter krajinskih prvin z namenom izboljšanja
biotske in krajinske pestrosti, kot so npr.:
 ohranjanje ekstenzivnega kmetijstva in ohranitev prepoznavnega
mozaičnega prepleta kmetijskih kultur, gozda in poselitve,
 varstvo in obnova izrazitih gozdnih robov,
 vzdrževanje in obnova kulturnih teras s suhozidi in živicami,
 ohranjanje izrazitih poselitvenih robov, ki mejijo na kulturno krajino
ali gozd,
 ohranjanje terasaste in gručaste oblike poselitve,
 prepuščanje strmih severnih pobočij naravnemu zaraščanju gozdov.
Na podlagi koncepta, ki vključuje tudi ključna izhodišča razvoja
poselitvenih območij, so (med drugim) zasnovana območja varovanja
kvalitet, območja sanacije poselitve ter območja usmerjanja
notranjega razvoja naselij (desno).

(4) Koncept s ključnimi izhodišči prostorskega razvoja, vizija razvoja
ter območja preurejanja, obnavljanja in ohranjanja (Ankaran, 2017)
Vizija (levo) odraža namero občine, da bo ponujala visoko kakovost
bivanja, kar bo zagotavljala s kvalitetno oblikovanim in programsko
bogatim življenjskim prostorom, ponudbo kakovostnih delovnih mest
in ohranjanjem naravne in kulturne dediščine. Vizija izpostavlja:





povezan, odprt in kvaliteten življenjski prostor,
podobo in identiteto,
bivanje prebivalcev vseh generacij v sožitju s turizmom in
bivanje v sožitju z naravno in kulturno krajino.

Koncept s ključnimi izhodišči prostorskega razvoja (sredina) predvideva
skladen razvoj kmetijstva, gozdarstva in poselitve, s poudarkom na
razvoju turizma, ki temelji na ohranjenosti obalnega pasu, narave in
kulturne dediščine. Gradi na zveznosti krajinskih prvin obale, gozdov in
kmetijskih površin, ki je ključna za zagotavljanje celovitosti,
homogenosti in funkcionalne zaokroženosti območja.
Na podlagi koncepta so (med drugim) opredeljena (desno) območja
preurejanja (območja ureditev zaradi izboljšanja naravnih in kulturnih
kakovosti, posameznih sestavin okolja), obnavljanja (območja, ki se
nanašajo predvsem na razvrednotenja iz vidika krajinske, biotske
pestrosti in naravnih kakovosti) in ohranjanja (posebej kakovostna
naravna območja in krajinska prizorišča).
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(5) Koncept prostorskega razvoja širšega območja in zasnova na stiku
mesta in krajine (Obsava, 2007)
Primer ponazarja UZ in KZ kot skupno strokovno podlago. Namen
strokovne podlage je priprava podrobnejše krajinske in urbanistične
zasnove obsavskega prostora in severnega bežigrajskega kraka.
Predlagana rešitev širšega območja (zgoraj desno) ohranja koncept
opredeljen v predhodni strokovni podlagi (glej primer 1). Dopolnitve
izhajajo predvsem iz jasnejših (takrat aktualnih) rešitev HE na Savi ter
predlagane urbanistične rešitve. Programske usmeritve izhajajo iz
prepričanja, da gradnje verige HE na Savi ni dovolj obravnavati v ozkem
energetskem smislu, temveč v najširšem prostorskem in družbenem
kontekstu.
Koncept predlaga pristop aktivnega oblikovanja brežin Save v primeru
gradnje HE. To pomeni, da linija in oblika nove brežine ni rezultat
naključne kombinacije nivelete gladine zajezitve, višine in konfiguracije
terena, temveč prilagoditve vsakokratnim okoljskim značilnostim in
zahtevam rabe prostora. Oblikovanje brežin strne v principe (zgoraj
levo), ki jih je možno po posameznih delih zajezitve tudi kombinirati in
prilagajati konkretnim razmeram na terenu
Na osnovi načrtovalskih izhodišč in ugotovitev načrtovalske analize je
preverjenih več možnih rešitev – scenarijev zasnove ožjega območja
(levo spodaj).
Zasnova (sredina spodaj) temelji na osnovi optimizacije scenarija, ki se
je v razpravi izkazal kot najustreznejši v smislu uresničevanja v
izhodiščih opredeljenih ciljev. Rešitev temelji na programsko močni,
prepoznavni in jasno artikulirani Dunajski cesti, tako glede strukture,
kot tudi višine objektov. Oblikuje se jasen zaključek Dunajske ceste v
območju Ruskega carja, v nadaljevanju pa je predviden postopen,
okoliški morfologiji prilagojen iztek Dunajske ceste v obsavski prostor.
Ob vzpostavitvi nove Nemške ceste (severne obvozne ceste) se
oblikuje sekundarni vhod v mesto. Vzdolž Male vasi se z novimi objekti
zaokroži poselitev vzdolž nove ureditve prostora ob Savi.
Za zasnovo je ključna prepustnost območja v smeri vzhod ‐ zahod ter
odpiranje prostora proti Savi. Zasnova gradi na vzpostavitvi jasnih
prečnih povezav preko zelenih prostorov, kar omogoča nova struktura
gradnje, oblikovanje jasno definiranih četrti predela, zasnova robov in
središč. Mestne zelene in odprte površine so funkcionalno in ekološko
povezane in zasnovane v zeleni sistem, ki ga tvorijo večje odprte
površine (Sava z obvodno vegetacijo ter zaledje) ter manjše odprte
površine znotraj poselitvenih območij (parki, igrišča, zelenice,
pokopališča, ostanki naravne vegetacije ali kmetijskih površin,
drevoredi).
Zasnova je dopolnjena z urbanistično regulacijo (desno spodaj).
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(6) Koncept in ureditvena situacija (Bled, 2018)
Primer ponazarja podrobnejšo KZ. Zasnova podpira koncept celovito
zastavljenega projekta prenove/razvoja obravnavanega območja z
jasno postavljeni cilji, fokusirano investicijsko namero, prepoznano
širšo družbeno potrebo/koristjo ter realnim terminskim in finančnim
planom izvedbe. Koncept (zgoraj) temelji na oblikovanju celovite
prostorske poteze, vzdolž katere se nizajo programska jedra. Strokovna
podlaga ob tem rešuje naslednje ključne probleme:
 uvajanje novega prometnega režima − zapiranje središča Bleda za
motorni promet in ukinjanje parkirnih mest vzdolž obale jezera −
ter siceršnje pomanjkanje parkirnih površin zahteva tudi
spremembo prometnega režima tega dela Bleda ter zagotovitev
parkirnih površin na obodu naselja: določen je nov prometni režim,
vključno z ureditvijo mirujočega prometa − novim osrednjim
parkiriščem ob Rečiški cesti, ki se zasnuje kot referenčna vstopna
točka na Bled (tranzitni center), po značaju počivališče, z novim
mestnim parkom in večnamenskim oskrbnim objektom (z
možnostjo kasnejše izgradnje garažne hiše), ki služi tudi potrebam
športnega parka;
 Grajska pristava je prazna in propada, trenutna raba območja
(vulkanizerska delavnica, parkirišča) ne pritiče značaju in pomenu
območja z velikim razvojnim/prenovitvenim potencialom: določena
je umestitev Infocentra in Galerije sodobne umestnosti s
pripadajočim tržnim prostorom, ki predstavlja nov razvojni moment
v turistični ponudbi Bleda;
 Grajska cesta je obremenjena s turističnim prometom, parkirišče na
ploščadi pod Blejskim gradom zaseda prostor, ki ga zaradi lege kaže
nameniti primernejši rabi. Dostopi do gradu so neustrezni, dostava
na grad s tovorno žičnico je izredno zamudna, gibalno oviranim
obiskovalcem je obisk gradu onemogočen: preverjeni so različni
dostopi do ploščadi pod gradom in gradu, predlagana je
rekonstrukcija grajskega vrta ter trg pod Blejskim gradom, ki z
umikom parkirišč dobi novo podobo in vsebino ter smiselno
dopolnjuje Blejski grad kot enega osrednjih nacionalnih točk
identitete in turistične ponudbe.
Namen strokovne podlage je (med drugim) opredeliti podrobne
prostorsko izvedbene pogoje, s katerimi se obravnavano območje
ureja v OPN, zato je zasnova pripravljena na ravni ureditvene situacije
OPPN (spodaj).
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(7) Dostopi in prometne ureditve ter prikaz možnega urejanja
parkirišč (Bled, 2018)
Prometne ureditve so zasnovane z namenom doslednega omejevanja
motornega prometa – uvajanjem koncepta trajnostne mobilnosti.
Uredi se osrednje parkirišče – lokacija je enostavno dostopna s
Severne obvozne ceste, omogoča peš dostop do jezera, središča Bleda,
Blejskega gradu in Grajske pristave. Vsa javna parkirišča na območju
Grajske pristave in na ploščadi pod gradom se ukinejo. Prevoz
obiskovalcev od osrednjega parkirišča do ploščadi pod Blejskim
gradom, z vmesno postajo na trgu ob Muzeju sodobne umetnosti, se
opravlja po Grajski cesti predvidoma s t.i. bus tramvajem (cestnim
vlakom). Grajska cesta se preuredi v mešano prometno površino,
vožnjo motornih vozil se omeji, dovoli se le vožnjo vozila za prevoz
obiskovalcev, dostavo/servis, protokolarne prevoze, dovoz do
stanovanjskih stavb ter intervencijo. Za dostop na Blejski grad se uredi
dvigalo z vhodom na nivoju ploščadi in izhodom s samostojnim
objektom v vogalu terase. Tovorna žičnica se ukine. Uredita se dve novi
pešpoti do trga pod Blejskim gradom ‐ od spodnje postaje obstoječe
tovorne žičnice in od Grajske pristave, ostale pešpoti se obnovijo.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

122

D Koncept, zasnova in usmeritve

10

Priporočila

Izhodišča

Usmeritve

ZUreP‐2 v drugem odstavku 64. člena določa, da se v KZ opredelijo:
 usmeritve za razporeditev dejavnosti v prostoru z morebitnimi vplivi
na sosednja območja,
 zeleni sistem območja,
 usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje
predvidenih prostorskih ureditev,
 usmeritve za varstvo krajine, okolja, ohranjanje narave, varstvo
kmetijskih zemljišč, varovanje gozdov, varstvo kulturne dediščine in
trajnostno rabo naravnih virov ter
 usmeritve v zvezi z varstvom pred naravnimi nesrečami.
V priporočilih v nadaljevanju so podrobneje razčlenjene in pojasnjene
vsebine posameznih usmeritev.41 Opozorjeno je na ključne vsebine glede
na namen KZ.
Priporočila izhajajo iz predpostavke, da se nekaterih vsebin (predvsem
analize ter razvojnega in varstvenega koncepta) ne da ali jih ni smiselno
standardizirati (torej niso določene enotne legende grafičnega dela,
ampak prikazane možnosti). V KZ pa se v standardizirani obliki (z
enotnimi legendami, grafičnim znaki) prikazuje tiste vsebine, ki so
standardno prikazane tudi v prostorskih aktih:42





izdelovalci, naročniki in NUP, naj torej odgovorita na vprašanje, za katere
vsebine se pripravijo usmeritve in s kakšno podrobnostjo.
(2) Usmeritve se izdelajo za celotno območje KZ po predpisanih vsebinah
(področjih, dejavnostih) in za posamezne enote urejanja prostora,
podenote in druga območja ali kategorije. Strukturo usmeritev se
prilagodi strukturi prostorskega akta, za katerega se KZ izdeluje in tako
olajša prenos usmeritev v akt (upošteva princip splošnih, posebnih in
podrobnih PIP).
(3) Pri opredelitvi ključnih ali posebnih usmeritev in ukrepov je smiseln
sklic na cilj razvoja in varstva, ki se ga s tem uresničuje.
(4) Usmeritve pomenijo podrobnejšo razdelavo zasnove. Pri
opredeljevanju usmeritev se opira na Strategijo prostorskega razvoja
Slovenije, Državni prostorski red, hierarhično nadrejene prostorske akte,
resorne/sektorske predpise in dokumente, smernice NUP, referenčna
gradiva (glej poglavje 4 Izhodišč) in načela iz teh priporočil (glej poglavje
9 Priporočil). Pri tem naj se ne zgolj (nekritično) povzema smernic NUP.
KZ mora prepoznati nadsektorsko razsežnost urejanja krajine in potem
to vgraditi v KZ – predpisovati usklajene usmeritve s sinergijskimi učinki
– in povratno tudi v resorne/sektorske dokumente (glej poglavje 13).

elementi zasnove prostorskega razvoja v RPP,
namenska raba prostora,
prometna in ostala gospodarska javna infrastruktura,
elementi izvedbene regulacije prostora.

Priporočila
(1) Praviloma se izdela ali vsaj omeni usmeritve za vse predpisane
vsebine, vendar se obseg teh usmeritev prilagodi namenu KZ in dejanski
potrebi po novih/dodatnih usmeritvah, ki naj spremenijo ali dopolnijo
določila prostorskih aktov. Če se KZ pripravlja za obstoječ OPN, pa ne
more ponuditi novih/drugačnih usmeritev, npr. za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, naj to poglavje sicer ima, vendar naj
zgolj zapiše opombo, da ostajajo v veljavi obstoječa določila.
Prepisovanje veljavnih določil iz prostorskih aktov v KZ ni smiselno. Pač
pa je treba ta določila smiselno upoštevati pri iskanju rešitev.
Podobno velja, če se za posamezno področje pripravljajo strokovne
podlage za celotno območje prostorskega akta – v posameznem
poglavju se smiselno skliče na njih (po potrebi opozori na posamezne
vsebine, doda komentar). Projektna naloga in sprotno usklajevanje med
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Vrstni red priporočil v nadaljevanju sledi zakonu, struktura KZ pa je lahko tudi
prilagojena – smiselno razdeljena med zasnovo in usmeritve ter (ra)združena, tako
da se zagotovi ustrezno konsistentnost gradiva, izogne nepotrebnemu podvajanju ter
zagotovi za prostorski akt neposredno uporabne informacije. Pomembno pa je, da KZ
smiselno poda vse z zakonom predpisane usmeritve.

42

V priporočilih za KZ ni treba določati teh znakov, saj so/bodo določeni že s pravilniki
in navodili za RPP, OPP in OPN. Ob napovedani pripravi testnih/vzorčnih primerov
posameznih prostorskih aktov pa je treba te dokumente še uskladiti.
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10.1 Usmeritve za razporeditev
dejavnosti v prostoru in/ali
predlog namenske rabe
prostora

Priporočila

Izhodišča
Določilo ZUreP‐2, da KZ opredeli usmeritve za razporeditev dejavnosti v
prostoru, je treba razumeti na način, da je ta opredelitev lahko tudi v
obliki predloga (usmeritev za določanje) namenske rabe prostora.43
Namenska raba prostora je temeljno orodje urejanja prostora. Zato bo
predlog (sprememb) namenske rabe prostora v večini primerov, ko se bo
KZ pripravljala za OPN, morala biti njena nujna vsebina. Namenske rabe
prostora ni moč povsem enačiti z razporeditvijo (ali organizacijo)
dejavnosti v prostoru. Usmeritve za razporeditev dejavnosti v prostoru
so bolj strateške narave, poleg okvirnih območij za njihov razvoj
upoštevajo in določajo tudi funkcijske povezave, različne smeri in
kategorije razvoja dejavnosti ali varstva naravnih virov, prednostna
območja (usmerjanja investicij). Namenska raba prostora je
podrobnejše, izvedbene narave, z njo se opredeli osnovno dejavnost, ki
bo prevladovala v enoti urejanja prostora.

Priporočila
(1) Osnovne opredelitve v zvezi z razporeditvijo dejavnosti v prostoru se
poda že v okviru razvojnega in varstvenega koncepta in zasnove (glej
točko 4 v poglavju 9). Dodatno/posebej se prikaže in opiše usmeritve za
razporeditev dejavnosti in/ali predlog namenske rabe prostora ter po
potrebi prikažejo in opišejo usmeritve po posameznih dejavnostih.
(2) V KZ, ki se izdeluje za pripravo RPP in OPP, se skupaj s pripadajočim
opisom opredelijo usmeritve za razporeditev dejavnosti kot okvirna
območja za razvoj posameznih dejavnosti in/ali namenske rabe prostora
ter kot območja »podrobnejših prostorskih ureditev«.44 Usmeritve se
izdelajo v skladu s predpisi (in navodili, priporočili, vzorčnim primerom),
ki se nanašajo na pripravo RPP in OPP. Strukturo, vsebino (vključno z
legendami grafičnega dela) in podrobnost usmeritev se torej prilagodi
posameznim poglavjem tekstualnega dela in prikazom grafičnega dela v
RPP ali OPP. Izdelovalec RPP/OPP in KZ izdelavo usmeritev uskladita v
fazi podrobnejše razdelave KZ in vsebine sprotno usklajujeta.45
(3) V KZ, ki se izdeluje (tudi) za pripravo OPN, se izdela predlog
(usmeritve za določitev) namenske rabe prostora. Praviloma se prikaže
enote urejanja prostora s prikazom namenske rabe prostora na II. ali III.
ravni podrobnosti, ureditvena območja naselij, druga ureditvena
območja in območja za dolgoročni razvoj naselij ter prostorske
izvedbene pogoje. Predlog se izdela v skladu s predpisi (in navodili,
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Tolmačenje in priporočila v nadaljevanju ne pomenijo razširjanje pristojnosti KZ glede
na ZUreP‐2, ampak izključno zagotavljanje neposredno uporabne strokovne podlage
za OPN.

44

Glej točko 6 v poglavju 9 in opombo 33.

45

Priporočila glede usmeritev za razporeditev dejavnosti v prostoru in/ali predlog
namenske rabe prostora ne morejo/smejo priporočati – tako v vsebinskem kot
tehničnem smislu – kaj drugega od predpisov (in morebitnih priporočil) glede
priprave RPP/OPP/OPN. Vendar je treba opozoriti, da prikaz namenske rabe prostora
v RPP še ni dorečen. Prav tako ni usklajena terminologija – navodila o RPP (2019)
govorijo (še) o osnovni in podrobnejši namenski rabi, predlog pravilnika o OPN in
OPPN (januar 2020) pa o NRP na treh ravneh podrobnosti. Prav tako še ni jasno, kako
bo NRP opredeljena v OPP.

priporočili, vzorčnim primerom), ki se nanašajo na pripravo OPN. Predlog
namenske rabe prostora se torej izdela na način, da je možna
neposredna uporaba pri izdelavi OPN. V procesu priprave OPN pa se
namenska raba prostora nato dokončno uskladi. Izdelovalec OPN in KZ
izdelavo predloga uskladita v fazi podrobnejše razdelave KZ in vsebine
sprotno usklajujeta.
(4) Drugi odstavek 64. člena ZUreP‐2 določa, da KZ opredeli "usmeritve
za razporeditev dejavnosti v prostoru z morebitnimi vplivi na sosednja
območja".46 To pomeni, da se pri določitvi okvirnih območij in območij
namenske rabe prostora smiselno proučijo in upoštevajo ter opišejo
morebitni vplivi na gospodarstvo, družbo in okolje (ob upoštevanju 18.
člena ZUreP‐2), medsebojni vplivi med posameznimi dejavnostmi in
funkcijske povezave med dejavnostmi na sosednjih zemljiščih ter
območjih v občini ali regiji. Usmeritve vključujejo ukrepe za
preprečevanje ali omilitev teh vplivov. Opis vplivov in ukrepov se
smiselno vključi v opis usmeritev, po potrebi zaokroži v ločeno
(pod)poglavje.
(5) KZ opredeli usmeritve za razporeditev dejavnosti in/ali predlog
namenske rabe prostora tudi na poselitvenih območjih, ki se ne urejajo z
urbanistično zasnovo.
(6) KZ predstavlja strokovno podlago, s katero se sooči predlog TVKZ47
ter v okviru priprave OPN uskladi in določi TVKZ in ostala kmetijska
zemljišča. Lahko pa se uskladitev TVKZ izvede že v okviru izdelave KZ.
Prednost uskladitve že v tej fazi prostorskega načrtovanja je, da se lahko
posamezne vsebine KZ smiselno prilagodijo območjem TVKZ. Uskladitev
se izvede v skladu s priporočili za določitev TVKZ v prostorskem aktu
lokalne skupnosti.48
(7) Usmeritve za razporeditev dejavnosti v prostoru se ne nanašajo zgolj
na določitev okvirnih območij, temveč tudi na način organizacije –
zasnovo razvoja posamezne dejavnosti. Med usmeritvami za
razporeditev dejavnosti v krajini so tudi usmeritve glede območij novih
prostorskih ureditev, prenove ali obnove, sanacije in ohranjanja
prostora.
(8) Usmeritve po posameznih dejavnostih se po potrebi prikažejo na
ločenih/tematskih kartah ali shematičnih prikazih.

46

Določilo ni jasno, vključno s tem, kaj je sosednje območje. Priporočila določilo
zdravorazumsko tolmačijo na zgornji način. Ostaja sicer odprto, kako naj bi se 18.
člen ZUreP‐2 operativno sploh izvajal. Navodila o RPP (2019) in predlog pravilnika o
OPN in OPPN (januar 2020) se s tem ne ukvarjata. Ker gre za sistemsko vprašanje,
vezano na pripravo vseh prostorskih aktov, s v teh priporočilih s tem ni moč ukvarjati
– smiselna bi bila priprava posebnih priporočil. Ker ta priporočila izhajajo iz
predpostavke o ocenjevanju vplivov kot integralnemu delu prostorskega načrtovanja
pa (vsaj za zdaj) ne predvidevajo posebnega elaborata ali poglavja.

47

V skladu s Pravilnikom o podrobnejših pogojih za določitev predloga območij trajno
varovanih kmetijskih zemljišč ter o podrobnejši vsebini strokovnih podlag s področja
kmetijstva (Uradni list RS, št. 55/17).

48

Takšna priporočila je treba pripraviti v okviru siceršnjih priporočil za pripravo OPN.
Izhodišča so podana v gradivu Strokovna podlaga za pripravo uredbe, ki bo določala
območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko
Slovenijo (Biotehnična fakulteta, 2015).
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Priporočila

Priporočila po posameznih dejavnostih
Usmeritve po posameznih področjih49 obsegajo ukrepe, ki izhajajo iz
strateških in operativnih dokumentov50 ter vplivajo ali se uresničujejo
preko urejanja prostora. Nosilci posameznih dejavnosti (NUP, izvajalci,
upravljavci, koncesionarji) v KZ operacionalizirajo razvojne težnje.




Kmetijstvo in kmetijska zemljišča
(1) Upoštevajo se dokumenti:
 Nacionalni program o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva "Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta
2021" (2020),
 Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 (7. sprememba, 2019) ter predvsem strategije lokalnega razvoja
lokalne akcijske skupine (LAS),
 Skupna kmetijska politika (po letu 2020).
(2) Usmeritve se nanašajo na ukrepe ter opredelitev razvojnih smeri in
območij, kot so:
 različne smeri in območja razvoja kmetijstva glede na pomen, npr.
območje prednostnega razvoja kmetijstva (na kmetijskih zemljiščih z
največjim pridelovalnim potencialom), območja zadržanega razvoja
kmetijstva ali razvoja ekološkega kmetovanja (na zemljiščih, kjer je
zahtevano varstvo vodnih virov), območja omejenega ali posebnega
razvoja (na območjih posebnih vodnih razmer, območjih, kjer je v
ospredju ohranjanje biotske raznovrstnosti, v hribovitih območjih);
 različne smeri in območja razvoja kmetijstva glede na obliko in
usmerjenost kmetijstva, prednostno kmetijsko rabo (npr. območja
posameznih trajnih nasadov), posebno kmetijsko rabo ali način
obdelave upoštevajoč krajinske značilnosti in/ali ohranjanje biotske
raznovrstnosti (npr. visokodebelni travniški sadovnjaki, travniki z
določenim časom košnje, vinogradi z določeno smerjo sajenja trte,







površine z ekološkim pomenom v okviru sheme neposrednih plačil za
zeleno komponento);51
predlog območij za širitev in preselitev kmetij (tudi kot del razvoja
poselitve);
različna območja dopustnosti umeščanja kmetijskih objektov, npr.
območja prednostnega, omejenega, nedopustnega umeščanja
(posameznih) kmetijskih objektov, ali na posamezne EUP vezana
dopustnost umeščanja, upoštevajoč širši prostorski kontekst
(prostorske danosti, krajinske tipe, za območje značilno arhitekturo),
lokalni prostorski kontekst (dostopnost, razmerja do obstoječih
objektov) ter zagotavljanje kakovosti bivanja in trajnostnega razvoja
(glej Razpotnik Visković in sod., 2018);
predlog območij smiselnega izvajanja agrarnih operacij (komasacij,
melioracij), vpetih v širši okvir zemljiško preureditvenih operacij,
upoštevajoč izboljšanje kmetijskih zemljišč in/ali izboljšanja pogojev
obdelave ter kontekst celovitega urejanja krajine in lastniških
razmerij, vključno z usmeritvami – opredelitvijo krajinskih
značilnosti/vrednot, ki se ob tem ohranjajo (glej Lisec in sod., 2015);52
predlog območij in rešitev v zvezi z namakanjem (glej Načrt razvoja
namakanja ... in program ukrepov za ..., 2017; Pintar in sod., 2010,
2012, 2013);
predlog območij, primernih za odpravljanje zaraščanja, upoštevajoč
boniteto kmetijskih zemljišč, zaokroženost, topografske značilnosti,
ponovno vzpostavljanje kulturnosti krajine (glej Grčman in sod.,
2013).

(3) Upoštevajo se območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so
strateškega pomena za Republiko Slovenijo53 ter značilnosti in možnosti
kmetijske pridelave v teh območjih (glej poglavje 6.2 v Pintar in sod.,
2015). V primeru, da KZ zajema več različnih območij, se jih tudi grafično
prikaže.
Gozdarstvo in gozdovi
(4) Upoštevajo se dokumenti:

49

Prav bi bilo, da bi struktura dejavnosti sledila strukturi poglavij v Navodilih za RPP
(2019), vendar temu ni tako, ker navodila v tem delu niso najbolj smiselno
strukturirana in naslovi nerodno zapisani. Navodila npr. predvidevajo ločeno
obdelavo kmetijstva oz. gozdarstva ter kmetijskih oz. gozdnih zemljišč, kar običajno
prinaša zmedo. Izraz trajnosten je nepotreben (raba drugačna kot trajnostna ne
more biti). Predlagan je ponovni razmislek o strukturi in vsebini teh poglavij v
navodilih za RPP in uskladitev s temi priporočili. Glej tudi opombo 1 v poglavju 3
Izhodišč.
Priporočila v zvezi s poselitvijo (stanovanji, osrednjimi dejavnostmi, gospodarskimi
conami) in prometom so podana v obliki načel v poglavju 9, predvsem pa se smiselno
upoštevajo tudi priporočila v zvezi z izdelavo urbanistične zasnove. Glede obrambe
ni smiselno priporočati drugega od zapisanega v splošnih smernicah.
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 Nacionalni gozdni program (2007),
 Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa
2017–2021 (2017),
 gozdno gospodarski načrti.
(5) Usmeritve se nanašajo na ukrepe ter opredelitev razvojnih smeri in
območij, kot so:
 območja različne stopnje varstva ali uporabe glede na sklenjenost,
poudarjenost posameznih funkcije, gospodarjenje z gozdovi;
 območja usmerjanja ukrepov in načina sanacije razvrednotenih
gozdov.
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V okviru teh priporočil je za vsako od dejavnosti možno podati le najbolj osnovna
izhodišča. Priporočila bi bilo smiselno nadgrajevat tudi s podrobnejšimi priporočili po
posameznih dejavnostih, predvsem to velja za energetiko in prostočasne dejavnosti.

https://ec.europa.eu/info/food‐farming‐fisheries/key‐policies/common‐agricultural‐
policy/income‐support/greening_en
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Navedeni so v času priprave priporočil aktualni dokumenti. Uporabniki priročnika so
dolžni spremljati razvoj urejanja posameznih dejavnosti in uporabljati v času izdelave
KZ aktualne dokumente.

KZ, odvisno od ravni, na kateri se izdeluje, bodisi predlaga ta območja in poda
usmeritve za njihovo izvedbo bodisi se izdela kot podrobnejša strokovna podlaga za
ta območja.
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Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za
Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 71/16).
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Upravljanje voda
(6) Upoštevajo se dokumenti:
 Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016‐
2021 (2016) in Načrt upravljanja voda na vodnem območju
Jadranskega morja za obdobje 2016‐2021 (2016);
 Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017‐2021 (2017),
 Program ukrepov upravljanja voda (2016).
(7) Usmeritve se nanašajo na (glej Program ukrepov upravljanja voda,
2016):
(a) temeljne ukrepe varstva površinskih in podzemnih voda:






preprečevanje ali zmanjševanje onesnaževanja voda,
hidromorfoloških obremenitev,
bioloških obremenitev,
območja s posebnimi zahtevami in
ukrepov, potrebnih za ustrezno upravljanje voda;

(b) temeljne ukrepe na področju rabe voda:
 spodbujanje trajnostne rabe voda in
 dovoljevanje rabe vode;
(c) temeljne ukrepe na področju urejanja voda:





ohranjanje in uravnavanje vodnih količin,
varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in
izboljšanje hidromorfološkega stanja površinskih voda.

(8) Opredelijo se posamični ukrepi ter območja za njihovo izvajanje, kot
so zagotavljanje dobrega stanja voda, ohranjanje kakovosti vode in
vodnega okolja, izvajanje ribiške in ribogojske dejavnosti, urejanje
območij kopalnih voda, protipoplavni ukrepi, urejanje in varovanje
retenzijskih površin, odvodnja in zadrževanje voda, varovanje mokrišč in
vodotokov, obogatitveni ukrepi, urejanje erozijskih območij, renaturacija
zacevljenih in kanaliziranih vodotokov.
Turizem, šport in rekreacija (prostočasne dejavnosti)
(9) Upoštevajo se dokumenti:





Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017‐2021 (2017),
t.i. master plan turistične makro regije,54
strategija razvoja občine in
regionalni razvojni program (v delu, ki se nanaša na turizem, šport in
rekreacijo.

(10) Usmeritve se nanašajo na ukrepe ter opredelitev razvojnih smeri in
območij, kot so:
 različne smeri in območja razvoja prostočasnih dejavnosti glede na
pomen (npr. območje prednostnega, zadržanega, omejenega (zaradi
varstva vrednot ali virov) razvoja);
54

V času priprave priporočil še v pripravi.
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 različne smeri in območja razvoja prostočasnih aktivnosti glede na
nosilne in sekundarne/podporne produkte;
 sistem turistične infrastrukture s ključnimi območji, točkami in
povezavami ter z osnovnimi vsebinskimi opredelitvami glede na
potenciale.
(11) Bistvo umeščanja turistično‐rekreacijske infrastrukture je, da ne
pride do razvrednotenja značilnosti krajine, na katerih temelji turistično‐
rekreacijski potencial. Preprečevati je torej treba, da razvoj te dejavnosti
v prostoru ne spodnese dejavnosti same. Smiselno se uporablja načela,
ki se nanašajo na krajino, poselitev in GJI.

Priporočila





Energetika
(12) Upoštevajo se dokumenti:





Energetski koncept Slovenije,55
Nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije (2020),
drugi strateški razvojni dokumenti,
lokalni energetski koncept.

(13) Usmeritve se nanašajo na ukrepe ter opredelitev razvojnih smeri in
območij, kot so:



primernosti, ranljivosti in ustreznosti prostora, na podlagi katere se
opravi podrobnejša umestitev vetrnih elektrarn v prostor;
pri umeščanju je treba posebno pozornost nameniti pticam,
netopirjem in velikim sesalcem, identificirati njihove morebitne
migracijske koridorje in se jim, ne glede na siceršnji status območja,
izogniti. V primeru umeščanja vetrnih elektrarn v varovana območja
je potrebna temeljita presoja vplivov na kvalifikacijske vrste in
habitatne tipe. Na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah je
treba ob tem upoštevati tudi akt o zavarovanju in ohranjati vitalni del
zavarovanega območja ali naravne vrednote;
pomembno je krajinsko oblikovanje prostora vetrnih elektrarn.
Ukrepi varstva krajine se nanašajo na optimizacijo umestitve in
števila posameznih objektov in naprav za izkoriščanje vetrne energije
oz. spremljajoče infrastrukture na način, da bodo v čim večji meri
ohranjene prepoznavne krajinske značilnosti znotraj posameznih
območij ter da bodo spremembe krajinske slike čim manjše oziroma
take, da bo krajinska podoba območij z vetrnimi elektrarnami še
vedno skladna. Posebna pozornost naj se namenja sodobnim
oblikovnim možnostim ter uporablja rešitve prilagojene prostorom, v
katere so nameščene;
ključno je zagotavljanje sprejemljivih in čim manjših vplivov na
zdravje ljudi – vzpostaviti je treba zakonodajni okvir za upoštevanje
priporočil iz mednarodnih standardov o omejevanju hrupa iz vetrnih
elektrarn;
ocenjeno je, da je družbeno sprejemljivost in vpetost v majhno
krajinsko merilo Slovenije lažje zagotoviti z manjšimi napravami
(katerih slabost pa je manjši izkoristek razpoložljivega vetrnega
potenciala).

 prednostno obnavljanje, posodabljanje, ekološka sanacija in/ali
nadomeščanje obstoječih proizvodnih enot z novejšimi in
učinkovitejšimi proizvodnimi objekti;
 koncept razvoja in območja novih objektov za rabo obnovljivih virov
energije, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in
prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti;
 soproizvodnja električne energije.



(14) Pri umeščanju vetrnih elektrarn se upoštevajo naslednja izhodišča
(povzeto po Mlakar in sod., 2015):56

(15) Pri umeščanju sončnih elektrarn se upošteva naslednja načrtovalska
izhodišča (prilagojeno po Bevk in Golobič, 2019):

 pri umeščanju se je treba izogibati območjem, ki so oddaljena manj
kot 800 m od robov strnjenih naselij ter območjem velike gostote
razpršene poselitve, območjem Natura 2000 POV, območjem,
pomembnim za ptice (IBA) in območjem velikih zveri, zavarovanim
območjem, območjem z večjo gostoto kulturne dediščine, izjemnim
krajinam na nacionalni in lokalni ravni ter krajinskim območjem s
prepoznavnimi značilnostmi in simbolnim pomenom ter najožjim
varstvenim območjem virov pitne vode;
 treba je preprečevati stihijsko umeščanje vetrnih elektrarn, vključno z
malimi vetrnimi elektrarnami – strateške usmeritve je treba doreči na
nacionalni ravni, v občinskih prostorskih aktih pa opredeliti
sprejemljiva območja za umeščanje vetrnih elektrarn ter ustrezne
prostorske izvedbene pogoje;
 v okviru podrobnejšega načrtovanja znotraj posameznega
potencialnega območja se priporoča izvedba podrobnejše analize

 zagotavljanje javno dostopnih informacij, sodelovanje lokalne
skupnosti, z znanjem podprtih odločitev in alternativ: jasno se poveže
in umesti predlagani projekt v državne energetske in okoljske
strategije, ponudi in preverja se tehnološke in prostorske alternative,
jasno se predstavi možne negativne in pozitivne vplive celotnega
življenjskega cikla, vključno s tveganji za zdravje, vključi se lokalne
skupnosti v vse faze načrtovalskega postopka, izvaja se monitoring
okolja, kjer obstajajo tveganja in skrbi;
 zagotavljanje skladnosti z značajem krajine: izogiba se naravno dobro
ohranjenim, zgodovinsko pomembnim in nacionalno prepoznavnim
krajinam, razvoj se usmerja v industrijske in intenzivno rabljene
krajine;
 upoštevanje ekonomskega vpliva na lokalno skupnost: uveljavlja se
sheme nadomestil, spodbuja se lokalno lastništvo;
 zmanjševanje obsega zasedenega prostora in upoštevanje kakovosti
zasedenih zemljišč: razvoj se usmerja na strehe, degradirana območja
in zemljišča nižje kakovosti, izogiba se najboljšim kmetijskim
zemljiščem, jasno se utemelji posege na nepozidana zemljišča;
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Kljub velikemu pritisku v Sloveniji še vedno nimamo ustreznega koncepta na
nacionalni ravni in priporočil za umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn. Aktualno
umeščanje slednjih ne upošteva omenjenih strokovnih podlag. Ukvarjanje z njimi
močno presega ta priporočila – nujno in čim prej je treba pristopiti k pripravi
posebnih priporočil.
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 velikost: prilagaja se velikost elektrarne obstoječim krajinskim
prvinam (npr. večje inštalacije za odprte krajine velikih meril, manjše
inštalacije za zaprte, mozaične krajine);
 kompozicija: razporedi se panele tako, da sledijo prevladujočim
smerem ali vzorcem v krajini (npr. sledenje strukturi parcel, zavojem
rek ali cest, reliefu);
 gostota: razporedi se panele v gostoti, ki je podobna okoliškim
krajinskim prvinam (npr. manj goste inštalacije, kjer prevladujejo
točkovne krajinske prvine kot so rastlinjaki, bolj goste inštalacije, kjer
prevladujejo ploskovni elementi kot so obsežna polja, vodna telesa);
 barva: odvisno od konteksta se stremi h kontrastu ali harmoniji (bolj
naravna območja zahtevajo harmonijo, v močneje spremenjenih
kontekstih pa je možna kreativna uporaba kontrasta);
 pogostost pogledov iz razgledišč (pomembnejših točk): razvoj se
usmerja v manj vidna območja;
 pogostost pogledov z možnim bleščanjem: zasadi se vegetacijske
robove, ki zastirajo poglede, uokvirja se poglede iz razgledišč
(pomembnih točk).
(16) Pri načrtovanju prenosa in distribuciji električne energije in
zemeljskega plina se upošteva naslednja načela (glej podrobneje v
Marušič in sod., 1998):











uporaba posebnih oblik načrtovalski postopkov,
racionalnost in spoštljivost do drugih rab,
varstvo kakovosti prostora,
zakritost,
doslednost ohranjanja dediščine,
uveljavljanje krajinskoureditvenih ukrepov za sanacijo,
vračanja v prvobitno stanje,
obnova vrednih biotpov,
predhodna analiza kot izhodišče načrtovanja,
priprava več variant.

Izkoriščanje mineralnih surovin (rudarstvo)
(17) Upoštevajo se dokumenti:
 Državna rudarska strategija (2018).
(18) Usmeritve se nanašajo na ukrepe ter opredelitev območij, kot so:
 širitev pridelovalnih prostor in/ali
 njihova sanacija.

ter merila za oblikovanje (zagotavljanje ustreznih vidnih lastnosti sončne
elektrarne, zmanjševanje vidnosti in bleščanja):
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Vzorčni primer

USMERITVE
Predlog namenske rabe prostora
Predlog sprememb in dopolnitev namenske rabe sledi konceptu razvoja in
varstva. Na območju Raven z domačijami na izravnavah se ohranja
površine razpršene poselitve. V naselju Zgornje Jezersko se predlaga
določitev območja centralnih dejavnosti in območja z možnostjo
umeščanja večstanovanjskih stavb (največ 4 stanovanja v samo za ta
namen določeno namensko rabo). V naselju se opredelijo tudi nove zelene
površine (parki in druge urejene zelene površine) ... Na podlagi teh
sprememb je opredeljen predlog ureditvenega območja naselja.
Opredeljena so tudi območja EUP s predlogom sprememb PIP.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Drugi primeri

Primeri – usmeritve po posameznih dejavnostih
(1) Zasnova po področjih (Prostorski plan Mestne občine Ljubljana:
Prostorska zasnova, 2002): Prostorska zasnova uvodoma opredeli
vodilne usmeritve (vrednote, cilje) in zasnovo organizacije prostora
(rabo prostora, promet, morfološko zasnovo, zeleni sistem, območja
poudarjenega varstva). V drugem delu gradiva podaja podrobnejše
zasnove po področjih (dejavnostih), kot so javni prostor mesta,
centralne rabe, stanovanja, proizvodnjam šport, zelene in rekreacijske
površine, energetika, primarna raba, vodne površine in
vodnogospodarske ureditve, površine za izkoriščanje mineralnih
surovin. Zasnova je prikazana z opisom, konceptualno skico (spodaj) in
karto (desno).

Vodne površine in vodnogospodarske ureditve

Ukrepi in usmeritve za varstvo kakovosti vode in vodnega okolja

Zasnova primarne rabe

Kmetijske površine

.
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10.2 Zeleni sistem območja

Priporočila

Izhodišča
Sistem krajine temelji na kompleksnem načrtovalskem konceptu, celoviti
obravnavi krajinskih sestavin in drugih prvin v odprtem prostoru ter
njihovi prostorski organizaciji glede na zagotavljanje raznolikih funkcij in
ustvarjanje želenega stanja v prostoru.
ZUreP‐2 sicer opredeli zeleni sistem kot "načrtovan sistem varstva in
razvoja zelenih površin v poselitvenih območjih ter drugih zelenih in
ustvarjenih struktur v prostoru, ki se nanje navezujejo", ne opredeljuje
pa natančneje pojma zeleni sistem območja, ki ga 64. člen ZUreP‐2
določa kot enega izmed sestavnih delov krajinske zasnove. Priporočila
izhajajo iz predpostavke, da zeleni sistem območja KZ podrobneje
razčlenjuje zasnovo krajine, odraža nekatere ključne funkcionalne in
oblikovalske odločitve in poudarja povezljivost odprtega prostora.
Usmeritve zelenega sistema se vežejo tako na oblikovanje sistemske
celovitosti (jasnost koncepta, povezljivost prostora, omreženost v širši
prostor), lahko pa tudi na konkretne dele v prostoru. Določevanje
zelenega sistema v KZ se prilagodi območju obravnave. V primeru
majhnih območij obravnave je težko govoriti o sistemu (takšna KZ naj na
to opozori), v primeru KZ za širša območja pa bo to smiselna in
kompleksnejše obdelana vsebina KZ. Praviloma se sistemi posameznih
območij navezujejo na širše sisteme, predvsem zelene sisteme regij in
mest. Zeleni sistem znotraj območja KZ torej ne bo nujno
zaokrožen/neodvisen sistem.
Zeleni sistem se načrtuje na podlagi prepoznanih potencialov v krajini in
glede na socialne, okoljske, ekološke, podnebne, gospodarske, kulturne,
strukturne in oblikovne funkcije, obravnavo katerih lahko združimo v 4
sklope vidikov, povezanih z zelenim sistemom:
 Morfološki. Opredeljujejo, kako posamezni deli, krajinske strukture,
členijo in sooblikujejo obravnavani prostor. Pomembna je
prepoznavnost posameznih sestavin, njihova povezanost in vpliv na
vizualno podobo (merilo, velikost, razporeditev, razmejevanje,
oblikovanje robov itd.).
 Ekološki. Opredeljujejo okoljsko kakovost in kakovost ekosistemov
(biodiverziteta, habitati itd.), vežejo pa se na zagotavljanje pogojev za
ekološko ravnovesje. Ti vidiki se običajno poudarjeno obravnavajo
skozi principe zelene in modre infrastrukture.
 Socialni. Nanašajo se na potrebe prebivalcev in drugih uporabnikov
prostora (rekreacijske, kulturne itd.) in so vezani na programe v
prostoru; opredeljuje se vsebina, dostopnost, obseg, razmestitev in
povezanost (dopolnjevanje, nekonfliktost) programov.
 Ekonomski. Se vežejo na učinke, povezane z ekonomsko privlačnostjo
(npr. razvoj turistične dejavnosti, rekreacija, pridelava, lokalna
samooskrba itd.).
Glede na posamezen primer in namen KZ je lahko določen vidik bolj ali
manj poudarjen.
Posamezne krajinske strukture – zelena in modra infrastruktura ali
krajinsko‐ekološke prvine – so sestavni del načrtovanega sistema in
zagotavljajo njegovo delovanje ter imajo glede na različna merila
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obravnave lahko različne vloge na različnih prostorsko načrtovalskih
ravneh (v nekem obravnavanem območju in v širšem prostoru).
Zeleni sistem namreč ne obravnava le ekoloških vsebin, pač pa tudi
druge (npr. promet, rekreacija, urejanje voda, kmetijstvo itd.), zato ne
more biti nadomeščen le z načrtovanjem preko pristopa zelene
infrastrukture in krajinske ekologije, se pa ta doktrina lahko upošteva in
uporablja v vseh vsebinah KZ (analitični in načrtovalski del). Zeleni sistem
kot načrtovalski pristop obsega načrtovanje določenega obravnavanega
območja, njegovo urejanje, varstvo, razvoj in podaja izhodišč za
upravljanje. Je ciljno usmerjen in teži k doseganju želenega stanja (dela)
krajine ter predstavlja orodje za uresničevanje načel zelene
infrastrukture, saj se pri oblikovanju prostorskih ureditev/rešitev v
procesu načrtovanja te upoštevajo skozi krajinsko‐ekološke principe
urejanja prostora.

Zelena infrastruktura
Pristop zelene infrastrukture (ZI) je zelo podoben že pred leti
uveljavljenemu načrtovalskemu pristopu, ki vključuje krajinsko‐ekološka
načela in se uporablja na različnih ravneh ter poudarja ekološke funkcije
in delovanje ekosistemov ter njihovo prostorsko pojavnost.57
Osnovna opredelitev zelene (in modre) infrastrukture izhaja iz
ekosistemov in ekosistemskih storitev kot osnovnih komponent. Zelena
infrastruktura je opredeljena kot prostorska naravna ali polnaravna
struktura, ki v prvi vrsti omogoča trajnostno ohranjanje habitatov in
biodiverzitete, in kot taka zagotavlja široko paleto ekosistemskih
storitev, ki jih človek potrebuje, kot so pitna voda, uravnavanje
mikroklime, surovine, hrana, rekreacija ipd.58 Zeleno infrastrukturo tako
razumemo kot fizične strukture, ki so nosilci ekoloških funkcij ter imajo
pomembno vlogo za druge, z ekološkimi povezane funkcije.
V obravnavi zelenega sistema območja zeleno infrastrukturo
opredeljujemo kot strukture, gradnike s pomembno ekološko vlogo, ki s
svojo prisotnostjo in delovanjem omogočajo delovanje ekološkega
omrežja – ekološko povezljivost. ZI (ali krajinsko‐ekološki) pristop je
pogled na prostor z vidika delovanja ekosistemov, ki imajo sebi lastne
značilnosti (prvine, nenehno podvržene zunanjim vplivom in
spreminjanju v času) in delujejo na različnih ravneh – na širši prostorski
do mikroambientalni. Zeleni sistem je v odnosu do ZI rezultat
načrtovalskega procesa, razmisleka o razporeditvah v prostoru,
(pre)urejanju in izboru različnih elementov za doseganje tudi drugih, ne
le ekosistemskih funkcij krajine. Načrtovanje in varstvo zelene
infrastrukture se udejanja znotraj zelenega sistema, ki elemente zelene
infrastrukture obravnava kot sestavne dele določenega obravnavanega
območja (regija, širša območja v krajini, na ravni mest itd.). Sistem
podaja konkretne usmeritve za določeno raven in obravnavo območja (z
57

58

Način vključevanja zelene infrastrukture v KZ še ni povsem dorečen, saj se vsebinsko
navezuje na določila SPRS in na določila na ravni RPP (ter OPP, posledično OPN), ki pa
prav tako še niso dorečena (glej pripombe ZAPS MSKA in DKAS na osnutek SPRS
2050, marec 2020).
Glej Priročnik za prepoznavanje in umeščanje zelene infrastrukture v prostor:
Tehnična in pravna priporočila, Gorišek M. in sod., Inštitut za vode RS, 2019.

129

D Koncept, zasnova in usmeritve

Priporočila

določeno vizijo, cilji o razvoju krajine v prihodnosti), ki so uporabne na
nižjih ravneh načrtovanja.

vzpostavljanja poselitvenega vzorca v krajini ter obravnave teritorija
posameznega naselja).

Zelena infrastruktura se ob upoštevanju osnovnih načel – heterogenosti,
povezljivosti in multifunkcionalnosti (glej točko 10 v poglavju 9) – v KZ
naslovi kot:

(2) Opredelijo se programska območja, tipi prostorov in pripravijo
usmeritve za ustrezno povezovanje in dostopnost

 izpostavljen ekološki vidik (obravnava se vsa krajinsko‐ekološka
načela; pristopi izvirajo iz procesov, povezanih z ekosistemi);
 sestavni del zelenega sistema in sistema krajine (strukturni elementi
imajo več vlog: kot posamezni deli v določeni enoti ali kot deli širše
prostorske enote, v obeh primerih z določeno ekološko funkcijo);
 navezava območja KZ na širše sisteme / prostor /naravne enote v
prostoru (ekološka povezljivost, koridorji).
Med ZS in ZI se tako kaže konceptualna razlika predvsem na ravni mest
in naselij: zeleni sistem v poselitvenih območjih opredeljuje zasnovo
sistema z vidika naselja, ZI pa je ključna sestavina zelenega sistema, ki
mreži – vzpostavlja povezave v širši prostor, na detajlni ravni pa lahko
predstavlja mikro ureditve (npr. »nature based solutions«). Neka
strnjena gozdna površina v mestu je obravnavana v zelenem sistemu kot
mestni gozd (z vidika koncepta mesta), za ZI pa lahko pomeni jedrno
območje (širšega ekosistema). V primeru snovanja zelenih sistemov
regije se lahko, zaradi merila obravnave in vsebinskih poudarkov pri
načrtovanju zelenega sistema, da večji poudarek uporabi pristopov ZI.
Zeleni sistem območja KZ (lahko) sloni na pristopih ZI, ki so (lahko)
podlaga za oblikovanje ogrodja prostorske zasnove, hkrati pa prostor
obravnava ciljno, na podlagi izhodišč in želenega stanja v prostoru.

Priporočila
(1) Pripravijo se usmeritve za podrobnejšo razčlenitev zasnove zelenega
sistema:
 ohranjanje, urejanje ali obnova ključnih prostorsko‐členitvenih
elementov v krajini (v makro merilu se opredeljuje osnovne
členitvene poteze, na ravni podrobnejše obravnave pa so pomembna
npr. tudi volumenska razmerja, posamezne krajinske prvine,
prepoznane skozi analize in vrednotenje krajine);
 vzpostavitev in ureditev linijskih elementov kot osnovnih
povezovalnih struktur v krajini (npr. obvodne površine, omejki itd.);
 opredelitve pomembnejših ekoloških enot;
 povezovanje odprte krajine z omrežjem zelenih površin znotraj
poselitvenih območij in z drugimi, za zeleni sistem relevantnimi
odprtimi prostori v celovit sistem;
 ponovne vzpostavitve ali prenovo degradiranih zelenih površin;
 opredelitev stičnih območij med naselji in okoliško krajino z
namenom
vzpostavljanja
povezav
ter
preprečevanja
združevanja/zlivanja naselij59 (v primerih varovanja in/ali
59

 opredelitev površin/območij po funkcijah in pojavnosti kot npr.:
odprta kulturna krajina, rekreacijsko območje, gozdna območja,
vodne in obvodne ureditve (jezero, kopališče), pretežno stanovanjska
območja, vaško jedro, park, športni park, tematski park, pokopališče,
cerkev/župnijski kompleks, grad, preplet raznolikih objektov,
prometne ureditve in servisne površine, območje okoljske
infrastrukture itd.;
 opredelitev programskih območij in njihova razporeditev v prostoru
glede na razvoj potencialov (npr. rekreacijsko‐turističnih);
 usmeritve glede javne dostopnosti odprtega prostora (javni
interes/javno dobro) ‐ kulturne krajine, zelenih površin znotraj
naselja, javna igrišča za otroke in mladostnike, trgi, športno
rekreacijske površine, območja vrtičkov, pokopališča, obrežja, zelene
površine v stanovanjskih območjih, odprte površine ob stavbah s
programom (npr. zunanji prostori šol in vrtcev, drugih javnih stavb in
ustanov, površine v sklopu območij turizma itd.), zelene površine
posebne naravne in kulturne vrednosti (npr. parkovne površine z
objekti in zgodovinsko zasnovo), zelenice, druge zelene površine v
povezavi s prometnimi ureditvami itd.;
 usmeritve glede enakomerne razporejenost zelenih površin v
poselitvenih območjih.
(3) Grafično se zeleni sistem območja prikaže shematsko in na
kartografski podlagi. Prikazi opredeljujejo:
 večje strnjene površine različnih funkcij ter njihove povezave v
okoliški prostor (npr. navezavo zelenih klinov na zaledje, lokacije
večjih gozdnih otokov ‐ zaplat)
 linijske elemente: zelene poteze (koridorji, obroči, zelene osi), ki
povezujejo (npr. tudi rekreacijske poteze, obvodne poteze) ali členijo
posamezne dele prostora (npr. zelene bariere, varovalni vegetacijski
pasovi itd.).
 točkovne elemente: točkovne krajinske prvine – izstopajoče prvine
ter programske točke in pomembne odprte prostore ter njihovo
povezanost v omrežje.
(4) V primerih, kjer KZ zajema tudi območja večjih naselij, se lahko
pripravi zeleni sistem za naselja v podrobnejšem merilu ter opredeli
navezovanje na zeleni sistem celotnega obravnavanega območja (širše).

Termin se navezuje na osnutek SPRS 2050 (2019): ločitveni zeleni pas med naselji je
pas zemljišč na katerih se ohranja primarna raba prostora. Opozoriti je treba, da
ločitvene pasove praviloma sestavljajo strukturno‐morfološko raznoliki krajinski
elementi (odprti prostor raznolikih krajinskih prvin), izjemoma pa so to lahko tudi
bariere (npr. vegetacijske, reliefne). Praviloma ima ta prostor zelo pomembne
funkcije, je prostor prepletanja/prehajanja in je pogosto bistvenega pomena za
kakovost bivanja in za prepoznavnost (naselij in krajine).

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Zeleni sistem
Zeleni sistema območja tvorita dva sklopa, ki se med seboj povezujeta in
dopolnjujeta – programska območja in vegetacijske prvine.

Programska območja
Ustrezno razporejena in vsebinsko bogata programska območja bogatijo
življenje v območju in zvišujejo kakovost bivanja. Nova programska
območja so določena tako, da čim manj posegajo v kulturno krajino.
Programska območja so:
Park. Določene gozdne zaplate ali njihove dele, ki se nahajajo znotraj
naselja, se uredijo kot park oziroma parkovni gozd. Uredi se jih z
namenom izboljšane orientacije znotraj naselja ter predvsem kvalitete
bivanja za lokalno prebivalstvo. Pri oblikovanju prostora parka ter
umestitvi urbane opreme se večinsko ohrani obstoječa/naravna
modulacija terena, možne so le manjše spremembe zaradi umeščanja
ureditev kot so poti in urbana oprema. Ohranja se vsa obstoječa vitalna
drevesa. Med gradnjo se jih ustrezno zaščiti pred poškodbami ...
Enotno oblikovan javni prostor – trg. Uredi se ga z namenom večje
prepoznavnosti in kakovosti bivanja v naselju (Zgornje Jezersko center in
Kazina) ... Oblikuje se ga skladno s tipiko avtohtonih grajenih struktur ...
Površine za turizem. Obstoječa območja turističnih dejavnosti (Planinka,
Valerija, Stara pošta, Jezero) se nadgradi predvsem z vidika ustreznejšega
vključevanja v kulturno krajino s pripravo načrtov za njihovo prenovo, ki
morajo biti medsebojno skladni in usklajeni z službo varstva kulturne
dediščine ...
Turizem kot dopolnilna dejavnost domačij. Vse domačije v območju
imajo dober potencial za vzpostavitev turizma. Določene kmetije so že
usmerjene v zagotavljanje različnih turističnih ponudb ... Ključno je
oblikovna skladnost območij domačij ter njihovih sestavnih delov/prvin z
varstvenim režimom kulturne krajine ... Za kmetije/domačije, na katerih
so prisotna razvrednotenja, se pripravi načrte za njihovo prenovo, ki
morajo biti usklajeni službo varstva kulturne dediščine ...
Rekreacijska območja in poteze. Razdeljena so na dva tipa:
(1) Območja, ki so glede na namensko rabo določena kot območja
stavbnih zemljišč (naselje Zgornje Jezersko) in zavzemajo vidno
izpostavljeno območje na prehodu poselitve v odprto krajino, se oblikuje
skladno s tipiko avtohtonih grajenih struktur in varstvenim režimom
kulturne krajine ...
(2) Območja, ki glede na namensko rabo niso opredeljena kot stavbna
zemljišča, glede na dejansko rabo pa so v zimskem času namenjena
območju smučišč (z veljavnimi akti načrtovana smučišča v odprtem
prostoru) se ureja na način, da se objekte in naprave umešča po principu
njihove čim manjše vidne izpostavljenosti ter čim manjšega spreminjanja
obstoječih kakovostnih sestavnih delov krajinske slike ... Na območju
obstoječih travniških površin preoblikovanje reliefnih značilnosti zaradi
smučišč ni dopustno. Po končani smučarski sezoni se vsakoletno obnovijo
poškodovani deli zemljišč ...
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Objekti območij centralnih dejavnosti v strnjenem delu naselja je treba
z ustreznim urbanističnim in krajinskim oblikovanje v prostoru poudariti
in jih bolje vključiti v zasnovo celotnega območja ...
Na območju obstaja nekaj kampov/šotorišč na privlačnih lokacijah. Z
vidika ohranjanja kulturne krajine, umeščanje novih kampov in šotorišč v
odprti prostor ni dopustno. Lokacije potencialnih novih kampov se poišče
v okviru posameznih območij možnega umeščanja novih ureditev.

Vegetacijske prvine
Ključne vegetacijske prvine s svojo pojavnostjo močno vplivajo na
prepoznavnost prostora in v veliki meri izboljšujejo biotsko pestrost.
Vegetacijske prvine so:
Gozdni rob. Predstavlja okvir območja in kontrast košeninam travnikom
v odprti krajini. Obstoječ gozdni rob se varuje in ohrani v obstoječih
okvirjih ... Posegi v gozdni prostor se morajo izvajati v predelih, ki niso
vidno izpostavljeni (kjer gozdni rob ni zelo poudarjen) in je možno
objekte ali posege izvajati na način, da se gozdni rob ohranja ...
Jesenove živice. So ključna krajinska prvina obravnavanega območja,
predvsem območja Raven z domačijami. Vse obstoječe živice se ohranja.
V predelih, kjer so jesenove živice redke in v slabem stanju, se izvede
njihova obnova. Pri obnovi se uporabi obstoječe avtohtone drevesne in
grmovne vrste v ustrezni zastopanosti. Za obnovo živic se ne uporablja
drugih drevesnih in grmovnih vrst, še posebej ne iglavcev ... Zagotovi se
povezavo koridorjev živic z zaledjem gozdnega prostora za prehod
živalskih vrst ...
Gozdne zaplate. V prostor vnašajo krajinsko pestrost in predstavljajo
pomemben element ekološke mreže. Gozdne zaplate oziroma dele
gozdnih zaplat se ohranja in varuje ... Gozdne zaplate znotraj naselja se
lahko nameni parkovnim ureditvam (parkovni gozd), ki bodo izboljšale
orientacijo in kakovost bivanja v naselju ...
Sadovnjaki. Pojavljajo se predvsem na nižje ležečih pobočjih ob območju
posameznih kmetij, na njihovih robovih in so pomembna krajinska prvina,
ki se jo ohranja. Spodbuja se obnovo travniških sadovnjakov, ustrezno
vzdrževanje ter vzpostavitev novih ali razširitev obstoječih sadovnjakov na
pobočnih robovih območij kmetij ... Predvsem je to ključno na območjih,
kjer grajene prvine predstavljajo vidno degradacijo ...
Markantno drevo ali gruče dreves. Pomembno prispevajo h krajinski in
biotski pestrosti (stopalni kamni ekološke mreže) ... Obstoječa posamezna
drevesa in gruče dreves se ohranja, primerno vzdržuje ter po potrebi
obnavlja ... Nova posamezna drevesa ali skupine dreves se umešča le
neposredno ob volumne stavb, … lahko predstavljajo tudi enega izmed
sanacijskih ukrepov pri neustreznem robu poselitve.
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10.3 Usmeritve za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko
oblikovanje

Izhodišča
ZUreP‐2 v drugem odstavku 64. člena določa, da se določijo usmeritve za
urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje predvidenih
prostorskih ureditev. To ne pomeni, da se usmeritve določajo samo za
nove dejavnosti in posege, ki se umeščajo na novo, temveč se seveda
lahko in se morajo smiselno nanašati tudi na preurejanje obstoječih
ureditev (naselij, turistične in rekreacijske infrastrukture, krajinskih
prvin).
Usmeritve se nanašajo predvsem na ohranjanje oblikovne podobe,
oblikovne poteze, morfološke strukture, javne površine, tipologijo
objektov, gospodarsko javno infrastrukturo, nezahtevne in enostavne
objekte (posebna pozornost se nameni objektom za kmetijske
dejavnosti), začasnim objektom, oglaševanju, urbani in informacijski
opremi. Določijo se možnosti preoblikovanja reliefa, umeščanja in
oblikovanja objektov, uporaba materialov.
Usmeritve (konkretne) za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje so predvsem vsebina KZ, ki se izdeluje za OPN. V KZ, ki se
izdeluje za RPP,60 so usmeritve načelne ravni – se npr. nanašajo na
arhitekturno in krajinsko tipiko, oblikovalsko strategijo regije in
promocijo (po vzoru Predárlske).61
60

Navodila za RPP (2019) usmeritev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje sicer ne omenjajo.

61

https://www.vorarlberg.travel/en/architecturebuilding‐culture/
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 vodne prvine (jezero, vodotok, suha struga, kanal, bajer, obala).

(1) V usmeritvah za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje
predvidenih prostorskih ureditev se opredelijo:

Posebna pozornost in ukrepi se usmerjajo v ohranjanje najvrednejših
krajinskih območij, ki so opredeljena kot izjemne krajine.

 usmeritve za ohranjanje oblikovne podobe posameznega krajinskega
območja ali posameznega naselja,
 ključne oblikovne poteze posameznih krajinskih območij ali
posameznih naselij v krajini (npr. vizualni poudarki, dominante,
robovi),
 usmeritve za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih morfoloških
elementov,
 usmeritve za oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje in vzdrževanje
javnih površin ali za obnovo obstoječih javnih površin,
 podrobnejše usmeritve za ureditve v krajini, na primer
prerazporeditve in izravnave zemeljskih mas, pri čemer se določi
dopustno višino nasipavanja, odkopavanja in izravnave terena, ter
pogoje glede potrebnih in dopustnih zasaditev in izvedbe morebitnih
drugih zunanjih ureditev),
 podrobnejše pogoje glede stavbne tipologije,
 podrobnejše usmeritve za oblikovanje stavb, skladno z arhitekturnimi
izhodišči/strokovnimi podlagami (npr. glede fasad, streh, smeri
slemena, glede uporabe materialov, itd.),
 podrobnejše usmeritve za umeščanje in oblikovanje enostavnih in
nezahtevnih objektov glede uporabe materialov, naklonov strešin,
kritine, višine in izvedbe ograj in podobno.
 podrobnejše usmeritve za ureditev in oblikovanje krajinsko‐
arhitekturnih objektov in ureditev – npr. površin za rekreacijo in
šport, parkov, pokopališče, igrišč in drugih zelenih površin,
 usmeritve in pogoje za oblikovanje drugih gradbeno inženirskih
objektov, kadar je glede narave objekta (in predvidene ureditve) to
smiselno,
 pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za
mirujoči promet.

Zasaditve in druge ureditve

(2) Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje
prostorskih ureditev se smiselno vključujejo v določila OPN (splošne in
posebne/podrobnejše PIP) in/ali Odlok o urejanju podobe naselij in
krajine(v delu, ki se nanaša na območje KZ).

(2) Pristopa se k načrtovanju ureditev, kot so (glej podrobneje ter
priporočila in pravila v Marušič in sod., 2005):
 sajenje pasov drevja ob jarkih,
 sajenje ali ohranjanje pasov drevja ob parcelnih mejah ter ob
naravnih mejah (mejah med tipi tal, ob vodotokih, ...),
 prepuščanje in dosajevanje naravne zarasti ob opuščanju kmetijske
pridelave na nerodovitnih območjih,
 na območjih, kjer bo prišlo do specializacije v kmetovanju se
evidentira najbolj vredne krajinske prvine ter jih skušati ohraniti ali
jim prilagoditi novo organizacijo prostora, če to ni mogoče, se
neobdelana prepusti zemljišča, ki predstavljajo "ostanke" pri novi
organizaciji prostora,
 pri zložbah zemljišč (zagotavljanju večjih obdelovalnih zaradi zahtev
mehanizirane kmetijske proizvodnje) se ohranijo ali dosadijo živice
med novimi parcelami,
 sajenje varovalnih pasov,
 zasaditev vogalov parcel,
 ohranjanje zgodovinskih prvin v krajini,
 sanacije vegetacije s prepuščanjem območja naravnim procesom
zaraščanja, zasajanjem pionirske vegetacije ali prilagajanjem
zasaditve posebnim zahtevam posameznih prostorskih ureditev,
 vzpostavitve novih vegetacijskih pasov, zlasti za zaščito pred
neugodnimi vremenskimi vplivi, onesnaženjem, za razmejitev
prostora, za usmerjanje pogledov, ipd.,
 drugih načinov varstva krajine.
Posebno pozornost se namenja novim prvinam v kmetijski krajini, kot je
zaščita pred točo. Pomembna je enotnost/usklajenost te zaščite po
posameznih območjih ter barva – izkazuje se, da so črne in tanke mreže
vidno manj moteče kot (običajno živo) zelene in debelejše (manj
presojne).
Oblikovanje reliefa

Načela
Načela se uporabljajo pri snovanju rešitev v KZ, so izhodišča za
oblikovanje usmeritev.
Krajinske prvine
(1) Ohranja in ureja (nadgrajuje) se značilne, kakovostne in prepoznavne
vzorce in prvine, kot so (glej podrobneje ter priporočila in pravila v
Marušič in sod., 2005):
 geomorfološke prvine (kanali in jarki, vrtače, terase, reliefni robovi),
 vegetacijske prvine (žive meje, mejice, posamezna drevesa, gozdovi
in grmišča, obrežja, mokrišča, visokodebelni sadovnjaki, protivetrni
pasovi, trajno travinje),
 grajene prvine (suhozidi, kamnite terase),

(3) Poudarja se ohranjaje značilnih reliefnih oblik. Pri opredeljevanju
usmeritev za oblikovanju reliefa se upoštevajo naslednja načela (glej
podrobneje ter priporočila in pravila v Marušič in sod., 2005):
 najboljša sanacija reliefa je tista, pri kateri v prostor vnesemo novo
rabo, ali ponovno vzpostavimo tisto rabo, ki je bila pred posegom v
prostor;
 če je le mogoče, se relief po posegu prilagodi naravnim (okoliškim)
reliefnim oblikam;
 upošteva se simbolne vrednosti reliefa;
 pozornost se nameni vidno izpostavljenim oblikam;
 pri urejanju reliefase, ne glede na obliko sanacije, vedno izpolni
osnovne zahteve – zagotovi stabilnost reliefnih oblik, vzpostavi stanje
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zemljišča, kakršno bi se spontano vzpostavilo, zagotovi tako
sonaravno obliko reliefa, ki je hkrati tudi skladna z rabo zemljišča.
Posegi v vodotoke in druga vodna telesa
(4) Upoštevajo se pravila za vzdržno urejanja posegov v in ob vodah, ki
temeljijo na naslednjih načelih (glej podrobneje in pravila v Marušič in
sod., 2005):













presoja potrebnosti posega,
obnova naravne raznolikosti,
voda kot ekološko koridor,
spontana obnova naravnega stanja – prepuščanje obnove
sukcesijskim procesom,
značaj sonaravnosti – najmanjše možno spreminjanje naravnega
značaja vode v prostoru,
voda kot krajinski pojav,
voda kot naravni vir,
voda kot nosilec simbolnih pomenov,
voda kot pojav kulturni krajini,
kvalitativen nasproti kvalitativnemu vidiku,
racionalna raba zemljišč,
nadomestitve škode.

Umeščanje in oblikovanje kmetijskih objektov
(5) Pri opredeljevanju usmeritev za umeščanje in oblikovanje kmetijskih
objektov (tudi pomožnih) se upoštevajo naslednja splošna načela (glej
Razpotnik Visković in sod., 2018) in podrobnejše usmeritve, določene v
OPN, OPPN in podrobnejših usmeritvah občin, regij ali zavarovanih
območij:
 umeščanje z upoštevanjem prostorskih danosti, krajinskih tipov in za
območje značilne arhitekture (ohranjanje kakovosti in prvin kulturne
krajine, upoštevanje značilnosti in identitete, ohranjanje in
soustvarjanje vidne kakovosti, prilagajanje merilu ipd.);
 umeščanje z upoštevanjem lokalnega prostorskega konteksta
(funkcionalni vidik – upoštevanje namembnosti objekta, usklajenost
in celovitost, dostopnost, povezljivost);
 zagotavljanje kakovosti bivanja in trajnostnega razvoja (ambientalna
kakovost, energetska učinkovitost, celovitost prenove, sodobni
materiali in tehnologije ipd.);
 pri oblikovanju objektov se glede na funkcijo objektov (stanovanjski,
nestanovanjski: stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo pridelkov,
druge stavbe) upoštevajo splošne usmeritve glede merila objektov,
stavbnih volumnov, strehe, odprtin, materialov, barv in zunanje
ureditve, npr. priporočilo o izbiri ustrezne strešne kritine, ki je
posebej pomembno pri velikih kmetijskih objektih, ki v krajini že sicer
izstopajo zaradi svoje velikosti in umestitve.
Umeščanje objektov, urbanistično in arhitekturno oblikovanje
(6) Pri umeščanju objektov, zaokrožanju naselij in posamezne poselitve
ter urbanističnem in arhitekturnem oblikovanju se smiselno uporablja
priročnik za izdelavo UZ ter upoštevajo naslednja splošna načela (glej
tudi Gabrijelčič in Fikfak, 2002 ter Fister in sod., 1993):
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

Priporočila
 umeščanje z upoštevanjem prostorskih danosti (naklon, dostop,
mikroklimatski pogoji), kakovostnih obstoječih grajenih prvin v
prostoru in značilnosti arhitekturne regije oz. krajine (upoštevanje
značilnosti in identitete, ohranjanje in soustvarjanje vidne kakovosti,
ohranjanje kakovostnih vedut – pogledov na naselje in dominante;
prilagajanje merilu ipd.);
 pri umeščanju objektov se je treba izogniti reliefno izpostavljenim
mestom (npr. grebenom in slemenom), razen, če je to značilen vzorec
poselitve ali če gre za stavbe, za katere je upravičeno, da so v
prostoru poudarjene;
 pri obliki stavb oz. volumnu se izhaja iz značilnosti arhitekturne regije
oz. krajine in se prilagaja okoliškim kakovostnim objektom. Velikost
novih objektov naj bo prilagojena merilu kakovostnih objektov v
okolici, topografiji terena in krajini nasploh;
 urbanistično oblikovanje upošteva značilne/prepoznavne morfološke
vzorce oz. strukturo naselja in arhitekturne regije ter kakovostne
elemente fizične in funkcionalne podobe naselja. Nove stavbe in
prostorske ureditve naj skupaj z obstoječimi soustvarjajo kakovosten
ambient in prispevajo k usklajeni podobi naselja;
 arhitekturno oblikovanje upošteva arhitekturno tipologijo območja in
kakovostne objekte v prostoru; varuje in ohranja (ali ponovno
vzpostavlja) se skladnost in harmoničnost v naseljih (z volumnom
stavb, bistvenimi arh. elementi, kot so streha – naklon in oblika,
fasada, razporeditev odprtin, materiali in barve ipd.). Tudi sodobna
arhitektura naj prepoznava in upošteva prostorske danosti in
arhitekturne značilnosti območja in skladno z njimi ustvari
kakovostne objekte, ki v prostoru ne delujejo kot tujki – nekritično
vnašanje tujih zgledov in lokalnemu okolju in arhitekturni tipiki
neprilagojenih objektov je v podeželskih naseljih in krajini še posebej
moteče;
 posebno pozornost se nameni oblikovanju in umeščanju pomožnih
objektov (enostavnih in nezahtevnih objektov), ti naj ne prevladajo
nad glavnim objektom in naj prispevajo k skladni in urejeni podobi
naselij;
 tipske rešitve, ki niso skladne z arhitekturno tipiko oz. niso
prilagojene lokaciji, so nesprejemljive.
Urejanje obcestne krajine
(7) Pri urejanju obcestne krajine se upoštevajo naslednja temeljna načela
(glej podrobneje in smernice v Marušič, 1997):
 obcestna krajina se obravnava kot oblika kulturne krajine, njeno
urejanje izhaja iz splošnih načel krajinskega urejanja;
 varstvo naravnega okolja: prizadeva naj se za ohranjanje naravnih
prvin v okolju in vzpostavljanje ustreznih razmer za ekosisteme,
varstvene zahteve so posebej poudarjene na območjih, pomembnih
zaradi varstva dediščine;
 varstvo kulturne krajine: urejanje naj bo prispevek k ustvarjanju
kulturne krajine, upošteva se kakovosti okoliške krajine, ter
zaznavanje uporabnikov prostora (pogled na cesto in s ceste);
 urejanje prometno tehničnih vidikov obcestne krajine: zagotavljanje
ustreznih lastnosti ceste, stabilnosti cestnega telesa;

 racionalno urejanje obcestne krajine: ustrezne ureditve zemljišča,
reliefa, tal, voda, ozelenitve, upoštevanje sukcesijskih procesov;
 vidiki vzdrževanja ceste: racionalno in enostavno vzdrževanje;
 splošno načelo krajinskega oblikovanja: ureditev ustvarjena na način,
kot da je okolje ceste nastalo spontano in da je cesta položena v
krajino.
Umeščanje in oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov
(8) Pri umeščanju in oblikovanju koridorjev daljnovodov in cevnih vodov
se upoštevajo naslednja temeljna načela (glej podrobneje in smernice v
Marušič in Jakl, 1998):
 zaradi linearnega značaja so svojevrstne prvine, ki terjajo posebne
oblike načrtovalskih postopkov,
 vodenje teh objektov skozi prostor mora racionalno, hkrati pa
spoštljivo do drugih rab v prostoru (vodi vplivajo na druge dejavnosti
v prostoru),
 pri vodenju teh objektov skozi prostor se zagotavlja največje možno
varstvo kakovosti prostora, ki jih gradnja ali delovanje vodov lahko
zmanjšuje vrednost (to so npr. potenciali za prihodnje rabe, kulturne
krajinske kakovosti, kulturna in naravna dediščina, zdravo in varno
okolje),
 ker lahko vodenje teh objektov skozi prostor poruši podobo krajine
(vidno onesnaženje okolja), naj bi bili vodi v prostoru skriti, posebno z
najpomembnejših točk opazovanja,
 objekti in trase ne bi smeli prizadeti dediščine neposredno, ter
posredno tudi njenega spoznavanja, vezano na opazovanje prostora,
 uveljavi naj se krajinsko‐ureditvene ukrepe za sanacijo in gradnjo
poškodovanih zemljišč, za ureditev končne oblike objektov in
vzdrževanje njihove za okolje sprejemljive pojavnosti v prostoru,
 urejanje prizadetih zemljišč naj se izvaja kot povrnitev v prvotno
stanje oz. v stanje ohranjanja največje kakovosti ob upoštevanju
racionalnega vzdrževanja,
 zagotavljanje obnove posebno vrednih biotopov, če se ti uničijo
zaradi gradnje objekta in prestavitve geomorfoloških ali kulturnih
posebnosti, če je to mogoče,
 izhodišča za umeščanje teh objektov naj bodo podana ob predhodno
izdelani analizi krajine in njenih kakovosti, vidnega prostora in
njegove uporabe,
 zagotavlja naj se priprava variantnih rešitev poteka voda skozi
prostor, variante morajo biti predmet celovite presoje vplivov na
okolje.
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Usmeritve za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje

Arhitekturno oblikovanje

Ureditev robov

 eno/dvo stanovanjska gradnja, ki temelji na tradicionalni, lokalno
značilni arhitekturi,
 eno/dvo stanovanjska gradnja, ki temelji na sodobnem oblikovanju ob
upoštevanju tradicionalne arhitekture.

Na podlagi analize stanja se kot najpomembnejši robovi na območju
izkazujejo:
 gozdni rob,
 kmetijska površina (travnik, travniški sadovnjak ipd.),
 jesenova živica.
Usmeritve za posamezne robove
Na območju obravnave je odraz kulturne krajine zelo močan, zato je
oblikovanje robov med poselitvijo in krajino tako pomemben. V
nadaljevanju podajamo usmeritve za nadaljnji razvoj za posamezne tipe
robov.
 Kmetijski rob. Na območju se obstoječi kmetijski robovi ohranjajo v
največji možni meri. Širitev poselitve na kmetijske površine se lahko
izvaja v minimalnih posegih (individualno) na lokacijah, ki so vidno
manj izpostavljene in ne posegajo na obdelovalne površine ali pašnike
... Na območjih, kjer bi se poselitev potencialno lahko širila, je nujna
vzpostavitev novega robu v obliki zelene bariere travniškega
sadovnjaka ...
 Travniški sadovnjak. Vsa območja travniških sadovnjakov se
ohranja. Na območju je potrebno sanirati oz. vzpostaviti nove
travniške sadovnjake, predvsem v delih kjer se poskuša delno sanirati
poglede na nekvalitetne grajene strukture oz. se umešča nove posege v
prostor ...
 Jesenova živica. Jesenova živica se običajno pojavlja ob vodnih
površinah (po nekod vode na mestu živice ni več) in običajno ne
predstavlja roba poselitve. Predstavlja pa pomemben rob z vidika
vidnih značilnosti prostora, zato je nujna ohranitev le teh. Več o
usmeritvah je predstavljeno v poglavju zelenega sistema ...
 Gozdni rob. Gozdni rob predstavlja pomembno prvino kulturne
krajine, ki jo fizično ter vizualno omejuje. Gozdni rob je potrebno
ohranjati v največji možni meri. Posegi v gozdni prostor naj se izvajajo
v delih, ki niso vidno izpostavljeni (gozdni rob ni zelo poudarjen) in je
možno objekte ali posege izvajati na način, da se gozdni rob ohranja ...
Obnova in sanacija robov
Zaradi nekaterih neustreznih posegov v prostor (škarpe, nasipi, objekti) bi
bilo potrebno sanirati obstoječe robove ... Predlaga se obnova ali zasaditev
novih travniških sadovnjakov ...
Na delu razgledne ceste se predlaga odstranitev vegetacije (zaraščen teren),
saj bo s tem omogočena boljša preglednost prostora ...

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020

Principi možnega oblikovanja objektov: Enodružinska gradnja, ki
temelji na tradiciji

Za območje obravnave so predane usmeritve za posamezne najbolj
pogoste stavbe (tudi z vidika potreb v prihodnje):

Podane so usmeritve za gabarite, oblikovanje strehe, odprtin, uporaba
materialov ipd. Podane so tudi usmeritve za prenovo objektov (dozidava,
osvetljevanje prostorov ipd.). Sodobno oblikovanje je namenjeno
območjem stanovanjske gradnje izven območja kulturne krajine.
Eno/dvo stanovanjska gradnja, ki temelji na tradiciji
Takšen tip stavbe se lahko umešča na celotnem območju obravnave. Za ta
tip velja:
 tlorisni gabarit v razmerju minimalno 1:1,5;
 višinski gabarit je P, P+M, izjemoma P+1+M (če je v obstoječi gruči to
značilno); v kolikor je višina P+1+M naj bo razmerje več kot 1:2;
 enostavni volumni, brez prizidkov izven osnovnega volumna, mogoče
je podaljšanje osnovnega volumna v celoti, skupaj s streho, v vzdolžni
smeri do max razmerja stavbe 1:4;
 možna je izvedba ganka v osi čelne fasade (ena tretjina dolžine fasade),
ganka v zatrepu in povezanega ganka (hodnika) ob čelni in vzdolžni
fasadi objekta, če je to na območju značilno;
 streha enostavna simetrična dvokapnica, naklon strešine ...;
 dopustne so klasične frčade, ki sledijo ...;
 čopi so dopustni, kjer ...;
 za omete se uporabljajo barve ...;
 ...

Principi možnega oblikovanja objektov: Enodružinska gradnja, ki
temelji na sodobnem oblikovanju ob upoštevanju tradicije

Eno/dvo stanovanjska gradnja, ki temelji na sodobnem oblikovanju
ob upoštevanju tradicije
Takšen tip stavb se lahko umešča samo na območju strnjenega dela naselja
Zgornje jezersko. Za ta tip velja:
 priporoča se tlorisno razmerje minimalno 1:1,2 ali več;
 višinski gabarit stanovanjskih stavb je P+1 ali P+1+M (klet v celoti
vkopana, višina kolenčnega zidu je maksimalno 40 cm);
 prizidki izven osnovnega volumna niso dovoljeni, mogoče je le ...;
 zatrepna fasada se lahko uporabi za osvetlitev mansard, dovoljene so
lože za ravnino lesene fasade;
 strehe naj bodo brez čopov, ...;
 strehe naj bodo krite z leseno kritino ali kritino v sivem tonu,
...
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Oblikovanje ograj
Oblikovanje ograje se usmerja s katalogom. V njem se določa izključno
oblikovanje ograj in ne dopustnosti gradnje le teh. Dopustnost gradnje na
posameznih območjih določa veljavni prostorski akt.
Katalog upošteva v KZ določena območja poselitve, ki imajo skupne
značilnosti glede oblikovanja objektov iz tega kataloga. Ob vsakem
objektu je zapisana številka, ki določa na katerem območju je predlagano
oblikovanje dopustno. Na drugih območjih tako oblikovanje objektov ni
dopustno. V primeru, da je za posamezen objekt določena posebnost
glede oblikovanja, je le ta zapisana ob samem objektu. V katalogu so
prikazani principi oblikovanja. Grafični primer se uporablja kot podlaga za
projektiranje. Dopustna so odstopanja pri oblikovanju ograj: končna
obdelava lesa (npr. okroglica ali krajnik namesto ploha).62

62

Povzeto po Katalog ograj, Jezersko, 2019.
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Primeri
Primeri ponazarjajo razpon možnih predstavitev. Te so seveda lahko
tudi drugačne od predstavljenih. Spodbuja se smiselno in problematiki
prilagojeno kreativnost.
(1) Principi urejanja (Sava, 2001): Opredeljene so regulacije (glej
poglavje 9, primer 4) in principi (desno) za zaključene prostorske enote
(glej poglavje 1, primer 1).
Principi predstavljajo nadgradnjo regulacij s prikazi ključnih strukturnih
in oblikovalskih usmeritev. Nanašajo se na makro strukturiranost
prostora (ohranjanje razmerja med pozidavo in odprtim prostorom,
med odprtimi površinami in gozdom), na strukturiranost novih
programskih centrov in jeder (odnos do reke, notranja členitev) na
principe urejanja glavne poti, oblikovanje parkirišč, izbor lokacij
programskih točk.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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(2) Usmeritve za oblikovanje: primeri ambientov mestnega parka
(Bled, 2018): Usmerjanje urejanja območja/podajanje okvirov za
oblikovanje javnih prostorov preko prikaza nabora primerov dobre
prakse, ki bi bili lahko smiselno prenosljivi na obravnavano lokacijo.

(3) Grafični prikaz zasnove umestitev nekaterih dejavnosti v prostoru
(Podvolovljek, 2006): Prikaz umestitve posameznih predvidenih
dejavnosti v prostor in njihovega obsega s pomočjo enostavnih
fotomontaž.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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(4) Usmerjanje možnih ureditev robov kot stika poselitvenih območij
s kmetijskimi/gozdnimi površinami (Montgé, 2016): Razmislek o
zagotavljanju ekoloških, socialnih in ekonomskih vidikov območij na
prehodih različnih rab (gozdne površine, stanovanjske površine,
gospodarske cone, površine za kmetijstvo) (zgoraj).

gozd

–

območje poselitve

–

polje

Primer skice principa ureditve/ponovne vzpostavitve sadovnjakov na
stiku gozdnih in kmetijskih površin (spodaj levo).
Predlog povečanja pestrosti prostora z vidika habitatov, krajinskih prvi,
zaznave in javnih površin. Neposreden stik mesta/poslovne cone z
odprtimi površinami polij se v predelih razplasti na podprostore, ki
odgovarjajo različnim vidikom (sredina).

poslovna cona

–

gozd

–

polje

Nabor možnosti ureditve sekvenčnih ureditev/sprehajalne poti na
prehodu novega dela naselja in kmetijskih površin (spodaj desno).
območje poselitve

Biodiverziteta?

–

poslovna cona

–

polje

Odprte površine v javni rabi?

Obdelovalne površine?

Obstoječi sadovnjaki
Območja sadovnjakov l. 1941
Območje s potencialom za
ponovno vzpostavitev
sadovnjakov

naselje

‐ pot ‐

polje

Ohranjanje odprtega koridorja med
robom gozda in sadovnjaki za ohranitev
svetlobe, dostopnosti, zvezne poti ipd.
Hoja v senci dreves

gozd – sadovnjak – poslovna cona – polje

– cesta –

polje

– naselje
Počitek v senci dreves s
pogledom v odprto krajino

sadno drevje

‐ nasad ‐ ‐

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Odpiranje pogledov proti naselju
in odprti krajini
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(6) Primer za usmerjanje gradnje (levo) in pravilno izvedbo
posameznih grajenih prvin (desno), povzet po primeru smernic za
gradnjo na podeželju (Cork Rural design guide: Building a New House
in the Countryside, 2003): Prikaz enega od primerov dobre ponazoritve
usmeritev, ki jih podajajo krajinske zasnove (vsebina je lahko drugačna
od predstavljene kot npr. kmetijski objekti, umeščanje poljubne
krajinske prvine itd.) po principu smernic/navodil ˝kako lahko˝.25

(7) Primer ilustracije možne ureditve bregov jezera/zajezitve za
zagotavljanje biotske raznovrstnosti, povzet po vodniku za urejanje
kamnolomov (Guide pratique d’aménagement paysager des carrières,
2011): Prikaz primera detajlnejšega ponazoritve izvedbe posamezne s
krajinsko zasnovo predlagane prostorske ureditve

_____________________
25

Primer je treba razumeti v kontekstu krajine, na katero se nanaša in ni
neposredno prenosljiv v slovenski prostor. Uporabljen je kot ilustracija.
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(8) Usmeritve za postavitev in oblikovanje objektov: Priloga OPN
Črnomelj (Acer Novo mesto, 2018)

Drugi primeri

5. Položaj pomožnih objektov

9. Fasade (žlahtnost podobe)

1. Tlorisno razmerje

8. Frčade

4. Položaj objekta
11. Zunanje ureditve

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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10.4 Usmeritve za varstvo in razvoj
krajine, okolja, ohranjanje
narave, varstvo kmetijskih
zemljišč, varovanje gozdov,
varstvo kulturne dediščine in
trajnostno rabo naravnih virov

Priporočila

Izhodišča
ZUreP‐2 v drugem odstavku 64. člena določa, da se opredelijo usmeritve
za varstvo krajine, okolja, ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč,
varovanje gozdov, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo
naravnih virov. Usmeritve se seveda lahko in se morajo smiselno
nanašati tudi na razvoj. Namen krajinske zasnove ni samo varovati,
ampak (predvsem) tudi usmerjati (torej omogočati) razvoj, tako kot se
siceršnje razmišljanje o krajini vedno nanaša na njeno varstvo in razvoj.
Predvsem razmišljanje o krajini in kulturni dediščini mora obsegati njen
razvojni potencial, podobno velja za kmetijstvo in gozdarstvo (tudi z
naslova prilagajanja podnebnim spremembam).
Priporočila se že v predhodnih poglavjih nanašajo na varstvo in razvoj
krajine, zato se jih v tem poglavju ne podvaja.63 V posamezni KZ pa je
treba presoditi, ali je poleg zapisov v poglavju, ki se nanaša na razvojni in
varstveni koncept, smiselno pripraviti dodatno/posebno poglavje

Priporočila
(1) V skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, se določijo
usmeritve za varstvo okolja glede:






onesnaženja zraka;
onesnaženja z elektromagnetnim sevanjem;
prekomernega hrupa;
svetlobnega onesnaževanja;
in morebitnih drugih vplivov na okolje.

(2) Določijo se usmeritve za ohranjanje narave, predvsem glede:
 ohranjanja izjemnih, tipičnih ter ekološko in kulturno pomembnih
pojavnih oblik vegetacije;
 ohranjanja pestrih naravnih oblik in ekoloških značilnosti habitatnih
tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst;
 ohranjanja prvin oblikovane narave in prvin kulturne krajine.
(3) Celostno ohranjanje kulturno dediščine naj bo del razvoja in varstva
območja KZ. Kulturna dediščina je dejavnik trajnostnega prostorskega
razvoja. To pomeni (a) razvoj, ki bo omogočal trajno ohranjanje prostora
(kulturne dediščine), (b) razvoj, pri katerem se samoomejujemo, in (c)
izbiranje tiste možnosti za prihodnost, ki je za ohranjanje prostora
(kulturne dediščine) in hkrati za zadovoljevanje pravih potreb
najobetavnejša. Potrebno je razumevanje širšega prispevka
zgodovinskega okolja k trajnostnemu razvoju. Kulturna dediščina se zato
obravnava kot dejavnik kakovosti prostora ter kot vir blaginje in
priložnosti za razvoj (glej več o tem v Mlakar in sod., 2019).
Celostno ohranjanje kulturne dediščine naj se odraža v ciljih, konceptu
(konceptu notranjega razvoja naselja) in zasnovi (širitvah ureditvenega
63
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Celotno KZ se skuša, tako kot ta priporočila, optimizirati na način, da se vsebine
zaokroža v neke smiselne celote in preprečuje podvajanja. Osnovne prostorske
sisteme – krajino, poselitev in promet – se obravnava v zasnovi, dejavnosti v
usmeritvah za njihovo razporeditev in v tem poglavju predvsem "varstvene"
usmeritve.

območja naselja, določitvi območja za dolgoročni razvoj naselja). Enote
kulturne dediščine se upošteva pri členitvi prostora, določitvi namenske
rabe prostora, območij prenove in prostorskih izvedbenih pogojev za
posamezne EUP ali druga območja. Usmeritve naj upoštevajo ohranjanje
lastnosti (vrste/režima, podvrste/dodatnega režima, celovitosti,
zgodovinskega konteksta, umeščenosti v prostor, ohranjanje značilnih
pogledov) enot kulturne dediščine, vključno z vplivnimi območji ter
arheoloških ostalin.
Usmeritve za celostno ohranjanje kulturne dediščine se nanašajo
predvsem na:
 preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti
kulturne dediščine, vključno z vplivnimi območji;
 ohranjanje celovitosti širših prostorskih, funkcionalnih in
zgodovinskih celot;
 zagotavljanje
kakovostnih
urbanističnih,
arhitekturnih,
krajinskoarhitekturnih in inženirskih rešitev (stavb, javnih površin,
gradbenih inženirskih objektov), z upoštevanjem zgodovinskega
konteksta;
 ohranjanje ali izboljšanje širšega prostorskega konteksta enot
kulturne dediščine (dominantne vloge, vedut, javnih površin ob
objektu
dediščine,
krajinskega
ali
grajenega
okvira,
povezav/dostopov);
 povečanje prepoznavnosti in pomena (simbolnega, duhovnega,
kulturnega, identifikacijskega) enot kulturne dediščine;
 zmanjšanje ogroženosti enot kulturne dediščine – zagotavljanje
ustreznega fizičnega stanja z rednim vzdrževanjem, povečanje obsega
prenov in deleža enot kulturne dediščine v redni uporabi
 izboljšanje funkcionalnosti enot (uporabnosti, dostopnosti,64
razpoložljivosti prostora za opravljanje posamezne dejavnosti);
 optimizacija rabe zemljišč, stavb in gospodarske javne infrastrukture;
 omejevanje motornega prometa na območju naselbinske dediščine;
 povečanje števila prebivalcev na območju naselbinske dediščine,
zasedenosti stanovanj;
 izboljšanje upravljanja zgodovinskih okolij in enot kulturne dediščine;
 zagotavljanje pogojev za nadaljnji obstoj nesnovne kulturne
dediščine.
(5) Določijo usmeritve za varstvo kmetijskih zemljišč, predvsem glede:
 urejanja poškodovanih ali razgaljenih tal;
 ohranjanja oziroma obnovitve plodnosti tal;
(6) Določijo usmeritve za varstvo gozdov, predvsem glede:
 ohranjanja in vzpostavljanja osnovne ekološke funkcije gozda,
raznovrstnosti organizmov in razvojnih faz gozda;
 obvladovanje najpomembnejših bolezni in škodljivcev na gozdu
neškodljiv način;

64

Pri tem ni mišljena le fizična dostopnost, temveč dostopnost v najširšem pomenu
besede, npr. do informacij v zvezi s kulturno dediščino.
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 povečevanje odpornosti gozda na posledice podnebnih sprememb
(vetrolom, neurja ipd);
 preprečevanja erozijskih procesov.

Usmeritve za varovanje vrednot
dediščinske kulturne krajine

(7) Določijo se usmeritve za varstvo voda, predvsem glede:

Varovana kulturna krajina, ki predstavlja osrednje območje Jezerskega, je v
prostoru zaznana kot skladna, uravnotežena in vizualno prijetna. Zaradi
svoje osrednje lege, ki jo obdaja visokogorski svet, je prostorsko dobro
opredeljena in je prepoznavna po značilnih strukturah in prvinah: območja
tradicionalnih domačij, parcelacija, mreža pota, značilne žarkasto
razporejene vegetacijske prvine – jesenove živice, posamezna markantna
drevesa, travniški sadovnjaki in gozdne zaplate ... Podobo kulturne krajine
pomembno sooblikujejo tudi značilne lesene ograje ...








ohranjanja specifičnih lokalno značilnih oblik voda;
ohranjanja mokrišč;
omejevanja in reguliranja površinskih voda;
uporabe materialov, prilagojene lokalnim krajinskim značilnostim;
ohranjanja stanja voda in vodnega režima;
ohranitve avtohtone obrežne vegetacije na območju vodnih in
priobalnih zemljišč;
 načinov izvajanja prostorskih ureditev v zvezi z urejanjem voda.

Iz varstvenega režima izhaja, da se varuje značilno krajinsko zgradbo, njene
sestavine in prepoznavno prostorsko podobo, s tem pa tudi tradicionalno
rabo, značilno parcelacijo in poselitveni vzorec ter ohranjene primere
tradicionalnega stavbarstva.
Naslednji ukrepi za varstvo kulturne krajine bodo omogočali trajnostno
uporabo dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube
njenih kulturnih lastnosti. Ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje prepoznavnih
lastnosti, posebne narave in družbenega pomena dediščine ter njene
materialne substance so:
 vse razvojne pobude se vrednoti tudi v luči ohranjanja in skozi preverbo
vpliva posega ali spremembe namenske rabe na posamezen vidik
ohranjanja, ki izhaja iz varstvenega režima;
 primarno se podpira dejavnosti in izkoristi možnosti, ki izhajajo iz
obstoječega prostorskega in kulturnega potenciala, omeji in izloči se tiste,
ki ta potencial krnijo ali celo uničujejo;
 v OPN za območje domačij se novogradnje predvidi le v okviru domačij
po predhodni preveritvi, ki bo prepoznala tako arhitekturne kot krajinske
prvine posamezne domačije in njihova medsebojna razmerja, pri tem se
arhitekturo podredi tradicionalnemu arhitekturnemu slogu obstoječih
objektov;
 načrtuje se tiste športne aktivnosti, ki lahko izkoristijo obstoječ potencial
prostora in naravne danosti (pohodništvo, tek, tek na smučeh,
opazovanje živali ipd.);
 območje jezera, obstoječe območje turističnih dejavnosti izven kmetij, se
prostorsko opredeli in ga ureja celostno (arhitekturno in krajinsko) na
način, da pogledi na območje ne bodo okrnjeni.
Med ukrepe za ohranitev kulturne dediščine sodijo tudi ukrepi za ohranjanje
arhitekturnih in drugih pojavnih značilnosti domačij in drugih objektov (od
stanovanjskih, gospodarskih do pomožnih enostavnih in nezahtevnih,
vključno z dopustno urbano opremo):
 na območju enot kulturne dediščine se namenska raba spreminja le
izjemoma, za zaokrožitve obstoječe poselitve in za urejanje pogojev za
razvoj športa in turizma ter za aktivne domačije, ko so vsi objekti
domačij že izkoriščeni;
 na območju enot kulturne krajine se predvidi minimalen nabor skromne
urbane opreme: kažipote, usmerjevalne table, klopi. …
Enote kulturne dediščine

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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10.5 Usmeritve v zvezi z varstvom
pred naravnimi nesrečami

Priporočila

Izhodišča
Pri pripravi KZ se upošteva predpise in splošne smernice s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom. Z
usmeritvami se določijo morebitne posebnosti ali spremembe in
dopolnitve veljavnih določil.

Priporočila
(1) Povzame/opredeli se morebitna problematična območja in poda
preventivne ali sanacijske ukrepe.
(2) Usmeritve v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami se določijo
predvsem za posege in dejavnosti, ki (lahko) posegajo na:





varstvena in ogrožena območja po predpisih o vodah,
območja požarne ogroženosti,
potresno ogrožena območja,
območja s tveganjem za industrijske nesreče.

(3) Upošteva in preveri se morebitne omejitve zaradi varstva pred
naravnimi nesrečami, predvsem glede morebitnih tveganj zaradi
potencialnih nesreč in načinov zagotavljanja varnih življenjskih razmer
ter določi ukrepe.

10.6 Usmeritve po posameznih
območjih in enotah urejanja
prostora

Izhodišča
Usmeritve se določi po posameznih področjih, posebne, konkretnejše
usmeritve pa se v primeru KZ, ki se izdeluje za OPN, v obliki
(podrobnejših) PIP tudi po enotah urejanja prostora in/ali drugih
območjih.

Priporočila
(1) Usmeritve se določi v obliki PIP‐ov v skladu s pravilnikom, ki se
nanaša na OPN. Pristop se uskladi z izdelovalcem OPN. Predvsem v
primeru sprememb in dopolnitev OPN, ki sledi logiki obstoječe
regulacije, naj bo pristop karseda pragmatičen in uporaben – s posegom
neposredno v besedilo odloka.
(2) Usmeritve se dopolni s podrobnejšimi grafičnimi prikazi in/ali primeri.
(3) Če se KZ izdeluje za območja, ki se jih v OPN obravnava v
podrobnejšem merilu in z natančnostjo ter vsebino, kot je predpisano za
OPPN, se usmeritve izdelajo na ravni idejne zasnove oziroma s smiselnim
upoštevanjem pravilnika, ki se nanaša na OPPN.
Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Drugi primeri

Primeri
(1) Usmeritve po krajinskih enotah in območjih poselitve (Izola, junij
2019): Po krajinskih enotah (spodaj) so podane splošne značilnosti in
splošne usmeritve (sredina). Znotraj krajinskih enot so za območja
poselitve opredeljene splošne značilnosti ter podane usmeritve za
njihovo urejanje in razvoj (desno).

(2) Krajinske enote z usmeritvami za urejanje in razvoj (spodaj) in
urejevalne enote (sredina) z usmeritvami za urejanje in razvoj (desno)
(Ankaran, 2017)

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Drugi primeri

(3) Idejne zasnove posameznih območij podrobnejših ureditev (Soča,
2014): Za vsako od območij je opredeljena vizija razvoja, prostorska
zasnova s cilji, konceptom in rešitvami. Opredeljena so izhodišča za
urejanje prostora, usklajenost zasnove z režimi v prostoru ter podani
so primeri dobre prakse.
Shema ureditve ožjega območja

Stanje

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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11

Finančna preveritev
izvedljivosti razvojnih
odločitev

Priporočila

Izhodišča
Finančna preveritev izvedljivosti razvojnih odločitev je namenjena oceni
stroškov izvedljivosti razvojnih odločitev in preveritvi, ali je za izvedbo
možno zagotoviti vzdržne finančne vire. Boljša ocena stroškov in
določitev možnih virov financiranja pomeni manjše tveganje v
nadaljnjem odločanju. Finančno preveritev se izvede za vse
scenarije/variante v KZ, če so predmet nadaljnje obravnave.
Podrobnejša izhodišča in priporočila so v posebnem gradivu
pripravljenem v okviru naloge Priporočila za izdelavo urbanistične
zasnove in krajinske zasnove na podlagi določil Zakona o urejanju
prostora (ZUreP‐2): Finančna izvedljivost razvojnih odločitev v
urbanistični zasnovi in krajinski zasnovi (maj 2020).

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Priporočila

Izhodišča

Program ukrepov z
usmeritvami za njihovo
izvajanje

Program ukrepov je namenjen zmanjševanju naključnosti razvoja in
varstva – aktivnemu izvajanju rešitev iz KZ in upravljanju prostora. To je
še posebej pomembno v območjih velikih razvojnih pritiskov, izjemnih in
drugih vrednih krajinah in območjih kulturne dediščine. Krajino
upravljajo številni in zelo različni upravljavci. Sektorji, ki delujejo v krajini
in jim krajina predstavlja naravni vir, razpolagajo tudi z različnimi
finančnimi mehanizmi in ukrepi, pri čemer morajo ob tem smiselno
izpolnjevati zahteve iz prostorskih aktov in dejansko pomenijo njihovo
izvajanje. Na te ukrepe se lahko smiselno nasloni tudi KZ in jih
operacionalizira s programom ukrepov. Sektorski ukrepi so lahko tudi
nasprotujoči si in prav KZ lahko zaradi svoje celovitosti in usklajevanja v
procesu njegove izdelave preseže takšne situacije in zagotavlja
sinergijske učinke ukrepov. Zato je za pripravo programa in kasneje
izvajanja ključnega pomena dobra koordinacija deležnikov ter njegova
smiselna formalizacija.

Priporočila
Program ukrepov naj se nanaša na naslednje sklope:
(1) Opredelitev posameznih območij znotraj območja KZ, ki se bodo
urejala s podrobnejšimi prostorskimi akti ali na poseben način, z:






OPPN,
odlokom o urejanju podobe naselij in krajin,
javnim natečajem,
podrobnejšimi strokovnimi podlagami in/ali
celovitim urejanjem (projektnim pristopom).

V vseh primerih se zagotovi izdelava strokovnih podlag, ki jih izdela
interdisciplinarna in strokovno usposobljena skupina (strokovnjaki z
relevantnih področij in območja obravnave).

(3) Prenos v področno (resorno, sektorski) delovanje, dokumente in
pravne režime: poda se predlog sprememb in dopolnitev področnih
dokumentov in pravnih režimov, kot so:
 kmetijstvo in razvoj podeželja: strategija lokalnega razvoja lokalne
akcijske skupine (LAS);
 gozdarstvo: gozdno gospodarski načrt;
 varstvo okolja: občinski programi varstva okolja;
 ohranjanje narave: načrt upravljanja zavarovanih območij, če je to
smiselno, se poda tudi predlog sprememb meja in varstvenih režimov
zavarovanih območij;
 upravljanje voda: program ukrepov upravljanja voda;
 celostno ohranjanje kulturne dediščine: načrt upravljanja spomenikov
in spomeniških območij, če je to smiselno, se poda tudi predlog
sprememb meja in varstvenih režimov enot kulturne dediščine;
 gospodarstvo, lokalni in regionalni razvoj: strategija razvoja občin,
regionalni razvojni program;
 energetike: lokalnih energetski koncept.
(4) Vključitev v finančne mehanizme: Poda se predlog vključitve
posameznih območij v finančne podpore/spodbude, predvsem v okviru
kmetijskih politik in ohranjanja narave ter podnebnih politik.
Dolgoročno, po uveljavitvi drugih finančnih mehanizmov (glej Izhodišča
za krajinsko politiko Slovenije, 2019), npr. javnega sklada za krajino,65 se
opredeli navezave na te mehanizme.
(5) Program ukrepov ali vsaj akcijski načrt je smiselno formalizirati –
sprejeti na svetu regije ali na občinskem svetu in/ali podpisom zaveze
deležnikov ali ga ustrezno prenesti v prostorski akt.66 Zgledovati se moč
tudi po nekaterih tujih zgledih oblikovanja zavez deležnikov, npr.
katalonski listini o krajini (Carta de paisatge)67 – prostovoljnem
instrumentu za sklepanje sporazumov med javnimi in zasebnimi
deležniki na zaokroženem krajinskem območju ter zavez za izvajanje
ukrepov z namenom ohranjanja/izboljšanja krajine in bivalne kakovosti.

(2) Opredelitev ukrepov za izvedbo posameznih rešitev iz KZ, to je za
doseganje želenega stanja krajine ter ciljev razvoja in varstva ter izvedbe
novih prostorskih ureditev, preureditev, obnove ali sanacije – praviloma
v obliki akcijskega načrta. Akcijski načrt za posamezno akcijo običajno
obsega naslednje vsebine:










naziv akcije,
navezava na želeno stanje krajine in cilje,
navezava na rešitev iz KZ,
rezultat,
opis,
odgovorne institucije,
časovni okvir,
ocena stroškov in vir financiranja,
kazalniki uspešnosti.

Akcijski načrt se običajno nanašajo na obdobje 5 let. Njegov izvajanje se
koordinira, o njem poroča in pred iztekom sprejme akcijskih načrt za
novo obdobje.

Priporočila za izdelavo krajinske zasnove, maj 2020
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Recommendation CM/Rec(2018)9 of the Committee of Ministers to member States
on contributing to the implementation of the European Landscape Convention of the
Council of Europe: creation of public funds for landscape.
https://www.coe.int/en/web/landscape/reference‐texts

66

Program ukrepov na ravni strokovne podlage nima nobene prave operativne veljave.
Njegova operacionalizacija/formalizacija mora biti sistemske narave – del prostorskih
aktov (vnašanje tovrstnih zavez v prostorske akte je bilo vedno vprašljivo) ali
postavljena v nek drug okvir.

67

http://www.catpaisatge.net/monlocal/eng/cartes.php
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Drugi primeri

Primeri
(1) Predstavitev opredelitve ukrepov v krajinskem načrtu (Cervera,
2015): Krajinski načrt je sestavljen iz treh zaključenih sklopov:
 prvi sklop opredeljuje značilnosti krajine;
 drugi sklop predstavlja inventarizacijo negativnih in pozitivnih
vplivov dejavnikov v krajini. Izvedene so bile štiri delavnice z
deležniki za prepoznavo prednosti (vrednosti) in negativnih posledic
vplivov dejavnikov v krajini (poglavje 4.2, primera 20.10 in 20.11) s
tem pa tudi vsebin/območij, ki bodo predmet ciljev/ukrepov v
naslednjem sklopu;
 tretji sklop opredeljuje želeno stanje krajine (Objectius de Qualitat
Paisatgística, OQP) v skladu z EKK, in izpeljane ukrepe, način
njihovega izvajanja ter zaveze o njihovem uresničevanju.
Cilji in ukrepi so bili oblikovani s pomočjo treh delavnic z deležniki v
prostoru, katerih glavna podstat je bilo vprašanje ˝Kakšno krajino
želimo?˝.
Določeni so bili trije cilji, ki odražajo težnje po stanju krajine v
prihodnosti in morajo biti prepoznani tudi v regionalnem in
urbanističnem načrtovanju:
 povečati vrednosti in obnoviti historičnih jeder poselitvenih območij
(določenih 7 ukrepov),
 izboljšati stik/ prehod mestne krajine v odprti prostor (določenih 6
ukrepov),
 revitalizirati odprti prostor občine, med drugim tudi kmetijske
površine (določenih 8 ukrepov).
Določena sta dva povezovalna ukrepa – vzpostavitev programa
spremljanja načrta ter vključitev krajine Cervere v izobraževalne
programe.
Vsak od postavljenih ukrepov je v načrtu razdelan in predstavljen po
shemi desno.
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