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Landscape plan is a designer instrument which offers harmonized spatial solutions on the basis of an
integrated treatment of space. It enables the prevention of partial space interventions which are the
consequence of establishing interests of sectoral planning. The proposal of a new Spatial Management
Act (ZUreP-2) defines landscape plan as a mandatory expert groundwork for the production of a regional
spatial plan and a municipal spatial plan. In its practical part, the master’s thesis tests the implementation
of individual components of the landscape plan in a way, as defined by the above-mentioned act proposal.
The selected test area encompasses broader water and riparian area of the river Drava in the hinterland of
Ptuj, where conflicting interests with regards to the use of natural and artificial bodies of water emerge.
The entire broader riparian area, which is recognized as a large potential for various activities due to the
accumulation of the lake of Ptuj, stagnates developmentally. By means of a selected method which is
based on four steps (analysis, evaluation, concept and landscape plan) using a gestalt treatment of space,
a landscape plan, which deals with a delineated landscape area, created due to branching river dynamics
of the river Drava, was produced. By means of defined environmental and developmental concept, plan of
the arrangement of recreational and the other activities in the space, directives for broad riparian area
management, and more thorough directives for narrow riparian belt of the lake at the small hydroelectric
power plant Markovci, the proposed solution improves the possibilities for the development of the activities
in space and the integral image of the area with regulated accessibility and transience to the existing and
newly proposed points of the program. Based on the test case, it was proven, that landscape plan is an allembracing spatial planning tool that deals with a wide range of spatial planning content, where
methodology and potential integration with other spatial planning instruments can adapt to concrete
planning task.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
DPN

državni prostorski načrt

EKK

Evropska konvencija o krajini

EUP

enote urejanja prostora

KN

krajinska zasnova

KZ

krajinski načrt

MHE

mala hidroelektrarna

OPPN

občinski podrobni prostorski načrt

OPN

občinski prostorski načrt

PGD

projekt za gradbeno dovoljenje

PIP

prostorski izvedbeni pogoji

RPN

regionalni prostorski načrt

RPP

regionalni prostorski načrt

SPRS

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

SRS

Socialistična republika Slovenija

UN

urbanistični načrt

UZ

urbanistična zasnova

ZON

Zakon o ohranjanju narave

ZRSVN

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

ZUreP

Zakon o urejanju prostora iz leta 1984

ZUreP-1

Zakon o urejanju prostora iz leta 2002

ZUreP-2

Zakon o urejanju prostora v pripravi

ZUNačrt

Zakon o prostorskem načrtovanju

ZVKD

Zakon o varstvu kulturne dediščine

ZVKDS

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
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1

UVOD

Krajinsko zasnovo je v slovenski pravni red prvič vpeljal Zakon o urejanju
prostora iz leta 1984. Opredeljena je bila kot edinstven načrtovalski
instrument, ki usklajuje nasprotujoče varstvene in razvojne interese v
prostoru s celovitim pogledom na širši prostor obravnave.
Ob vzpostavitvi nove države so zaradi menjave družbenega sistema in
preoblikovanja vrednot sledile sistemske in vsebinske spremembe na
vseh ravneh prostorskega načrtovanja. Prostorska zakonodaja se je
postopoma začela prilagajati prostemu trgu, kar je pripeljalo do povečanja
obsega razvojnih interesov v prostoru. To je privedlo do tega, da so bili z
zadnjim, trenutno veljavnim Zakonom o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) iz leta 2007, odstranjeni marsikateri instrumenti celovitega
urejanja prostora, vključno s krajinsko zasnovo (Mlakar, 2009).
Omogočilo je večjo pristojnost sektorskemu načrtovanju, kar se je, glede
na povečanje obsega degradacij v prostoru, izkazalo kot izredno
problematično. Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), objavljen
maja 2017, krajinsko zasnovo ponovno vrača in sicer kot vseobsežen in
obvezen prostorskonačrtovalski instrument, zmožen integracije na
različnih ravneh načrtovanja.
Čeprav je krajinsko planiranje pogosto uporabljen izraz v
prostorskonačrtovalski literaturi, je v nalogi uporabljena njegova
sopomenka, to je krajinsko načrtovanje. Gre za uveljavljen pojem v
aktualni praksi, ki je definiran kot ''veja prostorskega načrtovanja, ki se
ukvarja z urejanjem in oblikovanjem krajine'' (Urbanistični …, 2016). Sledi
definicija krajinskega planiranja, ki pravi, da gre za ''dolgoročno
usmerjeno krajinsko načrtovanje, zlasti večjih območij, namenjeno
razvoju in varovanju krajine in naravnih virov'' (Urbanistični …, 2016). V
nalogi je uporabljena le aktualnejša različica pojma, čeprav definicija
potrjuje, da sta izraza pomensko enakovredna.
1.1

prvina, ki lahko ponudi kakovosten prostor za preživljanje prostega časa.
Čeprav so razdalje med reko in mestom kratke, prebivalci obrečnega
prostora ne uporabljajo v tako velikem obsegu, kot bi ga lahko sicer. Z
obvodnim prostorom se najverjetneje težko poistovetijo, saj nimajo na
razpolago ustrezno urejenega dostopa do obvodnih površin.

med že obstoječimi dejavnostmi in infrastrukturo (Terme Ptuj – rob mesta
– Ranca Ptuj – MHE Markovci – krajinski park Šturmovci). Z novo mrežo
vzpostavljenih javnih odprtih prostorov, rekreacijskih točk in urejenih
sprehajalnih poti se v prostoru ustvari nova struktura, ki se vpne v
obstoječe mestno tkivo.

V preteklosti izvedene regulacije so Dravi omogočile enakomeren
vodostaj in dobro poplavno varnost, kar predstavlja potencial za
vzpostavitev kakovostnih obvodnih ureditev. Prednosti, ki so bile
zagotovljene z izgradnjo hidroenergetske infrastrukture, še niso bile
izkoriščene. Naloga izhaja iz predpostavke, da bi krajinska ureditev
brežin lahko mestu povrnila prepoznavnost, ki jo je mesto skozi stoletja
razvoja pridobilo, v zadnjem obdobju pa izgubilo.

Cilji naloge so:

1.2

2) Izdelati koncept urejanja vodnega in obvodnega prostora in
podati detajlne usmeritve za urejanje. Z umestitvijo novega
programa se lahko vzpostavi atraktivno oblikovan obrečni
prostor, ki dviguje kakovost življenja v mestu.

NAMEN IN CILJI NALOGE

Namen magistrskega dela je testiranje vsebin krajinske zasnove, kot jih
opredeljuje najaktualnejši predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2),
objavljen maja 2017. Omenjen zakon uvaja krajinsko zasnovo kot
obvezno strokovno podlago, ki naj bi urejal kompleksna krajinska
območja nasprotujočih si interesov. Testiranje je izdelano na primeru
obravnave krajinskega območja, ki je nastalo zaradi razvejane rečne
dinamike reke Drave in izvedenih vodnogospodarskih ureditev na
območju mesta Ptuj in v njegovi širši okolici.
Obravnavan odsek reke Drave ustvarja kompleksno, funkcionalno
zaokroženo krajinsko območje, ki bo obravnavano celostno. S krajinsko
zasnovo bo pripravljena rešitev, ki bo na konceptualni ravni zajemala
vzpostavitev različnih rab v prostoru (površine za šport, rekreacijo,
naravovarstveni turizem). Namen je vzpostaviti jasne in urejene povezave

OPREDELITEV PROBLEMA

Porečje reke Drave je kompleksen vodni sistem, kjer so prisotna naravna
in umetna vodna telesa, ki lahko predstavljajo potencial za različne rabe.
Za obravnavano širše krajinsko območje ni pripravljenega celovitega
koncepta razvoja, s čimer bi se lahko te potenciale ustrezno izkoristilo in
z njimi upravljalo.
Na odseku med mestom Ptuj in malo hidroelektrarno Markovci so
površine za rekreacijske in športne namene sicer že prisotne, vendar so
umeščene izrazito stihijsko. Povezave med njimi obstajajo, vendar so
slabe, minimalno urejene in tako ne zadostujejo kriterijem kakovostno
oblikovanega obrečnega prostora. Dostopnost do omenjenih rekreacijskih
točk iz centra mesta je slabo urejena in pomanjkljivo označena. Kaže, da
Drava s Ptujskim jezerom med prebivalci ni prepoznana kot prostorska

1) Preveriti, na kakšen način lahko krajinska zasnova, kot jo določa
predlog ZureP-2, poda celovite rešitve, ki vodijo do skladnega
prostorskega razvoja.

Slika 1: Potek izdelave magistrske naloge.

3) Oblikovati celostno krajinsko ureditev reke Drave, ki lahko mestu
Ptuj ponudi številne javne zelene odprte površine. Mesto ob
Dravi se lahko na takšen način poživi in ponovno pridobi svojo
identiteto.
1.3

DELOVNI POSTOPEK IN METODE DELA

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela.
V teoretičnem delu bodo na podlagi pregledane strokovne literature
podana vsebinska izhodišča prostorskega načrtovanja, iz katerega izhaja
krajinsko načrtovanje s krajinsko zasnovo. Sledila bo podrobnejša
opredelitev tistih zvrsti prostorskega načrtovanja, ki se metodološko ali
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vsebinsko podrobneje prepletajo s vsebinami krajinskega načrtovanja. V
naslednjem koraku bodo razloženi pojmi, s katerimi se krajinska zasnova
srečuje v literaturi in praksi (krajina, krajinska območja, členjenje krajine,
metodologije izdelave itd.).
Sledil bo pregled aktualnih in nekdaj veljavnih prostorskih aktov, ki
obravnavajo vsebine urejanja krajine. Skupaj s predlogom novega
ZUreP-2, objavljenega maja 2017, bodo obravnavane pripombe skupine
Odgovorno do prostora!, objavljene februarja 2016, kjer bo podan tudi
pregled opcij prostorskega akta. Kot referenca bo podan pregled nemške,
avstrijske in škotske prakse s konkretnimi primeri krajinskih zasnov.
V praktičnem delu bo sledilo preverjanje implementacije vsebin krajinske
zasnove, kot jih narekuje predlog ZUreP-2, objavljen maja 2017.
Predstavljeno bo obravnavano območje, inventarizacija, podrobnejše
analize obstoječega stanja ter vrednotenje z opredeljenimi omejitvami in
potenciali, ki bodo osnova za oblikovanje krajinske zasnove. Pripravil se
bo načrt zasnove krajine z opredeljenimi varstvenimi in razvojnimi
conami. Na ožjem območju umestitve novih programov se bo pripravilo
podrobnejše smernice za urejanje. Poseben poudarek se bo namenil
obstoječim povezavam (obstoječe pešpoti, kolesarske poti) ter izboljšanju
dostopom iz centra mesta do vodnega telesa.
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Prostorsko načrtovanje je veda, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe
prostora in razporeditvijo dejavnosti v prostoru, torej z usmerjanjem
prostorskega razvoja (Izrazje, 2017). Poleg splošne definicije so
zanimivejše tiste, ki poudarjajo obstoječe stanje prostora kot omejitveni
dejavnik razvoja in tako opozorijo na nasprotujoče razmerje med
varstvom in razvojem v prostoru. V nadaljevanju je izpisanih nekaj takšnih
definicij.

opredelitve poleg razvojnih dejavnosti dotikajo tudi nekih splošnih
spoznanj o prostoru in njegovem varstvu. Definicija urbanističnega
načrtovanja med drugim pravi, da se ''ukvarja z načrtovanjem mestnih
regij in naselij … pri čemer upošteva gospodarske, družbene, okoljske in
druge sestavine prostora'' (Urbanistični …, 2016). Regionalno
načrtovanje, kot ga razlaga Vrišer (1972), usmerja prihodnji družbeni
razvoj v regiji ob usklajevanju in povezavi razvojnih perspektiv ter
skladnosti med ekonomskim in socialnim razvojem in okoljem. Sektorsko
načrtovanje pa je ''dejavnost, ki obravnava posamezne vidike
prostorskega načrtovanja kot npr. promet, kmetijstvo, varstvo okolja,
varstvo narave'' (Urbanistični …, 2016).

Černe (1997) pravi, da gre pri prostorskem načrtovanju za umeščanje
novih posegov v prostor ob sočasni integraciji ciljev varstva, s čimer
opredeljuje njegovo temeljno nalogo kot: ''Ukvarjanje z vprašanji
prostorskega nameščanja razvoja, ne s splošnim preprečevanjem tega
razvoja, vendar ob spoznanju, da ima prostor oziroma naše fizično okolje
omejene sposobnosti za nameščanje razvoja kot rasti'' (Černe, 1997: 88).
Ob tem Lah in sodelavci (2002: 160) opozarjajo, da je v sklopu
prostorskega načrtovanja poleg razvojnih dejavnosti pomembno
upoštevati omejitve obstoječega stanja prostora. Pravi, da gre za
''načrtovanje smotrne razporeditve dejavnosti glede na primernost
prostora z določanjem namembnosti tal (zemljišč)'', pri čemer se pojem
primernost navezuje na upoštevanje ranljivosti prostora kot napovedi
možnih negativnih posledic za kakovost prostora ob uresničitvi
predlaganih posegov (Marušič, 2017).

Iz zapisanega je razbrati, da vsako načrtovanje ob zastopanju razvojnih
interesov v prostoru navaja neka splošna varstvena izhodišča oziroma jih
zase izolirano določa. Krajinsko načrtovanje je pravzaprav v tem
kontekstu tisto, ki se celostno ukvarja prav z ''urejanjem in oblikovanjem
krajine in usmerjanjem njenega razvoja za zagotavljanje bivalne in
okoljske kakovosti in ohranjanja krajinskih in naravnih vrednot''
(Urbanistični …, 2016). Lah in sodelavci (2002: 104) pa dodajajo, da gre
za ''načrtovanje celovite krajinske ureditve in oblikovanje naravnega
okolja''. Iz zapisanega sklepamo, da je krajinsko načrtovanje edino, ki
podaja celovit okvir urejanja in načrtovanja naravnega okolja oziroma
krajine, v kateri je izražen preplet naravnih dejavnikov in človekovih
posegov. Kot razlaga Ogrin (2010) le krajinsko načrtovanje vnaša v druge
postopke planiranja ''celovita spoznanja o varstvu in rabi krajinskih,
naravnih, kot tudi krajinskih sistemov'' (Ogrin, 2010: 24).

Prostorsko načrtovanje sprejema končne odločitve o usmerjanju
dejavnosti na način, da so ti usklajeni z okoljskimi in družbenimi
potrebami (Prosen in Foški, 2010). Vsekakor se ob tem srečuje z
različnimi interesi, pri katerih mora omogočiti svoje poslanstvo
usklajevanja interesov v prostoru, ki je temelj za doseganje ciljev
uravnoteženega prostorskega razvoja (Mlakar, 2009).

Treba je dodati, da med načrtovanji nikakor ne moremo potegniti ostre
ločnice, saj se ta med sabo dopolnjujejo in prepletajo. Prostor kot
materialni predmet vseh ravni načrtovanj je kompleksna stvarnost, zato je
soodvisnost med dejavnostmi pričakovan pojav. Kot razlagata Prosen in
Foški (2010) je preplet strukturnih dejavnikov med različnimi načrtovanji
vedno večji, zato je usklajevanje med načrtovanji vedno bolj pomembno.
Obstaja tako imenovani integralni pristop, ki vključuje vse vidike
prostorskega načrtovanja – gospodarske, družbene, okoljske in kulturne
dejavnike (Urbanistični …, 2016). Vsekakor je posluževanje tovrstnih
integrativnih metod v prostorskem načrtovanju izredno težavno zaradi
velikega obsega dostopnih podatkov, možnosti različne interpretacije,
vpliva različnih dejavnikov na proučevanje in podobnega.

2.1

2.2

VSEBINSKA IZHODIŠČA
IZHODIŠČA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

RAVNI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

V sklopu prostorskega načrtovanja obstajajo različne ravni načrtovanj z
lastnimi vsebinami in metodologijami.
Lah in sodelavci (2002: 160) naštevajo tri strokovne prostorske discipline:
regionalno prostorsko načrtovanje, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
Ogrin (2010) kot zvrst načrtovanja zraven že navedenih omenja tudi
sektorska načrtovanja, Prosen in Foški (2010) pa omenjata med drugim
tudi ruralno ali podeželsko načrtovanje.
Naštete ravni prostorskega načrtovanja bi lahko razdelili na razvojno
naravnane in na tiste, pri katerih so v ospredju varstveni vidiki. Če
primerjamo posamezne definicije načrtovanj ugotovimo, da se vse

Naloga se v nadaljevanju osredotoča na razmerja med krajinskim
načrtovanjem in preostalimi ravnmi načrtovanja. Narava krajinskega
načrtovanja je namreč takšna, da ''obravnava procese medsebojnega
delovanja med načrtovanimi posegi in obstoječimi vrednostnimi sistemi
krajine'' (Ogrin, 2010: 21), kar pomeni, da predstavlja krajinski okvir v
katerem se udejanjijo vse zvrsti načrtovanja.

Urbanistično načrtovanje
V literaturi se analogija med krajinskim in urbanističnim načrtovanjem
pojavlja pri opredeljevanju metodoloških postopkov krajinske in
urbanistične zasnove kot instrumentov omenjenih načrtovanj.
Habjanič in Jazbinšek (1987) opozarjata na nujnost sočasnega
krajinskega in urbanističnega načrtovanja, saj lahko pride do podvajanj
dela in postopkov v fazi priprave planov, ki vodijo do nekonsistentnih
rešitev. Kot razlog navajata preplet različnih dejavnikov prostora, tako
grajenih kot naravnih. Območje obravnave zato ločita na pozidan in
nepozidan prostor, pri čemer se urbanistično načrtovanje osredotoča na
grajeni prostor z jasno opredeljenimi mejami, krajinsko pa na preostali
prostor, za katerega zamejitve ni možno objektivno določiti.
Krajinska in urbanistična zasnova sta paralelna instrumenta, vendar je
njuna bistvena razlika v predmetu povezanih strokovnih znanj, v katerih
se razlikuje sam predmet obravnave in vsebinska izhodišča (Habjanič in
Jazbinšek, 1987).
Regionalno prostorsko načrtovanje
Prepletanja med regionalnim in krajinskim načrtovanjem so možna v
kontekstu obravnave širših območij, ki lahko segajo preko
administrativnih mej občin.
Kot razlaga Černe (2005) je regionalno načrtovanje osredotočeno na
konkreten geografski prostor regije, ki je ''tisto območje, kjer se srečujejo
in križajo ter prepletajo različni pojavi in procesi ter razvojni interesi''
(Černe, 2005: 127) in je jasno določeno z administrativno mejo. Iz tega
sledi, da gre za načrtovanje, v katerem se soočajo predvsem interesi
družbenega razvoja.
Krajinsko načrtovanje na drugi strani zanimajo predvsem razvojni
problemi v krajini, ki so odraz načrtovanih posegov nekega prihodnjega
družbenega razvoja in spontanih procesov v prostoru (Marušič, 1987).
Krajinska območja, ki jih krajinsko načrtovanje določa, so pri tem
zaokrožena z naravnimi mejami, kar pomeni njihovo subjektivno
zamejitev brez ozira na administrativne meje.
Sektorsko prostorsko načrtovanje
Sektorsko načrtovanje se v literaturi pojavlja kot svojevrstna dejavnost v
urejanju prostora, saj izhaja izključno iz narave svoje dejavnosti. Z
vnaprej določenimi območji vnaša v prostorsko načrtovanje lastne
planske opredelitve, ki jih sektor opredeljuje kot območja svojega interesa
(Mlakar, 2009).
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Večjih vzporednic s krajinskim načrtovanjem v literaturi ni zaslediti,
kvečjemu razlike. V primerjavi s slednjim ne stremi k celostnemu,
integralnemu načrtovanj, saj ne upošteva sočasnih dejavnikov, ki vplivajo
na delovanje kompleksne prostorske stvarnosti. Je načrtovanje, ki stremi
k parcialnemu urejanju prostora, pri katerih prednjačijo bodisi varstvena
načela bodisi načela funkcionalnega in ekonomsko učinkovitega razvoja
omrežja gospodarske javne infrastrukture.
2.3

Delitev krajinskega načrtovanja
Povzeto po Marušiču (1986), Rusovi (1987) in Ogrinu (2010) se krajinsko
načrtovanje deli na tri področja delovanja:
-

KRAJINSKO NAČRTOVANJE

Iz pregleda literature je razvidno, da krajinsko načrtovanje v slovenski
načrtovalski praksi ni nov pojem. Sklepamo, da večjih metodoloških
sprememb od 80. oziroma 90. let ni doživelo. Pri tem izstopa sprejetje
Evropske konvencije o krajini, ki je bila ratificirana v slovensko
zakonodajo v letu 2003. Gre za trenutno edini obvezujoči dokument na
mednarodni ravni, katerega namen je varstvo, upravljanje in načrtovanje
krajine. Najaktualnejši prispevek slovenske stroke v kontekstu
krajinskega načrtovanja so kvečjemu pripombe, ki so bile podane ob
oblikovanju nove prostorske zakonodaje (glej poglavje 3.1).
Nekaj osnovnih teoretičnih izhodišč krajinskega načrtovanja je že bilo
opredeljenih v sklopu različnih zvrsti prostorskih načrtovanj (glej poglavje
2.2).
Definicija
Krajinsko načrtovanje je dejavnost, za katero obstajajo različne definicije
o vsebini, namenu in predmetu načrtovanja, zato je po literaturi
nemogoče določiti takšno definicijo, ki bi bila vsesplošna in trajno
uporabna. S to zadrego so bili soočeni tudi pripravljalci ZUreP-2.
Povzeto po Ogrinu ima krajinsko načrtovanje svoj predmet, namen in
vsebino (Ogrin, 1976: 14-16, v Marušič, 2001b: 19):
-

V fizičnem smislu so predmet krajinskega planiranja naravni in
njim sorodni ali z njimi povezani sistemi na določenem območju.

-

V celoti vzeto je namen krajinskega planiranja varstvo in
napredek krajine in njihovih virov, s čimer se kvalificira kot
dejavnost, ki naj zagotavlja uveljavljanje dolgoročnih družbenih
interesov v varovanju okolja.

-

Vsebina krajinskega planiranja so procesi menjav in interakcij
med planiranimi rabami na eni in viri ali vrednotami na drugi
strani.

-

2.3.1

Krajinsko razvojno načrtovanje, ki nastopa v primeru, ko se pojavi
potreba po novih zelenih površinah.
Varovalno krajinsko načrtovanje, kjer je rezultat optimiziran
prostorski načrt, ki predstavlja izhodišče za lokacijske odločitve o
varstvu in razvoju v prostoru.
Krajinsko načrtovanje, kjer je rezultat krajinski načrt ali krajinska
zasnova, ki obravnava nepozidana območja pri usklajevanju
namenske rabe.
Krajina in krajinska območja

V literaturi je krajina običajno definirana kot sklop fizičnih struktur na
določenem območju, ki so rezultat medsebojnega delovanja in vplivanja
naravnih in človekovih dejavnikov (Urbanistični …, 2016). Ob tem
najnovejši predlog zakona ZUreP-2, objavljen maja 2017, poda natančno
in jasno definicijo krajine, saj jo opredeljuje kot območje, kot ga zaznavajo
ljudje in ima prepoznavne, kulturne ali poselitvene značilnosti, ki so
rezultat delovanja in medsebojnega vplivanja narave in človeka. Definicija
opredeljuje krajino kot naravno, kulturno in krajino v urbanem prostoru.
Krajinsko načrtovanje se ukvarja s krajino in procesi, zaradi katerih je
nastala in zaradi katerih je v prostoru še vedno prepoznavna. Kot navaja
Marušič (1986: 18) so predmet krajinskega načrtovanja ''naravni in z njim
sorodni ali z njim povezani sistemi na določenem območju'' kjer
izhodiščno gradivo izhaja iz drugih ved, kar pomeni, da je treba v procesu
načrtovanja nujno upoštevati znanja različnih disciplin.
Za krajinskonačrtovalsko dejavnost je pomembno razumevanje procesov,
ki izoblikujejo krajino, saj ti predstavljajo izhodiščno stanje načrtovanja.
Bratina Jurkovič (1999: 30) ugotavlja, da na strukturno stanje in delovanje
krajine bistveno vplivajo spremembe, ki so povezane s populacijo,
razvojem, vrednotami in politične razmerami. Dodaja, da krajino oblikujejo
interakcije med posameznimi spremembami, pri čemer loči naravne in
antropogene spremembe.
Členjenje krajine
Členjenje krajine na manjše prostorske enote je pri načrtovanju in
urejanju prostora nujno dejanje, saj gre pri tem za obravnavo nekega
širšega, zaključenega in kompleksnega območja. Členitev v krajinska
območja ali kakšne druge, manjše enote, je odvisno od konkretnega
primera. Določevanje meja je pri tem tesno povezano z globljim
razumevanjem strukture in delovanja krajine (Bratina Jurkovič, 1999).

V literaturi se pogosto omenja holističen pristop, ki krajino obravnava kot
vseobsežno celoto. Antrop (1998) v tem kontekstu dodaja, da je krajina
sestavljena iz komponent, ki imajo svojo dinamiko spreminjanja. Pravi, da
je takšen pristop potreben, vendar pripominja, da gre za abstrakten
koncept, ki je za marsikatero načrtovalsko nalogo neustrezen, saj se
izogne prav določevanju manjših prostorskih enot.
Osnovno izhodišče za členitev krajine v krajinskem načrtovanju so
ekološke značilnosti, zato obstaja (Marušič, 1986: 26):
-

krajinski pristop (regionalizacija), delitev po homogenih krajinskih
enotah in
parametrični pristop, delitev po sestavinah.

V sklopu določevanja krajinskih območij se omenja pojem krajinska
regija, ki je ''na podlagi klimatskih, geoloških značilnosti, reliefa in
površinskega pokrova določeno krajinsko območje'' (SPRS, 2004: 9).
Opredeljuje konkretna območja krajine s prepoznavnimi značilnostmi. Gre
za zaokrožena krajinska območja, za katera se predvideva tak prostorski
razvoj, ki ohranja njihovo celovito prepoznavnost. Takšna krajinska
območja lahko imajo kulturni in simbolni pomen, ki je odraz pestre
kulturne krajine, stavbne in naselbinske dediščine in naravnih vrednot
(SPRS, 2004).
Utemeljitev razlogov za kompleksno obravnavo krajinskih območij
Krajinska območja odražajo kompleksnost na več načinov. Izražajo jo
krajinske sestavine, ki so med seboj v tesni povezanosti in odvisnosti.
Kompleksno dejanje je že samo določevanje meja. Marušič (1986) pravi,
da lahko meje krajinskih območij segajo preko obstoječih naravnih
struktur, kot so doline, planote, polja, pogorja, pri čemer mu je v pomoč
regionalizacija. Rusova (1987) ob tem dodaja, da je meja krajinskega
območja celoten obseg območja, kjer se pojavljajo neskladja med
različnimi rabami. Kiemstedt (1994), ki izhaja iz parametričnega pristopa,
za določitev območij predlaga kartiranje biotopov.
Kompleksnost krajinskih območij se vsekakor izraža v zgradbi krajinskih
sestavin. Sestavljena so iz različnih reliefnih značilnosti, vegetacijskih,
hidroloških in drugih območij (Vučer in Potočnik, 1987). Iz tega sledi, da
so krajinska območja sicer zaokrožena območja, vendar se znotraj njih
prepletajo različni tipi krajin. Neko krajinsko območje lahko znotraj svojih
navideznih naravnih meja zajema agrarno krajino, mestno krajino, vodno
in obvodno krajino, kjer ima vsaka svoje strukturne značilnosti.
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2.3.2

Krajinska zasnova in krajinski načrt

Literatura, predlagane nove zakonske rešitve in razmišljanja stroke ločijo
krajinsko zasnovo in krajinski načrt. Krajinska zasnova je v sistemu
prostorskih aktov praviloma opredeljena kot strokovna podlaga na
strateški ravni, krajinski načrt pa kot prostorski akt na izvedbeni ravni.

-

V literaturi avtorji Matos (1987: 13), Vučer in Potočnik (1987: 30) ter
Goriup (1977: 34) navajajo naslednje sestavine krajinske zasnove:

V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljene značilnosti obeh
instrumentov. Vsebina in metodologija krajinske zasnove sta v večini
povzeta iz literature po Marušiču, krajinski načrt pa je definiran na način,
kot ga je predlagala aktualna praksa v pripombah na zakonske rešitve
ZUreP-2. Odstavek, ki govori o fleksibilnosti obeh instrumentov, povzema
razmišljanje krajinskoarhitekturne stroke, ki je bilo podano v času
medresorskega usklajevanja omenjenega predloga zakona aprila 2017.

-

Krajinska zasnova

-

Gre za strateški planski akt, definiran kot razvojni dokument urejanja
prostora, analogen urbanistični zasnovi. Ta na ravni strokovne podlage
prepoznava omejitve, potrebe, kakovosti obstoječega stanja in poda
usmeritve in podrobnejše določitve urbanistično-arhitekturnega razvoja
naselja (Pripombe …, 2016). Krajinska zasnova ima sposobnost, da
presega sektorska in druga razvojna načrtovanja, saj načrtovane rabe in
dejavnosti uskladi z naravnimi danostmi, pri čemer upošteva posamezne
zahteve nosilcev urejanja prostora.
Povzeto po Marušiču (1987) lahko krajinska zasnova ponudi
kakovostnejše prostorske rešitve tako pri načrtovanju kot umeščanju
programov v prostor. Je družbeni dokument, ki se sooča s protislovnimi
situacijami, v katerih je treba zagovarjati interes družbe tako iz vidika
varstva kot tudi razvoja.
Načrtuje tista kompleksna krajinska območja, kjer so izraženi razvojni
problemi in hkrati težnja po varstvu. Marušič ob tem ločuje tri skupine
območij, za katere je zahtevano načrtovanje s krajinsko zasnovo
(Marušič, 1986: 18):
1)
-

Območja, kjer so izraženi razvojni problemi:
neugodni procesi, nevarnosti,
ogroženost, nevarnost, razvoj, ki bi ogrozil naravne vire
razvojna problematika,
območja z nasprotujočimi interesi (kmetijstvo, vodno
gospodarstvo, rekreacija, …).

2) Območja stagnacije, nazadovanja.
3) Območja, kjer se v krajini predvideva:
- zidava energetskih, infrastrukturnih in industrijskih objektov,

agromelioracije, živinorejski obrati,
vodne regulacije na rekah,
odpiranje dnevnih kopov.

-

planske usmeritve (ugotavljanje potreb, določitev ciljev,
opredelitev meril za doseganje ciljev);
usmerjanje dejavnosti (določitev usmeritev in oblikovanje
koncepta organizacije dejavnosti namenske rabe);
prostorska organizacija (določitev kriterijev za posamezne režime
znotraj območij rab);
podrobna zasnova namenske rabe (strategija uresničitve plana in
organizacija dejavnosti);
priprava optimalne kombinacije rab, prioritete rab, izključitev
posameznih rab, nabor krajinskih ukrepov za varstvo, urejanje,
razvoj in preoblikovanje krajine.

Metodologijo izdelave krajinske zasnove podrobneje opredeljujejo Vučer
in Potočnik (1987:26) ter Rusova (1987):
1) Določitev ciljev, opredelitev razvojnega programa.
2) Opredelitev območij in pojavov ekoloških značilnosti
(inventarizacija in predanaliza z razpravo o zakonitostih):
- opredelitev območja,
- strokovne podlage nosilcev urejanja prostora,
- inventarizacija,
- analize območja.
3) Značilnosti prostora in možne spremembe namenske rabe
(vrednotenje):
- priprava analiz ranljivosti in privlačnosti,
- uporaba vrednostnih analiz,
- uporaba analize ustreznosti,
- izdelava načrta.
4) Variante in vrednotenje načrta, javna razprava, odločitev o
varianti.
Krajinski načrt
Krajinski načrt kot samostojen izvedbeni planski akt je lahko analogen
urbanističnemu načrtu. Ta za območje mesta, naselja in druga urbana
območja poda podrobnejša urbanistična določila. Namen krajinskega
načrta kot izvedbenega akta pomeni tudi osnovo za pridobitev
gradbenega dovoljenja. V projektu za gradbeno dovoljenje (PGD) se

poleg načrta stavb prikaže risba zunanje ali krajinske ureditve, ki predvidi
obdelavo odprtega prostora in se ne reducira zgolj na gradbenotehnične
ureditve.
Podobno kot krajinska zasnova se krajinski načrt izdela za širša
zavarovana območja ter za območja nasprotujočih si interesov in sanacije
razvrednotenj v krajini. Pripravi se kot celosten pogled na določeno
območje, kot so na primer zavarovana območja narave, dediščinska
kulturna krajina ali kako drugo krajinsko območje (Pripombe …, 2016).
Krajinski načrt vključuje bolj podrobne ureditveno-načrtovalske rešitve in
koncepte (prereze, skice, shematske prikaze oblikovanja objektov in
ureditev, preoblikovanje terena, prilagajanja krajinskih vzorcev). Poda tudi
usmeritve za upravljanje območij, ki se po potrebi sklicujejo na občinski
prostorski načrt (OPN) (Pripombe …, 2016).
Fleksibilnost krajinske zasnove in krajinskega načrta
Stroka vidi krajinsko zasnovo in krajinski načrt kot dokumenta
fleksibilnosti in usklajevanja interesov na različnih ravneh. To se odraža v
tem, da sta lahko oba pravna akta integrirana na različnih ravneh
načrtovanja, pri čemer je določevanje območij obdelave prilagojeno
konkretnemu primeru.
Krajinska zasnova (KZ) se lahko kot strokovna podlaga integrira v
različna določila in dokumente, kar predstavlja zares širok razpon
uporabnosti. Lahko se prenese v določila strateških aktov regionalnega
prostorskega plana (RPP) ali/in občinskega prostorskega plana (OPP), v
namensko rabo OPN, prostorske izvedbene pogoje (PIP) za posamezne
enote urejanja prostora (EUP), v odlok o urejanju in podobe naselij in
krajine, v občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) in v upravljavske
načrte za zavarovana območja, ki jih zahteva Zakon o ohranjanju narave
(ZON).
Krajinski načrt, ki je lahko integriran v OPPN, se izdela za posamezna
območja KZ ali dele teh območij v primeru, ko se izkaže potreba po
izvedbenem aktu. OPPN bi po mnenju stroke moral biti instrument
celovitega načrtovanja zaokroženih krajinskih območij, širših zavarovanih
območij in podlaga ali sestavni del upravljavskih načrtov. OPPN bi se štel
tudi kot konservatorski načrt, v kolikor bi bilo v obravnavi območje
dediščinske krajine.
Glede na vse zapisano pomeni, da so vsebine urejanja krajine, kot jih je
opredelila stroka ob oblikovanju novega zakona ZUreP-2, zasnovane na
podlagi jasno zastavljenega koncepta zasnove. Na tak način se doseže
zagotavljanje celovitosti načrtovanja na strateški ravni, ki poteka
neodvisno od občinskih meja. Gre torej za obravnavo zaokroženih
krajinskih območij na strateški ravni, pri čemer je OPPN določen kot zelo
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fleksibilen izvedbeni prostorski akt, ki je lahko izdelan kot smiseln
krajinski načrt (Mlakar in Hudoklin, 2017).
Magistrska naloga v nadaljevanju gradi krajinsko zasnovo na podlagi
jasnega strateškega razvojnega in varstvenega koncepta, ki čemer so
zajete prvine krajinskega načrta, ki so opredeljeni kot pogoji za urejanje.
Ob tem je treba opozoriti na dejstvo, da metoda dela omogoča pripravo
vsebin po vertikali, za potrebe različnih hierarhičnih ravni aktov.
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3

PREGLED PRAVNIH AKTOV

3.1

PROSTORSKA ZAKONODAJA REPUBLIKE SLOVENIJE

Namen pregleda je ugotoviti, na kakšen način so vsebine urejanja krajine
zajete v trenutni in nekdanji zakonodaji. Pregledani in izpisani so bili tisti
členi, ki na kakršenkoli način obravnavajo vsebine urejanja krajine.
Podčrtani so tisti deli stavkov, ki podrobno opredeljujejo vsebino ali
izdelavo krajinske zasnove.
Pregledani in primerjani so bili naslednji zakoni oziroma predlogi
zakonov:

po dogovoru o temeljih srednjeročnega družbenega plana v planskem
obdobju predvideni posegi v prostor ali druge obveznosti z urejanjem
prostora''.
Drugi odstavek omenjenega člena srednjeročnemu družbenemu planu
občine nalaga, da posebej določi območja na katerih se bo gradilo ali
izvajalo posege. Za ta območja nalaga izdelavo prostorskega
izvedbenega načrta, ki določa (med drugim):
-

pogoje za usklajevanje različnih interesov glede razmestitve
dejavnosti na posameznem območju;
pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje;
pogoje za varovanje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih
vrednot človekovega okolja.

-

Zakon o urejanju prostora iz leta 1984 (ZUreP), ki je razveljavljen.

-

Zakon o urejanju prostora iz leta 2002, sprejet leta 2003 (ZUreP1). Pregledana je bila osnovna verzija zakona, ki je v 60. členu
vsebovala vsebine krajinske zasnove. Omenjen člen oziroma
zakon sta razveljavljena.

Tretji odstavek člena pravi, da srednjeročni družbeni plan določa tudi
območja, kjer se predvideva urejanje kmetijskih zemljišč ter območja
sanacije tam, kjer se je prenehalo izkoriščanje rudnin ali odlaganje
odpadkov.

Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007 (ZPNačrt), ki je
trenutno v veljavi.

Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (2002)

-

Prvi predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) iz leta 2015 in
njegova zadnja različica, objavljena maja 2017. Sočasno so bile
pregledane pripombe, ki jih je na prvi predlog zakona podala
skupina Odgovorno do prostora! (OdP!).

Zakon o urejanju prostora - ZUreP (1984)
Območja, ki jih dolgoročni plan družbenopolitičnih skupnosti posebej
opredeli, so po drugem odstavku 2. člena ''območja kmetijskih zemljišč,
gozdov, vodnih rezervatov in vodnih površin, območja rudnih nahajališč
ter območja naravne in kulturne dediščine, ki so pomembna za dolgoročni
razvoj'' in so opredeljena kot območja krajinske zasnove.
30. člen v drugem odstavku opredeljuje smernice dolgoročnega plana
občine, ki določajo naselja in skupine med seboj prostorsko in
funkcionalno povezanih naselij in krajinska območja, za katera se v
dolgoročnem planu podrobneje določijo planske usmeritve za urejanje
prostora. Pri tem 36. člen nalaga, da se v primeru, ko krajinska območja
segajo na ozemlje več občin, pripravi skupne občinske strokovne
podlage. Občinam nalaga usklajevanje med pripravo in sprejemanjem
planskih usmeritve za celovito urejanje teh območij.
Pomemben je 43. člen, ki v prvem odstavku pravi, da ''srednjeročni
družbeni plan občine v prostorskih sestavinah podrobno določi prostorsko
organizacijo dejavnosti in namensko rabo prostora na območjih, kjer so

17. člen (prostorski akti) krajinsko zasnovo skupaj z urbanistično zasnovo
v sistemu prostorskih aktov opredeli kot sestavni del občinskih
prostorskih aktov oziroma strategije prostorskega razvoja občine (17. člen
(4)), pri čemer drugi odstavek 48. člena pravi, da lahko izhodišča za
pripravo urbanistične in krajinske zasnove določi tudi regionalna zasnova
prostorskega razvoja.
56. člen (namen strategije prostorskega razvoja občine) v prvem
odstavku ''določa usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru'', kjer 57. člen
(vsebina strategije prostorskega razvoja občine) določa (med drugim): (5)
zasnovo razvoja in urejanja krajinskih območij – krajinske zasnove, ki
lahko služi le kot dopolnitev.
Najpomembnejši je 60. člen (krajinska zasnova), ki podrobneje določa
namen, sestavine in območja za katera se predvideva izdelava krajinske
zasnove. Natančna vsebina člena je podana v preglednici (glej
preglednico 1).
Krajinska zasnova se omenja tudi sklopu občinskega lokacijskega načrta,
katerega namen je, po prvem odstavku 72. člena, da se: ''podrobneje
načrtujejo posamezne prostorske ureditve'', zlasti ''ureditve območij, ki so
predvidena za sanacijo in prenovo ter širitev naselij v skladu z
urbanistično in krajinsko zasnovo'' (72. člen (3)).

Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (2007)
Cilji prostorskega načrtovanja so po 3. členu ZPNačrt (1) ''omogočiti
skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in
interesov razvoja z javnimi koristmi na območjih varstva okolja,
ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe
in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami''.
10. člen (načelo strokovnosti) nalaga, da morajo ''prostorski akti temeljiti
na strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih prostora ter biti
pripravljeni skladno s strokovnimi metodami prostorskega načrtovanja ter
kakovostnega urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja''.
Vsebina občinskega prostorskega načrta je (39. člen, drugi odstavek)
določa (med drugim) 2. ''usmeritve za razvoj poselitve in za celovito
prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe
zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev''.
86. člen (prikaz stanja prostora) je po prvem odstavku obvezna podlaga
za pripravo prostorskih aktov in vsebuje (med drugim) 2. ''prikaz
varstvenih, zavarovanih, degradiranih, ogroženih in drugih območij, na
katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen pravni režim''.
Predlog Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2
Priprava nove prostorske zakonodaje traja od leta 2015. Istega leta je bil
oblikovan prvi predlog zakona, v maju 2017 pa je bila objavljena zadnja,
torej aktualna verzija, sprejeta na Vladi RS. V tem obdobju je prostorska
stroka podala ogromno pripomb, ki so bila v zadnji različici predloga
zakona v večini primerov upoštevane.
V nalogi sta omenjeni prva in zadnja verzija predloga zakona ZUreP-2,
objavljeni novembra 2015 in maja 2017. Povzete so tudi pripombe, ki jih
je februarja 2016 v zvezi s krajinsko zasnovo in krajinskim načrtom
podala skupina OdP!.
Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), objavljen novembra
2015
Prvi predlog zakona ZUreP-2 v svoji vsebini ni obravnaval krajinskih
vsebin. Krajina se je pojavljala v posameznih delih členov v zvezi z
ohranjanjem njene prepoznavnosti (9., 37., 39., 45. člen) in z ohranjanjem
njenih privlačnih delov (39. člen) (Osnutek predpisa, 2015).
Za krajino ni predvidel nobenega instrumenta urejanja. Sestavni del
strateškega dela občinskega prostorskega načrta (95. člen) je med
drugim poleg usmeritev za razvoj poselitve ter zasnove gospodarske
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javne infrastrukture vseboval usmeritve za razvoj v krajini, kar v primerjavi
z obstoječim ZPNačrt ni bila nobena novost.

prostorski akt temveč ''le'' strokovna podlaga, se interesi uskladijo na
nivoju strokovnih podlag'' (Pripombe …, 2016: 101).

Pripombe skupine Odgovorno do prostora! na predlog Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-2), objavljene februarja 2016
Skupina OdP! je v pripombah na prvi predlog zakona ZUreP-2 izpostavila
problematiko, da krajina že od uveljavitve zakona ZPNačrt iz leta 2007
nima ne skrbnika, nosilca urejanja prostora, ki bi bil pristojen za krajino,
ne krajinske politike in da nima predpisa, ki bi mu bila skrb celovito
urejanje, načrtovanje in varstvo krajine.

70. člen (namen in vsebina regionalnega prostorskega plana) v šesti točki
nalaga: (6) ''vsebuje usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem
usmeritve za razvoj poselitve, za razvoj gospodarske infrastrukture in za
urejanje krajine s poudarkom na ohranjanju krajinske identitete''.
76. člen (namen in vsebina občinskega prostorskega plana) v prvi točki
navaja vsebine, ki jih določi OPP. Najpomembnejša je zadnja alineja, ki
opredeljuje: ''območja, za katera se izdela urbanistična ali krajinska
zasnova''.

UN in KZ bi bila izdelana za pomembnejša naselja in za pomembnejša
krajinska območja, pri čemer so bile predlagane naslednje opcije:

-

UN in KN kot dokumenta in posledično pravna podlaga, pravno
izhodišče za (bolj obvezujoče) DPN, RPN, OPN in OPPN;
UN in KN kot strokovni podlagi, ki sta posledično strokovno
izhodišče (manj obvezujoče) za pripravo DPN, RPN, OPN,
OPPN;
v primeru, da se dokumenta definirata kot razvojna dokumenta,
sta imenovana UZ in KZ.

V sklopu potrebnih strokovnih podlag za izdelavo KN izpostavljajo
integracijo planskih aktov na različnih ravneh: ''Za območja, za katera
potrebujemo UN in KN, bi morali imeti strokovno podlago, predlog
urejanja na strateški ravni (torej nekako kot nekdanji UZ in KZ), ki bi se
vgradil v strateški del OPN (oz. v Strategijo prostorskega razvoja občine
oz. v Regionalni prostorski plan), ki bi temeljil na obvezni strokovni
podlagi za UN in KN'' (Pripombe …, 2016: 99).
Kot enega glavnih razlogov za uvedbo krajinskega načrta navajajo, da v
krajino posega mnogo resorjev, ki na različne načine uresničujejo svoje
razvojne in varstvene interese: ''vsak resor ima svoj zakon, ki določa
poseganje v krajino na svoj način, praviloma ozko zamejeno in parcialno''
(Pripombe …, 2016: 101). Nimamo predpisa, ki bi vse prisotne resorje
združil v enem dokumentu in tako odvzel težnje sektorskemu
načrtovanju: ''krajinski načrt (KN) bi lahko bil torej eden izmed prostorskih
aktov, v katerem se odrazijo usklajeni interesi; v kolikor pa KN ne bo

62. člen (obvezne strokovne podlage) v tretji točki nalaga: (3) ''Kot
obvezna strokovna podlaga za pripravo regionalnega prostorskega plana
ali občinskega prostorskega plana se za posamezna krajinsko
zaokrožena območja izdela krajinska zasnova'', s čimer določa območja
za katere se izdela krajinska zasnova.
Najpomembnejši je 64. člen (krajinska zasnova), ki predvidi namen in
vsebino krajinske zasnove, ki se ustrezno prilagodi vrsti, vsebini in
namenu prostorskega akta, za katerega se pripravlja. Natančna vsebina
omenjenega člena je zapisana v preglednici na naslednji strani (glej
preglednico 1).

Stroka je predlagala uvedbo krajinskega načrta, ki bi bil analogen z
urbanističnim načrtom in bi se izdelal za širša zavarovana območja
narave, dediščinsko kulturno krajino in za druga krajinska območja, ki so
razvojno pomembna (primer konkretnih ureditev: usmerjanje
prostorskega razvoja in upravljanje prostora v krajinskih, regijskih parkih,
na območjih predvidenih večjih ureditev kmetijskih zemljišč, rekreacijskih
ureditev, vodnogospodarskih ureditev). Njegovo aktivnost bi se zagotovilo
z upravljavskim načrtom (Pripombe …, 2016).

-

Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), objavljen maja 2017

116. člen (namen OPPN) nalaga: (1) ''je prostorski akt, s katerim se
podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih in za namen (med
drugim):
-

Slika 2: Sistem prostorskih aktov kot jih predlaga skupina Odgovorno do prostora!
(Pripombe skupine …, 2016: 51).

Navajajo, da bi bil krajinski načrt vseobsežen prostorski akt s tako
konceptualno oz. strateško kot izvedbeno (in upravljavsko) ravnijo bolj
učinkovit kot upravljavski načrt po ZON, ki ni prostorsko/lokacijsko
določilen.
Namen predloga sistema pravnih aktov je jasno strukturiranje aktov, ki so
prilagojeni različnim ravnem obravnave prostora. Ob tem je treba
kvečjemu priznati, da je tak sistem neroden zaradi velikega števila
različnih aktov. Optimizacija zakonske rešitve je zato kasneje šla v smer
enostavnega sistema z manjšim številom različnih, toda zelo fleksibilnih
prostorskih aktov.

turističnih in rekreacijskih dejavnosti v krajini;
urejanja drugih problemsko ali prostorsko zaključenih območij v
naselij ali krajini, če je to strokovno utemeljeno.

V nadaljevanju je v preglednici podana primerjava navedenih aktov v
povezavi s vsebinami krajinske zasnove.
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Preglednica 1: Pregled pravnih aktov, ki obravnavajo vsebine krajinske zasnove.

Sistem
prostorskih
aktov

ZUreP (1984)
a) Dolgoročni plan SRS, srednjeročni družbeni
plana SRS

ZUreP-1 (2002)
a) Državni prostorski akti: SPRS, prostorski red
Slovenije, državni lokacijski načrti

ZPNačrt (2007)
a) Državni prostorski akti: državni strateški
prostorski načrt, državni prostorski načrt

Predlog ZUreP-2 (maj 2017)
a) Državni prostorski akti: SPRS, državni
prostorski načrt

b) Srednjeročni družbeni plan občine, dolgoročni
plan občine

b) Občinski prostorski akti: strategija
prostorskega razvoja občine, prostorski red
občine, občinski lokacijski načrt

b) Občinski prostorski akti: občinski prostorski
načrt, občinski podrobni prostorski načrt,

b) Regionalni prostorski akti: regionalni prostorski
plan

c) Medobčinski prostorski akt: regionalni
prostorski načrt

b) Občinski prostorski akti: občinski prostorski
plan, občinski prostorski načrt, občinski podrobni
prostorski načrt

c) Plani samoupravnih interesnih skupnosti

c) Skupni prostorski akt (država in občina):
regionalna zasnova prostorskega razvoja

Komentar
Nov predlog zakona z delitvijo na strateške in
izvedbene akte vzpostavlja jasno hierarhijo
pravnih aktov in s tem prepreči podvajanje
vsebin. Nadgradi obstoječi sistem (iz ZPNačrt);
regionalno načrtovanje z RPP-ji vzpostavi na
enakovredno raven državni in občinski ravni
načrtovanja.

KZ v sistemu
prostorskih
aktov

Sestavina dolgoročnega plana občine

Vsebina strategije prostorskega razvoja občine
kot posamezna sestavina, izhodišča lahko določi
tudi regionalna zasnova prostorskega razvoja

Odstranjena iz zakona

Obvezna strokovna podlaga za pripravo
regionalnega prostorskega plana ali občinskega
prostorskega plana (62. člen (3))

V večini zakonov enako zastavljena kot
strokovna podlaga za izdelavo RPP in OPP,
izjema ZPNačrt, ki jo iz zakona izbriše in ne
predvidi nobenega nadomestnega instrumenta.
Nov predlog zakona jo prvi in edini predvidi kot
pravno obvezno strokovno podlago.

Opredelitev KZ

Planske usmeritve za varovanje in razvoj naravnih
in z delom pridobljenih vrednot človekovega
okolja, za usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru
in prostorsko organizacijo, podrobnejša zasnova
namenske rabe (35. člen)

Določitev strategije prostorskega razvoja krajine,
uskladitev in podrobna določitev načinov
prostorskega urejanja v krajini (60. člen (1))

Območja KZ delno zajeta v izvedbenem delu
občinskega prostorskega načrta pri določitvi
pogojev za umeščanje objektov v prostor (43.
člen) in pri vsebini občinskega podrobnega
prostorskega načrta (56. člen)

Namenjena usmerjanju in podrobnejši določitvi
prostorskega razvoja in varstva na posameznih
območjih v krajini (64. člen (1))

V večini zakonov enako opredeljena z
namenom usmerjanja varstva in razvoja širših
območij v krajini. ZPNačrt vsebine KZ omeji
zgolj kot pogoje PIP-ov in vsebino OPPN-jev.

Vsebina KZ

Pogoji za ohranitev in razvoj naravnih in z delom
pridobljenih vrednot človekovega okolja; območja
kmetijskih zemljišč in gozdov, območja za
raziskovanje in pridobivanje rudnin in druge
primarne rabe; območja za poselitev in
infrastrukturo; vodnogospodarske ureditve;
usmeritve za oblikovanje in varovanje krajine (35.
člen)

Zasnova namenske rabe prostora; usmeritve za
razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko
organizacijo; usmeritve in pogoji za urejanje
prostora; prikaz površin za javno dobro (60. člen
(2))

Prostorski izvedbeni pogoji (43. člen, 4. točka)
določitev pogojev za celotno ohranjanja kulturne
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in
naravnih dobrin in varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Občinski podrobni prostorski
načrt (56. člen, 6. točka) določi rešitve in ukrepe
za celotno ohranjanje kulturne dediščine, (7.
točka) določuje rešitve in ukrepe za varstvo
okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave

Razvojni in varstveni koncept območja; usmeritve
za razporeditev dejavnosti v prostoru; zeleni
sistem območja; usmeritve za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje; 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 (62. člen (1))

Zajet je širok spekter vsebin, ki določajo
usmeritve in pogoje za urejanje prostora.
Izstopa nov predlog zakona, saj jo doda kot
obvezno vsebino izdelavo varstvenih in
razvojnih konceptov, s katerim se opredelijo
jasni cilji načrtovanja za zaključeno krajinsko
območje. ZPNačrt za območja prevladujočih
naravnih sestavin določa rešitve in ukrepe,
omejene zgolj na varstvo, pri čemer ne
upošteva celostne obravnave prostora.

Območja KZ

Območja izven ureditvenih območij naselij, kjer je
izražen poseben družbeni interes zaradi krajinskih
in drugih vrednot človekovega okolja; območja
različnih interesov pri rabi prostora ali predvidevanj
o večjih posegih, ki bi bistveno spremenili odnose
v krajini (35. člen)

Obstoječa, predvidena širša zavarovana
območja; območja, v katerih so predvidene
prostorske ureditve, ki bi lahko vplivale na krajino,
kulturno dediščino, ohranjanje narave ali
trajnostno rabo naravnih dobrin; območja
navzkrižnih interesov v zvezi z rabo; degradirana
območja (60. člen (3))

Ni navedenih območij, ki jih ureja KZ

Za posamezna krajinsko zaokrožena območja, če
so predvidene prostorske ureditve, ki vplivajo na
krajino, zeleni sistem, kulturno dediščino,
ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč,
trajnostno rabo naravnih virov, na prepoznavne
značilnosti območja; če gre za sanacijo
razvrednotenega območja; če se pojavljajo
nasprotujoči interesi; za varovana območja po
predpisih s področja varstva kulturne dediščine,
za pripravo OPN, če tako zahteva OPP ali RPP
(62. člen (3), (4))

Podobne opredelitve območij vseh zakonov in
predloga zakona. Ta doda pomembna območja
za katere se predvideva izdelava KZ – varovana
območja po predpisih s področja varstva
kulturne dediščine. Gre za izjemne krajine, ki v
preteklosti niso bile zajete.
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3.2

PREGLED PRIMEROV DOBRE PRAKSE IZ TUJINE

Primeri dobre prakse so bili obravnavani na dveh ravneh. Najprej je bil
raziskan pravni okvir prostorskega načrtovanja posamezne države
oziroma posameznih zveznih dežel, znotraj tega so bile pregledane
vsebine urejanja krajine.
V naslednjem koraku so bili poiskani tisti primeri krajinskih načrtov
oziroma načrtov krajinskih ureditev, ki kažejo skladnost izdelave načrtov s
pravnimi akti. Predstavljeni primeri dobre prakse kažejo na širok razpon
obravnave krajinskih vsebin tako na občinski in regionalni kot tudi na
strateški in izvedbeni ravni. Za vse predstavljene primere je bilo
ugotovljeno, da se v hierarhiji pravnih aktov vsebine urejanja krajine
najprej obravnavajo na uveljavljeni regionalni ravni, ki predstavlja okvir za
vse prostorskonačrtovalske instrumente na nižji hierarhični ravni. Vsi
primeri dobre prakse so iz držav, kjer je sistem prostorskega načrtovanja
razvit na jasni hierarhiji pravnih aktov vse od transnacionalne pa do
lokalne ravni načrtovanja. Prostorsko načrtovanje je na zelo visokem
nivoju, kar je tudi najverjetneje tudi razlog, da je učinkovito.
3.2.1

Nemčija (zvezna dežela Bavarska)

Krajinsko načrtovanje je v sistemu prostorskega načrtovanja zvezne
dežele Bavarske integrirano na vseh ravneh načrtovanja. Vsaka raven
predvideva izdelavo različnih načrtovalskih instrumentov, katerim skupen
cilj je varstvo obstoječih naravnih danosti in nega krajine
(Planungsebenen …, 2017).

Slika 3: Sistem integracije krajinskega načrtovanja na primeru zvezne dežele Bavarske.
Vodoravne puščice simbolizirajo integracijo krajinskonačrtovalskih instrumentov na

posamezni ravni načrtovanja. Navpične puščice predstavljajo hierarhijo planskih
instrumentov, kjer posamezni instrument izpolnjuje cilje akta, ki leži hierarhično višje
(prirejeno po Planungsebenen …, 2017).

Pravno podlago na državni ravni predstavlja Bundesnatuschutzgesetz
(BNatSchG), ki se dopolnjuje s posameznimi zakoni varstva narave in
usmeritvami evropskega prava. Podaja skupne usmeritve za
uresničevanje ciljev varstva narave in nege krajine. Najpomembnejši je
drugi odstavek (Landschaftsplanung), ki v členih § 9 do § 12 podaja
skupne naloge, vsebine in pogoje za izdelavo krajinskonačrtovalskih
instrumentov na vseh ravneh načrtovanja. Člen § 9 v tretji točki podrobno
nalaga, da morajo prostorski načrti upoštevati tako dejansko kot
pričakovano stanje krajine z potrebnimi ukrepi za dosego zastavljenih
ciljev varstva narave (Gesetz über Naturschutz …, 2009).
Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) v drugem poglavju
opredeljuje vsebine krajinskega načrtovanja, nege krajine, splošnega
varstva narave in krajine, ob upoštevanju vsebin, ki jih predhodno določa
BNatSchG. Izstopa druga točka četrtega člena omenjenega zakona, ki
nalaga izdelavo krajinskega načrta (nem. Landschaftsplan) na občinski
ravni. Ta je po zakonu sestavina načrta namenske rabe prostora (nem.
Flachenutzungsplan), načrta zelenega sistema (nem. Grunordnungsplan)
in del zazidalnega načrta (nem. Bebauungsplan) za določen odsek
občine (Gesetz über den Schutz …, 2011).
Primer integriranega krajinskega načrta občine Weiltingen na
Bavarskem

Slika 5: Pregledna karta izseka regionalnega načrta za občino Weiltingen. Z zeleno
šrafuro so označena krajinska območja in rečni koridorji, z rjavo šrafuro označena
območja kopov mineralnih surovin (Flachennutzungsplanes …, 2005).

Slika 4: Odsek načrta namenske rabe prostora občine Weiltingen z integriranim
krajinskim načrtom. Na sliki so označene vsebine, ki zadevajo izključno krajinski načrt
(Flachennutzungsplanes …, 2005).
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3.2.2

Avstrija (zvezna dežela Štajerska)

V primerjavi z nemško zvezno deželo Bavarsko avstrijska zvezna dežela
Štajerska v svoji zakonodaji ne opredeljuje krajinskega načrtovanja v
ločenih členih. Vsebine urejanja krajine, kot jih opredeljuje prostorsko
načrtovanje, so integrirane v sklopu različnih planskih instrumentov na
deželni, regionalni ali lokalni ravni. V sklopu varstva narave obstajajo
načrti krajinskih območij (nem. Landschaftsrahmenplan) in načrti nege
krajine (nem. Landschaftpflegeplan), ki so prav tako integrirani v druge,
največkrat strateške prostorske akte (Knoll, 2008).
Pravno podlago na deželni ravni predstavlja štajerski zakon o urejanju
prostora Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010 (stROG), v
katerem se vsebine krajinskega načrtovanja pojavljajo v različnih členih.
Člen § 3 (nem. Raumordnungsgrundsatze) govori o vzpostavljanju
prostorskega reda, kjer v drugi točki navaja nabor ciljev, ki med drugim
vključujejo cilje nege in varstva krajine pred škodljivimi vplivi ter
ohranjanje območij, na katere lahko vplivajo različne rabe
(Steiermärkisches Raumordnungsgesetz, 2010).

Slika 6: Sistem krajinskega načrtovanja v avstrijski deželi Štajerski. Vsebine krajinskega
načrtovanja se prepletajo v sklopu prostorskega načrtovanja in varstva narave (cit. po
Knoll, 2008: 15).

Steiermarkisches Naturschutzgesetz (NschG) v členih § 2 in § 31 nalaga
izdelavo načrta krajinskih območij (nem. Landschaftrahmenplan) in načrta
nege krajine (nem. Landschaftspflegeplan). Člen § 2 (Schutz der Natur
und Landschaft) govori o varstvu narave in krajine, pri čemer navaja, da
je treba ob zasnovanju razvojnih načrtov nameniti posebno pozornost
ohranjanju ekološkega značaja krajine.
Tretja točka omenjenega člena ob tem dodaja, da se v sklopu izdelave
razvojnih programov (nem. Entwicklungsprogramme) za posamezna
funkcionalna območja pripravi integriran načrt krajinskih območij (nem.
Landschaftrahmenplan). Območje obdelave je lahko celotna dežela ali le
posamezni deli, za katere se predvideva uskladitev ukrepov za varstvo in
nego krajine. Ob tem pa člen § 31 (Landschaftspflegeplan) opredeljuje
takšen načrt nege krajine, ki je prav tako skladen z razvojnim programom
(Steiermärkisches Natuschutzgesetz, 1976).
Primer regionalnega načrta planske regije Mürzzuschlag dežele
Štajerske z integriranimi vsebinami urejanja krajine

Slika 8: Primer regionalnega načrta planske regije Mürzzuschlag v deželi Štajerski.
Vsebine varovanja in nege krajine so integrirane v pripravo regionalnega razvojnega
programa (nem. Entwicklungprogramm). Prikazane so prednostne razvojne cone (desno
spodaj), z zeleno šrafuro označene glavne zelene cone, biotopi in zavarovana območja
(levo zgoraj). Zelene puščice simbolizirajo ekološke koridorje (levo zgoraj) (REPRO
Mürzzuschlag…, 2009).

Slika 7: Primer obdelave zelenih con za pripravo regionalnega načrta planske regije
Mürzzuschlag. S temnozeleno barvo so označena zavarovana območja, biotopi in
območja varovane krajine. Z roza in rumeno barvo so označena območja usklajevanja
konfliktov med zaledjem kmetijskih zemljišč in industrijo (Planungsmethodik …, 2009).
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3.2.3

Škotska

Krovni prostorskonačrtovalski zakon Town and Country Plannig
(Scotland) Act 1997 usmerja rabo in razvoj prostora na ozemlju Škotske,
pri čemer dopolnitve zakona (The Town and Country Planning (Hierarcity
of developments) (Scotland) Regulations 2009) določajo okvir sistema
načrtovanja, ki temelji na razvojnem načrtovanju na nacionalni (angl.
national developments), osrednji (angl. major developments) in lokalni
(angl. local developments) ravni (A Guide …, 2009).

Razvojni načrti vsebine zelene infrastrukture vključujejo na vsaki ravni
posebej. Delijo se na (Green …, 2011:6):
1) strateški razvojni načrt (angl. strategic development plan);
2) lokalni razvojni načrt (angl. local development plan);
3) dopolnilne načrtovalske smernice (angl. supplementary planning
guidance);
4) vseobsežni načrt (angl. master plan).
Primer razvojnega načrta za East Renfrewshire

Nacionalni planski dokument (The National Planning Framework (NPF))
je strateški dokument, katerega naloga je dolgoročno usmerjanje razvoja
v prostoru. Pravno podlago predstavlja The Planning etc. (Scotland) Act
2006, ki NPF opredeljuje kot krovno strategijo na nacionalni ravni
(Legislation for …, 2011).

Predstavljen je primer za območje East Renfrewshire, ki spada v mestno
regijo Glasgow z dolino reke Clyde. Obstaja strateški razvojni načrt, ki
podaja vizijo razvoja celotne regije.

Vsebine krajinskega načrtovanja so integrirane v sklopu izdelave
razvojnih načrtov na občinski ravni, in sicer pod pojmom zelena
infrastruktura. Ta se lahko pojavlja kot pomembna vsebina tako na
strateškem kot tudi izvedbenem nivoju načrtovanja. Opredeljena so
zelena omrežja (angl. green network) v kontekstu ohranjanja obstoječih in
v povezavi z ustvarjanjem novih zelenih omrežij.

Lokalni razvojni načrt

Slika 9: Sistem načrtovanja na Škotskem (prirejeno po Ambition …, 2014: 2).

V nadaljevanju je predstavljen lokalni razvojni načrt v tekstovni in
kartografski obliki. Na koncu je podan primer vseobsežnega načrta s
priporočili za urejanje ožjega območja Barrhead.

Lokalni razvojni načrt za East Renfrewshire v tekstovnem delu med
drugim obravnava razvojne strategije in strateške politike za vzpostavitev
zelenega omrežja. Določi ključna območja prostorskih sprememb, poda
smernice za urejanje in oblikovanje zelenega omrežja in naravno
ohranjene krajine ter usmeritve za upravljanje širšega prostora.

Slika 11: Koncept razvoja za East Renfrewshire. S sivo so prikazana območja urbane
širitve, s temnejšo zeleno območja regeneracije (East Renfrewshire …, 2015: 21).

Slika 10: Izsek iz kartografskega dela lokalnega razvojnega načrta za območje doline
reke Levern. Gre za eno izmed treh območij obravnave planske regije East
Renfrewshire, ki je umeščeno na SZ delu. S številkami so označene vsebine, ki
zadevajo urejanje krajine (Proposal map …, 2015).
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Dopolnilne načrtovalske smernice in vseobsežni načrt
Vsebina dopolnilnih načrtovalskih smernic skupaj z zasnovo
vseobsežnega načrta loči oblikovalske smernice in načela za izdelavo
vseobsežnega načrta.
Oblikovalske smernice zajemajo širok nabor sestavin urejanja (raba
prostora, promet, dostop, hodljivost, odvodnjavanje …). Med drugim
določajo strategijo zelenih površin, spajanje obstoječe krajine z novimi
ureditvami in biodiverziteto (glej sliko 12). Načela za oblikovanje
vseobsežnega načrta zajemajo podobne vsebine kot oblikovalske
smernice, vendarle so nekoliko podrobnejše (glej sliko 13). Vsebine,
povezane z urejanjem zelene infrastrukture: spajanje nove ureditve z
obstoječo krajino, umeščanje prvin zelene infrastrukture v prostor,
vzpostavljanje povezav med obstoječimi in novimi zelenimi površinami in
podobno (glej sliki 14 in 15) (Green …, 2011).
3.2.4

Rezultat analize primerov tuje prakse in pomen za slovensko
načrtovalsko prakso

Predstavljeni primeri izbranih dobrih praks razkrivajo različne načine
obravnave krajinskih vsebin (vpetost v sistem pravnih aktov, prepletanje s
sorodnimi načrtovalskimi instrumenti, merilo obravnave prostora, obseg
obravnavanih vsebin itd.), Ugotovljeno smiselno podpira izhodišče nove
zakonodaje, ki uvaja zelo prilagodljive prostorske aktov.
Čeprav se predstavljeni praktični primeri poslužujejo zelo različnih
načrtovalskih instrumentov, je na tem mestu možno razbrati vzporednice
s krajinsko zasnovo in krajinskim načrtom (oziroma ustrezno zastavljenim
OPPN-jem) kot ju predlaga domača stroka. Krajinske vsebine se
prepletajo tako na strateški kot izvedbeni ravni, pri čemer je izredno
pomembna jasna hierarhija prostorskih aktov, ki omogoča, da se vsebine
ne podvajajo oziroma preprečuje, da se jih sploh ne obravnava.
Za slovensko prostorskonačrtovalsko prakso je še posebej zanimiv
škotski primer, ki razkriva jasno hierarhijo prostorskih aktov vse do najbolj
podrobnih usmeritev za urejanje (primerljivo s slovenskim OPPN). Na
podlagi detajlno razdelanega sistema prostorskega načrtovanja na
državni ravni (slika 9) sledi nivo regionalnega načrtovanja, v sklopu
katerega je izdelan razvojni koncept za mestno regijo. Ta v svojem
kartografskem delu jasno določi ožja območja urejanja. Treba je
poudariti, da so vsebine urejanja krajine obravnavane enakovredno z
vsemi preostalimi vsebinami v sklopu prostorskega načrtovanja (gradnja
stanovanj, industrijskih con, urejanje javne infrastrukture, ukrepi za
varstvo okolja ipd.). Vsekakor je omenjen primer dober dokaz tega, da je
v sistemu prostorskega načrtovanja nujna integracija različnih
instrumentov, vendar ne le tistih, ki urejajo pozidan ali zazidljivo območje,
ampak tudi vseh ostalih, ki se nanašajo na urejanje odprtega prostora.

Slika 12: Območje Barrhead, ki je v lokalnem razvojnem načrtu opredeljeno kot območje za izdelavo vseobsežnega načrta (številka 4). S svetlozeleno so označene poteze predlaganih
drevoredov, s temnozeleno linije obstoječih drevoredov ter žive meje, potrebne obnove. Celoten sistem površin z zeleno barvo predstavlja nov sistem zelenega omrežja (Supplementary
Planning …, 2015: 12).
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Slika 14: Odsek območja Barrhead za katerega se pripravi podrobnejše usmeritve za
urejanje. Gre za spajanje obstoječe krajine z robom, ki ga tvori železnica
(Supplementary Planning …, 2015: 141).

Slika 13: Detajlna zasnova območja Barrhead z zelenim omrežjem, obstoječimi drevoredi, predlaganimi drevoredi, javnimi zelenimi površinami (Supplementary Planning …, 2015: 46).

Slika 15: Karakteristični profil ureditve med poselitvijo, železnico in podeželsko krajino v
zaledju. Gre za ureditev spajanja roba naselja s krajino, ki ublaži vpliv železnice, mehča
robove in omili vizualne motnje načrtovane železnice (Supplementary Planning …,
2015: 142).
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4

PREDSTAVITEV OBMOČJA OBDELAVE

Slika 16: Lega območja obdelave, ki sega znotraj treh občin Slovenije (kart podl.:
Državna meja ..., 2016; Občine, 2016).

V nadaljevanju sledi praktični del naloge, v katerem je za izbrano
območje obdelave izdelana krajinska zasnova.
Območje obdelave zavzema širši obrečni prostor Drave med mestom Ptuj
in vodnogospodarskimi objekti hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Med
obema elektrarnama se razprostirata odvodna in dovodna kanala, kjer
vzporedno teče ohranjena naravna struga Drave. Mejo območja
gorvodno predstavlja sotočje prvotne struge Drave z odvodnim kanalom
hidroelektrarne Zlatoličje, mejo dolvodno pa predstavlja sotočje
dovodnega kanala hidroelektrarne Formin in male hidroelektrarne
Markovci, ki izkorišča biološko sprejemljiv pretok naravno ohranjene
struge Drave. Med obema sotočjema se razprostira največje umetno
akumulacijsko jezero v državi, Ptujsko jezero.
Naloga celostno obravnava omenjen vodni in obvodni prostor, vzdolž
katerega potekajo administrativne meje Mestne občine Ptuj in dveh
manjših podravskih občin, Markovci in Videm. Mejo območja na desnem
in levem bregu jezera določajo sklenjeni robovi poselitve.
Stanje obravnavanega obrečnega prostora je posledica v preteklosti
izvedenih regulacij. Naravna podoba Drave je bila zaradi teh
razvrednotena, saj so le-te spremenile njene morfološke in hidrološke
lastnosti. Preoblikovan obrečni prostor je tako postal privlačen za
udejanjanje različnih interesov v prostoru. To se odraža v širjenju
urbanizacije in umeščanju prometne infrastrukture v neposredno bližino
vodotokov, konfliktu interesov med varstvom narave, kmetijstvom,
urejanje voda in drugimi interesi.

Slika 16a: Zaokroženo območje obdelave, označeno z rumeno črtkano črto, s prikazanimi glavnimi naselji in prometnicami. Mejo območja predstavljajo robovi poselitve ter pomembnejša
sotočja reke Drave z elektrarniško infrastrukturo. S črnim kvadratom označena MHE Markovci (kart. podl.: DMR, 2012; Državna topografska …, 2016; Občine, 2016).
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METODA DELA

Magistrsko delo testira vsebino krajinske zasnove, kot jo določa zadnji
predlog ZUreP-2, objavljen maja 2017, pri čemer zakon ne nalaga
podrobnejših metodoloških usmeritev za izdelavo obravnavanega
pravnega akta, saj to bo vsebina kasnejšega podzakonskega akta.
Za potrebo izdelave krajinske zasnove v sklopu magistrskega dela je bila
oblikovana posebna, poenostavljena metoda dela, s katero so bile
pripravljene vse obvezne vsebine krajinske zasnove, določene po
zakonu. Temeljila je na štirih korakih (analiza, vrednotenje, koncept,
krajinska zasnova) pri čemer je bila v posameznih korakih (analiza in
vrednotenje) uporabljena tehnika prekrivanja prosojnih tematskih kart,
pripravljenih z ''gestalt'' obravnavo, ki se opira na ekspertno presojo
prostora. Algoritem izdelave krajnske zasnove je sestavljen v obliki
drevesnega diagrama in je prikazan na sliki 17. Izbrana metoda je bila
preprostejša in hitrejša od klasičnega računalniškega modeliranja s
pomočjo geografskih informacijskih sistemov, ki je lahko dolgotrajen in
bolj kompleksen proces. Uporaba takšne metode je test sam po sebi, saj
se je tudi prostorskonačrtovalska praksa v časovnih in finančnih
omejitvah prisiljena posluževati takšnih pristopov.
Pred pričetkom izdelave krajinske zasnove je bilo treba opredeliti
območje obravnavanega krajinskega območja. Grobo določevanje
meja je sledilo robovom poselitve, kjer to ni bilo možno, so mejo
označevali obstoječi prostorski elementi (vodotok, rob gozda, parcelacija
kmetijskih zemljišč). Sledila je priprava na analizo, v kateri so bili
pregledani relevantni, trenutno veljavni prostorski in razvojni
dokumenti za Mestno občino Ptuj, občino Markovci in občino Videm ter
nekateri dokumenti, pripravljeni za Podravsko regijo. Nato so sledili štirje
glavni koraki izdelave krajinske zasnove. Izvedeni so bili zaporedno z
izjemo osrednjih korakov (vrednotenje in koncept), ki sta potekala
soodvisno. Vsi koraki, razen inventarizacije, so bili pripravljeni na
kartografski podlagi merila 1:20 000, detajlne usmeritve so bile zaradi
podrobnejše obravnave prostora pripravljene v merilu 1:10 000.
Tematske analize, koncept, zasnova razporeditve dejavnosti v prostoru,
zeleni sistem in detajlne usmeritve so bile preverjene ob upoštevanju
trenutnega stanja prostora (terenski ogled julija 2017).
V koraku analiza so bile pripravljene karte inventarizacije (obseg od
strani 21 do strani 28) in karte podrobnih načrtovalskih analiz (obseg
od strani 29 do strani 30). Grafični prikazi odražajo način priprave
posameznih kart, pri čemer so karte inventarizacije rezultat apliciranja
digitalnih prostorskih podatkov na kartografsko podlago, podrobne
funkcionalne analize pa rezultat ekspertne presoje prostora. Ob tem se je
izkazalo, da je inventarizacija oziroma prikaz stanja prostora sicer
pomemben korak analize, ki pa vendarle ne more služiti kot strokovna
podlaga, kot jo opredeljuje trenutno veljavni Zakon o prostorskem

načrtovanju (ZPNačrt). Izdelava tematskih, na načrtovalski problem
osredotočenih analiz, je v procesu priprave prostorskih ureditev
ustreznejša, saj vključuje interpretacijo obravnavanega območja, ki je
rezultat globljega razumevanja prostora.
Sledil je korak vrednotenja, pri čemer so bili na podlagi opravljene
analize prepoznani glavne prostorske sestavine. Določeni so bili štirje
vidiki vrednotenja (vidik ohranjanja narave, vidik razvoja kmetijstva
in ohranjanja kmetijskih zemljišč, vidik ohranjanja krajinskih
značilnosti, vidik ohranjanja in razvoja grajene strukture) (obseg od
strani 35 do strani 42). Za vsak izbran vidik so bili pripravljeni cilji
vrednotenja, merila, kazalniki ter štiristopenjska lestvica vrednotenja za
obstoječe stanje kot kakovost, ki se jo ohranja pri umeščanju novih
dejavnosti (razvrednoteno območje, malo vredno območje, vredno
območje, najbolj vredno območje). S fizičnim prekrivanjem vseh štirih kart
izbranih vidikov vrednotenja so bile opredeljene posamezne prostorske
enote, za katere se predvidevajo različne intervencije (sanacija, ukrepi,
manjše intervencije, varstvo), s čimer je bila pripravljena sintezna karta
vrednotenja. Skupno vrednotenje in členitev prostora v manjše
prostorske enote se je opiralo na ''gestalt'' obravnavo prostora in
razumevanje obstoječih prostorskih razmerij, ki so bila pridobljena tekom
izdelave analize. S testnim primerom krajinske zasnove so se v prostor
umeščale dejavnosti športa in rekreacije, ki same po sebi ne predstavljajo
znatnih posegov v prostor. Šlo je namreč na umeščanje dejavnosti na
lokacije, kjer obstoječega programa primanjkuje oziroma na lokacijah, ki
so v obstoječih prostorskih načrtih rezervirane kot zelene površine ali kot
površine za turizem. Členjenje v takšne enote je predstavljalo osnovo za
oblikovanje splošnih in podrobnih ukrepov za urejanje, ki so bili
pripravljeni zadnjem koraku krajinske zasnove. Sočasno s sintezno karto
vrednotenja je bila pripravljena problemska karta, ki prikazuje probleme
na različnih ravneh urejanja prostora.
Ključen korak za izdelavo krajinske zasnove je bila priprava koncepta
zasnove. Koncept z varstvenimi in razvojnimi vsebinami in
programska zasnova sta izhajala iz vseh predhodnih korakov (analiza,
vrednotenje), pri čemer sta podrobneje izhajala iz podrobnih
načrtovalskih analiz (strukturna analiza, doživljajske značilnosti,
dostopnost in prehodnost, ekološka razčlemba območja itd.). Koncept
predstavlja okvir urejanja na strateški ravni, ki je osnova za vse druge,
hierarhično nižje načrtovalske instrumente. Z jasno opredeljenimi območji
varstva in razvoja je bila dosežena uskladitev različnih interesov v
prostoru, ki so si sicer v nasprotju. Z varstvenim konceptom so bile
poudarjene tiste sestavine prostora, ki so bile prepoznane kot vredne
ohranjanja. Sočasno varstvenemu konceptu je bila izdelana programska
zasnova, ki je predstavljala okvir za pripravo razvojnih vsebin koncepta.
Na tak način so bila določena prioritetna območja razvoja, kjer se
umeščajo nove dejavnosti športa in rekreacije, ki poskušajo v čim večji
meri izkoristiti obstoječe potenciale v prostoru, za katere je med drugim

predvideno tudi urejanje, ki pripomore k celostnemu izboljšanju stanja v
prostoru.
Načrtovalski oziroma operativni del krajinske zasnove je rezultat
vseh do sedaj opisanih korakov. Vsak del (zasnova razporeditve
dejavnosti, zeleni sistem, ožja območja s splošnimi smernicami za
urejanje, podrobnejše smernice za izbrano ožje območje) izhaja iz
posameznih predhodno izvedenih faz. Značilnost vseh je, da upoštevajo
koncept, ki predstavlja osnovo za oblikovanje predlaganih prostorskih
rešitev.
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Slika 17: Algoritem izdelave krajinske zasnove.
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6
6.1

ANALIZA
POVZETEK IZ RAZVOJNIH IN PROSTORSKIH DOKUMENTOV

Obravnavano območje obdelave se v takšnem obsegu, kot ga definira
magistrska naloga, ne pojavlja v nobenem prostorskem dokumentu.
Območje se načrtuje po delih, ki jih začrtajo administrativne meje mestne
občine Ptuj ter občin Markovci in Videm. Izmed vseh pregledanih
dokumentov izstopa Odlok o medobčinskem lokacijskem načrtu, ki
nalaga sodelovanje občin MO Ptuj in Markovci pri urejanju plovbe na
Ptujskem jezeru ter urejanju poti in vstopnih točk za plovila. V tem
kontekstu je pomembno omeniti tudi Razvojni koncept rečnega koridorja
Drave od Maribora do Zavrča, ki kot območje obdelave definira območje
širšega rečnega koridorja in ne zgolj struge, kot je pokazala dosedanja
praksa.
Po pregledu občinskih prostorskih načrtov navedenih občin, relevantnih
odlokih in poročil aktualnih in preteklih evropskih projektov (SEE River,
TRUD, LIVEDRAVA) je bilo ugotovljeno, da je območje obravnave sicer
obravnavano kot prioritetno območje umeščanja turističnih, rekreacijskih
in športnih dejavnosti, pri čemer ima poudarjeno naravovarstveno
funkcijo. Območje jezera z širšim obrečnim pasom je namreč prostor, ki
spada pod okrilje številnih varstvenih direktiv in režimov (glej preglednici
2 in 3).
Poleg tega so bili pregledani nekateri pomembnejši razvojni dokumenti za
Podravsko regijo ter za Mestno občino Ptuj. Podrobno so bile pregledane
vsebine, ki zadevajo umeščanje rekreacije v prostor. Ta je skupaj s
športom ena izmed pomembnejših panog za spodbujanje zdravega
načina življenja, kar pomeni zagotavljanje urejenih, varnih in lahko
dostopnih površin za šport in rekreacijo za vse prebivalce. Med drugim je
bila podrobneje pregledana tudi Vizija in strategija Mestne občine Ptuj, za
potrebo katere je bila v letu 2014 izdelana anketa med prebivalci.
Ugotovljeno je bilo, da si prebivalci v največji meri želijo več programov
na prostem (trim steza, urejena sprehajališča, adrenalinski park, skate
park) in urejen obvodni prostor za rekreacijo okrog jezera (glej
preglednico 4). Povzetek ankete je bil kasneje upoštevan pri oblikovanju
programske zasnove (glej sliko 57).
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Preglednica 2: Zakonski, podzakonski akti in razvojni programi, ki veljajo za območje obdelave (Bašelj in sod., 2014: 25).
Raven Evropske unije
Vodna direktiva
Poplavna direktiva
Ptičja direktiva
Habitatna direktiva
Direktiva o rabi obnovljivih virov energije
Konvencija o biološki raznovrstnostih
Ramsarska konvencija

Nacionalna raven
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o vodah
Zakon o gozdovih
Zakon o kmetijstvu
Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja
Zakon o prostorskem načrtovanju
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot

Regionalna in lokalna raven
RRP za Podravsko razvojno regijo 2014-2020
Vizija in strategija Mestne občine Ptuj
Odlok o OPN Ptuj
Odlok o OPN Markovci
Odlok o OPN Videm
Odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj
Odlok o določitvi plovnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru
Odlok o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptujsko jezero in del reke
Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala
HE Zlatoličje

Bernska konvencija

Uredba o habitatnih tipih

Bonska konvencija
Konvencija o varstvu svetovne in kulturne dediščine
Seznam o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
Uredba o ekološko pomembnih območjih
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

Preglednica 3: Pregled Občinskih prostorskih načrtov mestne občine Ptuj in občin Markovci in Videm v povezavi z umeščanjem rekreacije v prostor (Občinski …, 2017; Odlok …, 2015a; Odlok…, 2015b).

Odlok o občinskem prostorskem
načrtu občine Markovci

Določitev prednostnih območij za rekreacijo

Rekreacija in prometna infrastruktura

Vsebine umeščanja rekreacije v usmeritvah za razvoj
naselij

Vsebine umeščanja rekreacije v usmeritvah za razvoj
v krajini

reka Drava, Ptujsko jezero in ostale vodne površine v
občini kot potencialne površine za turistično rekreacijske
dejavnosti vodne in obvodnega ter ekološkega turizma (5.
člen);

z drugimi občinami spodbuja razvoj povezovalnega
kolesarskega omrežja in lokalnega kolesarskega omrežja
in omrežja pešpoti – v obrečnem prostoru, ki je namenjen
razvoju turizma in rekreacije na vodi in ob njej (16. člen)j

/

na površini Ptujskega jezera spodbuja gospodarsko rabo
vodnih površin v turistično rekreacijske namene; spodbuja
vodni, obvodni in sonaravni turizem ob reki Dravi in S del
Ptujskega jezera; krajinski park Šturmovci in rečna loka
reke Drave varovana kot posebne krajinske vrednote (31.
člen)

gradnja in ureditev pešpoti in kolesarskih povezav v
povezovanje javnih zelenih površin, parkov, igrišč,
otroških igrišč, trgov, pomembnejših objektov, ureditev
sprehajalne poti ob reki Dravi, povezovanje območij z
izobraževalnimi, zaposlitvenimi, nakupovalnimi območji
(15. člen)

območja za posebne dejavnosti: Z in J od območja Term
Ptuj, na levem bregu Ptujskega jezera in obstoječo
poselitvijo ob Ormoški cesti – Z od potoka Rogoznica;
prostorske ureditve za plovbo po reki Dravi (32. člen)

razvoj vodnega, obvodnega in sonaravnega turizma ter
rekreacije na območju ob reki Dravi, spodbujanje
trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, kolesarjenje) in
dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi;
načrtovanje prostočasnih dejavnosti, ki ne zahtevajo
posebne rekreacijske infrastrukture; zagotavljanje
spremljajoče turistične in rekreacijske infrastrukture za
izvajanje nemnožičnih in neagresivnih oblik turizma v
območjih z naravnimi kakovostmi (33. člen)

območje vodnih površin z obrežnim prostorom in
razširjeno obrečno loko kot potencialno območje za
umestitev turizma in rekreacije na vodi, ob vodi in v širšem
sonaravnem območju vodotokov (10. člen)
Odlok o občinskem prostorskem
načrtu mestne občine Ptuj

območja dejavnosti na zelenih površinah: šport in
rekreacija se predvideva v širši okolici Term in Rance s
Ptujskim jezerom (9. člen);
območje sonaravnega turizma, obvodnega turizma ob reki
Dravi; območje rekreacijskih dejavnosti na vodi in ob vodi:
območje Ptujsko jezero–odvodni kanal HE Zlatoličje–reka
Drava, umetne vodne površine (10. člen)

Odlok o občinskem prostorskem
načrtu občine Videm

območje na vodi in ob vodi – reka Drava in Dravinja, večje
umetne vodne površine določa kot območje rekreacijskih
dejavnosti (10. člen)

razvoj vodnega, obvodnega in sonaravnega turizma
usmerja v območja ob rekah in njihovih potokih (Drava,
Dravinja, Polskava, Studenčnica ...) (32. člen)
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Preglednica 4: Pobude anketirancev v anketi ob pripravi Vizije in strategije Mestne občine Ptuj v povezavi z umeščanjem rekreacije (povzeto po Vizija …, 2015: 93-107).
''kaj najbolj pogrešate v vaši občini''
vodna pot terme Ptuj–Ribič–Ranca
mostiček čez Studenčnico
urejenost Ptujskega jezera za kolesarjenje, tek, rolanje
skate park ločen od otroških igrišč
urejena gozdna pot za kolesarje
motorični park
prostor za rekreacijo v naravi
ulična vadba
treking steze z zunanjimi vadbenimi pripomočki in orodji
steze za sprehod s psom
športno-rekreativni družinski park
jezero in turizem po vzgledu Avstrije
izposoja čolnov na vesla
urejen lokal s primerno ponudbo na Ranci
sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera

'kaj vam je všeč v vaši občini''
Puhov most
peš most
panoramska lepota mesta
terme Ptuj
reka Drava
Ptujsko jezero
sprehajalne poti
sprehajalna pot ob jezeru

''pobuda, ki bi jo lahko hitro in z majhnimi sredstvi realizirali''
ureditev pristanišča na Ptujskem jezeru
postavitev pomola pri restavraciji Ribič
ureditev krone jezera za rekreacijske namene
postavitev klopi in košev ob obrežju Drave
mostiček čez Studenčnico
skate park, postavitev balinišč , fitnes na prostem, BMX
balinišča
fitnes na prostem
BMX proga
paintball v gozdu
tematski park
javni piknik prostori
kopališče na Dravi, kot je bilo nekoč
ureditev tematskih poti okrog jezera
paintball poligon v gozdu
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6.2

INVENTARIZACIJA

Na podlagi urejene podatkovne baze, ki je bila pripravljena s prenosom
digitalnih prostorskih podatkov različnih podatkovnih baz, je bila izvedena
inventarizacija. S pomočjo zbranih prostorskih podatkov, ki so bili
aplicirani na kartografsko podlago, so bili izdelani kartografski prikazi za
širše območje obdelave brez ozira na administrativne meje občin. Na ta
način je bil dosežen celosten pogled na prostor, s katerim se je lahko
ugotovilo morebitne vplive na sosednja območja. Za vsako karto
inventarizacije je podan kratek opis, ki opisuje stanje v prostoru na
podlagi prikazanih prostorskih podatkov.
Pedološke in geološke značilnosti
Obširno Dravsko ravan ob Ptujskem jezeru oblikuje sklenjena ravnina
Dravskega in Ptujskega polja, ki je na severu in jugu omejena z nizkimi
griči zahodnih Slovenskih goric in Haloz. Ko Drava priteče iz ozke rečne
doline pri Mariboru, se na ravninskem predelu pri Dogošah močno razširi.
Reka je v preteklosti s svojimi okljuki izoblikovala široke gramozne in
glinaste terase z nizkimi do visokimi ježami. Skozi celoten tok je zaradi
peščenih nanosov in stalnega poplavljanja ustvarila značilno loko s
prodišči, sipinami, plitvinami in poplavnimi gozdovi. Zaradi spremenjenih
morfoloških in hidrografskih razmer, ki so posledica gradenj
hidroenergetske infrastrukture, protipoplavnih ograd, urbanizacije in
odvzema gramoza, je loka danes v veliki meri uničena. Na preoblikovanje
reliefa v širšem območju vplivajo mesta izkoriščanja mineralnih surovin, ki
so v večini zapuščena in prepuščena naravni sukcesiji.
Geološko podlago območja obravnave sestavlja nasut prod in pesek rek,
aluvij ter meljaste in glinene usedline manjših potokov. Prevladujejo
holocenske ravnice z obrečnimi in oglejenimi prstmi ob levem bregu, ki se
stečejo v ravnino Ptujskega polja. Desni breg prehaja v pleistocenske
terase s prevlado dističnih rjavih prsti, rankerjev in psevdogleja, značilne
za Dravsko polje.

Slika 18: Karta pedoloških in geoloških značilnosti (vir podat.: Pedološka karta, 2007; Osnovna geološka karta, 2016), (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine,
2016).
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Vodno okolje z vodnogospodarsko infrastrukturo
Vodno okolje Drave na območju Ptuja se je zaradi v preteklosti izvedenih
regulacij bistveno spremenilo. Z gradnjo vodne akumulacije Ptujsko
jezero, obdane z nasipi in drenažnimi jarki, se je pestrost in slikovitost
podobe rečne struge zmanjšala. Obrečna vegetacija je bila odstranjena,
nekdanji mokrotni travniki pa so bili spremenjeni v njive. Z izgradnjo verig
hidroelektrarn se je poplavna varnost naselij na posameznih odsekih
vzdolž Drave povečala. Postavitev kanalskih hidroelektrarn Zlatoličje in
Formin z dovodnim in odvodnim kanalom je omogočila ohranjanje stare
struge Drave, vendar le s pretokom biološkega minimuma.
Edini večji retencijski prostor se v ožjem območju obdelave nahaja ob
pregradi male hidroelektrarne Markovci, kjer je ohranjena stara struga
Drave. Površina poplavljanja je omejena med reko Dravinjo in sotočjem z
Dravo. Struga Dravinje je dolvodno naravno ohranjena, kar pomeni, da
ohranja značilnost pogostejšega poplavljanja.

Slika 19: Karta značilnosti vodnega okolja (vir podat.: Atlas okolja, 2016; ZK GJI, 2016), (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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Območja ohranjanja narave in kulturne dediščine
Na območju celotne Slovenije je Drava z zaledjem poplavnih ravnic,
mrtvic, prodišč z redkimi in ogroženimi habitati zaščiteno območje
ohranjanja narave. Območji stare struge med Mariborom in Ptujem ter
redkega poplavnega gozda z edinstveno kulturno krajino v Šturmovcih
sta razglašeni za krajinski park (Krajinski park Drava, Krajinski park
Šturmovci). Vzdolž pritokov Drave so območja poplavnih gozdov ter
posamezna drevesa izjemnih razsežnosti evidentirana kot dediščina na
lokalnem nivoju.
Staro mestno jedro Ptuja predstavlja eno izmed pomembnejših območij
kulturne dediščine v obravnavanem območju. Področje med mestnim
jedrom in Turniščem na zahodu je zaradi številnih izkopanin bogato z
arheološkimi ostanki. Evidentiranih je tudi nekaj objektov sakralne
dediščine z vplivnimi območji, pri čemer izstopa vrtnoarhitekturna
dediščina gradu Turnišče.

Slika 21: Karta varstvenih režimov narave in kulturne dediščine (vir podat.: Atlas okolja, 2016; Naravovarstveni atlas, 2016; Register …, 2016), (kart podl.: DMR 2012, Kataster stavb,
2016; ZKP, 2016; Občine 2016).
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Habitatni tipi
Ekološko pomembno območje spodnje Drave pokriva celotni prostor
obravnave do roba naselij Pobrežje, Videm na desnem bregu in Markovci
ter Zabovci na levem bregu. Največja pestrost habitatnih tipov, tako
drevesnih kot tudi živalskih, je na območju Šturmovcev med staro strugo
Drave in sotočjem z Dravinjo ter vzdolž potoka Studenčnica. Tam
prevladujejo polnaravna suha travišča in grmičevne faze na karbonatnih
tleh (Festuco-Brometalia), ki so pomembna rastišča kukavičevk ter skalna
travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi). Vzdolž stare struge Drave
v največji meri uspevajo gozdni sestoji obrečnega vrbovja, jelševja in
jesenovja ter obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi.
Obrečni pas Drave z agrarnim zaledjem Ptujskega jezera je pomemben
prostor habitatov rib, plazilcev, kačjih pastirjev in dvoživk. Ptujsko jezero
ima izredno ornitološko vrednot, saj nudi prostor gnezdenja največjemu
številu različnih ptičjih vrst v Sloveniji.

Slika 23: Karta območij habitatov (vir podat.: Naravovarstveni atlas, 2016), (kart podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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Prometna infrastruktura
Mesto Ptuj z zaledjem ima gosto mrežo prometnic. Glavne cestne
povezave, ki potekajo vzdolž večjih zgostitev poselitve, povezujejo
okoliška naselja z Ptujem in sosednjimi mesti (Ormož, Maribor,
Slovenska Bistrica). Povezavo istih mest omogoča tudi železnica. Najbolj
je razvejana mreža lokalnih in poljskih poti, ki sledi strukturi kmetijskih
zemljišč.
Širši prostor obravnave je zadnje desetletje prostor umeščanja nove
prometne infrastrukture. V prihodnosti je predvidena umestitev daljinske
hitre ceste od Hajdine do Ormoža, zato so bile za odsek med Ptujem in
Markovci izdelane variantne rešitve tras. Vse predlagane variante
potekajo v ožjem obrečnem pasu, kjer se popolnoma približajo obrežju
jezera tako na desnem kot tudi levem bregu jezera.
Kot najustreznejše so se po opravljeni študiji variant izkazale severne
variante, ki pa so bile s strani investitorja ocenjene kot nesprejemljive. Ob
tem je treba izpostaviti neugoden prostorski učinek južnih variant po
morebitni izvedbi posega, saj se je treba zavedati, da maksimalni
omilitveni ukrepi in aktivna protihrupna zaščita ne bodo zmanjšali škode,
ki bo nastala zaradi uničenja okolja z veliko stopnjo naravne ohranjenosti.
Z izvedbo predlaganih južnih variant bi se zmanjšal tudi potencial za
umeščanje sekundarnih rab na jezeru in njegovem obvodnem zaledju.

Slika 24: Karta obstoječih in načrtovanih prometnih povezav (vir podat.: ZK GJI, 2012; Študija variant …, 2007), (kart podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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Komunalna infrastruktura
Komunalna infrastruktura je zgoščena na območjih poselitve kjer potekajo
vodi kanalizacije, plinovoda, kablovodov. V kmetijskem zaledju je na
severu območja obravnave umeščeno odlagališče odpadkov, objekti
komunalnega čiščenja odpadnih voda so locirani na desnem bregu jezera
v ožjem obrečnem pasu. OPN občine Ptuj predvideva širitev omenjenih
objektov proti jugu.
Ob robu naselij Pobrežje in Videm poteka od zahoda proti vzhodu
prostozračni daljnovod, ki na svoji poti seka območje krajinskega parka
Šturmovci. Trasa daljnovoda seka tudi Ptujsko jezero v neposredni bližini
pristanišča Ranca.

Slika 25: Karta linijske komunalne infrastrukture (vir podat.: ZK GJI, 2012), (kart podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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Dejanska raba prostora
Širše območje obdelave je zaradi rodovitnih prsti in ugodnih hidrografskih
razmer sklenjeno območje ekstenzivnega kmetijstva, ki se razprostira na
velikih njivskih površinah Dravskega na desnem in Ptujskega polja na
levem bregu jezera. Posebno vrednost imajo kmetijske površine, ki so
nastale na zemljiščih nekdanje dravske loke, kjer prevladujejo potoki z
okljuki in obrežno vegetacijo ter območje Šturmovcev, kjer prevladuje
kombinacija kmetijskih zemljišč in gozdnega drevja. Ob robu obcestne
pozidave se na posameznih parcelah pojavljajo manjši ekstenzivni
sadovnjaki (Zabovci, Markovci, Pobrežje). Večje kmetijske površine
hmelja so prisotne v dolini reke Dravinje pri Vidmu pri Ptuju.
Gozd v zaplatah uspeva na slabo rodovitnih kislih tleh sredi velikih
njivskih kompleksov. Ima pomembno prostorotvorno in ekološko funkcijo,
saj ustvarja ugodne mikroklimatske pogoje za obstoj najrazličnejših
habitatov. Posebnost je gozd na zaraslih vodnih zemljiščih ob stari strugi
Drave s poudarjeno varovalno funkcijo.
Največji delež pozidanih površin sega na levi breg Drave, kjer se je v
zaledju starega mestnega jedra izoblikovala strnjena poselitev. Mejo
poselitve na severu ustvarjajo gozdnati griči Slovenskih goric, na jugu in
proti zahodu se poselitev steka v odprto agrarno krajino. Tekom zadnjih
dveh desetletij se je pozidava bistveno širila ob robovih mesta Ptuj, in
sicer proti vzhodu mesta, kjer je nastala industrijska cona.

Slika 26: Karta dejanske rabe prostora (vir podat.: Raba, 2016), (kart podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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Namenska raba prostora
Karta namenske rabe predstavlja združene občinske prostorske načrte za
vse občine, v katere sega območje obravnave. Posebno kategorijo
namenske rabe predstavljata kategoriji Gk (drevesa in grmičevje) in Gv
(neobdelano kmetijsko zemljišče) na območju Krajinskega parka
Šturmovci. Tam se je v veliki meri razširilo intenzivno kmetijstvo, ki pa je,
zaradi velike stopnje naravne ohranjenosti območja, popolnoma
neustrezno in zahteva posebne usmeritve v zvezi z rabo prostora.
Iz prikazane karte namenske rabe je sklepati, da je obseg zelenih površin
na širšem območju obdelave velik. Ob tem je treba poudariti, da so
zelene površine sicer prisotne, vendar je ob tem vprašljiva njihova
urejenost za uporabnike.

Slika 27: Namenska raba prostora (vir podat.: PISO; 2017a; PISO, 2017b; PISO, 2017c), (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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6.3

PODROBNA NAČRTOVALSKA ANALIZA

Pripravljene so bile takšne podrobne analize, ki so bile potrebne za
izdelavo krajinske zasnove, s katero so se v prostor umeščale nove
rekreacijske dejavnosti. Analize so rezultat upoštevanja predhodno
opravljene inventarizacije in spoznanj, ki temeljijo na ekspertnem
razumevanju obravnavnega območja. Rezultat analize je med drugim
spoznanje o zgradbi, funkciji in duhu prostora, ki pomembno vpliva na
oblikovanje končne rešitve in predstavlja dodano vrednost, ki je običajna
inventarizacija in analiza ne omogoča.
Strukturna analiza
Strukturo v prostoru narekujejo robovi visokih jež, na katerih poteka
linijska obcestna poselitev, skupaj z naravno ohranjenimi, vijugastimi
vodotoki. Poudarjeno vzdolžnost prostora ustvarjajo številni regulirani
vodotoki in daljnovodi, ki delijo posamezna območja na dva dela. Drobno
strukturo v prostoru ustvarjajo sklenjena naselja, razvejane cestne
povezave in parcelacija kmetijskih površin. Prostorski red je prekinjen na
vzhodnem robu mesta, kjer veliki objekti industrije in terciarnih dejavnosti
prehajajo v agrarno zaledje z razpršeno gradnjo.

Slika 28: Strukturna analiza obravnavanega območja, na kateri je razviden pester preplet različnih prostorskih prvin (kart. podl.: Raba, 2016; Občine, 2016).
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Doživljajske značilnosti
Kljub regulaciji reke Drave, ki je v veliki meri razvrednotila njen značilen
naravni videz, je v obravnavanem obrečnem prostoru možno zaznati več
doživljajskih poudarkov.
Sprehod po makadamskih poteh od ptujskih Term čez peš most ob Dravi
ponudi pogled na najznamenitejšo veduto mesta Ptuj, poznano iz
zgodovinskih virov. Osrednjo vizuro in orientacijsko točko v prostoru
predstavlja ravno Ptujski grad, saj ga je moč videti tekom celotnega
sprehoda okrog jezera. Pot, ki je speljana na kroni nasipa regulacije,
omejujejo zatravljene brežine na eni in betonske brežine na drugi strani.
Zaradi odsotnosti obrečne vegetacije je sprehod pust in dolgočasen.
Doživljajsko vrednost ustvarja odpiranje pogledov na volumne obrečne
vegetacije proti Šturmovcem, nad katerimi se dvigajo griči Haloz.
Privlačen je navsezadnje tudi pogled na veliko vodno površino, ki daje
jezeru oznako 'ptujsko morje'.

Slika 29: Prikaz doživljajskih značilnosti. Najizrazitejša doživljajska lastnost obravnavanega obrečnega prostora je stalen pogled na veduto mesta (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb,
2016; ZKP, 2016; Raba, 2016; Občine, 2016).

31
Murko T. Krajinska zasnova obrečnih ureditev reke Drave med mestom Ptuj in MHE Markovci. | Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2017.

Ekološka razčlemba območja
Na zahodu in vzhodu območja obdelave prevladuje ravninska, intenzivna,
monokulturna kulturna krajina s značilnim trakastim vzorcem
podolgovatih njiv. Na vzhodu obsežne njivske komplekse preseka
elektrarniški kanal, ki razdeli kmetijske površine na dva dela in zato deluje
kot tujek v prostoru. Južno od jezera prevladuje kombinacija kmetijskih
površin in potokov z živicami, drevjem in travinjem, ki ustvarjajo pestro
obvodno krajino. Drobna struktura in raznolikost kmetijskih, močvirnatih,
gozdnih in vodnih rab na območju krajinskega parka Šturmovci
predstavlja največjo krajinsko posebnost skupaj z naravno ohranjenimi
strugami Drave in Dravinje.
Na prikazu so označene tudi zelene površine po OPN z namenom, da se
prikaže njihova vpetost v krajinski prostor. Izkazalo se je, da so
umeščene večinoma v urbaniziranih območjih ali na njihovem robu.
Izkazalo se je, da večina zelenih površin ne izkorišča obstoječih naravnih
danosti, ki jih nudi obrečen prostor.

Slika 30: Ekološka razčlemba območja s prikazanimi zelenimi površinami po OPN (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Raba, 2016; Občine, 2016).
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Dostopnost in prehodnost
Z izgradnjo odseka podravske avtoceste do Dražencev je bila
vzpostavljena hitra povezava med Ptujem in večjimi mesti na državni
ravni. Vpadnica, ki povezuje avtocesto z vzhodnim delom mesta in
poteka čez Puhov most, predstavlja pomembno prometno žilo, ki obide
obravnavano območje. V neposredni bližini se nahaja najpomembnejši
dostop do jezera, ki je na Ranci v Brstju. Pomembnejše regionalne
povezave se Dravi približajo na Bregu pri obeh mostovih. Drug
pomembnejši vstop pa je omogočen iz smeri Vidma pri Ptuju, čez
pregrado male hidroelektrarne Markovci preko vasi Zabovci.
Vstopi v območje so v bližini mesta vezani na mostove (peš most na
Bregu, glavni most pri Mestnem parku, Puhov most), vendar je urejenost
teh neustrezna (pomanjkanje ustrezne informacijske infrastrukture, slaba
orientacija, odlaganje odpadkov pod mostovi, vandalizem). Prehodnost je
v kmetijskem zaledju otežena zaradi nesklenjenosti poljskih poti, ki vodijo
v slepe zaključke. Otežena je tudi prehodnost med potjo na kroni nasipa
in zaledjem, preko katerih tečejo potoki. Trasa javnega potniškega
prometa obkroža okoliške vasi, pri čemer povezave javnega prevoza do
jezera ne obstajajo.

Slika 31: Analiza obstoječih in potencialnih vstopov v območje ob navezavi na dostopnost do obstoječih in načrtovanih zelenih površin (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP,
2016; Raba, 2016; Občine, 2016).
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Turizem, šport, rekreacija
Vodni in obvodni prostor Drave je zaradi prisotnosti vode, ohranjene stare
struge s pestro vegetacijo in kulturno krajino v Šturmovcih privlačno
okolje za umeščanje novih rab v prostoru. Z ekološko sanacijo jezera
med mestnim parkom in pristaniščem Ranca se je videz prvotnih
betonskih brežin jezera izboljšal in je tako postal privlačnejši za
umeščanje rab športa in rekreacije.
Na akumulaciji, ki zagotavlja stabilen vodostaj, je dobro razširjena
brodarska dejavnost s ponudbo adrenalinskih vodnih športov
regionalnega pomena. OPN Mestne občine Ptuj predvideva razširitev
pristanišča Ranca v Brstju in ureditev obstoječe rekreacijske
infrastrukture. Vzpostavitev plovne poti po jezeru in ureditev vstopnih točk
za plovila predstavlja velik potencial za razvoj dodatnih rab v širšem
obvodnem prostoru.

Slika 32: Obstoječe športno-rekreacijskih dejavnosti v območju obdelave z označenimi centri zgostitve športnorekreativnih dejavnosti (kart. podl.: DMR, 2012;
Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Raba, 2016; Občine, 2016).

34
Murko T. Krajinska zasnova obrečnih ureditev reke Drave med mestom Ptuj in MHE Markovci. | Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2017.

Grajena struktura
Poselitev se je v preteklosti začela oblikovati na levem bregu Drave pod
Grajskim gričem, kjer je danes prisotno območje starega mestnega jedra.
Mesto se je v prejšnjem stoletju širilo proti severu, kjer so nastala
blokovska naselja, proti severovzhodu pa se je oblikovalo strnjeno
naselje individualne gradnje. Značilna suburbana poselitev z
enostanovanjskimi objekti se je oblikovala v agrarnem zaledju pred vstopi
v mesto (območje četrtnih skupnosti Breg - Turnišče na jugu in
Rogoznica na severu).
V agrarnem zaledju mesta so se na robu širokih rečnih teras ob visokih
ježah oblikovala podeželske vasi. Te ustvarjajo nekakšen, na cestno
infrastrukturo pripet rob poselitve. Jasno je berljiv na južnem delu
območja obravnave (Videm pri Ptuju, Pobrežje), slabše je strukturiran na
severnem delu, kjer se razpršena poselitev zelo približa obrežnemu pasu
(Brstje, Zabovci).

Slika 33: Razčlemba grajene strukture v obravnavanem območju, kjer je jasno berljiva razlika med mestno strukturo in značilno vaško obcestno poselitvijo (kart. podl.: DMR, 2012;
Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Raba, 2016; Občine, 2016).
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7

VREDNOTENJE

Vrednotenje, kot ga opredeljuje Marušič (2001a), je postopek, ki
posameznim sestavinam prostora pripisuje neko vrednost. Gre za
eksplicitno opravilo, ki vnaprej vrednostno oceni obstoječe stanje prostora
in stanje, pričakovano po udejanjanju načrtovanih posegov.

Lestvica vrednotenja obstoječega stanja
Razvrednoteno območje

Pri izdelavi krajinske zasnove je bilo vrednotenje ključni korak analize. Z
inventarizacijo in izdelavo funkcionalnih analiz so bile prepoznane glavne
prostorske sestavine obravnavanega območja, na podlagi katerih so bili v
naslednjem koraku izbrani štirje vidiki vrednotenja prostora: ohranjenost
narave, kmetijstvo in kmetijska zemljišča, kakovost krajine in grajena
struktura. Ob tem je treba poudariti, da je bil vidik kmetijstva in kmetijskih
zemljišč obravnavan zato, ker predstavlja potencial za razvoj športa in
rekreacije. Med drugim je kmetijstvo še vedno ključna dejavnost v
obravnavanem območju, kar pomeni, da se načrtovane razvojne
dejavnosti najboljšim kmetijskim zemljiščem izognejo.

7.1

VREDNOTENJE OBSTOJEČEGA STANJA

7.1.1

Vidik ohranjenjanja narave

Vredno območje

Slika 34: Razvrednoten obvodni prostor zaradi betoniranih brežin, odsotnost obrečne
vegetacije, slabi ekološki pogoji za obstoj habitatov, nespremenljivost stanja za obstoj
habitatov (lokacija št. 1 na kartografskem prikazu).

Slika 36: Prehajanje različnih rab (gozd, njive, travniki, grmičevje), pestro okolje za
obstoj različnih živalskih in rastlinskih združb, možnost obstoja ogroženih habitatov
(lokacija št. 3 na kartografskem prikazu).

Najbolj vredno območje

Malo vredno območje

Cilj
Ohranjanje območij največje biotske pestrosti, ohranjanje najbolj
ogroženih habitatov, ohranjanje značilne flore in favne. Omejevanje
takšnih posegov v naravovarstvena območja, ki bi vplivali na
razvrednotenje habitatov.
Merila
-

območja, kjer je prisotnih več različnih vrst habitatov na enem
mestu
območja ogroženih habitatov
habitatni koridorji

Kazalniki
-

obseg območij največje pestrosti (gozdni rob, živice, rob ježe,
območja stalnega poplavljanja, obrečni pas z avtohtono
vegetacijo)
obseg ogroženih habitatov (območja spreminjajočih ekoloških
značilnosti)
pomen in obseg habitatnih koridorjev

Slika 35: Zatravljene brežine, odsotnost grmovnih in drevesnih sestojev, omejeni pogoji
za pestro biodiverziteto (lokacija št. 2 na kartografskem prikazu).

Slika 37: Nereguliran vodotok v svoji prvobitnosti predstavlja najbolj vredno območje,
pester habitatni koridor zaradi stalnega spreminjanja mikroklimatskih pogojev za
uspevanje najbolj ogroženih habitatov (lokacija št. 4 na kartografskem prikazu).
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Kartografski prikaz vrednotenja prostora z vidika ohranjanja narave
Najbolj vredna območja z vidika ohranjanja narave so vezana na naravno
ohranjen rečni in obrečni prostor, ki je ostanek nekdaj bogate rečne
dinamike reke Drave in pritokov.
Kot najbolj vredni so bili prepoznani koridorji večjih rek (Drava gor- in
dolvodno, Dravinja) z naravno ohranjeno strugo in zanjo značilnimi
morfološkimi in hidrološkimi pojavi (prodišča, brzice, sipine, mrtvi rokavi,
okljuki). Okljuki vodotokov z ohranjeno obrečno vegetacijo v zaledju
intenzivno obdelane agrarne krajine (Turniška Studenčnica) so bili
prepoznani kot vredni, regulirani vodotoki z delno odstranjeno obrečno
vegetacijo in zatravljenimi brežinami (Hajdinska Studenčnica) kot malo
vredni. Razvrednoteno območje predstavlja celoten obseg
vodnogospodarske infrastrukture (dovodni, odvodni kanal, betonske
brežine jezera), z gradnjo katere je bil uničen širši obrečni prostor.

Slika 38: Vrednostna opredelitev prostora iz vidika ohranjenosti narave na podlagi štiristopenjske lestvice z označenimi karakterističnimi pogledi (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb,
2016; ZKP, 2016; Raba, 2016; Občine, 2016).
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7.1.2

Vidik razvoja kmetijstva in ohranjanja kmetijskih zemljišč

Malo vredno območje

Najbolj vredno območje

Slika 40: Majhen obseg najkakovostnejših kmetijskih zemljišč zaradi travinj, grmičevja in
drevesnih sestojev, ki nakazujejo velik obseg kmetijskih zemljišč v zaraščanju.
Dostopnost do posameznih parcel kmetijskih zemljišč je zadovoljiva (št. 2 na
kartografskem prikazu).

Slika 42: Velike zaplate kmetijskih zemljišč najvišje kakovost, intenzivna obdelava
zemljišč, dobra dostopnost do kmetijskih zemljišč zaradi sklenjene mreže poljskih poti, ki
poteka ob vodotoku, zaradi česa so omogočeni boljši pogoji za razvoj kmetijstva (št. 4
na kartografskem prikazu).

Cilj
Ohranjanje kmetijskih zemljišč z največjim pridelovalnim potencialom,
zagotavljaje obsežnih pridelovalnih površin, ohranjanje obsega kmetijskih
zemljišč slabše kakovosti, izboljšanje dostopnosti do kmetijskih zemljišč.
Merila
-

najboljša tla z največjo proizvodno spodobnostjo
parcelacija kmetijskih zemljišč
zaraščanje kmetijskih zemljišč kot problem zaradi izgube
pridelovalnega potenciala
pomanjkljiva dostopnost in prehodnost med parcelami kmetijskih
zemljišč

Kazalniki
-

obseg kmetijskih zemljišč najvišje kakovosti
način parcelacije kmetijskih zemljišč
obseg kmetijskih zemljišč v zaraščanju
sistem poljskih in drugih poti, ki vodijo do kmetijskih zemljišč

Vredno območje

Lestvica vrednotenja obstoječega stanja
Razvrednoteno območje

Slika 41: Velik obseg najboljših kmetijskih zemljišč, kmetijska zemljišča se pojavljajo v
večjih zaplatah ob posameznih rečnih koridorjih, dobra dostopnost do posameznih
parcel zaradi asfaltiranih cestnih povezav in sklenjenih poljskih poti (št. 3 na
kartografskem prikazu).

Slika 39: Pozidava parcel med kmetijskimi zemljišči pomeni stalno izgubo
pridelovalnega potenciala. Razdrobljena struktura kmetijskih zemljišč z majhno površino
posameznih parcel kmetijskih zemljišč, kjer se prepletajo še druge rabe v prostoru
predstavlja razvrednoteno območje (št. 1 na kartografskem prikazu).

38
Murko T. Krajinska zasnova obrečnih ureditev reke Drave med mestom Ptuj in MHE Markovci. | Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2017.

Kartografski prikaz vrednotenja prostora z vidika razvoja kmetijstva
in ohranjanja kmetijskih zemljišč
V območju obdelave prevladuje intenzivna kmetijska raba, kar pomeni
zajeten obseg najboljših kmetijskih zemljišč, ki se v velikem merilu
razprostirajo v Dravsko in Ptujsko polje. Preplet kmetijskih zemljišč in
nereguliranih vodotokov ustvarja vredna zemljišča za kmetijsko obdelavo,
ki so zaradi bližine vodnih zajetij ugodnejša za uspevanje intenzivnih
kultur (agrarno zaledje potoka Turnške Studenčnice). Malo vredna
območja za kmetijsko obdelavo so zemljišča v zaraščanju in tista
zemljišča, ki zaradi specifičnih klimatskih, reliefnih ali hidroloških
značilnosti zahtevajo tradicionalno obliko obdelave zemljišča (ročna
košnja, paša). Razvrednotena območja so območja, kjer kmetijstvo ni
možno (pozidana zemljišča).

Slika 43: Vrednostna opredelitev prostora iz vidika kmetijstva in kmetijskih zemljišč na podlagi štiristopenjske lestvice z označenimi karakterističnimi pogledi (kart. podl.: DMR, 2012;
Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Raba, 2016; Občine, 2016).

39
Murko T. Krajinska zasnova obrečnih ureditev reke Drave med mestom Ptuj in MHE Markovci. | Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2017.

7.1.3

Vidik ohranjanja krajinskih značilnosti

Malo vredno območje

Najbolj vredno območje

Slika 45: Agrarna krajina v kateri so umeščeni številni gospodarski in industrijski objekti.
Prisotni regulirani vodotoki z redko ohranjeno obrečno vegetacijo. Razvrednotenje
bogatih krajinskih vzorcev zaradi gradnje in izvedenih regulacij ter intenzivne obdelave
zemljišč (št. 2 na kartografskem prikazu).

Slika 47: Kulturna krajina košenih logov z bogatim prepletom drobne parcelne strukture.
Velik obseg različnih krajinskih vzorcev (vodotoki z okljuki in naravno ohranjeno obrečno
vegetacijo, rečne mrtvice, soliterji in gruče dreves na njivah), brez prisotnih grajenih
struktur (št. 4 na kartografskem prikazu).

Cilj
Ohranjanje tradicionalne kulturne krajine, ohranjanje značilnih krajinskih
vzorcev in členitve prostora.
Merila
-

značilna drobna parcelna struktura kmetijskih zemljišč
značilni krajinski vzorci
prostorski red

Kazalniki
-

obseg območij značilne drobne parcelne strukture
pojavnost značilnih krajinskih vzorcev (linijske prvine, ki jih tvorijo
neregulirani vodotoki z obrečno vegetacijo, živice, gozdni rob)
sklenjeno območje brez grajenih objektov, infrastrukturnih vodov

Lestvica vrednotenja obstoječega stanja

Vredno območje

Razvrednoteno območje

Slika 44: Gradnja vodnogospodarske infrastrukture poseže in razvrednoti naravni
prostor. Nizka doživljajska vrednost zaradi odsotnosti krajinskih vzorcev, obrečne
vegetacije, velik obseg grajenih elementov (betonske brežine, hidroelektrarne) (št. 1 na
kartografskem prikazu).

Slika 46: Bogata členjenost krajine z okljuki naravno ohranjenih vodotokov z obrečno
vegetacijo, sklenjen agrarni prostor brez grajenih objektov z izjemo umeščenih vodov
daljnovoda (št. 3 na kartografskem prikazu).
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Kartografski prikaz vrednotenja prostora z vidika ohranjanja
kakovosti krajine
Najbolj vredno območje z redko kulturno krajino košenih logov obstaja v
Šturmovcih (krajinski park Šturmovci), naravna obrečna krajina z
avtohtono obrečno vegetacijo pa je ohranjena ob Dravi gorvodno. Ostanki
drobne parcelne strukture s prepletom naravno ohranjenih vodotokov
predstavljajo vredno območje (Spodnji Šturmovci, Pobrežje).
Monokulturna, intenzivna agrarna krajina brez živic in obrečne vegetacije
ustvarja doživljajsko skromen prostor. Kot razvrednoteno območje je bil
prepoznan obrečni prostor izvedenih regulacij.

Slika 48: Vrednostna opredelitev prostora iz vidika kakovosti krajine na podlagi štiristopenjske lestvice z označenimi karakterističnimi pogledi (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016;
ZKP, 2016; Raba, 2016, Občine; 2016).
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7.1.4

Vidik ohranjanja in razvoja grajene strukture

Malo vredno območje

Najbolj vredno območje

Slika 50: Slabo berljiva struktura poselitev zaradi stihijske gradnje v odprti krajini,
odsotnost značilnih tipov poselitve, manjše število javnih stavb in stavb storitvenih
dejavnosti (št. 2 na kartografskem prikazu).

Slika 52: Območje s prepoznavno identiteto, kakovostno urbanistično zasnovo in
zgodovinsko vrednostjo, velik obseg javnih stavb, stavb storitvenih dejavnosti,
storitvenih dejavnosti, stanovanj in gospodarskih stavb v zaledju (št. 4 na kartografskem
prikazu).

Cilj
Ohranjanje urbaniziranih območij z zgodovinsko vrednostjo ter ohranjeno
prostorsko identiteto. Ohranjanje urbaniziranih območij, kjer so prisotni
javni odprti prostori in javne zelene površine.
Merila
-

strnjena urbanizirana območja s prisotnimi javnimi odprtimi
prostori in javnimi zelenimi površinami
značilni tipi poselitve (obcestno naselje, gručasto naselje,
zaselek)
urbana struktura (mešana raba)

Kazalniki
-

območja s kakovostno urbanistično zasnovo (jasno berljiva
struktura naselja, jasna orientacija in povezave)
obseg značilnih tipov poselitve
obseg industrijskih objektov, število javnih stavb, stavb storitvenih
dejavnosti, stanovanjskih, gospodarskih stavb

Vredno območje

Lestvica vrednotenja obstoječega stanja
Razvrednoteno območje

Slika 51: Kakovostna večstanovanjska gradnja iz 80. let z velikim obsegom javnih
odprtih prostorov in zelenih površin z jasnimi povezavami in urejenimi dostopi do
stanovanjskih objektov, bližina številnih javnih zgradb, storitvenih dejavnosti (št. 3 na
kartografskem prikazu).

Slika 49: Območje zapuščene predelovalne dejavnosti brez mešane rabe, odsotnost
značilnih tipov poselitve, velik obseg izključno industrijskih objektov (št. 1 na
kartografskem prikazu).
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Kartografski prikaz vrednotenja prostora z vidika grajene strukture
Staro mestno jedro z grajskim gričem ustvarja značilno veduto, ki ohranja
prostorsko identiteto in opominja na velik zgodovinski pomen mesta.
Stanovanjske soseske z velikim obsegom zelenih površin, dobra
prehodnostjo in zadržano arhitekturo predstavljajo vredno območje. Manj
vredna je nestrjena obcestna poselitev, ki prehaja v razpršeno gradnjo.
Industrijska cona je bila ocenjena kot razvrednoteno območje, ki zaradi
velikega obsega objektov kazi celostno podobo območja.

Slika 53: Vrednostna opredelitev prostora iz vidika kakovosti krajine na podlagi štiristopenjske lestvice z označenimi karakterističnimi pogledi (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb,
2016; ZKP, 2016; Raba, 2016; Občine, 2016).
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7.1.5

Skupno vrednotenje

Rezultat združevanja vrednosti vseh naštetih vidikov vrednotenja prostora
predstavlja sintezna karta vrednotenja, ki je bila pripravljena s
prekrivanjem prosojnih kart, ki so nastale za vsak obravnavan vidik
vrednotenja posebej. Takšno členjenje je odraz razumevanja stanja
prostora in obstoječih razmerij med prostorskimi sestavinami, ki se je
izkazalo kot izredno uporabno pri pripravi krajinske zasnove.
Na podlagi združene karte so bile opredeljene posamezne prostorske
enote, za katere se predvidevajo različne intervencije v prostoru
(sanacija, ukrepi, manjše intervencije, varstvo). Meje zaokroženih širših
območij urejanja so bile določene na podlagi več kriterijev: bodisi ob
upoštevanju naravnih robov v prostoru (vodotoki, rob gozda),
infrastrukturnih povezav, robov poselitve in administrativnih meja.

Slika 54: Sintezna karta vrednotenja z opredeljenimi prostorskimi enotami za urejanje (kart. podl.: DOF, 2016; DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Raba, 2016; Občine, 2016).

44
Murko T. Krajinska zasnova obrečnih ureditev reke Drave med mestom Ptuj in MHE Markovci. | Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2017.

7.2

PROBLEMI V PROSTORU

Problemi so bili prepoznani na različnih ravneh urejanja – tako na ravni
širšega prostora (slaba prehodnost med naselji, agrarnim zaledjem in
akumulacijo) kot tudi na ravni manjših, detajlnih intervencij (ozki in
pomanjkljivo oblikovani prehodi med obalo jezera in zaledjem).
Prepoznani so bili trije glavni sklopi problemov:
-

Celostna podoba jezera (neprivlačna podoba betonske obale,
odsotnost obrečne vegetacije, pomanjkanje osnovne
infrastrukture, pomanjkanje programskih točk ob obali).
Slaba prehodnost širšega območja (pomanjkljiva kolesarska
mreža in mreža pešpoti, odsotnost smerokazov in celostno
oblikovane informacijske infrastrukture).
Degradirana urbana območja (širjenje industrije in komunalne
infrastrukture v zaledje agrarne krajine, vizualno onesnaževanje
obcestnega prostora, gradnja prometnic v odprti krajini).

Slika 55: Problemska karta (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Raba, 2016; Občine, 2016).
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8

KONCEPT

8.1

RAZVOJNI IN VARSTVENI KONCEPT OBMOČJA

Na podlagi vseh do sedaj obravnavanih korakov (analiza in vrednotenje)
ter na podlagi lastnega poznavanja prostora je bil oblikovan koncept, ki
se ukvarja z razmerji med glavnimi prostorskimi sestavinami. Te si ena za
drugo sledijo vzdolž vodnega telesa, kar pomeni, da med njimi obstajajo
vzročno posledična razmerja, ki ustvarjajo podobo širšega, zaključenega
krajinskega območja.
V obravnavanem zaokroženem krajinskem območju je moč prepoznati
trojen značaj prostora, kar razkriva prisotnost različnih vrst plasti v
prostoru. Prepoznane so bile naslednje plasti, ki so bile v naslednjem
koraku osnova za oblikovanje koncepta:
-

Historična plast. Odraža jo zgodovina razvoja mesta Ptuj z
bogato kulturno dediščino. Naselbina se je v preteklosti
izoblikovala pod gričem ob reki, kar je pomenilo znatno
prilagajanje naravnim zakonitostim reke. S preudarno zasnovo
poselitve, ki je upoštevala naravne danosti prostora, se je v
preteklosti izoblikovala značilna mestna veduta, ki se je ohranila
skozi stoletja. Ta je osrednja orientacijska točka v prostoru,
vizura in glavni simbol mesta.

-

Plast sodobnih tehničnih ureditev. Obseg vodnogospodarske
infrastrukture, s katero je bil razvrednoten širši obrečni prostor
Drave. Po umestitvi hidroenergetskih objektov na reki Dravi se je
spremenila tako fizična kot mentalna podoba širšega območja.
Akumulacijsko jezero je s svojo razsežnostjo antropogena
prostorska prvina, ki predstavlja potencial za umeščanje novih
dejavnosti.

-

Plast naravnih kakovosti obrečnega prostora. Te so se, kljub
številnim posegom v obrečni prostor, v manjšem obsegu uspele
ohraniti do danes. Obrečna kulturna krajina, ki je ostanek nekdaj
bogate dravske loke, je posledica prepleta bogatih naravnih
danosti prostora in človekove tradicionalne obdelave zemljišč.
Ohranja avtohton značaj obrečnega prostora, ki je do danes že
skoraj popolnoma izginil.

Vse tri plasti, skupaj s svojimi prepoznavnimi prostorskimi značilnostmi
(veduta mesta, jezero, obrečna kulturna krajina), ustvarjajo mentalno
podobo skladnega, povezanega in domačega območja, navezanega na
mestno jedro. Koncept krajinske zasnove želi naštete prostorske
dominante med seboj združiti na način, ki bo omogočil skladno, povezano
in zanimivo doživljanje obrečnega prostora. Na mestih, kjer se
prepoznane posamezne plasti navidezno stikajo, so v prostoru že

prisotne atraktivne točke, ki jih koncept še posebej izpostavi. Namen
koncepta je ustvarjanje kontinuirane zveznosti prostora, ki omogoča, da
je obravnavan rečni in obrečni prostor mentalno zaznan kot enotno
krajinsko območje.
Prva in najbolj prepoznavna prostorska prvina je veduta mesta, kjer se
varuje značilna srednjeveška podoba mesta. Veduto ohranja regulirani
pas Drave, kjer je gorvodno ohranjen obrečni pas avtohtone obvodne
vegetacije. Območje je tesno navezano na obstoječe mestno tkivo, kar
pomeni, da ureja urbano zaledje z vzpostavitvijo programskega jedra in
programskih točk do katerega se vzpostavijo jasne povezave.
Prehod v naslednjo plast označuje razširitev regulirane Drave v jezero, ki
ima veliko doživljajsko vrednost. Jezero je naslednja prvina, ki
predstavlja prednostno območje za umeščanje novih dejavnosti. Nove
programske točke niso osredotočene le na obrežje, ampak se umeščajo
predvsem v zaledje obrečnega prostora in s tem razbremenjujejo obrečni
prostor. Ohranjanja obstoječe krajinske prvine kot so neregulirani
vodotoki ter obseg in strukturo kmetijskih zemljišč. Osrednji programski
center predstavlja pristanišče, kjer so skoncentrirane dejavnosti vodnih
športov. Dostopnost in prehodnost je omogočena s vzpostavitvijo
sekundarnih dostopov, kjer se vzpostavijo manjše programske točke.
Tretjo prostorsko prvino sestavlja obrečna krajina z neregulirano strugo
Drave. Prehod v to plast nakazuje obstoječa hidroenergetska
infrastruktura, ki omogoča zanimive poglede na širše območje. Ohranjajo
se obstoječe naravne kakovosti, značilni krajinski vzorci in bogato
členjena struktura prostora. Izoblikujejo se nove programske točke, ki
upoštevajo občutljivost naravno ohranjenega prostora.
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Slika 56: Razvojni in varstveni koncept. Spodnja shema prikazuje razmerje med tremi glavnimi prostorskimi sestavinami v obravnavanem območju. Tri sestavine (veduta, jezero,
obrečna krajina) simbolizirajo tri barve. Zgornja shema, ki prikazuje razvojni in varstveni koncept, natančno določa vredne sestavine v prostoru, ki jih je treba varovati ter območja
razvoja, kjer se predvideva umeščanje rekreacijskih dejavnosti.
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8.2

PROGRAMSKA ZASNOVA

Programska zasnova sledi razvojnemu delu koncepta, pri čemer
podrobneje določi seznam dejavnosti športa in rekreacije, ki se umeščajo
na novo. Nov program se v grobem loči na urbane športe in dejavnosti,
tematski park z adrenalinskim, motoričnim in vodnim parkom ter na druge
oblike dejavnosti športa in rekreacije. Nove lokacije umeščanja programa
niso vezane le na lokacije ob brežinah jezera, kot je bila praksa do sedaj.
Koncentriranje programov v novo vzpostavljenih programskih jedrih se
predvideva tako v zaledju kot tudi v obrežnem pasu. Novoumeščene
dejavnosti se umeščajo na lokacijah večjih obstoječih zelenih površin.
Izbor novoumeščenih dejavnosti sledi anketi, ki je bila v letu 2014
izdelana ob pripravi Vizije in strategije mestne občine Ptuj (glej
preglednico 4). Ob tem je bila izdelana preglednica z naborom
novoumeščenih programov športa in rekreacije, poleg tega pa so bili
opredeljeni tudi kriteriji za umestitev posameznih dejavnosti v prostor.

Slika 57: Programska zasnova z opredeljenimi zgostitvami obstoječega in predlaganega programa športa in rekreacije (kart. podl.: DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Raba,
2016; Občine, 2016).
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Preglednica 5: Nabor športno-rekreativnih dejavnosti, ki se na novo umeščajo v prostor z opredeljenimi kriteriji za umestitev.
Program/dejavnost
pohodništvo

Opis/karakteristike dejavnosti
Mreža pohodniških poti ponuja različna senzorična doživetja. Povezujejo novovzpostavljene programske točke v prostoru, ki imajo urejeno
počivališče s klopjo, manjše parkirišče, dostop do pitne vode in sposojevalnico koles.

Kriteriji za umestitev v prostor
obstoječe pohodniške poti, gozdni rob, vodotok z obrečno vegetacijo, obala
jezera

kolesarjenje

Vzpostavljena je prenovljena mreža kolesarskih poti okrog jezera in v zaledju. Nove kolesarske poti izkoriščajo obstoječe poljske poti in
povezujejo večja programska jedra in programske točke. Programsko jedro sestavlja nov program, večje parkirišče, sposojevalnico električnih
avtomobilov, sposojevalnico koles in gostinski lokal.

obstoječe kolesarske poti, obstoječe poljske poti, gozdni rob, vodotok z
obrečno vegetacijo

kopanje

Kopališče na prostem z urejeno plažo, ki lahko služi kot razgledišče, namenjeno poležavanju, sončenju, druženju. Ima pomen programskega
jedra.

omogočena ustrezna dostopnost, brežina reke ali jezera, bližina mesta, nizka
globina vode, neonesnaženost vode, pogled na veduto mesta

prosta rekreacija v naravi

Prosta rekreacija ponuja možnosti za poležavanje, hoja po vrvi (angl. slack line) in športe, ki ne zahtevajo nobene posebne infrastrukture (frizbi,
badminton, bunka brc).

večja prosta površina, gozdni rob, infrastruktura

SKATE PARK IN DRUGI URBANI ŠPORTI

Skate park je urbani poligon z velikim obsegom betonskih površin, umeščen ob reki Dravi, kjer izkorišča naklon njene brežine. Zaradi velike
razsežnosti betonskih površin ponuja možnost za izvajanje drugih športov na betonu (rolkanje, skiro, BMX).

skejtanje

Skate park, zasnovan kot betonski poligon ob brežini reke Drave, izkorišča pogled na veliko vodno površino. Brežino obale izkorišča kot
poligon.

bližina centra mesta, bližina obale reke ali jezera, rob javnih zelenih površin ali
gozda senca), obstoječe tlakovane poti

plezanje

V sklopu skate parka, ki je zbirališče urbanih betonskih športov, je omogočeno plezanje na betonski steni.

večja betonska stena, bližina mesta, bližina reke ali jezera

rolkanje

V sklopu skate parka, ki je zbirališče urbanih betonskih športov, je omogočeno rolkanje.

betonske, asfaltne poti, senca

TEMATSKI PARK

Tematski park ponuja doživetja na različnih ravneh: na višini (adrenalinski), na tleh (motorični) in na vodi (vodni). Uporabnik sam izbira
zahtevnost, lahko se odloči, da preizkusi celoten park, ali le posamezni sklop oziroma kombinacijo vseh treh sklopov. Vsem trem parkom je
skupna vstopna točka, stranišča, večje parkirišče z možnostjo sposoja električnih vozil in koles.

adrenalinski park

Ponuja poligone za plezanje, premagovanje višinske razlike v krošnjah dreves različnih zahtevnosti.

večja površina (travnik) z drevesi ustrezne višine

motorični park

Serija konstrukcij za preizkušanje motoričnih spretnosti, prilagojene za različne skupine uporabnikov.

večja površina (travnik), ob gozdnem robu, ob vodotoku

vodni park

Ponuja rekreacijo na vodi kot je izposoja čolnov, supanje, zorbing.

ob vstopni točki za plovila, ustrezna dostopnost do vstopne točke

DRUGE DEJAVNOSTI
piknik

Piknik prostori so umeščeni ob programskih točkah, kjer je ponujena osnovna infrastruktura za pripravo piknikov

večja površina (travnik), gozdni rob

Na celotnem območju obstaja več manjših samooskrbnih kampov z majhno kapaciteto prenočevalcev (največ 15 prenočevalcev na noč).
Vstopna točka, recepcija in kuhinja na prostem so pri gradu Turnišče, kjer je urejeno večje parkirišče in sposojevalnice vozil ter koles. Z
električnim vozilom se prenočevalci pripeljejo do izbranega kampa, ki ponuja le najosnovnejšo infrastrukturo (sanitarije, pitna voda).

ob večji programski točki, lokacije vezane na tematski park

kamp
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9

KRAJINSKA ZASNOVA

Krajinska zasnova magistrskega dela testira posamezne alineje, kot jih
narekuje aktualni predlog ZUreP-2, objavljen maja 2017. 2. točka 64.
člena omenjenega zakona govori o krajinski zasnovi in nalaga izdelavo
naslednjih plasti:
-

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.

Zakon nakazuje pripravo navedenih vsebin po horizontalnih plasteh,
vendar se je pri testnem primeru krajinske zasnove v slopu magistrskega
dela izkazalo, da je bila priprava omenjenih vsebin po vertikali zaradi
transparentnosti in preglednosti usmeritev ustreznejša. Usmeritve so bile
pripravljene za posamezna območja, kar pomeni, da so bile usmeritve
pripravljene kot celovite usmeritve, v katerih so bile upoštevane vse
zahtevane vsebine. Vsebine prve alineje je bila že predstavljena v
prejšnjem poglavju (glej poglavje 8), vsebina zadnje alineje je bila zaradi
kompleksnosti in omejenega obsega magistrske naloge izvzeta iz testa.
Vse preostale vsebine krajinske zasnove so podane v nadaljevanju.
9.1

ZASNOVA RAZPOREDITVE DEJAVNOSTI V PROSTORU Z
MOREBITNIMI VPLIVI NA SOSEDNJA OBMOČJA

Zasnova dejavnosti v prostoru rešuje prepoznane probleme v prostoru na
način, da poskuša čim bolj izkoristiti potencial vodne površine jezera,
izboljšuje dostopnost in prehodnost območja, da poudarja vredne dele
prostora (označi točke odpiranja pogledov, točke pogledov na veduto).
Ne osredotoča se toliko na umeščanje novih dejavnosti, bolj se nagiba k
dopolnjevanju in urejanju obstoječih točk programov, ki so izrazito
nepovezane.
Problem dostopnosti in prehodnosti območja se rešuje na dneh ravneh.
Na širšem območju se vzpostavi daljinska kolesarska pot, ki povezuje
upravne centre vseh treh občin (staro mestno jedro Ptuja, center naselja
Markovci in center naselja Videm pri Ptuju). Znotraj ožjega obrežnega
pasu se uredi sprehajalna in pešpot na kroni nasipa jezera (asfaltiranje,
umestitev urbane opreme, informacijska infrastruktura).

Daljinska kolesarska pot obide novovzpostavljeni programski jedri (grad
Turnišče in Šturmovci), v katerih se skoncentrirajo novovzpostavljene
dejavnosti. Posebej izstopa programsko jedro Šturmovci, ki je zaradi
lokacije v izredno občutljivem naravnem okolju omejen na umeščanje
dejavnosti z minimalno infrastrukturo (sprehajanje, označitev
najpomembnejših vstopnih točk, kamp z najnujnejšo infrastrukturo).
Ostala programska jedra (terme, Ranca) dopolnjujejo obstoječe
dejavnosti športa in rekreacije, kjer se večji poudarek nameni vzpostavitvi
javnih odprtih površin in urejanju obstoječih zelenih površin. Vsa
programska jedra so opremljena s spremljajočo infrastrukturo
(počivališča, razsvetljava, informacijska infrastruktura) in imajo
vzpostavljen sistem dostopa do trajnostih oblik mobilnosti (sposojevalnice
koles).
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Slika 58: Zasnova razporeditve športno-rekreacijskih dejavnosti na Ptujskem jezeru in okolici (kart. podl.: DOF, 2016; DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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9.2

ZELENI SISTEM OBMOČJA

Na podlagi podrobnejših analiz (analiza doživljajskih značilnosti,
dostopnosti in ekološke razčlembe prostora) je bil izdelan zeleni sistem
območja obdelave. Jedro zelenega sistema ustvarjajo trije sklopi: mestno
jedro z omrežjem drevoredov in zelenih javnih površin, vmesni prostor v
funkciji sanacije, za katerega se predvideva ozelenjevanje in odprta
krajina s točkovnimi prvinami, kot so zaplate gozdna, sklop živic in
funkcionalnih poti. Trije sklopi zelenega sistema na tak način podpirajo
koncept, saj izhajajo iz morfologije prostora, ki je bila prepoznana pri
oblikovanju koncepta. Predlagane ozelenitve obcestnega prostora in
definiranje robov med poselitvijo in odprto kmetijsko krajino ustvarjajo
jasno berljive smeri v prostoru, hkrati tudi izboljšajo mikroklimatske
pogoje.

Slika 59: Zeleni sistem območja (kart. podl.: DOF, 2016; DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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9.3

USMERITVE ZA UREJANJE

Pripravljene usmeritve so bile pripravljene na dveh ravneh, in sicer kot
splošne in podrobnejše. Splošne se nanašajo na strateški razvoj
posameznega dela krajinske zasnove glede na celoto oziroma koncept,
podrobne pa se nanašajo na urejanje posameznih ožjih območij.
9.3.1

Te vključujejo vsebine iz različnih področij urejanja prostora (skladno z
drugim odstavkom 64. člena predloga ZUreP-2) – od urbanističnega
oblikovanja, urejanja prometne infrastrukture, urejanja vodnogospodarske
infrastrukture, usmeritev za ohranjanje narave in naravnih virov, varstvo
okolja, varstvo kulturne dediščine, ki so sicer v trenutni praksi domena
posameznih sektorjev. Usmeritve služijo kot nabor vseobsežnih vsebin, ki
jih je treba upoštevati pri podrobnejšem urejanju prostora in se prenesejo
v določila (strateških) prostorskih aktov občine.
Usmeritve zavestno niso strukturirane po posameznih plasteh, temveč
gradijo na podajanju celovitih usmeritev. V nadaljevanju so splošne
usmeritve podane po opredeljenih ožjih območjih. Kartografski prikaz je
podan na sliki 60.
01 Sotočje gorvodno

-

-

Opredelitev ožjih območij s splošnimi usmeritvami za
urejanje

Ob upoštevanju vseh sinteznih kartografskih podlag (sintezna karta
vrednotenja, problemska karta, koncept, zasnova razporeditve dejavnosti
v prostoru) je bilo opredeljenih dvanajst ožjih območij urejanja, za katere
so podane splošne usmeritve za urejanje. Ta območja bi bilo v OPN
smiselno opredeliti kot enote urejanja prostora.

-

02 Zaledje mesta

Varovanje naravno ohranjene struge z obrečno vegetacijo;
ohranjanje pogledov na veduto mesta;
prepoved pozidave v ožjem obrečnem pasu;
izoblikovanje programskega jedra (terme) ob obstoječih
dejavnostih športa in rekreacije, umeščanje novega programa
rekreacije, ki je vezan na izkoriščanje kakovosti obrežja (brez
postavitve ograj);
parkovno urejanje obrežja od term do peš mostu (ureditev
kopališča na prostem s plažo, razgledišč, umestitev kakovostno
oblikovane urbane opreme);
urejanje obstoječih povezav (tlakovanje peš poti, kolesarskih
stez, poenotenje obstoječe informacijske infrastrukture);
izboljšanje dostopnosti in spodbujanje uporabe trajnostnih oblik
mobilnosti za lokalno prebivalstvo (umestitev točk za izposojo
koles in električnih avtomobilov).

Ohranjanje obsega zelenih površin;
krajinsko urejanje obcestnega prostora (nova zasaditev
drevoredov, sanacija obstoječih);
zmanjšanje obsega neurejenih parkirišč v stanovanjskih
soseskah, usmerjanje v trajnostne oblike mobilnosti (pogostejše
avtobusne in železniške povezave, alternativna izposoja vozil
(angl. car sharing), sposojevalnice koles.

03 Staro mestno jedro
-

Oživljanje starega mestnega jedra;
ohranjanje stavbne (profane in sakralne) kulturne dediščine.

04 Industrijska cona
-

Sanacija degradiranih površin (območja zapuščenih industrijskih
objektov, asfaltiranih parkirišč, odlagališč odpadkov);
prepoved grajenja večjih objektov v odprto agrarno krajino, ki
meji na vzhodu;
postopno umikanje večjih industrijskih in gospodarskih objektov iz
obrežja Drave;
zgoščevanje grajene strukture ob zagotavljanju ozelenjevanja
obcestnega prostora (drevoredi, vzpostavljanja zelenih cezure);
nadgradnja obstoječe kolesarske mreže (informacijska
infrastruktura, razsvetljava).

05 Urbani stik Drave z mestom
-

-

Vzpostavitev kakovostno oblikovanega obrečnega prostora, ki
omogoča neposreden stik uporabnika z vodno površino
(razgledišča, urbana plaža, promenada, sprehajališče na vodi);
umestitev urbanih športno-rekreacijskih dejavnosti ob obrežju
(skejt park, skiro, rolkanje ...);
vzpostavljanje smeri v prostoru z aktivnim oblikovanjem brežin
(oblikovanje stopnišč do vodne površine, razglednih točk,
pomolov), zasaditvijo in označenimi atraktivnimi točkami v
prostoru (Puhov most, peš most, železniški most, pristanišče);
ureditev programskega jedra (pristanišče Ranca) ob obstoječih
dejavnosti športa na vodi (vejkpark, jadranje, veslanje); urejanje
obrežja med mestnim jedrom in pristaniščem (ureditev parkirišč,
vstopnih točk, prehodov čez potok Grajena, športnih igrišč,
počivališč, servisnih objektov), ureditev večjega gostinskega
objekta z plažo, ureditev točk za izposojo koles, električnih
avtomobilov.

06 Spuhlja, Zabovci, Markovci
-

Varovanje obsega gozdnih zaplat in strukture kmetijskih zemljišč;
umeščanje dodatnega programa ob obstoječi programski točki
(dejavnosti ob vodi, na vodi – čolnarjenje, razgledišča);
postopno prestrukturiranje območja – umikanje poselitve iz
obrečnega prostora, prepoved pozidave tik ob obrežju;
umeščanje urbane opreme ob poti okrog jezera.

07 Turnišče – Breg
-

Omejevanje pozidave v odprti krajini, umeščanje prometne
infrastrukture ob robovih poselitve;
ohranjanje intenzivne kmetijske rabe;
sanacija industrijskih območij (definiranje robu industrijskih con z
ozelenitvami, ki se spajajo z zaledjem agrarne krajine);
postopno umikanje večjih gospodarskih objektov iz obrečnega
pasu ob jezeru;
preoblikovanje značaja suburbanih območij (zgoščevanje
gradnje, izoblikovanje urbanih centrov, vzpostavitev
novovzpostavljenih javnih odprtih prostorov ob javnih zgradbah);
oblikovanje kakovostnega obcestnega prostora (drevoredi,
zelene cezure, razsvetljava urbana oprema).

08 Grad Turnišče
-

-

Ohranjanje obsega parkovnih in gozdnih površin;
rekonstrukcija vrtnoarhitekturne dediščine (baročni park);
izoblikovanje novega programskega jedra ob gradu Turnišče
(umeščanje blagih oblik rekreacije, ki izkoristijo obstoječe
prostorske kakovosti – gozd, gozdni rob, sistem poljskih poti v
zaledju, hitra povezava s centrom mesta Ptuj);
razvoj športnorekreacijskih programov v zaledju (adrenalinski
park, motorični park, piknik prostor, večji kamp);
izboljšanje prehodnosti območja (vzpostavitev sklenjenega
sistema poljskih poti);
omilitev vplivov novozgrajenih prometnic na zaledje (ozelenitve,
zelene cezure, urejeni in varni prehodi).

09 Pobrežje
-

Zasajevanje živic in obrečne vegetacije na mestih večjih
sklenjenih njivskih površin;
prepoved gradnje v zaledju agrarne krajine;
zgoščevanje poselitve ob glavni prometnici v Pobrežju
(strukturiranje zgoščene linijske obcestne poselitve);
izboljšanje prehodnosti območja (vzpostavitev sklenjenega
sistema poljskih poti).

53
Murko T. Krajinska zasnova obrečnih ureditev reke Drave med mestom Ptuj in MHE Markovci. | Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2017.

10 Šturmovci
-

Ohranjanje kakovosti obrečne kulturne krajine, vegetacijskih živic
ob mrtvicah in nereguliranih vodotokih;
prepoved širjenja stihijske gradnje v odprto krajino;
izoblikovanje novega programskega centra (Šturmovci), kjer se
umestijo dejavnosti, ki zahtevajo minimalne posege v prostor
(sprehajalne tematske poti, kamp z minimalno infrastrukturo,
območje proste rekreacije).

11 Sotočje dolvodno
-

Varovanje gozdne in obrečne kulturne krajine košenih logov;
varovanje naravno ohranjene struge z obrečno vegetacijo;
ohranjanje značilne prostorske členitve (sistem obstoječih poti,
ostankov mrtvic in prodišč, posameznih dreves – soliterjev in
drevnine v gručah, okljukov vodotokov);
omejevanje intenzivne obdelave kmetijskih zemljišč,
preusmerjanje k ekološki obliki kmetovanja;
prepoved izkopa mineralnih surovin (prod, pesek).

12 Nova vas pri Markovcih
-

Prepoved nadaljnje poselitve v obrečnem pasu;
sanacija stare struge.
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Slika 60: Zasnova urejanja širšega območja obravnave z določitvijo ožjih območij za urejanje (kart. podl.: DOF, 2016; DMR, 2012; Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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9.3.2

Primer podrobnejših usmeritev: Obrečni pas Spuhlja –
Zabovci – Markovci, Nova vas pri Markovcih, sotočje
dolvodno

Podrobne usmeritve za urejanje upoštevajo predhodno opredeljene
splošne smernice (poglavje 9.3.1), pri čemer podajo konkretne predloge
za urejanje in oblikovanje ožjega območja. Na sliki 62 je podan povzetek
petnajstih podrobnejših ukrepov, ki se sicer navezujejo na konkretne
lokacije, označene s številkami od 1 do 15 (slika 61).
Predlagane podrobne usmeritve urejanja ožjega obrečnega pasu so
podane na podlagi ugotovitev oziroma kategorizacije iz sintezne karte
vrednotenja (sanacija: lokacije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ukrepi: lokaciji
11, 12; manjše intervencije: lokaciji 13, 15; varstvo: lokacija 14). Podan je
širok razpon vsebin za urejanje, ki zadevajo izboljšanje celostne podobe
območja, na konkretnih točkah predlagajo umik obstoječih rab prostora,
podajajo oblikovalske smernice za oblikovanje spremljajoče infrastrukture
ipd.
Kot primer so bile pripravljene za ozek obrečni pas, ki se razteza med
Brstjem, sotočjem elektrarniškega kanala in stare struge Drave pri HE
Markovci ter Spodnjimi Šturmovci. Omenjen odsek je bil izbran z
namenom, da se prikaže čim širši razpon podrobnih smernic za urejanje.
Vsebine podrobnejših usmeritev so namenjene prenosu v podrobnejše
prostorske izvedbene pogoje v OPN oz. kot izhodišča za pripravo OPPN.

Slika 61: Severni del ožjega območja urejanja. S številkami so označene lokacije, za katere je podan povzetek podrobnejših usmeritev za urejanje (kart. podl.: DOF, 2016; DMR, 2012;
Kataster stavb, 2016; ZKP, 2016; Občine, 2016).
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Slika 62: Povzetek usmeritev za urejanje ožjega območja obrečnega pasu Spuhlja–Zabovci–Markovci, Nova vas pri Markovcih, sotočje dolvodno. Z rdečo barvo so označene predvidene intervencije za urejanje.
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10 RAZPRAVA
Naloga, tako teoretični kot načrtovalski del, razkriva kompleksnost
obravnavanih tem, za katere je nujno priskrbeti takšne
prostorskonačrtovalske instrumente, ki bodo v praksi najbolje uporabni.
Izkazalo se je, da je velika fleksibilnost prostorskih aktov, ki omogoča
prepletanje vsebin na različnih načrtovalskih ravneh, način, s katerim je
moč doseči celovite prostorske rešitve z jasnimi strateškimi koncepti in
izvedbenimi pogoji. Besedilo v nadaljevanju podrobneje razlaga načine, ki
so pripeljali do uresničitve ciljev magistrske naloge, ki so bili postavljeni v
uvodnem delu.
Temeljni namen in cilj naloge je bil preveriti, na kakšen način lahko
krajinska zasnova poda celovite rešitve urejanja, izdelati koncept urejanja
ter oblikovati celostno krajinsko ureditev za širši obrečni prostor reke
Drave na območju Ptuja.
Izbrano območje obdelave se je zaradi obsega različnih prostorskih prvin
in njihovih kompleksnih prostorskih razmerij izkazalo kot dober primer za
izdelavo testnega primera krajinske zasnove na način, kot ga predvideva
najaktualnejša verzija zakona ZUreP-2. Posamezni sklopi rešitve
(zasnova razporeditve dejavnosti, zeleni sistem, splošne usmeritve za
urejanje ter primer podrobnejših usmeritve za urejanje) združeni v sklopu
enega preglednega prostorskega dokumenta krajinske zasnove podajo
celovite rešitve, ki vseobsežno obravnavajo kompleksne vsebine različnih
področij urejanja prostora – urbanizma, krajinske arhitekture, arhitekture,
vodarstva, ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva
okolja itd. S tem smo pokazali, da je krajinska zasnova instrument, ki
prostor obravnava celostno, kar pomeni, da presega stihijska poseganja v
prostor in poda takšne usmeritve za urejanje, ki vodijo do skladnega
prostorskega razvoja.
Z izdelanim konceptom upravljanja vodnega in obvodnega prostora, ki
izhaja na podlagi predvidenih sanacijskih ukrepov (sanacija brežin in
ožjega obrečnega pasu jezera, sanacija stihijske gradnje v odprti agrarni
krajini, sanacija industrijske cone z omejeno širitvijo v zaledje) je bila
oblikovana mreža obstoječih in novovzpostavljenih poti z jasno
opredeljenimi dostopi, ki so hkrati tudi novovzpostavljena programska
jedra in točke. Predlog zasnove razporeditve dejavnosti v prostoru
umešča nove dejavnosti v prostor, na način, da se dejavnosti ne
koncentrirajo izključno na ozek obrečni pas jezera, ampak se umeščajo
tudi v zaledju. Z vzpostavitvijo novega programa se lahko vzpostavi
atraktivno oblikovan obrečni prostor, ki dviguje kvaliteto življenja v mestu,
s čimer je bil dosežen drugi cilj naloge.
Varstveni in razvojni koncept se je izkazal kot pogoj za pripravo celostne
krajinske ureditve, saj iz njega izhaja med drugim tudi zeleni sistem
mesta. Izdelan na podlagi podrobnih funkcionalnih analiz (doživljajske

značilnosti, ekološka razčlemba, dostopnost) iz katerih je bilo ugotovljeno
pomanjkljivo urejanje obstoječih zelenih površin in javnih odprtih
prostorov. Sistem novovzpostavljenih javnih zelenih površin z
usmeritvami za izboljšanje celostne podobe območja ureja še posebej
problematična območja urejanja kot na primer stik med urbanim in
agrarnim zaledjem. Z izdelavo zelenega sistema in opredeljenih splošnih
usmeritev za urejanje je bil dosežen tretji cilj naloge.
Iz gornjega izhaja, da so bili doseženi vsi cilji naloge. V nadaljevanju
besedila so navedeni nekateri pomisleki in analitične ugotovitve, ki so
nastale tekom priprave testnega primera krajinske zasnove.
Pri izdelavi testnega primera krajinske zasnove se je v praktičnem delu
magistrske naloge izkazalo, da je ločevanje krajinske in urbanistične
zasnove na dva samostojna pravna akta nesmiselno dejanje. Nov zakon
ZUreP-2 omogoča prepletanje omenjenih instrumentov, kar se je v nalogi
tudi izkazalo kot edino smiselno. Območja naravne in kulturne krajine ter
območja pozidave, ki jih ločeno urejata krajinska in urbanistična zasnova,
so namreč med seboj neločljivo povezana. Izkazalo se je, da so lahko
omenjene vsebine obravnavane v enem, celovitem prostorskem aktu, ki
enakovredno obravnava tako pozidan kot tudi nepozidan prostor, kar
pomeni izdelavo skupnih krajinsko-urbanističnih konceptov.
Ob vsem tem je bistveno primerjati krajinsko zasnovo z obstoječimi
prostorskimi akti (predvsem strateški del OPN) ter ugotoviti, kakšna je
pravzaprav njihova razlika. Prednost krajinske zasnove oziroma njena
dodana vrednost je predvsem v jasno oblikovanem konceptu razvoja in
varstva za odprt prostor, ki je osnova za vse bodoče posege v prostoru.
Na tak način opredeli jasne intervencije v prostoru, določi bolj
načrtovalsko usmerjeno členitev območja na enote urejanja prostora,
poda skupna in podrobna programska izhodišča za zaključeno krajinsko
območje in opredeli zeleni sistem, ki ga veljavni OPN ne vključuje.
Vsekakor celovita obravnava prostora presega izdelavo planov, ki so
omejeni na administrativne meje občin.
Z izdelavo testnega primera krajinske zasnove se je izkazalo, da je za
posamezno načrtovalsko nalogo treba pripraviti takšne analize prostora,
ki služijo oblikovanju konkretnih načrtovalskih rešitev. Za pripravo
celovitih rešitev je treba pripraviti usmerjene, podrobne analize, kar
pomeni, da inventarizacija oziroma stanje prostora, ki je rezultat
apliciranja prostorskih podatkov na kartografsko podlago, ne zadostuje,
saj ni analitično orodje. To pomeni, da ne more služiti kot strokovna
podlaga, kot to določa trenutni Zakon o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt). Vse omenjeno je bilo ugotovljeno v prvem koraku izdelave
krajinske zasnove, v analizi, kjer so bile pripravljene tako karte
inventarizacije kot tudi podrobnih načrtovalskih analiz. Za slednje se je
izkazalo, da so bile ključen pripomoček pri izdelavi rešitve, saj so izhajale
prav iz ugotovitev analiz (analize doživljajskih značilnosti, dostopnost in

prehodnost, ekološka razčlemba, turizem, šport rekreacija – osnova za
oblikovanje koncepta, programske zasnove, zasnove dejavnosti v
prostoru, zelenega sistema, splošnih in podrobnih ukrepov za urejanje).
Izkazalo se je, da je krajinska zasnova fleksibilen načrtovalski instrument,
v kateri se lahko prepletajo tudi vsebine hierarhično nižjih načrtovalskih
instrumentov, kot je občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki se
lahko brez težav izdela z teoretično osnovano vsebino krajinskega načrta.
To pomeni, da krajinska zasnova omogoča širok razpon obravnave
vsebin vse od strateške do izvedbene ravni. Fleksibilnost
prostorskonačrtovalskega instrumenta akta se odraža tudi v načinu
priprave, ki lahko sledi horizontalnim vsebinskim plastem, kot jih določa
zadnja verzija zakona ZUreP-2, lahko pa tudi po vertikali, na način
celovitih usmeritev na podlagi gestalt pristopa.

58
Murko T. Krajinska zasnova obrečnih ureditev reke Drave med mestom Ptuj in MHE Markovci. | Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2017.

11 SKLEP
Nov predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) omogoča
posameznim načrtovalskim instrumentom veliko mero fleksibilnosti, ki je
ob poenostavljenem sistemu prostorskih aktov nujna. Pri pripravi
testnega primera krajinske zasnove za izbrano krajinsko območje
vodnega in obvodnega prostora reke Drave na območju Ptuja se je
fleksibilnost instrumenta krajinske zasnove izrazila na več ravneh – tako
pri opredeljevanju območja obdelave, izbiri metodologije ter merilu in
natančnosti obravnave prostora. Izkazalo se je, da fleksibilnost obvezne
strokovne podlage odraža tudi preplet vsebin, ki se lahko obravnavajo na
različnih hierarhičnih ravneh. Dokazano je bilo, da krajinska zasnova, ki je
sicer zastavljena kot strateški prostorskonačrtovalski instrument, lahko
obravnava tudi vsebine urejanja prostora na izvedbeni ravni, ki se jih
bodisi prenaša v podrobne prostorske izvedbene pogoje, bodisi upošteva
pri pripravi posameznih podrobnih občinskih prostorskih načrtov (OPPN)
–smiselnih krajinskih načrtov. Izkazalo se je, da je krajinska zasnova
instrument, ki celostno obravnava krajinske in urbanistične vsebine in
upošteva preplet neločljivo povezanih vsebin grajenega in odprtega
prostora. Koncept skupne krajinsko-urbanistične zasnove izraža
kontinuum mesta, zelenega sistema in krajine, ki so v prostoru med sabo
neločljivo povezani. Uveljavljanje prostorskonačrtovalskih instrumentov, ki
ločeno obravnavajo pozidan in nepozidan prostor, bi bilo povsem
nesmiselno. V magistrski nalogi je bilo pokazano, da je možno vsebine
krajinske zasnove, usmeritve za posamezna področja urejanja prostora in
varstva okolja, ki so praviloma podajajo v horizontalnih plasteh, zasnovati
tudi po vertikalni ravni, z oblikovanjem celovitih usmeritev za urejanje
prostora.
Z izdelavo magistrskega dela je bilo dokazano, da je krajinska zasnova
vseobsežen prostorskonačrtovalski instrument, ki mu je lastna celovita
obravnava prostora. Ob tem je vendarle treba dodati, da priprava
kakovostnih, celovitih prostorskih rešitev in njihova formalizacija v
prostorskih aktih še ne zagotavlja kakovostno, celovito urejenega
prostora. Učinkovito urejanje prostora namreč ni odvisno le od
kakovostno izdelanih prostorskih aktov, temveč njihovega ustreznega
izvajanja v prostoru.
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12 POVZETEK
Magistrska naloga testira krajinsko zasnovo, ki jo aktualni predlog Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-2) določa kot obvezno strokovno podlago pri
izdelavi prostorskih načrtov na regionalni in občinski ravni z namenom
usmerjanja in podrobnejše določitve prostorskega razvoja in varstva na
posameznih območjih v krajini. Vsebine krajinske zasnove, kot jih
narekuje drugi odstavek 64. člena omenjenega zakona, so bile
preverjene na podlagi testnega primera krajinske zasnove širšega
vodnega in obvodnega prostora reke Drave na območju Ptuja. Izbrano
krajinsko območje je območje načrtovanih novih ureditev z velikim
obsegom površin potrebnih sanacije, kjer je med drugim prisotno tudi
zavarovano območje narave.
V teoretičnem delu naloge je bil raziskan okvir prostorskega načrtovanja
iz katerega izhaja krajinsko načrtovanje s krajinsko zasnovo. Ob tem so
bile raziskane posamezne zvrsti prostorskih načrtovanj, s katerimi se
omenjeno krajinsko načrtovanje vsebinsko in metodološko prepleta.
Predstavlja okvir za uveljavljanje tako razvojnih kot varstvenih načrtovanj
v prostoru, kar pomeni, da je nujno potrebno za posluževanje celovitega
načrtovanja. Zanj je zaradi vseobsežnosti obravnavanih vsebin značilno,
da se deli na več področij delovanja. Ker je predmet obravnave
krajinskega načrtovanja krajina v vsej svoji kompleksni sestavi zahteva
uporabo posebnih metodoloških pristopov in načrtovalskih instrumentov.
Krajinska zasnova je prostorskonačrtovalski instrument dopušča veliko
mero fleksibilnosti pri obravnavi krajinskih vsebin, določitvi območja
obdelave, izbiri metodologije ter merilu in natančnosti obravnave
prostora. Ne glede na to, da je prvenstveno naravnana na strateško
raven, omogoča tudi obravnavo na izvedbeni ravni.
V magistrski nalogi je poseben poudarek namenjen pregledu tistih
preteklih in aktualnih pravnih aktov, ki v svojih členih obravnavajo vsebine
urejanja krajine in krajinsko zasnovo. Podrobno je bil raziskan
najaktualnejši predlog Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) skupaj s
pripombami stoke. Optimizacija zakonske rešitve je šla v smer
enostavnega sistema pravnih aktov z manjšim številom različnih, toda
zelo fleksibilnih prostorskih aktov, kar pomeni, da je krajinska zasnova
obvezna strokovna podlaga in ne samostojen prostorski akt. Kot
referenca novozastavljeni krajinski zasnovi so predstavljeni primeri tuje
prakse, ki razkrivajo širok razpon obravnave krajinskih vsebin. Izbrani
primeri razkrivajo uporabo različnih načrtovalskih instrumentov, kjer se
krajinske vsebine integrirajo na različnih ravneh pravnih aktov (občinska
raven: Nemčija – Bavarska – krajinski načrt občine Weiltingen, regionalna
raven: Avstrija – Štajerska – regionalni načrt Mürzzuschlag, strateška in
izvedbena raven: Škotska – razvojni načrt East-Renfrewshire – lokalni
razvojni načrt - Barrhead).

V načrtovalskem delu je sledila izdelava testnega primera krajinske
zasnove na način, kot ga predvidi aktualna verzija predloga ZUreP-2.
Metoda izdelave je bila izoblikovana v obliki drevesnega diagrama na
podlagi ekspertnih gestalt (celostnih, holističnih) principov. Zasnova je
izdelana v štirih korakih (analiza, vrednotenje, koncept, krajinska
zasnova). Korak analize je bil sestavljen iz inventarizacije in tematskih
analiz, pri čemer se je izkazalo, da prikaz stanja prostora ne more služiti
kot analitično orodje, kot ga sicer opredeljuje trenutno veljavni Zakon o
prostorskem načrtovanju (ZUNačrt). Kot ključno analitično orodje je bilo
uporabljeno vrednotenje prostora na podlagi izbranih vidikov (ohranjenost
narave, kmetijstvo, kakovost krajine, grajena struktura), kjer je bila
pripravljena sintezna karta vrednotenja z opredeljenimi posameznimi
enotami, za katere so bile opredeljene intervencije za urejanje
(predvidena sanacija, večji ukrepi, manjše intervencije, varstvo). Kot
najpomembnejši korak pri izdelavi krajinske zasnove se je izkazal
koncept, ki je bil pripravljen sočasno s programsko zasnovo, s katero se
je v prostor umeščalo nove dejavnosti športa in rekreacije. Predstavlja
okvir urejanja na strateški ravni, ki je osnova za vse naslednje
intervencije v prostoru in se izvajajo na hierarhično nižji ravni različnih
načrtovanj. Koncept je bil izoblikovan na podlagi treh prepoznanih plasti
prostora, ki odražajo značilne prostorske prvine (veduta mesta, jezero,
obrečna kulturna krajina) in ustvarjajo mentalno podobo skladnega,
povezanega in domačega območja, ki je navezan na mestno jedro. V
sklopu krajinske zasnove so bile pripravljene vsebine, kot jih nalaga
zakon v drugem odstavku 64. člena: zasnova razporeditve dejavnosti v
prostoru, zeleni sistem območja ter usmeritve za urejanje. Te so bile
izdelane na gestalt način po vertikali in ne po horizontalnih vsebinskih
plasteh. Pripravljene so bile kot celovite usmeritve za ožja območja
urejanja, v katerih so bile zajeta različna področja urejanja prostora
(urbanistično oblikovanje, urejanje prometne infrastrukture, urejanje
vodnogospodarske infrastrukture, usmeritve za ohranjanje narave in
naravnih virov, varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine). Za izbrano
ožje območje obrečnega pasu je bil podan primer podrobnejših
usmeritev, ki so bile podane na podlagi kategorizacije iz sintezne karte
vrednotenja (sanacija, ukrepi, manjše intervencije, varstvo).
Izdelan testni primer krajinske zasnove dokazuje, da je obravnava
krajinskih in urbanističnih vsebin v ločenih prostorskih aktih nesmiselno,
saj gre za kontinuum med mestom in krajino, ki ju povezuje zeleni sistem
in v prostoru tvorita zaključeno območje. Meje med urbanističnim in
krajinskim načrtovanjem ni moč določiti, ker se vsebine med seboj
prepletajo in nastajajo v medsebojni povezavi. Test je med drugim tudi
pokazal širok nabor vsebin urejanja, ki jih krajinska zasnova lahko
zajema, kar opravičuje njeno zakonsko opredeljeno fleksibilnost in
vseobsežnost izdelave.
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