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1

UVOD

Izjemno presega splošno, odstopa od vsakdanjega in se ne sklada s pravili. Enostavneje: je
posebno. Tako razumemo anomalije, ki jih poskušamo popravljati, in na drugi strani
edinstvenosti, ki jih postavljamo za zgled. V obeh primerih je obravnavanje posebnosti
prednostno, saj z njihovim odstopanjem od splošnega potrjujemo prav razpon slednjega.
Izjemna krajina ni anomalija v prostoru, temveč presega njegovo vsakdanjost. Dejavniki,
ki usmerjajo nastanek krajine, opisujejo idealen proces razvoja prostora in predstavljajo
zgled delovanja naravnih in antropogenih sil nanj. Vrednotenje izjemnosti v krajini zato
temelji na iskanju jasnosti zapisov teh pravil v njenih strukturah in podobah. Boljša kot je
njihova čitljivost, večje so možnosti za sledenje njihovemu vzoru. Cilji, h katerim ti vzori
usmerjajo, pa razkrivajo stanje družbenih vrednot v času in prostoru.
Vrednota – osebna, družbena, prostorska – sama po sebi vedno izraža neko načelno
vrednost (SSKJ, 2014), ki jo cenimo in spoštujemo. S prepoznavanjem ali pripisovanjem
izjemnosti krajini poudarjamo njeno nesporno načelno vrednost za krajino samo, naravo,
družbo in prostor. Takšne krajine v svoji fizični podobi in pripisanem pomenu nosijo
vrednote, h katerim je vredno stremeti pri varovanju, upravljanju ali načrtovanju
prostorskega razvoja. Janez Marušič (2001) pogosto poudarja, da je ključni del
uveljavljanja načel osebno poistovetenje z njimi. Ponotranjanje norm pomeni življenje in
ravnanje v skladu z njihovo ideologijo. Družbeno ponotranjenje načel na nacionalnem
nivoju je kompleksnejši proces od spreminjanja osebnih vrednot, pri čemer veliko vlogo
odigrajo tudi politični in ekonomski sistemi. Njihova rigidnost velikokrat predstavlja oviro
pri uveljavljanju novih vrednostnih smeri, po drugi strani pa so z ustrezno vsebino ravno ti
priložnost za učinkovitejši premik.
Dvigovanje družbene zavesti o vrednosti krajinskih entitet spodbuja varstveno delovanje.
Vloga zakonskih predpisov pri tem je zelo neposredno, jasno in striktno opozarjanje na
posamezne vrednote in usmerjanje kulturnega razvoja z njihovo integracijo v vsakdanjost
družbe. Varovanje krajine je v Evropski konvenciji o krajini (2003) opredeljeno kot
ohranjanje in vzdrževanje pomembnih pomenskih in vidnih lastnosti krajine. Te lastnosti
izhajajo iz njene naravne oblikovanosti ali človekove dejavnosti v njej. Pri ohranjanju
omenjenih sestavin okolja se največkrat izpostavljata vprašanji o upravičenosti varstva
njihovega zatečenega stanja ter katero oblikovno stopnjo prepoznati kot zatečeno. Bistvo
naravnih in družbenih struktur, ki se združujejo v krajini, je ravno dinamičnost sistemov, ki
se odzivajo na spremembe v prostoru in se zato stalno preobražajo. Temu procesu ne
moremo določiti začetka ali konca, lahko le opisujemo dinamiko procesa skozi čas in
prostor. Sedanjost je del tega procesa in krajina, v kateri živimo danes, soustvarja okvir
trenutnega družbenega razvoja in vrednot.
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1.1

PROBLEM

Država opredeljuje nacionalna družbena načela in vrednote z ustavo in zakonodajnim
sistemom, ki predstavljata najvišji izraz družbene ureditve. Slovenski zakonodajni okvir
posredno priznava vrednost krajine na večih mestih, a je ne ureja dosledno.
Status izjemne krajine izraža najvišjo stopnjo prostorske kulture. Poudarja veliko vrednost
pomenov in videza krajine. V Sloveniji je v praksi trenutno uveljavljen le kot pojem, ki
izraža abstraktno izjemnost prostora. Izjemnost krajine se vsakdanje uporablja kot lastnost
v povezavi z asociacijsko simbolnostjo, ki je zgodovinsko postala del narodne zavesti, in
ne kot atribut najvišje vrednosti. Služi predvsem informativno, odločitev o vključevanju v
lokalne politike pa je prepuščena posameznikom, saj državne institucije uradno ne
priznavajo statusa izjemne krajine.
Prizadevanje stroke za vključitev krajinskih vsebin v zakonski sistem in s tem za širjenje
vedenja o krajini je v Sloveniji aktivno prisotno od oblikovanja samostojne države. Politika
je bila ob prvem valu sprejemanja državnega zakonodajnega okvira odprta za svežo
vsebino. Po številu študij s področja krajinske arhitekture, ki so jih v 90. letih naročila
ministrstva, lahko sklepamo, da je bilo zavedanje o vrednosti krajine v Sloveniji visoko.
Drugi val dopolnjevanja obstoječe zakonodaje je nastopil ob vključevanju Slovenije v
Evropsko unijo. Visoka stopnja naravne ohranjenosti in krajinske pestrosti v našem
prostoru je vplivala na to, da se je s številnimi cilji ratificiranih mednarodnih konvencij in
direktiv okrepil predvsem naravovarstveni sektor. Postal je pomemben dejavnik pri
sprejemanju prostorskih odločitev. Krajina je s kombinacijo nacionalnih in evropskih
pravnih aktov do danes formalno dobila svoje mesto v večini zakonov, ki se nanašajo na
prostor: v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Prostorskem redu Slovenije, Zakonu o
ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) (2004), Zakonu o varstvu kulturne dediščine (v
nadaljevanju ZVKD) (2008), Zakonu o kmetijskih zemljiščih, Zakonu o gozdovih,
Nacionalnem gozdnem programu in v Zakonu o varstvu okolja (cit. po Hladnik, 2016).
Varstvo krajine je v zakonodajnem sistemu razdeljeno med resorje, ki določil v praksi ne
izvajajo konstruktivno. Janez Marušič (2006) ugotavlja, da je razlog za to mogoče iskati v
močnem stopnjevanju sektorizacije prostorskega delovanja v Sloveniji in sprejemanju
odločitev zgolj v skladu s cilji sektorskih politik. Posledica tega je, da področje krajine ni
celostno pokrito, saj zanj ni neposredno odgovoren noben resor. Dobro sta institucionalno
razvita resorja varstva narave in kulturne dediščine, ki krajino trenutno obravnavata najbolj
neposredno, a vsak s svojimi merili. Varstvo narave se osredotoča na preventivno varstvo
posameznih območij (rezervati ali parki) ali posameznih sestavin prostora (naravne
vrednote), medtem ko se varstvo kulturne dediščine primarno osredotoča le na ohranjanje

3
Ažman T. Izjemne krajine kot izhodišče določanja krajinskih vrednot.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

kulturnega v prostoru. Varstvo narave se je najbolj približalo razumevanju posebnosti
krajine in prevladuje pri izvajanju dejavnosti njenega varstva.
Za krajino kot integracijo naravnih in kulturnih prvin sta pristopa obeh resorjev lahko le
delno primerna. Namen ukrepov obeh resorjev je namreč preventivno preprečevanje
sprememb v prostoru, ki bi lahko vodile v degradacijo, kar v primeru krajine pomeni, da
zavirajo prav dinamiko tako družbenih kot naravnih sprememb, ki aktivno sooblikujejo
krajinske značilnosti. Z rezervatnim varstvom se območja praviloma izloči iz razvojnih
načrtov in lahko podvrže nepotrebni stagnaciji.
Dušan Ogrin in Janez Marušič (Ogrin in Marušič, 1996) trdita, da se glede na izkušnje
varstvo krajine najučinkoviteje izvaja posredno ― z ustreznim postopkom planiranja.
Problem torej zahteva oblikovanje primernejšega celovitega razvojno-varstvenega pristopa,
ki bo prilagojen krajinski dinamiki ter bo obravnaval krajino kot sistem in ne kot artefakt.
Standardizacija prostora, kamor uvrščamo tudi varstvene režime, ima v svojem bistvu sicer
plemenit namen zmanjševanja negativnih vplivov človeka na njegov življenjski prostor, a
prepogosto poseganje po njej ni končna rešitev za doseganje kakovostnega prostorskodružbenega odnosa.
V prvi vrsti je treba izkoristiti potenciale nastavkov obstoječega sistema in jih prilagoditi
do te mere, da bodo njihovi cilji smiselni in primerni za uporabo v praksi oziroma
nesmiselna orodja opustiti. Veljavni zakoni opredeljujejo 3 neposredne kategorije varstva
krajine ― ZVKD status kulturne krajine in ZON status krajinskega parka ter zvrst
krajinske vrednote. Register kulturne dediščine zajema 317 enot kulturnih krajin (Situla,
2018), krajinskih parkov je 46 (ARSO, 2018), medtem ko v registru krajinskih vrednot do
danes ni vpisanih enot. Naloga se osredotoča na problem slednjega, kjer sektor ohranjanja
narave formalno omogoča varstvo krajine skozi instrument NV, a zanj nima izdelanih
meril določanja, zato še ni bil uporabljen v praksi.

1.2

NAMEN IN CILJI

Krajine, ki so v tej nalogi opredeljene kot izjemne ali kot vrednota, so prepoznavne zaradi
svojih vizualnih lastnosti ali posebnega pomena, ki jim je pripisan. Z umestitvijo
najvrednejših krajin v pravni sistem bi dosegli formalno spoštovanje krajinskih prostorov
in ozaveščenost o pomembnosti prostora za družbeno identiteto. Če pojem postane del
narodne zavesti na najvišjem nivoju, se poleg uradnih smernic oblikujejo tudi nenapisane
norme, ki posredno varujejo prostor in preprečujejo njegovo degradacijo. Namen izdelave
naloge je prispevek k širjenju vedenja o prostorski kulturi in izpostavitev njenega pomena
za oblikovanje ustreznih pristopov k upravljanju s prostorom. V ospredju je izpolnitev
namena študije Izjemne krajine (Ogrin in sod., 1996), ki se po svojem nastanku ni
neposredno uveljavila v zakonskih aktih ali kako drugače z rezultati vplivala na izvajanje
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varstvenih ukrepov v prostoru. Avtor Dušan Ogrin in sod. (1996) pod namenom študije
navajajo, da pomeni »eno od pomembnih izhodiščnih podlag za varstvo krajine«. Jelka
Hudoklin in Suzana Simič (1998) pa v kasnejši razširitvi študije z delom Usmeritve za
urejanje izjemnih krajin, izjemne krajine uvrščata »med naravne in kulturne vrednote, ki
bodo v okviru prostorskega plana države prikazane v okviru sistema krajine, in sicer
predvidoma kot območja vrednot ter kot območja zadržanega razvoja«.
Glavni cilj je torej uporabiti ugotovitve študij izjemnih krajin za izhodišče varstva krajine.
Podrobneje bom preverila potencial strokovnih študij za uporabo v sistemu varstva
krajinskih vrednot, ki se trenutno ne izvaja. Drugi cilj naloge predstavlja predlog za
zapolnitev zakonske vrzeli z oblikovanjem meril za določanje krajinskih vrednot in
osnutek izdelave njihovega registra. Vzporedno s tem bom presojala smiselnost in
potrebnost statusa krajinskih vrednot ter premislila o ustreznejšem pristopu k varstvu
krajine.

1.3

DELOVNE HIPOTEZE

Izbor študije Izjemne krajine (Ogrin in Marušič, 1996) za izhodišče opredeljevanja
naravovarstvene kategorije krajinskih vrednot je povezan z ugotovitvijo, da cilji obeh
pristopov k vrednotenju prostora sovpadajo. Vrednostni cilj tako zakona kot študije je isti,
zato predpostavljam visoko skladnost rezultatov. Preverjala bom naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Kategoriji izjemnih krajin in krajinskih vrednot imata enako vrednostno
izhodišče, zato se vanju uvrščajo krajine z enakimi lastnostmi.
Hipoteza 2: Znotraj kategorije izjemnih krajin lahko izberemo krajine, ki izpolnjujejo
merila za uvrstitev med krajinske naravne vrednote.
Hipoteza 3: Uvrstitev krajin v sistem varstva naravnih vrednot je preveč toga oblika
varstva za krajino, saj režim NV zahteva, da se krajinskih značilnosti ne spreminja,
medtem ko je krajinska dinamika prav njena kvaliteta. Poleg tega krajinska pojavnost
presega uvrščanje med naravne sisteme, zato zahteva kompleksnejši pristop k varstvu.

1.4

METODE DELA

Naloga rešuje problem z integracijo rezultatov strokovne študije Izjemne krajine (Ogrin in
sod., 1996) in določil obstoječega zakonskega okvira. V prvem delu bodo skozi pregled
literature in sintezo dejstev zbrana vsebinska izhodišča, ki predstavljajo razumevanje
krajine ter razvoj njene vrednosti skozi arkadijski in imperialistični vidik. Na podlagi
pregleda zakonodaje bodo izpostavljena določila, ki so pomembna za razumevanje varstva
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krajine v Sloveniji, s pregledom gradiva o študijah izjemnih krajin pa bo predstavljeno delo
na izjemnih krajinah do danes.
V drugem delu bodo s kvalitativno analizo med seboj primerjane kategorije neposrednega
varstva krajine in implicitno oceno ugotovljena stopnja medsebojnega ujemanja obstoječih
vrednostnih izhodišč, meril in varstvenih usmeritev. Iz ugotovitev bosta oblikovana
predlog meril za določanje krajinskih vrednot in izbor izjemnih krajin, na katerem bodo s
postopkom vrednotenja merila preverjena. V rezultatu bo predstavljen predlog za vpis v
register krajinskih vrednot po zakonskih standardih.
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2

VSEBINSKA IZHODIŠČA

Zgodovinski razvoj človeka je tesno povezan s prostorom, v katerem je živel. Prav tako se
je družbeni konstrukt krajine, kot ga poznamo danes, izoblikoval skozi človekovo
delovanje, politično-družbene strukture in kulturne ideje v različnih obdobjih. Vsaka
družba v zgodovini se je odzvala na svoje okolje na edinstven način (Iliopoulou, 2012). To
sovpada z razvojem razmišljanja in potrebami, ki jih je poskušala zadovoljiti v določenem
prostoru in času. Na lestvici družbenih vrednot se je krajina skozi zgodovino razporedila v
širokem razponu – od človeku prijaznega do njemu nenaklonjenega sveta (Ogrin, 2010).
Današnjo prostorsko vrednoto predstavlja slika vitalne krajine, v kateri človek deluje
spoštljivo in v skladu z njenimi zakonitostmi. V družbenem delovanju je zaznati trud v
smeri omilitve oziroma zmanjšanja vpliva na okolje s političnimi, gospodarskimi in
kulturnimi rešitvami. Naravnim dejavnikom se vrača njihov prostor, odnos med človekom
in krajino pa se gradi s ciljem doseganja simbiotskega sodelovanja. Porast površin pod
varstvenimi režimi in število zakonskih aktov s področja ohranjanja narave, varstva okolja
in krajine sporoča, da človek samorefleksivno omejuje svojo dejavnost v prostoru.
Vzporedno s tem ne moremo zanikati napredka v znanju in tehnološkem razvoju, s
katerima se je neposredna skrb za okolje preusmerila tudi na poskus zmanjšanja posrednih
vplivov nanj. Posledica tega so strukturne spremembe v verigah oskrbe s hrano,
upravljanju voda, pasivni gradnji in energetski oskrbi. Močan motiv pričujočega trenda so
grožnje globalnih podnebnih sprememb, ki pa so med drugim osvetlile tudi vprašanja
upravljanja s prostorom in na novo vzpostavile njegovo izjemno vrednost za naravo in
družbo. Novejši pristopi (na primer krajinski urbanizem) temeljijo predvsem na
upoštevanju lastnosti vsepovezanosti prostorskih sistemov od najmanjšega do največjega
merila in temu enaki poskušajo biti tudi instrumenti delovanja.

2.1

IMPERIALISTIČNI IN ARKADIJSKI VIDIK KRAJINE

Različni idejni vidiki prostora vplivajo na način njegovega dojemanja in vrednotenja ter
posledično na njegovo obravnavanje v politikah in udejanjanje v upravljavskih modelih.
Turnhout in sod. (2004) oblike varstva narave opredeljujejo kot različne tipe naravnega
prostora, ki jih na obravnavanem območju ohranjamo ali želimo vzpostaviti. Ti so tesno
povezani z družbenim odnosom do prostora v danem prostoru in času, saj različni pogledi
nanj določajo drugačne prioritete glede tega, kaj v prostoru potrebuje varstvo in v kolikšni
meri.
Različne odnose do krajinskega prostora lahko strnemo v dve idejni smeri: imperialistično
in arkadijsko. Prva dojema krajino kot fizično, objektivno in samo po sebi obstoječo
resničnost, druga pa zajema tudi miselno podobo sveta, ki jo človek o njej oblikuje.
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Kot ugotavljata Ogrin in Marušič (1996), obe smeri seveda odslikavata hierarhijo vrednot,
na podlagi katerih družba določa svoje delovanje v prostoru in odmerja posege vanj.
Worster (1979, cit. po Turnhout in sod., 2004) in Schama (1995, cit. po Turnhout in sod.,
2004) podrobno opišeta oba pristopa in ju razčlenita na kriterije, ki olajšajo povezovanje
zakonskih aktov z dejanskim stanjem v prostoru:
IMPERIALISTIČNI VIDIK
Obravnava prostor kot vir, ki je sestavljen iz različnih elementov, povezav, mehanizmov,
procesov in tokov izmenjavanja energije. Zanj je značilno specializirano znanstveno
proučevanje, delovanje sistemov pa je pod nadzorom in upravljanjem človeka. Tak pristop
prepoznamo zlasti s postavljanjem standardov okoljskega onesnaževanja in človeških
aktivnosti (nosilne zmogljivosti okolja, kvantitativno vrednotenje). Sledimo mu lahko od
začetka družbenega racionalizma v renesansi do pozitivističnega gibanja v razsvetljenstvu
in 20. stoletju.
ARKADIJSKI VIDIK
Prostor zaznava skozi čustva, občutljivost za prostorsko estetiko in spoštovanje suverenosti
naravnih procesov. Proučuje ekološki razvoj naravnih območij in jim pripisuje duhovni
pomen (mitiziranje in simboliziranje narave). V arkadijskem pristopu sta opredeljena dva
podrobnejša tipa, ki prostor definirata kot neokrnjeno naravo ali pastoralno idilično
podobo. Ta ideja nezavedno prevladuje od začetka človekovega odnosa s prostorom, a njen
razumski razmah je sovpadal z obdobjem romantike, ko je neokrnjena narava postala
pozitiven pojem v kolektivni zavesti. Do takrat neokrnjena narava v evropski zgodovini ni
nikoli predstavljala vrednejše krajine (Mikkeli, 2013).
Poudariti je potrebno, da so ti koncepti – krajina kot vir, kot neokrnjena narava in kot
pastoralna idilična podoba – relativne in ne absolutne kategorije ter da predstavljeni tipi
ustrezajo skrajnim vrednostim atributov. V realnem prostoru ne obstajajo, služijo pa kot
opredeljeni cilji doseganja določenega stanja prostora in varstva tega stanja. Vrednotenje
prisotnosti imperialističnih in arkadijskih lastnosti v posamezni krajini definira njen pristni
namen, ki se je spreminjal pod kulturnimi, družbenimi in individualnimi vplivi. S
prepoznavanjem vloge krajine ta pristop pomaga pri pripisovanju ustreznih varstvenih
statusov.
V slovenskem prostoru je imel veliko vlogo pri razvoju narodne zavesti arkadijski vidik,
zato je (bil) močno prisoten v družbenih in političnih procesih. Ta pojav v svojem delu
obravnava Ana Kučan (1998), ki sledi zgodovinski poti krepitve simbolizma v slovenskem
prostoru in ugotavlja, da se v 20. stoletju dokončno oblikuje mit o slovenskem prostoru kot
neokrnjenem prvinskem idiličnem svetu in krajina postane označevalec slovenskega. Izvor
tega pojasnjuje v povezavi duhovnega in fizičnega iskanja smisla narodne identitete, ki sta
se v nekem trenutku združila v krajinskem prostoru. S tem je arkadijski pogled na prostor
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usmerjal tudi politični odnos do krajine, ki je povzdignil prepoznavnost krajin in opredelil
njihovo pomembnost med narodnimi simboli. Pri tem je imela glavno vlogo vizualna
podoba in manj ekološka oziroma prostorska funkcija krajin. Prve krajine so bile zaščitene
pod režimom kulturne dediščine, kjer so jim bile pripisane zgodovinske, arheološke ali
kulturne vrednosti. Prepoznan je bil njihov družbeni pomen in manj njihova naravna
zgradba.
V spodnji preglednici je na podlagi pregleda literature zbrana sinteza razvoja družbenega
odnosa do krajine skozi zgodovino. Glede na prepoznavanje izjemnega v krajini lahko
sklepamo o prevladujoči vrednosti krajinskega prostora v različnih družbenih sistemih.
Preglednica 1: Zgodovinski pregled družbenega odnosa do krajine in pripadajočih vidikov
Čas

Izjemno v krajini

Odnos do krajine

Vidik

Paleolitik
Mezolitik

Nevsakdanje krajinske
prvine

Prilagajanje

Arkadijski

Neolitik

Ugodni pogoji za
naseljevanje in
pridelovanje hrane

Posnemanje

Arkadijski

Antika – Grki

Mitična krajina

Spoštovanje

Arkadijski

Antika – Rim

Infrastrukturne rešitve

Osvajanje

Imperialistični

Srednji vek

Proizvodna sposobnost

Renesansa

Celostna vizualna podoba

Barok

Krajinske prvine

Podrejanje

Imperialistični

Razsvetljenstvo

Kulturna krajina

Skupek mehanizmov brez
duha

Imperialistični

Romantika

Vsemogočnost
Sublimnost
Delovanje naravnih
sistemov

Povezovanje prostora in
človeka preko čustev
(narodna identiteta,
umetnost)
Dinamičen organizem

Arkadijski

Estetika

Varstvo

Arkadijski

Proizvodna sposobnost

Izkoriščanje virov

Imperialistični

Konec 20. stoletja

Krajina per se

Novi okoljski determinizem

21. stoletje

Pomen za naravo in družbo

Zmanjševanje človekovega
negativnega vpliva

Začetek 20.
stoletja
Sredina 20.
stoletja

Strah
Teritorialna pripadnost
Proučevanje
občudovanje

Imperialistični
Arkadijski /
imperialistični

Imperialistični /
arkadijski
Imperialistični /
arkadijski
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2.2

VARSTVO KRAJINE V SLOVENSKEM ZAKONODAJNEM SISTEMU

Krajina je na deklarativni ravni neposreden predmet varovanja na vseh nivojih prostorskih
politik, ki jih Republika Slovenija vključuje v svoj pravni sistem – na mednarodnem,
evropskem, državnem in lokalnem. Krajinskim območjem je lahko določenih več različnih
varstvenih statusov.
Mednarodni nivo
ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN
KULTURO – UNESCO
Komite svetovne dediščine je vključil kategorijo kulturnih krajin v konvencijo o svetovni
naravni in kulturni dediščini (Konvencija …, 1974) ter definiral 3 vrste kulturnih krajin –
kulturne krajine, ki jih je oblikoval in ustvaril človek zaradi estetskih razlogov; kulturne
krajine, organsko nastale iz socialnih, administrativnih ali verskih razlogov, ter asociativne
kulturne krajine, v katerih prevladujejo izrazite religiozne, umetniške ali kulturne povezave
z naravnimi prvinami. Pripisujejo jim izjemno univerzalno vrednost za človeštvo,
celovitost in pristnost. Pogoj za vpis na seznam svetovne dediščine je pravno varstvo
območja na nacionalnem nivoju. S tem se prepozna potencial za mednarodno pomembnost
in varstvo na višjem nivoju. Na svetovnem seznamu je 106 krajin, nobene iz Slovenije
(UNESCO, 2018).
SVETOVNA ZVEZA ZA VARSTVO NARAVE – IUCN
Zveza je leta 1994 določila enoten mednarodni sistem varstva narave. Smernice so
namenjene predvsem uporabi v nacionalnih zakonodajah, njihov cilj pa je poenotenje
režimov varstva narave. Pri prenavljanju naravovarstvenih sistemov se je veliko držav
odločilo za prevzemanje sistema z nekaj prilagoditvami nacionalnim specifikam. Sistem
opredeljuje 6 kategorij zavarovanih območij, med njimi pod kategorijo 5 spadajo
zavarovane krajine (protected landscape). V kategorijo spadajo območja, v katerih je
interakcija med naravo in človekom vplivala na izoblikovanje prepoznavnih značilnosti z
ekološkimi, biološkimi, kulturnimi in vidnimi vrednostmi. Ključni pri varstvu sta
ohranjanje integritete narave in človekovega tradicionalnega upravljanja ter varstvo
naravnih in drugih vrednot območja. Spodbuja se aktivno rabo območja skozi pristope, ki
ne ogrožajo njegovih značilnosti (IUCN, 2018). V Sloveniji je temu primerljiv status
krajinskega parka. Za uvrščanje naravnih ali krajinskih območij pod režime so potrebne
strokovne podlage in analize državnih območij. Vnašanje IUCN standardov v nacionalne
okvire je bila marsikje spodbuda za izdelovanje študij krajine in začetek vrednotenja
krajinskega prostora.
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Evropski nivo
EVROPSKA KONVENCIJA O KRAJINI
Konvencija je celosten dokument, ki obravnava ves krajinski prostor Evrope in ji priznava
velik pomen za kakovostno bivanjsko okolje, družben in gospodarski razvoj ter stanje
narave. Združuje delovanje na področju varstva, upravljanja in načrtovanja vseh krajin v
duhu zavedanja, da je krajina vrednota in je potrebno z njo ravnati premišljeno. Usmeritve
konvencije niso zavezujoče, vzpostavljajo pa pomemben okvir za opredeljevanje
nacionalnega odnosa do krajine. Določila se ne osredotočajo toliko na fizično podobo
krajin kot na proces sprejemanja odločitev, ki vplivajo nanjo. Konvencija poudarja
pomembnost celostnega in interdisciplinarnega pogleda na krajino ter skozi spoznanje o
tesnem prepletu družbenega in prostorskega razvoja opozarja na potrebo po družbi, ki se
bo tega zavedala. Prave družbene kvalitete bodo pozitivno vplivale na prostor in obratno.
Med varstvenimi določili izpostavi kot izjemne krajine tiste, ki jih je potrebno ohranjati
zaradi dediščine in vrednot, ki jih nosijo (Evropska …, 2003).
Državni in lokalni nivo
USTAVA
Pomembnost narave in kulturne dediščine, v sklopu katerih se zakonsko varuje tudi
krajina, se pod 73. členom Ustave RS pojavlja z naslednjo določbo: »Vsakdo je dolžan v
skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike.
Država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.« (Ustava
…, 1991) Država s tem posredno dodeljuje visok status najvrednejšim delom prostora, ki
ga opredeljujejo tako naravne kot kulturne prvine. Varstvo teh prvin umesti visoko v
splošni družbeni sistem vrednot.
ZAKONI
Slovenski državni sistem varstva je sestavljen iz resorjev ohranjanja narave in varstva
kulturne dediščine. Lastnosti krajinskega prostora so rezultat delovanja naravnih in
človeških sil skozi čas, zato je neizogibno uvrščanje krajine v oba omenjena resorja.
Členjenje krajine na naravne in kulturne prvine sicer ni smiselno, v praksi pa prevladujoča
kakovost prostora, ki je lahko kulturna ali naravna, posamezno krajino uvršča v ustrezen
sistem – kot predmet ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine.
Izhodišča za varstvo krajine se torej neposredno pojavljajo v obeh resorjih, in sicer pod
pojmom kulturna krajina v registru kulturne dediščine (Zakon o varstvu …, 2008) ter
krajinska vrednota in krajinski park med naravovarstvenimi kategorijami (Zakon o
ohranjanju …, 2004). Ločnica med tem, kdaj je krajina naravna in kdaj kulturna, je težko
določljiva. Na to opozarjajo različni avtorji (Bratina Jurkovič, 2010; Kučan, 1998;
Marušič, 2006; Ogrin in Marušič, 1996; Ogrin in sod., 1996; Ogrin, 2010) in prav tako
opazita oba relevantna zakona ― Zakon o ohranjanju narave (2004; v nadaljevanju ZON)
in Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008; v nadaljevanju ZVKD), ki vsebinsko
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mestoma presežeta okvire sektorskega »strogo naravnega« oziroma »strogo kulturnega«.
Naravna vrednota je po ZON tako lahko tudi »oblikovana narava«, spomenik kulturne
dediščine pa »vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in
prostorom skozi čas« (Zakon o varstvu …, 2008). V skladu z uveljavljenimi sektorskimi
predstavami o krajini je ta varovana skozi sledeče cilje:
- cilji varstva ZON: ohranjanje biotske pestrosti, ugodnega stanja okolja in življenjskih
habitatov rastlinskih in živalskih vrst,
- cilji varstva ZVKD: celostno ohranjanje kulturne dediščine kot izraza kulturnih vrednot,
identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij prebivalcev
slovenskega narodnega prostora.
Statusi varstva kulturne krajine ali krajinskih vrednot se podeljujejo na dveh nivojih –
državnem in lokalnem. Status krajinskega parka pa se vzpostavlja kot širše zavarovano
območje narave državnega pomena. Pomembnost posamezne enote za lokalni ali državni
prostor načeloma pogojuje strogost režima.
KULTURNA KRAJINA
Pripisuje se kot zvrst nepremične kulturne dediščine območjem, ki so definirana kot odprt
prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami. Njihovo strukturo, razvoj in uporabo
pretežno določajo človekovi posegi in njegova dejavnost, zato se varujejo predvsem
značilna raba zemljišč, parcelacija, značilna vegetacija, prostorske dominante, odnos med
poselitvijo in odprtim prostorom, kraji spomina in značilna topografska imena (Zakon o
varstvu …, 2008). Po načinu varstva in strogosti režima je primerljiva kategorija krajinski
vrednoti.
KRAJINSKI PARK
Spada pod širša zavarovana območja in predstavlja najmanj strog naravovarstveni režim.
Opredeljen je kot območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka
z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost (Zakon o ohranjanju …,
2004). Praviloma so to območja zgostitve velike pestrosti ali raznovrstnosti naravnih
vrednot oziroma manjših zavarovanih območij, ki se jih poveže pod skupnim režimom.
Razlog za varstvo je pogosto prepoznana višja stopnja ogroženosti, namen vzpostavitve
krajinskega parka pa je poleg varstva ugodnega stanja območja in njegovih vrst tudi
trajnostni razvoj. Po načinu, namenu in strogosti varstva ni primerljiva kategorija krajinski
vrednoti.
V ostalih zakonih, ki določajo kakršnokoli sektorsko varstvo, se krajina pojavlja posredno
oziroma je omenjena pod nameni varstva, cilji, razvojnimi usmeritvami, vsebinami, ki
določajo varstvena območja; varstvenimi nalogami in podobnim, zato njihovih določil za
potrebe naloge ne bom izpostavljala.
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2.3

KRAJINSKA VREDNOTA

Krajinska vrednota je zvrst naravnih vrednot, ki jo opredeljujejo Zakon o ohranjanju
narave (2014), Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (2002; v nadaljevanju UZNV) in
Pravilnik o določanju in varstvu naravnih vrednot (2004; v nadaljevanju Pravilnik).
Splošna opredelitev NV v prostoru varuje območja, ki so »poleg redkega, dragocenega ali
znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali
nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava« (Zakon o ohranjanju …, 2004). Našteti merodajni dokumenti urejajo
naslednja področja varstva NV:
ZON:
- določa sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave,
- navaja postopke in načine podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje njihovega
varstva.
UZNV:
- določa in podrobneje opisuje zvrsti naravnih vrednot,
- določa način opredeljevanja naravnih vrednot po zvrsteh,
- določa podrobnejše kriterije za razvrstitev naravnih vrednot na naravne vrednote
državnega ali lokalnega pomena,
- navaja splošne varstvene in razvojne usmeritve ter druga pravila ravnanja za varstvo
naravnih vrednot.
Pravilnik:
- navaja pravila za podrobnejše določanje in razvrščanje NV po zvrsteh,
- ureja podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za posamezno zvrst in druga obvezna
pravila ravnanja za varstveno delovanje,
- določa standarde za vpisovanje NV v register.
Ostale zvrsti poleg krajinske vrednote so še: površinska ali podzemna geomorfološka
naravna vrednota, geološka, hidrološka, botanična, zoološka, ekosistemska, drevesna,
oblikovana naravna vrednota, mineral in fosil. Zvrst krajinske vrednote je definirana kot
del narave, ki ima zaradi značilnosti žive in nežive narave ter človekovega delovanja
izjemno, tipično ali redko obliko, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov in se v
naravi pojavlja zlasti kot gorski vrh, sleme, greben, območje z množico ali posebno
razporeditvijo različnih krajinskih elementov ali območje z značilnim krajinskim vzorcem
(ARSO, 2018). Splošna strokovna merila vrednotenja, po katerih se določa vse NV, so:
izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost ter ekosistemska,
znanstveno-raziskovalna ali pričevalna pomembnost (Zakon o ohranjanju …, 2004). Kaj ta
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merila v praksi dejansko pomenijo za pripisovanje zvrsti KV, še ni tako podrobno
določeno, kot je pri ostalih zvrsteh.
Določanje KV je na deklarativni ravni opredeljeno tako v UZNV kot v Pravilniku.
Metodologija je opredeljena z naslednjim določilom: »Del narave se določi za naravno
vrednoto na osnovi strokovnih meril vrednotenja s primerjanjem njegovih lastnosti z
lastnostmi drugih delov narave, ki so glede na značilnosti naravnih pojavov in naravnih
oblik med seboj primerljivi.« Poleg obsega same naravne vrednote se določi tudi
neposredno okolico naravne vrednote, ki z NV tvori vidno ali funkcionalno celoto ter
vplivno območje, ki je vidno ali funkcionalno povezano z vrednoto.
Določeni so tudi vsi potrebni podatki za vpis v register, a pod to kategorijo ni vpisane
nobene enote zaradi pomanjkanja analiz, specifikacije strokovnih meril in kazalnikov za
njihovo določanje.

2.4

IZJEMNE KRAJINE SLOVENIJE

Po osamosvojitvi se je v Sloveniji začela oblikovati močna iniciativa za neposredno
vključevanje krajine v prostorske akte in varstvene programe. Vzporedno z oblikovanjem
državnih prostorskih dokumentov so se izvajali projekti, ki so analizirali in vrednotili
krajino. Dve od pomembnih podlag za optimizacijo krajinskega prostora sta bili
Regionalna razdelitev krajinskih tipov Slovenije (Marušič, 1998) in Strategija varstva
krajine v Sloveniji (Ogrin in Marušič, 1996), katere del je bila študija Izjemne krajine
(Ogrin in sod., 1996). Predstavljala je operativni instrument doseganja zastavljenih
strateških ciljev v prostorski praksi. V nadaljevanju je bil projekt dopolnjen in razširjen z
delom Usmeritve za urejanje izjemnih krajin (Hudoklin in Simič, 1998). Naročnik vseh
treh raziskav je bilo Ministrstvo za okolje in prostor, izvajalci projektov pa so vzporedno
sodelovali pri izdelavi vseh treh. Z več vidikov je bila njihova vsebina pomemben dosežek
na področju proučevanja krajine v nacionalnem in mednarodnem merilu. Med drugim je
namreč osmislila izjemne krajine kot novo prostorsko kategorijo v slovenskem prostoru, ki
sta jo predstavila UNESCO s Konvencijo o svetovni naravni in kulturni dediščini (1974) in
Evropska unija z Evropsko konvencijo o krajini (2003). Po zadnjih dopolnitvah leta 1998
se delo na področju proučevanja izjemnih krajin ni nadaljevalo. Študije so služile kot
vsebinska dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2004, njene
ugotovitve pa širše od strokovne akademske javnosti uradno niso bile uporabljene.
Rezultati so bili povzeti v obliki karte, ki prikazuje lokacijo in obseg izbranih krajin v
slovenskem kontekstu.
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Slika 1: Uradna karta izjemnih krajin Slovenije iz priloge k Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
leta 2004 (Izjemne krajine, 2018)

Rezultat osnovne triletne študije je bil seznam skupno 79 območij (Ogrin in sod., 1996),
predlaganih za uvrstitev med izjemne krajine. Nekatera območja so zajemala več
krajinskih enot v geografski bližini, ki so bila v kasnejših formulacijah seznama
razčlenjena na več posameznih enot. Hudoklin in Simič (1998) sta seznam razširili s 3
krajinami: Dobrave pri Lescah in Radovljici, Mali Vrh pri Mirni Peči in Pleterje na
Dravskem polju. Z razčlembo osnovnega seznama in dodanimi območji se je seznam
povečal na 89 izjemnih krajin. Te so bile za potrebe oblikovanja usmeritev za upravljanje
razvrščene v 6 tipoloških skupin: njivske krajine, krajine travnatega sveta, krajine trajnih
nasadov, poseljene krajine, solinske krajine in krajine z izjemno naravno zgradbo.
Razdelitev je potrdila veliko krajinsko pestrost in krajinam določila najpomembnejše
opredeljujoče značilnosti. Zadnja manjša korektura seznama se je zgodila ob digitalizaciji
seznama, kjer so se vsa območja razčlenila na posamezne enote in je vsak zaključen
poligon obveljal kot izjemna krajina. S tem je seznam dosegel končnih 93 izjemnih krajin,
na katerega se v praksi sklicujemo in je v tej nalogi uporabljen kot izhodišče.
Dušan Ogrin (2010) je izpostavil glavni namen študije Izjemne krajine kot »prikazati
posebne vrednosti kulturne krajine in opozoriti na potrebo, da bi jim v prihodnjem razvoju
zagotovili ohranitev glavnih strukturnih značilnosti«. S tem bi izpolnili dolgoletna
prizadevanja za širitev varovalnega ukrepanja tudi na krajino. Že v času nastanka študije je
bilo veliko krajin vključenih v razne varstvene režime, kar potrjuje, da so nekatera
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območja pomembna za različne sektorje, a njihov razvoj ni bil usmerjen v celovito
upravljanje, ki bi lažje preprečilo potencialne grožnje in degradacije prostora. V zadnjem
času se je v strokovnih krogih pojavljalo vprašanje o razponu sprememb v izjemnih
krajinskih območjih, do katerih bi lahko prišlo v preteklih 22 letih od začetka njihovega
proučevanja. Utemeljeno je bilo pričakovati, da je v njih prišlo do negativnih sprememb, ki
bi vplivale na njihovo prepoznavnost in strukturo zaradi neurejenih upravljavskih načrtov
in splošnega razvrednotenja slovenskega prostora s širjenjem poselitve, urbanizacijo in
nepremišljenimi prostorskimi posegi. Magistrska naloga Pie Kante (2018) je na vzorcu
izjemnih krajin primerjala današnje stanje v prostoru s stanjem v času prvega vrednotenja
krajin. Ugotovila je, da so se območja spremenila v majhnem obsegu, nobena sprememba
pa ni bila tako velika, da bi vplivala na njihovo uvrščanje med izjemne krajine. To kaže na
stabilnost izbranih krajin, ki zaradi različnih razlogov ne podlegajo zunanjim pritiskom, in
potrjuje upravičenost pripisovanja najvrednejših lastnosti. Kontekst vsake je potrebno
obravnavati posamično, a nedvomno so izbrane krajine v večini ohranile sposobnost
razvoja skladno z naravnim okoljem. Pogosto gre seveda za območja, ki so odmaknjena
oziroma težje dostopna in zato nezanimiva za investicije. V tem primeru lahko neovirano
vzdržujejo izjemnost strukture in ravnotežje med naravnimi in kulturnimi procesi. V
nekaterih primerih se pojavlja posredno varstvo skozi planiranje, saj so v nekaterih
občinskih prostorskih načrtih vrednosti izjemnih krajin prepoznane in spoštovane preko
določil bolj zadržanega razvoja.

2.5

IZJEMNE KRAJINE IN KRAJINSKE VREDNOTE V DRUGIH DRŽAVAH
EVROPSKE UNIJE

Slovenska stroka je bila ena prvih, ki so pričele uporabljati določila Evropske konvencije o
krajini (v nadaljevanju EKK) pri svojih raziskavah (Marušič, 2006) ter jih poskušala
navezati na slovenski krajinski prostor. Stopnja pomena krajine v kulturi je narodno
specifična za vsako državo, zato si »vsaka dežela v skladu s svojo tradicijo, na njem
slonečim vrednostnim sistemom v družbi in gospodarsko zmogljivostjo določa cilje in
postopke za krajinsko varstvo« (Ogrin in Marušič, 1996). Ob primerljivih izhodiščih se v
državah EU pojavljajo različno razvite krajinske zakonodaje – od tistih, ki krajine ne
omenjajo, do visoko razvitih. Določanje izjemnih krajin se tesno povezuje s poznavanjem
državnega krajinskega prostora in njegovim vrednotenjem. Postopek določanja
najvrednejših krajin je v osnovi sestavljen iz sosledja treh stopenj, ki so lahko dosežene z
različnimi metodami:
- z izvedbo nacionalne krajinske tipologije/klasifikacije,
- z vrednotenjem krajin in določitvijo seznama najvrednejših,
- z določitvijo ciljev in smernic za upravljanje.
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Sprejetje zakonskih določil za krajinsko varstvo ima v tem procesu lahko dve vlogi. Lahko
spodbudi izvajanje operativnih projektov kartiranja in vrednotenja v primeru, da so zakoni
sprejeti pred izvajanjem podobnih raziskav. V drugem primeru pa že obstoječe strokovne
študije vplivajo na sprejemanje zakonskih vsebin.
Od odprtja EKK za podpise leta 2000 in njene ratifikacije leta 2004 je preteklo 17 oziroma
14 let, kar je za proces, ki skupno zajema nacionalno ratifikacijo, izvedbo strokovnih
projektov ter sprejemanje zakonodaje in določil do aktivne aplikacije, relativno malo časa.
V tem času je EKK ratificiralo 38 od 47 držav Sveta Evrope, 9 članic konvencije še ni
podpisalo ali ratificiralo: Albanija, Avstrija, Estonija, Islandija, Lihtenstein, Nemčija,
Malta, Monako in Rusija (Council of Europe, 2018). Neodvisno od tega lahko njihova
zakonodajna politika obravnava krajino na svoj način, zato sama ratifikacija ni pogoj za
izvajanje krajinskega varstva.
Države podpisnice so na različnih stopnjah implementacije EKK glede na predhodno
razvitost krajinskih politik. Ratifikacija konvencije je spodbudila izvajanje postopkov
nacionalnih tipoloških klasifikacij v Grčiji, Litvi, Črni gori, Turčiji, Belgiji, na Irskem,
Portugalskem in Madžarskem. V večini je varstvo krajine izvajano skozi sistem ohranjanja
narave, predvsem skozi kategorijo zavarovanih krajin ― IUCN kategorijo V. Pri tem
seveda ne gre izključno za varstvo krajine, temveč za varstveno usmerjanje razvoja
območij z različno izraženimi naravnimi ali kulturnimi značilnostmi. Princip se pojavlja v
Bosni in Hercegovini, Srbiji, Gruziji, Latviji, Luksemburgu, Makedoniji, na Madžarskem,
Hrvaškem, Norveškem, Portugalskem, Slovaškem in v Sloveniji.
Z namenom pridobitve zgledov dobrih praks na področju najvrednejših krajin so bila
pregledana zakonska določila držav članic Sveta Evrope in izbrane kategorije, ki
nakazujejo sorodnost z opredeljevanjem izjemnih krajin ali krajinskih vrednot. Ugotovila
sem, da so koncepti krajine pri skupinah držav podobni, saj se pri vzpostavljanju novih
praks zgledujejo po pozitivnih izkušnjah ostalih držav ali mednarodnih merilih svetovnih
zvez.
V naslednji preglednici so predstavljene nacionalne kategorije varstva krajine, ki se
nanašajo neposredno na območja z izjemnimi krajinskimi lastnostmi.

17
Ažman T. Izjemne krajine kot izhodišče določanja krajinskih vrednot.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

Preglednica 2: Statusi varstva krajine v državah podpisnicah EKK, ki so sorodne statusu krajinskih
vrednot ali izjemnim krajinam.

Država

Zakonsko določilo o izjemnih
krajinah/krajinskih vrednotah
oz. primerljiva kategorija
(število zavarovanih območij)

Avstrija

Zavarovana krajina
»Protected landscape« (29)

Češka

Zavarovana krajina
»Protected Landscape Areas« (25)

Finska

Krajine državnega pomena
»Nationally Valuable Landscape Areas«
(156)

Grčija

Izjemna naravna krajina
»Landscapes of outstanding natural beauty«
(449)

Moldavija

Krajinski rezervat
»Landscape Reserve«
(5)

Norveška

Zavarovana krajina
»Landscape Protection Area« (194)

Slovenija

Krajinske vrednote
»Landscape values« (0)

Srbija

Krajine z izjemnimi lastnostmi in izjemne
naravne krajine
»Landscapes of Outstanding features« (26)
»Landscapes of Outstanding natural beauty«
(0)

Krajine, ki so zavarovane zaradi svoje
izjemno redke ali tipične strukture, estetske
vrednosti ali tradicionalne rabe. Delijo se na
izjemne kulturne in izjemne naravne krajine.

Španija

Zavarovane krajine
»Protected Landscapes« (53)

Krajinska območja, kjer se tradicionalno
prepletata človek in narava. Njen izjemen
pomen je sinteza naravnih, kulturnih in
vizualnih vrednot.

Švica

Krajine državnega pomena
»Landscapes of National Importance«
(162)

Kulturne in naravne krajine gorskih in
gospodarsko pasivnih območij, ki so
povezane s tradicionalnim kmetijstvom.

Velika
Britanija

Območja izjemne naravne lepote
»Areas of Outstanding Natural Beauty« (46)

Krajine z izjemnimi izstopajočimi naravnimi
lepotami in visoko naravno ohranjenostjo,
katere varstvo je v državnem interesu.

Merilo
Krajine z estetsko vrednostjo, ki jo
opredeljujejo s prepoznavnimi naravnimi in
kulturnimi značilnostmi.
Krajine s prepoznavno harmonično
strukturo, karakterističnim reliefom, s
pomembnimi gozdnimi ali travniškimi
ekosistemi; lahko zajemajo ohranjene
spomenike tradicionalne naselitve.
Kulturne krajine, ki so pomembne zaradi
svoje biodiverzitete, strukture, ki je
posledica tradicionalnega kmetijstva in
tradicionalne arhitekture.
Krajina izjemne estetske vrednosti naravnih
in/ali kulturnih elementov. Njena velikost ne
sme presegati enodnevne hoje, saj mora biti
enostavna za človekovo doživljanje.
Zaokrožen del narave, ki ima zaradi svoje
naravne vrednosti znanstveno-raziskovalno,
ekološko, rekreacijsko, estetsko, didaktično
ali izobraževalno pomembnost.
Naravne ali kulturne krajine v aktivni rabi, z
ekološko ali družbeno vrednostjo ter
doživljajsko privlačnostjo. Kot del
zavarovane krajine se štejejo tudi elementi
kulturne dediščine, ki vplivajo na njeno
prepoznavnost.
Je del narave, ki ima zaradi vpliva žive in
nežive narave ter človekovega delovanja
izjemno, tipično ali redko obliko,
razporeditev ali raznolikost krajinskih
elementov.
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Zbrane kategorije odstopajo od klasičnih meril varstva narave ali kulturne dediščine z
večjim poudarkom na estetskih kriterijih in obravnavanjem tako naravne kot kulturne
krajine. S tem presegajo striktno sektorsko delitev. Iz definicij je razvidno, da krajino
dojemajo kot kompleksen preplet narave in človeškega delovanja, njena vrednost pa
povečini presega zgolj opisno estetiko. Velikokrat je omenjen vpliv med sedanjo podobo
krajine, ki jo vrednotijo, in tradicionalnimi praksami rabe prostora. V tem primeru
zgodovinska pomembnost vključuje simbolno vrednost prostora, ki jo je posamezna družba
razvila s spremembami skozi obdobja.
Najvrednejše krajine, ki jih iščemo, so torej naravno ohranjene krajine, v katerih je človek
deloval na način, ki je uravnotežil arkadijsko spoštovanje in imperialistično željo po
zagotavljanju preživetja. Rezultat tega je estetska prostorska podoba, ki je skozi
doživljanje prepoznana kot izjemno vredna.
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3

METODE Z REZULTATI

Pri vrednotenju prostorskih kvalitet težko zasnujemo metodo, ki bi zagotavljala popolnoma
objektivne rezultate. Obstoječa sistema varstva narave in kulturne dediščine primarno
temeljita na kvalitativnih merilih proučevanja (npr. izjemnosti, tipičnosti, pomenu za
znanost, ogroženosti). Zaradi večje skladnosti s standardi v zakonskih predpisih
uporabljata metode, ki temeljijo na kvantitativno merljivih podatkih. To zahteva
pretvarjanje kvalitativnih podatkov v kvantitativne, kar lahko privede do negotovih
predpostavk za nadaljnje delo.
Apliciranje kvantitativnih metod na krajino je primeren pristop za optimizacijo krajine, ko
se izvaja krajinska regionalizacija ali krajinska tipologija. Optimizacija zahteva opisovanje
prostora na podlagi merljivih fizičnih kazalnikov (relief, pedološka sestava, nadmorska
višina, klima, površinski pokrov ipd.), ki prostorske enote razporejajo glede na podobnosti
in različnosti. Pri ugotavljanju vrednosti krajin pa preverjamo tudi kulturne in estetske
kriterije, pri katerih se ne moremo izogniti kvalitativnim opredelitvam. Nemerljivost
tovrstnih lastnosti vpliva na nezmožnost postavljanja referenc in pragov, kar otežuje
standardizacijo z zakonskimi predpisi. To se kaže pri varstvu krajine v obeh omenjenih
resorjih. Krajina odstopa od splošnih lastnosti spomenikov narave ali kulturne dediščine
zaradi svoje kompleksnejše zgradbe, večjega prepleta različnih sestavin v njej,
spremenljivosti in večji odvisnost od vsakršnega človekovega delovanja. To močno otežuje
že določevanje njihovih meja, kot tudi vključevanje v sisteme prostorske optimizacije.
Specifična krajinska kompleksnost zahteva oblikovanje specifičnega modela vrednotenja
za krajino. Ta v nobenem od resorjev še ni vzpostavljen, zato univerzalnega odgovora na
varstvo krajine v državni praksi ni. Zadrege se kažejo tako pri določanju krajinskih vrednot
kot tudi pri instrumentu statusa kulturnih krajin. Med krajinami, ki jih varuje Zakon o
varstvu kulturne dediščine, je opaziti velike kakovostne razlike, kar kaže na neenotna
vrednostna izhodišča že znotraj sistema (Lah Sušnik, 2016).
Zastavljene delovne hipoteze so bile preverjene z več metodami, ki so podrobneje opisane
v pripadajočih podpoglavjih. S kvalitativno analizo in implicitno oceno sem ugotavljala
pravilnost prve delovne hipoteze, ki predvideva ujemanje vrednostnih izhodišč, meril in
varstvenih usmeritev med statusi kulturnih krajin, krajinskih vrednot in izjemnih krajin. S
tem sem se prepričala, da je nadaljnje delo argumentirano, saj sem na podlagi specifik
krajinske pojavnosti oblikovala seznam meril za določanje krajinskih vrednot. Nabor meril
je poleg meril iz študije Izjeme krajine (Ogrin in sod., 1996) vključeval še splošna merila,
ki jih določajo Zakon o ohranjanju narave, Uuredba o zvrsteh naravnih vrednot ter
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, in merila, ki izhajajo iz teoretičnih
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izhodišč. Nov predlog meril sem preverila na izbranih območjih z obstoječega seznama
izjemnih krajin.
Za preverjanje druge delovne hipoteze, ki predpostavlja ustreznost območij izjemnih krajin
za določanje statusa KV, sem uporabila metodo vrednotenja. Osnova za postopek so bili
kriteriji, ki izbirajo območja glede na njihove osnovne lastnosti. Izhajali so iz zakonske
definicije KV.
Predlagana merila za določanje krajinskih vrednot sem strnila v obrazec za izvedbo
krajinskega vrednotenja, ki sem ga uporabila na izbranih izjemnih krajinah. Končni
rezultat prikazujeta primera predloga za vpis krajine v register krajinskih vrednot. Pri tem
sem sledila določilom, ki jih določajo zakonski predpisi o vpisu enot v register NV.
Tretja hipoteza o dvoreznosti aplikacije režima naravnih vrednot na krajino je bila
preverjena s sintezo vseh ugotovitev v metodah, predvsem pa s soočenjem smernic za
upravljanje NV in razumevanja pojma krajine.

3.1

PRIMERJAVA KATEGORIJ VARSTVA KRAJINE

Odnose med varstvenimi kategorijami krajine sem preverila z dvema metodama –
kvalitativno analizo in implicitno oceno. Metodi sem izbrala glede na lastnosti podatkov, ki
sem jih primerjala. Za delo z opisnimi trditvami v obliki definicij, meril in varstvenih
usmeritev sem uporabila kvalitativni pristop, za primerjanje skupnih lastnosti kategorij, pa
implicitno oceno.

3.1.1 Primerjanje definicij, meril in varstvenih usmeritev s kvalitativno analizo
Kvalitativna analiza je induktivna metoda, kjer iz posameznih dejstev sklepamo o celoti
oziroma teoriji. Viri dejstev so najpogosteje opisni podatki v besedilih, zakonskih določilih
ali predstavitve primerov iz prakse. Pogosto gre za proučevanje velike količine različnih
virov, praviloma v besedni obliki. Osnovnemu pregledu virov zato sledita ožji izbor in
urejanje relevantnih podatkov v sklope, ki bodo uporabljeni v analizi. Glede na namen
naloge izberemo način izvedbe s tehniko primerjanja. Podatke analiziramo s primerjanjem
njihovih podobnosti in razlik, koherentnosti med urejenimi sklopi podatkov, pomembnosti
oziroma vloge podatkov za problem naloge, pojavnosti izbranih indikatorskih informacij
ali s splošnim primerjanjem sklopov med seboj (Bryman, 2016).
Analizirane vsebine so izhajale iz merodajnih zakonskih predpisov in strokovnih študij, ki
so bili predstavljeni v poglavju vsebinskih izhodišč. Iz pregleda sem izbrala podatke, ki
najbolje odražajo izhodišča za varstvo posamezne kategorije varstva krajine, in jih uredila
v sklope, ki sem jih analizirala ločeno: definicije, merila, podatki za vpis v register in
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varstvene usmeritve. Primerjala sem jih na podlagi njihovih podobnosti in različnosti v
pojavnosti informacij, ki opredeljujejo izhodišča za varstvo krajine.
V naslednjih preglednicah in Vennovih diagramih so zbrane definicije, splošna strokovna
merila pripadajočih resorjev, podatki, ki opredeljujejo status v pripadajočem registru, in
obstoječe varstvene usmeritve za kulturne krajine, krajinske vrednote in izjemne krajine. V
besedilu so z odebeljenim tiskom poudarjene lastnosti, ki so skupne vsem trem
kategorijam, s pripadajočo barvo pa so poudarjene lastnosti, ki so specifične le za
posamezno kategorijo. Vsakemu sklopu sledi kratka analiza ugotovitev o skladnosti
podatkov med vsemi tremi.

DEFINICIJA

Preglednica 3: Pregled definicij kategorij varstva krajine.
KULTURNA KRAJINA

KRAJINSKA VREDNOTA

(Pravilnik o določitvi …, 2004)

(ARSO, 2018)

Kulturna krajina je nepremična
dediščina, ki je odprt prostor
z naravnimi in ustvarjenimi
sestavinami, katerega
strukturo, razvoj in uporabo
pretežno določajo človekovi
posegi in dejavnost. Varujejo
se značilna raba zemljišč,
parcelacija, značilna
vegetacija, prostorske
dominante, odnos med
poselitvijo in odprtim
prostorom, kraji spomina in
značilna topografska imena
(ZVKD).
Je odraz in primer
gospodarskega, kulturnega,
socialnega, političnega in
tehnološkega razvoja družbe.
Glede na strukturne značilnosti
in krajinske sestavine ločimo
kmetijske krajine, poseljene
krajine in zgodovinske krajine.

Krajinska vrednota je del
narave, ki ima zaradi
značilnosti žive in nežive
narave ter človekovega
delovanja izjemno, tipično ali
redko obliko, razporeditev ali
raznolikost krajinskih
elementov in se v naravi
pojavlja zlasti kot gorski vrh,
sleme, greben, območje z
množico ali posebno
razporeditvijo različnih
krajinskih elementov ali
območje z značilnim
krajinskim vzorcem.

IZJEMNA KRAJINA
(Ogrin in Marušič, 1996)

Izjemna krajina je območje, ki
izkazuje visoko prizoriščno
vrednost kot odraz svojevrstne
zgradbe, praviloma z
navzočnostjo edinstveno
opredmetene rabe tal,
ustreznega deleža naravnih
prvin in posebnega
naselbinskega vzorca.

Vse tri definicije podajajo enako izhodišče za obravnavanje krajine, saj jo dojemajo kot
preplet naravnih in kulturnih značilnosti. Razlikujejo se po poudarjanju določenih lastnosti.
Kulturne krajine se osredotočajo na vrednost človekovega vpliva v prostoru, krajinske
vrednote izhajajo iz pomena krajine za naravo, izjemne krajine pa izpostavljajo visoko
prizoriščno vrednost. V definiciji vsake kategorije so izpostavljeni osnovni prostorski
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elementi, ki jih vrednotijo. Pri vseh treh so to elementi krajinske strukture, pri kulturnih
krajinah in izjemnih krajinah pa je v skladu z večjo vrednostjo človekove dejavnosti
izpostavljena tudi raba tal.

Slika 2: Primerjava meril kategorij varstva krajine

V vseh treh režimih se pojavlja 5 enakih meril. Ne obstaja merilo, ki bi se ujemalo samo s
statusoma kulturne krajine in krajinske vrednote, vedno gre za ujemanje vseh treh ali
posameznega statusa z izjemnimi krajinami. Merila izjemne krajine so podrobneje
razčlenjena, zato prihaja do tega, da se posamezno merilo (npr. kulturno-civilizacijsko
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merilo kulturne krajine) lahko opiše z več merili izjemne krajine (npr. razpoznaven zapis
določenih družbenih razmer v prostoru; navzočnost zgodovinskih, spomeniških,
arheoloških in podobnih kvalitet; v zgradbo so vgrajeni gospodarski in kulturni vidiki).
Merila krajinskih vrednot se v celoti ujemajo z merili izjemnih krajin, medtem ko imajo
kulturne krajine nekaj sektorsko specifičnih meril.

Slika 3: Primerjava predpisanih podatkov za opis enote v registru sektorskega sistema

Osnovne podatke, ki opisujejo varovano krajino v registrih, lahko povzamemo v naslednjih
sklopih: sistemska identifikacija, opis enote (njene značilnosti, vrednosti), kartografsko
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gradivo in varstvene smernice. Vsi trije režimi svoje enote definirajo s podatki iz teh
kategorij, edina pomanjkljivost je določilo o varstvenih smernicah pri krajinskih vrednotah.
Trenutno so predpisane splošne varstvene smernice za vse zvrsti NV, a zahteva po
individualni obravnavi posamezne vrednote ni eksplicitno določena. Oblikovanje
specifičnih smernic za varstvo določene enote kaže na razumevanje edinstvenosti
posamezne krajine in njenih značilnosti. Opredelitev splošnih smernic za upravljanje z
zavarovanimi krajinami ni zadostno za učinkovito izvajanje varstvenega delovanja.
Izjemne krajine so bile zasnovane na ravni študije, zato med podatki ne navajajo potrebe
po sistemskem označevanju. Navedbe, ki izhajajo iz opisovanja enote, so pri izjemnih
krajinah bolj podrobne, kar je primernejši način za standardizacijo in večjo enotnost vpisov
v register.
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Slika 4: Primerjava osnovnih varstvenih usmeritev po kategorijah varstva krajine

Varstvene smernice so oblikovane na podobni stopnji podrobnosti. Pri tej primerjavi je
izraz sektorskih vrednostnih izhodišč najopaznejši. Varstvo pri vseh treh temelji na enakih
zahtevah po varstvu prepoznavne strukture krajine in sestavin, ki dopolnjujejo njeno
izstopajočo vrednost, a se pri vseh pojavljajo tudi sektorska določila (npr. pomembnost
zgodovinskih dogodkov, varstvo zemeljskih plasti z arheološkimi ostanki, varstvo biotske
raznovrstnosti, urejanje za turistični obisk …). Pri smernicah gre predvsem za poskus
preprečitve spreminjanja fizične podobe območja, kar bi posledično omogočilo tudi
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ohranjanje abstraktnih vrednot, ki so v tej podobi zapisane. Med pomembnimi vidnimi
prvinami so izpostavljene: raba prostora, vegetacija in značilnosti poselitve. Pri izjemnih
krajinah smernice zajemajo izključno primere varstva fizičnih lastnosti prostora, kar je z
vidika standardizacije najprimernejše. Pri kulturnih krajinah in krajinskih vrednotah se
pojavljajo tudi subjektivnejši pojmi: avtentičnost lokacije, odnos med krajinsko zgradbo in
naseljem, skladno vključevanje v krajino ipd. To opozarja na premišljeno poseganje v
prostor z vsakršno spremembo in zahteva strokovno presojo vplivov na obstoječe
vrednosti. Tu se odpira prostor za nekatere bolj odprte ukrepe varstva skozi delovanje in ne
le toge prepovedi sprememb v prostoru. Koncept izjemnih krajin sicer samoumevno nosi
sporočilo po premišljenem delovanju, a kljub vključevanju fizičnih in abstraktnih pomenov
krajine v svoj koncept skrbi za abstraktnejše družbene komponente iz varstvenih smernic
ni razbrati.

3.1.2 Preverjanje vrednostnih izhodišč z implicitno oceno
Vrednostna izhodišča obravnavanih kategorij sem določila z metodo implicitne ocene.
Implicitna ocena odraža lastnosti, ki jih obravnavan predmet vsebuje, a niso neposredno
izražene (SSKJ, 2014). Primerna je za ocenjevanje značilnosti celote ali sinteze, ki jo sicer
sestavlja več različnih parametrov. Pri pripisovanju ocene se lahko uporablja številčne ali
opisne lestvice ocenjevanja, odvisno od izbranega cilja. Metoda je osnovana na tehniki
holističnega pogleda na vrednoteni predmet in ga ne analizira podrobneje.
Arkadijski in imperialistični vidik krajine sem določila za osnovno vrednostno izhodišče
izbranih kategorij ter na atributnih vrednostnih lestvicah primerjala vse tri kategorije:
izjemne krajine, krajinske vrednote in kulturne krajine.
atribut

atribut

A neokrnjena narava

civilizacija

I

A neokrnjena krajina

pastoralna idilična A
podoba

A krajina kot entiteta

krajina kot vir I

Slika 5: Uporabljene lestvice (A – atribut arkadijskega vidika, I – atribut imperialističnega vidika)

Pri pripisovanju ocene sem upoštevala ugotovitve iz analize sklopov prejšnjega poglavja
(poglavje 3.1.1) in varstvene cilje posamezne kategorije v sistemu varstva (poglavje 2.2).
Na vsaki lestvici sta bila opredeljena atributa v kontrastnem razmerju. Sredina lestvice
predstavlja ravnotežje med njima, ki se v prostoru udejanja kot enakovredna kombinacija
obeh. Ocena razpona, ki ga zajema posamezna kategorija med določenima atributoma, je
izhajala iz odnosa, ki ga ima kategorija do krajine in vloge krajinskega prostora v družbi
ter iz opredeljenih zakonskih standardov za posamezno kategorijo.
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Razpon na lestvicah je opredelil posamezne kategorije krajinskega varstva in zaobjel
ideološka izhodišča njihovih glavnih ciljev. Prevladujoči krajinski vidik (imperialistični ali
arkadijski) posamezne kategorije kaže na upravljavski pristop (razvoj, varstvo skozi razvoj,
strogo varstvo ipd.), ki je za doseganje ciljev varstvenih kategorij primernejši.
atribut

atribut

A neokrnjena narava

civilizacija I

A neokrnjena krajina

pastoralna idilična A
podoba

A krajina kot entiteta

krajina kot vir I

Slika 6: Rezultat implicitnih ocen vseh treh varstvenih kategorij na posamezni lestvici (Legenda:
kulturne krajine, krajinske vrednote, izjemne krajine)

Drugi prikaz združuje rezultate po posamezni kategoriji in kaže na delež obeh vidikov, ki
sta prisotna v vrednostnih izhodiščih posamezne kategorije. Siva premica prikazuje
najvišjo možno vrednost za določen vidik, barvna premica pa prikazuje dosežen delež na
vseh treh vrednotenjskih lestvicah skupaj.
kulturne krajine
A
I
krajinske vrednote
A
I
izjemne krajine
A
I

25 %
100 %
100 %
0%
100 %
35 %

Slika 7: Delež obeh vidikov, ki sta prisotna v vrednostnih izhodiščih posamezne kategorije

S primerjavo skozi tak instrument sem se želela prepričati o skladnosti vrednostnih
izhodišč med izjemnimi krajinami in krajinskimi vrednotami ter o podvajanju konceptov
varstvenih kategorij. S tem se je mogoče izogniti nepotrebnemu obremenjevanju pravnih
določil. Prva delovna hipoteza se je skozi kvalitativno analizo (poglavje 3.1.) in implicitno
oceno potrdila, saj izjemne krajine sovpadajo z vrednostnim izhodiščem krajinskih vrednot
na vseh treh lestvicah. Izkazalo se je, da izjemne krajine zajemajo najširši razpon značaja
krajin, ki se lahko umeščajo mednje – na podlagi svojega videza (neokrnjena narava ali
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pastoralna idilična podoba), naravne ohranjenosti (neokrnjena narava ali intenzivnejša
kulturna krajina, ampak ne urbano okolje) ali kulturnega pomena (krajina kot entiteta, a je
lahko intenzivneje uporabljena kot vir). Kulturne krajine pričakovano bolj izhajajo iz
svojega družbenega pomena, kjer njihov pomen produkcijskega vira in izraza družbenih
dosežkov v svoji strukturi dosega najvišje vrednosti. Prisotnost človeka je v kulturni krajini
bolj cenjena in od ostalih dveh režimov očitneje odstopa z bolj imperialističnim
vrednostnim izhodiščem. Krajinske vrednote izhajajo iz svojega ohranjenega naravnejšega
stanja, ki ga lahko dopolnjuje človeška dejavnost. Kulturni vpliv pri tem ne sme
prevladovati, saj je krajina cenjena bolj kot entiteta z ekosistemsko vlogo in ne toliko kot
vir z velikim produkcijskim potencialom. Različno razmerje med naravnim in kulturnim
sicer vpliva na privlačnost njene podobe, pri tem pa ni zakonitosti o količini enega ali
drugega v njenem značaju (lahko je vrednota njena neokrnjena narava ali njena pastoralna
idilična podoba).
Krajinske vrednote so torej status, ki izrazito izhaja iz bolj arkadijskega krajinskega vidika.
To pomeni, da njihovo dojemanje vključuje potrebo po občutljivosti za estetiko in
samobitnost krajinskih sestavin. Stanje območij krajinskih vrednot ne bi smelo biti
podvrženo velikim vplivom družbe, temveč samoregulacijskim sposobnostim narave. Izraz
človeške prisotnosti v njih ni izključujoč, če si ne podreja krajinske strukture in naravnih
zakonitosti.

29
Ažman T. Izjemne krajine kot izhodišče določanja krajinskih vrednot.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

3.2

OBLIKOVANJE IN PREVERJANJE MERIL ZA DOLOČANJE KRAJINSKIH
VREDNOT

V tem delu so določeni koraki za izvedbo vrednotenja krajine. Osnova postopka
vrednotenja je primerjava delov prostora med seboj, za kar je potrebno dobro poznavanje
krajine kot predmeta vrednotenja in sestavin, ki se prepletajo v krajini. Postopek
vrednotenja je sestavljen iz naslednjih korakov:
1.

opredelitev namena vrednotenja,

2.

določitev ciljev vrednotenja,

3.

opis objekta vrednotenja,

4.

izbor meril vrednotenja,

5.

oblikovanje lestvice vrednotenja,

6.

vrednotenje – pripisovanje vrednosti,

7.

združevanje ocen,

8.

rezultat.

izhodišče za te korake v nalogi so namen, cilji in
opredelitve v zakonskih določilih in študiji
Izjemne krajine (Ogrin in sod., 1996)

problem naloge

praktični del naloge

Preglednica 4: Povzetek namena vrednotenja, ciljev vrednotenja in opisa objekta vrednotenja
namen

varstvo najvrednejših krajin v Sloveniji

cilj

- obravnava krajine kot sistema in ne artefakta
- izbor ustreznih krajin za vpis v register krajinskih vrednot

opis objekta
vrednotenja

- prostorska enota je celostno krajinsko območje, ki se mu določi meje po
naravnogeografskih značilnostih
- je del narave, ki ima zaradi značilnosti žive in nežive narave ter človekovega
delovanja izjemno, tipično ali redko obliko, razporeditev ali raznolikost krajinskih
elementov in se v naravi pojavlja zlasti kot gorski vrh, sleme, greben, območje z
množico ali posebno razporeditvijo različnih krajinskih elementov ali območje z
značilnim krajinskim vzorcem
- izkazuje visoko doživljajsko vrednost

Glavni namen te naloge je varstvo najvrednejših krajin, splošni cilj pa obravnavati krajino
kot sistem in ne artefakt. Obravnavanje krajine kot artefakt je objektivnejše, prepoznavanje
krajine kot sistema pa subjektivnejše. Artefakt je ustvaril človek, zato ima več lastnosti, ki
so lahko merljive in s tem objektivne (starost, število, denarna vrednost, postopek izdelave,
material, fizikalne in kemične lastnosti, uporabnost ipd.). Pri sistemu pa gre za celoto, ki jo
sestavljajo soodvisni deli. V krajini so ti deli okoljske sestavine, povezave habitatov,
krajinskih vzorcev in krajinskih prvin, ki ustvarjajo določene pogoje za življenje rastlin,
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živali in delovanje človeka. Pri obvladovanju takšne kompleksnosti se pojavlja veliko
spremenljivk, vrednost pa se kaže na drugačen način kot v človeških ekonomskih sistemih.
Veliko število spremenljivk povečuje verjetnost subjektivne obravnave, kar vrača k
osnovnemu problemu oblikovanja objektivnega postopka vrednotenja krajin. Osnovni
problem pri tem je, da se izključujeta narava pristopa postopka, ki stremi k objektivnosti,
in značilnosti krajine kot predmeta vrednotenja, ki so subjektivne. Subjektivnost sama po
sebi ni negativen dejavnik. Njena pomanjkljivost predstavlja le možen vpliv na
ponovljivost postopka, zato sama po sebi ne sme predstavljati ovire za izvedbo krajinksih
analiz. Treba je sprejeti, da je subjektivnost neizogiben del vrednotenja krajine, ki jo lahko
omilimo na drugačne načine.
Predmet vrednotenja je predstavljen z vsebinskimi izhodišči in kvalitativno analizo
(Preglednica 3 in Slike 2, 3, 4 v poglavju 3.1.1). Meje krajinskih enot, ki jih obravnavam v
praktičnem delu, so prevzete iz uradne digitalizacije izjemnih krajin (Izjemne krajine,
1997). Prav tako opredelilne značilnosti krajinskih vrednot določa Zakon o ohranjanju
narave (Preglednica 3 in Slika 4), ki jih je treba oblikovati v merila in predvideti njihovo
uporabo v nadaljevanju postopka določanja KV.

3.2.1 Predlog meril za določanje krajinskih vrednot
Merila vrednotenja povezujejo lastnosti predmeta vrednotenja z vrednostnimi cilji.
Povzemajo najbolj zaželene značilnosti enot, ki jih vrednotimo. Vloga meril pri določanju
najvrednejših krajin je zagotavljanje ponovljivega in preverljivega postopka vrednotenja.
Pri zasnovi meril sem izhajala iz študij Izjemne krajine (Ogrin in sod., 1996) in Usmeritve
za urejanje izjemnih krajin (Hudoklin in Simič, 1998). Upoštevala sem splošna merila za
določanje NV in ugotovitev o prevladujočem arkadijskem vidiku pri KV. Vsebina meril
izhaja iz naslednjih vsebinskih sklopov:
- vrednost krajine za cilje ohranjanja narave,
- lastnosti krajinske zgradbe,
- doživljajska vrednost,
- kulturna oziroma simbolna družbena vrednost.
Pri vsakem merilu so navedeni primeri kazalnikov, s katerimi se lahko preverja
izpolnjevanje meril. Pri tem so določeni podatki lahko pomanjkljivi oziroma so lahko
posamezna območja preveč kompleksna, da bi jih ocenjevali le na podlagi trenutno
dostopnih kazalnikov in strokovnih podlag. Za izvedbo kakovostnega vrednotenja bi bilo
potrebno dopolniti merodajne podatkovne baze z znanstvenimi raziskavami na terenu, ki bi
utemeljile posamezno merilo. Pri vrednotenju se bom sklicevala le na obstoječe baze
podatkov, saj zahteva izvedba podrobnejših študij interdisciplinarno sodelovanje strok in
čas za izvedbo raziskav, ki presega okvir te naloge.
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MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE CILJEV
OHRANJANJA NARAVE
Prvi sklop meril je najpomembnejši za pripisovanje statusa naravnih vrednot, saj mora
območje prispevati k ohranjanju biodiverzitete in predstavljati pretežno naravno okolje.
Krajine, ki se uvrščajo med krajinske vrednote, morajo izpolnjevati prvi dve merili tega
sklopa (merili a in b), tretje določa dodano vrednost (merilo c).
a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe
Krajina ima zaradi svoje zgradbe, vegetacije ali tradicionalne rabe prostora pomembno
ekosistemsko vlogo v širšem ali ožjem območju: vlogo koridorja, matice, zaplate;
predstavlja pomemben habitat za rastlinske in živalske vrste; v krajini se prepleta
velika pestrost soodvisnih habitatov. Vitalnost krajine ali sedanja struktura je
pomembna za blaženje potencialno negativnih okoljskih vplivov – varovalni gozd,
preprečitev poplav, krajinske prvine pozitivno vplivajo na mikroklimo. Naravni pojavi
v krajini sami predstavljajo kompleksno celoto ali so del večjih sistemov okoljskih
sestavin – povodja, sklenjene zelene površine, habitatna pestrost.
Kazalniki: vključenost v območja Natura 2000 po habitatni direktivi, vključenost v
ekološko pomembna območja oziroma popisana državna habitatna območja (npr.
medved, velike zveri), prisotnost sektorskega varovalnega vodnega ali gozdnega
režima.
b. Visoka naravna ohranjenost
V krajinski enoti prevladuje naravno ohranjeno okolje, neposrednega človeškega
vpliva ni, je majhen ali časovno odmaknjen. Kulturne prvine dopolnjujejo podobo,
pomen in poudarjajo naravne kvalitete prostora. Modifikacije terena so majhne,
naravni sistemi vodotokov niso umetno regulirani, infrastrukturni koridorji se
prilagajajo naravni zgradbi, so nevpadljivi in ne ovirajo naravnih procesov, poselitev
je majhna ali je ni, cest je malo.
Kazalniki: lastnosti cestnega omrežja, lastnosti infrastrukturnih vodov, prisotnost in
lastnosti poselitve, regulacija vodotoka.
c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih zvrsti
Krajinska vrednota je lahko zavarovana kot vplivno območje druge naravne vrednote
(površinska ali podzemna geomorfološka NV, geološka, hidrološka, botanična,
zoološka, ekosistemska, drevesna, oblikovana NV, mineral ali fosil), katere značilnosti
so močneje povezane s širšim območjem, skupaj pa tvorita soodvisno vrednost. V njej
se lahko pojavlja velika pestrost naravnih vrednot, ki imajo velik pomen za naravno
ohranjenost krajine ali njeno prepoznavnost.
Kazalnik: register naravnih vrednot.
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MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE
Ta sklop meril določa enoto kot krajino in ovrže možnosti, da bi jo lahko klasificirali pod
drugo zvrstjo NV. Opredeljuje tudi glavne značilnosti, zaradi katerih je krajina prepoznana
kot izjemna v primerjavi z drugimi deli prostora. Krajine morajo izpolnjevati prvo merilo
(merilo d) in vsaj še eno iz te skupine.
d. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Krajinske prvine pretežno naravnega izvora (posamezne rastline, skupine vegetacij v
liniji, gruči ali strnjeni obliki, površinski pokrov, vodotoki in druga vodna telesa,
geomorfološki ali geološki pojavi, relief) v krajini sestavljajo izjemno zgradbo, ki se
loči od vsakdanje. Izjemna je lahko njihova enkratna oblika, razporeditev, raznolikost
ali geografska lega. Merilo lahko opišemo tudi kot pestrost naravnih in kulturnih prvin
v zgradbi, saj se lahko nanaša na izjemno število enakih ali različnih krajinskih prvin,
ki ustvarja edinstveno podobo ali vzorec v krajini.
Kazalniki: dejanska raba prostora, vegetacijski pokrov, krajinski vzorci, relief.
e. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Krajinske prvine pretežno naravnega izvora v krajini sestavljajo tipičen krajinski
vzorec ali tip krajine, ki je značilen za Slovenijo, posamezno regijo ali območje v
regiji. Tip krajine je v obravnavani krajinski enoti izjemen v svoji tipičnosti – njegove
značilnosti so zelo nazorno razpoznavne, lahko gre za izvirno pojavnost tipa ali
izjemno jasnost tipološke zgradbe. Krajinski tipi so kot taki formalno opisani v
literaturi ali drugih strokovnih virih.
Kazalniki: krajinski vzorci, prepoznavne značilnosti prostora Slovenije ali regije.
f.

Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Krajinske prvine pretežno naravnega izvora sestavljajo krajino, ki se redko pojavlja v
državnem, evropskem ali mednarodnem prostoru. Redkosti krajinske zgradbe so
prilagojene tudi rastlinske in živalske vrste, kar povečuje njeno vrednost. Ločimo
absolutno (majhno število krajin z enakimi značilnostmi na določenem območju
pojavljanja, npr. v državi, regiji) in relativno redkost (pojavnost izven območja, kjer je
krajina pogosta).
Kazalniki: popis redkih rastlinskih in živalskih vrst, redki krajinski vzorci.

g. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Način rabe prostora se odslikava v krajinski zgradbi, ki vzajemno pogojuje načine
rabe. Dejavnosti so lahko: kmetijstvo – poljedelstvo ali živinoreja (značilna
zgradba/podoba pridelovalnih površin, gojenje značilnih rastlin ali živali), gozdarstvo
(način rabe gozda, ohranjanje gozdne meje, tradicionalna rastlinska struktura), lokalna
obrt (tradicionalni lokalni izdelki, ki so povezani s krajino), pridobivanje surovin
(kamnin, mineralov, soli). Krajina nima velike produkcijske vrednosti, viri se
izkoriščajo v skladu s samoregulacijskimi sposobnostmi narave. V krajini se lahko
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razbere visoko stopnjo ujemanja rabe z naravnimi značilnostmi, kar se izraža v
prepoznavnosti krajinskega vzorca, njegovi jasnosti ali naravni ohranjenosti.
Kazalniki: dejanska raba prostora, kataster parcelne razdelitve, območja tradicionalne
obrtne dejavnosti.
h. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
V krajini so izrazite značilnosti poselitve ali poselitveni vzorci, ki so lokalno posebni.
Območje ima samosvoj tradicionalni arhitekturni slog ali odslikava tipičen slog širše
regije. Pri tem se vrednoti uporabo lokalnih materialov, lokalnih funkcijskih ali
infrastrukturnih rešitev, ki so v soodvisnosti s krajinsko zgradbo. Poselitev ni
prevladujoča vizualna lastnost krajine, prav tako pa tudi ne prevladujoča vrednota.
Kazalniki: stavbni kataster, parcelacija, prepoznavne značilnosti arhitekture.
MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE
Merila določajo čustveni vpliv krajine na opazovalca. Ta sklop je povezan z merili
krajinske zgradbe, ki so v nekaterih primerih lahko soodvisni, se dopolnjujejo ali
podvajajo. Ta sklop meril omogoča zoženje obravnavanega krajinskega območja na enoto,
ki jo lahko človek doživi z enim pogledom. S tem se izključi pripisovanje statusa na širše
območje, kar bi mestoma lahko pomenilo podvajanje z režimi širših zavarovanih območij.
Krajine morajo izpolnjevati prvo merilo (merilo i) in vsaj še eno iz te skupine.
i.

Vizualna kakovost
Kombinacija naravne zgradbe in ustvarjene kulturne vrednosti je v krajinskem
območju zaznana kot vizualna kakovost. Lahko se pojavi v obliki dovršene in
svojevrstne krajinske zgradbe, izjemne pojavnosti naravnih značilnosti krajinskih
prvin, kot so barva, oblika, velikost, kompozicija. Izražene značilnosti na opazovalca
učinkujejo enako kot izjemno ali domiselno izražene likovne prvine. Značilnosti imajo
lahko sezonske lastnosti, njihova intenzivnost je odvisna od naravnih dejavnikov –
mikroklime, vremenskih pojavov, letnih časov.

j.

Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Krajinska zgradba je izražena v jasni, čisti in prepoznavni obliki. Zaznavanje jasnosti
je povezano z vidno izpostavljenostjo oziroma možnostjo percepcije krajine v celoti.
Izkušnja značilnosti krajinske enote močneje vpliva na doživljanje opazovalca,
pozitivno vpliva na njegova čustva.
Kazalniki: vidnost, popis elementov, ki ovirajo pogled ali čitljivost prostora.

k. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Značilnosti krajine so zaznavne tudi z ostalimi čutili, ne le skozi vizualno doživljanje.
Na opazovalca učinkujejo skozi zvok (šumenje vode, šumenje dreves, oglašanje živali
ipd.), vonj (redke ali tipične rastlinske vrste, vonj elementov v pedološki sestavi tal),
tip (prvine skozi tip omogočajo zaznavo različnih tekstur), okus (užitni deli rastlin,
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plodovi, semena, voda, tipične jedi/pijače v krajini). Zaznave so del prepoznavnosti
krajine in omogočajo spoznavanje prostora z vstopom vanj, ne samo skozi pogled
nanj. Kazalniki: terenski ogled, različno materialno gradivo.
DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE
Družbena vrednost krajine za pripisovanje statusa NV ni odločilno merilo, saj kulturni
pomen krajine v kontekstu sistema varstva narave ni v ospredju. Izbrana merila se
osredotočajo na vrednost krajine v družbi skozi prepoznavnost in izobraževanje oziroma
znanstveno raziskovanje, ki pripomore k boljšemu razumevanju narave, ki vodi k boljšemu
upravljanju. Krajine morajo izpolnjevati vsaj eno merilo iz te skupine.
l.

Krajina je nosilka nacionalne identitete
Krajina je ima simbolno vrednost kot del nacionalne identitete, njena prepoznavnost
na državnem ali mednarodnem nivoju je visoka, upodablja se kot uradni ali neuradni
nacionalni simbol.
Kazalniki: pogostost pojavljanja med narodnimi simboli, prepoznavnost v javnosti na
nacionalnem nivoju.

m. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Krajinska zgradba, naravne prvine, estetska vrednost ali kulturni vidik so zaradi svoje
izjemnosti, tipičnosti, redkosti, neraziskanosti ali nazornosti pomembni kot predmet
znanstvenega ali strokovnega proučevanja za različne discipline. Znanje o njihovi
zgradbi, funkciji ali stanju pripomore k razumevanju naravnih in družbenih pojavov
ter pripomore h kvalitetnejšemu upravljanju krajine. Krajina lahko služi tudi kot
znanstveni dokaz, na osnovi katerega je nastala znanstvena teorija ali je bil
poimenovan tip krajine, krajinski vzorec ali krajinska prvina.
Kazalniki: izpolnjevanje meril izjemnosti krajinske zgradbe.
n. Izobraževalna pomembnost
Krajinska zgradba, naravne prvine, estetska vrednost ali kulturni vidik v krajini so
pomembni za predajanje znanja na konvencionalne ali nekonvencionalne načine
učenja. Njihova vloga je pogosto zgled, primer ali edinstvenost v pripadajočem
kontekstu.
Kazalniki: ustreznost območja za vzpostavitev učne poti.
o. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednost
Navzočnost zgodovinskih, spomeniških, arheoloških in podobnih kvalitet, ki niso
nosilke vrednosti na nacionalni ravni (niso predmet merila l), so pa priznane kot
dodatna vrednost krajinskega prostora.
Kazalniki: prisotnost kulturne dediščine.
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3.2.2 Izbor izjemnih krajin za preverjanje meril krajinskih vrednot
Seznam izjemnih krajin se je v današnji obliki izoblikoval po postopku digitalizacije z
orodjem GIS. Sestavlja ga 93 krajin, ki so enakomerno razporejene po slovenskih regijah.
Na seznam so bile uvrščene na podlagi prostorskih in kulturnih značilnosti, ki so bile skozi
čas deležne različnih tipov upravljanja. Nekatere so v javnosti manj in druge bolj
prepoznane, saj so bile predstavljene skozi turistično oglaševanje, varstvene režime ali pa
je njihov pomen zgodovinsko povezan z narodno identiteto. Z analizo izjemnih krajin in
krajinskih vrednot (poglavje 3.1) sem ugotovila, da po definiciji izjemne krajine zajemajo
širši spekter krajin, ki jih prepoznavajo kot najvrednejše, medtem ko se krajinske vrednote
bolj nagibajo k ciljem sektorja ohranjanja narave. Iz nabora izjemnih krajin sem torej s
kriteriji izbrala območja, ki bi na podlagi njihovih najvrednejših značilnosti ustrezala
določilom krajinskih vrednot. Potencialna območja, na katerih sem preverila merila za
določanje krajinskih vrednot, sem izbrala z naslednjimi kriteriji:
- opredelitev ZON, da je krajinska vrednota del narave in da se pojavlja zlasti kot:
gorski vrh, sleme, greben, območje z množico ali posebno razporeditvijo različnih
krajinskih elementov (v Preglednici 5 pod oznako »pestro« in »enkratno«) ali območje z
značilnim krajinskim vzorcem (v Preglednici 5 pod oznako »vzorec«);
- izjemne krajine, ki so klasificirane kot krajine z izjemno naravno zgradbo: to so
krajine, kjer je v ospredju vrednotena njihova doživljajska pomembnost. Gradi jo izjemna
naravna struktura, ki jo dopolnjujejo tradicionalne prvine kulturnih krajin (Hudoklin in
Simič, 1998);
- vključenost med nacionalna območja prepoznavnosti: krajine, ki so vključene v ta
območja, so bile vrednotene z vidika državnega pomena. Pri režimu krajinskih vrednot se
sicer lahko ločuje vrednote lokalnega in državnega pomena, a v sklopu te naloge bom
poskušala iskati območja z najvišjo vrednostjo na državni ravni.
Za posamezno izjemno krajino sem na podlagi podatkov in opisa njenih najvrednejših
lastnosti določila, ali izpolnjuje izbrane kriterije. Kriterij opredelitve ZON je imel pri
izboru izločilno vlogo. Če območja ni bilo mogoče nedvoumno klasificirati pod
zakonskimi določili, se ni uvrstilo na končni seznam. Pri tem so bile izločene predvsem
krajine, ki niso del narave in katerih najvrednejše prepoznavne značilnosti so poselitev,
prevladujoče kulturne vrednote ali pridelovalni potencial. V izločenih primerih omenjene
lastnosti prevladujejo nad naravnimi značilnostmi krajine, zato so primernejše za varovanje
z režimom varstva kulturne dediščine ali primerljivim statusom.
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Preglednica 5: Vrednotenje izjemnih krajin po kriterijih izbiranja potencialnih območij za določanje
krajinskih vrednot
Legenda:
• ustreza kriteriju
- ne ustreza kriteriju
ustrezajo vsem (4) kriterijem
ustrezajo 3 kriterijem
ustrezajo 2 kriterijema
Izjemne krajine

Del
narave

Opredelitev
ZON

Območje
prepoznavnosti

IK z izjemno
naravno zgradbo

1. Adergas
2. Bitnje
3. Bled
4. Bočje
5. Bohinj
6. Brunk
7. Bukovnica
8. Cerkniško jezero
9. Črni kal – Hrastovlje
10. Črni Vrh
11. Čutenska gora
12. Dobrave pri Lescah in
Radovljici
13. Dolina Krke, Dvor Soteska
14. Dolina zgornje Kolpe
15. Dolinsko pri Poljani
16. Dolnja Bistrica – Hotiza
17. Donačka gora
18. Drašički steljniki
19. Drežnica
20. Dutovlje – Tomaj
21. Gadova Peč
22. Globodol
23. Gradišče
24. Haloze
25. Hotedrščica
26. Izola
27. Jamnik
28. Javornik
29. Jekel

•
•
•
-

Pestrost
Sleme
Enkratnost
Sleme
Vzorec
Enkratnost
Gorski vrh
Sleme

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
-

•

Enkratnost

-

-

•

Enkratnost

•

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•

•
-

30. Jeruzalemske gorice

-

•

-

31. Jezersko
32. Jovsi pri Brežicah

•
•

Pestrost
Vzorec
Vzorec
Gorski vrh
Enkratnost
Vzorec
Sleme
Vzorec
Sleme
Pestrost
Enkratnost
Pestrost
Sleme
Vzorec
Vzorec
Sleme
Vzorec
Pestrost
Vzorec

•
-

se nadaljuje
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nadaljevanje Preglednice 5
Izjemne krajine

Del
narave

Opredelitev
ZON

Območje
prepoznavnosti

IK z izjemno
naravno zgradbo

•

-

•

-

•
•
-

-

-

-

•
•
•
-

•
•
-

33. Kalvarija – Piramida
34. Kobilje

-

35. Koprivna

-

36. Koreno
37. Koštabona
38. Krka-izvir
39. Krkavče
40. Labinje

•
•
•
•
•

41. Lendavske gorice

-

42. Lipica
43. Log pod Mangartom
44. Logarska dolina
45. Loški Potok
46. Mali Vrh pri Mirni Peči
47. Marija Snežna – podgorski
kras
48. Marija Snežna pri Gočah
49. Matkov kot
50. Osredek
51. Otlica
52. Otočec
53. Ovršje Pohorja
54. Padna
55. Pik
56. Planina Voje
57. Planinsko polje
58. Pletrje na Dravskem polju
59. Podsreda s Starimi gorami
60. Radensko polje
61. Radulja pri Klevežu
62. Razbor pod Lisco
63. Resnik - Skomarje
64. Rožar pri Tinijanu
65. Robanov kot
66. Rovte
67. Rut, Grant, Stržišče
68. Sečoveljske soline
69. Solčavska panoramska pot
- Klemenček, Macesnik
70. Sorica - Danje – Torka
71. Stankovo

•
•
•
•
-

Sleme
Vzorec
Sleme
Sleme
Pestrost
Sleme
Sleme
Vzorec
Pestrost
Vzorec
Vzorec
Vzorec

•

Vzorec

•

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzorec
Sleme
Vzorec
Enkratnost
Enkratnost
Sleme
Sleme
Vzorec
Pestrost
Vzorec
Vzorec
Vzorec
Enkratnost
Vzorec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

-

•

Enkratnost

•

-

-

Sleme

•
-

-

•
-

se nadaljuje
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nadaljevanje Preglednice 5
Izjemne krajine
72. Strmica pri Postojni
73. Strojna
74. Strunjanske soline
75. Studor
76. Suhor
77. Sveto pri Komnu
78. Svibno
79. Širje nad Zidanim Mostom
80. Škocjanske jame – vas
Škocjan
81. Šmartno v Brdih
82. Šmihel ob Krki
83. Tinska Gora – Babna Gora
84. Topla
85. Trenta
86. Uskovnica
87. Velika Planina
88. Velika Slevica
89. Vrtača pod Čebulovico
90. Zajamniki
91. Zali Log
92. Zelše
93. Žirovnica

Del
narave

Opredelite
v ZON

Območje
prepoznavnosti

IK z izjemno
naravno zgradbo

•
•
-

Vzorec
Vzorec
Vzorec
-

•
•
•
•
•
-

-

•

Enkratnost

•

•

•
•
•
•
•
•
-

Vzorec
Vzorec
Pestrost
Enkratnost
Vzorec
Vzorec
Enkratnost
Vzorec
Enkratnost
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
-

Po vrednotenju ima 44 krajin potencialne lastnosti za uvrstitev med krajinske vrednote, 49
pa potencialnih osnovnih lastnosti nima. Izbrane krajine se med seboj razlikujejo po številu
kriterijev, ki jih izpolnjujejo. Vsem štirim kriterijem zadostuje 8 krajin, trem kriterijem 24
krajin, le dvema kriterijrma ZON pa zadostuje 12 krajin.
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Slika 8: Karta rezultata vrednotenja izjemnih krajin glede na
ustreznost za določanje krajinskih NV (Izjemne krajine, 1997)
Legenda:
ustrezajo vsem (4) kriterijem
ustrezajo 3 kriterijem
ustrezajo 2 kriterijema
ne ustrezajo kriterijem
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Za potrebe te naloge sem v nadaljevanju primarno obravnavala krajine, ki so ustrezale 4 ali
3 kriterijem, saj poleg ustreznosti po zakonu nosijo še dodano vrednost na državni ravni
(uvrščanje v območja prepoznavnosti). V postopku vrednotenja izjemnih krajin
(Preglednica 5) se je izkazalo, da je vseh 8 krajin, ki izpolnjujejo vse 4 kriterije in imajo
največji potencial za uvrščanje med krajinske NV, prav tako vključenih v širša zavarovana
območja. Status zavarovanja v metodah ni predviden kot kriterij vrednotenja potenciala,
zato sem končni seznam prilagodila s tem, da sem med krajinami, ki izpolnjujejo 3
kriterije, izbrala dodatne enote, ki se nahajajo izven zavarovanih območij in enakomerno
predstavljajo 5 krajinskih regij. Za večjo raznolikost pri preizkušanju meril sem med
dvema krajinama iz vsake regije, kjer je bilo na podlagi rezultatov to mogoče, izbrala eno,
ki je vključena v naravovarstveni režim, in eno, ki ni. To je pripomoglo k jasnejši predstavi
o ustreznosti predlaganih meril, saj so bila preizkušena na večji pestrosti območij. Krajine
pod režimi so vključene v dejavnosti ohranjanja prepoznavnih značilnosti, zato je za
njihova območja dostopnih več podatkov in raziskav. Preverjanje meril je v tem primeru
lažje in bolj transparentno, medtem ko je v območjih, s katerimi se načrtno ne upravlja,
vrednotenje zaradi pomanjkanja podatkov težje.
Končni izbor testnih krajin predstavljajo naslednja območja:
alpske krajine: Trenta (Triglavski narodni park), Velika planina;
krajine predalpskega sveta: Bled (naravni spomenik), ovršje Pohorja;
krajine subpanonskega sveta: Jovsi pri Brežicah (naravni spomenik), Otočec;
krajine kraškega sveta notranje Slovenije: Planinsko polje (krajinski park Planinsko
polje), Dolina Krke med Dvorom in Sotesko;
krajine primorskega sveta: Škocjanske jame – vas Škocjan (regijski park Škocjanske
jame), Marija Snežna – podgorski kras.

3.2.3 Preverjanje meril za določanje krajinskih vrednot na izboru izjemnih krajin
Pri preverjanju meril sem uporabila uradne podatke Agencije RS za okolje in Geodetske
uprave RS. Za določena merila (predvsem merila doživljajske vrednosti) sem opravila
terenski ogled in na podlagi stanja določila vrednosti. Vsaka krajina je na začetku opisana s
kratkim sestavkom, s katerim jo opredeljuje študija Izjemne krajine (Ogrin in sod., 1996).
V njem so strnjene glavne značilnosti, ki utemeljujejo njeno izjemnost. Sledi mu karta
zamejenega vrednotenega območja. Meje območij so prevzete po študiji Izjemne krajine
(Ogrin in sod., 1996) in niso bile prilagojene. Ocene meril so za vsako krajinsko območje
določene po enotnem vrednotenjskem obrazcu (Priloga A). Rezultati ocenjenih meril so
strnjeni v končnem grafu (Slika 29).
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3.2.3.1 Trenta
»Alpska dolina leži v srcu Julijskih Alp, pod njihovimi najvišjimi vrhovi. Globoka in ozka,
nekoč odmaknjena, mestoma temačna dolina je izjemna v skrivnostnosti. Izstopajo
mogočne stene, ki dolino obdajajo, simbolni pomeni, vezani na izvir Soče in alpske
vrhove, razpršene kmetije z majhnimi izkrčenimi njivami ali travniki na razgibanem
morenskem reliefu s številnimi velikimi balvani. Kupi zloženega kamenja in kamniti
zidovi, pa sledi delovanja naravnih sil, hudourniškega vodovja, snežnih plazov in neviht,
pričajo o trdnem delu ljudi, ki so soustvarjali to izjemno krajino« (Ogrin in sod., 1996).

Slika 9: Obravnavano območje izjemne krajine Trenta (vir podatkov: Izjemne krajine, 1997; podlaga:
Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 10: Dolina Trente z raznolikimi krajinskimi podobami
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Preglednica 6: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini Trenta

Merila za določanje krajinskih vrednot

Ocena

1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Varstvena
vloga okolja

Naravni sistem

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine, preprečitev
poplav, vpliv na
mikroklimo, varstvo pred
vetrom, varstvo pred
erozijo ipd.
Primeri naravnih sistemov:
povodje, večje sklenjeno
območje tipične krajinske
zgradbe, sistem kraških
pojavov, selitveni koridorji
živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini
je pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje biodiverzitete/v
krajini je malo habitatov, a so ti veliki in
zato pomembni za ohranjanje
biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo
pri varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema: povodje Jadransko morje,
del naravnogeografske enote Julijskih
Alp
1 – Krajinska prvina je del večjega
sistema
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

18/18
6/6
Vodni in
obvodni
habitat
Gozd,
Visokogorje
Travnik
2

Varovalni
gozd
2

2

10/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo
naravno zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen prostorski
element, sooblikujejo krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v
zgradbi, so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran,
vodotoki/vodna telesa so v svojem
naravnem stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani

2

2

se nadaljuje

43
Ažman T. Izjemne krajine kot izhodišče določanja krajinskih vrednot.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

nadaljevanje Preglednice 6

Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali infrastrukturni
koridorji

2 – Je ni/posamična ali manjša
skupina, se prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja krajinski
zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

2

2

Daljnovod
2

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti

2/2

oznaka naravne
vrednote

zvrst naravne vrednote

ime naravne vrednote

1438

GEOMORF, HIDR

Zapotok – slap pod planino (državni pomen)

1437

HIDR, GEOMORF

Suhi potok v Zgornji Trenti (drž. po.)

1446

GEOMORF

Okno v Žlebeh (drž. po.)

2157

GEOMORF

Balvani v strugi pred sotočjem z Limarico (drž. po.)

294

HIDR, GEOMORF, (ZOOL)

Soča s pritoki do sotočja z Idrijco (drž. po.)

618

EKOS

Apica (drž. po.)

1439

GEOMORF, HIDR

Zapotok – slapotvorna stopnja pod planino (drž. po.)

619

EKOS

Zapoden (drž. po.)

89

HIDR, GEOMORF, ZOOL

Soča – izvir (drž. po.)

143

GEOMORF, HIDR

Mlinarica – korita in slapovi (drž. po.)

2158

HIDR, GEOMORF

Korita v povirju Soče (drž. po.)

2565

GEOMORF

Balvani ob Soči (drž. po.)

1616

GEOMORF

Tonov kamen (drž. po.)

1

BOT

Alpinum Juliana (drž. po.)

2563

GEOMORF, HIDR

Skok – slap za Alpinum Juliana (drž. po.)

642

GEOMORF, BOT

Kukla – alpinet v steni (drž. po.)

2945

DREV

Lipa ob cerkvi Device Marije (drž. po.)

2: 3 in več
1: 1-2 NV

se nadaljuje

44
Ažman T. Izjemne krajine kot izhodišče določanja krajinskih vrednot.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

nadaljevanje Preglednice 6

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

12/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Pestrost različnih geomorfoloških pojavov v krajini nakazuje število naravnih
vrednot na območju. Dolina je nastala z aktivnostjo ledenika, ki je v površje
vrezal številna korita, nanesel morene in balvane ter zbrusil skalne stene, ki jo
obdajajo. Dno najodročnejšega dela doline zajema obsežno prodišče, v katerega
se stekajo hudourniki z okoliških gora. Nekoliko dvignjena valovita obrobja so
gozdnata, med njimi pa so v posameznih izkrčenih čistinah umeščene
tradicionalne alpske koče/kmetije. Nekje na sredini v dno iz izvira priteče reka
Soča, ki je ena najlepših in najčistejših alpskih rek v Sloveniji. Poleg
prepoznavne barve je polna pojavov v obliki slapov, brzic in korit, ki so v
dolini Trente najštevilčnejša in najznačilnejša.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:
Ledeniška alpska dolina, razgibano dolinsko dno morenskih nanosov in
balvanov

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:
Raznolikost krajinskih elementov na območju je velika, kar dela dolino
izjemno: geomorfološki, vodni in ekosistemski pojavi v veliki pestrosti.

2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
Ovčjereja je najprimernejša oblika pašništva in zato tudi tradicionalno prisotna,
saj je kozjereja za občutljivo alpsko rastlinje preveč destruktivna, nadmorska
višina in ozka oblikovanost doline pa je neprimerna za govedorejo.

2-da
0-ne

2

2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
Samotne domačije in zaselki v dolinskem dnu, prevladujejo razložena naselja
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:
Alpski tip arhitekture – bovška in bohinjska hiša

2-da
0-ne
2-da
0-ne

2
2

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

6/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Dolina je močno zaprta z vseh strani. Sprva široka prodišča omogočajo širok
pogled po dolini, prav tako višji morenski nanosi. Ob izviru reke Soče se
preglednost doline zmanjša, saj jo omejuje vegetacija. Posamezne hiše, cesta in
daljnovod so skriti pred pogledi po dolini in niso izstopajoč element. Struga
reke Soče je močna orientacijska prvina in prevladujoča vizualna kvaliteta, ki
se ji zgradba prostora močno prilagaja. Njena mlečna modrozelena barva, ki se
pretaka po atraktivnih koritih, je izjemnega estetskega pomena.

2-da
0-ne

2

se nadaljuje
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3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Ozko alpsko dolino zapirajo visoke skalne stene Julijskih Alp, zato se pogled
usmerja po njeni dolžini ali na visoko obrobje. Njena zgradba je jasna in
prepoznavna. Dno celotne doline zavzemajo površine suhe hudourniške struge
ali vodotoka, ki je stalnica ob doživljanju prostora. Površinski pokrov
predstavlja prevladujoči gozd ob robovih, osrednji del pa je travniški.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
Zvok: bučanje reke Soče, ptičje petje
Okus: mlečni izdelki (ovčjereja, kozjereja)

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

8/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:
Izvir reke Soče in njen zgornji tok, gorati obod Julijskih Alp, habitat kozoroga

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Relief s svojo izpostavljeno geološko sestavo služi za proučevanje
geomorfoloških procesov, habitati rastlinskih in živalskih vrst.

4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Zgornji tok reke Soče z njenim izvirom, ledeniška dolina z naravnimi procesi,
alpska rastišča in habitati

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
Območje bojev 1. svetovne vojne – Soška fronta, gorski prelaz Vršič, močna
izhodiščna pohodniška točka

* Merila, označena z zvezdico, so pogoj za uvrščanje med krajinske vrednote, v vsakem sklopu morajo
zadostiti vsaj še enemu izmed meril posamezne skupine.
Ocenjevanje meril s točkami je namenjeno lažji objektivni oceni meril. Merilo je izpolnjeno, če ne dobi 0
točk oziroma če končna ocena sklopa presega polovico točk sklopa. Končen rezultat je informativna ocena
vrednosti posamezne krajine. Višja vrednost ocene ne pomeni nujno večje vrednosti v naravi, lahko pa
pomeni večjo pestrost/kompleksnost krajine, ki jo je potrebno upoštevati pri oblikovanju varstvenih in
razvojnih usmeritev.
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3.2.3.2 Velika planina
»Velika planina je največja planina na visokogorski kraški planoti, kjer so se kot
prazgodovinski relikt ohranile značilne lesene ovalne koče. Objekti so postavljeni v kraški
svet manjših vrtač, drobnih belih skal in kalov, edina višja zarast je iz ruševja in macesna«
(Ogrin in sod., 1996).

Slika 11: Obravnavano območje izjemne krajine Velika planina (vir podatkov: Izjemne krajine, 1997;
podlaga: Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 12: Pester planotast kraški svet Velike planine z značilnimi pastirskimi stanovi
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Preglednica 7: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini Velika planina

Merila za določanje krajinskih vrednot

Ocena

1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Varstvena
vloga okolja

Naravni sistem

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine, preprečitev
poplav, vpliv na
mikroklimo, varstvo pred
vetrom, varstvo pred
erozijo ipd.
Primeri naravnih
sistemov: povodje, večje
sklenjeno območje tipične
krajinske zgradbe, sistem
kraških pojavov, selitveni
koridorji živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini je
pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje biodiverzitete/v
krajini je malo habitatov, a so ti
pomembni za ohranjanje biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo pri
varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema: Kamniško-Savinjske Alpe
1 – Krajinska prvina je del večjega sistema
ime sistema:____________________
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

14/18
3/6
Gorski
kraški
travniki
Gozd
1

0

2

8/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo naravno
zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen prostorski
element, sooblikujejo krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v zgradbi,
so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani

1

2

se nadaljuje

48
Ažman T. Izjemne krajine kot izhodišče določanja krajinskih vrednot.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

nadaljevanje Preglednice 7

Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali infrastrukturni
koridorji

2 – Je ni/posamična ali manjša
skupina, se prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja krajinski
zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski
zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote
5189
5179
40121
40122
1092

2

1

2

2/2
2 – 3 in več
1 – 1-2 NV

zvrst naravne vrednote

ime naravne vrednote

GEOMORFP
GEOMORFP
GEOMORFP
GEOMORFP
GEOMORF, (GEOL)

Jama za Velikim gričem (državni pomen)
Jama ob žičnici (državni pomen)
Velika Veternica (državni pomen)
Mala Veternica (državni pomen)
Velika planina (državni pomen)

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

10/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Največja zakrasela pašna planota v Sloveniji, ki se dviga med 1400 in 1600 m
nadmorske višine. Razgibano površje je členjeno na več suhih dolin z vrtačami
in kotanjami, nad njimi pa se dvigajo položni griči. Urejene so pašne površine,
ki so še vedno v aktivni uporabi.

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:
Za predalpski in alpski svet so značilne visokogorske planote, ki so se
uporabljale za pašništvo. Značilna je postavitev pastirskih koč v skupinah ali
posamično.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:
/

se nadaljuje
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2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
Visokogorsko pašništvo, planšarstvo

2-da
0-ne

2

2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
Gručasta in nepravilna razporeditev pastirskih koč med vrtačami.
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:
Lesene pastirske koče s prepoznavno ovalno obliko strehe, ki sega do tal in je
pokrita s skodlami, brez oken.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

6/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Površje je zelo dinamično in razgibano, posamezna suha dolina deluje kot
enota zase, skupaj pa so povezane v funkcionalno celoto. Kraško površje
nakazujeta izrazita površinska skalovitost in posamezna do gručasta drevnina,
tradicionalna arhitektura koč pa se ob opazovanju od daleč ujema z barvo in
videzom večjih skal. Moteč dejavnik so vpadljive makadamske ceste in
infrastrukturni linijski koridorji sedežnic. Območje dodatno popestri cvetenje
različnih cvetlic v različnih letnih časih.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Prevladuje travniški svet, ki je namenjen ekstenzivnemu pašništvu. Vanj so
med kraški relief vrtač in gričev umeščeni pastirski zaselki. Travniške čistine
prekinja drevesna zarast.

3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
Zvok: kravji zvonci
Okus: mlečni izdelki

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

6/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:
Visokogorsko pašništvo, goratost

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
/

4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Zanimivi so predvsem kulturni pomeni območja – zgodovina pašništva in
tradicionalne oblike kmetovanja.

se nadaljuje
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4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
Kulturno izročilo tradicionalnih oblik kmetovanja

2-da
0-ne

2

Dodatne vrednosti krajine, ki so specifične za obravnavano območje in jih obrazec ne
zajema, bi pa pomembneje vplivale na vrednotenje
Meja izjemne krajine je zarisana zelo ozko, vrednotenje je bilo izvedeno na celotnem
vizualno dosegljivem območju zaselka Veliki stan na Veliki planini. Pri tem se pojavlja
predvsem razlika pri vrednotenju naravne ohranjenosti. Na samem omejenem območju
namreč ni cest ali infrastrukturnih koridorjev, pojavijo pa se v neposredni bližini in so
vpadljivi elementi, zato so bili vključeni v vrednotenje meril.
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3.2.3.3 Bled
»Blejska kotlina, nastala s tektonskim udorom in delovanjem bohinjskega ledenika, kaže
izredno bogato pestrost naravnih prvin, jezera z otokom, apnenčastimi osamelci na obrobju
in Alpami v ozadju. Sestavljenost nadgrajujejo cerkev na otoku, grad nad jezerom in
naselbina ob njem. Bled je hkrati prostorska celota najvišje simbolne vrednosti« (Ogrin in
sod, 1996).

Slika 13: Obravnavano območje izjemne krajine Bled (vir podatkov: Izjemne krajine, 1997; podlaga:
Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 14: Blejski otok z ozadjem vznožja pokljuške planote ali Kamniško-Savinjskih Alp (foto levo:
Turizem Bled, 2018)
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Preglednica 8: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini Bled

Merila za določanje krajinskih vrednot

Ocena

1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Varstvena
vloga okolja

Naravni
sistem

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine, preprečitev
poplav, vpliv na
mikroklimo, varstvo pred
vetrom, varstvo pred
erozijo ipd.
Primeri naravnih sistemov:
povodje, večje sklenjeno
območje tipične krajinske
zgradbe, sistem kraških
pojavov, selitveni koridorji
živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini je
pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje
biodiverzitete/v krajini je malo
habitatov, a so ti pomembni za
ohranjanje biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo
pri varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema:_______________________
1 – Krajinska prvina je del večjega
sistema
ime sistema: povodje ledeniških alpskih
voda, pojav ledeniško preoblikovanega
površja
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

9/18
3/6
Sladkovodno
jezero
Gozd
Travnik
1

Vpliv na
mikroklimo
Vodno
zajetje
1

1

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

3/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo naravno
zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen prostorski
element, sooblikujejo krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v zgradbi,
so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran, vodotoki/vodna
telesa so v svojem naravnem stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani

1

1

se nadaljuje
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Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali
infrastrukturni
koridorji

2 – Je ni/posamična ali manjša skupina, se
prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja krajinski
zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen krajinski
zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

0

0

1

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote
5123
5191
11
4921
44476

2/2
2 – 3 in več
1 – 1-2 NV

zvrst naravne vrednote

ime naravne vrednote

DREV
DREV
HIDR, GEOMORF,
GEOL, ZOOL
GEOMORF, GEOL
GEOMORFP

Hrast za stavbo KS (lokalni pomen)
Bled - platana pod vilo Prešeren (lokalni pomen)
Blejsko jezero (državni pomen)
Bled - grajski hrib (lokalni pomen)
Šibernica (državni pomen)

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

10/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Jezero je postavljeno v slikovito raznoliko in razgibano površje v izteku
planote Pokljuka. Prepoznavno je po otoku s cerkvijo in reprezentativni skalni
pečini z gradom. Na eni strani ga objema gozdnat obod, na drugi pa se odpira
v radovljiško kotlino in s tem travniško površje. Naravna krajinska zgradba
območja je bila s svojo estetiko in strateško lego privlačna za pripisovanje
posebnih pomenov, zato so kulturne prvine tesno povezane z naravnimi in
skupaj soustvarjajo izjemno krajinsko podobo.

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:
Ledeniško jezero organske oblike v kotlini ledeniško preoblikovanega
razgibanega površja. Obod je poseljen ali poraščen z gozdom.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:
Edinstvena pojavnost jezerskega otoka s cerkvijo in spremljajočimi objekti.

se nadaljuje
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2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
Plovba s tradicionalnim lesenim čolnom – pletno.

2-da
0-ne

2

2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
/
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:
Vile in hoteli se s svojo glavno fasado odpirajo proti jezeru, pogosto jih
spremljajo parkovne ali vrtne ureditve

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

6/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Ledeniško jezero je umeščeno v hribovit predalpski svet, a je prostor
pregleden. Zaradi višjega oboda jezera je možen boljši razgled nad celotno
krajino z različnih dostopnih točk. Pogledi iz naselja proti otoku zajemajo
prevladujoče naravne prvine z ozadjem Alp, kar daje opazovalcu občutek
mirnosti in naravnega okolja. Pogled z druge strani jezera zajema poselitev in
frekventne prometnice, kar v opazovalcu ne vzbuja večjih estetskih doživetij.
Z ozadjem Kamniško-Savinskih Alp je ambient zopet drugačen, saj je vidna
gozdnatost zmanjšana.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Enostavna struktura homogene površine jezera z dvema dominantama – otok
in pečina z gradom. Z večine strani ga obdaja dvignjen gozdnat obod, z drugih
pa naselja segajo do vode. Kljub turistično razviti krajini je njena struktura
jasna in čista.

3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
- Odsevna površina jezera odslikava okoliško krajino in ponuja dodatno
estetsko doživetje območja
- Spremembe vegetacije po letnih časih spreminja estetiko krajine. Vegetacija
na otoku se spreminja sočasno z vegetacijo na obali, kar se zaznava kot
celovitost območja

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

4/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:
Blejski otok s cerkvijo, Blejski grad na sklanem pobočju nad jezerom

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
/

se nadaljuje
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4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
/

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
Prizorišče Blejskega jezera je bil pogost element v slovenski literaturi,
predvsem v 19. stoletju. Predstavljala ga je kot mitski in romantični kraj, zato
je kot tak v narodni zavesti postal najlepši kraj Kranjske in simbol slovenstva.
Kulturni pomen se kaže v zgodovinskih objektih (cerkev na otoku, grad, vile
in dvorci, hoteli) in arheoloških najdiščih (grobišča iz železne dobe), ki so
odraz pomembne strateške lege in kasneje turistične destinacije
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3.2.3.4 Ovršje Pohorja
»Izrazito zaobljen ovršni relief dolguje Pohorje silikatni podlagi, ki je nepropustna, tako da
so na njem nastala visoka barja in manjša jezera s svojsko barjansko vegetacijo, zlasti
očitnim ruševjem. Travne čistine, planje in iglasti gozdovi ustvarjajo edinstveno krajino
znatnih doživljajskih kvalitet« (Ogrin in sod., 1996).

Slika 15: Obravnavano območje izjemne krajine ovršje Pohorja (vir podatkov: Izjemne krajine, 1997;
podlaga: Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 16: Na ovršju Pohorja se med kisloljubnim iglastim gozdom menjavajo močvirne in travniške
čistine
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Preglednica 9: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini ovršje Pohorja

Merila za določanje krajinskih vrednot

Ocena

1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Varstvena
vloga okolja

Naravni sistem

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine, preprečitev
poplav, vpliv na
mikroklimo, varstvo pred
vetrom, varstvo pred
erozijo ipd.
Primeri naravnih sistemov:
povodje, večje sklenjeno
območje tipične krajinske
zgradbe, sistem kraških
pojavov, selitveni koridorji
živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini je
pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje biodiverzitete/v
krajini je malo habitatov, a so ti veliki in
zato pomembni za ohranjanje
biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo pri
varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema: Pohorje, sklenjen iglasti gozd
1 – Krajinska prvina je del večjega sistema
ime sistema:_______________________
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

18/18
6/6
Visoko
barje
Šotišče
Jezero
Gozd
Travniki
2

Vodno
zajetje
2

2

10/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo naravno
zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen prostorski
element, sooblikujejo krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v zgradbi,
so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran, vodotoki/
vodna telesa so v svojem naravnem
stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani

2

2

se nadaljuje
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Poselitev

Infrastruktura

Ceste
Ostali
infrastrukturni
koridorji

2 – Je ni/posamična ali manjša skupina, se
prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja krajinski zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen krajinski
zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno zgradbi

2

2

2

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote
6275
230
6276
7471

zvrst naravne
vrednote
GEOMORF, HIDR,
ZOOL, BOT
BOT, ZOOL,
EKOS
HIDR, GEOMORF
HIDR, ZOOL, BOT

2/2
2 – 3 in več
1 – 1-2 NV

ime naravne vrednote
Jezerc (državni pomen)
Lovrenško barje (državni pomen)
Radoljna (državni pomen)
Mulejev vrh – barje (lokalni pomen)

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

8/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Valovit planotast svet v osrednjem delu pohorskega hribovja. Porašča ga kisloljubni
iglasti gozd, ki se prepleta z zamočvirjenim površjem. Zaradi uravnanih slemen in
nepropustne podlage se ustvarjajo pogoji za zastajanje vode, nastajanje šote in
visokih barij. Območje Lovrenških jezer je največje aktivno visoko barje v
Sloveniji, ki ga sestavlja 20 manjših jezerskih kotanj in porašča sklenjeno ruševje.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:
/

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:
Visoka barja v hribovskem svetu

2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
Oglarjenje

se nadaljuje
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2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
/
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:
Prevladujoči material je les

2-da
0-ne
2-da
0-ne

0
2

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

6/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Območje je veliko in homogeno po svoji strukturi, a se vzpostavlja posebna
dinamika menjavanja odprtih in zaprtih prostorov, ki jih členita iglasti gozd in
valovit teren. Barjanska jezera so umeščena med neprehodno sklenjeno površino
ruševja in delujejo kot kontrastna odsevna okna.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Relief in vegetacija ne omogočata širših razgledov. Prostor sestavljajo osnovne
komponente travnate ploskve in volumna drevesnih sestojev, ki v najrazličnejših
kombinacijah ustvarjajo različna doživljajska prizorišča. Močviren svet nakazuje
očitna sprememba v vegetaciji, ki je prilagojena svojevrstnim rastiščnim
pogojem.

3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
Vonj: iglasti gozd in ruševje, močvirska voda
Zvok: ptičje petje, žuborenje potoka
Dotik: potok, tekstura ruševja

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

4/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:
/

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Visoka barja in šotišča so pomembna za preučevanje vegetacije v preteklosti, saj
se pelodna zrna in organski ostanki rastlin v šoti zelo počasi razkrajajo in zato
ohranijo izjemno dolgo.

4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Visoka barja in šotišča

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
/
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3.2.3.5 Jovsi pri Brežicah
»Delitev polj, razporeditev posamičnih dreves in skupin grmovnic ter občasnemu
plavljenju prilagojena raba ustvarjajo redek in prepoznaven krajinski vzorec. Kot močvirno
območje ob Sotli je tudi pomembna ornitološka lokaliteta« (Ogrin in sod., 1996).

Slika 17: Obravnavano območje izjemne krajine Jovsi pri Brežicah (vir podatkov: Izjemne krajine,
1997; podlaga: Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 18: Značilna izjemna razporeditev posamičnih in linijskih drevesnih prvin v Jovsih (foto levo:
KS Kapele, 2011)
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Preglednica 10: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini Jovsi pri Brežicah

Merila za določanje krajinskih vrednot

Ocena

1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Varstvena
vloga okolja

Naravni sistem

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine, preprečitev
poplav, vpliv na
mikroklimo, varstvo pred
vetrom, varstvo pred
erozijo ipd.
Primeri naravnih sistemov:
povodje, večje sklenjeno
območje tipične krajinske
zgradbe, sistem kraških
pojavov, selitveni koridorji
živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini
je pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje biodiverzitete/v
krajini je malo habitatov, a so ti
pomembni za ohranjanje biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo
pri varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema: poplavna ravnica reke Sotle
1 – Krajinska prvina je del večjega
sistema
ime sistema:____________________
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

16/18
6/6
Močvirni
travniki
Mokrišče
Gozd
2

Poplavno
območje
Zaloga vode
2

2

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

9/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo
naravno zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen prostorski
element, sooblikujejo krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v
zgradbi, so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran, vodotoki/
vodna telesa so v svojem naravnem
stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani

2

1

se nadaljuje
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Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali infrastrukturni
koridorji

2 – Je ni/posamična ali manjša
skupina, se prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja krajinski
zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

2

2

2

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote
4438
4429

zvrst naravne vrednote

ime naravne vrednote

ZOOL
HIDR, (GEOMORF),
(ZOOL)

Jovsi (državni pomen)

1/2
2 – 3 in več
1 – 1-2 NV

Sotla 1 (državni pomen)

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

8/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Poplavna ravnica se razteza ob vznožju vinorodnih gričev, ki so od nje ločeni z
izrazitim strmim prehodom. Prepoznavno podobo ji daje predvsem bogata
struktura vegetacije v obliki živic in posameznih dreves. V prevladujočem
kmetijsko obdelanem območju polj izstopa kot travniška oaza.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:
/

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:
Redka razporeditev drevesnih krajinskih prvin v posamičnosti ter redka naravna
ohranjenost v tem delu Slovenije, ki je sicer na ravnicah kmetijsko obdelana.

2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
Ekstenzivno kmetijstvo, nepravilne oblike polj se organsko prilagajajo nekdanjim
ostankom rečnih meandrov.

se nadaljuje
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2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
Poselitev na slemenih goric, z razgledom na ravnico, poselitve na Jovsih ni
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:
/

2-da
0-ne
2-da
0-ne

2
0

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

6/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Podoba je s strani raznolikosti krajinskih prvin revna, saj jo sestavlja travnata
ploskev z volumni dreves in občasnimi zamočvirjenji. Nadvse privlačen pa je
pogled na zanimiv vzorec vegetacije, ki ustvarja posebno dinamiko in členjenost
ravnice.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Pogled na območje Jovsev je mogoč z visokega obrobja. Njegove meje so
vizualno lahko določljive zaradi travniške rabe in značilnega vzorca posamične in
linijske vegetacije.

3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
Vonj: močvirne vode
Zvok: ptice in žuželke

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

4/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:
/

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Pomembno mokrišče, ornitološko in botanično območje

4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Redke rastlinske in živalske vrste – kosec in druge ptice

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
/
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3.2.3.6 Otočec
»Območje lehnjakovih otokov in plitvin na reki Krki z manjšimi otoki v naravnem
neokrnjenem stanju (habitat redkih rastlinskih in živalskih vrst) in kultiviranih območij ob
gradovih pomeni prepoznaven in v Sloveniji edinstven krajinski vzorec, zgrajen na
pestrosti njegovih sestavin« (Ogrin in sod, 1996).

Slika 19: Obravnavano območje izjemne krajine (vir podatkov: Izjemne krajine, 1997; podlaga:
Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 20: Na območju Otočca se na rečnih otočkih ustvarjajo pogoji za pestrost habitatov in visoko
doživljajsko vrednost
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Preglednica 11: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini Otočec

Merila za določanje krajinskih vrednot

Ocena

1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Varstvena
vloga okolja

Naravni sistem

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine, preprečitev
poplav, vpliv na
mikroklimo, varstvo pred
vetrom, varstvo pred
erozijo ipd.
Primeri naravnih sistemov:
povodje, večje sklenjeno
območje tipične krajinske
zgradbe, sistem kraških
pojavov, selitveni koridorji
živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini je
pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje
biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo
pri varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema: porečje Krke
1 – Krajinska prvina je del večjega
sistema
ime sistema:______________________
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

16/18
5/6
Reka
Obrežje
Plitvine
Travnik
Gozd
1
Vpliv na
mikroklimo
2

2

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

9/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo naravno
zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen
prostorski element, sooblikujejo
krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v
zgradbi, so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran, vodotoki/
vodna telesa so v svojem naravnem
stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani

1

2

se nadaljuje
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Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali infrastrukturni
koridorji

2 – Je ni/posamična ali manjša
skupina, se prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja krajinski
zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

2

2

2

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote
208

zvrst naravne vrednote
GEOMORF, GEOL

1896

DREV, ONV

128

HIDR, GEOMORF,
(GEOMORFP), (GEOL),
(ZOOL)

2/2

2 – 3 in več
1 – 1-2 NV
Otočec – lehnjakovi pragovi (državni pomen)
Otočec – debela drevesa v grajskem parku (lokalni
pom.)
ime naravne vrednote

Krka

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

6/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Pojavlja se izjemna pestrost enakih elementov v zgradbi – otočki sredi Krke.
Kljub opazni prvini gradu je okolica zelo visoko naravno ohranjena, reka pa
je prepuščena naravnim procesom ustvarjanja struktur.

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:
Tipični za Krko so lehnjakovi pragovi, ki se pojavljajo tudi pred Otočcem.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:
Lehnjakovi otoki in akumulacije se na reki Krki redko pojavljajo v tolikšnem
številu kot na tem odseku.

2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
/

2-da
0-ne

0
se nadaljuje
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2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
/
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:
/

2-da
0-ne
2-da
0-ne

0
0

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

6/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Krka ustvarja z lehnjakovimi pragovi zanimivo dinamiko rečnega toka. Na
odseku pri Otočcu so se oblikovale številne akumulacije otočkov in plitvin, ki
ustvarjajo mikro habitate v rečni strugi in ob njej. Pestrost prvin v zgradbi
vpliva na visoko vizualno kakovost območja.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Rečna struga je na tem odseku široka in plitva, zato je v njej veliko prostora za
rečne akumulacije. Grad Otočec je jasna dominanta na največjem otoku.
Manjši otočki so zbrani okoli njega in večajo pestrost naravne zgradbe.

3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
Zvok: šumenje reke na lehnjakovih pragovih, vodne ptice

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

4/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:
Grad Otočec

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
/

4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
/

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
Grad Otočec
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3.2.3.7 Planinsko polje
»Edinstveno razviti meandri reke Unice, obdani z obrečno zarastjo, posamična drevesa,
osamelec Jakovica in poseljen, obdelan rob kraškega polja dajejo podobo krajine kot
enkratne celovitosti naravnega in kulturnega« (Ogrin in sod., 1996).

Slika 21: Obravnavano območje izjemne krajine Planinsko polje (vir podatkov: Izjemne krajine, 1997;
podlaga: Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 22: Planinsko polje s spremenljivimi vodnimi razmerami (foto levo: Potočnik C., 2018)
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Preglednica 12: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini Planinsko polje

Merila za določanje krajinskih vrednot

Ocena

1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini
je pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje biodiverzitete/v
krajini je malo habitatov, a so ti veliki in
zato pomembni za ohranjanje
biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete

15/18
6/6
Vodne,
obvodne,
travniške
rastline in
živali,
prilagojene
na
spreminjajoče
se vodne
razmere
2

Varstvena
vloga okolja

Naravni sistem

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine, preprečitev
poplav, vpliv na
mikroklimo, varstvo pred
vetrom, varstvo pred
erozijo ipd.
Primeri naravnih
sistemov: povodje, večje
sklenjeno območje tipične
krajinske zgradbe, sistem
kraških pojavov, selitveni
koridorji živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo
pri varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema: kraški sistem porečja
Ljubljanice
1 – Krajinska prvina je del večjega
sistema
ime sistema:______________________
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

Razlivno
poplavno
območje
2

2

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Naravna
ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin

6/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo naravno
zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen
prostorski element, sooblikujejo
krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v
zgradbi, so nosilke krajinske vrednosti

1

se nadaljuje
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Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali infrastrukturni
koridorji

2 – Relief ni modificiran, vodotoki/
vodna telesa so v svojem naravnem
stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani
2 – Je ni/posamična ali manjša skupina,
se prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja
krajinski zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski
zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote
1415
1416
1414
1000
4470
1500
4259
1485
1418
1417
2580

zvrst naravne vrednote

ime naravne vrednote

GEOMORF, HIDR
GEOMORF, HIDR
HIDR
GEOMORF,
(GEOMORFP), (BOT),
(HIDR), (ZOOL)
HIDR, EKOS
BOT
BOT
GEOMORF, HIDR
GEOMORF, HIDR,
ZOOL, (GEOMORFP)
GEOMORF, HIDR,
(GEOMORFP)
GEOMORF, HIDR

Milavčevi ključi (državni pomen)
Na Lokah – ponori (državni pomen)
Škratovka (državni pomen)

1

1

1

2

2/2
2 – 3 in več
1 – 1-2 NV

Planinsko polje (državni pomen)
Unica (državni pomen)
Planina – rastišče travniške morske čebulice 1 (drž. po.)
Planina – rastišče travniške morske čebulice 2 (drž. po.)
Babni dol (državni pomen)
Škofji lom (državni pomen)
Pod stenami – ponorno območje Planinskega polja (drž.
po.)
Lebanove rupe
se nadaljuje
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2581
2570
1496

GEOMORF, HIDR
HIDR
DREV

Brusove rupe
Jakovski grič – izvir (lokalni pomen)
Jakovica – maklen (lokalni pomen)

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

10/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Veliko homogeno območje kraškega polja z enakomerno razporeditvijo
vegetacije v obliki mejic, gruč in posameznih rastlin ter s številnimi kraškimi
požiralniki. Zaradi nizkega padca reka Unica po polju široko meandrira in s
svojo strugo ter rokavi ustvarja izjemen vzorec. Visoka naravna ohranjenost
območja z naravnim ritmom poplavljanja. Rob polja je poseljen z več
manjšimi naselji, obkroža ga hribovit gozdnat svet.

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:
Kraško polje z usmeritvijo SZ–JV, vodotokom in obvodno vegetacijo,
poselitev ob robovih, gozdnat hribovit obod

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:
Razporeditev vegetacije po ravnini in nevsakdanja oblika kraškega vodotoka
na polju

2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
Pašništvo

2-da
0-ne

2

2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
Gručasta poselitev na robu poplavnega kraškega polja in na osamelcih
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:
/

2-da
0-ne
2-da
0-ne

2
0

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

6/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Dinamičen prostor, ki ga členi svojevrstna kompozicija vegetacije in
vodotoka, je pregleden in omogoča veliko različnih doživljajskih pogledov.
Poplave spreminjajo pojavnost krajine na polju, ki je zaradi različnih obsegov
razlitja vode lahko zelo različna v kombinaciji z značilnostmi letnih časov.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Ravnina, hriboviti obod z orientacijskimi točkami, dinamična kompozicija
vegetacije

se nadaljuje
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3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
Zvok: ptice
Barva: jesenska obarvanost listja, odsevi vegetacije v poplavni vodi, intervali
barvnega cvetenja travniških in močvirnih cvetlic (rumena, vijolična, bela,
rdeča)
Vonj: zamočvirjeni predeli

2-da
0-ne

2

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

6/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:
/

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Kraški pojav, sistemi kraških voda

4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Značilnosti kraških pojavov, sistem kraških voda

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
Stara tradicionalna tranzitna pot iz rimskih časov, Ravbarjev stolp, razvaline
gradu Haasberg
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3.2.3.8 Dolina Krke med Dvorom in Sotesko
»Značilna parcelacija po padnici v dolini Krke pri Dvoru in Soteski. Zaradi svojevrstnih
podnebnih razmer so vinogradi omejeni na spodnjem in gornjem delu. Krajinsko podobo
dopolnjujeta reka Krka s svojo slikovito zgradbo in grajsko območje Soteske« (Ogrin in
sod., 1996).

Slika 23: Obravnavano območje izjemne krajine dolina Krke med Dvorom in Sotesko (vir podatkov:
Izjemne krajine, 1997; podlaga: Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 24: Visoka naravna ohranjenost v vrezani dolini na odseku reke Krke
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Preglednica 13: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini dolina Krke med Dvorom in
Sotesko

Merila za določanje krajinskih vrednot

Ocena

1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Varstvena
vloga okolja

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine, preprečitev
poplav, vpliv na
mikroklimo, varstvo pred
vetrom, varstvo pred
erozijo ipd.

Naravni sistem

Primeri naravnih sistemov:
povodje, večje sklenjeno
območje tipične krajinske
zgradbe, sistem kraških
pojavov, selitveni koridorji
živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini je
pomemben ali ogrožen habitat
1–V krajini je malo habitatov, a so ti
pomembni za ohranjanje
biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo
vlogo pri varstvu ugodnega stanja
okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema: porečje reke Krke
1 – Krajinska prvina je del večjega
sistema
ime sistema:_______________________
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

11/18
4/6

1

Vpliv reke
na
mikroklimo
1

2

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

5/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo naravno
zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen prostorski
element, sooblikujejo krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v
zgradbi, so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran, vodotoki/
vodna telesa so v svojem naravnem
stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani

0

2

se nadaljuje
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Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali infrastrukturni
koridorji

2 – Je ni/posamična ali manjša skupina,
se prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja
krajinski zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski
zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen krajinski
zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski
zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

1

1

1

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote
128
1916
45592
48556
44654

zvrst naravne vrednote
HIDR, GEOMORF,
(GEOMORFP), (GEOL),
(ZOOL)
DREV
GEOMORFP
GEOMORFP
GEOMORFP

2/2
2 – 3 in več
1 – 1-2 NV

ime naravne vrednote
Krka (državni pomen)

Soteska – bresti (državni pomen)
Jama ob cesti pri gradu Soteska (državni pomen)
Brezno pri Žejni vasi (državni pomen)
Jama pod Dolnjim Kotom (državni pomen)

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

8/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Impresivno pobočje s strukturo vinogradov se spušča proti rečni terasi in
naprej v strmo vrezano strugo reke Krke. Na odseku struge si sledi niz
lehnjakovih pregrad, ki ustvarjajo dinamično pretakanje reke. Kmalu se reka
umiri in tiho teče mimo svojih zaraščenih bregov.

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
opis tipičnosti:
Pojav lehnjakovih pregrad je tipičen za reko Krko.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
opis redkosti:
/

se nadaljuje
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2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
Vinogradi po padnicah

2-da
0-ne

2

2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
/
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:
Zidanice, ki so s slemenom obrnjene pravokotno na pobočje

2-da
0-ne
2-da
0-ne

0
2

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

4/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Vinogradno pobočje je pri vstopu v dolino zelo opazno in s svojo pojavnostjo
izstopa. Naselje je zgoščeno, čeprav prihaja tudi do razpršene poselitve, ki
moti vizualno kakovost. Struga reke Krke je na tem odseku težje dostopna, kar
omogoča višjo stopnjo njene naravne ohranjenosti. Ob reki je nekaj objektov,
a se vsi ne vključujejo dobro v krajino. Ob tem je reka zavarovana pred
pogledi, ob vstopu k vodi pa je njeno doživljanje bolj intenzivno. Lehnjakovi
pragovi ustvarjajo zanimive strukture v strugi in vplivajo na njen tok.

2-da
0-ne

1

2-da
0-ne

1

2-da
0-ne

2

3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Meje območja izjemen krajine so določene tako, da zajemajo vinogradniška
pobočja, naselji Dvor in Soteska ter odsek struge reke Krke. Enote med seboj
vizualno in funkcijsko niso povezane in delujejo ločeno, predvsem zaznavanje
Krke je omejeno zaradi vrezane struge in vegetacije. Posamezni pogledi
omenjenih enot pa so jasni in prepoznavni. Najbolj prepoznavno je zaznavanje
na območju reke Krke zaradi njenih tipičnih značilnosti. Zaradi novogradenj
in infrastrukture, ki vplivata na jasno strukturo, so spremenjena vinogradniška
pobočja in naselje.

3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
Zvok: šumenje vode pri pretakanju čez lehnjakove pregrade

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

6/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:
Vinorodni okoliš z vinogradi

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
/

se nadaljuje
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4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Lehnjakove pregrade

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
Grad Soteska

Dodatne vrednosti krajine, ki so specifične za obravnavano območje in jih obrazec ne
zajema, bi pa pomembneje vplivale na vrednotenje
Meje izjemne krajine so zarisane preširoko in zajemajo različne krajinske vzorce, zato je
bilo vrednotenje oteženo. Odtopanja pri pripisanih ocenah se lahko pojavljajo predvsem
pri vrednotenju krajinske zgradbe in oceni njene jasnosti in prepoznavnosti.
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3.2.3.9 Škocjanske jame – vas Škocjan
»Območje je uvrščeno na seznam svetovne dediščine zavoljo izjemnih naravnih, predvsem
geomorfoloških značilnosti, ki se družijo s slikovito ležečo naselbino v edinstveno krajino«
(Ogrin in sod., 1996).

Slika 25: Obravnavano območje izjemne krajine Škocjanske jame – vas Škocjan (vir podatkov:
Izjemne krajine, 1997; podlaga: Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 26: Udorna dolina Škocjanskih jam z vasjo Škocjan (foto levo: Javni zavod Park Škocjanske
jame, 2015)
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Preglednica 14: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini doline Škocjanskih jam - vas
Škocjan

Merila za določanje krajinskih vrednot
1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Varstvena
vloga okolja

Naravni sistem

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine,
preprečitev poplav, vpliv
na mikroklimo, varstvo
pred vetrom, varstvo
pred erozijo ipd.
Primeri naravnih
sistemov: povodje, večje
sklenjeno območje
tipične krajinske
zgradbe, sistem kraških
pojavov, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Velika pestrost habitatov / v krajini
je pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje biodiverzitete/v
krajini je malo habitatov, a so ti pomembni
za ohranjanje biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo
pri varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema: jamski sistem Škocjanske
jame, kraški pojavi
1 – Krajinska prvina je del večjega sistema
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

Ocena
15/18
6/6
Jame
Vodotok
Travnik
Gozd
Skalne stene
2
Vpliv na
mikroklimo
Poplavno
območje
2

2

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

7/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo naravno
zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen
prostorski element, sooblikujejo krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v
zgradbi, so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran, vodotoki/
vodna telesa so v svojem naravnem
stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani

1

2

se nadaljuje
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Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali infrastrukturni
koridorji

2 – Je ni/posamična ali manjša skupina,
se prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja
krajinski zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski
zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

1

1

2

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote
717
718
1920
4232
312
3290
719
720
4063
45791
40735
45934
45935
41098

zvrst naravne vrednote
GEOMORFP,
GEOMORF, HIDR
GEOMORF
GEOMORFP, HIDR
EKOS
GEOMORF,
(GEOMORFP), (HIDR),
(BOT), (ZOOL), (GEOL)
HIDR, GEOMORF,
(GEOMORFP)
GEOMORF, HIDR, BOT,
(GEOMORFP)
GEOMORF, HIDR, BOT,
(GEOMORFP)
GEOMORFP
GEOMORFP
GEOMORFP
GEOMORFP
GEOMORFP
GEOMORFP

ime naravne vrednote

2/2
2 – 3 in več
1 – 1-2 NV

Mahorčičeva jama (državni pomen)
Škocjanske jame – naravni most (državni pomen)
Marinčičeva jama (državni pomen)
Škocjan – kal (državni pomen)
Škocjanske jame (državni pomen)
Reka (državni pomen)
Velika Dolina (državni pomen)
Mala Dolina (državni pomen)
Okroglica (državni pomen)
Jama pri vlečnici v Škocjanske jame (državni pomen)
Škocjanske jame (državni pomen)
Koščakova jama 1 (državni pomen)
Koščakova jama 2 (državni pomen)
Roška špilja (državni pomen)
se nadaljuje
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2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

12/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Največja aktivna udorna dolina na krasu, sestavljena iz dveh večjih udornic
(Mala in Velika Dolina), ki ju ločuje naraven kamnit most. Nad prepadnimi
stenami je umeščeno naselje z dominantnim cerkvenim zvonikom. Dno
udornic preči struga reke Reke, ki ponikne v podzemlje. Obrobje in udornici
sta porasli z gostim gozdom.

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:
Dotična udorna dolina je »locus tipicus« na območju, pojavnost je tipična za
prisotnost podzemnega jamskega sistem s kraškim vodotokom

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:
Velikost udorne doline je impresivna, prav tako njena izoblikovanost v
kombinaciji z naravnimi mostovi

2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
Minerstvo, žagarstvo, jamarstvo

2-da
0-ne

2

2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
Gručasta kraška vas
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:
Kraška hiša, kali v vasi

2-da
0-ne
2-da
0-ne

2
2

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

6/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Možni so različni pogledi na krajino – z visokega roba udornic ali naravnega
mostu. Izjemne skalne stene so porasle s trdoživo vegetacijo, krajina odraža
veličastno moč narave in erozije vode.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Jasna zgradba udorne doline in poseljenega oboda, ki ju ob ozelenitvi
vegetacija delno omehča in zakrije.

3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
Zvok: šumenje reke, burja (šumenje dreves)
Okus: pršut, teran

se nadaljuje
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4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

8/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:
Kraški pojavi, podzemne jame

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Podzemni kraški svet, sistem kraških pojavov

4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Pestrost kraških pojavov

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
Vas Škocjan – cerkev Sv. Kancijana, razvaline gradu Školj, UNESCO
zavarovano območje
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3.2.3.10 Marija Snežna – podgorski kras
»V Sloveniji najbolje ohranjeno območje golega krasa, na katerem se travinje zaradi
težavnih podnebnih in talnih razmer le počasi zarašča. Nekaj značilnih vrtač je še v njivski
obdelavi. Na robu območja, znotraj gradišča, stoji cerkev Marije Snežne« (Ogrin in sod.,
1996).

Slika 27: Obravnavano območje izjemne krajine Marija Snežna – podgorski kras (vir podatkov:
Izjemne krajine, 1997; podlaga: Digitalni ortofoto 025, 2014)

Slika 28: Kraška krajina območja podgorskega krasa ob kraškem robu
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Preglednica 15: Preverjanje meril za določanje KV na izjemni krajini Marija Snežna - podgorski kras

Merila za določanje krajinskih vrednot
1.

MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Varstvena
vloga okolja

Naravni sistem

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine,
preprečitev poplav, vpliv
na mikroklimo, varstvo
pred vetrom, varstvo
pred erozijo ipd.
Primeri naravnih
sistemov: povodje, večje
sklenjeno območje
tipične krajinske
zgradbe, sistem kraških
pojavov, selitveni
koridorji živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini je
pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje biodiverzitete/v
krajini je malo habitatov, a so ti
pomembni za ohranjanje biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri ohranjanju
biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega stanja
okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo
pri varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo očitnejše
znane vloge pri varstvu okolja

2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema: kraški svet ob kraškem robu
1 – Krajinska prvina je del večjega sistema
ime sistema:___________________
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

Ocena
14/18
4/6
Suhi
kraški
travnik
Gozd
1

Varstvo
pred
erozijo
1

2

9/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo naravno
zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen prostorski
element, sooblikujejo krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v zgradbi,
so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran, vodotoki/ vodna
telesa so v svojem naravnem stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani

2

2

se nadaljuje
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nadaljevanje Preglednice 15

Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali infrastrukturni
koridorji

2 – Je ni/posamična ali manjša
skupina, se prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja krajinski
zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski
zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

2

1

2

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote

zvrst naravne vrednote

ime naravne vrednote

3629

GEOMORF, GEOL, BOT,
ZOOL

Kraški rob (državni pomen)

1/2
2 – 3 in več
1 – 1-2 NV

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

6/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:
Pristno valovito in razgibano kraško površje v svoji raznovrstni pojavnosti.
Krajinske značilnosti na ozkem območju prehajajo iz goličav v travišča,
grmišča in gozdnati svet. Kamnite mejice se menjavajo z vegetacijskimi in
ustvarjajo členjeno krajino, ki je redko obdelana, prisotnost človeka ni očitna.

2-da
0-ne

2

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:
Kraški relief posut z vrtačami, struktura iz kamnitih mejic in vegetacije.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:
/

2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:
Obdelovanje dna vrtač

2-da
0-ne

2

2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:

2-da
0-ne

0
se nadaljuje
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nadaljevanje Preglednice 15
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:

2-da
0-ne

0

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

6/6

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:
Sklenjeno območje kraških značilnosti v različno izraženih oblikah – od
golega krasa do kraškega gozda. Prostor deluje zaprto, saj ga členijo kamnite
mejice in vegetacija, a je prehoden. Z redkih višjih točk in skozi neporaščenost
se odpirajo pogledi na kraški rob in krajino.

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

3b. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:
Kraške značilnosti na valovitem reliefu, skalovitost, sušnost.

3c. Prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:
Zvok: burja, ki se udejanja v šumenju dreves, škržati in žuželke v toplejših
obdobjih
Vonj: suhi travniki

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

6/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
nosilci krajinske vrednosti:
kraški relief, kamnite mejice

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

0

2-da
0-ne

2

2-da
0-ne

2

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:

4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:
Značilnosti kraškega sveta (relief, vegetacija)

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:
Kamnite mejice, romarska cerkev Marije Snežne
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Krajina
Škocjanske jame
Trenta
Planinsko polje
Bled
Jovsi pri Brežicah

Število izpolnjujočih
meril (od 15)

15
15
14
12
12

Krajina
Marija Snežna – podgorski kras
Ovršje Pohorja
Velika planina
Dolina Krke
Otočec

Število izpolnjujočih
meril (od 15)

12
12
12
11
11

Slika 29: Povzetek števila meril, ki jih izbrane izjemne krajine izpolnjujejo po posameznih sklopih
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4

PREDLOG ZA VPIS V REGISTER KRAJINSKIH NARAVNIH VREDNOT

Postopek opredelitve rezervata oziroma vpisa v register naravnih vrednot sproži pobuda, ki
ji sledijo naslednji koraki (Zakon o ohranjanju …, 2004):
1. določitev meril, ki utemeljujejo posebno varstvo,
2. določitev prostorskega obsega in mej,
3. evidentiranje značilnosti območij,
4. določitev režima varovanja (seznam prepovedi in smernic za delovanje),

problem naloge
rezultat
praktičnega
dela naloge

5. sprejem akta o zavarovanju.
Merila za določanje posebnega varstva krajinskih vrednot (točka 1) so bila določena in
utemeljena v metodološkem delu naloge. V nadaljevanju so opisana določila, ki so bila
upoštevana pri drugih korakih (točka 2 do 4) oblikovanja rezultata naloge v obliki predloga
vpisa krajin v register NV:
DOLOČITEV PROSTORSKEGA OBSEGA IN MEJ
Del narave se določi za naravno vrednoto, ki izpolnjuje merila zvrsti. Njegovo neposredno
okolico se definira kot vplivno območje. Površina vrednote in površina vplivnega območja
sta odvisni od krajinske zgradbe in homogenosti izraženih krajinskih lastnosti. Praviloma
NV zavzema manjše območje, ki se ga v prostoru dojame kot kvalitetno enoto (to je bilo v
nalogi preverjeno z meriloma vizualne kakovosti ter jasnosti in prepoznavnosti krajinske
zgradbe). Če je naravni pojav večji od 1 km2, je obravnavan kot kompleksno območje.
Znotraj je lahko razdeljen na več delov, ki različno izražajo vrednostne lastnosti.
Naravnemu pojavu je lahko pripisanih več zvrsti NV z različnimi obsegi oziroma se
znotraj kompleksne NV pojavljajo manjša območja NV.
Janez Pirnat (2014) podrobneje razlaga namen določevanja vplivnega območja, ki je
povzeto v nadaljevanju. Vplivno območje utemeljuje kot vidno ali funkcionalno povezano
z NV in se ga določa predvsem z namenom omejevanja ali oddaljevanja načrtovanih
posegov. Pri drevesni NV je na primer vplivno območje rastišče, pri hidrološki pa pas
brežine vodnega telesa oziroma del porečja. Obseg vplivnega območja je odvisen od
dejavnosti v bližini NV, za katere se predvideva, da bi lahko poškodovale stanje vrednote.
Opredeli se območje, ki zadostno oddalji negativne vplive teh dejavnosti.
EVIDENTIRANJE ZNAČILNOSTI OBMOČIJ
Korak evidentiranja povzame ključne ugotovitve o obravnavanem območju in jih strne v
standardizirano obliko za vpis v register NV. Izmed vrednotenih krajin sem izbrala dve, za
kateri sem pripravila povzetek značilnosti, ki predstavljajo osnovo za vpis v register.
Zakon o ohranjanju narave (2004) navaja, da je potrebno za vsako NV določiti naslednje
osnovne informacije:
1. ime naravne vrednote,
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2. razvrstitev na naravno vrednoto državnega (mednarodnega ali velikega narodnega) ali
lokalnega pomena,
3. kratko oznako naravne vrednote,
4. opredelitev zvrsti,
5. geografsko opredelitev lokacije naravne vrednote, prikazano na kartografski prilogi,
6. varstvene in razvojne usmeritve.
Pri določevanju osnovnih informacij sem sledila vsem določilom v Uredbi o zvrsteh NV in
Pravilniku o določitvi in varstvu NV, ki podrobneje predpisujejo enotne standarde za
vsebino podatkov in tehnično obliko kartografskega gradiva.
DOLOČITEV REŽIMA VAROVANJA
Uredba o zvrsteh NV (2002) podaja razvojne usmeritve za upravljanje z vsemi zvrstmi
NV. Njihov glavni namen je ohranjanje območij z obstoječo sonaravno rabo, ki ne ogroža
njenega obstoja ali ovira izvajanja varstva. Prednostno se jih namenja za doživljanje
narave, izobraževanje, vzgojo, znanstveno-raziskovalno delo ali naravi prijazno rekreacijo.
Specifično za krajinske vrednote pa je določeno, da se dejavnosti izvajajo tako, da se ne
zmanjšuje krajinska pestrost, da se ne uniči, poškoduje ali bistveno spremeni lastnosti
krajinskih elementov in njihove razporeditve v prostoru. Pravilnik o določitvi … (2004)
podrobneje določa razpon dovoljenih dejavnosti na krajinski naravni vrednoti:
- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se izvaja tako, da se izkoristijo vse
možne tehnične ali druge rešitve, da se bistveno ne spremenijo lastnosti krajinskih
elementov ter da se pri tem upošteva njihovo razporeditev v prostoru. Pri tem se izkoristijo
tudi vse možne tehnične ali druge rešitve, da se objekti čim skladneje z lastnostmi
obstoječih krajinskih elementov vključijo v krajino.
- Kmetijska dejavnost se izvaja tradicionalno, pri čemer se zlasti ohranjajo značilni
krajinski elementi in strukture, kot so reliefna razgibanost tal, živice, posamezni grmi,
drevesa, suhozidi, ograje ipd. ter značilna parcelacija kmetijskih površin. Nove objekte,
potrebne za opravljanje kmetijske dejavnosti, se namešča tako, da se ohranjajo lastnosti
krajinskih elementov, prostorsko pa tako, da se ne porušijo zakonitosti prostorske
razporeditve elementov v krajini.
- Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim
materialom, se ne odlaga.
- Krajinsko vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč,
počivališč, s postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako,
da se elementi ureditve čim skladneje vključijo v krajino.
Poleg splošnih varstvenih in razvojnih usmeritev je smiselno premisliti tudi o prilagoditvi
smernic specifikam posamezne krajine oziroma o podrobnejših smernicah, ki se nanašajo
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na posamezno enoto KV. V sedanji praksi pri varstvu drugih zvrsti NV to ni uveljavljeno,
a bi se s tem poskrbelo za razumevanje določene krajinske dinamike in odpravilo
zavirajoči učinek na naravni ali kulturni razvoja, ki je soodvisen od krajinske zgradbe.
Po tem koraku je naravna vrednota pripravljena za sprejetje akta o zavarovanju, ki ga
sprejme pristojni minister. S tem se ji določi mesto v registru NV, uradni varstveni status v
pravnih dokumentih in na terenu.

4.1

PREDLOG ZA VPIS V REGISTER KRAJINSKIH VREDNOT: ŠKOCJANSKE
JAME

Predlagano območje za uvrstitev je sistem aktivnih kraških udornih dolin na območju
Škocjanskih jam.
IME:

Udorne doline pri Škocjanu

POMEN:

Državni pomen

OZNAKA:

Sistem aktivnih kraških udornih dolin z vasjo Škocjan pri Škocjanskih
jamah

OPIS:
Splošni opis območja
Na tipičnem kraškem površju izjemno vredno krajino sestavlja največja aktivna udorna
dolina na Krasu. Sestavljena je iz dveh večjih udornic (Mala in Velika Dolina), ki ju
ločuje naraven kamnit most. Nad prepadnimi stenami je umeščeno gručasto naselje
Škocjan z izstopajočim cerkvenim zvonikom v svoji veduti. Dno udornic preči struga
reke Reke, ki ponika v podzemlje. Obrobje in udornici sta porasli z gostim gozdnim
sestojem.
Krajinske prvine: udorna dolina, naravni most, vodotok, vas Škocjan, vrtače, manjše
udornice, gozd, podzemni jamski sistem.
Povzetek vrednotenja – izpolnjuje 15/15, točke 41/44
1. MERILA IZPOLNJEVANJA CILJEV OHRANJANJA NARAVE
Krajina je del večjega naravnega sistema Škocjanskih jam. Na območju se pojavlja
več habitatov, ki so pomembni za biodiverziteto – podzemne jame, skalne stene,
reka, gozd, suhi kraški travnik. Krajina je pri varstvu okolja pomembna z vidika
vpliva na mikroklimo (omilitev temperatur) in funkcije razlivnega poplavnega
območja. Stopnja naravne ohranjenosti je visoka, modifikacij reliefa ni in vodotoki
so v svojem naravnem stanju. Naselje in informativni center Škocjanskih jam sta

91
Ažman T. Izjemne krajine kot izhodišče določanja krajinskih vrednot.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2018

opazni kulturni prvini, ki se prilagajata zgradbi in krajino sooblikujeta. Cest in
infrastrukturnih koridorjev je malo in se prilagajajo krajinski zgradbi, potekajo po
robu območja. Krajinsko območje je bogato z naravnimi vrednotami drugih zvrsti –
14 NV.
2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE
Dotična udorna dolina je »locus tipicus« na območju, pojavnost je tipična za
prisotnost podzemnega jamskega sistem s kraškim vodotokom in hkrati redka v
svoji velikosti in oblikovanosti. Tradicionalna oblika poselitve in arhitekturnega
sloga je jasna in razpoznavna – kraška hiša, gručasta kraška vas, kali v vasi.
3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE
Velikost udorne doline je impresivna, prav tako njena izoblikovanost v kombinaciji
z naravnimi mostovi. Jasno zgradbo udorne doline in poseljenega oboda vegetacija
v času ozelenitve delno omehča in zakrije. Izjemne skalne stene so porasle s
trdoživo vegetacijo, krajina odraža veličastno moč narave in vodne erozije. Možni
so različni pogledi na krajino – z visokega roba udornic ali z dostopom v središče
pojava preko naravnega mostu. Dodatne doživljajske kvalitete predstavljajo zvok
vode in ptic ter pogosto šumenje dreves ob vetru (burja).
4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE
Krajini so pripisani nacionalni pomen, znanstveno-raziskovalni pomen,
izobraževalni pomen in kulturni pomen. Nosilci so kraški pojavi in njihov sistem,
podzemne jame, vas Škocjan z zgodovinskimi zgradbami in vpis območja pod
UNESCO kulturno dediščino.
ZVRST: krajinska vrednota
GEOGRAFSKA OPREDELITEV OBMOČJA:
Koordinate centroida: GKY421702 GKX58444
Površina: 967 m2
Opredelitev na pregledni karti Slovenije v merilu 1:650 000 (Priloga B)
Karta območja v merilu 1:25 000 (Priloga C)
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Legenda:
meja izjemne krajine (Izjemne krajine, 1997)
meja krajinske vrednote
vplivno območje krajinske vrednote
Slika 30: Kartografsko določene meje območja krajinske vrednote udorne doline pri Škocjanu. (vir
podatkov: Izjemne krajine, 1997; podlaga: Digitalni ortofoto 025, 2014)

Podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve:
Na območju KV udorne doline pri Škocjanu veljajo vse splošne varstvene in razvojne
usmeritve, ki jih določata Zakon o ohranjanju narave (2004) in Regijski park Škocjanske
jame, ter vse tiste, ki veljajo za posamezne naravne vrednote drugih zvrsti na območju. Za
varovanje prepoznavne krajinske vrednosti se še posebej upošteva naslednje:
- na vplivnem območju in območju NV je prepovedano odlagati odpadke, nevarne
odpadke, kemikalije ali uporabljati fitofarmacevtska sredstva, ki bi lahko prešla v
podtalnico in vplivala na stanje biodiverzitete in krajinskih prvin;
- območje je erozijsko občutljivo, zato je prepovedano krčenje vegetacije z varovalno
funkcijo;
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- spreminjanje vedute vasi Škocjan ni dovoljeno, za vse posege je potrebno preveriti vplive
na krajino;
- dodatna infrastruktura, ki se jo vnaša v udorno dolino in njeno vplivno območje, mora
biti tehnično izvedena tako, da vizualno ne izstopa in da sovpada z arhitekturnimi in
materialnimi značilnostmi območja;
- spodbuja se razvoj turistične infrastrukture na območju NV s ciljem izobraževanja,
ozaveščanja in usmerjanja obiskovalcev.
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4.2

PREDLOG ZA VPIS V REGISTER KRAJINSKIH VREDNOT: TRENTA

Predlagano območje zajema zgornji del doline Trenta – Zadnjo Trento od Zapotoških
slapov do ceste na prelaz Vršič.
IME:

Zadnja Trenta

POMEN:

Državni pomen

OZNAKA:

Ledeniška alpska dolina Zadnja Trenta

OPIS:
Splošni opis območja
Alpska dolina v osrčju Julijskih Alp. Odlikujeta jo izjemna pestrost ledeniškega površja
in doživljajska vrednost, ki jo oblikujejo krajinske prvine – suhe hudourniške struge,
zgornji tok reke Soče in njena korita, slapovi, iglasti gozdovi in obrobje visokogorskih
slemen.
Krajinske prvine: ledeniška dolina, hudourniške struge, gorati obod, morenski nanosi,
posamezne koče, gozd, travnik.
Povzetek vrednotenja – izpolnjuje 15/15 meril, točke 44/44
1. MERILA IZPOLNJEVANJA CILJEV OHRANJANJA NARAVE
Z vidika ohranjanja biodiverzitete je območje zelo pomembno, saj obsega veliko
pestrost habitatov, med drugimi tudi habitate redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst: vodne in obvodne habitate, gozd, visokogorje, travnik. Gozdovi nosijo funkcijo
varovalnih gozdov pred erozijo. Krajina je del povodja Jadranskega morja in
reprezentativen del naravnogeografske enote Julijskih Alp. Stopnja naravne
ohranjenosti je visoka. Kulturne prvine se pojavljajo v majhnem številu v obliki
posamičnih alpskih kmetij in koč ter dopolnjujejo naravno zgradbo krajine. Relief ni
modificiran in je prepuščen oblikovanju naravnih procesov, vodna telesa so v svojem
naravnem stanju. Cesta je ena in se prilagaja krajinski zgradbi. Infrastrukturni koridor se
pojavi v obliki daljnovoda, ki je speljan ob delu ceste in gozdu. Krajinsko območje je
bogato z drugimi naravnimi vrednotami – 17 NV.
2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE
Pestrost in raznolikost geomorfoloških pojavov v krajini nakazuje število naravnih
vrednot na območju. Dolina je nastala z aktivnostjo ledenika, ki je v površje vrezal
številna korita, nanesel morene in balvane ter zbrusil skalne stene, ki jo obdajajo. Dno
najodročnejšega dela doline zajema obsežno prodišče, v katerega se stekajo hudourniki
z okoliških gora. Nekoliko dvignjena valovita obrobja so gozdnata, med njimi pa so v
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posameznih izkrčenih čistinah umeščene tradicionalne alpske koče/kmetije. Nekje na
sredini v dno iz izvira priteče reka Soča, ki je ena najlepših in najčistejših alpskih rek v
Sloveniji. Poleg prepoznavne barve je polna pojavov v obliki slapov, brzic in korit, ki so
v dolini Trente najštevilčnejša in najznačilnejša. Ohranjena je tradicionalna raba:
ovčjereja, prepoznaven in jasen je arhitekturni tip bovške in bohinjske hiše v razloženih
naseljih.
3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE
Dolina je močno zaprta z vseh strani. Njena zgradba je jasna in prepoznavna. Dno
celotne doline zavzemajo površine suhe hudourniške struge ali vodotoka, ki je stalnica
ob doživljanju prostora. Široka prodišča omogočajo jasen pogled po dolini in na visoko
obrobje, prav tako višji morenski nanosi. Ob izviru reke Soče se preglednost doline
zmanjša, saj jo omejuje vegetacija. Struga reke Soče je močna orientacijska prvina in
prevladujoča vizualna kvaliteta, ki se ji zgradba prostora močno prilagaja. Njena mlečna
modrozelena barva, ki se pretaka po atraktivnih koritih, je izjemnega estetskega
pomena. Površinski pokrov predstavlja prevladujoči gozd ob robovih, osrednji del pa je
travniški. Doživljanje spremljata predvsem bučanje reke Soče in pomanjkanje
kakršnihkoli zvokov zaradi odmaknjenosti doline.
4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE
Krajini so pripisani nacionalni pomen, znanstveno-raziskovalni pomen, izobraževalni
pomen ter kulturni pomen. Nosilci so: izvir reke Soče in njen zgornji tok, gorati obod
Julijskih Alp, habitat kozoroga, izpostavljena geološka sestava, alpski habitati
rastlinskih in živalskih vrst, območje bojev 1. svetovne vojne – Soška fronta, močna
izhodiščna pohodniška točka.
ZVRST: Krajinska vrednota
GEOGRAFSKA OPREDELITEV OBMOČJA:
Koordinate centroida: GKY401707 GKX141003
Površina: 12,010 km2
Opredelitev na pregledni karti Slovenije v merilu 1:650 000 (Priloga B)
Karta območja v merilu 1:25 000 (Priloga D)
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Legenda:
meja izjemne krajine (Izjemen krajine, 1997)
meja krajinske vrednote
vplivno območje krajinske vrednote
Slika 31: Kartografsko določene meje območja krajinske vrednote Zadnja Trenta. (vir podatkov:
Izjemne krajine, 1997; podlaga: Digitalni ortofoto 025, 2014)

Podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve:
Na območju KV Zadnja Trenta veljajo vse splošne varstvene in razvojne usmeritve, ki jih
določata Zakon o ohranjanju narave (2004) in Triglavski narodni park, ter vse tiste, ki
veljajo za posamezne naravne vrednote drugih zvrsti na območju. Za varovanje
prepoznavne krajinske vrednosti se še posebej upošteva naslednje:
- dovoljeno je obnavljanje obstoječih objektov skladno s smernicami kulturne dediščine in
Triglavskega narodnega parka, nova gradnja ni dovoljena oziroma se jo izvaja v sklopu
naselij;
- prepovedano razpršeno poseganje v naravno ohranjen prostor z infrastrukturo
(postavljanje počivališč, utrjevanje poti) za potrebe turizma in rekreacije;
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- priporočljiva je postavitev enotne in nevpadljive urbane opreme na strateških lokacijah,
kjer se pričakuje zbiranje večjega števila ljudi, predvsem z namenom usmerjanja
obiskovalcev in orientacije (označbe, klopi);
- prepovedan je odvoz prodnega nanešenega materiala ali kakorkoli umetno ali trajno
regulirati hudourniške poti (dovoljeni so začasni biotehnični ukrepi v primeru ogrožanja
varnosti obiskovalcev in v primeru, da ni možna nobena druga rešitev, kot je na primer
omejitev dostopa);
- dodatno asfaltiranje ceste ni dovoljeno, prav tako ne načrtovanje novih infrastrukturnih
koridorjev;
- potrebno je spremljanje stanja erodiranih površin zaradi varnosti obiskovalcev;
- v primeru potrebe zaradi varstva ugodnega stanja habitatov je dovoljeno pogozdovanje z
avtohtonimi prisotnimi rastlinskimi vrstami, da se ohranja značilno vrstno pestrost;
- pri izvajanju sanacije degradiranih površin so primerni biotehnični ukrepi.
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5

RAZPRAVA

Pri oblikovanju izbora izjemnih krajin, ki so ustrezne za določanje krajinskih vrednot, se je
izkazalo, da seznam izjemnih krajin zajema območja s širšim razponom različnih
krajinskih značilnosti kot pa register naravnih vrednot, v katerega naj bi se uvrščale
predvsem krajine s prevladujočo naravno zgradbo. Izjemne krajine s poudarjenimi
kulturnimi značilnostmi bi bilo v sistem varstva NV nesmiselno uvrščati, saj so njihove
kakovosti in cilji varstva različni od ciljev ohranjanja narave. Kljub temu je treba poudariti,
da se v slojih vsake krajine prepletata tako narava kot družba, ki vplivata na krajinsko
zgradbo, zato za cilj krajinskega varstva ni smiselno postaviti zgolj ohranjanje, temveč tudi
razvoj. Ta razvoj mora biti v svojem delovanju zadržan, a bi v območju KV po ustrezni
presoji lahko dovoljeval posege, ki spreminjajo njene značilnosti skladno z drugimi
krajinskimi prvinami in naravnimi procesi. Zmotno je namreč trditi, da je vsa človeška
dejavnost škodljiva za stanje okolja.
Po vrednotenju seznama izjemnih krajin z uporabo osnovnih določitvenih pogojev Zakona
o ohranjanju narave je bila v obravnavo vključena približno polovica izjemnih krajin (44
od 93). Za verodostojen rezultat bi bilo potrebno oblikovana merila preveriti na vseh
izjemnih krajinah, a je zaradi časovnih in vsebinskih omejitev te naloge sledil izbor vzorca
krajin glede na število izpolnjenih meril in prostorsko razporeditev. Izbor se je zožil na
vzorec 10 krajin s potencialom za določanje KV. Merila obstoječega zavarovanja in
statusov upravljanja niso vplivala na določevanje nove vrednosti krajinam, čeprav je bilo
med 10 krajinami določenih 5, ki so že vključene v sistem varstva in 5, ki niso.
V Sliki 29 je zbrana sinteza rezultatov vrednotenja izjemnih krajin po merilih za določanje
krajinskih vrednot. Nobena krajina ne izpolnjuje manj kot 11 od 15 meril oziroma ne
dosega manj kot 73-odstotno ustreznost, kar kaže na visoko usklajenost izjemnih krajin z
merili ohranjanja narave. Pri vsakem posameznem območju pa je treba podrobneje
preveriti, katerega merila krajina ne izpolnjuje, saj merila med seboj niso enakovredna.
Prvi sklop meril (merila za določanje vrednosti za izpolnjevanje ciljev ohranjanja narave)
je izključujoč, torej se nobena krajina, ki je bila v tem sklopu pri kakšnem kazalniku
ocenjena z nič točkami, ne more uvrstiti med KV. V vzorcu so bile tri take krajine: Velika
planina, dolina Krke in Bled. Razlog za neizpolnjevanje meril je bil pri vseh treh ta, da so
bile uporabljne zarisane meje krajin preozke (Velika planina) ali preširoke (dolina Krke,
Bled). Območja so tako poleg vrednih naravnih prvin vključevala tudi dejavnike, ki so
znotraj meja prevladovali in negativno vplivali na pripisano oceno: intenzivno obdelano
kulturno krajino, večja naselja, ceste in druge kulturne prvine. Kljub rezultatu vrednotenja
menim, da bi se omenjene tri krajine lahko uvrstile med KV ob predpostavki, da se mejo
krajinskih območij ustrezno prilagodi in območja ponovno vrednotiti glede na bolj logične
meje. Naravne prvine omenjenih treh krajin izkazujejo veliko prostorsko vrednost, zato bi
ta korak vplival na končni rezultat ustreznosti.
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Ostali sklopi meril niso izključujoči, morajo pa krajine izpolnjevati vsaj dve merili iz 2. in
3. sklopa ter vsaj eno merilo iz 4. sklopa. Ta pogoj je izpolnilo vseh 10 krajin.
Pri 3. sklopu (merila doživljanja in estetike) so bile vse krajine visoko ovrednotene, razen
doline Krke, kjer se zopet pojavi problem preširoko zarisane meje območja. Meje zajemajo
zelo različne krajinske vzorce, kar negativno vpliva na jasnost in prepoznavnost krajinske
zgradbe.
Zadnji sklop vrednoti družbene pomene, ki so pripisani krajinam. Tu se pojavljajo največje
razlike med območji, a je skoraj nemogoče ovrednotiti uteži posameznih pomenov.
Razmerje med številom izpolnjenih meril in vrednostjo krajine v tem sklopu ni določljivo,
zato se ta sklop obravnava kot dodana vrednost prostora. Pogoj, da je krajini pripisan vsaj
en družbeni pomen, je bil kljub temu postavljen, kajti najvrednejše slovenske krajine so se
skozi družbeni razvoj zapisale v individualno ali kolektivno zavest, zato je za krepitev
prostorsko-družbene vezi potrebno njihovo vrednost ohranjati tudi preko instrumentov
varstva.
Vsa merila sta izpolnjevali dve izjemni krajini: Škocjanske jame in Trenta. Obe sem
uporabila za primer vpisa krajinskih naravnih vrednot v register. Predvsem s terenskim
ogledom obeh lokacij sem zaznala, da je bila prilagoditev zarisanih mej izjemnih krajin
nujna (Sliki 30 in 31). Določevanje jasnih mej med krajinskimi prostori je vedno
problematično, saj v resnici ne obstajajo. Vendar brez mej ne moremo izvajati
standardizacije, zato je meje smiselno določevati dogovorno – glede na njihov namen in
naravnogeografske razmere. V Pravilniku o določitvi in varstvu NV je določeno, da
območje naravne vrednote zajema naravni pojav in njegovo neposredno okolico, ki je z
njim vizualno ali funkcijsko povezana. To določilo sem upoštevala tako, da sem krajino
kot naravni pojav obravnavala kot skupek krajinskih prvin na določenem ozemlju, ki
opredeljujejo izjemen krajinski vzorec in jih lahko vizualno zaznamo s tipičnim pogledom
na krajino. Za vplivno območje sem določila prostor, ki ni nujno vedno vizualno zaznavni
del naravne vrednote, je pa funkcijsko povezan z njo in jo posredno sooblikuje (območje
jamskega sistema Škocjanskih jam vpliva na pojavnost KV udorne doline pri Škocjanu;
gorati obod Julijskih Alp, ki zapira dolino Trente, pa vpliva na pojavnost KV Zadnja
Trenta).
Zakonski akti predpisujejo optimalno velikost NV do 1 km2, če je območje večje, pa se ga
obravnava kot veliko naravno vrednoto in za lažjo implementacijo smernic razdeli na
manjše enote. V primeru zvrsti KV lahko predvidevamo, da bi bilo določevanje velikih NV
pogosto, saj je večina homogenih krajinskih območij obsežnejših od 1km2. Velikost NV ne
bi smela vplivati na izvajanje varstvenega režima, zato v primeru krajine ne vidim razloga
za opredeljevanje velikostnih omejitev. Krajinske vrednote naj bi bile določene glede na
svojo celostno podobo in izražene značilnosti, varstvene in razvojne usmeritve pa
oblikovane glede na soodvisno pojavnost krajine in ne njene posamezne prvine. V primeru
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poudarjenega varstva posamezne prvine ji je potrebno pripisati drugo ustrezno zvrst NV in
določiti konkretnejše smernice.
Delo na določevanju KV bi bilo potrebno nagraditi z opredelitvijo podvrst, ki so za vse
ostale kategorije NV že določene. Za izhodišče bi lahko služila Razdelitev krajinskih tipov
Slovenije (Marušič, 1998).
Pri izdelovanju naloge so se pojavila različna vprašanja, ki se nanašajo na KV in splošno
varstvo krajine. Kljub temu, da njihova obširnejša obravnava presega problem naloge, naj
v nadaljevanju razprave izpostavim tista, ki se najbolj navezujejo na temo naloge, ter
nakažem možne odgovore.
Kako vpliva uporaba varstvenih usmeritev oziroma režima varstva NV na krajinska
območja in kakšne so lahko posledice za stanje krajine?
Prve najočitnejše posledice so tiste, ki izhajajo iz pravne spremembe zaradi
vzpostavljenega varstva. Sam režim varstva NV se izvaja na podlagi javnega interesa in
neposredno posega v lastninsko pravico posameznika po ustavnih določilih ekološke
funkcije lastnine. Janez Pirnat (2014) poudarja, da pri tem ne gre za omejevanje pravice,
temveč bolj za določitev načina uživanja pravice, ki je vezana na neškodljivost. Pri
postopkih sprejemanja akta o zavarovanju je zato soočenje javnega in zasebnega interesa
zelo pomembno. Lastnik zemljišč (zasebni ali javni) je dolžan spoštovati vse varstvene in
razvojne usmeritve ter na območju režima delovati v skladu z varstvenimi cilji. Največji
vpliv na posameznikovo pravico do lastnine je ta, da mora zagotoviti možnost dostopa do
vrednote vsem pod enakimi pogoji in prilagoditi svoje dejavnosti. Skladno s tem je treba
varstveno območje primerno obravnavati v vseh državnih in občinskih prostorskih aktih ter
prestrukturirati ali omejiti dejavnosti na območju in rabo naravnih virov v sklopu vrednote.
V primeru KV, za katero se utemeljeno predvideva možnost zadržanega razvoja, s
podeljevanjem koncesij, ni izključeno nadaljnje izvajanje dejavnosti na območju. Pri tem
gre za dejavnosti, ki sooblikujejo krajinsko območje, a bistveno ne posegajo v naravne
procese. V skrajnem primeru, ko krajinski vrednoti grozi uničenje, je možen pravni ukrep
razlastitve. Sklepamo lahko tudi, da bi si v večini primerov, zaradi velikosti enot KV,
lastništvo delilo več lastnikov. Deljena odgovornost pa lahko pri izvajaju varstvenih
smernic predstavlja tako prednost kot slabost.
Implementacija normativnega varstva na krajino ima lahko poleg pozitivnih tudi negativne
posledice. Upravljanje prostora bi se po eni strani dodatno sistematično usmerilo in
omogočilo boljši nadzor, transparentnost ter prenosljivost rešitev, po drugi pa bi bili
postopki sprejemanja odločitev bolj zapleteni. Pristojni organi in službe ohranjanja narave
bi morali preverjati skladnost s smernicami in podajati soglasja ob vsakem posegu v
okolje, kot to počnejo v primeru drugih zvrsti NV. Potreba po usklajenosti s
tehnokratskimi postopki zahteva uporabo jasno merljivih parametrov, zaradi česar bi se
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lahko kvalitativne vrednosti krajine hitro spregledale ali načelno zanemarile. Normativni
sistemi prav tako ne stremijo k raznolikosti rešitev ali prilagajanju instrumentov
specifičnim razmeram, kar bi bil vsaj za krajino zelo smiseln pristop. Poleg tega varstveni
standardi niso določeni interdisciplinarno in niso usklajeni z vsemi deležniki v prostoru.
Vsaka krajina bi morala biti ob vpisu v register NV v vitalnem stanju. V primeru
prepoznane ogroženosti bi se ji že v prvem koraku moral pripisati drugačen status – širše
ali ožje zavarovano območje ter temu ustrezno izvajati ukrepe. Režim varstva NV ne bi
smel imeti negativnega učinka na dobro stanje krajin, temveč okrepiti njihovo vlogo v
prostoru z doslednim spoštovanjem naravne dinamike. Čeprav namen režima NV v svoji
osnovi omogoča bolj prosto razvojno pot narave, se prav ta namen ne more v polnem
obsegu udejanjati skozi princip rezervatnega varstva. Dušan Ogrin (1989) v podobnem
kontekstu navaja Sigmunda Freuda, ki je v svojih Uvodnih predavanjih o psihoanalizi prav
tako govoril tudi o naravnih rezervatih ter poudarjal, da je njihov namen dopustiti
svoboden razvoj vsemu, vključno s tem, kar ni koristno, ali celo tistim, kar utegne biti
nadležno. Negativnost in nadležnost seveda določi družba in se ne navezujeta nujno na
dobro stanje narave. Problem se pojavlja predvsem v tem, da so današnji rezervati
premajhni in umetno omejeni, zato je o sproščenem razmahu naravnih procesov težko
govoriti. Zaradi močnih pritiskov na prostor in vseprisotnosti človekovega vpliva na
okolje, pa je vprašanje svobode naravnih procesov in njihovih pozitivnih ali negativnih
vrednosti zelo aktualno. Izjemne krajine, s katerimi živimo danes, so se še oblikovale brez
večjih omejitev, česar ne moremo pričakovati za nadaljni razvoj krajin, niti pod
varstvenimi instrumenti obstoječega sistema. Primarna vloga programov varstva se je
spremenila v močno samoregulacijo človekovega delovanja v prostoru, treba pa bi bilo
stremeti k nadgradnji sistema, ki bi spodbujal splošno svobodo naravne dinamike in
formiranje novih izjemnosti. Prvi korak k temu je vsekakor vključevanje zavedaja, da
današnja podoba prostora ni končna, temveč le ena izmed stopenj na poti k njej, zato jo je
kot končno nesmiselno ohranjati.
Naj se na tem mestu navežem na Evropsko konvencijo o krajini (2003), ki cilja na
sistemske spremembe v politiki in družbeni zavesti z novejšimi smernicami za razširitev
aplikacije varstva na vse krajine. Skladno s to idejo je varstvo krajinskega prostora
samoumevno in je večina obdtoječih instrumentov njegovega izvajanja nepotrebnih, razen
za poudarjanje ključnih krajinskih kvalitet in podajanje zgledov. V tem kontekstu bi bilo
izpostavljanje najvrednejših krajin preko varstva KV ustrezno, saj bi bilo v ospredju
poudarjanje njihove vrednosti. Vzporedno s tem bi se moralo dejansko varstvo dobrega
stanja krajinskega prostora varovati z dobrim sistemom varstvenega načrtovanja v praksi.
Kako zagotoviti objektivnost določanja krajinskih vrednot?
Pri vzpostavljanju varstva v prostoru so vedno soočeni nasprotujoči interesi. Želja po
zagotavljanju kar najbolj objektivnih odločevalnih procesov je pri pristojnih organih vedno
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večja, saj se s tem njihova odgovornost in pristranskost pri sprejemanju odločitev
zmanjšujeta. V državni upravi je potreba po utemeljenem delovanju še toliko večja, saj je
konfliktnost interesov pogosta. Objektivnost je postala najučinkovitejši odgovor za iskanje
univerzalnih rešitev, kar pa je, vsaj v primeru varstvenega delovanja, lahko tudi negativen
dejavnik. Državni pravni sistem je za današnje razmere postal preveč objektiviziran in
normiran, kar povzroča njegovo rigidnost pri odzivanju na spremembe v družbi. Aktualno
potrebo po celostnem pristopu k prostorskemu planiranju, varstvu in upravljanju ovira
sektorska državna administracija. Delitev se odraža tudi v strokah, ki jih tradicionalno
ločuje prav zgled sektorske politične ureditve. Učinkovitost države ali strokovnega
delovanja nemalokrat omejuje velika količina določil, ki so izgubila svoj namen in služijo
le še kot birokratski balast. Prav tako morajo znanstvena in tehnološka raziskovanja slediti
pravilnikom in zakonom, ki so neusklajeni, zato je interdisciplinarno delovanje prej
obremenjujoča okoliščina kot potencial za boljše delo. Na področju krajine je to velik
problem, saj je krajina večplasten in interdisciplinaren pojem, ki ga z obstoječimi določili
težko celostno obravnavamo. Zaradi tega prihaja do težav že na ravni definicij, pa tudi na
ravni pristojnosti in izvajanja upravljanja. Pri delu v nalogi, sem se potrebe po
objektivnosti zavedala, a subjektivnosti nisem izključevala na mestih, kjer zaradi
značilnosti krajine to ni bilo smiselno. Postopek sam je možno preverjati in utemeljiti na
različne načine, za katere ni nujno, da sledijo zgolj in samo črki zakona, temveč so lahko
zasnovani na elementih subjektivne presoje in zakon v strokovno veljavnih okvirih
nadgradijo. To sem pri zasnovi meril vrednotenja upoštevala z naslednjimi ukrepi:
- členitev kompleksnih meril na večje število podmeril je v postopek vrednotenja vnesla
bolj poenoteno razumevanje osnovnih pomenov. Struktura je jasnejša in preglednejša od
grobe osnovne razdelitve meril, kar omogoča manj dvoumnosti glede lastnosti, na katero
se merilo nanaša;
- navedba možnih kazalnikov za preverjanje stanja krajine, ki pomagajo pri odločitvi in
pripisovanju ocen za posamezno merilo ter prav tako prispevajo k poenotenemu
razumevanju meril;
- pri zasnovi meril in ocen je doseganje objektivnosti lažje, če so lestvice dvostopenjsko
izbirne (izbiramo med možnostma da ali ne) ali večstopenjske z jasno določenimi
vrednostmi in vmesnimi pragovi (do 5 stopenj);
- pri izvedbi vrednotenja je za objektivnejši rezultat priporočljivo mnenje večjega števila
strokovnjakov. Pri tem se omogoči, da strokovnjaki individualno ali v skupini sledijo
enaki metodi in rezultate soočijo v konstruktivni primerjavi (metoda Delfi). Pri tem se
upošteva kar največ pogledov na isto območje in odloči o optimalni vrednosti območja;
- varstvo narave in kulturne dediščine je v Sloveniji uzakonjeno kot javni interes in ga je
kot takega treba spoštovati ter v vseh postopkih sodelovati z javnostjo. Vključevanje
javnosti je v zgodnjih fazah odločevalnega procesa sicer lahko obremenjujoče, a je za
oblikovanje pristne slike o prostoru treba pridobiti tudi mnenja njegovih neposrednih
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uporabnikov in lastnikov. To je predvsem primerno pri odkrivanju prostorskih pomenov
in določanju stopnje zavarovanja na lokalni ali državni ravni. Za to so uporabne
predvsem metode intervjujev, anket in pogovorov.
Subjektivnost je v določeni meri pomemben in potreben dejavnik v vsakem procesu
odločanja, saj spodbuja dvom v kakovost rešitve problema in iskanje boljših pristopov.
Raziskave ne bi smele biti omejene s kvantitativnimi metodami, pogoj za kakovost
kvalitativnih metod pa so usposobljeni strokovnjaki in transparentna izvedba projektov.
Ali termin »krajinska vrednota« vsebinsko pravilno opiše krajino kot predmet
varstva ?
Pri uporabi strokovnih izrazov v nalogi se je pojavila zadrega pri razumevanju konceptov
varovanih krajinskih območij, ki jih ti termini opisujejo. Za enake oblike varstva se namreč
v različnih virih pojavljajo različne oblike poimenovanj, sploh če se vir nanaša na tuje
sisteme varstva. Izbira poimenovanja območja z določenim varstvenim režimom je
pomembna vsaj z vidika percepcije krajine, saj vpliva na to, kako jo družba in uporabniki
dojemajo. V obstoječi slovenski praksi je krajina kot zaščiteni prostor opredeljena s pojmi
(krajinski) »park«, (kulturna) »krajina« ter (krajinska) »vrednota«. »Park« in »vrednota«
imata konotacijo zaprtega območja s specifično regulativo, medtem ko »krajina« povzema
bistveno pojavnost prostorskega pojava in v vsakdanji percepciji ne omejuje razvoja
območja. Naravovarstveni interes podpira rezervatno varstvo in temu primerno izbira
poimenovanje, ki že samo po sebi opozarja na pazljivost pri vstopanju v območje. Tako kot
pri krajini, tudi v primeru habitatov in ekosistemov strogo zarisovanje mej v prostoru ni
mogoče. Omejujoči izraz lahko ustvarja negativen odnos do prostora oziroma ga izvzame
iz posameznikove mentalne slike prostora. Pogosti so primeri nasprotovanja prebivalcev,
ki so z zavarovanjem območja soočeni naknadno, saj se že po razumevanju pojma
osredotočijo na omejujoče dejavnike in ne na potenciale. Izhodišča naloge se na več mestih
ne skladajo s pomeni, ki jih omejujoče poimenovanje nosi, saj je pri krajini pomembno, da
jo obravnavamo kot prostor brez meja.
Za nadaljnje delo pri nadgradnji področja varstva krajine predlagam razmislek o vpeljavi
pojmov, ki so skladni s predmetom varstva. Skladno s ciljem opuščanja rezervatnega
varstva in vpeljevanjem sistemskega pristopa k varstvu krajine bi bilo ustrezneje
razmišljati o opredelitvi krajinskih območij v varstvenih ali razvojnih instrumentih z
izrazom »krajina«.
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6

SKLEP

Uporaba študije Izjemne krajine (Ogrin in sod., 1996) se je kot izhodišče določanja KV
izkazala za primeren pristop k reševanju zastavljenega problema. Delo na področju
obravnavanja najvrednejših krajin Slovenije je bilo s strani avtorjev dosedanjih študij
opravljeno kakovostno in transparentno, zato so bile njihove metode in rezultati ustrezno
pripravljeni za delo v tej nalogi.
Kategoriji izjemnih krajin in krajinskih vrednot se ujemata v več vidikih. Idejno izhodišče
in merila za izbor območij so v celoti enaka v obeh kategorijah, čeprav njuni definiciji
poudarjata različne krajinske značilnosti ― KV naravno ohranjenost IK pa doživljajsko
vrednost. Pri tem je kategorija naravnih vrednot selektivnejša od kategorije izjemnih
krajin, saj se med NV lahko uvrščajo le krajine s pretežno naravno zgradbo. V slednjih se
tako lahko varstveni ukrepi utemeljeno izvajajo skladno s cilji ohranjanja narave. Glede na
to, da so NV naravovarstvena kategorija ter da krajina ni tipičen predmet njihovega
varstva, je bil obstoječi zakonski okvir v osnovi ustrezen za izpolnjevanje namena te
naloge. Vse tri zastavljene delovne hipoteze so bile z izborom metod potrjene.
Delovna hipoteza 1: Kategorija izjemnih krajin in status krajinskih vrednot se v vseh
primerjalnih dejavnikih visoko ujemata – definicija, merila, opisni podatki in varstvene
smernice. Merila za določanje NV in IK se v celoti ujemajo, prav tako so enake
značilnosti, po katerih so KV določene v registru. Razhajata se pri varstvenih smernicah, ki
dosledno veljajo za sektor varstva narave, iz katerega izhaja status NV.
Delovna hipoteza 2: Znotraj kategorije izjemnih krajin lahko izberemo območja, ki
ustrezajo merilom za določanje KV. Z metodo je bilo od 93 krajin določenih 44 območij s
potencialom za določanje KV. Krajine je potrebno preveriti skozi osnovne pogoje Zakona
o ohranjanju narave in merila za določanje KV ter prilagoditi njihove meje novim
pripisanim vrednostim.
Delovna hipoteza 3: Veljavnost tretje hipoteze, ki predpostavlja dvoreznost vzpostavljanja
naravovarstvenega režima na krajinskih območjih, se je potrdila pri preverjanju skladnosti
varstvenih smernic. Naravovarstvene smernice NV so odraz rezervatnega varstva naravnih
prvin in delujejo na principu izolacije prvin od njihovega širšega okolja ter v glavnem
preprečujejo spreminjanje fizične podobe prostora. Za varstvo krajine je tak pristop
nesmiseln, saj so v vsakem krajinskem območju vse prvine soodvisne in se spreminjajo v
skladu z naravno in človeško dinamiko. To je mogoče rešiti z oblikovanjem dodatnih
smernic za enote KV, ki so odraz poznavanja razmer na krajinskih območjih.
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Rezultati so pokazali, da je izjemne krajine mogoče uspešno vključiti v sistem varstva
naravnih vrednot. Sistem je sicer primeren za varstvo najvrednejših krajin s prevladujočo
naravno zgradbo. Režim varstva NV ohranja dele narave s priznavanjem njihove vrednosti
in ne zaradi njihove ogroženosti, kar se sklada s ciljem varstva. Za varstvo drugih krajin bi
bilo potrebno premisliti o uporabi drugačnih instrumentov.
Vrednost je sama po sebi subjektivna informacija, saj z njo izražamo odnos do stvari, ki
nas obdajajo. V primeru, da je o vrednostih doseženo polno soglasje v družbi, lahko
postanejo standardi ali normativi, ki pa so le navidezno objektivni. Vrednosti prostora pri
tem niso izjeme, zato je vsaka vzpostavljena zavarovana krajina vzporedno tako družbeni
dogovor kot strokovna presoja. Na primeru izjemnih krajin in KV se je to izkazalo kot zelo
očitno, saj je pojem krajine brez družbeno dogovorjenih meril zelo neoprijemljiv. Varstvo
krajine ne bi smelo pomeniti razširjanje programov varstva z dodatnimi režimi, kot
ugotavlja Gambino (2015), temveč bi moralo predstavljati način vsakodnevnega delovanja,
ki želi s svojimi cilji izboljšati kakovost okolja na interdisciplinaren in vključujoč način.
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7

POVZETEK

V magistrskem delu sem se ukvarjala z vključevanjem najvrednejših slovenskih krajin v
sistem varstva naravnih vrednot. V študiji Izjemne krajine (Ogrin in sod., 1996) je bilo
izvedeno vrednotenje slovenskega prostora, oblikovan pa je bil tudi seznam območij z
izjemnimi krajinskimi značilnostmi. Namen študije, da bi ugotovitve služile za temelj
krajinskega varstva, do danes ni bil popolnoma izpolnjen, saj je področje formalno
nedosledno urejeno. V slovenskem pravnem sistemu je krajina lahko neposredno
zavarovana s statusom kulturne krajine resorja varstva kulturne dediščine ali statusom
krajinskega parka in statusom krajinske vrednote skozi resor ohranjanja narave. Režim
kulturne krajine in krajinskega parka se v praksi izvaja, medtem ko je register krajinskih
vrednot prazen. Med razloge za to lahko štejemo pomanjkanje strokovnih analiz,
raznovrstnost resorskih definicij krajine ter neoblikovana merila, po katerih bi krajine
sploh uvrščali med naravne vrednote. Cilja naloge sta bila torej izpolniti namen študije
Izjemne krajine (Ogrin in sod., 1996) in njene ugotovitve uporabiti za izhodišče varstva
KV ter oblikovati merila za njihovo določanje. Zastavljene so bile 3 hipoteze, ki so želele
preveriti predvsem v kolikšni meri se kategoriji izjemnih krajin in krajinskih vrednot
ujemajo, da bi bilo doseganje ciljev naloge smotrno. Predpostavila sem, da imata obe
kategoriji enako vrednostno izhodišče in se vanju uvrščajo krajine z enakimi lastnostmi. Iz
tega sledi, da lahko s seznama izjemnih krajin izberemo območja, ki ustrezajo oblikovanim
merilom za določanje KV, in jih uvrstimo v register. Hkrati sem predpostavila togost
sistema varstva NV za varstvo krajine, saj se krajinska pojavnost v prostoru razlikuje od
pojavnosti drugih zvrsti NV, ker je podvržena večji dinamiki sprememb.
Ujemanje obeh predstavljenih kategorij se je z metodami kvalitativne analize in implicitne
ocene izkazalo za visoko. Kategoriji se ujemata tako v arkadijskem vrednostnem izhodišču
kot tudi v splošnih merilih in varstvenih smernicah, definiciji pa izpostavljata različni
določevalni značilnosti. Izjemne krajine so v prostoru opredeljene z doživljajsko vrednost
ne glede na izražene kulturne ali naravne značilnosti, krajinske vrednote pa so opredeljene
z izjemno naravno krajinsko zgradbo. Širok razpon krajin na seznamu izjemnih krajin je
vplival na rezultat izbora območij, ki so bila ustrezna za preverjanje meril za določanje
KV. Po vrednotenju krajin po osnovnih pogojih, ki jih določa Zakon o ohranjanju narave,
je bilo ustreznih 44 krajin od skupno 93 območij. Za nadaljnje vrednotenje sem med njimi
izbrala 10 krajin – različnih obstoječih varstvenih režimov ter po dve iz petih različnih
krajinskih regij: Trenta, Velika planina, Bled, ovršje Pohorja, Planinsko polje, dolina Krke
med Dvorom in Sotesko, Otočec, Jovsi pri Brežicah, Škocjanske jame in Marija Snežna –
podgorski kras.
Nabor 15 meril za določanje KV je bil oblikovan v štirih sklopih, in sicer na podlagi meril,
ki jih določa ZON, in meril, ki so bila uporabljena v študiji Izjemne krajine (Ogrin in sod.,
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1996). Po preverjanju na vzorcu 10 krajin so se izkazala kot vsebinsko ustrezna. Po
rezultatu bi se med KV uvrščalo sedem krajin, ker so bile za meje vrednotenja izbrane
neustrezno opredeljene meje izjemnih krajin. Predvidevam, da bi po prilagoditvi mej vseh
10 območij ustrezalo merilom KV. Minimalna ustreznost ostalih sedmih krajin je bila 73
%, kar pomeni visoko stopnjo ujemanja.
Za primer vpisa v register sem uporabila krajini, ki sta izpolnjevali vsa zastavljena merila:
Trenta in Škocjanske jame. Pri obeh je bilo v kartografskem delu potrebno prilagoditi meje
predvidenega območja naravne vrednote in dodatno določiti vplivno območje. Terenski
ogled je bil, tako pri vrednotenju kot določevanju novih meja, pomemben del metode.
Reševanje problema naloge je odprlo različna vprašanja, ki spodbujajo nadaljnji premislek
o strategiji varstva krajine, ki jo želimo izvajati v Sloveniji, in načinu njenega izvajanja.
Ustrezno izhodišče za to predstavlja Evropska konvencija o krajini (2003), ki v prvi vrsti
naslavlja spremembe na odločitveni ravni prostorskega planiranja ter spremembe v
družbeni zavesti o pomenu krajinskega prostora.
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ZAHVALA

Oddelku KA
za spodbudno akademsko okolje, znanje in domačnost

UOW
za neprecenljivo izkušnjo

Krajinarjem dva tisoč dvanajst
za smeh in solze v predolgih dnevih in prekratkih nočeh

Mami, očiju, Maruši, Reneji in Urbanu
ki ste sprehajali Nala, ko sem pikala in klikala

Modrecu, ki je rekel
»Težko je tisto, v kar ne vlagaš energije.«
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PRILOGA A
OBRAZEC MERIL ZA DOLOČANJE KRAJINSKIH VREDNOT
IME KRAJINE:____________________________________________________________
* Merila, označena z zvezdico, so pogoj za uvrščanje med krajinske vrednote; v vsakem sklopu morajo
zadostiti vsaj še enemu izmed meril posamezne skupine.
Ocenjevanje meril s točkami je namenjeno lažji objektivni oceni meril. Merilo je izpolnjeno, če ne dobi 0
točk oziroma če končna ocena sklopa presega polovico točk sklopa. Končni rezultat je informativna ocena
vrednosti posamezne krajine. Višja vrednost ocene ne pomeni nujno večje vrednosti v naravi, lahko pa
pomeni večjo pestrost / kompleksnost krajine, ki jo je potrebno upoštevati pri oblikovanju varstvenih in
razvojnih usmeritev.

Merila za določanje krajinskih vrednot

Ocena

1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE
CILJEV OHRANJANJA NARAVE
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe

Habitatna
vloga

Varstvena
vloga okolja

Naravni sistem

Pomembna funkcija pri
ohranjanje biodiverzitete

Primeri varovalnih vlog:
varovanje pred plazovi in
zdrsi zemljine, preprečitev
poplav, vpliv na
mikroklimo, varstvo pred
vetrom, varstvo pred
erozijo ipd.
Primeri naravnih sistemov:
povodje, večje sklenjeno
območje tipične krajinske
zgradbe, sistem kraških
pojavov, selitveni koridorji
živali, del večje
naravnogeografske enote
(gorska veriga, ravnina,
morje) ipd.

/18
/6

2 – Velika pestrost habitatov/v krajini je
pomemben ali ogrožen habitat
1– V krajini je več habitatov, ki so
pomembni za ohranjanje biodiverzitete/v
krajini je malo habitatov, a so ti veliki in
zato pomembni za ohranjanje
biodiverzitete
0 – Krajina nima znane vloge pri
ohranjanju biodiverzitete
2 – Krajina ali njene prvine imajo
pomembno varovalno vlogo ugodnega
stanja okolja
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo
pri varstvu ugodnega stanja okolja
0 – Krajina in njene prvine nimajo
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja
2 – Krajina je del večjega sistema
ime sistema:_______________________
1 – Krajinska prvina je del večjega
sistema
ime sistema:_______________________
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v
večjem naravnem sistemu
se nadaljuje
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nadaljevanje Priloge A

*1b. Visoka naravna ohranjenost

Delež in vpliv
kulturnih prvin
Naravna
ohranjenost
Regulacije
(relief/vodotoki/vodna
telesa)

Poselitev

Infrastruktura

Ceste

Ostali infrastrukturni
koridorji

/10
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v
majhnem številu, dopolnjujejo naravno
zgradbo krajine
1 – Kulturne prvine so opazen prostorski
element, sooblikujejo krajino
0 – Kulturne prvine prevladujejo v
zgradbi, so nosilke krajinske vrednosti
2 – Relief ni modificiran, vodotoki/
vodna telesa so v svojem naravnem
stanju
1 – Relief je delno prilagojen rabi,
vodotoki/vodna telesa so mestoma
regulirani
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so
preobraženi in umetno regulirani
2 – Je ni/posamična ali manjša skupina,
se prilagaja krajinski zgradbi
1 – Manjše naselje/se prilagaja krajinski
zgradbi
0 – Večje naselje/se ne prilagaja vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena
krajinski zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi
2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen krajinski
zgradbi
1 – Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno
zgradbi

1c. Krajina vključuje zavarovane dele narave kot naravne vrednote drugih
zvrsti
oznaka naravne
vrednote

zvrst naravne vrednote

/2
2 – 3 in več
1 – 1-2 NV

ime naravne vrednote

2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE

/12

*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis izjemnosti:

2-da
0-ne

2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis tipičnosti:

2-da
0-ne
se nadaljuje
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nadaljevanje Priloge A

2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov
Opis redkosti:

2-da
0-ne

2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi
Opis posebnosti tradicionalne rabe:

2-da
0-ne

2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko
zgradbo
Opis tradicionalne oblike poselitve:
Opis posebnosti arhitekturnega sloga:

2-da
0-ne
2-da
0-ne

3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE

/8

*3a. Vizualna kakovost
Opis vizualne kakovosti:

2-da
0-ne

3b. Pestrost naravnih in kulturnih prvin v zgradbi
Opis pestrosti:

2-da
0-ne

3c. Jasnost in prepoznavnost zgradbe
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti:

2-da
0-ne

3d. prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave
Nosilci čutnih zaznav:

2-da
0-ne

4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE

/8

4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete
Nosilci krajinske vrednosti:

2-da
0-ne

4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:

2-da
0-ne

4c. Izobraževalna pomembnost
Nosilci krajinske vrednosti:

2-da
0-ne

4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti
Nosilci krajinske vrednosti:

2-da
0-ne

Dodatne vrednosti krajine, ki so specifične za obravnavano območje in jih obrazec ne
zajema, bi pa pomembneje vplivale na vrednotenje
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