Krajinska politika Slovenije
Primeri dobre prakse kot izhodišče za oblikovanje krajinske politike Slovenije
15. november - 7. december 2012, Hiša arhitekture, Ljubljana

let

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije je ob 20-letnici svojega delovanja in ob 40-letnici
študija krajinske arhitekture v Sloveniji pripravilo razstavo Krajinska politika Slovenije Primeri dobre prakse kot izhodišče za oblikovanje krajinske politike Slovenije.
Namen razstave je na primerih dobre prakse na področju urejanja krajine v Sloveniji
pokazati, da je s kakovostnim in prizadevnim strokovnim delom mogoče dosegati boljše
prostorske rešitve. Razstava želi v času pričakovanih sprememb okoljske in prostorske
zakonodaje prispevati k povečanju zavedanja o nujnosti vzpostavitve učinkovite krajinske
politike v Sloveniji in k iskanju rešitev za probleme, s katerimi se člani društva in drugi
prostorski načrtovalci srečujemo na vseh ravneh in področjih našega strokovnega
delovanja.
Razstavljeni plakati so razvrščeni v pet sklopov: vrednotenje krajin in obravnava v
planskih aktih, umeščanje večjih infrastrukturnih objektov v krajino, zeleni sistemi mest,
ureditve javnih prostorov in osveščanje javnosti o načrtovanju, varstvu in upravljanju krajin.

vrednotenje krajin in obravnava v prostorskih aktih
Načrtovalna analiza in vrednotenje krajin sta temelj delovanja krajinskega arhitekta. Pri tem ne
gre le za zbiranje in členjenje informacij, temveč za iskanje možnosti (alternativ) razrešitve
problema. Pridobljena vedenja so osnova za oblikovanje strateških in izvedbenih, planskih in
oblikovnih določil v prostorskih aktih, s katerimi lokalna skupnost določa, katere krajine bo
strateško varovala in katere aktivno spreminjala.

Območje Triglavskega narodnega parka z varstvenimi območji

Geografsko opredeljene krajinske enote in podenote na območju Triglavskega narodnega parka
(Marušič in sod., 1998)
Območje savskega porečja
1. Zgornjesavska dolina (dno alpskih dolin)
1.1. 1.01 Dolina Save Dolinke med Ratečami in Jesenicami
1.1.1.02 Planica s Tamarjem
1.1.1.03 Dolina Pišnice z Martuljko vo skupino
1.1.1.04 Triglavske doline (Vrata, Kot, Krma)
2. Triglavsko predgorje (planote sredogorskega sveta)
1.1.2.01 Mežakla z dolino Radovne
1.1.2.02 Pokljuka
1.1.2.03 Zgornja in Spodnja Bohinjska do lina
1.1.2.04 Planote na severni st rani Spodnjih Bohinjskih gora

Območje soškega porečja
4. Zgornja dolina Soče
1.1.4.01 Trenta in Soča
1.1.4.02 Bavšica
1.1.4.03 Dolina Koritnice
1.1.4.06 Južna poboč ja Spod njih Bohinjskih gora – Peči
(dolini Tolminke in Zadlaščice)
5.

Zahodne Julijske Alpe
1.1.5.01 Kaninsko-Rombonski podi
1.1.5.02 Mangartski greben

3. Osrednje območje Julijskih Alp (visokogorski svet)
1.1.3.01 Dolina Triglavskih jezer z Jezerskim p ogorjem
1.1.3.02 Komenska planota z Bogatinom

Območja z oceno kakovosti krajinskih enot (Marušič in sod., 1998) in območja izjemnih krajin
(Ogrin in sod., 1996)

Krajina v načrtu upravljanja TNP

izdelovalec: Javni zavod TNP
naročnik: Javni zavod TNP
leto izdelave: 2011/2012
avtorji: Jana Kus Veenvliet (ured.), Igor
Zakotnik (ured.), strokovna služba JZTNP
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Izven turistične sezone
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Turistična sezona
(najvišja sezona julija)

Površina:

Število nočitev turistov:

116,2

1.639

km2

Gostota prebivalstva:

Gostota prebivalstva:

x5

378,6 preb. / km2

15,6 prebivalcev / km2

cca. 565 preb. / km2

Turistična in rekreacijska raba prostora obremenjujeta naravno okolje, povzročata konﬂikte z lastniki zemljišč,
drugimi rabami in obremenjujeta vidne kakovosti kulturne krajine. Poselitev za sekundarna bivališča ustvarja
dodaten pritisk tako v urbaniziranih območjih, kot v zalednih območjih ohranjene kulturne krajine.

Območja pod varstvenim režimom

Osnovna raba prostora
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45%

NARAVA
77%

GOZD STAVB.VODE OST.
17% 18% 6% 14%

cca. 24 prebivalcev / km2

Turistična in rekreacijska raba prostora obremenjujeta naravno okolje, povzročata konﬂikte z lastniki zemljišč,
drugimi rabami in obremenjujeta vidne kakovosti kulturne krajine. Najbolj obremenjena območja: jezerska
skleda, slap Savica, planine, Rudno polje, smučarski center Vogel in planinske postojanke v visokogorju.
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* v občini je večina zelenih površin namenjenih turistom. Z OPN se povečuje delež zelenih površin v stanovanjskih
območjih in spodbuja takšno urejanje zelenih površin, da se poveča njihova uporabnost za vse skupine uporabnikov.

Osnovna raba prostora

Delež zelenih površin v novih prostorskih aktih

- 0,2%*

(+ 15,7 ha)

Kratki in intenzivni tokovi obiskovalcev v konicah ob koncu tedna in v sezoni obremenjujejo naravno okolje.
Zaradi slabo razvite ponudbe in slabe infrastrukturne opremljenosti na teh lokacijah (slaba dostopnost,
neurejena parkirišča ipd.) so negativne posledice množičnega obiskovanja narave še večje

K1
4%

NARAVA
81%

cca. 26 prebivalcev / km2

Območja pod varstvenim režimom

Delež zelenih površin v novih prostorskih aktih

+ 0,6%

(+ 35,0 ha)

25 prebivalcev / km2

cca. 163 preb. / km2

Kratki in intenzivni tokovi obiskovalcev v konicah ob koncu tedna in v sezoni obremenjujejo predvsem mesto
Bled in naravno okolje v zaledju. Obremenjene so vidne kakovosti kulturne krajine. Pritisk poselitve v turistične
nameneje velik na celotni obali Blejskega jezera, varovanje naravno najbolj ohranjenih območij je nujno.
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Izven turistične sezone

(najvišja sezona avgusta)

Površina:

km2

K1
37%

BLED

(+ 5,9 ha)

* zmanjšanje površin za rekreacijo ob vodotokih zaradi zahtev NUP. Površine v okolici jezera in v središču
Bleda se ohranjajo ali celo povečujejo.
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ZASNOVA TURIZMA
IN REKREACIJE

Zelena politika v prostorskih planih
Izbor ključnih ukrepov

izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
naročnik: Občine Piran, Bohinj, Bled in Gorje
leto izdelave: 2010 avtorji: Darja Matjašec, Sergej Hiti, Klara Sulič,
vsi univ.dipl.inž.kraj.arh. s sodelavci

Zelena politika v prostorskih planih
Izbor ključnih ukrepov

izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
naročnik: Občine Grosuplje, Vrhnika, Medvode,
Vodice, Idrija
leto izdelave: 2006 avtorji: Karla Jankovič, Irena Balantič, Katja Fak,
Urška Kranjc, Tina Verbič, vsi u.d.i.k.a., in sodelavci

VIRI, PODATKI
REGIONALNA
RAZDELITEV
KRAJINSKIH TIPOV
V SLOVENIJI

ANALIZE
IZJEMNE KRAJINE

analiza krajin posameznih
občin, terenski ogledi,
upoštevanje strateških
usmeritev občin
OBMOČJA
NACIONALNE
PREPOZNAVNOSTI

DEDIŠČINSKE
KULTURNE KRAJINE

VREDNOTENJE
KRAJIN V
RAZISKOVALNIH
PROJEKTIH

V letu 2004 so bile vse občine v Sloveniji postavljene pred nalogo, da pripravijo
novo generacijo planskih aktov – občinske prostorske načrte (OPN). Njihova vsebina
in oblika sta bili v zakonodaji predpisani le okvirno in stroka se je – tudi na področju
načrtovanja, varstva in upravljanja krajin – znašla pred številnimi izzivi.
Na podlagi izhodišč iz SPRS, meril za vrednotenje krajin in za določanje izjemnih
krajin, predlaganih v raziskovalnih projektih, ob upoštevanju smernic nosilcev
urejanja prostora in na podlagi razvojnih potreb in strateških ciljev posameznih občin
je potekalo vrednotenje krajinskega prostora.
Mestna občina Novo mesto je bila med prvimi občinami, ki so se lotile izdelave OPN.
V strokovnih podlagah za področje krajine v OPN so bile opredeljene izjemne
krajine na lokalni ravni, redefinirana in tudi konkretizirana so bila nekatera območja
krajinske prepoznavnosti, okvirno prikazana v SPRS. Vrednotenje krajine je bilo
upoštevano pri pripravi usmeritev za razvoj v krajini, k pretehtanemu določanju
stavbnih zemljišč in preprečevanju umeščanja nekaterih infrastrukturnih objektov ter
širitve razpršene gradnje na najvrednejša krajinska območja. Planersko delo se je
zaključilo z usmeritvami za urejanje krajine v dolgoročnem razvoju občine in s
konkretnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za širitev stavbnih zemljišč in poseganje
v krajinski prostor.

opredelitev izjemnih krajin v OPN
v strateškem in izvedbenem delu
(usmeritve za razvoj - PIP)

Legenda:

meja občine;

dediščinska kulturna krajina;

Obravnava krajin v OPN
Novo mesto

izjemna krajina (državna baza);

izjemna krajina (OPN)

izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o.
naročnik: Mestna občina Novo mesto
leto: 2009
nosilec naloge: mag. Jelka Hudoklin, u.d.i.k.a.

OPPN
DOVŽANOVA
SOTESKA
OPPN za obmoèje urejanja naravnega spomenika z oznako 6T1

izdelovalec: Domplan, d.d.
naroènik: Obèina Tržiè
leto izdelave: 2012
avtorji: mag. Petra KRAJNER, u.d.i.ka
Valter PIVK, d.i.geod.

umeščanje večjih infrastrukturnih objektov v krajino
Za kakovostno umeščanje infrastrukturnih objektov v krajino je pomembno predvsem določanje
lokacij, ki so najmanj ranljive in na katerih bo krajinska zgradba najmanj spremenjena, pa tudi
oblikovanje reliefa in zasaditev. V nekaterih primerih je negativne posledice v prostoru mogoče
zmanjšati z optimizacijo tehnologij posameznih infrastrukturnih objektov.

ZASNOVA PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI V URBANISTIČNI ZASNOVI ŠOŠTANJAS POHRASTNIKOM IN METLEČAMI

ANALIZE PROSTORA V IDEJNI ZASNOVI KOLESARSKE POTI ZA KOLESARJE, ROLERJE IN PEŠCE OD VZHODNE OBČINSKE MEJE DO POHRASTNIKA

RAZLIČICE ZASNOVE TRASE POTI ZA KOLESARJE, ROLERJE IN PEŠCE, PRIKAZANE NA MORFOLOGIJI POZIDAVE

2. FAZA

3. FAZA
Na osnovi Urbanistične zasnove je bila izdelana Idejna zasnova večnamenske rekreacijske poti, ki naj bi omogočala
povezavo od vzhodne meje občine do Topolšice (povezava vzhodnega in zahodnega dela Šaleške doline). Cilj je bil
ustvariti ureditev, ki bo povsem prilagojena prostoru, ki bo del obstoječega in načrtovanega omrežja ter jo bo
mogoče izvajati fazno - izvedene so tri faze (A, B in del D).

Druga faza (B) poti je umeščena v prostor med Družmirskim jezerom in železnico. Na vzhodu se naveže na obstoječo
kolesarsko pot, na zahodni strani pa na Cankarjevo ulico, kjer se vključuje v obstoječe prometne ureditve. Zasnova
poti in sedmih počivališč. Izkorišča že rekultivirane površine pridobivalnega prostora premogovnika - umakne se
kvalitetnim (so)naravnim ekosistemom in ohranjena vsa obstoječa drevesa.

Tretja faza (del dela D) poti je na območju Metleč, na južni strani načrtovane širitve poselitve, na današnjih kmetijskih
površinah, ki so prepredene z melioracijskimi jarki. Celotna ureditev (trasa, počivališča, zasaditev) se je morala
povsem podrediti zahtevam lastnikov zemljišč. Potek trase je zato za kolesarje zahtevnejši, saj so loki krivin
prilagojeni ozkemu razpoložljivemu prostoru in niso povsem optimalni.

Kolesarska
pot
v
Šoštanju
Pot za kolesarje, rolerje in pešce od vzhodne občinske meje do
Pohrastnika z možnostjo povezave s Topolšico

izdelovalec: PIANO, ATELJE KRAJINSKE
ARHITEKTURE in AREA ARS d.o.o.
Naročnik: KS Šoštanj
leto izdelave in izvedbe: 2003 - 2009
Avtorja: Saša PIANO, univ.dipl.inž.kr.arh., Miran
ŠANDER, abs.kr.arh.; sodelavci: M. Kunst, J. Piano,
G. Gojević; foto: T. Krofel,S. Piano, M. Šander;
oblikovanje: M. Šander, A. Dolenec Gojević
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Detajlni prikaz habitatov za vodomca in malega martinca
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Strokovne podlage so nastale na
merilo - zasnova
podlagi naročila
MOP po katastro0 50 na
m območju
150 m
300Savinje
m
falnih poplavah
med Ločico in Letušem. Izvedena je
bila primerjalna študija variant, kjer
smo krajinski arhitekti, hidrotehniki,
biologi in ekonomisti naročnika ter
nosilce urejanja prostora uspeli prepričati z izborom rešitve z najdražjo investicijo in največjim posegom
v prostoru. Rešitev ima dolgoročno
gledano najugodnejši vpliv na rečno
strugo, naravo in razvoj rekreacije ter
drugih dejavnosti na obravnavanem
območju. Na podlagi prizadevanj delovne ekipe so hidrotehnične rešitve
obogatene z vidika kompleksnejšega
prostorskega načrtovanja obrečnega
prostora, kar ni običajna praksa v slovenskem prostoru. V podrobnejšem
merilu so bile za izbrano rešitev izdelane strokovne podlage za izdelavo
DPN.
Hidrotehnične rešitve zajemajo raz-

Strokovne podlage za DPN za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice do Letuša ob Savinji

širitev struge, izvedbo položnejših
brežin in sonaravnih rešitev za stabili500
m
750 m ki onemogočajo njeno
zacijo
struge,
poglabljanje in erozijo brežin. Sonaravno rešitev dopolnjujejo razlivna
območja na kmetijskih površinah, ki
se napolnijo s stoletnimi poplavnimi
vodami. Ob jezovih je načrtovana
energetska izraba s premišljeno lokacijo in arhitekturo malih hidroelektrarn.
Obrečni prostor je načrtovan tako, da
se na določenih predelih daje prednost naravi in njenemu varstvu, drugim predelom pa razvoju rekreacije.
Obe vsebini se na obravnavanem območju praviloma izključujeta, hkrati
pa se ohranja obstoječa raba (gozd,
kmetijstvo, poselitev).
Velik delež območja vzdolž reke je zavarovan z vidika ekološko pomembnih območij, varovalnih gozdov ali
območij Nature 2000. S posebnimi
ukrepi se vzpostavljajo naravni habi-

tati za vodomca (izgradnja vertikalnih
brežin s kaščami) in malega martinca (sukcesivno zaraščanje prerinjenih
prodišč), ob jezovih in pragovih pa se
izvedejo ribje steze, ki omogočajo neoviran prehod rib. Prodišča in njihove preureditve so skrbno načrtovana
tudi zaradi ribjih drstišč.
Načrtovane hidrotehnične ureditve
omogočajo izvedbo krožnih rekreacijskih poti s počivališči z navezavo na
že obstoječe rekreacijske programe in
poti. Zaradi velikih razdalj je na dveh
območjih predlagana nova povezava
čez reko. Na vozliščih so načrtovane
informacijske table, ki opozarjajo na
posebnaobmočja, pojave in dejavnosti tudi v tistih predelih, kjer rekreacijske poti zaradi varstva narave niso
načrtovane. Celotno območje pokriva glavni informacijski center v Polzeli. V zimskem času se poti, ki niso
obremenjene s prometom, namenijo
teku na smučeh.

izdelovalec: LUZ d.d., IZVO-R d.o.o., Aquaius d.o.o., Tempus Babnik d.o.o.
naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
leto izdelave projekta: 2007-2009
vodja projekta: Darja Matjašec, univ.dipl.inž.kraj.arh.
delovna ekipa: Sergej Hiti, Klara Sulič, oba u.d.i.k.a., Jakob Klemenčič, u.d.i.a.,
mag. Rok Fazarinc, Miha Zidarič, oba u.d.i.g., Leonida Šot Pavlovič, Lea Trnovšek,
obe u.d.biol., Marija Babnik, Jasmina Žujo, obe u.d.ekon. s sodelavci

predvideno
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predvideno
kabliranje

prostor pred posegom

ranljivost naravnega okolja, ranljivost bivalnega okolja

predvideno
kabliranje

ranljivost prostora kot vira, skupna ranljivost; legenda:

bolj ranljivo - temnejša barva

Analiza vidnih stikov posameznih variant;

predvideno
kabliranje

prostor po umestitvi daljnovoda

legenda:
območja, s katerih je varianta vidna
varianta (1-4)
območja največje frekvence vidnosti iz poseljenih območij
(večja frekvenca – temnejša barva)

Nov daljnovod z nazivno napetostjo 2 x 110 kV je predviden na severnem in vzhodnem obrobju Novega mesta in sicer delno kot podzemni vod (1,35 km) in delno kot
nadzemni vod (10,44 km). Skupna dolžina daljnovoda znaša cca 11,8 km.
V okviru izdelave OPPN je bila izdelana študija variant, ki je temeljila na analizi ranljivosti prostora za daljnovod. Po burnih odzivih javnosti v času javne razgrnitve so bile
z namenom predstavitev in utemeljitev daljnovoda izdelane analize vidnih stikov posameznih variant in nazorni prostorski prikazi – fotomontaže, ki so prikazovale
načrtovani daljnovod v značilnih pogledih iz naselij in s frekventnih cest.

OPPN
za
daljnovod
2
x
110
kV
RTP Bršljin – RTP Gotna vas

izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o.
naročnik: Mestna občina Novo mesto
leto sprejetega dokumenta: 2010
nosilec naloge: Suzana Simič, u.d.i.k.a.

Kraško polje Globodol je ena od slovenskih izjemnih krajin z valovitim
površjem in mnogimi kraškimi pojavi, kot so bruhalniki, požiralniki in suhe
struge. Parcelna struktura je drobno členjena; v njej se izmenjavajo različne
kulture in jim je prilagojen tudi poselitveni vzorec z vasmi na odcednih
zemljiščih ob osrednji cesti. Kmetijska krajina s trakasto parcelacijo je
odraz tradicionalnih oblik pridelovanja hrane in pozidave.
Posebne vrednosti globodolskega polja so rezultat ohranjenih prostorskih
razmerij – naravne zgradbe in tradicionalnih oblik bivanja in obdelovanja
tal. Skladnost poselitve in rabe tal ustvarja vidno izrazito krajinsko
prizorišče, ki ima velike doživljajske vrednosti in je enkratno v slovenskem
prostoru.
Za ureditev sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda na tem
občutljivem kraškem območju je bila potrebna postavitev čistilne naprave,
ki bi kot infrastrukturni objekt lahko razvrednotila rob enega od naselij.
Zato se je pojavil problem umestitve čistilne naprave v prostor in
določitve tehnologije čiščenja ter upravljanja čistilne naprave.
V interdisciplinarno sestavljeni delovni skupini (gradbenik, hidrogeolog,
strojnik, krajinski arhitekt, arhitekt) je bila določena lokacija čistilne
naprave tik ob dostopni cesti na robu največjega od treh naselij, tako da
je objekt lahko dostopen. Da bi bil objekt čim manj moteč v prostoru, je
bila predlagana njegova ureditev v okviru stare kašče, prestavljene na
lokacijo čistilne naprave. Temu je bila prilagojena tudi tehnologija čiščenja
odpadnih voda.
Lokacija in sam tehnološki objekt ter pripadajoče ureditve s tem kljub
vidno izpostavljeni legi niso spremenili krajinske slike območja, pač pa se
vanjo umeščajo kot povsem nemoteč integralni del.

Izjemna krajina Globodol.

Lokacija ČN v območju izjemne krajine Globodol.
Čistilna naprava na robu obstoječe domačije v objektu s tradicionalno arhitekturo.

Postrojenje čistilne naprave v objektu in pod njim.

Pogled na Globodolsko polje in objekt čistilne naprave.

Umestitev čistilne naprave
v izjemno krajino Globodol

izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o. s sodelavci
naročnik: Komunala Novo mesto
leto izdelave dokumentacije: 2001
leto izvedbe: 2003
nosilec za umeščanje: Suzana Simič, u.d.i.k.a.

zeleni sistemi mest
Zeleni sistem povezuje mestne zelene in druge odprte površine v omrežje območij, pomembnih
za kakovost bivanja in podobno mesta. Predstavlja izhodišče za uresničevanje prostorske,
okoljske, naravovarstvene in družbene funkcije zelenih in odprtih površin.

Koncept zelenega sistema: Zgoščenine krajinskega
značaja, prostorske praznine so programska jedra.
Znotraj njih se intenzivnost rabe z različno dinamiko
spreminja. Območje obrobljajo enakomeren
volumen gozda na jugu ter z gričevjem in dolinami
ob vodotokih prepleten severni rob, kjer se okolje
zajeda, polzi v notranjost obravnavanega prostora
in obratno, kjer notranjost zdrsne v okolico.
Hrbtenica zelenega sistema je reka Paka s pritoki:
tehnološka, urbana ali sonaravna je nosilka zelenih
vsebin mesta. Nove rekreacijski poti v vzdolžni in
prečni smeri sta nosilki zelenega in povezujeta točke
zelenih površin v mestu. Najpomembnejše zelene
točke so sotočja: renaturirana in programsko
spremenjena bogatijo prostor. Vse ostale površine
pomenijo podporo zelenemu sistemu: zanje se
predpisuje predvsem usmeritve, saj je vsak vrt,
vsako drevo sestavni del zelenega sistema.
Zasnova odprtih površin (zelenih in grajenih): Nova
zasnova odprtih prostorov sledi osnovnemu
konceptu grajenih in krajinskih zgoščenin in se
skladno s tem programsko opredeljuje. Ne glede na
programsko vsebino se odprti prostori opredeljujejo
kot bolj ali manj grajeni oz. bolj ali manj zeleni.
Zeleni sistem je sestavni del koncepta odprtih
prostorov vendar ga zaradi njegove posebnosti,
povezave z odprtim prostorom zaledja ter njegove
nikoli dokončne predvidljivosti v nasprotju z
grajenim, opredeljujemo kot samostojno celoto.
Zasnovo javnih odprtih prostorov smo skupaj s
sistemom zelenih površin oblikovali v veliko
kategorij, vendar nobena od njih ni absolutna, saj se
v prostoru stvari vedno prepletajo. Številne
kategorije so glede na razmerje grajenega in
zelenega združene v tri skupine. Zeleno – zeleno so
odprti prostori, ki so pretežno zeleni, praviloma tudi
umeščeni v naravna ali naravi bližja okolja. Zeleno
– grajeno so odprti prostori, kjer je delež zelenih –
vegetacijskih prvin lahko zelo različen tako po
obsegu oz. količini kot po kvaliteti in vrstnem izboru;
so pretežno grajeni, praviloma tudi umeščeni v
povsem grajena okolja. Grajeno – grajeno so odprti
prostori, ki so pretežno grajeni, praviloma tudi
umeščeni v povsem grajena okolja. Kot poseben
element je izpostavljena voda v vseh pojavnih
oblikah znotraj tega prostora: kot potok, reka,
obvodni prostor, sotočje, obala, jezero pa tudi kot
vodnjak, bajer, vodomet ali vodno igralo. V vseh
oblikah mora vzpostavljati stik z naselji in njihovimi
prebivalci. Vode so običajno zelo pomemben in
atraktiven prostorski pojav, nosilec zanimivih
dejavnosti: rekreacije, oddiha, povezav, prostor
počitka in razvedrila, prostor opazovanja in igre.

KONCEPT POSELITVE - TRI POSELITVENE ZGOŠČENINE, ŠOŠTANJ, METLEČE IN POHRASTNIK

KONCEPT ZELENEGA SISITEMA - DVE ZGOŠČENINI ZELENEGA ZNAČAJA - DRUŽMIRSKO JEZERO IN METLEŠKO POLJE

KONCEPT PROMETA - KROŽNI SISTEM VSEH VRST PROMETA

Zeleni sistem v Urbanistični
zasnovi Šoštanja

izdelovalec:PIANO, ATELJE KRAJINSKE
ARHITEKTURE; naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ
leto izdelave: 2002; avtorji:, Gregor
GOJEVIĆ, univ.dipl.inž.arh., Aleksandra
DOLENEC GOJEVIĆ, univ.dipl.inž.arh., Saša
PIANO, univ.dipl.inž.kr.arh., Miran ŠANDER,
abs.kr.arh.; sodelavci: R. CAGLIČ, T. KROFEL,
oblikovanje:A. DOLENEC GOJEVIĆ

Project coordination

Projekt GreenKeys, mednarodni projekt v okviru programa EU
Interreg IIIB Cadses, se je ukvarjal z vprašanji vloge mestnih
zelenih površin, njihovega strateškega načrtovanja in urejanja v
smislu trajnostnega razvoja mest.

Lead partner

Support

5 MAIN OUTCOMES
■ Urban Green Strategies for the partner cities;
■ Pilot Projects within the partner cities;
■ Pool of Green Strategies: examples of different Green Stategies;
■ Recommendations for policy;
■ Networking activities for transfering the knowledge about Urban Green.

Projekt je bil izrazito aplikativno naravnan in v vseh sodelujočih
mestih predvideval konkretno izboljšavo izbrane zelene površine
in oblikovanje koncepta strategije zelenih površin. V njem je
sodelovalo dvajset partnerjev iz sedmih evropskih držav (Nemčija,
Poljska, Madžarska, Grčija, Bolgarija, Italija in Slovenija), od tega
12 mestnih občin in 8 znanstvenih organizacij.

THE MANUAL
■ The manual ‘GreenKeys @ Your City - A Guide for Urban Green Quality’ is one of the major
outcomes of the GreenKeys Project. It contains suggestions for green spaces development in European
cities and provides guidance on the preparation and implementation of an urban green space
strategy. The manual is a synthesis of the expertise and experiences gained by the GreenKeys
partners during the course of the project.
■ It is orientated towards problem solving and contains tools, methodology, a catalogue of case
studies and good practice examples. A ‘Pool for Green Space Strategies’ had been established, which
is now available.
■ The manual seeks to raise awareness about the specific problems of urban green development and
the kinds of solutions which might be applied. Many of the problems are commonplace across the
European Union and beyond. In light of this the solutions have a transnational application.
■ Recommendations have been included for a European green policy in order to develop community
strategies, instruments and standards and to provide adequate funding for more liveable urban
development.

BOOKLET
The booklet describes the approach for formulating
Urban Green Space Strategies, explains the Tools
developed in GreenKeys, and gives general hints for
the management of urban green spaces.

Slovenijo sta v projektu zastopala Urbanistični inštitut Republike
Slovenije, ki je bil v projekt vključen kot znanstveni partner,
zadolžen za razvoj strategij načrtovanja zelenih površin in
podporo sodelujočim mestom z razvojem orodij in metodologij za
načrtovanje mestnih zelenih površin (vodja delovnega paketa
‘Strategije mestnih zelenih površin’: mag. Ina Šuklje Erjavec) ter
Mestna občina Nova Gorica, ki je bila v projekt vključena kot
partnersko mesto (vodja: Maja Šinigoj).
THE USE OF GREENKEYS TOOLS
The use of GrennKeys Tools in the Urban Green Space Development and
Management Process and how they support the formulation of an Urban
Green Space Strategy.
PROJECT PARTNERS

CD-ROM
The CD-ROM stores the GreenKeys Tools including the
files and templates that facilitate their practical
application, all of which can be downloaded.
Additionally it provides the ‘Case Reports’, which
present the experiences of the GreenKeys City
Partners in a problem orientated way. Available are
all relevant contact data of the GreenKeys Partners.

GreenKeys
Urban Green as a Key for sustainable cities
Zelene površine kot ključni elementi trajnostnih mest

izdelovalec: 20 partnerjev iz 8 evropskih držav
razstavjalec: UIRS (mag. Ina Šuklje Erjavec)
naročnik: EU projekt - Interreg IIIB CADSES
leto izdelave: 2005-2008
avtorji: projektni partnerji - 12 partnerskih mest
in 8 strokovnih organizacij

Zeleni sistem Novega mesta je bil zasnovan kot celovit in medsebojno prepleten sistem zelenih in drugih odprtih površin,
kot so zelene in druge odprte površine, drevoredi, obvodni prostori, pešpoti in druge površine na območju mesta in v njegovem
zaledju. Postavljene so usmeritve za urejanje prvin zelenega sistema ter njihovo rabo in vzdrževanje.
Z vzpostavitvijo zelenega sistema se na širšem območju mesta zagotavljajo možnosti za prostorski razvoj, ki omogoča
učinkovitejšo izrabo zelenih in drugih javnih odprtih površin ter za oblikovanje prijetnega, varnega in zdravega okolja za
bivanje in za prostočasne dejavnosti. Hkrati se ohranjajo ekološke vrednosti zelenih površin v urbani strukturi mesta, ki se
navezujejo na njegovo zaledje in oblikuje prepoznavna podoba mesta.
Predlog zelenega sistema Novega mesta je bil izdelan na podlagi podrobnih analiz prostora in razvojnih možnosti, ki so
bile pripravljene v tesnem sodelovanju z izdelovalci drugih strokovnih podlag za urbanistični načrt Novega mesta, katerih
rezultati so bili oblikovani kot predlogi za prostorski razvoj Novega mesta in so bili obravnavano v širši in strokovni javnosti na
urbanistični delavnici in kasneje na javnih obravnavah v okviru javne razgrnitve OPN.

Zeleni
sistem
Novega
mesta
strokovna podlaga za UN Novo mesto

izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o.
naročnik: Mestna občina Novo mesto
leto izvedbe: 2006 - 2007
nosilec naloge: mag. Jelka Hudoklin, u.d.i.k.a.

ureditve javnih prostorov
Javni odprti prostor je dostopen vsem, ne gleda na vlogo, velikost, program ali lastništvo.
Kakovostno urejanje javnih prostorov je pomembno, ker ti ustvarjajo mesto, omogočajo
družbene odnose, raznolikost rab in pomenov, so urbana prizorišča, del identitete mesta in
nosilec zaznavanja mestnega prostora.

severni vhod

tova
inhar

cesta

L

reliefno moduliran rob
severni trg s fontano

otroško igrišče ureditev s tobogani

otroško igrišče ureditev na temo ’morje’
zahodni vhod

Severni mestni park Navje je nova urbana zelena površina v severnem centru Ljubljane. Park je zasnovan za intenzivno rabo in veliko število
različnih uporabnikov vseh starosti in zanimanj. Z novimi potmi se poleg sprehajalno - rekreacijskih vidikov vzpostavljajo tudi pomembne urbane
povezave. Poudarjeno razgiban teren na robovih parka ustvarja privlačna prizorišča za raznoliko rabo in obiskovalcu zagotavlja občutek varnosti
in zaključenosti parkovnega prostora. Za otroke vseh starosti in mladostnike je urejenih več tematskih igralnih območij in elementov. Posebnost
zasnove parka so ureditve poudarjeno kulturnega značaja, povezane z literaturo, zgodovino in sedanjostjo. V zasnovo parka se prostorsko in
vsebinsko vključuje tudi kulturno-zgodovinski spomenik Navje, pobude Društva rastoča knjiga ter dejstvo, da je bila leta 2010 Ljubljana svetovna
prestolnica knjige. Osrednji motiv tovrstnih programov je poteza z motivom Deklice z rastočo knjigo in veliko bralno klopjo, ki se nadaljuje z
multimedijskimi portali. Ti bodo obiskovalcem nudili različne informacije ter vidne in slušne izkušnje domače in tuje literature. Vzdolž spominskega
parka Navje poteka široka, reprezentativno zasnovana parkovna promenada slovenske kulture, ki ima v prihodnosti predvidena talna obeležja
velikih imen ali del slovenske kulture. Obe potezi se srečata v trgu s fontano, ki naj bi se v naslednjih fazah ureditve razširil v literarni trg. Severni
vstopni trg s pergolo in fontano območje povezuje s potezo ob Linhartovi cesti.

promenada slovenske kulture
krožna pot

poteza za mlade

osrednji trg s fontano

povezovalna pot
motiv knjig sveta
vzhodni vhod z vodnim
zrcalom / 1.faza
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zna

cesta

spominski park Navje

promenada
slovenske kulture
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južni vhod
Vilharjeva cesta

Severni
mestni
park
Navje
izvedba 2. faze
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izdelovalec: URBI d.o.o., oblikovanje prostora
naročnik: Mestna občina Ljubljana
leto izdelave: 2009-2010
avtorji: mag. Ina Šuklje Erjavec, udika; Andrej Erjavec,
udia; Mojca Balant, udika; Jana Kozamernik, udika

Prenova
vile
Mayer
z
vrtom
Galerijski in prireditveni prostor

izdelovalec: PIANO, ATELJE KRAJINSKE ARHITEKTURE in AREA ARS d.o.o.
naročnik: Občina Šoštanj, financiranje: Evropski sklad za regionalni razvoj,
MK RS, leto izdelave in izvedbe:2007 - 2011
avtorja: Gregor GOJEVIĆ, univ.dipl.inž.arh., Saša PIANO,
univ.dipl.inž.kr.arh., Konzervatorji: Branka PRIMC, Urška KERBAVEC,
sodelavci: M. ŠANDER, I. RAMŠAK, M. KUNST, A. DOLENEC GOJEVIĆ, K.
KEGL KALŠAN, M. PEČOVNIK, D. RAMŠAK, J. CILENŠEK, I. OBŠTETER, A.
De COSTA, foto: M. KAMBIČ, oblikovanje: A. DOLENEC GOJEVIĆ

Pogled nazaj: V obdobju intenzivnega razvoja premogovnika
Velenje od sredine petdesetih pa do začetka osemdesetih let 20.
stoletja je postajal prostor Šaleške doline vse bolj razvrednoten.
Območja nad rudniškimi rovi so se pogrezala skupaj s hišami in
drevjem, zalivala jih je voda. Z večanjem vodnih površin so trajno
izginjale kmetijske in gozdne površine, spreminjala se je raba in
podoba prostora. Postopno so se začele izvajati tudi sanacije.
Zato so bili izdelani številni razvojni dokumenti, načrti, študije,
izdelane so bile krajinske zasnove, iskala se je ustrezna lokacija za
odlaganje sadre, izdelan je bil ureditveni načrt za območje
odlagališča pepela, žlindre in produktov odžveplevanja, …
izdelani in izvedeni so bili številni načrti urejanja obal Škalskega in
Velenjskega jezera, za območje okoli Družmirskega jezera pa (še)
ne, saj je bilo v večjem delu, razen mesta Šoštanj znotraj območja
predvidene nadaljnje eksploatacije. V devetdesetih letih je bilo
območje zahodno od Šoštanja izvzeto iz eksploatacije, s tem pa je
bila dana možnost za drugačen razvoj Šoštanja in Topolšice.
Izhodišče: Območje sedanjega Družmirskega jezera je območje
nekdanjega Družmirskega polja. V jezeru je potonila celotna vas
Družmirje. Eksploatacija premoga je na območju intenzivna,
jezerska površina se bo proti severu še zelo povečevala. Ker pa je
gibanje tal južne in zahodne obale jezera že relativno umirjeno, je
mogoče ta del prostora začeti trajneje urejati.
Ideja: Predlagan način urejanja območja obale ne vključuje velikih
grajenih potez temveč temelji na ideji čim bolj sonaravnega
saniranja (že obstoječi ambienti, ki so postopno nastajali z
zaraščanjem površin so zelo kvalitetni) ter nujni kontinuirani
povezanosti jezera in mesta, jezera in jezera, jezera in zaledja.
Zasnova izhaja iz obstoječih vsebin in dogajanj (tradicionalni
dogodki ipd.) kljub temu pa celoto nadgradi z novimi vsebinami ali
novimi oblikami obstoječih vsebin. Predvsem pa zasnuje trajen
spomenik vasi Družmirje, ki v zavesti njenih nekdanjih prebivalcev
in njihovih potomcev še vedno živi
UREDITVENA SITUACIJA

OBMOČJE INTENZIVNEGA PROGRAMA - SPOMINSKI PARK

OBMOČJE POVEZOVANJA MESTA IN JEZERA - PARK V VOZLIŠČU

OBMOČJE BREZ VELIKIH POSEGOV

Ureditev zahodne in južne obale
Družmirskega jezera Strokovne podlage

izdelovalec:AREA ARS d.o.o.
naročnik: Premogovnik Velenje
leto izdelave: 2012
avtorja:Saša PIANO, univ.dipl.inž.kr.arh.,
Gregor GOJEVIĆ, univ.dipl.inž.arh.
Sodelavci: M. ŠANDER, J. CILENŠEK,
Oblikovanje plakata: M. ŠANDER, A.
DOLENEC GOJEVIĆ.
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Trg pred kinom Metropol

Kip Alme Karlin na Krekovem trgu

Trg pred kinom Metropol
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Ureditev vodnega motiva - vodna stena, ki hkrati deluje kot za
slon proti vhodom v objekte.

12

Savinova in Linhartova ulica se pretlakujeta kot oblikovno enotni
površini s talkom, ki je tudi robni tlak na ulicah.
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Obstoječa drevesa na Savinovi ulici se ohranjajo.
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Z novo osrednjo potezo tlaka v enotnem rastru je Krekov trg
poenoten, ustvarjen je nov predprostor Celjskega doma in
Hranilnice Celje, ki sta dominantna objekta v prostoru.

19
20

Linija tlakov je s Krekovega trga podaljšana preko Ulice XIV.
divizije do fasade objekta železniške postaje.

21

Novo tlakovanje trga je razširjeno do konca Celjskega doma,
Hotel Evropa pridobi tlakovan predprostor, del gostinskega
vrta hotela se razširi v Razlagovo ulico. Na delu nove tlakova
ne površine pred hotelom se dopušča kratkotrajno parkiranje
za goste hotela. Dostop za promet v Razlagovo ulico je ome
jen s potopnimi stebrički.

22
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26

Ureditev obračališča v izteku Razlagove ulice, pred tlakovano
površino.
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Prešernova ulica

Obstoječi drevored na severni strani trga se odstrani in nadome
sti. Nov drevored se zasadi pred sodiščem. Nova drevesna vrsta
ima značilen stebrast habitus. Pod drevoredom so umeščene klo
pi.
Dostop s Trga Celjskih knezov za intervencijo, dostavo in stano
valce je izveden nivojsko preko klančine in čakalne niše. Dostop
za promet je omejen s potopnimi stebrički in konfini.
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25

05

Krekov trg

08

Ohranjena je prevoznost Glavnega trga
med Gosposko ulico in Slomškovim trgom.
Promet poteka na nivoju trga, z dostopom
preko klančine. Ureditev deluje kot umir
janje prometa in sporoča voznikom, da
peljejo po površini, ki je prvenstveno na
menjena pešcem. Dostop na trg je omejen
z nizkimi kamnitimi elementi in potopnimi
stebrički.
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Drevored na Glavnem trgu se ohranja in
dopolni. Pod drevoredom se dopušča
umestitev gostinskih vrtov.
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je tlakovan z večjimi ploščami.
Marijino znamenje je osrednji element
trga. Poudarjen je z nizkim tlakovanim
podestom klinaste oblike, ki omogoča
posedanje in druženje. Vizualni poudarek
podestu je površina podobne oblike v ni
voju preostalega tlaka na trgu. Ohranjena
je značilna klinasta oblika trga.

07

Prešernova ulica
ulica se pretlakuje z novim tridelnim tlakom. Linije
05 Prešernova
tlaka sledijo linijam oboda ulic in tako preslikavajo značilen potek

Območje izvoza za goste Hotela Evropa in intervencijo preko
Razlagove ulice in trga. Dostop za promet je omejen s poto
pnimi stebrički. Ko se ti spustijo, se začasno ugasnejo tudi
vodne šobe na Krekovem trgu.

20

Glavni trg
trg se pretlakuje. Tlak osrednjega
07 Glavni
dela ima drobno strukturo, pas ob fasadah

Obstoječi drevesi se ohranjata, drevored pred Muzejem novejše
zgodovine se odstrani.

ulic v starem mestnem jedru. Sredinski del ulice je strukturiran
z drobnim tlakom, zunanja pasova sta tlakovana z večjimi plo
ščami.
Stik Stanetove in Prešernove ulice se preoblikuje. Ohrani in obno
Go
vi se obstoječi motiv zvezde.
s

Prehod za pešce na stiku Stanetove ulice,
Cankarjeve in Vodnikove ulice je oblikovan
kot razširjeno dvignjeno vozišče v nivo
ju Stanetove ulice. Ureditev ima funkcijo
umirjanja prometa in sporoča voznikom,
da se vozijo po površini, ki je prvenstveno
namenjena pešcem.

Ohranjanje zelenih površin pred Celjskim domom in objek
tom Hranilnice Celje.

06

Prešernov trg je v celoti pretlakovan in mirujoč promet ukinjen.
Preko trga se ohranja prevoznost za intervencijske dostope, do
stavo (v določenih urah) in dostop za stanovalce. Trg se tlakuje
enotno in drobno strukturirano z različnimi velikostmi osnovnega
tlaka ter linijskimi poudarki drobnega tlaka. Linijski poudarki iz
hajajo iz elementov na fasadah objektov (vhodi, uvozi), njihova
gostota pa se razredči na mestih vstopa v pomembnejše objekte
(Muzej novejše zgodovine, Marijina cerkev, Celjsko sodišče idr.).
Predprostor Muzeja novejše zgodovine je dvignjen nad nivo pre
ostalega dela trga kot tlakovan podest s stopnicami. Ob strani
napoveduje vhodni del v objekt vodni motiv s sedalom in klopmi.
Trg je opremljen z novo urbano opremo, na severni strani trga se
zasadi nov drevored.
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Ohranjanje in obnova značilnega tlaka na vhodnem delu Celj
skega doma in objekta Hranilnice Celje.
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Gubčeva ulica
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Stanetova ulica se pretlakuje z novim
tridelnim tlakom. Linije tlaka sledijo linijam
oboda ulic in tako preslikavajo značilen po
tek ulic v starem mestnem jedru. Sredinski
del ulice je strukturiran z drobnim tlakom,
zunanja pasova sta tlakovana z večjimi plo
ščami. V tlaku se ohranja vzorec prečnega
tlaka (linijski poudarki), ki označuje vhode
in uvoze v objekte. Ulica je opremljena z
novo urbano opremo (klopi, koši, stojala
za kolesa, svetila).

Ureditev vodnega motiva - vodne šobe v tlaku v osi vhoda v
Celjski dom ter na začetku trga v liniji fasad.

Razlagova uli

Predlagane programske zasnove obravnavanega ob
močja:
• Prešernov trg je prostor, ki omogoča različne prire
ditve kot so ulični festivali, koncerti, plesni dogodki,
silvestrovanje, pust, …
• Krekov trg kot reprezentančni trg poudarja pomen
odprtega prostora pred železniško postajo in Celj
skim domom
• trg pred Metropolom je urbani prostor večernih
umetniških in kulturnih dogodkov kot so plesni do
godki, manjši glasbeni dogodki, literarni in filmski
večeri ipd.,
• Glavni trg je območje dnevnih umetniških in kultur
nih dogodkov kot so ulični umetniki, ulični teater,
umetniška tržnica, sejem starin, …
• trg ob tržnici je večnamenska površina za posedanje,
počitek, otroško igro, organizacijo manjših prireditev
ipd. Ob posebnih dogodkih omogoča tudi razširitev
tržničnega prostora. Oblikovan je kot vertikalni vrt,
ki je nadomestek načrtovane stavbe po zazidalnem
načrtu in kot tak atraktivna zelena površina v starem
mestnem jedru.

rg

Glav

Prešernov trg

Zasnova prenove
Z načrtovano rešitvijo je predlagano tako tlakovanje,
ki je specifično za posamezne ulice in trge na način,
da se podoba odprtega javnega prostora starega me
stnega jedra Celja ohranja. Izbor tlaka temelji na nje
govi uporabnosti in obstojnosti. Celotno obravnavano
območje je tlakovano s tonalitom v različnih izvedbah.
Prenovljene površine bodo opremljene z novo urbano
opremo.		
Na območju so danes prepoznani problemi slabo de
finiranih vstopov, nejasen odnos med peščevimi povr
šinami in površinami motornega prometa, neustrezna
umestitev programske zasnove območja, preživela
urbana oprema.
Pri analizi prostora so bila izoblikovana izhodišča za
zasnovo prenove javnih odprtih površin:
• ohranja se historične ureditve in elemente, kjer je to
zahtevano,
• ponovno se vzpostavi trški oziroma ulični prostor na
območjih, ki so ta značaj izgubila,
• tlaki se prenovijo skladno z zgodovinskimi in ambien
talnimi značilnostmi posameznega območja,
• uvede se nov prometni režim in ukine mirujoči pro
met, tako da se da prednost pešcu,
• posodobi, poenoti ter ustrezno umesti se urbano
opremo,
• določi se novo zasnovo osvetlitve javnih površin,
• zdrava obstoječa drevesa se v največji meri ohranja,
nadomesti se poškodovana in zasadi nova.
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Projekt Obnova dela starega mestnega jedra v Celju
obsega prenovo Prešernovega trga, Prešernove ulice,
Krekovega trga, Stanetove ulice s trgom pred Metro
polom in Glavnim trgom, Lilekove ulice, Savinove in
del Linhartove ulice s trgom pri tržnici.
Mestna občina Celje pristopa k obnovi v dveh fazah.
Za prvo fazo prenove starega mestnega jedra je prido
bila nepovratna sredstva Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Prva faza obnove
bo obsegala Krekov trg z delom Gubčeve in Razlagove
ulice, Prešernovo ulico od Krekovega trga do slašči
čarne Zvezda in Stanetove ulice oz zvezde v tlaku do
Cankarjeve ulice, vključno z delom Lilekove ter obmo
čje Savinove in Linhartove.
Zaradi obsežnosti projekta bo obnova potekala po za
ključenih etapah znotraj vsake posamezne faze, v želji
po čim manjšem motenju mestnega utripa.

no

va

šer

ino

Pre

Stanetova ulica

Novo tlakovanje je razširjeno do vrta restavracije Koper. Del
gostinskega vrta restavracije McDonald’s se razširi v Gubčevo
ulico. Dostop za promet (intervencijo) na Prešernovo ulico je
omejen s potopnimi stebrički.
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Trg pri tržnici
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Stanetova ulica
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Trg pred
kinom
Metropol
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Trg pri tržnici
10

Avtobusno postajališče mestnega potniškega prometa je v
Cankarjevi ulici umaknjeno vzhodneje v ulico. Izvedeno je kot
niša vzdolž ceste, tako da prevoznost ulice ni zmanjšana.

a
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Trg pri tržnici je urejen kot privzdignjena urbana zelena površina.
Oblikovno in konceptualno sledi urbani strukturi starega mestne
ga jedra. Zasnova temelji na novodobnih oblikovalskih izhodiščih
(navezava na arhitekturo tržnice) v obliki ozelenjenih vertikal je
klene prosojne konstrukcije. Zasnova omogoča fleksibilen pro
gram (gostinski vrt, otroško igrišče, tržna dejavnost ipd.).
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Trg pred kinom Metropol je preoblikovan v enovit prostor sre
čevanja, posedanja in kulturnega programa, kjer se prepleta
ta poljavni (gostinski vrtovi) in javni prostor ulice. Obstoječe
platane se nadomestijo z novimi drevesi, s prosojnejšimi kro
šnjami. Trg je višinsko členjen na spodnji nivo, ki je razširjen
ulični prostor Stanetove ulice, ter tlakovan podest na zahodni
strani trga. Podest je tlorisno členjen glede na zamik osrednje
ga tlaka ulice in oblikovan s široko klančino, ki posredno po
vezuje oba nivoja trga. Stopnice podesta so obložene z lesom.
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Obnova dela starega mestnega jedra Celja
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izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
naročnik: Mestna občina Celje
leto izdelave projekta: 2011
leto začetka izvedbe projekta: 2011
avtorji: Darja Matjašec, Sergej Hiti, Klara Sulič, vsi univ.dipl.inž.kraj.arh.
sodelavci: Urška Zorič, univ.dipl.inž.kraj.arh., Tina Cotič, univ.dipl.inž.arh.,
Urška Podlogar Kos, univ.dipl.inž.kraj.arh.
prostorski prikazi: Srđan Nađ

Operacijo delno ﬁnancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Ureditev prizoriščnega stolpa na
območju razširjenega vrta
gradu Khislstein:
Ureditev prizorišča in stolpa v podaljšku
vrta Khislstein izhaja iz obstoječega
stanja - ohranjenega stolpa in novega
programa (manjše prizorišče na
prostem). Prizorišče je oblikovano
kot amfiteater v blagem naklonu,
orientiranem proti stolpu, ki ga tvorita
staro kamnito obzidje z obrambnimi
linami in nov polkrožni atektonično
oblikovan transparenten zaslon iz
jekorja. Zaslon je vrtljiv, obrača se ga
glede na trenutni program: obrnjen
proti obzidju usmerja obiskovalca k
pogledom skozi line obzidja, obrnjen
proti vrtu pa omogoča umeščanje
raznih prireditev: koncertov, razstav
ali projekcij. Obeležitev z dodanim
višinskim gabaritom poustvarja
nekdanjo zahodno veduto Kranja.

Namen projekta 3 stolpi v Kranju je izkoristiti potencial mestnega obrambnega sistema, ene pomembnejših zgodovinskih
prvin mestnega jedra. S projektom je investitor začel proces revitalizacije utrdbenega sistema kot dela kulturno prireditvene
četrti, ki bi jo tvoril preplet javnih odprtih prostorov in zgodovinsko pomembnih objektov ob obzidju. Projekt naj bi sočasno
vplival na nekdanjo zahodno mestno veduto in ji povrnil značilne poudarke.
Kranjsko mestno obzidje sestavljajo ostanki obzidja in številni stolpi, od katerih jih je le nekaj delno ohranjenih, a so bili bodisi
privatizirani, ali pa brez posebnega mesta na kulturnem zemljevidu mesta. Projekt 3 stolpi je začrtal ureditev in programsko
prestrukturiranje treh delno ohranjenih stolpov z zunanjimi ureditvami.
Velikopotezno zastavljen projekt je v celoti odvisen od politične volje mestne občine in zato z vsakokratno menjavo oblasti
ogrožen. Izvajanje projekta ne napreduje po pričakovanjih. Danes je izvedba ureditev zaključena, čeprav deli projekta niso
povsem izvedeni, nekatera območja pa so tudi zaprta za rabo.
Zunanja ureditev stolpa
na Pungertu:
Zunanja ureditev na skrajni južni
točki kranjskega pomola simbolno
obeležuje obrambni stolp, ki se
je zaradi krušenja konglomerata
zrušil v kanjon Kokre. Spomin
na padli stolp je nova previsna
razgledna ploščad v tlorisu
nekdanjega stolpa. Zasnovana
je kot viseča konstrukcija iz
sodobnih, srednjeveškemu kamnu
kontrastnih materialov: jekorja in
stekla. Previsna ploščad deluje
grozeče, kot opomin na minljivost
grajenega in moč narave, zaradi
svoje lege pa ustvarja nov
mestni poudarek.

3
stolpi
Dve ureditvi v sklopu projekta

izdelovalec: LUZ, d.d.
naročnik: Mestna občina Kranj
leto izdelave: 2009 - 2011
avtorji: Karla Jankovič, Urška Kranjc,
Gaja Trbižan, vse u.d.i.k.a., Tina Cotič, u.d.i.a.
fotograﬁje: Urška Kranjc, Gaja Trbižan,
Luka Vidic

Operacijo delno ﬁnancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za soﬁnanciranje
operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne
prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.: »Mreženje kulturnih potencialov.« Poraba bremeni proračunski postavki:
PP6877- Mreženje kulturnih potencialov- 07-13-EU (85%), PP6955- Mreženje kulturnih potencialov-07-13- slovenska udeležba (15%). Stopnja soﬁnanciranja
upravičenih stroškov operacije iz sredstev postavk namenskih sredstev EU je največ v deležu 85 odstotkov in ostanek (15 odstotkov) na postavkah slovenske
udeležbe za soﬁnanciranje. Naročnik soﬁnancira neupravičene stroške iz proračuna Mestne občine Kranj.

Škocjanski zatok leži tik ob mestnem jedru Kopra. Po ustavitvi večletnega zasipavanja zatoka z odpadnim materialom je bil tu razglašen naravni rezervat Škocjanski zatok.
Konec leta 2002 je bil zanj sprejet ureditveni načrt in večji del načrtovanih ureditev je že realiziran.
Temeljni namen načrta je bila opredelitev razmer za sanacijo, predvsem pa za vodnogospodarske in prostorske ureditve, s katerimi se zagotavljajo možnosti za razvoj
živalskih in rastlinskih vrst ter ureditve za nadzorovan obisk rezervata.
Rešitve izhajajo iz vodnogospodarskih projektov in zahtevnih naravovarstvenih pogojev. Ornitološki rezervat, ki ga sestavljata laguna in sladkovodno močvirje, se ureja kot
alternativna oblika mestnega parka, da bodo ob rezervatskih omejitvah omogočene rekreacija in sprostitev ter spoznavanje narave in njenih procesov. Načrtovani so trije
vstopi v območje naravnega rezervata, informacijski center, dve opazovalnici, krožna učna pot z opazovališči, ornitološke opazovalne poti, sprehajalna pot ob laguni ter
navezave na cestno in druga infrastrukturna omrežja. Za oblikovanje informacijskega centra in glavnega vstopa je bil kasneje zaradi pomena in lokacije naravnega
rezervata izveden javni natečaj.

Ureditveni
načrt:
Škocjanski
zatok
naravni rezervat v mestu

izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o.
naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo - ARSO
leto izvedbe: 2002
nosilec naloge: mag. Jelka Hudoklin, u.d.i.k.a.

Prvotno pokopališče se je v Dolenjskih Toplicah razvijalo ob vaški cerkvici, ki leži zunaj naselja na robu gozda. Za razširitev
je bil določen prostor med prvotnim pokopališčem in nižje ležečo, novo zgrajeno pokopališka vežico.
Osrednja naloga je bila vzpostavitev simbolne in fizične povezave med starim in novim delom pokopališča, umestitev
novih grobnih polj in ureditev drugih funkcionalnih površin. Brežina, ki je nekaj let pred tem nastala kot neurejen nasip,
je terasasto preoblikovana; zaključuje jo betonski zid, ki ga poraščajo prevešave rastline. Stopnišče med poslovilno
ploščadjo in vežico osno povezuje stari in novi del pokopališča in simetrično razdeli celotno pokopališko površino. Dovozna
pot funkcionalno obkroža območje pokopališča in parkirišče. Posebej skrbno sta oblikovana prostor okoli mrliške vežice, kjer
so urejena počivališča, in blago valovito pobočje, po katerem je med redko zasajenim gozdnim drevjem speljana poslovilna
pot.
Prostorsko ureditev smiselno dopolnjujejo prvine drobne urbane opreme (klopi, vodovodne pipe, križ) in razsvetljava, ki tudi
ponoči zagotavlja orientacijo v prostoru in vizualno zamejuje ambient pokopališča.

Širitev pokopališča Dolenjske
Toplice

izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o.
naročnik: Občina Dolenjske Toplice
leto izvedbe: 2001-2002
nosilec naloge: Suzana Simič, u.d.i.k.a.

Projekt obravnava urejanje prostora med nasipom načrtovanega akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice in robom mestnega jedra Brežic.
Pripravljen je bil kot ena od strokovnih podlag za državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice in je izhajal iz potreb Občine Brežice
ter upošteval zmagovalno rešitev natečaja Europan 8, lokacija Brežice Slovenija (projekt MO 297 Edward Scissorhands). Območje Vrbine, ki je danes
kljub legi na obrobju mesta brez pomembnejših socialnih funkcij, naj bi se s tem projektom urejalo kot zeleno zaledje mesta.
Načrtovane so bile ureditve dostopov do Vrbine, čolnarne in objekti za gostinske programe, različne športno-rekreacijske ureditve, prireditveni
prostori, kamp, tematske poti in obvodni prostori. Predvidene so bile jasno strukturirane krajinske ureditve in odpiranje vizur na zahodno fasado
mestnega jedra Brežic. Prav z načrtovano hidroelektrarno naj bi Vrbina tako pridobila vlogo najpomembnejšega dela zelenega sistema mesta.
Nekatere od teh ureditev žal ne bodo izvedene zaradi kasneje ugotovljene ogroženosti zaradi poplav. S povečanjem vodnega telesa potoka Struge
na mestu nekdanje struge Save pod mestnim jedrom Brežic in z delno odstranitvijo topolovih nasadov bo mogoče postopno povrniti nekoč značilno
prostorsko podobo mesta in obuditi zgodovinske povezave mesta na obrežni prostor ter hkrati povečati možnosti za revitalizacijo zahodnega dela
starega jedra Brežic.

Ureditvena situacija

Ureditev obvodnega prostora
bazena HE Brežice v Vrbini

izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o.
naročnik: HSE d.d.
leto izvedbe: 2007
lokacija: območje Vrbine, Brežice
nosilec naloge: mag. Jelka Hudoklin, u.d.i.k.a.

Športni park Stožice

javni park na strehi nakupovalnega središča in oblikovanje cestnega prostora

izdelovalec: Studio Akka
Ana Kučan, Luka Javornik, Ana Tepina, Mojca Kumer, Zaš Brezar
konzultant: prof. dr. Aleksander Šiftar
arhitektura: S+V arhitekti
leto izdelave: 2007-2011, fotograﬁja: arhiv S+V

Vrtec
Ledina
prenova igrišča

izdelovalec: Studio AKKA
naročnik: Vrtec Ledina, MOL
leto izdelave: 2009
avtorji: Ana Kučan, Luka Javornik,
Gaja Trbižan, Mojca Kumer

Dunajska
ureditev obcestnega koridorja

izdelovalec: Studio AKKA
naročnik: Mreža JIT
leto izdelave: 2010
Ana Kučan, Luka Javornik, Zaš Brezar
izdelava klopi: Coston

Ureditev tega dela cestnega koridorja je usklajena z bodočo ureditvijo Dunajske ceste kot mestne
vpadnice. Oblikovalske odločitve izhajajo iz reševanja problema zaščite pešca pred škodljivimi vplivi
s ceste. Drevored je obsajen z grmovjem, kar ustvarja občutek varnosti. V prostor so umeščene klopi,
ki določajo mejo med zasebnim in javnim in omogočajo zadrževanje pred vhodi v objekt. S svojo
obliko in postavitvijo dinamično členijo ozek obcestni pas, odgovarjajo nagovoru arhitekture objekta,
pred katerega so postavljene, vnašajo v temni koridor svetlobo in vabijo k neformalnim rabam.

osveščanje javnosti o načrtovanju, varstvu in
upravljanju krajin
Evropska konvencija o krajini Slovenijo kot podpisnico zavezuje, da bo civilno družbo, podjetja
in javne službe ozaveščala o vrednotah krajine, njeni vlogi in spreminjanju. Ozaveščenost
javnosti omogoča njen večji in ustvarjalnejši vpliv na pomembne prostorske odločitve.

Projekt „Mi urejamo krajino” je izobraževalno ozaveščevalni projekt namenjen
šriši javnosti. Namen projekta je bil širjenje znanja o krajini in njenih vrednotah.
Cilj projekta je bil, z izvedbo likovno fotografskega natečaja v vrtcih in osnovnih
šolah, spodbuditi opazovanje otrok in odraslih v vsakdanjem okolju ter
zaznavanje kakovosti krajine. Na ta način se lahko razvija ozaveščen odnos
javnosti do okolja, prostora, krajine že od najmlajših let naprej. Izvajanje
projekta je bilo usmerjeno v spoznavanje slovenskih krajin.
Projekt je izvedlo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije v sodelovanju z
Oddelkom krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti, Univerza v Ljubljani,
ob podpori Ministrstva za okolje in prostor ter sponzorjev.

Projekt je trajal od oktobra 2004 do maja 2005 in je bil sestavljen iz več
aktivnosti in dogodkov:
- serija petih plakatov - Krajine Slovenije (oktober 2004),
- posvet z delavnico za seznanitev mentorjev s projektom in njegovo vsebino
(november 2004)
- zbornik delavnice za mentorje Mi urejamo krajino (november 2005)
- likovno fotografski natečaj (december 2004),
- izbor najboljših natečajnih izdelkov (maj 2005),
- razstava najboljših del in slavnostna podelitev priznanj ter nagrad
sodelujočim (maj 2005)
- zgibanka o rezultatih projekta v slov in angl. jeziku (maj 2006).

Rezultati projekta: Natečaja se je udeležilo 90 osnovnih šol in 43 vzgojno
varstvenih zavodov. Vseh izdelkov likovno – fotografskega natečaja je bilo
1029 (likovnih 797, fotografskih 210, maket 22).
Oživitev projekta je DKAS izvedla aprila 2011 v oviru dogodkov Meseca
krajinske arhitekture:
- predstavitev projekta na digitalnih portalih v Severnem mestnem parku ter
- izvedba delavnice za otroke z naslovom Vzorci v krajini, kjer so otroci pod
vodstvom mentoric krajinskih arhitektk z risbo in uporabo različnih materialov
ustvarjali podobe slovenskih krajin.

S pomenljivim naslovom Mi urejamo krajino smo želeli med ljudi približati idejo, da prav mi vsi, ki živimo v nekem okolju, s svojim odnosom in načinom življenja vplivamo na stanje v krajini in tako
soustvarjamo naše vsakdanje okolje. S tem projektom smo izvajali tudi določila iz Evropske konvencije o krajini.

Priznanje Sveta Evrope 2012 - projekt kot primer dobre prakse na mednarodni ravni:
Projekt Mi urejamo krajino je leta 2012 dobil posebno priznanje Sveta Evrope kot odličen projekt – primer dobre prakse na mednarodni ravni, v okviru Nagrade Sveta Evrope za krajino.

Mi
urejamo
krajino
izobraževalno ozaveščevalni projekt

izvajalec: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
v sodelovanju z Oddelkom krajinske arhitekture na
Biotehniški fakulteti (Univerza v Ljubljani)

leto izvedbe: oktober 2004 – maj 2005
vodji projekta: Jelena Hladnik, u.d.i.k.a. in
mag. Nataša Bratina Jurkovič, u.d.i.k.a.

Convention in
Slovenia
The status of landscapes in Slovenia
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Slovenian landscapes are distinguished by a remarkably rich morphological
diversity resulting from natural conditions, diverse morphology, different climatic
regions and human impact, i.e., land use, historical development and a diversity of cultural environments. A basic characteristic of Slovenian landscapes is
the great variety and diversity of landscape patterns. In general, landscapes
are divided into natural, cultural and urban.
A natural landscape develops in accordance with natural dynamics, in remote
areas, where human development is limited due to the prevailing natural characteristics and dynamic natural processes.
A cultural landscape consists of a mosaic of forests, agricultural landscape
patterns and settlement structures. It is illustrated by a traditional cultural landscape, which is particularly diverse in conjunction with varied relief. An agricultural cultural landscape of plains and large cultivated areas is different, in
particular, if due to intensive farming.
An urban landscape is characterized by built structures interspersed with open
public spaces and green areas.
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Particular attention should be devoted to degraded landscapes, which emerge
in places as a result of various intensive land uses.
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Spatial Planning

The Spatial Management Policy (2001) stresses as a specific task the preservation of significant features of rural landscapes and indigenous rural settlement characteristic patterns.
It also includes the preservation of agricultural areas and active protection of the cultural landscape. One of the priorities
is to preserve rural areas as a quality living environment. It is
thus necessary to guide development in these areas so as to
best preserve the landscape and urban heritage and to ensure coordination
of primary and other land uses. Particular attention should also be devoted
to degraded landscapes, which are emerging in places as a result of various
intensive land uses.

The majority of the requirements and recommendations established by the European Landscape Convention, such as protection, management and planning, have already been included in the spatial planning documents at the
local and national level.
The vision of the development, protection and management of the landscape
are defined in the Spatial Management Policy of the Republic of Slovenia and
the Spatial Development Strategy of Slovenia.

The Spatial Development Strategy of Slovenia (2004) is the main strategic
spatial development document, setting basic objectives, priorities and guidelines for the development and protection of the Slovenian national space. In
addition to settlements and infrastructure, landscape development is one of the
three integrated systems of spatial development policy. One of the main objectives set by the spatial development policy is to preserve
and develop the recognizable features of an area. In addition to the preservation of the cultural heritage and identity
of Slovenian settlements, the strategy defines and determines
“recognizable landscape areas at the national level” (71 areas), which provide a basis for further spatial planning at the
local level, for tourist programmes and the development of
protective measures.

Definition of “landscape” in the Spatial Planning Act
Landscape is a space characterised by the prevailing presence of natural components and is the result of the interaction and influence of natural and human
factors.
Definition of “landscape” in the Nature Conservation Act
Landscape is a spatially defined part of nature, with a specific distribution of landscape components resulting from the characteristics of living and non-living nature
and human activity.
Definition of “cultural landscape” in the Cultural Heritage Protection Act
Cultural landscape means immovable heritage which is an open space with natural and created components as parts of the structure, the development and use of
which, are mainly determined by human operation and activities.
34
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Landscape planning is a part of spatial planningthat regulates the spatial
interventions in an open landscape and
green areas withinsettlements or urban
areas. (Spatial Planning Act, 2002)

The Spatial Order of Slovenia (2004) sets out detailed rules for spatial
planning in the areas of settlement, infrastructure and landscape. These rules
apply to spatial development planning and the construction of buildings, taking into consideration the rules on economic infrastructure and the construction of buildings outside settlement areas. Landscape planning should ensure
cultural heritage protection and protection against natural and other disasters,
nature conservation, preservation of outstanding landscapes and quality spatial structures, while considering the actual use, function and appearance of the
landscape, and landscape potential, for strengthening economic and social
benefits.
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Vsi odtenki zelene
Slovenska predstavitev na 12. mednarodni
razstavi arhitekture - La Biennale di Venezia
Galerija A+A, Benetke

Muzej in galerije mesta Ljubljana, 2010
Studio AKKA: Ana Kučan, Luka Javornik, Zaš Brezar
studiobotas: Boštjan Botas Kenda, Primož Fijav, Peter Rauch
in Peter Koštrun, Sašo Kalan, Urh Sobočan

Krajina kot nacionalni simbol
objava rezultatov doktorske disertacije Dejavniki
nacionalne prostorske identitete na slovenskem,
1996

Dr. Ana Kučan
Znanstveno in publicistično središče
Ljubljana, 1998

Knjiga je zbirka mednarodno uveljavljenih priporočil in pravil za ravnanje z mestnim drevjem.
Namenjena je tistim, ki se pri svojem delu kot načrtovalci, vzdrževalci, upravitelji, graditelji, nadzorniki, lastniki in različne druge vrste
skrbniki drevja in javnih ureditev srečujejo z odločanjem o saditvi, vzdrževanju, varstvu in odstranjevanju dreves v mestu. Namen knjige
je prispevati h kakovosti ravnanja z mestnim drevjem v vseh življenjskih obdobjih in tako preprečevati nepovratno škodo, ki jo
povzročajo nedomišljeno načrtovanje, slaba izvedba novih saditev, malomarno vzdrževanje in neustrezna zaščita drevja pred vplivi
iz okolja.
V mestu je mnogo težje posaditi in vzgojiti drevo kot zgraditi hišo. Pogoji za rast se z razvojem mesta in podnebnimi spremembami
samo zaostrujejo zato dobra praksa ravnanja z mestnim drevjem edina lahko zagotovi učinkovit sistem varovanja odraslega drevja,
ki omogoča, da se mestni drevesni fond razvija, da se njegov obseg in kakovost ne zmanjšujeta, ampak rasteta.

Dobra praksa ravnanja z mestnim drevjem pomeni:
1. da se z vsem odraslim drevjem v mestu ravna skrbno,
strokovno in odgovorno,
2. da je sekanje, poškodovanje, podiranje in obrezovanje
odraslih dreves prepovedano,
3. da se vsako posekano drevo nadomesti z novim,
4. da so nega drevja, obrezovanje in sekanje zaupani samo
izkušenim strokovnjakom,
5. da se oblikuje nabor vrst drevja za nove zasaditve in
prenove,
6. da se drevje za posamezno saditev izbira in sadi glede na
prostorske možnosti za rast in razvoj,
7. da se pri novih gradnjah in ureditvah za saditev dreves
zagotavlja dovolj prostora pod zemljo, na terenu in nad
zemljo,
8. da se pri urejanju in vodenju prometa spodbuja ozelenitev
ulic in trgov,
9. da je dolocena minimalna kakovost sadik za vsako novo in
nadomestno saditev,
10. da se med gradnjo vedno in povsod ustrezno varuje vse
drevje,
11. da se oblikovane drevesne zasaditve, kot so drevoredi in
druge ureditve, prenavlja domišljeno in v skladu s funkcijami
celote,
12. da je vsestransko poskrbljeno za zašcito tal pod drevesi
pred soljenjem in drugimi negativnimi vplivi okolja.

Mestno
drevje
priročnik za ravnanje z drevjem v mestu

založil: Botanični vrt Univerze v Ljubljani
naročnik: JAK, Botanični vrt Univerze v Ljubjani,
MOL in ZAPS
leto izdelave: 2012
avtorji: prof. Aleksander Šiftar, Tanja Maljevac,
mag. Maja Simoneti, dr. Jože Bavcon

TRI ZAVAROVANA OBMOČJA

po sebi v praksi ne deluje. Če koristi in bremen varstva
ne prevedemo v splošni, politični, gospodarski in širši
Različne družbeno fizične strukture na- javnosti razumljiv jezik, in jih ne vgradimo v sistem odločanja o načrtovanju razvoja, ni možno pričakovati, da
rekujejo različne modele upravljanja
se bodo realizirale v praksi in odrazile v uravnoteženem
Varstvo prostora lahko postane priložnost za razvoj,
prostorskem razvoju.
če odločitve in rešitve dozorijo v procesu, ki vključuje
različne deležnike: lastnike, lokalne prebivalce, politi- Ugotovitve primerjalne analize kažejo, da prihodnost
ko, nosilce urejanja prostora in varstva ter nosilce ra- ni naklonjena univerzalnim razvojnim modelom,
zvojnih interesov. Na to opozarja tudi Evropska kon- ampak se kot obetavni kažejo specifični prijemi in
vencija o krajini, ko opredeli krajino kot zanimiv vir za rešitve, prilagojeni značilnostim in potrebam pogospodarski razvoj, za ustvarjanje novih delovnih mest sameznih območij, najsi bodo ta posebej zavarovana
in splošno blaginjo ljudi ter sporoča, da se varstvo in ra- ali ne.
zvoj krajine medsebojno ne izključujeta, saj sta izvorno Zadrege z razvojem dejavnosti v proučevanih zavarobistvo krajinske kompleksnosti.
vanih območjih so odraz nemoči poenostavljenega
Stanje v prostoru je odraz kompleksnega razmerja med danostmi in rabo. Kadar kompleksna
fizičnodružbena narava prostora pri vodenju razvoja
ni upoštevana, ali se nesorazmerno izpostavi pomen
posamezne danosti ali rabe prostora, nastopijo problemi. Številni izvirajo iz normativnega varstva sektorske
narave, ki se izkazuje kot neučinkovito, drago in dolgoročno nevzdržno. Rešitve je smiselno iskati v teoriji
varovalnega planiranja, ki potrjuje pomen usklajevanja razvojnih in varovalnih izhodišč za uravnotežen prostorski razvoj.
Podatki kažejo, da so države z najmanjšim deležem zavarovanih površin glede na površino države praviloma
bolj razvite evropske države, kar kaže na to, da varstvo
ni nujno odvisno samo od zavarovanih območij, ampak
zna biti dobro usklajevanje razvojnih in varstvenih izhodišč pomembnejše. Varstvene cilje in režime je zato
treba v procesu priprave razvojnih programov
dovolj zgodaj predstaviti kot razvojne priložnosti in poskrbeti, da deležniki razumejo tako njihove koristi in bremena. Zavarovanje območij samo

Krajinski park Tivoli, Rožnik,
Šišenski hrib
največji mestni park državne
prestolnice
velikost: 459 ha
varstveni režimi: lokalno zavarovano območje
- krajinski park, naravna vrednota, naravni rezervat, spomenik oblikovane narave, kulturna
dediščina, gozd s posebnim pomenom
upravljavec: imetniki pravice upravljanja so lastniki zemljišč
lastniki: fizične osebe in MOL
značilnosti: zelena pljuča Ljubljane, pomembno
in privlačno rekreacijsko območje

modela varstva in zanikanja bremen, ki jih prinaša varstvo in prevzem odgovornosti za usklajevanje razvojnih programov.
Zaključimo lahko z mislijo, da bo zavarovanje prinašalo razvoj, ko bo dosežena višja stopnja razumevanja pomena varstva ter sprejemanja odgovornosti za stroške in druga bremena, ki jih varstvo
prinaša v integralne modele razvoja. S tako izboljšanimi pogajalskimi izhodišči se varstvo lažje vedno
znova vrednostno preverja in izpolnjuje razvojna pričakovanja.
Prispevek je objavljen kot znanstveni prispevek avtoric v monografski publikaciji: Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, (Regionalni razvoj, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2011

Kobilarna Lipica

Ljubljansko barje

izjemna kulturna krajina in območje
varstva žive kulturne dediščine

v mednarodnem merilu pomembna
naravna redkost

velikost: 314 ha
varstveni režimi: naravna vrednota Lipica pašniki in gozdovi, kulturni spomenik državnega
pomena za Republiko Slovenijo; zavarovano
območje Kobilarne Lipica s kultivirano kraško
krajino, čredo konj lipicanske pasme ter
stavbno in umetnostno dediščino, Natura 2000,
ekološko pomembna območja
upravljavec: Javni zavod Kobilarna Lipica
lastnik: država
značilnosti: pomembna dediščina Slovenije in
sveta, turistično zanimivo območje

velikost: 4451 ha
varstveni režimi: državno zavarovano območje - krajinski park, Natura 2000, naravne
vrednote, ekološko pomembna območja, kulturna dediščina, arheološko najdišče, gozdni
rezervati, varovalni gozdovi
upravljavec: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
lastniki: večinoma fizične osebe, 7 občin
značilnosti: napori za povezovanje ciljev varstva, gospodarskega razvoja in kakovosti bivanja prebivalcev

Varstvo kot razvojna priložnost

»Varstvo lahko postane razvojna priložnost, če so
spoštovane družbenofizične značilnosti območja in
če so v odločanje o razvoju enakovredno vključeni
vsi zainteresirani deležniki.«

»Na vprašanje, kako voditi razvoj v posameznem
območju ni univerzalnega odgovora.«
naročnik: Slovenski regionalni dnevi 2011
leto izdelave: 2011
avtorji: mag. Maja Simoneti, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Petra Vertelj Nared, univ.dipl.inž.kraj.arh.
avtorji fotograﬁj: Maja Simoneti, Maša Šorn

promocija: grafična podoba, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in zainteresiranimi deležniki, poročanja medijem, promocijske tiskovine in lokalni produkti

dogodki: konference, delavnice, srečanja, predstavitve, izleti, produkti: brošure, zloženke, filmi, spletni portal, spominki, raziskave: predpisi s področja varstva, pomen vode na barju, scenariji razvoja krajine Ljubljanskega barja, medijske in promocijske aktivnosti
Projekt Vital Landscapes / Vitalne krajine je nastal na pobudo osmih projektnih partnerjev iz
sedmih držav centralno evropske regije. Cilj projekta je ohranjanje kakovosti kulturne krajine
v luči spoštovanja naravne in kulturne dediščine in upoštevanja razvojnih potencialov.
Slovensko pilotno območje v projektu je Ljubljansko barje, ena od izjemnih slovenskih krajin
in krajinski park v neposredni bližini državne prestolnice. Razvojni potenciali Ljubljanskega
barja so hkrati na dlani in dobro skriti. V duhu tega je razširjena delovna skupina poleti
2011 zasnovala projekt »Ljubljansko barje – moj navdih« in raziskovala možnosti za
razvoj novih, okolju prijaznih, kreativnih dejavnosti in produktov, ki izvirajo iz Ljubljanskega
barja. Projektni izziv je dodati prepoznavni podobi Krajinskega parka Ljubljansko barje,
kolaža reke Ljubljanice, gozdov, njiv ter redkih živalskih in rastlinskih vrst, sporočilo, da so
Ljubljansko barje tudi njegovi prebivalci, ki že stoletja živijo in delujejo v sožitju z bujno
naravo. V projektu »Ljubljansko barje - moj navdih« so zato otroci, študentje in mladi
mentorji raziskovali, kako prebivalci z barja delajo na barju, kako črpajo surovine in navdih
za avtentične izdelke, kaj vse nastaja izpod rok, ki so doma na barju in kakšne so zgodbe z
barja ter preizkušali kakšna je kreativna moč barjanske krajine in njenih surovin.

vsebine: rokodelstvo in obrti, primarne dejavnosti, kmetijstvo, trženje lokalnih produktov, povezovanje in mreženje, sodelovanje,
kreativno raziskovanje razvojnih možnosti, nova znanja, pridelava in trženje lokalno pridelane hrane
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Za izvedbo projekta »Ljubljansko barje – moj navdih« smo projektno skupino razširili
z mladimi etnologi, gozdarji in krajinskimi arhitekti z barja, s sodelavci iz Kaaite in
skupine Smetumet. Mladi z barja so aktivno iskali izkušene lokalne rokodelce, ki smo jih
kasneje povezali s še mlajšimi radovedneži, da so skozi serijo delavnic in pogovorov
ujeli tradicionalne obrtne spretnosti na kamero in v fotografski aparat. Posnetki o
ustvarjanju na barju so osnova medgeneracijske pripovedi o surovinah z barja, o skoraj
pozabljenih tehnikah obdelave in navdihujoči rabi barjanske krajine. Rezultati dela na
terenu, raziskovanja in delavnic so bili iztočnica za pogovor o ustvarjanju novih iz barja
izvirajočih, tržno zanimivih produktov, o pogojih za njihov razvoj in trženje, ki bo stekel med
različnimi deležniki z Ljubljanskega barja. Otroci, ki so sodelovali na filmskem natečaju,
mladi raziskovalci mentorji, ki so proučevali dejavnosti na Ljubljanskem barju, obrtniki, ki
so gostili delavnice, avtorji promocijskega filma o barju, Smetumet in Kaaita bodo takrat
kot ambasadorji Ljubljanskega barja posredovali svoje izkušnje in doživetja še drugim in
tako prispevali k pospeševanju sodelovanja in povezovanja za razvoj in ohranjanje krajine
Ljubljanskega barja.
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Vitalne
krajine
Ljubljansko barje – moj navdih

izdelovalec: LUZ, d.d. in povezani partnerji v projektu: Krajinski park Ljubljansko barje, Regionalna
agencija Ljubljanske urbane regije, Turizem Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za
kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (vsa ministrstva do 2012) in 7 občin z
območja Ljubljanskega barja.
naročnik: Evropska komisija, Transnacionalno sodelovanje 2007-2013, Programsko območje Srednja
Evropa. Projekt se izvaja v okviru programa Centralna Evropa in je delno ﬁnanciran s strani ERDF.
leto izdelave: 2010 do 2013
avtorji: mag Maja Simoneti in Urška Kranjc s projektno skupino (Irena Balantič, Ana Cerk, mag Urška
Podlogar Kos, Klara Sulič, Tina Verbič, Miha Nagelj, Matej Mišvelj) in sodelavci: Alma Zavodnik
Lamovšek (FGG, Univerza v Lj.), Jelka Hudoklin (Acer), Alenka Repič, Urška Hočevar in Meta Wraber
(Kaaita), Igor Medjugorac (Rdeči oblak), Urša Štrukelj, Maja Modrijan, Maja Rijavec, Ana Ličina
(Smetumet), Max Sušnik, Brina Torkar, prevodi: Maša Šorn, Anja Musek, sodelavci na terenu: Ana
Bezek, Tina Debevec, Žiga Munda, Dejan Sotirov, Katarina Vrhovec, uredniki spletne strani: Žiga
Munda, Tadeja in Janez Vadnjal, fotograﬁje: Luka Vidic, Maša Šorn

ortofoto posnetek Velenja z nlepkami

ortofoto posnetek Maribora z nlepkami

Večdnevni mobilni dogodek je opozarjal na pomen
zelenega odprtega prostora v urbanem okolju.
Organiziran je bil v dveh mestih –
Velenju in Mariboru.
Namen dogodka je bil izpostaviti javni odprti prostor,
posebej zelene površine, ki so zelo pomemben
del bivalnega okolja v mestih, a o njem navadno
zavestno ne razmišljamo. Mimoidoči so bili povabljeni,
da si na velikem, po tleh razprostrtem ortofoto
posnetku ogledajo, kako zgleda mesto iz zraka.
Dogajanje so dopolnjevala strokovna vodstva po
mestu, povezana z mestnim drevjem. V bližnji okolici
so bile na posamezna drevesa v središču mesta
izobešene ilustrirane obešanke, ki so opozarjale na
stanje, pomembnost in vrednost mestnega drevja.
Na osrednji točki so mimoidoči z lepljenjem nalepk
ustreznih barv odgovarjali na tri vprašanja:
1. katere zelene površine se jim zdijo najbolj
uporabne,
2. katere najpomembnejše in
3. kje v mestu jih najbolj pogrešajo.
rezultati ankete v Velenju

rezultati ankete v Mariboru

Mesto
na
dlani
v sklopu meseca krajinske arhitekture 2012

Izvedena anketa je bila hkrati dogodek in raziskava
o obstoječih in potencialnih mestnih zelenih površinah,
kot jih vidijo uporabniki. Učinek je večplasten.
Zabeleženo mnenje prebivalcev o mestnih zelenih
površinah kaže na njihov odnos do njih in ponuja
usmeritve za načrtovanje in vzdrževanje zelenih
površin po meri uporabnikov. Dogodek in anketo
bi lahko za potrebe sodelovanja z meščani pri
urejanju javnih odprtih prostorov uporabili za
različne potrebe, na primer za ugotavljanje
interesa uporabnikov pri umeščanju novih posegov
v prostor, pri urejanju režimov rabe prostora, na
primer prometa, dogodkov, pa tudi za racionalnejše
usmerjanje investicij v vzdrževanje in prenovo.
avtorji projekta: Mojca Balant, Urška Kranjc,
Tanja Maljevac, Gaja Trbižan
izvajalec projekta: Pazi!park s pomočjo DŠKA,
Saše Piano, Vide Kac, Anje Bauman, Marka
Klemenčiča, Tanje Grmovšek, Nataše Dolejši in
Barbare Pajk
naročnik projekta: DKAS
leto projekta: 2012
ilustracije obešank za drevje: Eva Zupan

2007 „Videti Tivoli“, seminar 3. letnika študija krajinske arhitekture. Mentorica prof. dr. Ana Kučan, asist. Andreja Zapušek.

2011 „Prostor na otip“, dogodek v okviru Meseca krajinske arhitekture 2011. Foto Dušan Stupar.

2011 „Na sprehod malo drugače“, dogodek v okviru Tedna arhitekture in prostora 2011. Foto Domen Grögl. 2012 „Črni bar“, dogodek v okviru Odprtih hiš Slovenije 2012. Foto Domen Grögl.

2012 „Sightless common ground“, dogodek v okviru arhitekturnega bienala v Benetkah. Pod okriljem skupine Arhitektura in otroci. Foto Primož Černe in Igor Šubic.

Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim
v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije

dr. Andreja Zapušek Černe, u.d.i.k.a,
Andreja Albreht u.d.i.k.a., ZDSSS
Oddelek za krajinsko arhitekturo,
Arhitektura in otroci...

V Velenju so prihod jeseni praznovali tudi z odprtjem nove ureditve med bloki v krajevni skupnosti Gorica.
Posebnost ureditve je, da je bila izvedena s prostovoljnim delom. Od 9. do 13. julija je 64 prostovoljcev
opravilo 1567 prostovoljnih ur dela z namenom, da zapuščeno zelenico preoblikujejo v sodoben
večnamenski javni prostor, ki bo stanovalce "spodbudil" k medgeneracijskemu in medkulturnemu dialogu.
Nova ureditev je nastala v okviru evropskega projekta ReNewTown, katerega namen je ustvariti pogoje za
uravnotežen razvoj mest ali delov mest, ki so nastali v obdobju socializma (1945-1989). V Mestni občini
Velenje so se odločili, da bodo s pomočjo investicije »obudili« udarniške delovne akcije, s pomočjo katerih
je mesto Velenje pred petdesetimi leti »zraslo«.

Ureditev
med
bloki
v
Velenju
prenova javnega prostora z udarniškim delom

izdelovalec: adkrajine d.o.o.
naročnik: Mestna občina Velenje
leto izdelave: 2012
avtorji: dr. Andreja Zapušek Černe, u.d.i.k.a,
Damjan Černe, u.d.i.k.a
sodelavka: Kaja Flis, u.d.i.k.a.

adkrajine d.o.o.

