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Razsežnost letošnjega požara in požarne nevarnosti na Krasu nasploh je treba razumeti tako 
skozi dosedanjo preobrazbo kulturne krajine in njeno zaraščanje kot skozi izzive prihodnosti, v 
kateri se napoveduje večja izpostavljenost tovrstnim požarom. Obnova pogorele krajine in 
preprečevanje požarov zato nista le gozdno-tehnični problem, temveč izjemno kompleksen 
izziv urejanja krajine. Načrtovanja rešitev se je zato v prostoru treba lotiti interdisciplinarno, 
znotraj širšega družbeno-prostorskega konteksta, z vključujočo in celovito obravnavo vseh 
dejavnikov oblikovanja kulturne krajine. Treba je preseči prvi vzgib  o nujnosti 
pogozdovanja. 

Potreben je razmislek o bodočih funkcijah in načinih upravljanja pogorelih zemljišč, o 
načrtovalskih možnostih za rekonstrukcijo značilnega kraškega mozaika gozdne in negozdne 
krajine, ki lahko preprečuje hitro širjenje požarov in o tem, na kakšen način bodo nove rešitve 
sooblikovale kulturno krajino, ki bo skupaj z ohranjenimi zgodovinskimi plastmi in dediščino 
ključna nosilka identitete tega prostora. 

Zavedamo se, da je nujna hitra sanacija prizadetega območja zaradi varovanja tal in obnove 
gozdnega ekosistema, hkrati pa dobro vemo, da dolgoročno zaščito pred požari, kakovost 
bivalnega okolja in prepoznavnost kulturne krajine Krasa lahko zagotovijo samo instrumenti 
prostorskega načrtovanja. Treba je sprožiti proces priprave ustreznih prostorskih strokovnih 
podlag, ki bodo  celovito obravnavale fizične in družbene značilnosti širšega območja in pri tem 
upoštevale tako vidik gozdarstva, kot kmetijstva, ohranjanja narave, kulturnozgodovinske 
značilnosti in dediščino, poselitev, promet, vodne vire itd. Ob tem naj spomnimo, da zakon o 
urejanju prostora predvideva, da se v primeru pomembnih sprememb v krajini in za sanacijo 
razvrednotenih območij obvezno izdela krajinska zasnova. 

Zato pozdravljamo odločitev MOP, da je pristopilo k pripravi krajinske zasnove Krasa in 
predlagamo, da se pripravljeni Načrt sanacije gozdov obravnava kot eno od strokovnih podlag 
in pripravljavce tvorno vključi v proces priprave krajinske zasnove z akcijskim načrtom ter 
ustreznim naborom ukrepov in terminskim planom njihovega izvajanja. Prednostno naj se v 
okviru krajinske zasnove pripravi načrt sanacije prizadetega območja, tako, da se zasnovo zaradi 
čimprejšnjega ukrepanja razdeli na posamezne faze, pri oblikovanju katerih pa se nujno 
vključuje tudi lokalno prebivalstvo. V prvi fazi naj se predvsem opravi res le nujne sanacijske 
ukrepe, ki vključujejo čiščenje površin, sanacijo gozdnih robov, sanacijo ob požaru uničenih poti 
in suhozidov ter obnovo drugih prepoznavnih prvin kulturne krajine, v naslednjih fazah pa naj 
se izvede še druge ukrepe oblikovanja protipožarne krajine, vključno z usmerjenim 
pogozdovanjem. Vizijo o požarni varnosti Krasa in prepoznavni kraški krajini lahko 
zasledujemo le skozi vključujočo in celostno obravnavo tega prostora. Kraško krajino bodo 
tudi v prihodnje varovali in razvijali predvsem lokalni prebivalci, lokalne organizacije in lokalne 
skupnosti, ki morajo biti v proces priprave krajinske zasnove aktivno vključeni od samega 
začetka, ker lahko le bo dobrem razumevanju različnih vidikov urejanja krajine in soočenju z 
nosilci javnih interesov delujejo v skupno in javno dobro. 
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