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Izvleček 

V slovenskem nacionalnem programu varstva okolja, ki je primerljiv s podobnimi evropskim doku-

menti, so gorska, kraška območja ter obala, podeželje in mesta opredeljeni kot pokrajinsko ranljiva 

območja, ki zahtevajo posebno pozornost pri nadaljnjih prostorskih posegih. V članku so pred-

stavljene osnovne geografske značilnosti teh območij v Sloveniji ter izbrani naravnogeografski 

dejavniki, ki povečujejo njihovo občutljivost in antropogeni posegi, ki so najbolj vplivali na njihovo 

obremenjenost. 

Ključne besede: gorska območja, obalno območje, kras, podeželje, mesta, pokrajinska ranljivost, 

nosilna sposobnost, obremenjevanje. 

Geographical characteristics of the landscape vulnerable areas 
in Slovenia 

Abstract 

In the Slovene national program for the environment protection, which is possible to be compared 

to similar European documents, mountainous, coastal areas, karst, coutryside and cities are defi-

ned as landscape-vulnerable ecosystems, which shall require some special attention by execution 

of further spatial interventions. Basic geographical characteristics of such areas of Slovenia are 

represented in the article as well as selected geographical factors, increasing their sensitivity or 

anthropogeneous interventions with the biggest influence on their increased pollution. 

Key words: mountain areas, coastal area, karst, countryside, cities, landscape vulnerability, 

bearing capacity, pollution. 



Uvod 

Nacionalni program varstva okolja, ki ga je Slovenija sprejela ob koncu leta 1998, 
narekuje, do bo morala naša država v naslednjih letih nameniti posebno pozor-
nost specifičnim okoljskim problemom obale, podeželja, krasa, gorskih območij 
ter problematiki okolja v mestih (MOP, december 1998). V teh pokrajinsko ranlji-
vih1 območjih se pojavljajo velike regionalne razlike, značilne za slovensko pokra-
jinsko pestrost, vendar povsod predstavlja pokrajinska občutljivost oziroma spe-
cifični okoljski problemi pomembno omejitev nadaljnjemu sonaravnemu razvoju. 
Obravnavana območja se v praksi med seboj lahko prepletajo in dopolnjujejo, 
saj se posamezne regije ali občine lahko pojavijo v dveh ali več pokrajinsko ranlji-
vih območjih (npr. so podeželske v gorskem ali kraškem območju itd.). 

Pri izboru kazalcev in kriterijev za opredeljevanje pokrajinsko ranljivih območij 
se namreč ne moremo izogniti dvojnosti, ko moramo enkrat upoštevati predvsem 
naravnogeografske dejavnike, drugič pa bolj družbenogeografske. Pokrajinska 
ranljivost posameznih območij lahko izhaja iz njihove povečane naravne občutlji-
vosti oziroma omejene nosilnosti, drugič pa je posledica že dosežene obreme-
njenosti oziroma rezultat preteklih človekovih posegov. Pri obalnih, gorskih in 
kraških območjih moramo najprej opozoriti na omejene nosilne sposobnosti, ki 
izhajajo iz zmanjšanih samočistilnih in regeneracijskih sposobnosti okolja ali po-
sameznih pokrajinotvornih sestavin. V ospredju so torej njihove naravnogeo-
grafske značilnosti, prav tako pa ne moremo zanemariti glavnih pritiskov oziroma 
antropogenih posegov, ki so te ekosisteme preoblikovali doslej. Pri podeželju in 
urbanem okolju pa so dominantni kazalci dosedanjega razvoja človekovih pose-
gov, spreminjanja rabe naravnih virov oziroma pokrajinski učinki delovanja agre-
sivnih in nesonaravnih človekovih dejavnosti. 

Namen članka je predstaviti osnovne geografske značilnosti vseh petih po-
krajinsko ranljivih območij v Sloveniji, funkcijsko izbrane naravnogeografske de-
javnike, ki vplivajo na njihovo povečano občutljivost, na drugi strani pa opozoriti 
na tiste antropogene pritiske, ki povečujejo njihovo ranljivost za nadaljnje posege. 
Obravnavamo torej pet tipov pokrajinsko ranljivih območij, le da tokrat v glavnem 
zanemarjamo notranjo pokrajinsko pestrost vsakega od njih. 

1. Gorska območja 

Gorska območja označujejo specifične reliefne, klimatske, hidrološke in ve-
getacijske poteze, to je življenjsko pomemben, a tudi zelo občutljiv ekosistem. 

' Pokrajinska ranljivost je rezultat občutljivosti okolja oziroma njegovih samočistilnih ali 
nevtralizacijskih sposobnosti in že dosežene stopnje obremenjenosti ali onesnaženosti. 



Ima pomembno vlogo pri preskrbi z obnovljivimi viri energije, pri širši preskrbi s 
pitno vodo, odlikuje ga velika biološka raznovrstnost, različni višinski pasovi omo-
gočajo tudi veliko pestrost habitatov in nudijo ugodne možnosti za rekreacijo. 
Občutljivost gorskih območij povečujejo še ekstremni naravni pogoji. V primerih, 
kjer se "naravni pojavi" stopnjujejo s človekovimi posegi, še posebej, če ne upo-
števajo krhkega ravnovesja ali so rezultat napačnih presoj, lahko pripeljejo do 
obsežnih in tudi katastrofalnih "naravnih nesreč". 

Med gorske ekološko občutljive ekosisteme uvrščamo pokrajine nad 1000 
metri nadmorske višine. Za spodnjo višinsko mejo gorskih območij pogosto 
uporabljajo nadmorske višine vse od 600 do 1000 metrov, tokrat pa smo se 
odločili za tisočmetrsko izohipso tudi po zgledu evropskega okoljskega poročila 
(EEA, 1999), da bi s tem omogočili še širšo primerljivost. 

Inštitut za geografijo - Institute of Geography, 2000 

Slika 1: Gorska območja v Sloveniji 
Figure 1: Mountainous areas in Slovenia 

V višinskem pasu nad 1000 metrov leži 11,1 % Slovenije: 61,5 % v regiji Viso-
kogorsko območje, 8,1 % v Predalpskem hribovju, 9,6 % v Dinarskem višavju, 
10,6 % v prehodnem Alpsko-Subpanonskem območju in ostalo v drugih pre-
hodnih območjih. Pri 1000 metrih nadmorske višine je v Sloveniji tudi približna 
zgornja meja rentabilnega kmetijstva. Med 850 in 1000 metri začne namreč 
rastna doba z rastočo višino spomladi in poleti hitreje zamujati. Višinski pas med 



1000-16.000 metri je v znamenju gozdarstva in z gozdom povezanega gospo-
darstva. Od 1600 metrov navzgor lesni prirast v gozdu hitro upada, nad 1600 
metri pa gre le še za rekreacijsko rabo površja (Gams, 1999). Ker so se s so-
dobnim kmetijstvom zgornje meje gojenja nekaterih kultur zvišale, je zdaj delež 
gozda največji v višinskih pasovih med 1100 in 1300 metri, tu ga je skoraj 90 %, 
više pa delež gozda zaradi slabšanja naravnih razmer hitro upada (Perko, 1998). 

Za slovenska gorska območja je značilna zelo redka poselitev, ki v povprečju 
ne presega 2 preb./km2. Leta 1991 je živelo v 19 naseljih nad 1000 metri nadmor-
ske višine še 1600 prebivalcev (manj kot 0,1 % od vsega prebivalstva Slovenije). 

1.1 N a r v n o g e o g r a f s k e po teze gorskega območ ja , ki vp l iva jo na 

n jegovo ekološko občutl j ivost 

Značilno naravno občutljivost oziroma zmanjšano nosilnost gorskega eko-
sistema povzročajo tako stabilni pokrajinskoekološki dejavniki (relief, litološka 
zgradba ...) kot tudi variabilni (klimatske, hidrološke, pedološke razmere itd.). 

Reliefna izoblikovanost in reliefna energija pomembno omejujeta človekove 
dejavnosti in posege v okolje. Nakloni do 5° običajno ne omejujejo rabe tal, do 
12° naklona še omogoča moderno kmetijstvo in poselitev, pri naklonu 20° , ki se 
praviloma pojavlja v našem gorskem pasu in zavzema šestino slovenskega po-
vršja, pa je obdelava povsem omejena, prav tako tudi poselitev. Slovenska gorska 
območja so značilna tudi po veliki vertikalni razčlenjenosti reliefa, saj ima reliefne 
amplitude do 300 metrov in več kar tri četrtine površja. 

Gorski ekosistem preoblikujejo intenzivni erozijsko-denudacijski procesi. Pra-
viloma je regeneracijska sposobnost reliefa oziroma občutljivost na posege 
obratnosorazmerna z intenzivnostjo denudacijsko-erozijskih procesov. V gorskih 
območjih, kjer prevladujejo strma pobočja v nepropustnih kamninah ter gosta 
mreža ozkih dolin, je intenzivnost denudacijsko-erozijskih procesov največja. Veli-
ka je tudi ogroženost z destruktivnimi geomorfnimi procesi (hudourniki, zemelj-
ski plazovi, podori ...), (Natek K., 1999, poglavje o reliefu v Študiji ranljivosti ..., 
1999). Kraško površje (alpski kras) z vertikalno cirkulacijo vode je sicer manj 
občutljivo za površinske procese, zmanjšuje pa samočistilne sposobnosti vod. 

Na vzpetem reliefu se prsti počasi razvijejo, zaradi nižjih temperatur in po-
manjkanja vegetacije, so tanke in slabše razvite in izjemno erozijsko občutljive. 
Velik delež slovenskih gorskih območij leži v zahodni in jugozahodni Sloveniji, za 
katero je značilna povečana humidnost, predvsem pa obilne padavine v kratkem 
času ter visoki odtočni količniki, kar vse pospešuje erozijske procese. 

Potencialno ogroženost gorskih območij povečuje še nekarbonatna kamnin-
ska podlaga, strnjene površine iglastih gozdov ali alpskega grmičevja, kjer pre-
vladujejo kisle prsti z zmanjšano sposobnostjo nevtralizacije kislih padavin oziroma 
onesnaženega ozračja. Strma gorska pobočja najbolje varuje pred denudacijsko-



-erozijskimi procesi gozdna odeja, zato je pomembno ohranjanje nepoškodo-
vane vegetacije in le selektivno sekanje ali poseki v manjših, ločenih pasovih ali 
jasah (npr. za smučišča). 

V ozkih alpskih in predalpskih gorskih dolinah so zaradi specifičnih mikro-
klimatskih razmer (slabša prevetrenost, pogoste temperaturne inverzije, megla 
itd.) zelo zmanjšane samočistilne sposobnosti zraka, ki uspejo nevtralizirati le 
majhne količine škodljivih emisij. 

Vodni tokovi so večinoma povirni z visokim podolžnim profilom, kar pomeni 
večjo hitrost, turbolenco in zračenje in večje samočistilne sposobnosti, poten-
cialno nevarnost pa predstavlja nestanoviten hudourniški režim. Visokogorska 
jezera imajo še relativno čisto vodo, čeprav se v njih že kažejo počasni procesi 
zakisovanja, kar je predvsem posledica čezmejnega prenašanja onesnaženega 
zraka. 

1.2 A n t r o p o g e n i posegi v gorska območ ja 

Pokrajinski učinki antropogenih vplivov na gorske pokrajine imajo različne 
oblike in različne dimenzije, v grobem jih je več v nižjem gorskem svetu. Ta ob-
močja, ki so v preteklosti še imela stalno kmečko poselitev, je v zadnjem stoletju 
zajela hitra depopulacija in z njo povezano zmanjšanje kmetijske rabe, propa-
danje kulturne pokrajine in zaraščanje. Vegetacija se je v našem gorskem pasu, 
v nekdanjih intenzivnih pašnih območjih, povsem obnovila. Nekdaj redko pora-
ščena pobočja so nerazpoznavna zaradi mladih dreves, močno se z grmovjem in 
drevesi zaraščajo predvsem bolj oddaljeni travniki in pašniki. Od nekdanjih 530 
planin ob koncu 19. stoletja, seje njihovo število do začetka 80. let zmanjšalo na 
dobrih 300, planinska naselja pa se ponekod spreminjajo v naselja počitniških 
hiš (Kunaver, 1989). Kulturna pokrajina se v gorskih območjih ohranja le s stalno 
agrarno rabo, ki upošteva lokalne geografske značilnosti in nosilno sposobnost 
okolja. V odročnejših in više ležečih naseljih ali samotnih kmetijah, ki so slabše 
prometno povezane z dolino, že prihaja tudi do ekonomske in socialne ogroženo-
sti, predvsem starejšega prebivalstva. 

Na območjih, kjer se krepi vpliv rekreacije in turizma opažamo upad tradicio-
nalnih oblik kmetovanja in usmerjanje v dejavnosti, ki so namenjene potrebam 
občasnih obiskovalcev. Prebivalci gorski območij opuščajo svoje značilno življe-
nje, pridelovanje hrane, etnološke posebnosti, sonaravne oblike izkoriščanja na-
ravnih virov (krčenje gozdov v obliki jas, kompostiranje odpadkov, izkoriščenje 
reliefnih oblik za lažji transport itd.), ki so jim v preteklosti omogočile preživetje v 
neugodnih naravnih razmerah. Te spremembe spremlja še propadanje značilne 
arhitekture oziroma kulturne dediščine. Planinska naselja se ponekod spremi-
njajo v naselja počitniških hiš, na srečo, novi lastniki vse pogosteje obnavljajo 
stare zgradbe v tradicionalnem stilu. 



Z razvojem turizma in rekreacije so se v gorskih območjih, poleg gorsko pa-
šniške pokrajine s planšarskimi naselji, ki ga poznamo že od prej, in planinsko 
turistične pokrajine, ki je razpoznavna po planinskih kočah planinskih poteh, 
pojavile še nove antropogene gorske pokrajine in naselja. To so različni tipi turi-
stičnih naselij, v katerih je turizem dominanten tako po funkciji kot po zunanjem 
izgledu naselij, ali pa se vključuje v podobo in funkcijo starejših naselij. Imamo 
pa tudi naselja počitniških hiš in smučarske centre izven stalnih naselij, za katere 
so značilne vzporedne poseke in zajede v gozdove z žičniškimi napravami in 
strnjenimi hotelskimi naselji (Kunaver, 1989). 

Poseben ekološki problem predstavljajo območja turistične izrabe, ki so 
doživela najbolj izrazito transformacijo z ureditvijo smučarskih prog. V naših 
razmerah, kjer prevladujejo apnenčasto dolomitne podlage, ni šlo brez uporabe 
razstreliva pri izravnavanju skalnate podlage, kar je močno spremenilo izobli-
kovanost površja. Uporaba snežnega cementa za utrjevanje smučarskih prog pa 
pomeni potencialno nevarnost za kakovost vodnih virov. Sezonsko se v poletnih 
mesecih močno poveča onesnaževanje okolja, predvsem vod, z odplakami iz 
visokogorskih turističnih postojank, obenem pa planinci in pohodniki v tem času 
v gorske pokrajine prinesejo velike količine odpadkov iz doline. 

Masovno pohodništvo v gore lahko pospeši erozijsko-denudacijske procese, 
še več negativnih pokrajinskih učinkov pa povzročajo sodobnejše oblike rekrea-
cije kot npr. vožnja z gorskimi kolesi ali motorji. Nasploh je prometna obreme-
njenost gorskih prometnih poti, regionalnih in lokalnih ter gorskih prelazov med 
največjimi okoljskimi problemi teh pokrajin. Pri tem moramo upoštevati še dej-
stvo, da premagovanje večjih višinskih razlik na gorskih poteh povečuje uporabo 
goriv in s tem tudi količine škodljivih emisij ter prekomerni hrup. Gradnja novih 
prometnih poti, ki ne upošteva naravnih omejitev, lahko prav tako sproži obsežne 
destruktivne geomorfne procese. Pretekle izkušnje kažejo, da je za gorska ob-
močja najbolj ustrezna in sonaravna izohipsna gradnja poti. 

Na gorskih območjih, predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji, se po-
znajo negativni vpliv onesnaženega zraka, ki prihaja tudi čez mejo iz sosednjih in 
bolj oddaljenih industrijskih in termoenergetskih virov. Če za lokalne vire emisij 
v Alpah lahko trdimo, da so v času najmočnejšega onesnaževanja povzročili le 
lokalno degradacijo okolja, omejeno na globoke doline, pa ugotavljamo, da na 
kakovost zraka v Alpah (ne le v reliefnih depresijah) vpliva tudi čezmejno širjenje 
škodljivih emisij. Med indikatorji za ta širši okoljevarstveni problem se najpo-
gosteje uporabljajo podatki o kislih padavinah ter o mokrih in prašnih usedlinah. 
Slovenija ima z vidika čezmejnega prenašanja onesnaženega zraka neugodno 
lego. Iz Srednje, Zahodne pa tudi sredozemske Evrope, še posebno iz bližnje, 
močno industrializirane severne Italije, se onesnažene zračne gmote neovirano 
širijo do naših krajev, kjer jih orografske ovire ob alpsko-dinarskem stiku ustavijo. 
V orografsko okrepljenih padavinah, ki so med največjimi v Evropi, pa se iz 
ozračja izpirajo velike količine žvepla (Radinja, 1988). 



Avstrijski strokovnjaki (Kovar, Puxbaum, 1993) so preučevali sestavo mokrih 
usedlin v ozračju Vzhodnih Alp in so ugotovili, da se onesnaženost Alp z žve-
plovimi usedlinami postopoma zmanjšuje, na drugi strani pa količine nitratov celo 
polagoma naraščajo (promet!). Najvišje koncentracije sulfatov in nitratov so v 
usedlinah na severnih in južnih pobočjih Alp. Ker v slovenskih Alpah ni večjih 
industrijskih niti komunalnih virov emisij, je zanimiva njihova ocena, da je le 8 % 
žveplovih usedlin v padavinah na območju Julijskih Alp oziroma v večjem delu 
Triglavskega narodnega parka slovenskega izvora. Največ, kar 40 %, prispevajo 
emisije iz Italije, 13 % iz Nemčije, 6 % iz Francija, 5 % iz Avstrije in 4 % iz Hrvaške. 

O vplivih onesnaženega zraka na vegetacijo v gorskih območjih pa zaenkrat 
še nimamo zanesljivih dokazih. Težko je namreč oceniti, ali je zmanjšana proiz-
vodnja biomase posledica delovanja emisij ali naravnih procesov. Več škode pa 
lahko povzroči nesonaravno gospodarjenje z gozdom, prekomerna sečnja, golo-
seki, predvsem v gozdovih, ki po denacionalizaciji niso več pod ustreznim stro-
kovnim nadzorom. 

2. Obalno območje 

Obala je območje stikanja, mešanja in dopolnjevanja morskega in kopen-
skega ekosistema, zato obravnavamo oba: morje in kopno v 15 kilometrskem pasu 
od morja. 

Petnajst kilometrski pas kopnega zavzema praktično celotno območje občin 
Koper, Izola in Piran. Zanj je značilna izrazita naravnogeografska in družbenogeo-
grafska dvojnost med obalno akumulacijsko ravnico in gričevnato-flišnim zaledjem. 
Obalni pas je zaradi prednosti, kot so ugodne klimatske razmere, razmeroma ob-
sežne ravne površine primerne za poselitev, komunikacije, industrijo, primerne 
konfiguracije obale za pristaniške dejavnosti in turizem, postal območje preko-
mernega zgoščevanja prebivalstva in dejavnosti. Reliefno razgibano flišno gričevje 
v zaledju, s številnimi majhnimi vasmi na razmeroma ozkih slemenih, s slabimi 
komunikacijskimi povezavami z mestom in z neustrezno infrastrukturo, je razvojno 
zaostajalo, demografsko pa je nazadovalo in kulturna pokrajina je začela počasi 
propadati. 

2.1 N a r a v n o g e o g r a f s k e znači lnost i , ki vp l iva jo na občutl j ivost: 

A. morskega ekosistema 

Morski ekosistem ima le 3,7 km3 vode, obsega 180 km2 in je del Tržaškega 
zaliva, njegova samočistilna zmogljivost je nizka. Povprečna letna temperatura 
morja je 15,8 °C, amplituda med temperaturnima ekstremoma pa je 25,7 °C. 
Slanost morja v Tržaškem zalivu je navadno okoli 37 %o in se poleti, ob povečanem 



dotoku rek, zniža na 35 %o ali celo manj. Slovensko morje ima, zaradi severne 
lege, globoke zajedenosti v kopno, plitvosti, bolj kontinentalni kot maritimni značaj 
in je podvrženo izdatnemu temperaturnemu in drugemu kolebanju (Radinja, 1990). 

Slika 2: Obalno območje 
Figure 2: Costal areas 

Morski tokovi so šibki, glavni teče vzdolž obale v smeri jugozahod-severo-
vzhod, ob rtih pa so zaradi krajevne reliefne izoblikovanosti morski tokovi še mo-
čnejši. V plitvem Tržaškem zalivu sta moč in smer morskih tokov odvisna tudi od 
plimovanja (Orožen, Rejec, 1998). Morska cirkulacija je v splošnem zelo oslabljena 
in pod vplivom plimovanja podvržena sezonskemu nihanju, amplituda plimovanja 
je 66 cm, velike plime nastopijo običajno med oktobrom in novembrom, ko morje 
občasno preplavi tudi nižje obalne ravnice. 

V Severnem Jadranu se voda teoretično obnovi v dveh letih, kar je tudi trikrat 
hitreje kot je povprečje za celotno Jadransko morje, največ pod vplivom dotoka 
s kopna. Zaledje je flišno, zato reke ob izlivu v odlagajo na morsko dno večje 
količine flišnih preperelin, s tem pa tudi hranljive snovi, zato je obalno morje že 
po naravi podvrženo k evtrofizaciji. Naravna evtrofnost in večje količine alg, bakte-
rij in mineralnih delcev rečnega in preperelinskega izvora povzročajo značilno 



kalnost in slabo osvetljenost vode ter zamuljenost morskega dna (Štirn, 1989). 
Med prvotnima izlivoma Rižane in Badaševice je na južni strani Koprskega 

zaliva nastal plitvi Škocjanski zatok, ki je bil v začetku 20. stoletja še solinarsko 
območje. V Škocjanski zatok se stekajo sladke vode iz dela stare struge Bada-
ševice in iz razbremenilnika reke Rižane, preko preliva pa je povezan z morjem v 
koprski luki. Obstoječi zatok je z železniškim nasipom razdeljen na dva dela, ki 
sta povezana s prepusti (Zakon ..., 1998). 

Slovenski morski ekosistem odlikuje, podobno kot druga obalna morja, velika 
biološka produkcija, vendar z osiromašeno vrstno pestrostjo in s tem znižano eko-
sistemsko stabilnostjo. 

B. kopenskega ekosistema 

Kopenski ekosistem slovenskega obalnega območja se deli na obalno in 
vlažno ravnico ter flišno gričevje, ki ne presega 400 metrov nadmorske višine. 
Fiiš ni odporen na preperevanje in erozijo, zato prihaja na tej podlagi, ki jo voda 
hitro razjeda, do pogostega plazenja. Erozija prsti se pojavlja predvsem na flišnih 
pobočjih, kjer je vegetacija izkrčena. Poleg tega odnašajo vodni tokovi erodiran 
material ter ga odlagajo v akumulacijskih ravnicah (Plut, 1979). 

Najtoplejša so prisojna pobočja, kjer do 250 metrov nadmorske višine gojijo 
oljko. Na naplavnih ravnicah se z oddaljenostjo od obale minimalne temperature 
znižujejo zaradi občasne temperaturne inverzije. Pojavlja se predvsem pozimi in 
spomladi, v zimskih mesecih pa so pogostejši še megleni dnevi. Ob morju imajo 
trije poletni meseci padavinski deficit, med majem in septembrom zavre suša rast 
poljščin na gričevju. Vodni tokovi imajo dežni režim z visokimi vodami med novem-
brom in aprilom, njihovo občutljivost pa povečujejo ekstremno nizki poletni pretoki. 

2.2 Prevladujoči an t ropogen i pritiski na: 

A. morski ekosistem 

Na kakovost vode v obalnem morju vpliva predvsem dotok površinskih vodnih 
tokov. Rižana je močno onesnažena s komunalnimi, industrijskimi in kmetijskimi 
odplakami, Dragonja prinaša predvsem komunalne, Badaševica pa industrijske 
odplake. Obalna naselja praviloma nimajo ustreznega predhodnega čiščenja ko-
munalnih odplak, zato neposredno onesnažujejo morsko vodo, v poletnih mesecih 
pa je dotok še povečan zaradi velikega števila turistov. Količina komunalnih in 
industrijskih odpadnih voda, ki se izlivajo v morje, znaša povprečno 20 l/sek. 
(Špes in sodelavci, 1998). 

Agrarne emisije obremenjujejo vode s hranilnimi spojinami ter pesticidi, iden-
tificirani so prekomerni vnosi dušika preko Rižane. Biologi pa opozarjajo še na 
zmanjšano primarno produkcijo v morju v okolici gojišč školjk (Štirn, 1989). 



Velik antropogeni pritisk na morski ekosistem predstavlja še turizem. Tu ne gre 
le za odpadne vode iz turističnih objektov, ampak tudi za emisije iz plovil. Ob neu-
strezni skrbi za okolje lahko tudi marine postanejo onesnaževalec obalnega morja. 

Morski promet pomeni predvsem potencialno nevarnost. Ob morebitni nesre-
či ali ob neupoštevanju tehničnih in ekoloških zahtev pri pretovarjanju lahko pride 
do izpusta olj, nafte ali drugih škodljivih snovi. Podobno velja tudi za luške deja-
vnosti s skladišči, terminali, silosi in z oskrbo več kot 2000 ladij na leto. 

B. kopenski ekosistem 

8.7 priobalna ravnica ter obalno gričevje do 200 metrov nadmorske višine 

Osnovna značilnost priobalne ravnice je koncentracija različnih dejavnosti 
(poselitev, industrija, turistični objekti, promet...), kjer se dopolnjujejo, včasih pa 
tudi nasprotujejo interesi različnih uporabnikov prostora, predvsem prihaja do 
nasprotovanja interesov s turistično dejavnostjo. To območje zavzema tretjino po-
vršja obalnega območja in ima domala 90 % prebivalstva regije z nadpovprečno 
gosto poselitvijo — 553 preb./km2 (Požeš, 1994). Obalne ravnice in nižja gričevja 
so primerna za kmetijsko rabo, kjer so ugodne ekološke razmere za pridelavo ze-
lenjave in sadja, saj je sončnega obsevanja nad 2200 ur na leto, povprečne letne 
temperature pa se dvignejo nad 12 °C. Intenzivna kmetijska raba ogroža prsti 
predvsem zaradi velike porabe mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih pripravkov 
(nevarnost akumuliranja v prsti in izpiranja ter nalaganja v pridelkih). Zato preko-
merna in zlasti neracionalna uporaba mineralnih gnojil ne pomeni le potencialne 
nevarnosti za onesnaževanje prsti, ampak tudi morja ali kopenskih vodnih virov. 

V celotnem varovalnem območju vodnega zajetja Rižane je 10.851 hektarov 
kmetijskih zemljišč. Z vodovarstvenega vidika je pomembno, da je okoli samega 
zajetja le 40 % kmetijskih zemljišč obdelanih, ostala pa se zaraščajo. V celotni 
strukturi sedanje rabe kmetijskih površin prevladuje travinje (ekstenzivna pride-
lava), ki obsega več kot polovico površin, sledijo zemljišča v zaraščanju, njive in 
trajni nasadi, ki zahtevajo bolj intenzivno obdelavo pa zavzemajo le dobrih 12 % 
vseh kmetijskih površin (Kmetijski inštitut..., 1994). Ravnice ob spodnjih tokovih 
rek so meliorirane, zgrajeni so vodni zadrževalniki za namakanje, s čimer se je 
posredno zmanjšala biološka raznovrstnost ekosistema. Za namakanje se 
uporablja tudi voda iz prekomerno onesnažene Rižane. Onesnaženost te reke se 
poveča predvsem dolvodno od ankaranskega križišča, ko se spremeni v mrtvo 
reko z visoko koncentracijo tekalnih koliformnih bakterij, hranilnih snovi, suspen-
diranih snovi, kadmija ipd. 

Nevarnost za vodovarstvene pasove Rižane pa ne predstavlja le kmetijstvo, 
obremenjeni so še s številnimi drugimi akutnimi in potencialnimi viri onesnaže-
vanja, kot so odlagališča odpadkov (najbolj nevarna so odlagališča v požiralnikih 
ali površinskih vodah, ki poniknejo in imajo neposredno povezavo z vodnim virom, 



najmanj nevarna pa so odlagališča na nepropustni podlagi), nevodotesno kana-
lizacijsko omrežje, neurejena gnojišča, cesta, železnica (letno se po teh prome-
tnih poteh prepelje preko 1 milijona ton naftnih derivatov in več kot 150.000 ton 
kemikalij; MOK, 1997). 

Največji porabniki pitne vode so turistični objekti (sezonska povečanja po-
rabe), industrija, Luka Koper, poraba v gospodinjstvih pa znaša v povprečju 126 
litrov dnevno na osebo in je približno enaka slovenskemu povprečju. V zadnjem 
desetletju poraba vode počasi pada, kar kaže na njeno racionalnejšo rabo, tudi 
zaradi visoke odkupne cene. Stara mestna središča obalnih mest se srečujejo 
še z zastarelo in neustrezno vodovodno napeljavo, zato se v omrežju izgubi do 
30 % pitne vode. 

Sedanji sistem vodooskrbe nima več rezerv v obstoječih vodnih virih, zato bo 
potrebno iskati možnosti v novih virih pitne vode (Malni pri Postojni, akumulacija 
Padež, Kubed, Olika; Balaban, 1998). 

Naravne samočistilne sposobnosti ozračja (dobra prevetrenost) in relativno 
manjši viri emisij so omogočili, da se obalno območje ne srečuje s problemi pre-
komerne onesnaženosti zraka. Občasna in kratkotrajna merjenja pa so opozorile 
na izstopajoč in naraščajoč problem povečanih koncentracij ozona. Zanj je zna-
čilno, da je to v bistvu sekundarni polutant, ki nastaja po kemični reakciji pre-
težno prometnih emisij in z absorbcijo UV žarkov. Ob nadpovprečni prometni 
obremenjenosti magistralne ceste proti Črnemu Kalu in obalne ceste pa predvi-
devamo (meritev ni), da gre v njuni neposredni bližini tudi za prekomerno one-
snaževanje zraka z dušikovimi in ogljikovimi oksidi, ogljikovodiki in svincem. 

Največji pretok vozil imata magistralna cesta Ljubljana - Koper (preko 15.000 
vozil dnevno) in obalna cesta (preko 25.000 vozil dnevno). Prometna obreme-
njenost, ki je sezonsko potencirana, vpliva tudi na povečan hrup. Meritve so po-
kazali, daje hrup povečan tudi ob prometnicah v mestnih stanovanjskih območjih, 
kjer dosega raven med 65 in 70 dBA podnevi in 5 0 - 6 0 dBA ponoči, kar je že 
kritično hrupno obremenjevanje. Glede na tuje izkušnje o odzivnosti prebivalcev 
na hrup, stanovanjska območja z več kot 65 dBA, označujejo kot "črna območja", 
tu je namreč že ogroženo zdravje in so potrebni ukrepi za zmanjšanje hrupa 
(Špes in sodelavci, 1998). Povečan hrup in prašne emisije nastajajo tudi v luki, 
predvsem pri pretovarjanju in skladiščenju, vendar so lokalno omejene. 

B.2 flišno gričevje in kraško obrobje 

Zaledje kaže v zadnjih desetletjih povsem inverzno podobo kot priobalno ob-
močje. Z litoralizacijo je obalni pas doživljal močne pritiske raznovrstnih deja-
vnosti in hitro populacijsko rast, flišno gričevje in kraško obrobje pa je v tem času 
zajela močna depopulacije, prebivalstvo se je v povojnem času zmanjšalo za 
skoraj polovico. Mnogi zaselki in manjša naselja so le še ruševine. 

Nekdanje obdelovalne površine je začel zaraščati manj vredni gozd, grmovje 



in ojstrica. Na flišnih slemenih so propadale kulturne terase. Številni lokalni vodni 
viri so bili zanemarjeni ali opuščeni, zato današnji razvoj temelji na uporabi pitne 
vode iz regionalnega vodovoda, kar še povečuje njeno izgubo v sistemu. 

V zadnjem času pa se že kažejo znaki revitalizacije tistih naselij, ki so pro-
metno dostopnejša. Zaradi preobremenjenega okolja ob obali, se povečuje zani-
manje za mirnejše in prijetnejše podeželje, kar pa že povzroča počasno izgubo 
identitete istrske pokrajine. Razpršena poselitev, ki spreminja gručaste vasi v 
nepregledna pozidana območja ali dolge vasi pomeni tudi ekstenzivno zazidanost 
in s tem potratno rabo površin v reliefno občutljivem območju. Taka gradnja tudi 
onemogoča racionalno ureditev komunalne oskrbe (Požeš, 1994). Nekatera na-
selja (predvsem na skrajnem vzhodnem obrobju) še vedno nimajo urejenega 
odvoza odpadkov, kar pospešuje nastanek divjih odlagališč. 

3. Kraški ekosistem 

Kras s posebnimi reliefnimi, vodnimi in podzemnimi pojavi obsega okoli 43 % 
celotnega ozemlja Slovenije, razvil se je predvsem na apnencu in dolomitu. Naj-
večja sklenjena kraška območja so v južni Sloveniji, ki po zgradbi pripada dinar-
skem krasu (primorski, notranjski in dolenjski kras), drugi del pa je t.im. visoko-
gorski kras, ki je razvit v Julijskih in Kamniških Alpah, delno tudi v Karavankah 
(Habič, 1989). Za kraške pokrajine je značilno kamnito površje z vrtačami, udor-
nicami, uvalami, kraškimi polji, kraškimi ravniki ter suhimi in slepimi dolinami. 
Površinska vodna mreža je zelo redka, saj meteorna voda skozi prepustne 
kamnine odteka v podzemlje in oblikuje kraške votline (Mihevc, 1998). Kraški 
ekosistem notranje Slovenije je pretežno gozdni na visokih kraških planotah. 
Nekoliko več kmetijskih zemljišč, gostejše poselitve in gospodarskih dejavnosti 
je na kraških poljih in v podoljih. Kraške pokrajine so v povprečju redko pose-
ljene, so pa gosto prepredene s pomembnimi prometnimi potmi. 

3.1 N a r a v n o g e o g r a f s k e znači lnost i ekosistema, ki povečujeujo 

n jegovo občut l j ivost 

Zaradi prevlade kemičnega preperevanja kraškega površja, razpokanosti 
skladov, njihove prepustnosti in kraške podzemne hidrografije, je kraški eko-
sistem trodimenzionalen. Razvodnice na krasu navadno ne potekajo po sleme-
nih, ampak po neznanem podzemlju visokih kraških planot. Z njih odtekajo vode 
na več strani in v različna povodja. Kraški vodni tokovi pa so zaradi skromnega 
strmca ali podzemnega pretakanja ekološko zelo občutljivi (Plut, 1988). 

Pri razlagi naravnih samočistilnih sposobnosti dinarskega kraškega eko-
sitema je potrebno upoštevati razlike, ki se pojavljajo na eni strani med visokim 
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Slika 3: Kraška območja v Sloveniji 
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(visoke kraške planote) in nizkim krasom (nizke kraške planote in ravniki) in na 
drugi strani med globokim in plitvim. V prvem primeru izhajajo razlike iz nadmor-
ske višine, hidroloških in podnebnih razmer, vegetacijske odeje, v drugem primeru 
pa jih pogojujejo hidrološke razmere in debelina zakraselega (suhega) sloja. 

Na visokih kraških planotah padavine poniknejo globoko v kraško podzemlje 
in odtekajo po razpokah in špranjah v obrobne izvire. Prevotljenost tega krasa je 
majhna in v podzemlju se zadržuje razmeroma malo vode. Izdatnost izvirov pa je 
odvisna od padavin in velikosti zaledja. So pa izviri na obrobju tega krasa pri-
merni za oskrbo. V nizkem krasu pa se pretakajo alohtone in avtohtone vode 
(kraške in nekraške). Ob nizkih vodah zastajajo v podzemlju ujete vode in tokovi 
se prekinejo, ko se na površju posušijo ponikalnice. Ta vodni režim je v veliki meri 
odvisen od padavin ter od pretakanja z višjih v nižje kraške predele, zato prihaja 
do mešanja vod iz različnih virov, kar pogosto vodi do njihove onesnaženosti ter 
slabše kvalitete in so manj primerne za oskrbo s pitno vodo (Habič, 1989). 

V globokem krasu se voda iz ponikalnic in padavin zbira zaradi dobre pre-
pustnosti kamnin v velikih kraških vodonosnikih, kjer so shranjene gospodarsko 
pomembne količine vode. Za kraške izvire so značilni veliki pretoki in stalni dotok 
vode iz velikih globin. Vseh kraških izvirov v Sloveniji je nekaj tisoč, razlikujejo pa 
se po legi, velikosti, režimu, izdatnosti, velikosti zaledij, so pa kraški izviri najiz-
datnejši in najpomembnejši vodni viri v Sloveniji. Ob suši pomeni kraška voda kar 
dve tretjini naših vodnih zalog. Velika prepustnost tal in omejeno naravno čiščenje 
v podzemlju (onesnažena voda se v kraški notranjosti slabo in zelo počasi čisti) 
potencira občutljivost kraških vod (Kranjc, 1998). 

Za kraške kotanje, predvsem polja, so značilne poplave, ki občasno dosežejo 
velik obseg, zato so ta območja doživela že zgodnje vodogradbene posege, da 
bi zmanjšali obseg in intenzivnost poplav. 

Na krasu, kjer ni vododržne podlage, odteka padavinska voda v podzemlje in 
tja odnaša del iz zgornjega horizonta spranih hranljivih snovi, ki niso več dose-
gljive za korenine. Kraška območja so zato podvržena sušnosti, kljub relativno 
velikim količinam padavin v topli polovici leta. Na krasu, kjer kemično prepereva-
nje prevladuje nad mehaničnim, je zemlja pretežno glinasta, kjer je več za rastline 
neizkoristljive talne vlage. Ob obilnejšem deževju zemlja nabrekne, ob suši pa 
razpoka (Gams, 1986). 

Posebnost kraškega ekosistema so tudi klimatske razmere v kraških depre-
sijah, kjer se pogosto pojavljajo temperaturne inverzije. Poleg same oblike pa na 
intenzivnost tega pojava vpliva še vegetacija. V travniških poljih ali vrtačah na-
staja večji temperaturni obrat kot v gozdnatih. V globokih senčnih kotanjah je tudi 
večja relativna vlaga zraka in več je padavin, zmanjšano pa izhlapevanje (Gams, 
1986). V reliefno zaprtih in slabo prevetrenih kraških poljih in podoljih je zmanjšana 
samočistilna sposobnost ozračja in že majhne količine emisije lahko povzročijo 
prekomerno onesnaženost in sprožijo še druge negativne pokrajinske učinke. 

Najznačilnejši kraški pojav so jame, ki nastajajo s korozijskim razširjenjem 



razpok v kamninah, z ekološkega vidika pa pomenijo svojstven kraški biom. V njih 
je popolna tema, visoka zračna vlažnost, stalna temperatura, ni dnevnih, ne se-
zonskih nihanj, glavni vir hrane so organski ostanki, ki jih prinašajo ponikalnice. 
Živali, ki so se prilagodile tem specifičnim abiotskim dejavnikom, so zelo obču-
tljive že na najmanjše spremembe (Tarman, 1992). 

3.2 A n t r o p o g e n i vpl iv i na kraški ekosistem 

Današnja podoba kraške pokrajine se precej razlikuje od prvotne, saj je člo-
vek ta ekosistem že močno preoblikoval. Območja prvotnih pestrih gozdnih se-
stojev so zaradi prekomerne sečnje, pogostih požarov in drugih posegov najprej 
spremenili v goličave, z intenzivnim pogozdovanjem od srede prejšnjega stoletja 
naprej pa postajajo to območja čistih sestojev črnega bora. To so gozdovi, ki 
niso optimalno prilagojeni ekološkim razmeram, so podvrženi požarom, boleznim, 
škodljivcem in naravnim ujmam, po katerih se ponovno poveča erozija, pospe-
šuje zakisanje tal, niti niso dolgoročno ekonomsko donosni (Gams, 1986). Na 
poškodovanost teh gozdov vpliva še kisli dež oziroma onesnaženost ozračja, ki 
ga prevladujoči vetrovi prinesejo čez našo zahodno mejo. 

Pokrajinsko podobo krasa so spremenili tudi z njegovim trebljenjem in z melio-
racijami za kmetijsko rabo bodisi za pašnike, travnike ali njive. Za pašnik so odbili le 
višje, iz prsti štrleče kamenje, za travnike že večji del kamna, odbitine so pokrili z 
rušo, za njive pa so odstranili tudi kamenje do globine ornega sloja (Gams, 1986). 

Med negativne antropogene posege v ta ekosistem lahko štejemo že deset-
letja ponavljajoče posege v kraški vodni sistem. Z urejanjem strug, širitvami ali 
zamašitvami požiralnikov, osuševanji poplavnih predelov ob kraških ponikalnicah 
itd. je povzročena velika ekološka škoda, pozitivni učinki pa so kratkoročni ali pa 
jih sploh ni. 

Vzporedno z naraščanjem porabe vode, narašča količina odplak, ki vedno bolj 
ogrožajo zajete vodne vire. Najbolj onesnažene kraške vode pritekajo z nižjega, 
gosteje poseljenega krasa. Naselja namreč nimajo kanalizacije in ustreznih čistil-
nih naprav. Komunalnim odplakam se pridružujejo še industrijske, z obnavljanjem 
kmetijstva na krasu so podzemne vode izpostavljene onesnaževanju z agrokemij-
skimi pripomočki in gnojili. Za kraški ekosistem je problematično zlasti kemično 
onesnaževanje. Vodni krog od izvira do oskrbovanca in nazaj v izvir je marsikje 
na krasu sklenjen že v nekaj dneh. To pa je prekratek krogotok, da bi naravne samo-
čistilne sposobnosti okolja zmogle očistiti vse škodljive primesi. (Habič, 1989) 

Potencialno nevarnost za kraške vodna zajetja predstavlja še promet, saj se 
čez to območje vsakodnevno prevažajo velike količine naftnih derivatov in drugih 
strupenih snovi, ki bi ob morebitni nezgodi prizadele oskrbo z neoporečno pitno 
vodo. Kraška brezna ali jame se pogosto spreminjajo v greznice, neurejena ali 
divja odlagališča odpadkov. Zaradi spiranja in pronicanja v kraško notranjost, 
imajo ti pojavi lahko tudi širše in nepredvidljive negativne učinke. Na krasu namreč 



še vedno ne poznamo dovolj zaledja vodnih virov, kakor tudi ne vplivnega območja 
onesnaževalcev. 

Tudi ogroženost jamskih ekosisitemov je povezana z onesnaževanjem povr-
šinskih vod, ki s pronicanjem prinašajo komunalne in industrijske odplake in 
ogrožajo občutljive in redke jamske živali. V organsko onesnaženih ponikalnicah 
vdirajo v notranjost podzemnih tokov tudi površinske živali, ki izpodrivajo jamske 
in ogrožajo bogato in zanimivo jamsko favno (Tarman, 1992). 

V turistično obiskovanih jamah povzroča ekološko škodo še stalen nemir, 
osvetljevanje, kopanje kapnikov in sigastih tvorb, zbiranje jamskih živali, neustre-
zne turistične prireditve, spreminjanje površja nad jamami itd. 

4. Podeželje 

Veliko je razlag o tem, kaj je podeželje, kje so meje med podeželjem in urba-
nimi ali suburbanimi območji. V Leksikonu geografije podeželja je razloženo, da 
je "podeželje območje zunaj mest, katerega značilne poteze so manjša gostota 
prebivalstva, prevlada kmetijske in gozdarske dejavnosti v pokrajinski podobi, 
navezanost precejšnjega dela nekmetijskih dejavnosti na kmetijsko pridelavo in 
kmečko prebivalstvo, počasnejšo prebivalstveno rast ali zaradi poudarjenega iz-
seljevanja celo upadanje števila prebivalcev, preprostejša socialna slojevitost,..., 
podeželska naselja imajo nižjo stopnjo centralnosti" (Kladnik, 1999). Različne 
definicije in klasifikacije podeželja uporabljajo tudi države EU, večina pa na kon-
cu postavlja v ospredje socialnoekonomske kriterije (EEA, 1999). Po klasifikaciji 
OECD-a in EUROSTAT-a podeželje (ruralna območja) opredelijo po gostoti po-
selitve (po prvi klasifikaciji je zgornja meja 150 preb./km2, po drugi pa 100 
preb./km2). Različne tipe podeželja ločijo glede na spremembe in razvojne trende 
prevladujočih dejavnosti na: 

• podeželska območja, ki so v neposrednem zaledju urbaniziranih območij in 
jih označuje prepletanje bivalnih, rekreacijskih in industrijskih funkcij, pravilo-
ma demografska rast, intenzivno kmetovanje, povečevanje prometnih tokov; 

• podeželje namenjeno turizmu se praviloma pojavlja v obalnih in gorskih ob-
močjih, (v Sloveniji izraziteje še na krasu), zanj je značilna zmanjšana vloga 
kmetijstva, fragmentacija habitatov namesto prejšnjih večjih sklenjenih površin 
z enakimi pogoji za življenje; 

• podeželje z različnimi dejavnostmi označuje nadaljnja velika odvisnost od 
kmetovanja in razvoj komplementarnih dejavnosti; 

• podeželje s prevladujočo agrarno funkcijo je tam, kjer je kmetijstvo bodisi 
visoko produktivno bodisi efektivno; 

• podeželska območja, ki so slabo dostopna, so v glavnem v visokogorju, 
označuje jih veliko odseljevanje, povratni tok je izjemoma v turistični obliki 
(EEA, 1999). 



Ta klasifikaciji v precejšnji meri ustreza tudi razmeram na slovenskem pode-
želju in predvsem razlikam, ki izhajajo iz različnih oblik in intenzivnosti človekovih 
dejavnosti. Z vidika sonaravnega prostorskega razvoja Slovenije pa velja opo-
zoriti še na različne posege v okolje, ki sprožajo negativne pokrajinske učinke 
oziroma obstaja realna nevarnost, da njihov bodoči razvoj ne bo skladen z ob-
čutljivostjo okolja. Če torej upoštevamo sedanjo morfološko, strukturno, funkcij-
sko, ekonomsko, socialno in predvsem ekološko podobo slovenskega podeželja, 
ga lahko razdelimo v tri tipe: 

• urbanizirano podeželje; 
• stabilno podeželje s prevladujočo agrarno usmerjenostjo; 
• demografsko ogroženo podeželje. 

4.1 Urban iz i rano podežel je 

V Sloveniji so to praviloma območja, ki koncentrično obkrožajo mesta, njihov 
obseg zavisi od gospodarske oziroma gravitacijske moči urbanih središč, od 
prometne povezanosti in tudi od reliefnih razmer. Med večjimi in bližnjimi urba-
nimi središče se njihova podeželska zaledja tega tipa že združijo, kot npr. med 
vsemi tremi obalnimi mesti, v Ljubljanski kotlini ali Dravski dolini. 

Za ta podeželska območja je značilno, da število prebivalcev narašča ali sta-
gnira, in da imajo pozitivno selitveno bilanco, gostota poselitve pa presega slo-
vensko povprečje. V naseljih izstopa velik delež mešanih delavsko-kmečkih družin, 
delež kmečkega prebivalstva pa je že pod 10 %. Število delovnih mest je manjše 
od števila aktivnega prebivalstva in visok odstotek prebivalcev se dnevno vozi na 
delo v zaposlitvena središča (Ravbar, 1998). Sistem javnih prevozov ni vedno pri-
lagojen potrebam, zato hitro narašča število osebnih avtomobilov, s tem se pove-
čuje tudi prometna obremenjenost. 

Okoljski in prostorski pritiski se povečujejo s širjenjem neagrarnih dejavnosti 
in z nastajanjem obrtnih delavnic oziroma manjših proizvodnih obratov. Poten-
cialno so lahko to veliki točkasti onesnaževalci okolja (npr. galvane, vulkanizerji, 
pralnice, čistilnice itd). 

Večkrat prihaja do nasprotovanje različnih potreb in interesov uporabnikov 
prostora, redkeje pa do njihovega dopolnjevanja Naselja se demografsko še kre-
pijo s priselitvami, zato potrebujejo vedno več prostora za novogradnje in infra-
strukturo, kar gre tudi na račun kmetijskih površin. Zaradi razpršene poselitve je 
otežena gradnja kanalizacijskega omrežja ter nadzor in čiščenje odplak. Pogosto 
uporabljajo zgolj greznice, ki ne tesnijo, kar predstavlja veliko nevarnost za one-
snaženje vod. Novogradnje ali adaptacije praviloma niso prilagojene regionalnim 
in krajinskim značilnostim, povečuje se vseslovenska arhitekturna uniformiranost, 
s tem pa se izgubljajo pokrajinsko značilni vaški tlorisi in hiše. Vedno manj se 
upoštevajo naravne danosti in prednosti ekološke gradnje, kakršno so poznali že 
predniki (npr. z upoštevanjem naklona, vetra, osončenosti ...) 





Razpršena poselitev otežuje tudi zbiranje in odstranjevanje odpadkov, zato 
nastajajo nelegalna ali pollegalna odlagališča odpadkov, ki pomenijo veliko breme 
za okolje, posebno če nastajajo v gramoznicah ali ob vodnih tokovih. Količina 
odpadkov je, zaradi hitrega prevzemanja urbanih vzorcev življenja, velika, le del 
organskih odpadkov se v tem okolju reciklira (kompostiranje). 

Zaradi pokrajinske privlačnosti in mozaičnosti v rabi tal (na relativno majhnih 
parcelah si sledijo travniki, njive, vrtovi, gozdni, grmovni refugiji itd.) in bližine mest, 
postajajo ta podeželska območja privlačna za enodnevno rekreacijo (sprehodi, 
kolesarjenje, golf, jahanje itd.). S skladnim in uravnoteženi razvojem lahko postane 
rekreacija dopolnilna dejavnost, lahko pa tudi ogrozi nosilne sposobnosti okolja 
(gosto prometno omrežje, odpadki, škoda na kmetijskih površinah itd.). 

Kmetijska raba tal je intenzivna, čeprav na manjših sklenjenih površinah. Kme-
tijstvo je tržno usmerjeno in prilagojeno tudi potrebam bližnjega urbanega pre-
bivalstva. Produktivnost je visoka, vendar ob visokih energetskih vnosih, kar pa 
generalno pomeni zmanjšano energetsko efektivnost (veliki iznosi ob velikih vno-
sih). Po obsegu energetskih vnosov izstopa intenzivna pridelava zelenjave, sadja 
ali okrasnih rastlin v rastlinjakih. Večja je tudi poraba vode za namakanje 

Biološka raznovrstnost tega ekosistema je razmeroma velika, povečajo ga 
tudi antropogeni vnosi različnih živalskih in rastlinskih vrst pri pridelavi hrane in 
urejanju pokrajine. 

4 .2 Stabi lno podeže l je s prev ladu jočo a g r a r n o usmerjenost jo 

Za ta tip podeželja je značilna demografska stagnacija in uravnotežena seli-
tvena bilanca. Gostota poselitve je za polovico manjša od slovenskega povprečja 
(50 preb/km2), delež kmečkega prebivalstva pa je okoli 15 % in se je ponekod v 
zadnjih desetih letih celo povečal zaradi izgub delovnih mest v industriji, s tem 
pa se je zmanjšala tudi dnevna delovna migracija (Ravbar, 1998). 

Ker gre za značilne agrarne ekosisteme, imamo, za razliko od prejšnjega tipa 
podeželja, večje sklenjene površine iste rabe tal, zato je tudi zmanjšana biološka 
in genetska raznovrstnost. Večja živinorejska gostota pa s presežki živalskih od-
padkov že lahko predstavlja veliko breme za okolje. Ekološko oporečni so pred-
vsem točkovni viri onesnaževanja, povezani s farmsko rejo živali. Najbolj nevarne 
so prašičerejske, manj govedorejske farme, okoljevarstveno najsprejemljivejše 
pa so piščančje farme. 

Pridelava hrana je v tem ekosistemu praviloma povezana z visokimi energet-
skimi vnosi, ki ponekod že presegajo nosilne sposobnosti okolja in njegovih 
pokrajinotvornih sestavin. Zaradi povečane uporabe mineralnih gnojil, zaščitnih 
sredstev (pesticidi!), tekočih goriv, itd. se, predvsem na prodnatih ravninah, po-
javljajo problemi prekomerno onesnažene podtalnice, tekočih voda ali prsti. Naj-
slabše je na območjih, kjer gojijo posebne kulture ( npr. hmelj), tam so izredno 



visoki vložki v obliki gnojil, zaščitnih sredstev in tekočih goriv, pri intenzivnem 
vinogradništvu in sadjarstvu pa je najbolj problematična visoka poraba zaščitnih 
sredstev. 

Doline, ki so jih v preteklih desetletjih preoblikovali z obsežnimi meliorativnimi 
posegi, omogočajo pridelavo na velikih sklenjenih površinah, kjer je zmanjšana 
potencialna nevarnost poplav. Vendar se že kažejo negativni pokrajinski učinki teh 
posegov. Hitro se slabša rodovitnost, zaradi spiranja hranljivih snovi (predvsem 
nitratov), s katerimi izboljšujejo kakovost prsti, so prekomerno onesnažene tekoče 
in talne vode. Večja je nevarnost hitrega širjenja bolezni in škodljivcev, zato je 
povečana tudi uporaba zaščitnih sredstev. Predvsem pa se z melioracijami in pri-
delavo hrane na antropogeno povsem preoblikovanih površinah zmanjša biološka 
pestrost. 

Razpršena poselitev stopnjuje probleme z zbiranjem in odstranjevanjem an-
organskih odpadkov, medtem ko se glavnina organskih odpadkov reciklira (kom-
post, uporaba gnoja ...), s tem se po ekološko najbolj sprejemljivi poti zapre 
energetski krogotok. Zaradi neustrezne ali nezadostne kanalizacijske mreže, se 
še vedno uporabljajo greznice, ki pa imajo pogosto neustrezno lego ali slabo vo-
dotesnost in ogrožajo podtalnico ter skupaj s kmetijskimi emisijami zmanjšujejo 
kvaliteto pitne vode in povečujejo njihovo oporečnost. 

4 .3 Demogra fsko o g r o ž e n o podežel je 

Osnovna demografska značilnosti tega podeželskega tipa, kamor spada slaba 
polovica slovenskih naselij, je zmanjševanje števila prebivalcev. V zadnjem deset-
letju so izgubila domala 15 % prebivalcev. Njihova povprečna velikost ne presega 
100 prebivalcev, prebivalstvo se stara, slabša se izobrazbena struktura, vse sku-
paj pa se generira v pomanjkanju lastnih iniciativ za spremembe in napredek. To 
so območja z izrazito negativno selitveno bilanco. Delež kmečkega prebivalstva 
se v naseljih tega podeželskega tipa giblje okoli 30 %, gledano v celoti pa so to 
redko poseljena območja (Ravbar, 1998). Naselja ležijo v neugodnih reliefnih 
razmerah (hribovje, gričevje), so oddaljena od razvojnih centrov oziroma prome-
tnih poti in večkrat tudi obmejna. 

Kmetijstvo je pretežno ekstenzivno, namenjeno predvsem potrebam tamkaj-
šnjega prebivalstva, zato je tudi velika raznovrstnost pridelave hrane. Tržnih viškov 
je manj kot v ostalih dveh podeželskih tipih. Nižji so tudi energetski vnosi in do-
datki kemičnih sredstev (za povečevanje donosa ali zaščitna sredstva), manjši pa 
je iznos. Tovrstna pridelava hrane je energetsko efektivnejša, poleg tega je manjša 
tudi nevarnost agrarnega onesnaževanja okolja. Biološka in genetska pestrost je 
večja kot v drugih dveh podeželskih ekosistemih. 

Obdelana so le kmetijske površine, ki imajo najugodnejše naravnogeograf-
ske pogoje ali so v bližini naselij. Ostale površine tega agrarnega ekosistema pa 



so podvržene hitremu zaraščanju in propadanju kulturne pokrajine. Sekundarna 
sukcesija sicer povečuje biološko pestrost in je z ekološkega vidika dolgoročno 
pozitivna, z vidika aktualnega prostorskega razvoja države pa negativna. Nadaljuje 
se namreč marginalizacijateh območij in posredno pospešuje koncentracija pre-
bivalstva in dejavnosti v osrednjem — nižinskem delu Slovenije. 

Območja proizvedejo relativno malo odpadkov, odlikuje pa jih visoka stopnja 
recikliranja (organski). Poseben problem predstavlja prinašanje odpadkov na ne-
legalna odlagališča (na gozdne robove, jase, ob potoke in reke itd) iz drugih 
agrarnih in predvsem urbanih ekosisitemov. Kvaliteto bivanja zmanjšuje še neu-
strezna oskrba s pitno vodo (uporaba, kapnice, vode iz potokov ...), neurejena 
kanalizacija in nenadzorovano spuščanje odplak v okolje. 

Vzporedno s socialnoekonomskim nazadovanjem, propadajo stanovanjski in 
pomožni objekti, tako da naselja počasi izgubljajo pokrajinsko značilno podobo 
ter svojo kulturno dediščino. Nekaj arhitekturnih posebnosti so znali ohraniti 
lastniki, ki zgradbam namenjajo novo funkcijo in jih spreminjajo v počitniška 
bivališča. Vdor teh dejavnosti v demografsko ogroženo podeželje pa nosi s seboj 
negativne in pozitivne spremembe, odvisno od ozaveščenosti in potreb občasnih 
priseljencev in avtohtonih prebivalcev. 

5. Urbani ekosistem 

Med vsemi okoljsko problemskimi območji zaslužijo mesta oziroma urbano 
okolje Slovenije posebno pozornost, ne le zaradi obsega in raznovrstnosti po-
segov najbolj agresivnih dejavnosti v ta ekosistem, ampak tudi zaradi zmanjšane 
kvalitete življenja, ki ob degradaciji okolja posredno ali neposredno prizadene 
velik delež prebivalstva naše države. V Sloveniji živi danes namreč več kot 
polovica (50,5 %) prebivalcev v urbanih območjih, upoštevaje še obmestja pa se 
ta delež poveča že na 3 / 4 vsega slovenskega prebivalstva. Intenzivnejša demo-
grafska rast se je, zaradi hitre urbanizacije in intenzivne deagrarizacije začela že 
takoj po letu 1945, najhitrejšo rast pa so ta območja doživela v 60. letih, saj se 
je v nekaterih urbanih središčih število prebivalcev med leti 1961 in 1971 po-
večalo tudi za petino ali več. V 70. in 80. letih so se demografske razmere v 
mestih umirile, hitreje pa je začelo naraščati število prebivalcev v okolici mest, 
suburbanizacija je zajela skoraj tretjino površine Slovenije. Po letu 1981 je bila 
gradnja stanovanjskih hiš v urbaniziranih obmestjih že večja kot v samih mestih. 
Povprečna letna stopnja rasti števila stanovanj je v zadnjem desetletju presegla 
demografsko rast, v samih mestih je stanovanjska gradnja dosegla 1,5 % letne 
rasti, v urbaniziranih obmestjih pa že 1,8 % (Ravbar, 1995). 

Urbane ekosisteme označuje velik snovno-energetski pretok, ki pri omejenih 
nosilnih sposobnostih okolja lahko hitro privede do prekomerne onesnaženosti 
oziroma zmanjšane kvalitete življenja mestnih prebivalcev. Mesta so namreč 



območja velikih zgostitev prebivalstva in večine gospodarskih dejavnosti, so 
žarišča inovativnosti in usmerjevalci razvoja širšega zaledja, so tudi središča eko-
nomskega, socialnega ... življenja. Vse te dejavnosti, ki tvorijo in oblikujejo urbana 
območja, so obenem tudi glavni dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto urbanega okolja. 
Vpliv dejavnosti mest na okolje lahko obravnavamo na treh nivojih: 

• globalno: preko porabe energije in naravnih virov, vpliv na globalno onesna-
ževanje; 

• regionalnem: pritiski na sosednja podeželska območja z onesnaženjem, pro-
storskimi pritiski, rekreacijo, posegi v vodne tokove in druge naravne vire; 

• lokalnem: mesta oblikujejo specifično notranje okolje s spremenjeno kako-
vostjo posameznih pokrajinotvornih sestavin, tvori ga tudi grajeno okolje ter 
njena morfologija, struktura in funkcija in promet, ki postaja vse pomembnejši 
dejavnik mestnega okolja. 

V mestnem okolju se izraziteje križajo, nasprotujejo in redkeje tudi dopolnju-
jejo interesov raznovrstnih uporabnikov prostora. Agresivnejše dejavnosti (indu-
strija, promet...), ki so bile glavno gibalo razvoja posameznih mest, so povzročile 
tudi številne negativne prostorske učinke, ki se kažejo predvsem v prekomernem 
onesnaževanju urbanega okolja in njegovi degradaciji. Negativni so tudi vplivi na 
prebivalce tako v zdravstvenem, vizualnem kot socialnem pogledu. 

Po UNESCO-vih priporočilih (Vink, 1983) se kvaliteta življenjskega okolja v 
urbanih ekosistemih ocenjuje po: 

• morfologiji površja, legi, reliefu; 
• klimatskih značilnostih, kvaliteti ozračja; 
• pretoku vode skozi urbani ekosistem, oskrbi s pitno vodo, kvaliteti vod (tekoča, 

pitna, talna ...); 
• odlaganju in ravnanju z odpadki; 
• oskrbi z energijo; 
• hrupu; 
• zelenih površinah. 

Za natančnejše ocenjevanje kvalitete okolja v slovenskih urbanih ekosistemih 
(po OECD-jevih priporočilih) se srečamo s problemom pomanjkanja ustreznih 
podatkov oziroma informacij. Za večino mest nimamo meritev hrupa, pomanjkljivi 
so podatki o odpadnih vodah, zelenih površinah itd. Res pa je, da slednje, zaradi 
relativno hitrega dostopa do izvenmestnih zelenih površin, odločilno ne vplivajo 
na kakovost bivanja v naših mestih. 

Na splošno velja, da predstavljajo urbana območja Slovenije najbolj onesna-
žene pokrajinske ekosisiteme, med procesi onesnaževanja pa izstopa onesna-
ženost zraka in vod; med ostalimi oblikami urbane onesnaženosti je prisotno tudi 
zastrupljanje prsti (zlasti s težkimi kovinami), degradiranost reliefa zaradi ruda-
rjenja, neurejeno odlaganje komunalnih in drugih odpadkov, povečana korozija 
materialov zaradi kislega dežje, večji hrup itd. 





Na podlagi ocene občutljivosti okolja, dosedanjega gospodarskega razvoja, 
obsega in vrste preteklega in aktualnega onesnaževanja okolja ter dosežene 
stopnje degradacije smo urbano-industrijske ekosisteme Slovenije razdelili v 
dva tipa: 

• urbana območja, kjer je okolje že prekomerno ali kritično onesnaženo; 
• urbana območja, kjer obremenjevanje okolja ne presega njegove nosilne 

sposobnosti. 

5.1 U r b a n a območ ja , kjer je okol je že prekomerno ali krit ično 

onesnaženo 

Najbolj onesnažena slovenska urbana območja imajo, kljub njihovi pokrajin-
ski in družbeni ter zgodovinski raznolikosti, nekaj skupnih geografskih značilnosti, 
ki so za naše razmere nedvomno tipične. In to ne le naravnogeografske, temveč 
še bolj družbenogeografske. Tu gre zlasti za okoljske posledice ekonomskega in 
družbenega razvoja sploh, posebej zaradi načrtne industrializacije v drugi polo-
vici tega stoletja in vsega, kar je s tem povezano, vključno s policentričnim raz-
vojem Slovenije in z rastjo številnih, a zato manjših industrijskih krajev, značilnih 
ne le po urbanizaciji, temveč tudi po suburbanizaciji, kar se odraža v degradacijski 
strukturi našega urbanega okolja. 

Močneje degradirana slovenska urbana območja ležijo praviloma v alpskem in 
predalpskem delu Slovenije. Njihova lega na dnu dolin in kotlin stopnjuje stisko 
s prostorom, s tem pa tudi fiziognomsko heterogenost posameznih mestnih delov. 
Zato se industrijske, komunalne in druge funkcije mestnega prostora med seboj 
močno prepletajo. 

Ker so temperaturne inverzije s slabšo prevetrenostjo ozračja pogostejše in 
izrazitejše v hladni polovici leta in, ko z ogrevanjem stanovanj nastajajo tedaj tudi 
največje količine emisij, je v naših mestih opazen letni degradacijski režim z zim-
skimi maksimumi. Pri notranji členitvi mest pa se letni degradadcijski režim med 
posameznimi deli urbane pokrajine še stopnjuje glede na prevlado komunalnih 
oziroma industrijskih emisij. Pri slednjih je namreč onesnaženost ozračja enako-
mernejša skozi vse leto. Na prvi pogled preseneča izrazitost degradiranega okolja, 
čeprav gre za manjša mesta in zato tudi za manjše količine komunalnih emisij, ki 
pa so še vedno prevelike glede na naravne zmogljivosti ekološko občutljivih kotlin 
in dolin, v katerih ležijo. Škodljive emisije dodatno stopnjuje tudi še morebitna 
uporaba slabših vrst domačih premogov. 

Ni naključje, da so najbolj onesnaženi slovenski kraji obenem tudi naša naj-
starejša industrijska središča z več kot stoletno industrijsko tradicijo. Njihovi 
začetki, ki segajo večinoma v drugo polovico prejšnjega stoletja, so se sicer oprli 
na ugodne lokacijske dejavnike, zlasti na ugodno prometno lego, na poceni 
delovno silo, na obrtno tradicijo itd., kar je bilo prav v dnu dolin in kotlin. To pa je 



z ekološkega vidika najmanj ugodno in je z načrtno povojno industrializacijo po-
stajalo vse bolj pereče. 

Pri povojnem prostorskem širjenju mest se je onesnaženost okolja upošte-
vala le posredno, zato je novejša pozidava relativno najmanj onesnaženih delov 
urbane pokrajine bolj naključna ter prej povezana z drugimi omejitvami. Najprej 
se je namreč pozidava zgoščevala znotraj obstoječih mestnih delov, ki so bili pra-
viloma sredi najbolj onesnaženega okolja. S tem pa so se v njih količine komu-
nalnih emisij, predvsem zimskih, še stopnjevale. Toda tudi povsem nove soseske 
so prav tako nastajale v onesnaženem okolju. Šele tedaj, ko je v samih mestih 
začelo primanjkovati prostora, so se ta v večjem obsegu začela širiti navzven, na 
območja, ki so bila sprva zaradi obrobnosti in prometne odročnosti pogosto 
morda manj privlačna za bivanje, vendar sredi čistejšega okolja, čeprav to takrat, 
ko so nastajala, niti ni bilo odločilno. Šele v zadnjem desetletju tudi obrobna, naj-
manj onesnažena podeželska naselja, ki so v povojnih letih prebivalstveno naza-
dovala ali stagnirala, postajajo zavestno privlačnejša za bivanje in številčno po-
novno naraščajo (Špes, 1998). Gledano v celoti pa še vedno ne moremo govoriti 
o degradaciji okolja kot o zelo upoštevanem omejitvenem lokacijskem dejavniku 
pri širjenju stanovanjskih mestnih delov, čeprav so ta z novejšo gradnjo posegala 
v ekološko ustreznejša mestna obrobja. V bistvu so bili pri vsem tem vendarle 
odločilnejši drugi razlogi in ne ekološki, čeprav so z njimi sovpadali. 

Ugotavljamo, da degradacija okolja že postaja dejavnik diferenciacije pokra-
jine, čeprav so razlike v strukturi različno onesnaženih območij še šibke, ponekod 
komaj prepoznavne. Vzroke za nekatere preselitve oziroma prostorske prerazpo-
reditve prebivalstva lahko torej iščemo tudi v kakovosti bivalnega okolja oziroma 
njegovi prekomerni onesnaženosti oziroma v težnji po boljšem okolju. Posle-
dično pa ti procesi negativno vplivajo tako na "okolje odseljevanja" kot na "okolje 
priseljevanja". V prvem prihaja do koncentracije nižjih socialnih skupin prebi-
valstva, ki običajno nimajo materialnih možnosti za izboljšave, nakup okolju prija-
znih naprav (le-te so običajno še dražje), nimajo znanja, motivov, ustrezne ekološke 
zavesti, niti dovolj veljave, politične moči, da bi spodbudili ekološke izboljšave ali 
sanacijo onesnaževalcev okolja — skratka, da bi izboljšali kakovost življenja 
(Špes, 1998). 

Na drugi strani pa ob preseljevanju nastajajo tudi zahteve po novem bivalnem 
okolju, povečan je pritisk na obmestja in na podeželje, ki so po mnenju večine 
Slovencev najprivlačnejša za bivanje. S pospešeno urbanizacijo tega okolja pri-
haja do povečanega obremenjevanja naravnih virov (zemlja, voda. itd.) in večje 
razpršenosti virov emisij v vseh treh agregatnih stanjih (do onesnaževanja zraka 
z ogrevanjem stanovanj, do odplak in trdnih odpadkov). V tej luči bi kazalo raz-
mišljati tudi ob konceptu bodočega poselitvenega modela Slovenije. Ali je z 
našimi geografskimi razmerami bolj uravnotežena koncentracija stanovanjske 
gradnje v večjih soseskah z nadzorovano rabo naravnih virov in sprotnim preči-
ščevanjem emisij ali je to razpršena poselitev, s katero je povezano tudi raz-



prševanje virov emisij, ki jih je teže nadzorovati in predvsem teže čistiti? Vse 
reakcije na negativne pojave v okolju, ki vodijo v preselitve oziroma prostorske 
razporeditve prebivalstva, sprožijo verigo prostorskih sprememb. 

V skupino urbanih ekosistemov s kritično oziroma prekomerno onesnaženim 
okoljem uvrščamo domala vsa večja slovenska mesta, kjer živi največ slovenske-
ga urbanega prebivalstva. Glede onesnaženosti zraka so v 70. in do srede 80. 
let izstopala zlasti naselja z izdatnimi industrijskimi in komunalnimi emisijami 
(manj promet): Ljubljana, Celje, Štore, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Jesenice, 
Medvode, Ravne, Črna. Sredi 70. let je v urbanem okolju s kritično onesna-
ženostjo zraka živelo okoli 15 % prebivalcev Slovenije (36 % mestnega preb.), v 
prekomerno onesnaženem okolju pa še 14 % slovenskega prebivalstva. Po letu 
1980 se je postopoma začel zmanjševati delež industrijskih emisij, predvsem z 
večjo uporabo boljših goriv pa tudi z gradnjo čistilnih naprav, v zadnjem deset-
letju pa predvsem zaradi zapiranja nekaterih tovarn in z zmanjšano proizvodnjo. 
Vse bolj pa se pri onesnaževanju prizemnih plasti zraka povečuje delež komu-
nalnih emisij (ogrevanje v individulna kurišča) in predvsem prometnih. Toda kljub 
temu je leta 1991 je v Sloveniji v prekomerno onesnaženem zraku živelo še vedno 
približno četrtina vsega prebivalstva oziroma 44 % mestnega. 

Ta mesta so se v preteklih desetletjih največkrat srečevala s prekomerno one-
snaženostjo ozračja z S 0 2 in dimom, ki se je stopnjevalo zlasti v zimski polovici 
leta (večja poraba kuriv in neugodne meteorološke razmere). Onesnaženost zraka 
z S 0 2 se sicer nenehno zmanjšuje, a problem kakovosti ozračja ostaja še vedno 
pereč problem večjih slovenskih mest. Vzroke za zmanjšane količine žveplovih 
emisij moramo iskati predvsem v postopnem zapiranju ali posodabljanju starih, 
zastarelih in tudi ekonomsko neracionalnih industrijskih obratov, zmanjšanemu 
številu individualnih komunalnih kurišč in priključevanju na mestne toplarne z 
višjimi dimniki, ki omogočajo hitrejše redčenje emisij, plinifikaciji Slovenije, v 
premogovniških mestih pa v odpravi rudarskega deputata. 

V zadnjem desetletju pa se povečuje onesnaženost z dušikovimi in ogljikovimi 
oksidi, katerih izvor je tudi v povečanem cestnem mestnem prometu. Hitro nara-
ščajo namreč koncentracije omenjenih prometnih emisij in ozona, njihova značil-
nost pa je v tem, da ne poznajo izrazitih letnih nihanj in se zaradi konstantnega 
prometa pojavljajo dokaj enakomerno preko celega leta pa še to močneje v 
najgosteje poseljenih delih urbane pokrajine. 

Več desetletij trajajoče prekomerno onesnaževanje zraka je povzročilo tudi 
poškodbe na naravni in kulturni vegetaciji, zmanjšan je prirast biomase, posle-
dično pa se povečuje potencialna nevarnost erozije prsti na vzpetem delu pokra-
jine. Posamezne zdravstvene analize v najbolj onesnaženih slovenskih mestih so 
opozorile tudi na povečano obolevnost prebivalstva in na težave z dihali (Trbovlje, 
Celje, Mežiška dolina). Zaradi onesnaženega zraka in kislih padavin je opazna 
tudi pospešena korozija in s tem škode na kulturnih spomenikih in drugih 
objektih. Negativni pokrajinski učinki dolgotrajnega onesnaževanja okolja se 



kažejo še v zastrupljanju prsti, kjer se je povečala koncentracija škodljivih snovi, 
ki se lahko potem naprej prenašajo tudi v hrano. 

V starih industrijskih središčih je izrazitejša tudi demografska stagnacija. Ne 
gre le za številčno stagnacijo, ampak tudi za neugodne trende pri socialno-eko-
nomski in izobrazbeni sestavi prebivalstva. Ugodnejšo demografsko sliko in rast 
pa pridobivajo obmestja. Vizualna degradacija mestnega okolja v neposredni 
bližini starih industrijskih obratov znižuje tudi njegovo privlačnost in cene stano-
vanj, ki postajajo zanimiva ekonomsko šibkim socialnim skupinam prebivalstva. 
Stanovanja in zgradbe se ne obnavljajo, njihova vrednost pada. V demografsko 
depresivnih (ekonomsko, socialno, starostno, izobrazbeno) urbanih območjih je 
opazna tudi odsotnost "skupin pritiska", ki bi vzpodbujale ali zahtevale ekološke 
in druge izboljšave. 

S povečevanjem števila prebivalcev, ki živijo v obmestjih, se povečujejo dnevne 
migracije v mesto, kjer individualni prevoz že desetletja nadomešča nezadovoljiv 
in nekvaliteten javni prevoz. Ob slabem prometnem režimu, pomanjkanju par-
kirnih mest se zgošča in počasni mestni promet, kar tudi vpliva na povečane koli-
čine "prometnih emisij" in onesnaženost mestnega zraka. 

Slovenska mesta se pogosto srečujejo še s problemi neustreznega vodnega 
pretoka. V vodovodnem sistemu je velika izguba pitne vode, na drugi strani pa je 
v povprečju slabo poskrbljeno za odpadne vode. Pereče je pomanjkanje komu-
nalnih čistilnih naprav in nezadostno čiščenje industrijskih in komunalnih odplak. 
Tudi onesnaženost urbanih vodnih tokov ostaja še naprej eden največjih okolje-
varstvenih in razvojnih problemov mest in naše države. 

Zbiranje in odvoz odpadkov je v slovenskih urbanih ekosistemih ustrezno in 
primerljivo z državami Evropske skupnosti, večje ekološke probleme pa povzroča 
njihovo odstranjevanje oziroma odlaganje. V Sloveniji je 53 odlagališč odpadkov, 
ki so pretežno namenjena odlaganju komunalnih odpadkov. Na teh bolj ali manj 
zavarovanih površinah se letno odloži domala 86 % vseh komunalnih odpadkov. 
S komunalnimi odlagališči gospodarijo javna podjetja, praviloma se njihova deja-
vnost zaključi z odlaganjem, višjih oblik odstranjevanja (sežiganje, predelave) še 
ne uporabljajo, redki so tudi postopki zmanjševanja njihove prostornine. Večina 
obstoječih odlagališč pa bo polna že v naslednjih 10. letih. 

Pri rudarskih krajih se srečujemo še z degradacijo površja zaradi ugrezanja, 
jalovišč, npr. v Zasavju, Šaleški dolini, Mežiški dolini). 

5 .2 Urban i ekosistemi, kjer obremenjevanje okol ja ne presega 

n jegove nosilne sposobnost i 

Mesta, kjer preteklo ali aktualno onesnaževanje ni zmanjšalo kvalitete bival-
nega okolja, praviloma ležijo na obrobju Slovenije oziroma izven slovenskega 
razvojnega alpskega in predalpskega polkroga. V to skupino sodijo na eni strani 



urbana območja, ki so se pri svojem dosedanjem gospodarskem razvoju izognila 
industrijskim ali termoenergetskim obratom, ki bi močneje onesnaževala okolje 
ali pa jim, na drugi strani ugodni naravnogeografski dejavniki povečujejo nosilno 
sposobnost oziroma zmožnost nevtralizacije emisij. Onesnaženost zraka pravi-
loma ne presega mejnih vrednosti, niti v hladni polovici leta. V večini teh mest pa 
se povečuje problem prometne obremenjenosti in onesnaženosti ozračja s "pro-
metnimi" emisijami. 

Podobno kot druga slovenska mesta, se srečujejo s preveliko izgubo pitne 
vode v vodovodni napeljavi in s problemi oskrbe z neoporečno pitno vodo. Ker 
imajo nekatera med njimi agrarno zaledje z visokimi energetskimi vnosi, obstaja 
potencialna nevarnost za onesnaževanje podtalnice in pitne vode. Poleg neu-
streznega kanalizacijskega omrežja (prepustnost cevi in greznic), je glavni okolje-
varstveni problem pomanjkanje ustreznih čistilnih naprav. 

Le redka pa imajo urejena komunalna odlagališča odpadkov. Praviloma so 
ekološko neustrezna ali pa že na robu svoje zmogljivosti. 

Sklepi 

Analiza pokrajinsko ranljivih območij v Sloveniji, ki so opredeljeni z nacio-
nalnim programom varstva okolja in naj bi jim bodoči sonaravni prostorski razvoj 
namenjal posebno pozornost, je pokazala, da so to predvsem prevelika in pre-
malo regionalno diferencirana območja. Če združimo vseh pet kart in pogle-
damo njihovo geografsko razprostranjenost, vidimo, da pokrivajo domala celo 
državo. Zaradi že omenjene dvojnosti pri izboru kazalcev za ugotavljanje njihove 
ranljivosti, se nekatere pokrajinske enote pojavljajo tudi v dveh ali treh ranljivih 
območjih. S strokovnega vidika je to sicer povsem korektno, postavlja pa se 
vprašanje aplikativne vrednosti tako ohlapnega opredeljevanja pokrajinsko ra-
nljivih oziroma okoljsko občutljivih območij za potrebe preventivnega varovanja 
okolja. 

Območja, kjer bo potrebno posebno pozornost nameniti specifičnim okolj-
skim problemom, so preširoko in presplošno označena tudi glede na veliko in zna-
čilno pokrajinsko pestrost naše države. Vseh pet obravnavanih območij namreč 
vključuje pokrajinske enote, ki se med seboj razlikujejo tako po občutljivosti kot 
tudi po obsegu in intenzivnosti človekovih posegov oziroma po doseženi stopnji 
preoblikovanosti ali celo degradacije. Pokrajinsko najbolj občutljive ali ranljive 
enote pa morajo imeti prednost pri temeljitejših in obsežnejših raziskavah ter pri 
strokovnih presojah nadaljnjih prostorskih posegov. 

Glede na naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti posameznih 
območij in na podlagi dosedanjih raziskav ugotavljamo, da so v posameznih 
območjih najbolj ranljiva: 



v gorskem 
• strma pobočja v nepropustnih kamninah z intenzivnimi denudacijsko-erozij-

skimi in destruktivnimi (plazovi, podori, hudourniki) procesi; 
• turistična območja z obsežnimi posegi v okolje pri urejanju in vzdrževanju smu-

čarskih prog in območja masovnega pohodništva ali drugih nesonarvnih oblik 
rekreacije; 

• prometno preobremenjena gorska območja (prelazi, gorske ceste); 

na obalnem 
• morski ekosistem z nizko samočistilno zmogljivostjo in z dotokom onesnaže-

nih kopenskih vod ter ob sezonsko potenciranem turističnem in prometnem 
obremenjevanju; 

• priobalna ravnica s koncentracijo različnih dejavnosti, katerih interesi si pri 
rabi prostora pogosto nasprotujejo; 

• varovana območja vodnega zajetja Rižane; 

na kraškem 
• kraške vode, ki imajo zmanjšane samočistilne sposobnosti, so pa pomemben 

vir pitne vode, na nizkem krasu prihaja tudi do mešanja vod iz različnih virov, 
vode odtekajo na več strani in v različna povodja, ne poznamo zaledja vseh 
vodnih virov, zato so učinki onesnaževanja pogosto nepredvidljivi; 

• reliefno zaprte in slabo prevetrene kraške depresije imajo zmanjšano samo-
čistilno sposobnost zraka; 

• območja gostejšega prometa; 

na podeželju 
• prodne ravnine z visoko talno vodo in z dobro prepustno ter tanko krovno pla-

stjo, ob povečani uporabi mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev ... je ogrožena 
podtalnica, prihaja do prekomerne onesnaženosti tekočih vod ali prsti; 

• območja z intenzivnim kmetovanjem, predvsem s posebnimi kulturami in veli-
kim energetskimi vnosi; 

• območja večje živinorejske gostote ob farmski reji živali; 
• meliorirana območja; 
• obrobnim, obmejnim in podeželskim območjem na neugodnih reliefnih razme-

rah, kjer prihaja do demografskega odmiranja, propadanja kulturne pokrajine, 
zaraščanja, propadanja kulturne dediščine; 

v mestih 
• najbolj onesnaženim imisijskim območjem mest, ki zaostajajo tudi v gospo-

darskem in socialnem pogledu, a v njih živi velik delež slovenskega prebi-
valstva in praviloma ležijo v predalpskih dolinah ali kotlinah, kjer je povečana 
naravna občutljivost zraka; 

• problemom naraščanja toplogrednih plinov in prometnih emisij oziroma pro-
metne preobremenjenosti mest na sploh; 



• pretoku vode skozi urbane ekosisteme, velike izgube pitne vode, neustrezno 
(ali nikakršno) čiščenje odpadnih vod, prekomerna onesnaženost vodnih 
tokov; 

• odstranjevanju in odlaganju odpadkov; 

• poznavanju in upoštevanju nosilnosti okolja in posameznih pokrajinotvornih 
sestavin za čim bolj uravnotežene in sonaraven razvoj mest; urbani ekologi 
opozarjajo, da se bo prihodnji uravnotežen razvoj mest moral najprej soočiti 
s šestimi zahtevami, ki imajo svojo potrditev in razlago v ekosistemskih meha-
nizmih ravnovesja (nagibanje k stabilnemu ravnovesju, ki ga poznamo v naravi: 
neodvisnost funkcije od količine in produkta, reciklaža, večkratna uporaba, 
simbioza ...): 

— zmanjšati porabo prostora (gradnja podzemnih parkirišč); 

— zmanjšati mobilnost v urbanih območjih z omejevanjem geografskega loče-
vanja med posameznimi sferami človekovih dejavnosti (sfera dela, bivanja, 
oskrbe); 

— zmanjšati urbani osebni transport; 

— razširjati in pospeševati nove informacijske tehnologije; 

— zmanjšati količine odpadkov in pospešiti reciklažo; 

— zmanjšati rabo energije (kombinacija ogrevanja in proizvodnja energije, 

mestne toplarne; Nijkamp, Perrels, 1994). 
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Geographical characteristics 
of the landscape vulnerable areas in Slovenia 

S u m m a r y 

In the National program for the environment protection, adopted by Slovenia 
at the end of the year 1998, also the landscape vulnerable areas are defined. 
Further sustainable development of our country is limited significantly by specific 
environmental problems of the coast, countryside, karst, mountain areas and 
cities. Environmental sensitivity of specific areas can result f rom their increased 
natural sensitivity or limited bearing capacity, or could be the result of the burde-
ning already achieved or of up-till-now human activities. When discussing coastal, 
mountain and karst areas the limited bearing capacities are first to be pointed out, 
resulting from the decreased self-cleaning and regeneration capabilities of the 
landscape-forming components. Landscape sensitivity of the countryside and cities 
depends mostly on the extent of the human interventions or landscape effects on 
the activity of aggressive and unsustainable human activities. 

Landscapes situated over 1000 meters above the sea level are defined as 
mountain areas w i th specific ecological characteristics, with 1600 inhabitants still 
living in 19 settlements in the year 1991 (less than 0.1 % of all Slovene population). 

Bearing capacity of the ecosystem can be decreased by: 

• relief formation and big vertical dismemberment, fostering also the erosion-
denudat ion processes and endanger ing destruct ive geomorpholog ica l 
processes (avalanches, sinking, etc.); 

• steep sides of the hills are protected from the stated processes wi th being 
covered wi th the forests (preservation of undamaged vegetation and only 
selective cutt ing down or clearings in form of smaller separated zones, as ski 
slopes for example, are of the great importance!); 

• self-cleaning capabilities of air are very decreased in narrow Alpine and sub-
alpine valleys; 

• streams are mostly of the headwaters character and of lower quantity of water. 



Anthropological influences affecting the mountain areas are the following: 

• emptying, depopulation, economic and social endanger of the inhabitants, 
poor infrastructural equipment and consequently overgrown and ruined cul-
tural landscape, dilapidation of the architectural characteristics, giving up the 
characteristic living style, food production; 

• building of traffic roads, not taking into account natural limitations, traffic over-
burdening the mountain roads, increased quantity of traffic emissions; 

• construction of skiing centers and expansive ski slopes, usage of snow cement 
and potential threat of pollution of water sources; 

• mass marches or other recreational activities in mountains, which could fasten 
the erosion-denudation processes, environment pollution wi th wastes carried 
f rom the valleys by marchers; 

• managing the forests in unsustainable manner, excessive cutting-off, clearings, 
endangered forests due to polluted air particularly on the account of excessive 
pollution. 

Coast is the area of junction, mixing and supplementing of the sea and coast 
ecosystem therefore both of them shall be discussed: the sea and the coast in the 
extent of the 15 km zone from the sea. Coastal zone is characterised by significant 
natural-geographical and socio-geographical duality between coast accumulation 
plain and hilly-flysch hinterland. Favourable climate conditions, rather expansive 
flat land suitable for settlement, communications, industry, coast configuration 
suitable for the harbor activities and tourism, represent advantageous factors of 
the coastal zone resulting in excessive density of the inhabitants and activities. 
Flysch hills in hinterland with variegated relief, numerous small villages situated 
on rather narrow ridges, wi th poor communication with town and wi th unsuitable 
infrastructure were exposed to retarded development, demographic regression 
and the cultural landscape was slowly heading for destruction. 

Self-cleaning capability of sea ecosystem is poor for the fol lowing reasons: 

• weak circulation of the sea water masses and shallow sea; 

• the water is renewing in 2 years, being influenced mostly by the influx from the 
land, because of washout of mouldings from the flysch hinterland, land waters 
are bringing bigger quantities of fertile substances, resulting in the eutrophy-
cation process, but also causing the sea bottom to be dreggy and muddy; 

• similar to other coastal seas it is characterised by big biological production 
however the species variability being poor and so decreasing the ecosystem's 
stability. 

Important pressures on the sea ecosystem are the following: 

• inflow of the surface polluted waters (with communal, touristic, industrial and 
agricultural wastes); 

• pollution connected to the tourist activity, navigation devices, bathers, marines. 



Geographical characteristics limiting bearing capacity of the land ecosystem: 

• coastal, moist flat lands and flysch hills, not exceeding 4 0 0 meters above the 
sea level; 

• appearance of fog, temperature inversion is significant for the sub-coastal zone 
and wider valleys particularly in winter and springtime; 

• flysch is not moulding- and erosion-resistant, these rocks being usually the 
basis of avalanches and rapidly corroded by water. 

Anthropological influences on the sub-coastal flat land: 

• concentration of different activities (settlement, industry, tourism, traffic); 

• sub-coastal flat land occupying one third of the surface of the coastal area, 
wi th nearly 90 % of the inhabitants of the region and 553 inhabitants/km2 ; 

• big traffic burdening, noise being critically increased; 

• coastal flat lands and lower hills suitable for agriculture, meliorations executed 
at lower streams, water restrainers constructed for irrigation, decreased biolo-
gical variability, also overpolluted Ricana used for irrigation, usage of mineral 
fertilisers represents potential danger for pollution of soil as well as of the sea; 

• water pollution being the most critical in Rizana; 

• water-protecting zones of Rizana are burdened wi th numerous acute and po-
tential polluting sources (refuse damps, unregulated dunghills, agriculture using 
artificial fertilisers, road, railway); 

• drinking water reserves are not satisfactory for supply, unsuitable water supply 
system and big water losses in old city centers, increased water consumption 
in summer months, insufficient canalisation system, unsuitable cleaning of the 
communal sewage. 

Flysch and karst hinterland of the coastal flat land was overwhelmed by: 

• depopulation, many smaller settlements are existing only as ruins, destruction 
of the cultural landscape (destruction of terraces, overgrowing); 

• recently the revitalisation of more accessible settlements is indicating, which 
is already causing decreased identity of the Istrian landscape; dispersed set-
t lement; 

• waste collection is not yet organised in some settlements, resulting in exis-
tence of wild refuse dumps. 

Karst w i th its typical relief, water and underground features is occupying 
about 4 4 % of all Slovene territory. It developed on limestone and dolomite 
ground. Karst ecosystem of interior usually not running along the mountain ridges 
but through the unknown Slovenia is mainly represented by forests situated on 
high karst plateaus. Agricultural land, more dense settlement and economic 
activities are somewhat more concentrated on the karst polja and podolja, karst 
landscapes being thinly populated, but crisscrossed closely wi th important traffic 
roads. 



Sensibility of the karst ecosystem is increased due to the following reasons: 

• chemical mouldering of the karst surface, cracked strata, permeability of the 
same and karst underground hydrography; 

• watersheds on the karst are underground of the high karst plateaus; 
• karst water streams are characterised by moderate slope or underground current; 
• economically important water quantities are kept in big karst water-carriers; 
• karst areas are the subject of drought, the soil being mostly clayey; 
• climate conditions in karst depressions with frequent temperature inversions. 

Anthropological influences on the karst ecosystem: 

• changed structure of forest vegetation, secondary forest is less biologically va-
riegated and is not as adapted to the karst ecological conditions; 

• landscape image was changed with meliorations; 
• big ecological damage was caused by repeated interventions into the karst 

water system (draining, enlarging or reduction of the sinkholes); 
• water polluting with communal, industrial and agricultural sewage; 
• karst water sampling points are endangered potentially by thick traffic system, 

transporting every-day high quantities of oil derivatives and toxic chemical 
substances; 

• karst chasms or caves are usually changed into cesspits, unregulated or wild 
refuse dumps; 

• endanger of the cave ecosystems is connected to the pollution of the surface 
waters; 

• caves, being visited by the tourists, are damaged ecologically also by permanent 
disquietude, illumination, sapping of stalactites and of formations of calcareous 
sinter, collection of cave animals, inappropriate touristic entertainment, chan-
ging of the surface above the caves, etc. 

Regarding the morphological, structural, economic, social and particularly eco-
logical image of the Slovene countryside we classified the same into three types. 
Urbanised countryside, surrounding the urban centers, is characterised by: 

• favourable demographic conditions, above-average population density and big 
share of half-farming families; 

• pressures (spatial and environmental) of the non-agrarian activities, loss of agri-
cultural land on the expense of settlement, infrastructure, dispersed building; 

• intensive food production, high productivity, but by the means of high ener-
getic inputs (decreased energetic effectiveness), big water consumption, also 
for irrigation; 

• biological variety is quite big; 
• quantities of wastes are big, only part of the organic wastes are to be recycled, 

environment pressures are represented also through wild refuse dumps; 
• due to rather dispersed settlement, building of the canalisation system is quite 

aggravated as well as supervision and cleaning of the sewage; 



• newly-constructed buildings or adaptations are not adapted to regional and 
landscape characteristics. 

Stable countryside with agrarian orientation is characterised by: 

• demographic stagnation, equilibrated migration balance, share of the rural 
population is amounting to about 15 % and population density under 50 inha-
bitants/km2; 

• bigger serried areas of the same cultures, resulting in lower biological and 
genetic variety; 

• areas are classified into this group, being transformed in the past with agro-
meliorational interventions, numerous negative consequences of such inter-
ventions presented today; 

• high energetic inputs, somewhere exceeding bearing capacity of environment, 
bigger cattle-breeding density and consequently actual and potential danger of 
excessive animal wastes, potential and actual danger of pollution of soil and 
underground water as a result of high inputs of mineral fertilisers and pesticides. 

Demographically endangered countryside is characterised by: 

• demographic stagnation, ageing, worsening of educational structure, lack of 
own developmental initiatives, with the share of the rural population amoun-
ting to about 30 %; 

• areas are classified into this type of countryside, situated in unfavourable relief 
conditions (mountains, hills), border areas, distant from the developmental cen-
ters or traffic roads; 

• agriculture is mostly extensive, variety of food production is big; 
• cultural landscape is rapidly overgrown and decayed, although secondary suc-

cession is increasing the biological variety and is long-term positive from the 
ecological point of view, it is having negative effect from the point of view of 
the actual landscape development; 

• biological and genetical variety is bigger than in the previously mentioned 
countryside types; 

• energetic inputs are smaller, consequently danger for agrarian environmental 
pollution is smaller; 

• high level of waste recycled, areas are producing relatively small quantities of 
wastes, problem is originating from carrying of the same from other places; 

• unsuitable supply with drinking water is decreasing the living quality (usage of 
rainwater, water from streams, etc.), unmanaged canalisation system; 

• parallel process of the socio-economic stagnation is also decay of residential 
fund and loss of landscape's characteristical architecture and cultural heritage, 
some being preserved with transformation of the same into weekend houses. 

More than half (50.5 %) of the Slovene inhabitants is living nowadays in urban 
areas and if taking into account also suburban areas this share is increasing to 
3 / 4 of all Slovene population. All bigger Slovene cities with the biggest share of 



urban inhabitants, over 60 % of all Slovene urban inhabitants, are classified as the 
urban ecosystems with over-polluted or critically polluted environment. Such 
settlements are by the rule old industrial, mining and energetic urban settlements. 
They are characterised by: 

• demographic stagnation of city centers, outskirts indicating more significant 
demographic growing; 

• traditional polluters S02 and smoke are more and more replaced by typical 
traffic polluters (NOx and CO); 

• generally air pollution is decreasing in the last years (closing down of industrial 
plants, introduction of gas) which could not be holding true for pollution and 
quality of running waters where shortage of cleaning devices is representing 
a big problem; 

• unsuitable communal refuse dumps; 
• visually unattractive living environment, lower prices, which are attracting eco-

nomically worse situated social groups of inhabitants, flats and buildings are 
not refitting, consequently their values are exceeding; 

• traffic is pointing out more and more from among all environment problems; 
• damages of natural and cultural vegetation, decreased adhere in growing, in-

creased possibilities for the soil erosion on ascensional part of the ecosystem. 


