
Geografski vestnik, Ljubljana, LIX (1987) 

UDK 911.2(497.12:234.32) = 863 
UDC 911.2(497.12:234.32) = 20 

OMEJITEV ALPSKEGA OZEMLJA V SLOVENIJI 

Ivan G a m s * 

Pri urejanju pete številke Geographica Iugoslavica (Ljubljana 1984), s katero 
smo geografsko javnost, zbrano na 25. mednarodnem geografskem kongresu, imeno-
vanem Pariz-Alpe, opozorili na preveč prezrti slovenski oz. jugoslovanski del Alp, se 
je po dolgem času spet obnovilo vprašanje, kolikšen delež našega ozemlja zavzemajo 
Alpe. Na to vprašanje smo zadeli tudi ob načrtovanju regionalno-geografske mono-
grafije Slovenije. O nejasnosti v geografiji in v javnosti pričajo primeri publikacij, ki 
na raznih straneh pripisuje Alpam v Sloveniji različni obseg (na primer: Slovenske 
gore, CZ, Ljubl jana 1984; Geographica Iugoslavica 5; 27. številka Münchener Stu-
dien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie-Raumstrukture der randalpine Bereiche 
Bayerns und Slowenien, 1984). Od odgovora na zastavljeno vprašanje zavisi tudi 
mnenje , koliko smo Slovenci alpski narod. 

1. Alpsko-dinarska meja 

V slovenski literaturi je o tej meji obširneje zadnji pisal A. Melik (1935, 1963). 
Omenja (1963, 18), da je vladalo od rimskih časov do druge polovice preteklega sto-
letja mnenje o enotnem alpskem loku na severni strani Apeninskega polotoka čez Ju-
lijske Alpe in po savsko-jadranskem razvodju do Kvarnerja ali celo do Senja. To 
mnenje se je opiralo samo na orografski kriterij in na lego. Takrat še niso poznali ne 
geotektonske sestave in ne podrobne litologije spornega ozemlja. V drugi polovici 
preteklega stoletja so po prvih geoloških rekognosciranjih poleg orografije pričeli 
upoštevati tudi litološko sestavo, ki tudi vpliva na značaj reliefa. Na tej osnovi je 
Neumann (1882) predvidel zahodno mejo Dinarskega gorstva po Soški dolini med 
Tolminom in Solkanom. Detaljno geološko kartiranje proti koncu preteklega stoletja 
in na začetku tega stoletja je postavilo v ospredje razmejitve geotektonsko sestavo. 
Toda na tej osnovi predlagane meje niso bile enotne, vendar so potekale na zahodu 
večinoma na prostoru med Postojno (N. Krebs, A. Suppan) in Nadižo (F. Kossmat), 
na severozahodu do Škofje Loke (Marinelli, vse po Meliku, 1935, 18). Melik (1935, 
20) se je oprl predvsem na različno (alpsko in dinarsko) tektonsko usmeritev in je to 
utemeljeval z besedami: »Ni dvoma o tem, da mora tudi geograf upoštevati dejstva 
tektonike in ako govore v skladu s površinsko prirodo za določeno razmejitev, se ne 
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smejo znatnejši predeli žrtvovati na ljubo morfografsko vidnejši ločnici«. Na zahodu 
Slovenije se je Melik pri razmejitvi oprl zato predvsem na Kossmata (1913) in na kar-
ti (o. c. pod. 3 na str. 19) ter v tekstu predvidel mejo po idrijsko-kobariško-breginj-
skem narivnem stiku, ki doseže dolino Tilmenta pri Pušji vasi (Venzone). Vendar je 
na karti hribovje v Terski Beneški Sloveniji prištel Predalpskemu hribovju, ostalo 
Beneško Slovenijo pa izločil kot posebno podenoto »predalpsko hribovje z dinarsko 
zgradbo«. Na drugem mestu se v tekstu (str. 20) zavzema za mejo po Nadiži. Med 
Soško dolino in Ljubljanskim barjem so se manj razhajala mnenja o alpsko-dinar-
skem stiku in tu je Melik začrtal mejo po črti Bača-Grahovo-Cerkno-Spodnja Idri-
ja-Žiri-Vrhnika. 

Na Dolenjskem se je Melik pri razmejitvi v glavnem naslonil na N. Krebsa 
(1906) in jo predvidel na črti Šmarje-Sap-Višnja gora-Stična-dolina Temenice in 
dalje na Krško dolino in po severnem obrobju Gorjancev mimo Brežic v hrvaško Po-
savino. 

Omenjeno alpsko-dinarsko razmejitev Slovenije je Melik s tekstom in pregledno 
karto (pod. 2, str. 22) ponovil 1. 1963 v novi Sloveniji. Že 1. 1954 pa je izdal prvo knji-
go regionalnega opisa Slovenije z naslovom Slovenski alpski svet. Legenda tu objav-
ljene podobe (št. 1., str. 9) z naslovom »Slovenski alpski svet« deli alpski svet na viso-
ko gorovje, predalpsko hribovje in sredogorske skupine ter na kotline. Ta delitev je v 
skladu z naziranjem iz Slovenije 1935. V isti knjigi Slovenski alpski svet deli ozemlje 
še podoba št. 3 (str. 16) z naslovom Slovenske Alpe in drobna pokrajinska razčleni-
tev. Ta pa daje k Alpam le naše visokogorske skupine in Celovško kotlino, torej 
ozemlje, ki ga knjiga tudi obravnava. To dvojnost Melik opravičuje z besedami (o. 
c., 7): »Ko govorimo o alpskem področju, moramo razlikovati pravi visokogorski 
alpski predel ali kratko: Slovenske Alpe, od predalpskega predgorja, ki obdaja viso-
ko gorovje na zunanjih straneh. Alpsko predgorje ima še alpsko zgradbo in hribinsko 
sestavo, toda po višinskih odnošajih ter po licu reliefa pomeni prehodni pas...«. Me-
lik je pri tem očitno upošteval spremenjeno omejitev Alp v javni rabi. R. Badjura je 
v svojem vodniku Jugoslovanske Alpe (Ljubljana 1922) opisal vse ozemlje »med 
Dravo in Kolpo, italijansko-avstrijsko mejo in Sotlo«. Po zadnji vojni pa se je pojmo-
vanje naših Alp v turistični geografiji spričo alpskega smučanja, alpskega pašništva, 
alpskih planinskih koč in podobno, vedno bolj omejevalo na visokogorske Alpe. Tem 
spremembam in Meliku je sledila tudi slovenska geografska literatura. Ilešič (1972, 
1974, 1981), ki je v svoji razpravi iz 1. 1974 opisoval alpske in predalpske pokrajine v 
okviru alpske makroregije, je pri svoji fiziognomski delitvi Slovenije ločeval dve ma-
kroregiji, visokogorsko s Celovško kotlino in sredogorsko s kotlinami. Taka delitev 
je zašla tudi v srednješolski učbenik (Gams, 1983). 

Ponoven pretres alpsko-dinarske meje izziva mnenje, da more imeti nova ma-
kroregija Predalpski svet le interno, slovensko, ne pa širše, evropske veljave in je za-
to vprašljiva (Gams, 1984). Drug izziv pomenijo novejše geotektonske razmejitve 
Alp in Dinaridov. Te razmejitve so še daleč od enotnosti. To priča tudi publikacija 
avtorjev Petkovič-Andželkovič-Nikolič (1976), ki so prikazali razlike v dotedanji 
geološki literaturi. Po J. Cvijiču se namreč te razmejitve geografi, razen Zeremskega 
(1973), (razmejitve po orografski usmerjenosti - Gams, 1981 - tu ne upoštevamo), 
nismo lotevali. Večjo težo kot mnenja poedinih geologov imajo za nas tolmači h geo-
loškim kartam, ker gredo skozi roke komisij zveznega geološkega zavoda. Tolmač... 
(1969) h pregledni geološki karti Jugoslavije v merilu 1 : 500.000 razmejuje v Sloveni-

14 



Omejitev alpskega ozemlja v Sloveniji 

ji Alpe od Dinaridov po visokogorskih in sredogorskih Karavankah. Po starejši geo-
loški literaturi je to približna meja Centralnih Alp. Po drobnih navedbah v tolmačih k 
geološkim kartam v merilu 1 : 100.000 iz Slovenije sklepamo, da del naših geologov v 
glavnem pristaja na tako delitev (npr. Buser, 1979, 41). Premru (1980, 1983) prišteva 
ozemlje, ki je v mezozoiku predstavljalo večinoma evgeosinklinalno območje, k Juž-
nim Alpam, miogeosinklinalno območje pa k Dinaridom. Nekateri tolmači izločujejo 
t.im. balatonske nize (Pleničar-Premru, 1977). Sporna je tudi pripadnost tako ime-
novanega slovenskega tektonskega jarka, ki je bil zlasti v zahodnem delu v mlajšem 
terciarju in kvartarju bistveno zožen ob narivih, ki so ugotovljeni do 19 km širine. 

Vsaka geografska razmejitev, in tudi naš alpsko-dinarski stik, zavisi od kriteri-
jev. V našem primeru je potrebno podčrtati, da sta Alpe in Dinarsko gorstvo oro-
grafski enoti. V tem smislu se geografi pri omejitvi Alp že doslej nismo povsem rav-
nali po geotektoniki in smo v Severovzhodni Sloveniji ozemlje z alpsko geotektonsko 
sestavo prištevali k subpanonski Sloveniji. V novejšem času geografi ostajamo pri 
enotnem gorstvu Alpe, čeprav imajo Južne Apneniške (točneje rečeno: Sedimentne) 
Alpe dinarsko tektonsko zgradbo. Ker pa vlada na stiku Alp in Dinarskega gorstva 
na obeh straneh gorovje, je potrebno stik ugotavljati po različnem značaju vzpetega 
sveta. Te razlike so naslednje: 

1. Alpsko visokogorstvo in sredogorstvo v Sloveniji predstavlja pretežno sleme-
nasto (grebenasto) - dolinasti (kotlinasti) relief, 

2. V Dinarskem gorstvu prevladuje platojasti (ravniški) kraški relief z nerazvito 
ali slabo razvito dolinsko mrežo. Izjeme so otoki rečnega reliefa v flišu in neprepust-
nih permokarbonskih sedimentili. Fluviokraški relief s plitvimi dolinami in občasno 
površinsko vodno mrežo je prehodnega značaja. 

Pri ugotavljanju reliefne energije v obsegu kvadratov 1 km x 1 km so razlike med 
alpskimi in dinarskimi regijami dokaj očitne (gl. Gams, 1983 a). Prav tako so med 
obema makroregijama očitne razlike v regionalni strukturi (Gams, 1983). Naj tu 
omenimo le obliko ozemlja s sklenjenim obdelovalnim zemljiščem, gostimi cestami, 
gostimi večjimi naselji, centralnimi in industrijskimi kraji, z naraščajočim prebival-
stvom. V alpskem območju je to v obliki pasov (vzdolž širših dolin) in v dinarskem 
svetu v obliki otokov, navezanih na večje kraške depresije. Izjemi sta do neke mere 
nizki kras in fluviokras. 

3. Alpe, alpsko ozemlje in alpski svet so sinonimi in med njimi ne kaže iskati raz-
lik v obsegu ozemlja. Nimata pa enakega pomena Dinarski kras in Dinarsko gorstvo. 

Na osnovi razloženih kriterijev je tu prikazan podrobnejši alpsko-dinarski stik, s 
pripombo, da so znotraj obeh enot tujerodni otoki. 

Dokaj jasen je stik alpskega sredogorja in dinarskih planot po dolini Soče med 
Mostom na Soči in Solkanom. Zahodno se s Kambreškim začenja sredogorje, ki se 
nadaljuje v Beneško Slovenijo, vzhodno pa z Banjščicami dinarske planote. To mejo 
je opisal že Neumann (1882). Ni pa po istem kriteriju mogoče prišteti dinarskim 
planotam Idrijskega hribovja kot celote. Melik (1960, 479) pravi o njem: »Planote so 
med globokimi vrezanimi debrskimi dolinami ter grapami povečini izredno dobro 
ohranjene in zelo ravne«. To delno drži za stično območje med škofjeloškim in Idrij-
skim hribovjem med dolino Idrijce in Žirovsko kotlinico. Med dolino Idrijce na se-
veru in Trnovskim gozdom oziroma njegovo črnovrško stopnjo je 12 km dolgo in 1.7 
km široko hribovje, kjer je skupno 66 km dolin in grap, dolgih nad 4 km. Slemena 
segajo res do enakomernih višin. Toda vršna uravnava zasluži ime pianotica samo pri 
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Vojskem. Tam v osamljeni Vojskarski planoti niha v obsegu 3,5 x 4 km površje med 
1129 in 980 m. Če Idrijsko hribovje omejimo na jugu z dolino Trebuše in Belce, spa-
da po svoji reliefni energiji med najbolj strme v Predalpskem hribovju (Gams, 1983 
a). 

Med Idrijo in Logatcem vlada v prevladujočih triasnih sedimentih, med katerimi 
je največ dolomitov, fluviokraški relief, kjer je alpsko-dinarski stik nejasen. Povsem 
planotasto je dinarsko ozemlje južno od črte Idrija-Godovič-Kalce-Logatec-Vrhni-
ka, povsem slemenasto-dolinasto pa severno od črte dolina Idrijce do pod Jaznami-
Žiri-potok Račeva-Smrečje-Šentjošt-Butajnova-Koreno-Horjul-Vrhnika. Tu je 
mogoče potegniti kompromisno mejo po črti Sp. Idrija-Žiri-Sovra-Hotedršica-Kal-
ce-Logatec-Vrhnika. Po tej meji je na priloženi skici splanimetrirano površje alpske-
ga ozemlja. 

Kvartarno dno Ljubljanskega barja je manj tuje alpskemu reliefu kot kraškemu 
dinarskemu gorstvu. Zato meja na njegovem južnem robu ne more biti sporna. Na 
Dolenjskem ima prehodni značaj ozemlje med Grosupeljsko kotlino in zgornjo Te-
meniško dolino, kjer so planote razrezale nekatere globoke doline. Našim načelom 
ustrezen stik je tu izrazil že Melik (1935, pod. 2, s. 23). Po njem so planote Police, 
Leskovška in Metnajska planota dinarske. Vzhodneje lahko shematsko alpsko-di-
narski stik - opremo na avtomobilsko cesto Trebnje-Lešnica ob Krki. Fluviokraško 
dno zahodne Krške kotline, v t.im. Novomeški pokrajini, ima več značilnosti dinar-
skega kot alpskega reliefa. Zato bi bila jugovzhodno od Lešnice najustreznejša meja 
vzdolž Rateškega in Brusniškega potoka. 

O pripadnosti Gorjancev je v literaturi obilo raznih mnenj (glej tudi Melik, 
1935). Ako štejemo Gorjance in Žumberak za enotno gorovje, ni planotasto. Pre-
težno planotast in kraški ali vsaj fluviokraški je razvodni hrbet med Trdinovim 
vrhom, grapo potoka Sušice in povirjem Bregane. To osredje Gorjancev s planoto za 
Šmiklavžem (964 m) in območjem Opatove gore pripada po naših kriterijih dinarske-
mu krasu. Shematski dinarsko-alpski stik bi lahko potegnili od Brusnic čez Javorovi-
co, Gornji Orehovec (nad Kostanjevico), Novo selo Žumberačko, čez Golubice, Pe-
trovičko selo, Sošice-Kordiči, na ozemlju SR Slovenije pa preko Radovice na dolino 
Kamenice in po njej do izliva potoka v Kolpo (vsi omenjeni kraji so označeni tudi v 
Atlasu Slovenije). 

Doslej opisani alpsko-dinarski stik je v novejši jugoslovanski geologiji približna 
meja med Notranjimi in Zunanjimi Dinaridi. 

2. Stik Alp s subpanonsko Slovenijo 

Za ta stik odpade kriterij, po katerem je bila predhodna določena alpsko-dinarska 
meja. Pri naši orografski razdelitvi si ne moremo pomagati z geotektonsko sestavo, 
ker se v Vzhodni Sloveniji mnoge alpske strukture znižajo pod akumulacijske ravnine 
in gričevja, ki nista tipična alpska elementa. Končno je sporen geotektonski stik Alp 
in t.im. podonavske mase (gmote). Za našo orografsko razmejitev Alp tudi ne priha-
ja jo v poštev klimatski kriteriji. Preostane kot najzanesljivejši kriterij značaj reliefa. 
Za Alpe je tipično hribovje/gorovje, za (sub) Panonsko območje širše akumulacijske 
ravnine, gričevje in izolirane in redke gore/hribi. Za tak kriterij se je odločil tudi A. 
Melik (»Potemtakem poteka meja na ločni prelomni črti, ki kaže prehod od gorovja v 
terciarno gričevje Graškega zatoka, tako da nam je vzhodni rob Kozjaka ter Pohorja 
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že alpska meja »...Melik, 1935, 24). Po tem kriteriju je jasna vzhodna alpska meja v 
Podravju. Po njem moramo šteti za Alpe ves niz sredogorskih Karavank vzhodno od 
Konjiške gore, z Bočkim pogorjem, Donačko goro, Macljem in nadaljevanjem do 
hrvaške Ravne gore. Ob njem so tudi hribovite zahodne Haloze, ki prehajajo v gri-
čevnate vzhodne v porečju dravinjskega pritoka Peklače. Če je za razdelitev vzpetin 
na gričevje in hribovje/gorovje mejna relativna višina 150 m,* izjemoma do 200 m 
(Gams, 1986), je sporna Melikova označitev reliefa v porečju zgornje Sotle in Savinje 
v Celjski kotlini za hribovje (gl. Geomorfološko karto slovenskega ozemlja, Melik 
1935, 232/233, na kateri je zahodno od spodnje Hudinje znak za »hribovje v starej-
šem tercialnem zemljišču na panonski strani«, vzhodno pa »hribovje v mlajšem ter-
ciarnem zemljišču«. Skladno s tem je Melik vse to ozemlje štel za alpsko). Izohipsne 
karte nas prepričajo, da prevladuje v rogaškem podolju gričevje (gl. tudi Gams-Ku-
naver-Lovrenčak-Radinja, 1974, skica na str. 60). Preko Sotle se to gričevje povezu-
je z gričevnatim hrvaškim Zagorjem. Prav tako je v prevladi gričevje v Ložniškem 
gričevju, ki smo ga nekdaj imenovali Ponikevska planota. Med 40 pokrajinskimi eno-
tami tega ozemlja jih K. Natek (1984, 82) pet označuje za hribovje, 12 za gričevje, 
druge za doline, podolja, planoto in podobno. Hribovito je predvsem ozemlje med 
Šmartnim in dolino Pireščice. Preko spodnje Pake sega pretežno gričevnato ozemlje 
do Mozirske kotlinice, na severozahod v terciarno in kvartarno osredje Velenjske 
kotline. Med osamljene gore, ki so značilne za južno Panonsko kotlino, sodita v Lož-
niškem gričevju med drugim Gora Oljka in niz Kumberk-Reber ter Resenik-Gora. 
Gričevnato-hribovita meja poteka jugovzhodno od Celja ob Rifniku (568 m), Hru-
šovju (511 m), Javorju (528 m), ob Žusmu (669 m), ob Rudnici, po premočrtni dolini 
Bistrice med Gubnim in Podsredo. Na jugozahod od nje se med Posavskim hribov-
jem na severu in Krškim hribovjem na jugu širi 3-4 km široko sevniško-senovsko po-
dolje, kjer se izmenjavajo griči in hribi (gl. Kokole, 1953). Čeprav je povezano preko 
planotastih vzpetin iz miocenskega apnenca okoli kraja Zdol z nižavjem Krške kotli-
ne, podolje ne kaže uvrščati med subpanonsko gričevje. Po podrobni reliefni analizi 
razpade Krško hribovje na hriboviti del, ki ga predstavlja razvodno osredje in vsa se-
verna stran ob Mirenski in Savski dolini, in na južneje prevladujoče gričevje, ki se 
počasi znižuje v Krško kotlino. Izjema je zahodni del med Laknico in Dolenjskim po-
doljem, ki je domala v celoti hribovit. Če tako določimo alpsko-subpanonski stik, do-
bi nižavje v osredju zgornje Mirenske doline otočni značaj znotraj alpskega ozemlja. 

V opisanih in na karti prikazanih mejah je delež alpskega sveta 45,3 % SR Slo-
venije. Če bi prišteli še Celjsko kotlino in s Slovenci poseljeno ozemje v zamejstvu, bi 
se delež povzpel približno na polovico. 
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BOUNDARIES OF THE ALPS IN SLOVENIA (NW YUGOSLAVIA) 

Ivan G a m s 

(Sumary) 

In accordance with Austrian and Slovene geology in the first half of the 2oth cen-
tury, early Slovene geography determined the Alpine-Dinaric interface along a rat-
her straight line from the town Tolmin in the west to Mt Gorjanci on the Slovene-
Croatian border to the east. But the contemporary Yugoslav geology considers this 
interface mostly as the boundary between the Auter and Inner Dinarides (In its opi-
nion the Dinarides comprise the whole Southern Limestone Alps). The present artic-
le re-examines the range of the Alps in Slovenia on the basis of relief and landscape 
characteristics. On the southern border the ridg-and-valley mountainous Alpine relief 
comes into contact with the Dinaric high plateaus and icarst landscape. The newly 
proposed boundary to the south mostly concides with that described by Melik (1935). 
To the east the boundary between the Alps and the sub-Panonnian region is more 
modified (see map). There lowlands and low hills together with isolated high hills and 
mountains, fall within the sub-Panonnian region. According to this, the central low-
land in the basin of Celje is excluded from the Alps. 

The article thus pleads for the old Alpine boundaries against the new Slovene 
public and geography praxis which limits the Slovene Alps to the high mountains. Ac-
cording to this delimitation the Alps occupy 45,3 % of the Socialistic Republic of Slo-
venia. If we include the area settled by Slovenes in bordering Austria and Italy they 
occupy nearly on half of the people's territory. 

The proposed delimitation also has inplications for the regional geography, 
which devides the territory of Slovenia into different geographical macro-regions. 
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