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SPREMEMBE V ZEMLJIŠKIH KATEGORIJAH V SLOVENIJI 
(Gradivo za geografsko monografijo o Sloveniji) 

Igor V r i š e r * 

O b pripravah za geografsko monogra f i j o o Slovenij i se je pri orisu kmetijstva 
med drugim zastavilo vprašanje o nekdanji in sedanji rabi zemljišč. Obravnava j e iz 
več razlogov otežena: 1. spreminjala se j e metodolog i ja opredel jevanja in za jemanja 
podatkov, 2. viri podatkov so dokaj različni in 3. slovensko narodnostno ozeml j e j e 
bilo in j e deloma še vkl jučeno v različne države. S pričujočim poroči lom žel imo: 

- opozorit i na vire in metodo log i j o zbiranja podatkov o vrstah rabe zemlj išča; 
- prikazati stanje 1. 1900, za katerega j e mogoče podati še najbo l j celovito, po-

drobno in metodološko najmanj vprašl j ivo podobo o rabi zemljišč v času, ko sta se 
industrializacija in urbanizacija slovenskega ozeml ja šele pričeli; 

- napraviti nekatere pr imerjave stanja 1. 1900 s sedanjimi razmerami. 

1. Viri 

O d uvedbe franciscejskega katastra 1817-1827 so se v kmetijski davčni politiki in 
statistiki uvel javi le zemlj iške kategori je . Z njimi se j e označevalo prevladujočo rabo 
zemljišča ali vrsto zemljišča, to je , kaj se na zemljišču prideluje oz iroma, kaj na n jem 
raste1. Avstro-ogrska statistika je uporabljala tudi vmesne kategor i je ; to so bili pri-
meri , ko je zemlj išče izkoriščalo več različnih uporabnikov. Teh navedb pa ni objav-
ljala za najmanjše ozemel jske enote - katastrske občine, temveč le za več je upravne 
enote (sodni in politični okraj i ter dežele)2 . Zbrano gradivo so v času Avstro-Ogrske 
občasno, vendar na daljša razdobja, prenovil i in s tem skušali ohraniti zanesljivost 
podatkov. Ena od pomembnejših revizi j katastra je bila 1. 1896 in njene rezultate je 
statistični zavod na Dunaju publiciral ob objavi podatkov o popisu prebivalstva 1. 
1900 po katastrskih občinah3. 

V Kral jev ini Jugoslaviji so s takšnim za jemanjem podatkov nadaljevali , žal pa so 

jih publicirali le za okraje 4 oziroma upravne občine5. 

Na ozeml ju, ki j e prišlo 1. 1918 pod I ta l i jo , so 1. 1929 zelo podrobno popisali 
kmetijska zemljišča po novih upravnih občinah in provincah. Podatke so po prirod-
no-geografskih enotah in občinah objavil i v »Catasto agrario«6 . S Slovenci posel jeno 
ozeml je j e bilo za je to v publikacijah za province Pul j , Reka , Trst, Gorica in V idem. 

* Dr., redni univ. profesor. Oddelek za geografijo. Filozofska fakulteta. Univerza Edvarda Kardelja, Ašker-
čeva 12, 61000 Ljubljana, Y U 
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Vpel ja l i so tudi številne nove in drugačne opredel itve zemljiških kategori j , tako da so 
podatki le delno primerlj ivi s prejšnjimi in kasnejšimi registracijami. 

Na avstrijskem Koroškem so nadaljevali avstro-ogrski način za jemanja podatkov 
o zemljiških kategori jah. Objav l ja l i so jih v »Anbauf läche und Ernteergebnisse im 
Gebiet d. Republik Österreich, Wien , 1920 . . . « 

Z geografskega gledišča j e izredno zanimiv pregled o deležu ornic na ozeml ju, 
naseljenem s Slovenci in na bližnjih ozemlj ih, ki ga j e napravil za predvo jne razmere 
S. 11 e š i č7. Podatke je zbral in obdelal po katastrskih občinah, predvsem po gradivu 
iz 1. 1900. 

Zb i ranje podatkov so večidel opravljal i okrajni kmetijski referenti preko občin-
skih uprav, oziroma so jih registrirali s prijavami na katastrskih uradih. Navedbe za 
Primorsko so bile natančnejše kot pa za Dravsko banovino8 . Nasploh pa je zaneslji-
vost podatkov pešala, ker lastniki zemljišč niso sporočali sprememb in ker so bile sta-
re osnove za katastrski elaborat zaradi sprememb v kmetijski tehnologi j i in razmer na 
tržišču čedal je bol j zastarele in nestvarne9. 

M e d drugim j e bil to eden od vzrokov , da so v povojni Jugoslaviji začeli zbirati 
podatke o zemljiških kategori jah tudi zavodi za statistiko. Čeprav j e bil namen te sta-
tistike predvsem ocenitev kmetijskih pridelkov, se je sčasoma razširilo opazovanje tu-
di na zemlj iške kategori je. Statistično opazovanje so opravl ja le posebne cenilne ko-
misije10, kasneje pa posebni cenilci. Ozeml j e SR Sloveni je j e bilo razdel jeno na okoli 
300 cenilnih okol išev, ki so zajemali 5-10 katastrskih občin11, vendar tako, da so 
združevali katastrske občine iz istega »katastrskega okra ja « . Tako obstajata sedaj za 
ozeml j e SR Sloveni je dva vira podatkov o zemljiških kategori jah: starejši, napravljen 
na osnovi zemlj iškega katastra, ki skuša z občasnimi revizi jami slediti spremembam, 
in drugi, statistični, ki se opira na vsakoletne ocene posebnih ocenjevalcev, oz iroma 
upošteva ustrezna poročila organizacij združenega dela v kmeti jstvu.* Eni in drugi so 
medsebojno primerlj ivi edino na ravni sedanjih upravnih občin. Strokovnjaki obeh 
upravnih služb priznavajo, da se podatki iz enega in drugega vira znatno razl ikujejo 
od stvarnosti, vendar niti eni niti drugi nimajo sredstev, da bi registriranje približali 
stvarnim razmeram, čeprav obsta ja jo v sedanjosti številni postopki in metode , ki 
omogoča j o hitro in učinkovito rev iz i jo zemljiškega katastra in celo n j egovo vsebinsko 
razširitev11. Po teh strokovnih mnenjih se podatki o zemljiških kategorijah tudi za 20-
25% razl ikujejo od stvarnih, še zlasti tam, k jer je zaradi družbenega razvoja prišlo do 
znatnih sprememb v rabi prostora. 

O rabi tal na avstrijskem Koroškem v povo jnem času objav l ja podatke »Le top is 
koroške dežele«1 2 . Navedbe prinaša za upravne občine. Za Furlanijo - Julijsko kraji-
no pa ob jav l j a j o podatke vsakokratni popisi kmetijstva (npr. 1. 1982). 

2. Zemljiške kategorije 

Franciscejski kataster je razlikoval naslednje vrste zemljišča: po l j e , travnik, 
pašnik, gozd in vinograd; poznal pa je tudi zemljišča z mešano kulturo, kot npr. po l je 
ali travnik ali vinograd s sadnim drev j em, po l je z v inogradom itd., kot tudi nekatere 

Dodatna slabost kmetijske statistike je delitev podatkov na dva vira. Navedbe o zasebnem kmetijstvu zbira-
jo po cenilnih okoliših, o družbenem sektorju pa s poročili delovnih organizacij. Posledica dvotirnosti sta 
neenotnost in slaba primerljivost podatkov. Ta način zbiranja podatkov je nedvomno preživet. 
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posebne rabe: zelenjavni vrtovi, okrasni vrtovi, nasadi hmelja ali tobaka, njive z olj-
kami, močvirja, kamnolomi, stavbišča, reke in potoki itd. Praviloma se je vedno na-
vedlo tisto kulturo, ki je zajela večji del parcele14. Pri objavljanju podatkov o zem-
ljiških kategorijah so običajno izpuščali izjemne in malo prisotne kategorije (npr. 
ronki, travniki s sadnim drevjem, pašniki z gozdnim drevjem, prelogi, lazi, logi, 
planine), oziroma so jih združevali v enotne kategorije. Tako so ob objavi podatkov 
revidiranega katastra iz 1. 1896 razdelili zemljišče na naslednje kategorije: skupna 
površina, rodovitna površina, njive, vrtovi, vinogradi travniki, pašniki in gozd3. 

Kmetijska statistika v predvojni Jugoslaviji je rabo zemljišč razširila še z novimi 
samostojnimi kategorijami: sadovnjaki, močvirja in trstišča, ribniki in nerodovitno5. 
Catasto agrario6 je tudi vpeljal nekatere nove kategorije: zemljišča z drevjem (odsto-
tek zaraščenosti med 5 in 50%, če pa presega 50% je zemljišče šteto kot posebna dre-
vesna kultura), med sadovnjake je uvrstil oljčne in murvine nasade, pri gozdovih je 
izločil kostanjeve gozdove. Posebno kategorijo so tvorila zemljišča, katerih raba med 
ornicami, travnimi površinami ali vinogradi ob popisu ni bila jasna in so bila očitno 
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začasno opuščena. Spremenjeni sta bili opredelitvi travnikov in pašnikov. 

D o nadaljnjih sprememb v statistiki zemljiških kategorij je prišlo po drugi sve-
tovni vojni. Tako je kmetijska statistika v prvih povojnih letih (do 1. 1955) vpeljala 
novo kategorijo »senožeti« (ali košenice), ki so j o izločili večidel iz pašnikov15. Z njo 
so označevali slabše travnike, ki so jih enkrat letno kosili. Pričeli so tudi združevati 
njive in vrtove zaradi težav pri razlikovanju. Znatne spremembe v opredeljevanju 
zemljiških kategorij je vnesel novi zakon o zemljiškem katastru ( U L SRS 16/74), ki je 
v členu 6. predvidel nov pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč ( U L SRS 28/79) 
in pravilnik o vrstah rabe zemljišč ( U L SRS 41/82). Z njim so na novo opredelili po-
samezne katastrske kulture in vpeljali nekatere nove, doslej neuporabljene kategori-
je , kot so plantažni sadovnjaki, hmeljišča, barjanski travniki in gozdne plantaže. 
Znatno ožj i pomen je dobila kategorija »vrtovi « . 

Opredelitve posameznih zemjiških kategorij so po pravilniku za katastrsko klasi-
fikacijo zemljišč in v kmetijski statistiki naslednje: 

Kataster ( U L SRS 28/79, čl. 7): 
- Med njive se uvrščajo zemljišča, na katerih go j i jo poljščine, jagodičje, deteljo 

in različne sadike. 
- Med vrtove se uvrščajo zemjišča, na katerih go j i jo povrtnino in cvetje in jih 

redno namakajo. 
- Med plantažne sadovnjake se uvrščajo zemljišča, ki so posajena s sadnim 

drevjem in ki jih ob uporabi mehanizacije intenzivno oskrbujejo ter meri jo nad 
1000 m2. 

- Med ekstenzivne sadovjake se uvrščajo zemljišča, ki so posajena s sadnim 
drevjem, a ne sodijo v prejšnjo skupino. 

- Med vinograde se uvrščajo zemljišča, ki so posajena s plemenito ali samorod-
no trto. 

- Med hmeljišča se uvrščajo zemljišča, na katerih go j i j o hmelj. 
- Med travnike se uvrščajo zemljišča s travo, ki jih je mogoče ekonomično kositi 

vsaj enkrat letno. 
- Med barjanske travnike se uvrščajo zemljišča s travo in preslico na organskih 

ali mineralno-organskih tleh. 
- Med pašnike se uvrščajo zemljišča, ki jih ni mogoče kositi zaradi slabega prira-

sta, strmine, skalovitosti ali nedostopnosti, možno pa jih je uporabiti za pašo. So lah-
ko delno zaraščena z grmovjem, brinjem ali robidovjem. Niso sposobna za njivsko ali 
travniško rabo. 

- Med trstičja se uvrščajo zemljišča, ki so prekrita s trstiko ali drugimi močvir-
skimi rastlinami in jih je mogoče uporabiti v gospodarske namene. 

- Med gozdne plantaže se uvrščajo zemljišča, porasla s hitro rastočimi listavci, 
ki služijo za pridobivanje lesa. 

- Med gozdove se uvrščajo zemljišča, ki so strnjeno porasla z gozdnim drevjem, 
in različne poseke. 

Kmetijska statistika16: 
- N j i ve so zemljišča, ki jih or jemo in na njih sejemo ali sadimo različne vrste 

poljščin. 

- Vrtovi so zemljišča, ki so urejena za trajnejše pridobivanje zelenjave in cvetja. 
- Sadovnjaki so zemljišča, na katerih so posajena sadna drevesa. 

40 



Spremembe v zemljiških kategorijah v Sloveniji 

- Vinogradi so zemljišča, na katerih so zasajeni trsi vinske trte. 
- Travniki so zemljišča, obrasla s travo, ki se redno kosi za pridobivanje sena. 
- Pašniki so zemljišča, obrasla s travo in grmičev jem, izkoriščajo se za pašo. 
- Ribniki so zemljišča, ki so naravna ali umetna vzrejališča rib. 
- Trstičja in močvir ja so močvirna zemlj išča, porasla s trstičjem, travo in drugi-

mi močvirskimi rastlinami. 

- V gozdna zemljišča se uvrščajo vse površine, porasle z gozdnimi drevesi in 

grmičev jem. 

Iz pr imerjav j e razvidno, da obsta ja jo dokajšnje razlike pri opredel jevanju zem-
ljiških kategori j , bodisi v številu kategori j ali pa v sami metodološki obrazložitvi. Če 
k temu še dodamo razlike v načinu zbiranja in registriranja posameznih kategori j , ne 
preseneča, da se navedbe razhajajo . Nava j amo primer za občino Ptuj za leto 1981. 
pri čemer j e a ) kataster17 in b ) kmetijska statistika18. 

v ha 
Sadov- Vino- Trav- Paš- Nerodo-

Skupaj Nj ive Vrtovi njaki gradi niki niki Trstičja Gozdovi vitno 

a 64530 15606 20 1740 1668 14788 6321 92 19800 6491 
b 64528 17421 1503 1665 12748 6957 70 19965 4199 

3. Ozemeljske enote 

Z uvedbo franciscejskega katastra je postala katastrska občina temeljna terito-
rialna enota v zemlj iškem katastru. Združevala j e ozeml j e , ki j e glede na posestne 
razmere v pretežni meri sodilo k posamezni vasi ali zaselku. Z dedovanjem in kupo-
prodajnimi pogodbami se j e sčasoma ta homogenost razrahljala. Družbeni razvoj , 
nekmetijska raba tal in drugi posegi v prostor so v sodobnosti docela razvrednotili 
zaokroženost ali zaključenost katastrskih občin. Odstopi lo se j e tudi od pravila o ne-
delj ivosti katastrskih občin. Politične razmej i tve po I . in I I . svetovni vo jn i in še zlasti 
pogoste upravne re forme po 1. 1945 so povzroči le številne dodatne delitve. Na novo 
so bile zasnovane katastrske občine v Koprskem primorju in v nekaterih obmejnih 
predelih, k jer so nove državne me je in neurejeni posestni odnosi terjali radikalnejšo 
rešitev. Podobno je bilo v številnih mestih. Sedaj je na ozeml ju SR Sloveni je 2647 ka-
tastrskih občin9. 

V predvojnih časih so katastrske občine združevali v občine, sodne (davčne) in 
politične okra je , v predvojni Jugoslaviji v upravne občine in okra je , v povo jn i pa v 
občine in sprva tudi v okraje . Podatke se j e večidel ob jav l ja lo le za vsakokratne 
upravne občine, ki pa so, kot rečeno, doživ l ja le na ozeml ju SRS znatne spremembe. 
Neko l iko manj daljnosežne so bile re forme občin na avstrijskem Koroškem (1. 1973) 
in v Furlaniji-Julijski krajini. Vsekakor j e mogoče dobiti podatke po katastrskih obči-
nah edinole na katastrskih uradih in j e tako avstrijsko gradivo iz 1. 1900 i z jemno. Po-
datki po katastrskih občinah omogoča jo , da z nj ihovim postopnim združevanjem iz-
računamo rabo zemljišč za vsakokratne upravne enote, vendar pri tem nehvaležnem 
delu zadenemo na mnoge težave, kot so spremenjen obseg katastrskih občin, delitev 
ali združevanje občin, povsem nova ureditev, preimenovanja ipd. Zaradi vsega tega 
so takšna ozemel jska preračunavanja nezanesljiva in nikoli ne dosežemo absolutne 
natančnosti. Vse to prispeva k dodatni vprašljivosti pr imerjav za daljša razdobja. 
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4. Nekatere računske poenostavitve 

Razl ike v metodolog i j i opredel jevanja in za jemanja podatkov nava ja jo k neka-
terim poenostavitvam. T a k o smo združili kategorij i » n j i v e « in » v r t o v i « , ker so se po-
menske razlike med nj imi spreminjale. Z a kategor i jo » sadovn jak i « smo sodili, da se 
je izoblikovala v bol j intenzivni obliki šele po I. svetovni vo jn i , pred tem je ni bilo ra-
zen kot » t ravniki « ali »pašniki s sadnim drev j em« . Uvrstiti bi j o mogli tudi med trav-
nike (sedaj »ekstenzivni sadovnjaki « ) . Kategor i ja »močv i r ja in trstičja« j e bila v po-
datkih za 1. 1900 uvrščena med neproduktivna tla, sedaj j o uvrščamo med rodovitna. 
V naših pregledih smo j o zaradi lažje primerlj ivosti uvrstili med nerodovitna tla. 

Potrebne so bile tudi nekatere ozemel jske poenostavitve. Tako smo prilagoditev 
novim upravno-političnim in državnim mejam izvedli pri gradivu za 1. 1896 tako, da 
smo zemlj iške kategori je razdelili z istim odstotnim deležem, kot je bila razdeljena 
skupna površina katastrske občine. Če j e npr. pri določeni katastrski občini prišlo v 
Jugoslavijo 5 5 % ozeml ja , smo z enakim deležem računali tudi pri posameznih kate-
gor i jah. S tem smo zagrešili manjše napake, ki pa pomembne je ne vp l iva jo na končni 
zbir. 

Poseben primer je Prekmurje , k jer so bili objavl jeni v ogrski statistiki za 1. 1900 
samo sumarni podatki za okraja Lendava in Murska Sobota1 . V tem primeru smo iz-
računali površino posameznih zemljiških kategori j za sedanje ozeml j e obeh občin na 
predpostavki enakih strukturnih deležev, kot so veljali za celoten okraj . 

Nepo jasn jeno j e ostalo, zakaj se j e površina posameznih katastrskih občin oziro-
ma celotne SR Sloveni je spreminjala, čeprav j e bil nj ihov obseg ves čas enak. 

Izračunani podatki o zemljiških kategorijah za današnje ozeml je SR Sloveni je 
oz iroma sedanjih upravnih občin za leta 19003,19295-6, 195318 in 198117 kaže jo znatne 
spremembe v rabi zemljišč in v medsebojnem razmerju med vrstami zemljišč, kot j e 
to razvidno iz tabele: 

Površine in strukturni deleži zemljiških kategori j na ozeml ju SR Sloveni je 

5. Globalne spremembe zemljiških kategorij med leti 1900 in 1981 

Zeml j iške 
kategori je 1900 1929 1953 1981 

Skupaj ha 
o/ /o 

Nj i ve - v r t ov i ha 
o/ 
/o 

Sadovnjaki ha 
o/ 
/o 

Vinogradi ha 
o/ 
/o 

Travniki ha 
o/ /o 

2 029 920 
100.0 

382 637 
18.8 

2 018 495 
100.0 

342 838 
17.0 

23 846 
1.2 

27 696 
1.4 

310 110 
15.3 

2 027 239 
100.0 

358 475 

2 025 525 
100.0 

264 305 

45 968 
2.3 

340 168 
16.7 

'17.7 
14 849 

0.7 
31 444 

1.5 
347 981 

17.2 

13.0 
41 317 

2.0 
21 363 

1.1 
382 749 

18.9 
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Zemljiške 
kategorije 1900 1929 1953 1981 

Pašniki ha 
o/ /o 

Gozdovi ha 
/o 

Nerodovitno ha 
/o 

334 368 
16.5 

838 431 
41.3 

88 348 
4.4 

309 960 
15.3 

810 767 
40.2 

193 278 
9.6 

302 197 
14.9 

861 023 
42.5 

111 269 
5.4 

222 420 
11.0 

962 118 
47.5 

131 250 
6.5 

Poglavitne spremembe so bile naslednje: 

1. Izredno močno so se zmanjšale površine n j i v i n v r t o v , in sicer za 
116.315 ha. Nj ihov delež je padel od prvotnih 18,8% na 13,0%. Nazadovanje je bilo 
najbolj izrazito po 1. 195319 in so ga po vsej verjetnosti pospešile socioekonomske 
spremembe po drugi svetovni vojni. Zmanjšanje* je šlo predvsem na račun manj kva-
litetnih njiv v odročnih, gorskih in hribovskih legah in na manj rodovitnih tleh. Manj 
ugodno pa je, da je bilo zmanjšanje tako po absolutni kot po relativni vrednosti ven-
darle zelo močno tudi v tistih naših pokrajinah, kjer je bilo nasploh največ polj : v Po-
murju (upad za 9 , 4% ) , Podravju ( - 1 0 , 3 % ) , Posavju ( - 7 , 4 % ) in na Dolenjskem 
( - 5 , 7 % ) . Ze lo močan upad beležimo tudi v Zasavju, vendar tamkajšnja polja niso 
nikoli veliko pomenila. Na alpskih in kraških območjih, kjer je bilo njiv in vrtov že 
tako le okoli 7 -10% od celotnih tal, je znašalo zmanjšanje 3-5 % . Poleg opuščanja 
njiv je k upadu nedvomno veliko prispevala tudi povojna urbanizacija20, ki se je pra-
viloma s stanovanjskimi, industrijskimi in komunikacijskimi gradnjami širila prav na 
gradbeno najbolj ugodnih njivskih površinah, npr. v občinah Maribor, Ve lenje , v Za-
savju, Jesenice, Škof ja Loka, Nova Gorica itd. Negativno bilanco niso mogle zboljša-
ti niti nekatere širokopoteznejše melioracije v Pomurju, Podravju in na Vipavskem, 
čeprav naj bi prinesle okoli 18.000 ha nove obdelovalne zemlje21. 

2. Naslednja zemljiška kategorija, katere površine so se zelo zmanjšale, so v i -
n o g r a d i . Ob prelomu stoletja je bilo vinogradništvo še zelo razširjeno po Slove-
niji (45.968 ha) kljub hudim udarcem, ki jih je doživelo zaradi trtne uši. Izguba trga, 
konkurenca italijanskih vin v Primorju, težnje po intenzifikaciji pridelovanja in ko-
mercializacija so postopoma zmanjšali vinogradniške površine za 24.520 ha ali za 
53%. Delež vinogradov se je zmanjšal od 2 .3% na 1.1% celotnih tal. Izginili so zlasti 
majhni kmečki vinogradi v klimatsko manj ugodnih legah (npr. v občinah Cel je , Ža-
lec, Sevnica, Trebnje , Ve lenje , Lit i ja) , njihove površine pa so se zmanjšale tudi na 
območjih, ki imajo še sorazmerno ugodne pogoje za vinogradništvo (npr. občine No-
vo mesto, Lenart, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur). D o povečanja vi-
nogradniških površin je prišlo, kot je razvidno iz Belčeve razprave22, le ponekod 
(Lendavske gorice, Koprsko primorje) , pa še tod največkrat v okviru družbenega 
sektorja. 

3. Kategorija s a d o v n j a k i se je uveljavila po 1. 1900. V njo so uvrstili nasa-
de sadnega drevja, ki so imeli proizvodni pomen in teh zemljišč praviloma niso upo-

Pri primerjavi je treba upoštevati manjšo statistično »napako«. Uvedba kategorije »sadovnjaki« je za nekaj 
desetink odstotka dodatno znižala delež njiv kot tudi drugih kategorij. 
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rahljali za druge pridelke. Nj ihova površina se je sprva postopoma povečevala in je 
po oceni Belca23 dosegla 1896. leta 21.830 ha (brez Prekmurja), 1. 1953 pa 22.690 ha. 
Po drugi svetovni vojni se je zaradi konjukture na domačem tržišču njihova površina 
znatno zvečala (41.317 ha). Prvi višek naj bi sadjarstvo doseglo med obema vojnama, 
drugega pa v sedemdesetih letih. Upravičena je misel, da so sadovnjaki v subalp-
skem, submediteranskem in dinarskem pa tudi v subpanonskem območju marsikje 
nadomestili vinograde23. Iz Belčeve razprave23 je tudi razvidno, da so se površine sa-
dovnjakov večale vsepovsod po Sloveniji. Iz jema je le Koprsko primorje, kjer je za-
radi pozeb oljk (1929 in 1956) in drugih razlogov (go jenje vrtnin) prišlo do upada. Na 
sadovnjake sedaj odpade 2 ,0% celotnih tal. 

4. V dobro dokumentirani razpravi o spremembah v izrabi zemljišč in preslojit-
vi kmečkega prebivalstva v Sloveniji je J. M e d v e d19 navedel o z e l e n j e v a -
n j e kot enega od najpomembnejših procesov v povojnem razvoju našega kmetijstva. 
S pojmom je označil naraščanje deleža travnikov, pravzaprav vsega travinja, kar naj 
bi bila posledica že pred vojno začete, po vojni pa čedalje bolj vsestrane usmeritve 
kmetijstva v živinorejo. Hkrati s tem procesom naj bi izginjalo tradicionalno kme-
tijstvo, ki je težilo za samooskrbnostjo in je zaradi tega pridelovalo zelo veliko raz-
ličnih poljskih pridelkov. Ozelenjevanje naj bi bilo poglavitni razlog za opuščanje 
njiv v korist travnikov, za intenzifikacijo pridelovanja sena, delno preureditev neka-
terih pašnikov v travnike ter v samem poljedelstvu naraščajočo vlogo krmnih rastlin. 
Novejše raziskave D. Kladnika20 zgornje trditve v celoti potr jujejo. 

Ozelenjevanje in uvajanje krmnih agrarnih sistemov24 sta napredovala zlasti v 
šestdesetih letih zaradi deagrarizacije in drugih socialnih procesov na podeželju. Za-
jela sta prvenstveno ravnine in kotline, še posebej pa subpanonske predele; tako zna-
ša indeks za travniške površine 1981/1900 v Podravju 136, Posavju 154, Pomurju 129, 
v Savinjski regiji 125 in na Dolenjskem 124. Nekol iko manj sta oba procesa zajela 
Osrednjo Slovensko regijo. Na alpskih in dinarskih kraških območjih pa je delež 
travnikov v minulih osemdesetih letih nasploh stagniral ali se je celo nekoliko zmanj-
šal. Ver je tno je zaradi naravnih razmer prišlo tu do opisane preusmeritve že prej. 

V celoti je ozelenjevanje povečalo travniške površine v SR Sloveniji od prvotnih 
338.946 ha 1. 1900 na 382.749 ha in se je tako njihov delež povečal od 16.7% na 
18.9%. 

5. Zemljiška kategorija p a š n i k i je doživela v dvajsetem stoletju na našem 
ozemlju znatne nihaje. Nj ihova površina se je sprva še večala: 1. 1900 je znašala 
332.857 ha, 1. 1953 pa celo 413.590 ha. Po drugi svetovni vojni pa je prav ta zemljišča 
v največji meri zajel proces o g o z d o v a n j a , kot je v citirani razpravi J. Medved1 9 

poimenoval čedalje močnejše širjenje gozdov. Nedvomno je ogozdovanje najbol j do-
minanten proces v spreminjanju izrabe zemljišč v sodobni Sloveniji. Gozdne površine 
so se po velikem krčenju v 14. in 15. stoletju po malem stalno večale, še zlasti, ko so 
j im terezijanski odloki priznali obči gospodarski in varstveni pomen. Tudi močna 
sečnja konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja ni zmanjšala njihovih površin. Gozd je 
zasedal opuščene pašnike, planine, opustele samotne kmetije in zaselke in goličave, 
skratka, zemljišča, ki so bili že skraja zelo ekstenzivno izkoriščana zemljišča. Širjenje 
gozda nedvomno pomeni najbolj temeljito spremembo v odnosih med zemljiškimi 
kategorijami in K 1 a d n i k20 upravičeno ocenjuje »ogozdovanje kot prelog druge 
stopnje, ki slejkoprej vodi k nastajanju pušče«. Še posebej je nazadovanje pašnikov 
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potekalo po drugi svetovni vojni, ko se je izredno zmanjšal interes za planinsko paš-
ništvo, vaške gmajne in kraške pašnike. Nj ihova sedanja površina je le še 222.420 ha, 
nazadovali so za 33.2% in njihov delež se je zmanjšal od 16,4% na 10,9% celotnih 
tal. 

Širjenje gozda se je zlasti uveljavilo v alpskih, predalpskih in dinarskih predelih, 
kjer znaša indeks 1981/1900 za gozdna zemljišča na Gorenjskem 114, Goriškem 139, 
Notranjskem 129, Osrednji Sloveniji 119, na Dolenjskem 118 in na Koroškem 116. V 
subpanonskih predelih do ogozdovanja ni prišlo, oziroma je bilo zelo zmerno. V SR 
Sloveniji se je gozdna površina povečala od 838.841 ha 1. 1900 na 861.023 ha 1. 1953 in 
na 962.118 ha 1. 1981 (indeks 1981/1900 je 115.5). Očitno je, da se je ta proces začel v 
petdesetih letih oziroma že med vojno, kajti računi za 1. 1929 še kažejo določeno 
zmanjšanje gozdnih površin. Tako se je delež gozda, ki je nedvomno temeljna in 
trdoživa naravna vegetacija na našem ozemlju, povečal od 41,3% na 47,5%, pri če-
mer pa kaže upoštevati, da je kar »polovica teh gozdov malo donosnih25« zaradi preti-
rane sečnje, slabe nege in slabšanja ekoloških razmer. 

6. Zemljiška kategorija » n e r o d o v i t n o « obsega zelo različna zemljišča: 
skalovje, neizkoriščana tla, stavbe in dvorišča ter komunikacije. Zaradi urbanizacije, 
ki je v sedanjosti glavni razlog njenega širjenja, se je njen obseg povečal od prvotnih 
88.348 ha 1. 1900 na 131.250 ha 1. 1981. Ocene, koliko zemlje zasedejo neagrame de-
javnosti vsako leto na novo, so dokaj različne: Jeršič navaja v gradivu za dolgoročni 
plan SR Slovenije 1200 ha26, Belec 2000 ha21, »Anal iza razvojnih možnosti za dolgo-
ročni plan SR Slovenije«25 pa predvideva, da bo tudi v prihodnje letno pozidanih 
okoli 1100 ha oziroma v najbolj ugodnih okoliščinah okoli 700 ha. Na udaru so zem-
ljišča v najbolj urbaniziranih občinah (ljubljanske in mariborske občine, zasavske ob-
čine, velenjska občina itd.). 

7. Iz vsega tega lahko povzamemo, da M e 1 i k o v a trditev, da so spremembe v 
strukturi zemljiških kategorij (med leti 1900 in 1960) v SR Sloveniji pravzaprav 
skromne27, ne drži več. Teza je očitno veljala za čas Avstro-Ogrske, Kraljevine Ju-
goslavije in za prva leta po drugi svetovni vojni, dokler se niso začeli uveljavljati učin-
ki industrializacije, urbanizacije, modernizacije kmetijstva in nekaterih drugih social-
nih procesov. Za sedanjost je bolj upravičena misel, da je intenzivnost spreminjanja 
še znatno večja, kot j o izkazujejo podatki (J. M e d v e d19). S temi procesi očitno ra-
čuna tudi dolgoročni plan SR Slovenije, ki v »Anal iz i razvojnih možnosti«25 predvide-
va nadaljnje ogozdovanje (gozd naj bi v bodoče zasedel nad 50% tal), zmanjševanje 

kmetijskih zemljišč (na približno 2/5 vseh zemljišč), zlasti na hribovskih, kraških in 
gorskih območjih, ter hkrati koncentracijo kmetijstva na območju osrednje, vzhodne 
in severovzhodne Slovenije, kjer bi bilo mogoče zagotoviti okoli 300.000 ha njiv. 
Površine ornic bi bilo mogoče zvečati predvsem na račun melioracij (do 1. 2000 bi jih 
lahko opravili na 45.000 ha). 

Primerjavo o spreminjanju zemjiških kategorij med 1. 1900 in sedanjostjo smo 
napravili tudi za ozemlja v zamejstvu, na katerih bivajo Slovenci, in sicer za Koroško 
(1900-1983) ter Furlanijo-Julijsko krajino (1900-1981), vendar brez Beneške Slove-
nije, ker zanjo ni podatkov za 1. 1900. Čeprav so primerjave zaradi spremenjenih 
upravnih enot, novih meja, drugačnega zajemanja podatkov ter spremenjenega opre-
deljevanja zemljiških kategorij tvegane ali celo vprašljive, so iz njih vendarle razvid-
ne nekatere težnje v rabi tal. 
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Spremembe v zemljiških kategorijah v Sloveniji 

Spremenjen delež kmetijskih kategorij med leti 1900 in 1981 po regijah v SR Sloveniji 

Regija 
Nj ive in 
vrtovi Vinogradi Travniki Pašniki Gozdovi Nerodovitno 

SR Slovenija a 18,8 2,3 16,7 16,4 41,0 4,8 
b 13,0 1,0 18,9 10,9 47,5 6,4 

Pomurska a 45,5 2,8 16,0 6,3 27,8 2,1 
b 36,1 1,9 20,7 2,3 26,7 6Д 

Podravska a 30,2 6,1 14,9 8,8 36,2 3,8 
b 19,9 2,3 20,8 4,8 38,8 6,2 

Koroška a 15,1 - 9,7 16,5 54,6 4,2 
b 9,5 - 11,2 8,2 66,1 3,7 

Savinjska a 18,1 2,7 14,9 11,1 47,8 5,4 
b 12,3 0,8 18,4 8,7 51,6 5,7 

Posavska a 25,1 4,2 13,2 8,8 48,7 3,9 
b 17,7 3,0 19,5 7,7 44,7 5,4 

Dolenjska a 22,4 3,6 14,6 15,9 40,4 2,9 
b 16,7 1,8 18,0 11,4 46,9 3,8 

Zasavska a 19,5 0,6 11,2 12,9 53,0 2,7 
b 8,3 - 16,4 9,0 58,7 4,9 

Osrednje- a 17,2 0,2 19,6 16,8 42,6 3,5 
slovenska b 11,3 - 21,3 10,8 50,6 4,7 
Gorenjska a 10,9 - 12,2 16,6 49,9 10,3 

b 6,3 - 11,6 10,2 57,8 12,7 
Goriška a 7,6 2,3 21,4 27,0 32,8 8,8 

b 4,5 1,1 20,4 17,7 45,6 10,1 
Notranjska a 9,8 0,1 24,2 21,6 42,5 1,6 

b 5,9 - 22,5 12,4 54,4 4,2 
Obalna a 13,6 5,7 19,2 33,1 24,2 4,2 

b 11,6 3,0 20,7 29,9 27,5 5,7 

a = leto 1900; b = 1981 

V koroških političnih okrajih, v katerih bivajo Slovenci, se je delež njiv in vrtov 
zmanjšal za 5 ,5%, od 21,1% na 15,6%. Nazadovale so tudi površine pod travniki in 
pašniki, in sicer od 22,5% na 19,0%, to je za 3 ,5%. Vsepovsod pa so se zvečale povr-
šine gozdov, v povprečju kar za 7 ,3%; narasle so od 51% na 58,3%. Povečala so se 
tudi nerodovitna zemljišča, od 5,3% na 7 ,1%. 

Podobni procesi so potekali na Tržaškem, Goriškem in v Kanalski dolini. Tudi tu 
je delež njiv in vrtov nazadoval, od 7,5% na 3,1%. Delež »stalnih kultur«, to je vino-
gradov in sadovnjakov, je padel od 4,4% na 3 ,5%, delež travnikov in pašnikov pa ce-
lo od 32,3% na 15,9% in se je potemtakem zmanjšal za 16,4%. Znatno pa se je zve-
čal obseg gozdov in sicer od 22,7% na 33%. Iz tega lahko razberemo, da so tudi v za-
mejstvu potekali podobni procesi, ki pa so bili ponekod še bolj ekstremni (npr. ogoz-
dovanje) kot v SR Sloveniji. 
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Spremembe v zemljiških kategorijah v Sloveniji 

THE CHANGES IN CATEGORIES OF LAND IN SLOVENIA 
Igor V r i š e r 

(Summary) 

The article treats the changes in categories of land in Slovenia between 1900 and 
1981. It shows sources and methods for data collecting of categories of land and 
probability in quotation. 

The changes in the last eighty years were taking in four directions: 1. Areas of 
fields with gardens and vineyards are reducing ( from 382.637 to 264.305 ha, respecti-
vely, from 45.968 to 21.363 ha) all over Slovenia. A t the some time concentration and 
intensification of farming on the suitable agricultural land is appearing in the north 
east, east and central part of Slovenia. Fields and vineyards above all on the worse 
agricultural land are abandoning (Figure 1). 

2. Areas of medows are increasing ( f rom 340.168 to 382.749 ha) which is an ef-
fect of stock-farming specialization in Slovene agriculture. It emerges above all in 
subpanonian Slovenia (Figure 2). 

3. Forest areas are increasing above all on account of pastures. The spreading of 
forest areas is one of the most important cultural geographical process in contempo-
rary Slovenia. It can be seen above all in the west part of Slovenia (Figure 3). 

4. Infertile areas are spreading ( from 88.348 to 131.250 ha) mostly because of 
urbanization. 

This process has began after the second World war. Before that, relations bet-
ween categories of land were relatively stable. It is an effect of industrialization, urba-
nization and agricultural modernization. 
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