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KOROŠKA – OD PRETEKLOSTI DO PERSPEKTIV

IZVLEČEK

Ob imenu Koroška imajo posamezniki različne asociacije. Večina nas verjetno pomisli na sloven-
sko pokrajino ob meji z Avstrijo, ali pa na avstrijsko pokrajino ob meji s Slovenijo. Ozemlje nek-
daj enotne vojvodine je skozi zgodovino prehajalo med različne vladarje, ob razpadu Avstro-Ogr-
ske pa je bilo dokončno razdeljeno med dve novi državi. Sledili so diplomatski manevri, a del 
slovenskega naroda je ostal izven matične domovine. 

Pokrajina, ki je ostala na slovenski strani meje je znana po visokem deležu poraščenosti z gozdom 
in ležišči nekaterih rud, kar je v času industrializacije krojilo gospodarski ustroj te pokrajine. Črna 
in barvna metalurgija pa nista pustili pokrajine brez posledic – naravno okolje pa tudi naselja in 
njihovo prebivalstvo so in še vedno plačujejo davek onesnaženosti. Poleg obmejne lege in okolj-
skih bremen je tudi prometna odmaknjenost botrovala k slabšemu razvojnemu potencialu regije. 
Zadnja desetletja se kažejo premiki na bolje. Koroška je postala prepoznana kot zanimiva turistič-
na destinacija, nekateri gospodarski subjekti so našli potencial v marljivi delovni sili, tudi prome-
tna odmaknjenost bo počasi postala preteklost. Ob smelem prostorskem načrtovanju, sodobnih 
tehnologijah in nekaterih novih razvojnih priložnostih se bo tudi Koroška lahko postavila ob bok 
najrazvitejšim slovenskim pokrajinam. 

Določene izzive, s katerimi se pokrajina srečuje, avtorice in avtorji naslavljajo tudi v pričujoči 
znanstveni monografiji. Izpostavljene so tudi nekatere naravno in družbeno geografske prvine, ki 
so lastne Koroški, posamezna poglavja pa črpajo svoje vsebine tudi iz njene preteklosti. 

KLJUČNE BESEDE

regionalna geografija, Slovenija, pokrajina, regionalni razvoj, fizična geografija, družbena geografija
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CARINTHIA: FROM THE PAST TO FUTURE PROSPECTS

ABSTRACT

For Slovenians, the concept of Carinthia (Sln. Koroška, Germ. Kärnten) evokes various associati-
ons. For most of them, the name calls to mind either the Slovenian region along the Austrian bor-
der or the Austrian region along the Slovenian border. Through history, the territory of what was 
once a homogenous duchy was governed by various rulers until ultimately, after the dissolution of 
Austria-Hungary, it was divided between two newly established countries. This was followed by 
diplomatic maneuvers, but part of the ethnic Slovenian population nonetheless remained outsi-
de Slovenia. The part of the historical region on the Slovenian side of the border is known for its 
high percentage of forested land and ore deposits, which shaped the region’s economy during in-
dustrialization. However, ferrous and non-ferrous metallurgy also took a toll on the natural en-
vironment, as well as the settlements and their people; all of these continue to suffer from the 
consequences of pollution. In addition to its location on the border and environmental issues, 
the region’s remoteness and poor transport connections also contributed to its low development 
potential. Over the past decades, there have been some changes for the better. Slovenian Carint-
hia has developed a reputation as an attractive tourist destination, certain companies have capita-
lized on the traditionally hard-working labor force, and even the poor transport connections will 
gradually be overcome. Through bold spatial planning projects, state-of-the-art technology, and 
certain new development opportunities, Carinthia, too, will be able to become competitive with 
the most developed Slovenian regions. Some of the challenges the region is currently dealing with 
are discussed in this volume, which also highlights particular elements of natural and social geo-
graphy characteristic of the region, with certain article also exploring its history.

KEY WORDS

regional geography, Slovenia, region, regional development, physical geography, social geography
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NEKAJ MISLI OB 23. ZBOROVANJU 
SLOVENSKIH GEOGRAFOV

Slovenski geografi s ponosom lahko rečemo, da imamo organiziran študij geografije na lju-
bljanski univerzi vse od njene ustanovitve leta 1919, hkrati pa leta 2022 praznujemo tudi stole-
tnico naše društvene organiziranosti, ki sovpada s stoletnico Mednarodne geografske zveze (IGU-
-UGI). Virus, s katerim se spopadamo od konca lanske zime, je naše 23. zborovanje potisnil prav 
v praznično leto slovenskih geografov in vseh geografov sveta.

Sicer pa smo slovenski geografi na nek način posebni tudi zato, ker še vedno zborujemo in 
naših srečanj nismo modno preimenovali v kongrese, temveč so še vedno zborovanja. Po tradiciji 
so namenjena predstavitvi raziskovalnih rezultatov, pri čemer si prizadevamo raziskovalno obrav-
navati predvsem območje, kjer dogodek poteka. Seveda je nepogrešljiv del strokovnega druženja 
tudi ekskurzijsko spoznavanje obravnavane pokrajine, ne gre pa pozabiti tudi družabnega dela, ki 
ima pomembno povezovalno vlogo.

Najbrž ne bom dosti zgrešil, če zapišem, da je ena od temeljnih nalog slovenskih geografov 
poglabljati znanje o Sloveniji in njenih pokrajinah ter skrbeti za čim širše poznavanje njihovih 
značilnosti in procesov, ki jih neprestano preoblikujejo. Kako to doseči, pa je zapleteno vpraša-
nje. V uvodniku prejšnjega zbornika geografskega zborovanja so avtorji zapisali, da je »klasični« 
regionalni pristop stvar preteklosti , saj »... celovite opise pokrajin, kar je bilo nekdaj osredje geo-
grafije, najdemo zgolj še v učbenikih, potopisih in redkih monografijah.« (Drozg, Horvat in Ko-
nečnik Kotnik 2017, i). To pravzaprav ni nekaj zelo novega, saj lahko že v drugem zborniku naših 
zborovanj vidimo nesorazmernost v pokritosti različnih tematskih področij raziskovalnega obrav-
navanja Voglajnsko-Sotelske Slovenije, kjer se je bilo zborovanje. Deloma bi to lahko upravičili z 
večjim pomenom posamezne obravnavane teme za obravnavano pokrajino (na primer zdraviliški 
turizem), po drugi strani pa je bil nedvomno že tedaj v ospredju »subjektivni« dejavnik, oziroma 
osebni raziskovalni interes udeležencev zborovanja. Seveda tega ne gre jemati za slabost, temveč 
prej za prednost, saj na ta način dobimo številne poglobljene vpoglede v pojave in procese, značil-
ne za obravnavano pokrajino, kar je nedvomno pomemben prispevek k njenemu boljšemu pozna-
vanju. Ne dobimo pa sintetičnega pregleda v smislu regionalnega prikaza v okviru klasične sheme 
predstavitve ključnih fizično- in družbenogeografskih tematik. Tudi v tej knjigi zbrana besedila, 
ki bodo izhodišče za znanstveni in strokovni del našega 23. zborovanja, obravnavajo zelo raznoli-
ke tematike in kar je morda še najbolj razveseljujoče je, da je pri nekaterih zaznati tudi preseganje 
disciplinarnih meja, saj so bili k sodelovanju pritegnjeni tudi kolegi iz sorodnih znanstvenih di-
sciplin. Do neke mere na to kaže tudi naslov, ki ne izpostavlja geografskega raziskovanja Koroške, 
temveč na eni strani preteklost, ki je v domeni zgodovinarjev ter na drugi perspektive, ki so tudi 
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bolj v domeni načrtovanja kot pa klasičnega geografskega obravnavanja določenega pojava ali pro-
cesa znotraj obravnavane pokrajine.

Pokrajina, ki gosti 23. zborovanje slovenskih geografov je Koroška, in zato je tudi večina 
poglavij v tej knjigi na tak ali drugačen način povezana s to regijo. Posvečen ji je bil tudi prvi 
objavljeni zbornik iz leta 1970, saj je leto pred tem osmo zborovanje potekalo na Ravnah na 
Koroškem. Naslov zbornika Jugovzhodna Koroška je zrcalo tedaj polstoletne »odtrganosti« tega 
območja od večjega dela Koroške, ki je po 1. svetovni vojni pripadel Avstriji. Danes ni neobičaj-
no, da ob omembi Koroške marsikdo najprej pomisli na avstrijsko Koroško, na to, da je del Ko-
roške tudi v Sloveniji in da je to tudi ena od slovenskih statističnih regij, pa se rado pozabi. Sicer 
pa se je tudi obseg Koroške v okviru Slovenije, vsaj kar se opredelitve območja obravnavanja za 
potrebe raziskovanja za zborovanje geografov tiče, nekoliko spremenil. Pred pol stoletja so v svojo 
obravnavo vključili le tedanje »velike« občine Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Dravograd 
ne pa tudi občine Radlje ob Dravi. Še precej večja pa je sprememba pri številu poglavij med prvim 
zbornikom in tem, ki ga prebirate. Raziskovalce, ki so se konec šestdesetih let prejšnjega stoletja 
posvetili osvetlitvi pokrajinske stvarnosti Koroške v času njenega industrijskega razcveta je bilo 
šest, avtorjev prispevkov za tole knjigo pa je vsaj šestkrat toliko. Tudi to je zrcalo velikega razma-
ha geografije v zadnjega pol stoletja. Posledično se je tako tematska raznovrstnost izjemno pove-
čala, je pa treba priznati, da bi bilo vsekakor koristno, če bi zapolnili kar nekaj »sivih lis«. Čeprav 
ne manjka avtorjev, ki pokrivajo tematike, ki v knjigi niso zajete, ti iz različnih razlogov niso našli 
časa in volje, da bi se vključili v pripravo te knjige. Tako imamo po eni strani s številnih vidikov 
obravnavane vode, medtem ko se prstem, površju in podnebju Koroške ali pa na primer naseljem 
ni posvetil nihče od kolegov, ki se sicer ukvarjajo s tovrstnimi temami. Kljub temu lahko zapišem, 
da knjiga, ki je pred vami, pomeni pomembno obogatitev poznavanja Koroške, kakršna je bila, 
kakršna je in do določene mere tudi kakršna pričakujemo, da bo.

Moja zadnja misel v tem zapisu pa je namenjena tistemu, ki bi moral pisati te uvodne besede, 
pa mu je to preprečila nenadna smrt. Predsednik Zveze geografov Slovenije mag. Igor Lipovšek žal 
ni dočakal konca svojega mandata in v tej knjigi bo objavljen njegov zadnji strokovni prispevek. 
Tudi v njem se je posvetil šolski geografiji, ki je bila tako pogosto v vlogi »pastorka« in se ji zlepa 
ni našlo njenemu pomenu ustreznega mesta. Po svojih močeh si je prizadeval ta neustrezen od-
nos odpravljati, njegov največji prispevek k razvoju in ustrezni umestitvi šolske geografije v okviru 
naše vede pa je nedvomno njegovo četrtstoletno svetovalno delo na Zavodu za šolstvo ter organi-
zacijsko in strokovno delo v okviru Društva učiteljev geografije Slovenije. Številni učitelji širom 
Slovenije, kolegi, sodelavci in prijatelji se bomo Igorja spominjali s hvaležnostjo za vse, kar nam 
je dal v svojem prekratkem življenju.

dr. Stanko Pelc
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1   

O IMENU, MEJAH IN IDENTITETI KOROŠKE 

1.1  UVOD

Geografi so doslej izdelali že številne regionalizacije Slovenije, naša država pa je na regije raz-
deljena tudi v okviru evropske delitve ozemelj NUTS (angleško Nomenclature of Territorial Units 

for Statistics). Vseeno so v zavesti Slovencev še vedno najbolj zakoreninjene dežele nekdanje Av-
stro-Ogrske, čeprav so le ostanek administrativne delitve že več kot 100 let mrtve države. Ob 
začetku 1. svetovne vojne so na ozemlje današnje Slovenije segale 4 avstrijske dežele (slika 1.1): 
Koroška (nemško Kärnten, angleško Carinthia), Štajerska (nemško Steiermark, angleško Styria), 
Kranjska (nemško Krain, angleško Carniola) in Primorska (nemško Küstenland, angleško Litto-
ral). Ogrski del cesarstva je segal le na 5 % ozemlja na skrajnem severovzhodu današnje Slovenije 
(Prekmurje in del Medmurja). Tudi današnje katastrske občine še vedno večinoma tečejo po me-
jah nekdanjih dežel. Z nekdanjimi avstrijskimi deželami so močno povezane tudi regionalne iden-
titete prebivalcev Slovenije (Perko in Geršič 2018).

Dvobesedni izraz regionalna identiteta lahko poslovenimo kot pokrajinska istovetnost, saj ga 
sestavljata tujki regija (latinsko regiō ‛pokrajina, kraj, meja’) in identiteta (latinsko identitas‚ isto-
vetnost‘). Izraz lahko označuje posebnosti, značilnosti neke pokrajine, še bolj pogosto pa lastnost 
prebivalcev te pokrajine oziroma stopnjo pripadnosti tej pokrajini, njihove poistovetenosti s to 
pokrajino. Razlikujemo torej identiteto pokrajine in identiteto prebivalcev te pokrajine (Perko in 
Geršič 2018).

Regionalna identiteta je ena od prostorskih identitet. Splošnejša od nje je nacionalna identite-

ta ali državna (narodna) istovetnost, ožja pa lokalna identiteta ali krajevna istovetnost. Na primer 
dravograjski prebivalci in prebivalke imajo lahko razvito lokalno identiteto Dravograda kot Dra-
vograjčani in Dravograjčanke, regionalno identiteto Koroške kot Korošci in Korošice ter nacio-
nalno identiteto Slovenije kot Slovenci in Slovenke.
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Regionalna identiteta se lahko oblikuje na podlagi uradne delitve ozemlja neke države, 
kakršna je v Sloveniji delitev na razvojne oziroma statistične regije, ali na podlagi geografskih in 
sorodnih delitev ozemlja. Na primer Ljutomerčani, prebivalci Ljutomera, imajo lahko pomursko 
identiteto kot Pomurci glede na uradno regijo Pomurje, prleško identiteto kot Prleki glede na ge-
ografsko regijo Prlekijo, lahko pa tudi obe identiteti hkrati.

Nacionalne, regionalne in lokalne identitete so močno povezane z zemljepisnimi imeni, na 
katerih temeljijo poimenovanja prebivalcev in se oblikujejo identitete prebivalcev (Perko in Ger-
šič 2018). 

Zemljani v vseh jezikih uporabljajo več kot milijardo zemljepisnih imen. Organizacija zdru-
ženih narodov jih opredeljuje kot pomembno kulturno dediščino sveta in vsakega naroda ali je-
zika. So temelj civilizacij, saj prostor polnijo s pomeni, prostorske identitete pa se lahko razvijejo 
šele, ko zemljepisni pojavi dobijo imena (Perko, Jordan in Komac 2017). Zemljepisna imena pre-
učuje toponimika, njihov izvor in pomen pa toponomastika. Izraz zemljepisno ime ima še tri sopo-
menke oziroma blizupomenke: geografsko ime, krajevno ime in toponim (Kladnik in Perko 2013). 

Na svetovni ravni za zemljepisna imena skrbi Organizacija združenih narodov, ki je leta 1959 
ustanovila Skupino izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena (angleško United Nati-
ons Group of Experts on Geographical Names) ali krajše UNGEGN, strokovno telo, ki ima 23 regi-
onalnih jezikovno-zemljepisnih oddelkov (Slovenija deluje v Oddelku za vzhodno srednjo in ju-
govzhodno Evropo (angleško East Central and South-East Europe Division)) in 10 delovnih skupin 
za posamezne sklope zemljepisnih imen (Perko in Geršič 2021).

Na nacionalni ravni resolucije Organizacije združenih narodov države obvezujejo, da ustano-
vijo nacionalno telo za zemljepisna imena in njihovo standardizacijo, zato je Slovenija leta 1995 
ustanovila Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije kot nacio-
nalni standardizacijski organ in stalno vladno delovno telo, ki domuje na Geografskem inštitutu 
Antona Melika ZRC SAZU in ga sestavljajo strokovnjaki s področij zemljepisa, jezikoslovja, kar-
tografije in predstavniki nekaterih pristojnih ministrstev (Kladnik in Perko 2013; Perko in Ger-
šič 2021). 

Slovenija je kljub majhnosti izjemno pestra država in izrazita evropska pokrajinska vroča toč-
ka (Ciglič in Perko 2013; Perko, Ciglič in Hrvatin 2017), na kar se navezujeta tudi velika prostor-
ska spremenljivost zemljepisnih imen in raznolikost regionalnih identitet. Ker pokrajine pogosto 
brez vidnih meja prehajajo ena v drugo, se tudi zemljepisna imena in regionalne identitete preple-
tajo (Perko in Geršič 2018).

Slika 1.1: Zemljepisni atlas za ljudske šole s slovenskim jezikom iz leta 1904 na dveh zemljevidih 
prikazuje tudi nekdanje avstrijske dežele Kranjsko in Primorsko ter Štajersko in Koroško (Orožen 
1904). • ARHIV GIAM ZRC SAZU 
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Vse to velja tudi za Koroško, čeprav so se njene meje s Kranjsko in Štajersko spreminjale in je 
v današnji Sloveniji ostal le manjši del te nekdanje avstrijske dežele.

1.2  IME

Ime Koroška se v slovenskih uradnih dokumentih pojavlja v imenu koroška statistična regija, 
ki ga uporabljamo za poimenovanje najmanjše od 12 statističnih regij v Sloveniji. Obsega 12 ob-
čin:Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica (slika 1.2). 

Osnova imena Koroška je substratno (izhajajoče iz jezika staroselcev) krajevno ime Caranta, ki 
je bilo v 9. do 10. stoletju v srednjeveški latinščini zapisano kot Charanta. Označevalo je obmo-
čje današnjega Krnskega gradu. Ime etimološko ni povsem pojasnjeno. Lahko je keltskega izvora, 
domnevno iz osnove *karant- v pomenu kamen, skala ali pečina. V podobni tvorbi se morda oh-
ranja tudi v venetskem krajevnem imenu Scarantia, ki se je v rednem jezikovnem razvoju razvilo 
v tirolsko nemški Scharnitz. Druga možnost etimološkega razvoja imena je izvajanje iz keltske be-
sede *karantos v pomenu možje ali prijatelji. Tvorjenk iz substratnega krajevnega imena Caranta 
pa je več. Posamostaljeni pridevnik koroški se je razvil iz slovanskega *kort‘ьsk‘ьjь, ki je tvorjen iz 

Slika 1.2: Koroška statistična regija z dvanajstimi občinami.
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pokrajinskega imena *Kort‘ь, to pa je povzeto iz substratnega imena *Carantia. Možen nastanek 
slednjega je po haplologiji (združevanje dveh enakih ali podobnih zlogov v enega) iz Carantnia 
(8. stoletje), ali pa po križanju srednjeveškolatinskega pokrajinskega imena Carintia in Carantna 
iz česar je umetno slavizirano staro slovensko Krotan. Prebivalci pokrajine *Kort‘ь so se sodeč 
po staroruskem zapisu v Nestorjevi kroniki Xorutane iz starocerkvenoslovanskega Korštane ime-
novali *Kort‘ane (Snoj 2009).

1.3  KOROŠKA KOT POLITIČNA ENTITETA

Koroška je bila v 7. stoletju oblikovana kot slovanska kneževina. Obsegala je ozemlje v pore-
čju zgornje Drave in zgornje Mure vzhodno od Kristeinbacha in od povirja Mure ter zahodno od 
Fischbacherskih Alp, Golice in soteske ob Dravi med Breznom in Ožbaltom. Na jugu so jo ome-
jevale Karnijske Alp, Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe (med okoli 820 in 1000 je spadalo 
ozemlje od Tablje do Beljaka in Rožeka k Furlanski krajini). Koroška je s slovenjgraškim okrajem 
segala v dolino Pake do Hude luknje in Vitanja. Kot posebna vojvodina pa je bila povzdignjena 
leta 976 ob ločitvi Karantanije in Bavarske (Grafenauer 1991). 

Tedaj ji je bilo na jugu in vzhodu pridruženih 7 mejnih grofij. Menjavanje vojvod in pozneje 
grofovskih dinastij ter s tem poveznimi ozemeljskimi spremembami je njen nekdanji obseg moč-
no zmanjšalo (slika 1.3). Med letoma 1335 in 1918 so Koroški vladali Habsburžani. Koroška ve-
lja za najstarejšo deželo v Vzhodnih Alpah. V obdobju Ilirskih provinc je bila Kanalska dolina 
priključena Italiji. Pozneje je bila skupaj s Kranjsko združena v Ljubljanski gubernij, leta 1848 pa 
ponovno samostojna. V obdobju med koncem monarhije, ko je Koroška izgubila status vojvodine 
in postala zvezna dežela Republike Avstrije in koroškim plebiscitom, je prišlo do več sprememb 
južne meje. Konec oktobra 1918 so Slovenci predlagali razmejitev z Avstrijo po živi etnični ozi-
roma jezikovni meji, Avstrijci pa so zahtevali celotno ozemlje razen Jezerskega, ki so ga bili prip-
ravljeni zamenjati za občino Bela Peč, ki je bila poseljena z večinsko nemškim prebivalstvom. 23. 
11. 1918 je bil dosežen dogovor o začasni meji na Zilji in Dravi zahodno od Ziljice in vzhodno 
od Velikovca, toda ta sporazum je avstrijska stran kmalu preklicala. Julija 1919 je kot posledica 
pogajanj v Parizu nastala nova demarkacijska črta, ki je ostala v veljavi do koroškega plebiscita kot 
meja med poznejšima plebiscitnima conama A in B, prva pod jugoslovansko in druga pod avstrij-
sko upravo. Po senžermenski mirovni pogodbi (10. 9. 1919) je Jugoslavija od Koroške dobila le 
Mežiško dolino in Jezersko, medtem ko je Kanalska dolina pripadla Italiji. Po koroškem plebisci-
tu (10. 10. 1920) je južna meja plebiscitnega ozemlja postala državna meja med Avstrijo in Jugo-
slavijo (Grafenauer 1991). Do majhne spremembe je prišlo leta 1922, ko so krajani Libelič uspeli 
kljub razmejitvi doseči, da so kraj priključili Jugoslaviji (Drozg 1995). Druga svetovna vojna in 
obdobje po njej je na tem območju zopet povzročilo spore glede meje. Konec februarja 1949 je 
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Slika 1.3: Ozemeljski razvoj Koroške od okoli 1000 do 1918 (prirejeno po Grafenaurer 1991).
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bila na mirovni konferenci v Londonu jugoslovanska zahteva po s Slovenci poseljenem ozemlju na 
Koroškem umaknjena. Z avstrijsko državno pogodbo, podpisano 15. 5. 1955, je vnovič stopila v 
veljavo nekdanja državna meja med Avstrijo in Jugoslavijo (Grafenauer 1991).

1.4  KOROŠKA NA STARIH ZEMLJEVIDIH

Prvi kartografski prikazi današnjega slovenskega ozemlja so nastajali v antiki, redka posa-
mezna dela pa so ohranjena v obliki poznejših kopij. Slovenski prostor je bil v zgodnjem karto-
grafskem obdobju prikazan le kot del širšega območja, zato so lahko deloma v pomoč le rimski 
itinerariji. Eden takšnih, ki se dotika tudi sedanjega slovenskega ozemlja, je Itinerarium Hiero-
solymitanum ali Itinerarium Burdigalense oziroma Jeruzalemski potopis. Napisal ga je anonimni 
romar, verjetno kristjan, ki je v letih 333 in 334 iz Burdigala (sedanji Bordeaux) potoval v Sveto 
deželo (Gašperič 2007).

Zanimiv vir iz tega obdobja je tudi Tabula Peutingeriana. Gre za srednjeveško kopijo Casto-
rijevega cestnega zemljevida Rimskega cesarstva iz prvih stoletij našega štetja. Površje označujejo 
verige gričev, reke so vijugaste črte različnih debelin. Večji, obzidani kraji so prikazani z zgradba-
mi in obzidjem, manjši pa s stolpi ali samo z imenom kraja. Poleg cest in poti so vpisane razdalje 
med kraji, podane v rimskih miljah (Mihevc 1998).

V srednjem veku je mnogo antičnega kartografskega znanja na ozemlju današnje Evrope uto-
nilo v pozabo. Od visokega srednjega veka pa se je krščanska Evropa ob ponovnem odkrivanju 
antike ter ob stikih s sosednjimi kulturami (arabsko) začela kulturno obnavljati. Najbolj razširjena 
srednjeveška kartografska dela so bili tako imenovani T-O zemljevidi in portolanski zemljevidi. 
Avtorji prvih so bili predvsem menihi iz različnih samostanov, ki so upodabljali takrat poznan svet 
kopnega (Azija, Evropa, Afrika) in morja (Fridl 1999). Portolanski zemljevidi pa so bili namenjeni 
predvsem mornarjem in trgovcem, saj najpogosteje zelo podrobno prikazujejo obalno črto, prista-
nišča in kompasne smeri plovbe po morju (Campbell 1987). 

Poleg evropskih srednjeveških zemljevidov omenimo še arabske zemljevide, ki so usmerjeni 
proti jugu in opremljeni z arabskimi napisi. Na enem od njih, Tabuli Rogeriani, ki ga je za sicil-
skega kralja Rogerja II. izdelal znameniti kartograf Mohamed Al-Idrizi, je prikazano tudi sedanje 
slovensko ozemlje, imenovano ard anklaia (Slovenci v svetu 1986; Tabula Rogeriana 2015).

Nekaj srednjeveških zemljevidov s prikazi sedanjega ozemlja Slovenije predstavljamo bolj 
natančno.

Leta 1119 je kartograf Guido Pisanus izdal poenostavljen, proti vzhodu usmerjen zemljevid 
Zahodnega Rimskega cesarstva. Zemljevid spominja na T-O zemljevid s središčem v Rimu (Höck 
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in Leitner 1984). Na slovenskem ozemlju ni nobenih pokrajinskih imen. Leta 1154 je izšel tako 
imenovani Al-Idrizijev atlas. Gre za barvni zemljevid sveta, sestavljen iz 70 listov, usmerjenih 
proti jugu. Meril je domnevno 3,5 krat 1,5 metra, narejen pa je bil na podlagi podnebnih pasov 
(Gašperič 2007; Aal-Idrisi‘s world map 2015). Zemljevid je izdelan v majhnem merilu, napisi na 
njem so arabski.

Okrog leta 1235 so saški menihi na steno benediktinskega samostana v severnonemškem 
Ebstorfu naslikali tako imenovan Ebstorfski zemljevid. Velja za največji znani srednjeveški zemlje-
vid, saj je meril kar 3,58 krat 3,56 metra. Je okrogle oblike in usmerjen proti vzhodu, z Jeruza-
lemom v sredini. Ker je bil med drugo svetovno vojno uničen, obstajajo le njegove fotografije in 
reprodukcije (Slovenci v svetu 1986). Na njem je Koroška verjetno prvič poimenovana Carinthia 
(Höck in Leitner 1984; Ebstorfski zemljevid 2015).

Leta 1459 je menih Mauro izdelal velik stenski zemljevid sveta, ki velja za vrhunski dosežek 
srednjeveške kartografije. Je okrogle oblike s premerom 1,95 metra. Gre za najpodrobnejši ze-
mljevid tistega obdobja. Na njem se na primer Afrika in Azija stikata na jugu in tako ne zapirata 
Indijskega oceana (Goss 1993). Na območju sedanjega slovenskega ozemlja so vidna pokrajin ska 
imena Carantana, Istria in Stiria (The Fra Mauro Map 1854). Na nekaterih različicah Maurove-
ga zemljevida so navedena tudi nekatera druga pokrajinska imena ali njihove imenske različice, na 
primer Caratana (The Fra Mauro Map 1873).

Avtor dveh romarskih zemljevidov je Erhard Etzlaub. Leta 1492 je izšel njegov zemljevid Daß 
ist der Rom Weg von meylen zu meylen mit puncten verzeychnet von eyner stat zu der andern durch 
deutzsche lantt (To je romarska pot v Rim, od milje do milje, označena s točkami, ki vodi od kra-
ja do kraja skozi nemško deželo), ki je obsegal manjše območje kot nekaj let mlajši zemljevid Das 
sein dy lantstrassen durch das Römisch reych von einem Kunigreych zw dem andern dy an Tewtsche 
land stossen von meilen mit puncten verzeichnet (To so deželne ceste skozi Rimsko cesarstvo, ki vo-
dijo od enega kraljestva do drugega; kjer se stikajo z nemško deželo, so označene milje s točkami) 
iz leta 1501. Zaradi praktičnosti uporabe sta bila zemljevida usmerjena proti jugu (lažja uporaba 
Etzlaubovega kompasa, cilj romanja je Rim, ki je na zemljevidu zgoraj, pred romarjem). Vzpetine 
so označene s širšimi osenčenimi pasovi, kraji pa s krožci in imeni (Höck in Leitner 1984; Gašpe-
rič 2007). Na prvem zemljevidu so na območju sedanje Slovenije pokrajinska imena Krein, Kern, 
Histria in Steiermark.

Podobno kot antični so tudi srednjeveški zemljevidi redki in večinoma izdelani v majhnih 
merilih. Ker Slovenija v političnem smislu ni obstajala in ni imela večjega vojaškega ali politič-
nega pomena, sedanje slovensko ozemlje ni podrobneje prikazano, zato je na njem skromno tudi 
število zemljepisnih imen.

Se pa v tem obdobju prvič pojavijo imena poznejših avstrijskih dežel, iz preteklega obdobja 
pa se ohranja izpeljanka imena Istra.
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Novoveški zemljevidi so izdelani v večjih merilih, zato je na njih zemljepisnih imen več. Preg-
ledali smo 58 novoveških zemljevidov srednjega merila (med 1 : 200.000 in 1 : 900.000), nava-
jamo pa le tiste, kjer je Koroška v eni od oblik zapisana na zemljevidu ali v imenu zemljevida.

Leta 1570 je Abraham Ortelius v prvi izdaji svojega atlasa Theatrum orbis terrarum (Gle-
dališče sveta) objavil zemljevid Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, finitimarumque 

regionum nova descriptio (Novi prikaz Slavonije, Hrvaške, Karnije, Istre, Bosne in sosednjih po-
krajin). Gre za predelan Hirschvoglov zemljevid Ogrske, ki ga je Ortelius v pomanjšani obliki 
vključil v svoj atlas (Kratochwill 1986, 301). Med pokrajinskimi imeni se Koroška navaja v ob-
liki Kernten (slika 1.4). 

Leta 1657 je francoski kartograf Nicolas Sanson izdal zemljevid Hertzogthūber Steyer, Karn-

ten, Krain & c./Duchés de Stirie, Carinthie, Carniole … (Vojvodine Štajerska, Koroška in Kranj-
ska …), ki prikazuje območje med Zgornjo Štajersko na severu in Istro na jugu ter reko Piavo 
na zahodu in Blatnim jezerom na vzhodu. Pri prikazu našega ozemlja se pozna vpliv netočnosti 
Laziusovih zemljevidov (Bohinec 1969; Slovenci v svetu 1986; Gašperič 2016). V dvojezičnem 
nemško-francoskem naslovu je Koroška navedena kot Karnten oziroma Carinthie, kot slednje 
tudi na zemljevidu (slika 1.5).

Slika 1.4: Izrez iz predelanega Hirschvoglovega zemljevida Slavonije, Hrvaške, Kranjske, Istre, 
Bosne in sosednjih pokrajin iz druge polovice 16. stoletja, ki ga je Ortelius vključil v svoj atlas. • 
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
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Naslednji zemljevid je leta 1660 v Amsterdamu izdal Justus Danckerts. Njegov naslov je Cir-

culi Austriaci in quo Sunt Archiducatus Austriae Ducatus Stiriae Carintiae Carniolae Comitatus 

Tirolis et Episcopatus Tridentini (Avstrijska območja, v katerih so nadvojvodina Avstrija, vojvodi-
ne Štajerska, Koroška, Kranjska, grofija Tirolska in škofija Trident). Ista imenska različica se poja-
vi tudi v naslovu in na zemljevidu, ki ga je okoli leta 1680 izdelal Nizozemec Frederick de Witt. 
Zemljevid nosi naslov Ducatus Carintiae et Carniolae Cilleiaeque Comitatus (Vojvodina Koroška 
in Kranjska ter grofija Celjska) in je z vidika pokrajinskih imen med najbogatejšimi dotlej. Leta 
1681 je Alexis Hubert Jaillot izdelal zemljevid Partie du Cercle d‘Austriche, ou sont Les Duches de 

Stirie, de Carinthie, de Carniole et autres Estats Hereditaries a la Maison d‘Austriche (Del območja 
Avstrijske, z vojvodinami Štajersko, Koroško, Kranjsko in drugimi dednimi deželami avstrijske 
vladarske hiše). Izdelan je na podlagi Sansonovega zemljevida. Leta 1690 je Gerhard Valck izdal 
zemljevid Circuli Austriaci Orientalior Pars; in qua Austria Propria: et ab ea Dependentes, tum Du-

catus, Stiriae, Carintiae, Carniolae tum Comitatus, Hisce Inclusi, Cillensis et Goritiae, Singuli Sub-

divisi (Vzhodnejši del avstrijskega območja, v katerem so sama Avstrija in njene posamično razde-
ljene dežele, tako vojvodine Štajerska, Koroška, Kranjska kot vključeni grofiji Celjska in Goriška), 
ki prikazuje ozemlje sedanje Slovenije in njegovo širšo okolico. Imenska različica Carinthia je 
vsebovana tudi na zemljevidu. Ime Koroška se v obliki Carinthie pojavlja tudi na zemljevidu in 
v naslovu zemljevida iz leta 1752, ki ga je izdal Didier Robert de Vaugondy, Partie Méridionale 

du Cercle d‘Autriche, qui comprend la Basse Partie du Duché de Stirie, le Duché de Carinthie, divisé 

Slika 1.5: Izrez iz zemljevida vojvodine Štajerske, Koroške in Kranjske Nicolasa Sansona iz leta 
1657. • NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
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en haute et basse, le Duché de Carniole, divisé en haute, basse, moyenne et inter.e Carniole, et l‘Istrie 

Impériale (Južni del območja Avstrije, ki obsega spodnji del vojvodine Štajerske, vojvodino Koro-
ško, ki se deli na zgornjo in spodnjo, vojvodino Kranjsko, razdeljeno v zgornjo, spodnjo, srednjo 
in notranjo Kranjsko, ter cesarsko Istro). Okrog leta 1730 je bil izdan zemljevid Ducatus Stiriae 

et Carintiae Carniolae Cillieiaeque et Comitatus Nova Tabula (Nov zemljevid vojvodine Štajerske 
in Koroške, Kranjske in grofije Celjske). Izdelala sta ga brata Reinier in Joshua Ottens (Gašperič 
2016, slika 1.6). Ime Carinthia je zapisano v naslovu in na zemljevidu. 

Leta 1789 je avstrijski kartograf Franz Johann Joseph von Reilly slovensko ozemlje upo-
dobil na zemljevidu, sestavljenem iz več listov. Lista, na katerih je večina ozemlja Slovenije, sta 
Inner Krain mit der windischen Mark (Notranjska s Slovensko marko) in Ober Krain (Gorenj-
ska) (Gašperič 2016). Med pokrajinskimi imeni najdemo tudi poimenovanje Koroške z imenom 
Kaernten.

1802 je Joseph Karl Kindermann izdal zemljevid Charte von Kaernthen und Krain nebst den 

Grafschaften Görz und Gradiska und dem Gebiethe von Triest (Zemljevid Koroške in Kranjske, sku-
paj z grofijo Goriško in Gradiško ter območjem Trsta). Slovensko ozemlje je že leta 1807 ponov-
no postalo predmet prikaza kartografa Konrada Mannerta. Izdal je zemljevid Charte vom Erzher-

zogthum Oesterreich, den Herzogthümern Steyermark, Salzburg, Kärnthen und Krain (Zemljevid 
nadvojvodine Avstrije, vojvodin Štajerske, Salzburške, Koroške in Kranjske). Ime Kärnthen je 

Slika 1.6: Izrez iz zemljevida vojvodine Štajerske, Koroške, Kranjske in Celjske grofije bratov Ottens 
iz okrog leta 1730. • KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO
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tudi na zemljevidu. Tri leta pozneje je Georg Adam Zürner izdal zemljevid Inner Oesterreich oder 
Die Herzogthümer Steyermark, Kärnten und Krain. Die Grafschaften Goerz und Monfalcone. Die 
Bezirke Triest und Istrien. Nebst den angränzenden Theilenvon Italien, Tyrol, Salzburg, Nieder Oe-
sterreich, Kroatien und Hungarn (Notranja Avstrija ali vojvodine Štajerska, Koroška in Kranjska. 
Grofiji Goriška in Tržič. Okrožji Trst in Istra. Poleg sosednjih predelov Italije, Tirolske, Salzbur-
ške, Spodnje Avstrije, Hrvaške in Ogrske). Na njem se med številnimi pokrajinskimi imeni poja-
vi tudi Kaernten. Leta 1812 je bil natisnjen zemljevid Carte des Provinces Illyriennes comprenant 
la Bosnie, l‘Herzégovine, le Monténéro et quelques pays adjacens (Zemljevid Ilirskih provinc, ki pri-
kazuje tudi Bosno, Hercegovino, Črno goro in nekatere sosednje dežele), katerega avtor je karto-
graf francoske vojske Gaetano Palma. Čeprav spada med najbolj kakovostne kartografske izdelke 
z začetka 19. stoletja (Gašperič, Orožen Adamič in Šumrada 2012; Gašperič 2016), vsebuje le tri 
pokrajinska imena: Istrie, Carinthie in Carniole, ki so zaradi takratne francoske upravne ureditve 
navedena v legendi.

Leta 1819 sta izšla kar dva zemljevida s prikazom slovenskega ozemlja. Avtor prvega z naslo-
vom Charte von Steyermark Kaernthen und Krain, nebst der Grafschaft Görz (Zemljevid Štajerske, 
Koroške in Kranjske skupaj z grofijo Goriško) je Johann Walch. Zemljevid vsebuje ime Kaern-
ten. Zemljevid Königreich Illyrien und Herzogthum Steyermark in seine Kreise eingetheilt nebst den 
angrenzenden Theilen von Italien, Tyrol, Salzburg, Nieder–Oesterreich, Kroatien und Hungarn (Ilir-
sko kraljestvo in vojvodina Štajerska, razdeljena na svoja okrožja, s sosednjimi deli Italije, Tirolske, 
Salzburga, Spodnje Avstrije, Hrvaške in Ogrske) pa je izdal dokaj neznani W. Zürner. Na zemlje-
vidu je ime Kaernten (slika 1.7).

Leta 1852 je v Neuester Zeitungs – Atlas izšel zemljevid Herzogthum Kaernthen und Kra-
in (Vojvodini Koroška in Kranjska). Zemljevid z naslovom Die Herzogthümer Steiermark, Kär-
nten, Krain, die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, die Markcrafschaft Istrien, die Stadt 
Triest mit Gebiet und das ungarische Littorale (Vojvodine Štajerska, Koroška, Kranjska, pokneže-
na grofija Goriška in Gradiška, mejna grofija Istra, mesto Trst z zaledjem ter ogrsko Primorje) je 
leta 1859 izdal Carl Gräf. Leta 1863 je nemški kartograf Hermann Berghaus izdal zemljevid Die 
Herzogthümer Kärnthen und Krain, die Grafschaft Görz & Gradisca, die Markgrafschaft Istrien 
und die reichsunmittelbare Stadt Triest (Vojvodini Koroška in Kranjska, grofija Goriška in Gradi-
ška, mejna grofija Istra in državno neposredno mesto Trst). Isto ime kot v naslovu se pojavi tudi 
na zemljevidu. Zemljevid Die Kronländer Kärnthen, Krain, Görz – Gradisca – Istrien und Triest 
(Kronske dežele Koroška, Kranjska, Goriška ‒ Gradiška ‒ Istra in Trst) je del atlasa Sohr-Bergha-
us Hand-Atlas, ki je bil objavljen leta 1878. Isto ime kot v naslovu je navedeno tudi v legendi.

Poimenovanje Koroške se v srednjeveških virih pojavi štirikrat (Carantana, Carinthia, Carita-
na in Kern), na novoveških zemljevidih pa na 19-ih od 58 pregledanih zemljevidov: 15-krat v na-
slovu, 14-krat na zemljevidu, 10-krat pa tako v naslovu kot na zemljevidu. Skupaj smo ugotovili 
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10 imenskih različic: Carinthia, Carinthie, Carintia, Charintie, Kaernten, Kaernthen, Karnten, 

Kärnten, Kärnthen in Kernten (nemščina, latinščina in francoščina).

1.5  KOROŠKA POKRAJINSKA IDENTITETA IN NJENE MEJE

Človek si svoj primarni življenjski prostor na nek način prisvoji oziroma ga ima za svojega, 

ne glede na to, ali gre za ozemlje neke države, kraja ali bivališča. Smith (1991) ugotavlja, da zaradi 

socialnih vezi, močne nostalgije in duhovne povezanost s prostorom živi tudi pri ljudstvih, davno 

ločenih od domovine, in celo pri nomadskih ljudstvih, ki sploh nimajo stalnih naselbin. Prisvaja-

nje ozemlja in navezanost nanj torej veljata tako na osebnostni kot skupinski ravni, pri čemer se 

lahko prostorska identiteta poleg državne ravni zrcali tudi na pokrajinski ravni (Južnič 1993; Mu-

sek 1997). Prostorska identiteta je skupek kolektivnih predstav, ki se čuti na določenem območju. 

Takšna zavest se ne pojavlja samo pri pripadnikih skupnosti v njem, temveč tudi pri pripadnikih 

drugih skupnosti (Grdina 1997). Kosi (2012) namreč ugotavlja, da je eden od naravnih meha-

nizmov v ljudeh, da se opredelijo za nekoga ali nek prostor oziroma mu pripadajo ter se hkrati od 

nekoga ločijo. Ljudje smo se torej sposobni združevati in ločevati na zelo različnih podlagah in 

ravneh; zelo izrazito v odnosu do prostora.

Slika 1.7: Izrez iz zemljevida Ilirskega kraljestva in vojvodine Štajerske avtorja Zürnerja iz leta 
1819. • NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
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Grdina (1997) navaja tudi, da prostorska identiteta ni statična, ampak zelo dinamična in je 
kot takšna odvisna od različnih gospodarskih, družbenopolitičnih, kulturnih in drugih dejavni-
kov, ki se spreminjajo tako prostorsko kot časovno. 

Prostorska identiteta pomeni istovetenje z določenim prostorom, ki je lahko močneje ali šib-
keje izraženo. V slovenskem prostoru je zelo močno izražena pokrajinska ali regionalna identiteta. 

Pokrajinska identiteta je stanje prostorske zavesti posameznika ali skupnosti do nekega speci-
fičnega območja – regije ali pokrajine. Kaže se skozi občutke pripadnosti, identifikacije s tem ob-
močjem oziroma pokrajino (Kosi 2012). Izkaz tega občutka je zagotovo njegovo poimenovanje.

Klemenčič (2004) pravi, da je avtentična le tista pokrajina ali regija, s katero se poistoveti pre-
bivalstvo, ki v njej živi. Regionalna identiteta pa pomeni odgovoren odnos prebivalcev do svojega 
okolja, nanjo pa vplivajo številni dejavniki.

Več raziskav (na primer Kosi 2012; Geršič 2016) brez dvoma kaže, da pokrajinska identiteta 
v Sloveniji praviloma izhaja iz nekdanjih dežel, upravnih enot v okviru Avstro-Ogrske monarhije. 

Dežela, ozemeljska organizacijska enota se je prvotno imenovala »držela« od držati, podob-
no kot država. Oblikovanje dežel na Slovenskem je bilo posledica združevalnih silnic, povezanih 
z zožitvijo blagovno-denarnega gospodarstva in je trajalo do 13. stoletja. Hkrati z oblikovanjem 
dežel se je oblikovala deželna pripadnost. Izražala se je v deželnem pravu in v raznih deželnih po-
sebnostih; pri Koroški na primer je to spomin na slovensko prednico države. Ko se je v prvi po-
lovici 19. stoletja razvila zavest ob jezikovni pripadnosti, so razbitost na dežele najbolj občutili na 
Štajerskem in Koroškem, saj je bila tam le tretjina prebivalstva slovenskega. V marčni revoluci-
ji in po njej je bil program Zedinjene Slovenije v Habsburški monarhiji edini, ki je bil usmerjen 
proti zgodovinskim deželam. Klasične buržoazne revolucije po francoskem vzoru sicer niso bile 
naklonjene klasičnim deželam, a za marčno revolucijo to ne velja. Zato so v Avstriji dežele ostale 
nespremenjene tudi po marčni revoluciji kot enotne državne in hkrati avtonomne oblasti. Dežele 
v upravno-pravnem smislu je Narodna vlada za Slovenijo odpravila 4. 11. 1918 na vsem ozemlju, 
kamor je segala njena oblast (Vilfan 1988). 

Čeprav v pravnoformalnem smislu dežele niso več obstajale, se je deželna zavest ohranila do 
današnjih dni. Kaže se na različne načine, predvsem s poimenovanjem in izražanjem pokrajinske 
identitete. Vendar se je dojemanje prostorskega obsega ozemlja, ki ga poimenujemo z imenom 
Koroška, močno spremenilo. Ugotavljanje obsega ozemlja, ki ga prebivalstvo dojema pod 
imenom Koroška oziroma se z njim identificira, lahko poteka na različne načine. Kosi (2012) se 
v svoji raziskavi osredinja na identitete regij. Utemeljuje jih na podlagi več kriterijev, predvsem 
z dometom različnih institucij in pokritosti z regionalnimi mediji, ugotavlja pa tudi regionalno 
opredelitev prebivalstva. Med dvanajstimi identitetnimi regijami nedvoumno identificira tudi 
Koroško. Kosi ugotavlja, da je koroška identitetna regija glede na izbrane dejavnike samostojna 



1 · O IMENU, MEJAH IN IDENTITETI KOROŠKE  

koroška – od preteklosti do perspektiv 25

identitetna regija. Edini kazalniki, ki Koroški identitetni regiji manjka, je davčna uprava. Korošci 
imajo močno regionalno identiteto, na katero vplivata dva močna regionalna centra iz soseščine. 
Na podlagi intervjujev Kosi regijo proti Celju zameji pri Hudi luknji, proti Mariboru pa pri Pod-
velki, medtem ko meja na Pohorju ostaja zelo nejasna. Središče regije je po mnenju anketirancev 
Slovenj Gradec, ki je v preteklosti pripadal Štajerski, in ne Ravne na Koroškem, ki so bile del Ko-
roške tudi v preteklosti.

Raziskava Geršiča (2016) temelji predvsem na spoznavnih zemljevidih. Osnova za risanje 
spoznavnih zemljevidov je bila nema karta Slovenije kot del anketnega vprašalnika, ki je bil raz-
poslan na 5000 naslovov v Sloveniji. Statistično značilen vzorec je pripravil Statistični urad Repu-
blike Slovenije. Odziv na anketo, izvedeno leta 2015, je bil 13 odstotkov. 

Spoznavni zemljevidi so tehnika za ugotavljanje slike prostorskih odnosov ter stališč do njih pri 
ljudeh (Polič 2002) oziroma mentalna predstava podatkov, ki jih imajo o določenem okolju posa-
mezniki (Golledge in Stimson 1997). Uporabljati so jih začeli v šestdesetih letih 20. stoletja za anali-
zo strukture in identitetnih elementov v okolju (Lynch 1960). So sredstvo za pridobivanje podatkov, 
pomembnih za načrtovanje v prostoru (Polič 2002). Zemljevid v posameznikovi domišljiji nasta-
ja počasi in je odvisen od okolja, posameznikovih izkušenj in izobrazbe (Kaplan, Kaplan in Ryan 
1998). Spoznavni zemljevid vsebuje podatke, ki so pomembni za tistega, ki takšen zemljevid riše. 
Informacije na njem so zato običajno precej poenostavljene (Polič 2002), saj so posledica posamezni-
kovih želja in domišljije (Kos 2002). Spoznavni zemljevid je tvorba v naših mislih in kot tak sogovor-
niku neviden. Eden od načinov sporočanja vsebine spoznavnega zemljevida je risanje (Polič 2002). 

Polič (2002) navaja pet različnih tipov spoznavnih zemljevidov. Razlikuje med spoznavnimi 
zemljevidi Lynchevega tipa, družbeno-prostorskimi obrazci, miselnimi zemljevidi, osebnostnimi 
konstrukti ter presojo razdalj in večrazsežnostnega lestvičenja. 

Spoznavni zemljevidi imajo v geografiji pomembno vlogo. Do uporabe sodobnih geodetskih 
metod je imela namreč večina zemljevidov izrazito subjektiven značaj. Posebno mesto je razisko-
vanje spoznavnih zemljevidov zasedlo v šestdesetih letih 20. stoletja z utemeljitvijo behavioristične 
geografije; spoznavni zemljevidi so bili namreč ena od njenih osrednjih metod (Klemenčič 2002). 
Uporaba metode spoznavnih zemljevidov v nekaterih sodobnih geografskih študijah kaže, da so 
še vedno aktualna metoda raziskovalnega dela. Nekatera spoznanja te raziskave so bila objavljena 
na več mestih (na primer Geršič, Ciglič in Perko 2018; Perko in Geršič 2019; Geršič 2020; Ger-
šič in Perko 2020).

Med anketiranci, ki so spoznavni zemljevid opremili z mejami in imeni pokrajin, jih je Ko-
roško označilo 375, kar je tretje najpogostejše poimenovanje. Zanimivo pa je dejstvo, da je pri 
poimenovanju velika razlika med anketiranci iz vzhodne in zahodne Slovenije. Slednji so namreč 
Koroško kot pokrajino identificirali 176-krat, anketiranci iz vzhodne Slovenije pa 199-krat. Za 
Koroško je zanimivo tudi dejstvo, da je bila raznolikost pokrajinskih imen zelo skromna, kar 
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pomeni, da je poimenovanje Koroške pri anketirancih precej poenoteno. Sklenemo lahko, da je 
območje Koroške z vidika pokrajinskoimenske pestrosti t. i. mrzla točka. 

Pri pokrajinah, kot so jih poimenovali in zamejili anketiranci, nedvomno prevladujejo nek-
danje habsburške dedne dežele in njihovi sestavni deli. Na podlagi 4174 poligonov, ki so jih za-
mejili in poimenovali anketiranci, smo s pomočjo geografskih informacijskih sistemov izdvojili 8 
pokrajin, med njimi Koroško (slika 1.8). 

Zanimiva pa je primerjava obsega in meja Koroške iz leta 1918 ter ozemlja, kot ga anketiranci 
pod imenom Koroška razumejo v sodobnosti. 

Na primeru Koroške je znotraj Republike Slovenije avstrijska dežela v času Avstro-ogrske ob-
segala zdajšnje občine Jezersko, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem in seve-
rozahodni del občine Dravograd. Sodobna koroška statistična regija obsega vse omenjene občine, 
z izjemo Jezerskega, ter še občine Slovenj Gradec, Mislinja, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Muta, 
Radlje ob Dravi in Podvelka. Koroška, kot so jo zamejili anketiranci na spoznavnih zemljevidih, 
malenkostno odstopa od obsega statistične regije. Z izjemo občine Mislinja gre za nekoliko večje 
območje kot pri statistični regiji. Vanjo namreč anketiranci uvrščajo še severovzhodni del občine 
Solčava, severne obronke občin Luče, Ljubno in Šoštanj ter severozahodna dela občin Lovrenc na 
Pohorju in Selnica ob Dravi; izjema, kot rečeno, je občina Mislinja, katere južni del je večina an-
ketirancev označila kot del Štajerske (slika 1.9).

Slika 1.8: Najpogosteje poimenovane slovenske pokrajine. 
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Na spremembe obsega ozemlja, ki ga označujemo z imenom Koroška, v svoji razpravi opozarja 
tudi Ilešič (1970). Kot koroško regijo označuje območje tedanjih občin Dravograd, Ravne na Ko-
roškem in Slovenj Gradec, čeprav je Mežiška dolina z Dravogradom, ki je po prvi svetovni vojni 
pripadel slovenskemu ozemlju brez plebiscita, nekdaj spadala h Koroški, da pa Mislinjska dolina 
z zahodnim Pohorjem ter zahodna podpohorska Dravska dolina že stoletja nista upravno padali 
pod Koroško, temveč pod Štajersko. Ilešič tako zamejeno Koroško označuje za »pomlajeno in oze-
meljsko razširjeno«. Mežiška dolina in Dravska sovodenj sta v stari Jugoslaviji živeli na videz grobo 
odrezani od matične Koroške; še bolj je to veljalo za Mislinjsko dolino z zahodnim Pohorjem in 
zgornji del podpohorske Dravske doline. Vsi ti kraji so do 14. stoletja sicer spadali pod Koroško, a 
je bila razmejitev med njimi lepo vidna tudi pri narečju. Tudi glede nekaterih drugih pokrajinskih 
prvin se ti predeli močno razlikujejo od Štajerske (na primer gozdnatost, oblika poselitve, sakral-
na arhitektura). Meja, določena s Senžermensko pogodbo, je kraje, oddvojene od matične Koro-
ške, posredno navezala na gospodarsko razvijajoče se gravitacijsko območje Maribora. To je, poleg 
spremenjenega gospodarstva in prometnih tokov, povzročilo širitev koroške pokrajinske identitete 
po dolinah Drave in Mislinje. 

Kje pa je jedro Koroške identitete? To lahko ugotovimo, če prikažemo delež anketiranih, ki 
so v določeni točki poimenovali prevladujoči pokrajino (slika 1.10). 

Slika 1.9: Različne zamejitve Koroške. 
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1.6  SKLEP

Čeprav v Sloveniji uradnih pokrajin še vedno nimamo, je koroška pokrajinska identiteta zelo 

jasno izražena na različne načine, med drugim tudi z obcestno tablo Koroška, kar je v slovenskem 

prostoru izjema. Ker pa je bila stara tabla dotrajana (slika 1.11) in so jo koroške občine želele 

zamenjati, so pri državnih organih naletele na negativen odziv. Direkcija Republike Slovenije za 

infrastrukturo jim je odgovorila, da to ni mogoče, ker Koroška kot pokrajina ne obstaja. Ker so 

obstoječe table kazile podobo, so vseeno ukrepale naprej. Ugotovile so namreč, da zakonodaja 

dovoljuje table, ki označujejo vstop v pokrajino. Direkcija je temu nasprotovala z argumentom, 

da se ime Koroška uporablja le kot tržno ime in kot tako ne more biti del prometne signalizaci-

je. Table so po skoraj letu dni pregovarjanja z državnimi organi vseeno postavili (slika 1.12), a je 

država pri tem postavila nekatere nerazumne zahteve; izdelalo jih je namreč lahko le od države 

certificirano podjetje, postavil pa državni koncesionar. Izdelati so morali celo tehnični elaborat za 

statiko ter projektno dokumentacijo, kar je postavitev tabel močno podražilo (Celin 2015). Na-

vedeni primer lahko označimo za nesmiseln. Pokrajinsko ime Koroška je močno prisotno v zaves-

ti ljudi in ima kot tako tudi močan trženjski vpliv. Tudi primeri dobrih praks iz tujine (na primer 

Slika 1.10: Koroška, kot so jo na spoznavnih zemljevidih zamejili anketiranci iz celotne Slovenije. 
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Stummvoll 2013) nakazujejo, da so takšna obeležja smiselna. Je pa zagotovo nujno takšne po-
stavitve tabel razumno nadzirati ter poskrbeti za pravilen zapis in ustrezno prostorsko umestitev.

ZAHVALA: Poglavje temelji na raziskovalnem programu Geografija Slovenije (P6-0101) in in-
frastrukturnem programu Naravna in kulturna dediščina slovenskega prostora (I0-0031), ki ju finan-
cira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Slika 1.12: Nova obcestna tabla z imenom 
Koroška. • ARHIV RRA KOROŠKA

Slika 1.11: Dotrajana obcestna tabla z imenom 
Koroška. • ARHIV RRA KOROŠKA
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2   

ALI JE NA KOROŠKEM KAJ MARGINALNEGA, 

OZIROMA KAKO JE Z GEOGRAFSKO 

MARGINALNOSTJO KOROŠKE?

2.1  UVOD

Odgovor na, v naslovu zastavljeno, vprašanje nikakor ni enostaven in nedvoumen, saj je odvi-
sen od tega, kako opredelimo marginalno, oziroma če smo natančni, kako pojmujemo geografsko 
marginalnost. Namen tega poglavja je tako predstaviti naše razmišljanje o tem, kako je videti Ko-
roška v mejah današnje statistične regije, v kontekstu geografske marginalnosti. Zaradi razjasnitve 
tega konteksta je zato uvodoma podanih nekaj izhodiščnih opredelitev, sledi predstavitev izbranih 
kazalnikov, ki služijo umestitvi Koroške znotraj Slovenije, oziroma preverjanju njene obrobno-
sti in morebitne nepomembnosti ali celo izključenosti, bodisi na ravni celotne statistične regije v 
primerjavi z ostalimi enajstimi, bodisi na ravni dvanajstih koroških občin v primerjavi z ostalimi 
dvestotimi. Kvantitativna analiza je dopolnjena z intervjuji z izbranimi posamezniki, ki s svojim 
pogledom na razmere na Koroškem pomenijo pomembno poglobitev spoznanj, pridobljenih iz 
podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Za geografsko marginalnost lahko rečemo, da je to v okviru geografije precej marginalna te-
matika in to tako v svetovnem merilu kot v slovenskem, pa čeprav v okviru Mednarodne geo-
grafske zveze (International geographical Union) že kaka tri desetletja obstaja komisija (vključno z 
njeno predhodnico v obliki študijske skupine), ki ji je geografska marginalnost in marginalizacija 
osrednja tema obravnavanja. Zadnji objavi s tega tematskega področja v slovenščini sta poglav-
je v monografiji o Halozah (Pelc 2019) ter članek o geografski marginalnosti v Geografiji v šoli 
(Pelc 2018). Prvi zapis je naveden zato, ker gre do določene mere za podoben regionalni pristop k 
obravnavanju geografske marginalnosti kot v tem poglavju, drugi pa zato, ker so v njem na strnjen 
način predstavljena temeljna izhodišča obravnavanja geografske marginalnosti.
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K obravnavanju geografske marginalnosti različni avtorji pristopajo zelo različno, pri čemer 
so štirje izhodiščni pristopi geometrični, okoljski, gospodarski in družbeni (Leimgruber 1994; 
2004). V prvem primeru je marginalnost posledica lege na obrobju nekega omejenega območja 
(države, funkcionalne regije), pri okoljskem pristopu je v ospredju odnos do okolja, pri čemer je 
večja preobraženost in obremenjenost naravnega okolja razumljena kot marginalizacija okolja. Pri 
gospodarskem pristopu so v ospredju opredeljevanja marginalnosti nekega območja gospodar-
ski kazalniki in za marginalne lahko opredelimo regije, kjer gospodarsko stanje močneje odstopa 
navzdol od povprečja na državni ali regionalni ravni višje ravni. Pri družbenem pristopu pa so v 
ospredju razlogi za marginalizacijo, ki so posledica neustreznega ravnanja z različnimi etničnimi 
ali socialnimi skupinami, odrinjenimi na družbeno obrobje. Navadno so trije od navedenih šti-
rih pristopov medsebojno povezani in razkrivajo ista območja, medtem ko je okoljski pristop do 
neke mere obraten, saj so navadno najbolj razvita območja okoljsko najbolj degradirana oziroma 
preobražena. Ta temeljna delitev je sicer doživela nadgradnjo in preobrazbo, a v izhodišču obrav-
navanja geografske marginalnosti vedno naletimo na prostorske, gospodarske in družbene dejav-
nike, ki povzročajo marginalnost.

Na regionalni ravni marginalnost sicer lahko obravnavamo kot značilnost regije, a je v tem 
primeru bolj primerno regiji, ki se fizično nahaja na obrobju večje prostorske celote, dati oznako 
obrobna (periferna, odmaknjena, oddaljena), kot marginalne pa obravnavamo regije, v katerih 
je prisotnost marginalnih posameznikov in skupin tolikšna, da je to v regiji eden od izstopajočih 
problemov. Regije na ta način lahko delimo na take, kjer (Pelc 2017):

- ni opaziti marginalnosti,

- je marginalnost komaj opazna,

- je marginalnost jasno opazna,

- je marginalnost resen problem,

- je marginalizirana celotna družbena skupnost regije.

Kot geografe nas seveda pri tem zanima predvsem, kako se večja ali manjša prisotnost mar-
ginaliziranih posameznikov in skupin kaže v prostoru, torej kakšne spremembe v prostoru je mo-
goče prepoznati, kot posledico dejavnosti teh posameznikov in skupin, ali kot posledico ravnanja 
preostale družbe (oblasti) z njimi. Zanima pa nas tudi, kateri naravni in družbeni dejavniki more-
biti vplivajo na marginalizacijo posameznikov in družbenih skupin in seveda kako.

V tem poglavju tako poglobljene analize ne predstavljamo, saj bi zahtevala obilo sistema-
tičnega raziskovalnega dela. Zato je bila analiza omejena na razpoložljive (objavljene) statistične 
podatke, s pomočjo katerih je osvetljeno stanje obravnavane regije predvsem z gospodarskega in 
družbenega (prebivalstvenega) vidika. Na ta način lahko posredno sklepamo tudi o prisotnosti 
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marginalnosti, oziroma marginalnih posameznikov in skupin ter o resnosti problema, ki ga ta 
del družbene skupnosti predstavlja za regijo. Tudi pri tem smo omejeni predvsem na primerjalni 
vidik, saj nam statistični podatki kažejo primerjavo z drugimi regijami Slovenije (državnim pov-
prečjem), nimamo pa nekega objektivnega merila, s katerim bi lahko ovrednostili stanje v posa-
mezni pokrajini.

Za analizo smo uporabili podatke Statističnega urada Republike Slovenije objavljene na por-
talu SiStat agregirane na ravni statističnih regij oziroma, kjer je mogoče na ravni občin. V nekaj 
primerih smo iz podatkov izračunali lokacijske količnike, v glavnem pa smo za analizo podatke 
prikazali s pomočjo grafikonov (črtni, raztreseni, borzni). V primerih, ko smo računali lokacijske 
količnike, smo prisotnost posameznega pojava na ravni občine in države primerjali z razporeditvi-
jo prebivalstva na ravni občine in države.

Ker je statistične podatke včasih težko ustrezno interpretirati brez vpogleda v stanje in razme-
re na nekem območju, so bili opravljeni še krajši intervjuji o tem, kako Korošci zaznavajo margi-
nalnost svoje regije in v svoji regiji.

2.2  KAJ NAM O MARGINALNOSTI KOROŠKE  
POVEDO STATISTIČNI PODATKI?

S prostorskega (geometričnega) vidika je pri slovenskih statističnih regijah težko govoriti o 
tem, da so nekatere obrobne (obmejne), druge pa ne, saj z izjemo dveh (najmanjše zasavske in 
osrednjeslovenske), vse druge segajo do državne meje. Po Uredbi o spremembi Uredbe o določitvi 
obmejnih problemskih območij (2020) praktično celotna koroška statistična regija z izjemo ob-
čine Mislinja, izpolnjuje pogoje za tako razvrstitev. O ustreznosti kriterijev, ki med problematič-
na obmejna območja uvrščajo tudi mestno občino Slovenj Gradec ali pa turistične občine kot sta 
Kranjska Gora in Rogaška Slatina, bi se dalo razpravljati, a ne na tem mestu.

Poleg lege ob meji (na obrobju) je treba upoštevati tudi prometno povezanost regije s preos-
tankom države, predvsem z njenim osredjem, oziroma z glavnim mestom. V tem pogledu sodi ko-
roška statistična regija med površinsko manjše regije in tudi med najbolj prometno odmaknjene. 
Ob zahtevah po izgradnji tretje razvojne osi, je (bila) ta trditev dostikrat izrečena in če pogledamo 
statistične podatke, lahko rečemo, da je temu mogoče pritrditi.

Na sliki 2.1 so prikazani povprečni časi poti, kot so jih na Statističnem uradu Republike Slo-
venije izračunali na podlagi ankete, opravljene med prebivalci starimi od 15 do 84 let konec sep-
tembra in v začetku oktobra 2017. Razlike v povprečnih časih niso posebno velike. Supni pov-
prečni čas poti zavzema razpon od 20,83 minut za pomursko statistično regijo do 28,57 minut 
za koroško statistično regijo. V primerjavi s prebivalci drugih regij so torej prebivalci Koroške na 
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slabšem, kar se tiče porabe časa za njihove vsakdanje poti. Pri poteh, ki so jih anketirani v celoti 
opravili znotraj regije je Koroška nekje na sredi med osmimi regijami s povprečnim časom med 
19,38 in 20,89 minut. Ostale štiri imajo za spoznanje nižje povprečne vrednosti. Precej drugačno 
podobo pa kažejo poti, ki so jih anketirani le začeli ali pa le končali v svoji domači regiji. Tu so 
anketiranim s Koroške na podlagi njihovih odgovorov v obeh primerih naračunali drugi najdaljši 
povprečni čas. V obeh primerih je bila v tem pogledu na najslabšem obalno-kraška statistična re-
gija, za katero bi težko rekli, da je slabo povezana z osredjem države. Vendar je pri tem treba upo-
števati tudi, da se ljudje pogosteje odločajo za daljše poti, če imajo občutek, da cilj ni pretirano 
oddaljen, ker večji del poti opravijo po avtocesti, ki daje občutek, da je cilj bližji, zaradi večje hi-
trosti potovanja. Na ta način se tudi pri manj nujnih poteh pogosteje odločajo za zadovoljevanje 
svojih potreb v bolj oddaljenih središčnih naseljih višje ravni. Sklepamo, da bi bil pri prebivalcih 
Koroške lahko razlog, da se manj pogosto odločajo za daljša potovanja iz regije v tem, da imajo 
zaradi slabših prometnih povezav z osredjem države, oziroma zaradi slabe navezave na osrednjo 
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Slika 2.1: Povprečen čas, porabljen za poti, na posamezno pot (v minutah) po statističnih regijah leta 
2017 (SiStat 2021).
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avtocestno os (Slovenika), občutek, da jim je Ljubljana in osrednja Slovenija predaleč in se pri 
oskrbi z dobrinami in storitvami odločajo za bližja središčna naselja nižje ravni ali pa za Celovec. 
Predstavljene podatke vsekakor lahko tolmačimo kot neke vrste kazalnik prostorske odmaknje-
nosti, ki je deloma posledica lege pokrajine, deloma pa slabše infrastrukturne opremljenosti in 
posledično slabše dostopnosti.

Slabša infrastrukturna opremljenost za zagotavljanje dostopnosti (cestno omrežje) se lahko 
kaže tudi skozi pogostost prometnih nesreč, čeprav so te posledica še številnih drugih dejavnikov. 
Kljub temu se nam je zdelo smiselno preveriti tudi ta vidik morebitne marginalnosti Koroške.
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Slika 2.2: Lokacijski količniki prometnih nesreč v obdobju 2008–2014 glede na lokacijske količnike 
mrtvih, oziroma hudo poškodovanih v istem obdobju po statističnih regijah (SiStat 2021).
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Na sliki 2.2 je videti, da Koroška po pogostosti prometnih nesreč v obdobju 2008–2014, po-
dobno kot še nekaj drugih statističnih regij (gorenjska, jugovzhodna Slovenija, goriška ...), precej 
odstopa navzdol od državnega povprečja. Ne sicer toliko kot zasavska statistična regija tudi ne to-
liko kot posavska statistična regija, pa vendar ni med regijami, kjer bi bila pogostost nesreč blizu 
povprečju ali celo nadpovprečna. Kljub temu pa je po številu hudo ranjenih v navedenem obdob-
ju imela lokacijski količnik skoraj ena, kar pomeni, da je skoraj dosegala državno povprečje pogo-
stosti hudo poškodovanih glede na število prebivalcev. Cestno prometnih razmer, kot jih kažejo 
prometne nesreče in njihove posledice, torej ne moremo imeti za dejavnik marginalizacije prebi-
valcev Koroške, saj je stanje tu boljše kot v dobršnem delu preostale Slovenije.

Prometna infrastruktura je pomembna za povezovanje regij in njihovih središč z drugimi re-
gijami in središči in vkolikor omogoča dobro dostopnost do središč (višje ravni) v bližnjem in bolj 
oddaljenem sosedstvu, lahko v veliki meri nadomesti slabosti obrobne lege regije. A za izgradnjo 
take infrastrukture, mora biti regija gospodarsko dovolj močna in hkrati tudi zanimiva za druge 
regije (širše regionalno območje). S tem pa smo že pri gospodarskem vidiku marginalnosti in pri 
kazalnikih, s katerimi lahko vsaj primerjalno ovrednotimo stanje v koroški statistični regiji nap-
ram drugim regijam Slovenije.

Na državni ravni običajno za primerjavo uporabimo družbeni bruto proizvod na prebivalca. 
Pri regionalnih primerjavah je ta kazalnik nekoliko manj zanesljiv, pa vendar se mu skoraj ni mo-
goče izogniti in z njegovo pomočjo dobimo prvi vpogled v gospodarsko moč posamezne regije.

Na sliki 2.3 lahko vidimo, da koroška statistična regija ne sodi med gospodarsko najšibkejše re-
gije, ampak je v skupini regij, ki so za slabih 20 odstotkov pod državnim povprečjem. Na grafikonu 
pa je poleg tega prikazan še razpoložljivi dohodek na prebivalca in čeprav so pri tem kazalniku raz-
like med regijami bistveno manjše, ni nepomembno, da ima najbolj nadpovprečno vrednost tega 
kazalnika prav koroška statistična regija. Koliko k temu pripomore zaposlovanje na avstrijski strani 
meje je težko reči (SURS podatke o dohodkih gospodinjstev pridobiva iz evidenc in registrov drugih 
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Slika 2.3: Bruto domači proizvod na prebivalca ter neto razpoložljivi dohodek na prebivalca (oboje v 
odstotkih glede na državno povprečje) po statističnih regijah leta 2019 (SiStat 2021).
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ustanov na primer od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), Zavoda za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje (ZPIZ) …, kar pomeni, da so vključeni tudi dohodki, ki jih naši državljani 
pridobijo v tujini, če jih seveda prijavijo našim davčnim organom. Podatke o izplačanih plačah pa 
SURS pridobiva od pravnih oseb in se nanašajo na izplačane in ne na prejete plače, kar pomeni, da 
ta podatek prikazuje, kako visoke ali nizke plače v povprečju izplačujejo zaposlovalci na določenem 
območju.), a za naše ugotavljanje morebitne gospodarske šibkosti regije, ki bi lahko bila pomemben 
vzvod marginalizacije, je ta kazalnik spet tak, da nikakor ne moremo trditi, da je gospodarsko stanje 
v regiji slabo in da povzroča marginalizacijo.

Tudi podatki o povprečnih plačah ne naka-
zujejo, da bi bila koroška statistična regija med 
regijami z najnižjimi vrednostmi. Bila je leta 
2005, a so se vrednosti v naslednjih letih toli-
ko zvišale, da je leta 2019 že imela povprečne 
plače višje od kar štirih slovenskih statističnih 
regij. Na sliki 2.4 lahko vidimo, da so bile leta 
2005 vse koroške občine pod državnim pov-
prečjem leta 2019 pa sta ga občini Mežica in 
Ravne na Koroškem že presegali. Ostale obči-
ne so na grafikonu razpršene podobno kot os-
tale slovenske občine. V skupini takih z najniž-
jimi vrednostmi leta 2019 je občina Mislinja, 
leta 2005 pa sta bili v takem položaju občini 
Podvelka in Radlje ob Dravi. Glede na to, da 
gre za plače zaposlenih pri pravnih osebah, je 
predvsem na ravni občin težko sklepati o tem, 
od kod so slabo plačani zaposleni, saj ni nujno, 
da živijo v občini, kjer so povprečne izplačane 
plače nizke.

Zaposlovanje zunaj občine bivanja je v Slo-
veniji prej pravilo kot izjema, kar ob sorazmer-
no velikem številu majhnih občin ne presene-
ča. Vendar je veliko tudi zaposlenih, ki delajo 
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zunaj regije, v kateri prebivajo. Je pa ob tem zanimivo, da ima le osrednjeslovenska statistična re-
gija indeks delovne migracije večji od 100, kar pomeni, da ima edina presežek delovnih mest nad 
številom zaposlenih prebivalcev. Koroška je v tem pogledu v skupini regij z vrednostjo indeksa 
blizu 90 v vsem obdobju 2009–2019. To je bistveno drugače kot v treh regijah, ki se jim je v tem 
obdobju indeks znižal na vrednosti pod 80 (posavska, primorsko-notranjska) in celo pod 60 (za-
savska). Koroška je imela leta 2019 razmerje med zaposlenimi znotraj in zunaj regije praktično 
enako državnemu povprečju, kar pomeni štirikrat več zaposlenih znotraj regije kot takih, ki so na 
delo hodili v druge regije.

Kot je mogoče videti na sliki 2.5, se indeksi delovne migracije med občinami zelo močno 
razlikujejo. Koroške občine leta 2019 so na grafikonu desno spodaj na eni strani razpršene okrog 
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Slika 2.5: Nihanje indeksa delovne migracije 
za statistične regije (2009 do 2019), za koroške 
občine (2000 do 2019) in indeks delovne 
migracije ter delež delovnih migrantov za vse 
slovenske občine leta 2019 (SiStat 2021).
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državnega povprečja (pet občin), na drugi pa so večinoma med občinami z zelo velikimi presežki 
zaposlenih nad razpoložljivim številom delovnih mest in temu primerno visokimi deleži zaposle-
nih zunaj občine.

Zaradi majhnega števila delovnih mest so v majhnih občinah tudi nihanja indeksa delovne 
migracije temu primerno velika. Pri Vuzenici je bila na primer v obdobju 2000–2019 najvišja 
vrednost 68,6, najnižja pa zgolj 33,5. Indekse nad 100 so imele leta 2019 občine Mežica, Rav-
ne na Koroškem in Slovenj Gradec, indekse okrog 40 ali manj pa Podvelka, Vuzenica, Mislinja 
in Ribnica na Pohorju. V vseh naštetih občinah je tudi delež delovnih migrantov, ki delajo zunaj 
občine prebivališča med 70 in 90 in sodijo med tiste v Sloveniji, kjer so prebivalci najbolj odvisni 
od delovnih mest zunaj občine bivanja. To kaže na njihovo gospodarsko šibkost, ni pa mogoče z 
gotovostjo trditi, da je to pomemben dejavnik marginalizacije. Če so razpoložljiva delovna mesta 
v občinah v okolici dovolj blizu, potem nikakor ni, poleg tega so sorazmerno blizu še zaposlitve-
na središča v Avstriji.

Bolj kot razpoložljivost delovnih mest v domači občini, je z vidika marginalizacije pomembno 
pomanjkanje delovnih mest, ki se kaže v brezposelnosti. Posredno je ta tudi kazalnik socialnega 
položaja, saj je brezposelnost povezana z materialnim položajem, hkrati pa vpliva tudi na samo-
podobo neuspešnih iskalcev zaposlitve, ki se soočajo z občutki manjvrednosti, nepotrebnosti in 
podobnim, kar jih nedvomno potiska v marginalno vlogo v družbi.
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Slika 2.6: Lokacijski količniki najvišje in 
najnižje registrirane brezposelnosti v letu 2019, 
izračunani glede na srednje letno prebivalstvo po 
občinah Slovenije, in stopnja tveganja socialne 
izključenosti po statističnih regijah v obdobju 
2008–2019 v % oseb (SiStat 2021).
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Na levem grafikonu na sliki 2.6 lahko vidimo, da večina koroških občin sodi med take, v 
katerih je bila leta 2019 registrirana brezposelnost manjša od slovenskega povprečja (lokacijski 
količniki manjši od 1,00). Edina občina, ki močneje odstopa od povprečja navzgor je Ribnica 
na Pohorju, kjer je bila najvišja stopnja med letom za pol večja od državnega povprečja, najniž-
ja pa samo za četrtino. Tako veliko nihanje med letom je posledica majhnih absolutnih vrednos-
ti, pri katerih že majhna absolutna sprememba pomeni veliko relativno. Podatki za december 
2020 (Portal … 2021) kažejo, da je bila stopnja registrirane brezposelnosti v koroški statistični 
regiji 8,2 %, kar je manj od kar sedmih drugih statističnih regij in manj od državnega povprečja 
(8,9 %). Ribnica na Pohorju je še vedno izstopala z največjo stopnjo na Koroškem (13,9 % oziro-
ma 67 registriranih brezposelnih oseb). Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo, da je brezpo-
selnost kot dejavnik marginalizacije bistveno bolj kot na Koroškem, pomembna v številnih drugih 
delih Slovenije, izjema je le Ribnica na Pohorju, ki sodi med občine z najvišjim deležem registri-
ranih brezposelnih oseb.

Na desnem grafikonu na sliki 2.6 pa lahko razberemo, da je imela koroška statistična regija 
leta 2008 med vsemi slovenskimi statističnimi regijami zelo podoben delež prebivalcev s tvega-
njem socialne izključenosti kot savinjska in posavska (malo več kot 21 %), v podravski in pred-
vserm v pomurski statistični regiji pa je bil delež kar za nekaj odstotnih točk večji (približno 5 
oziroma 6). Ob dobri petini prebivalcev s tveganjem socialne izključenosti v prvih treh regijah je 
bilo takih v drugih dveh več od četrtine oziroma je bil ta delež za dobro petino večji. A to je bilo 
leta 2008, ko so bili ti deleži v veliki večini statističnih regij največji. Precej drugačno podobo pa 
lahko vidimo leta 2019, saj je v vmesnem obdobju prav tako pri večini regij prišlo ponekod do so-
razmerno velikega, drugod pa vsaj do zmernega zmanjšanja tveganja socialne izključenosti. Zara-
di skromnega zmanjšanja deleža (za 1,9 odstotne točke) je koroška statistična regija do leta 2019 
postala ena od dveh regij z največjim tveganjem socialne izključenosti. Na račun povečanja deleža 
prebivalcev s tveganjem socialne izključenosti za 3,5 odstotne točke je imela zasavska statistična 
regija za 2,1 odstotne točke večji delež od koroške. Pri stopnji tveganja revščine, ki na grafikonih 
ni prikazana je bila koroška statistična regija leta 2015 (poznejšega podatka v bazi nismo zasledili) 
precej blizu državnemu povprečju, medtem ko je bilo stanje leta 2008 do neke mere podobno kot 
pri tveganju socialne izključenosti, le da sta imeli regiji z navečjima stopnjama tveganja revščine za  
za četrtino oziroma tretjino višji vrednosti od stopnje v koroški statistični regiji. 

Poslabšanje materialnega stanja prebivalstva koroške statistične regije kažejo tudi anketni po-
datki o izbranih postavkah materialne prikrajšanosti (slika 2.7, levi grafikon). Med vsemi stati-
stičnimi regijami Slovenije je bil leta 2019 samo pri koroški statistični regiji delež gospodinjstev, 
ki si lahko vsaj vsak drugi dan privoščijo mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok manjši kot 
leta 2008 in s tem tudi daleč najmanjši med vsemi statističnimi regijami. Pri deležu gospodinj-
stev, ki si lahko privoščijo vsaj enotedenske počitnice za vse člane (slika 2.7, desni grafikon), pa so 
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anketirani iz koroške statistične regije primerjalno odgovarjali precej drugače, tako da so bili pov-

prečni deleži leta 2008 manjši pri treh statističnih regijah, leta 2019 pa kar pri polovici.

Kar se tiče tveganja revščine in socialne izključenosti ter materialne prikrajšanosti, lahko na 

podlagi predstavljenih podatkov sklepamo, da koroška statistična regija vsaj do določene mere sodi 

med regije, kjer je sorazmerno večja prisotnost marginalizacije prebivalstva kot drugje v Sloveniji.

Posredno lahko o prisotnosti marginalizacije in marginalnosti sklepamo tudi na podlagi de-

mografskih kazalnikov, saj sodita med »potisne« dejavnike, ki povečujejo obseg odseljevanja in 

zmanjšujejo obseg priseljevanja.

Če sklepamo po rodnosti leta 2011 in 2018 (slika 2.8, levi grafikon), potem stanje na 

Koroškem ne kaže znakov marginalizacije. Stopnje rodnosti so na splošno nizke in se od leta 

2011 do leta 2018 tudi niso kaj dosti spremenile. Razen v eni občini leta 2011, v nobeni drugi od 

slovenskih občin stopnja rodnosti ni bila nad 2 živorojena otroka na žensko v rodni dobi. Če pa 

pogledamo razmestitev koroških občin na grafikonu, vidimo, da so vse v obeh opazovanih letih 

nad državnim povprečjem, kakor tudi večina drugih občin. Praviloma je rodnost precej nižja v 

večjih mestnih občinah in višja v manjših podeželskih. Občine Muta, Mislinja in Podvelka sodijo 

v skupino občin z rodnostjo okrog 1,8, ki jih presegata samo še dve občini, ki precej odstopata od 

vseh drugih (desno zgoraj na grafikonu – Loški Potok in Gorenja vas - Poljane).
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Slika 2.7: Grafikona deležev gospodinjstev, 
ki si lahko privoščijo mesni ali enakovredni 
vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan (levo), 
oziroma dopust (desno) v % (SiStat 2021).
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statistično regijo kaže nadpovprečno umrljivost, saj je povprečno trajanje življenja pri ženskah za 
pol leta krajše od slovenskega povprečja, pri moških pa kar za 1,7. Pri smrtnosti moških je bilo leta 
2019 stanje slabše kot na Koroškem samo še v Pomurju.

Selitvena dinamika je bila v obdobju 2009–2019 v dveh tretjinah koroških občin podpov-
prečna, tri četrine občin pa je imelo v tem obdobju negativen selitveni saldo. Občini Podvelka in 
Ribnica na Pohorju sta bili celo v skupini tistih slovenskih občin, kjer so odselitve najbolj presega-
le priselitve (na sliki 2.9 ob spodnji, modri črtkani poševni črti, ki označuje presežek povprečne-
ga števila odseljenih nad številom priseljenih za 10 na 1000). Velika je bila razlika tudi pri občini 
Črna na Koroškem. Podatki o gibanju števila prebivalcev za te tri občine kažejo, da je v njih de-
jansko prisotna zmerna depopulacija, saj se je v enajstletnem obdobju v njih prebivalstvo zmanj-
šalo za več kot 100 na tisoč oziroma za več kot desetino (sodijo med deset občin z najbolj nega-
tivnim selitvenim saldom). Večje ali manjše zmanjšanje števila prebivalcev so imele vse občine v 
koroški statistični regiji z izjemo občine Prevalje, kjer je število prebivalcev nihalo okoli vrednosti 
6800, a je bilo leta 2019 za 15 večje kot leta 2009. Vsaj za nekaj občin znotraj koroške statistične 
regije torej lahko trdimo, da v njih posamezni demografski podatki ne kažejo ugodne podobe, kar 
je lahko tudi znak za prisotnost procesa marginalizacije in marginalnosti.

2.3  KAJ SMO O MARGINALNOSTI KOROŠKE  

IN NA KOROŠKEM IZVEDELI OD KOROŠCEV?

Z nekaj krajšimi intervjuji smo želeli izvedeti, kakšna so v zvezi z marginalizacijo in marginal-
nostjo opažanja in stališča izbranih prebivalcev Koroške (srednješolska učiteljica, visokošolska uči-
teljica, bivša direktorica občinske uprave, upokojena visokošolska učiteljica in njen partner, kmet 
ter zaposlena na Centru za socialno delo). Intervjuvanci so bili izbrani izmed oseb, ki jih avtor 
pozna osebno, oziroma je zanje izvedel od znancev. Izhodišče za izbiro je bilo, da imajo dovolj ši-
rok vpogled v razmere na Koroškem, da jim koncept marginalnosti ni popolna neznanka in da je 
njihova dejavnost povezana z različnimi vidiki družbenega življenja (gospodarstvo, sociala, vzgoja 
in izobraževanje). Intervjuji so bili opravljeni marca 2021. 

Vsem intervjuvancem so bila zastavljena naslednja vprašanja:

- Ali imate občutek, da je na splošno na Koroškem v primerjavi z drugimi deli Slovenije 
opaziti več revščine in socialne izključenosti in zaradi česa tako sklepate, kako se to kaže v 
pokrajini, v družbi?

- Katere osebe bi v okolju, kjer delate in živite, opredelili za marginalne pripadnike družbe, 
zakaj in ali poznate dosti takih oseb?
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- Ali prisotnost teh oseb povzroča opazne spremembe v prostoru (in kaj so po vašem razlogi 
za njihovo marginalizacijo)?

- Ali se vam zdi, da imate Korošci občutek zapostavljenosti v primerjavi z osrednjo Slovenijo 
in ali menite, da je ta zapostavljenost bolj občutna kot v drugih regijah Slovenije?

- Kaj menite, da je podlaga za tak občutek in ali se vam zdi, da je mogoče to že opredeliti kot 
marginalizacijo vaše regije v okviru Slovenije?

Srednješolski učiteljici smo zastavili še dodatno vprašanje in sicer, če pri svojih učencih opa-
zi kakšne znake revščine ali socialne izključenosti in njen odgovor je bil, da pri gimnazijcih, ki jih 
uči, tega ni opaziti.

Da bi Koroška v primerjavi z drugimi deli Slovenije, kakorkoli izstopala po prisotnosti revšči-
ne in socialne izključenosti, intervjuvani niso opazili oziroma se jim zdi, da nikakor ne. Omenjeno 
je bilo nekoliko slabše stanje v preteklosti, ko je kriza prizadela velike zaposlovalce, a so se ljudje 
hitro postavili na noge in si pomagali sami, poleg tega pa so si mnogi našli delo tudi v Avstriji. V 
enem primeru je bilo omenjeno, da je morda nekaj več socialne izključenosti pri ostarelih prebi-
valcih na samotnih kmetijah v bolj odmaknjenih hribovitih območjih. Ti so pogosto odvisni od 
pomoči sorodnikov in sosedov. Tudi če so upravičeni do določene pomoči, je ne izkoristijo, ker 
niti ne vedo, da so do nje upravičeni. Izpostavljeno je bilo še, da je bilo v času gospodarske krize 
dosti brezposelnih in tudi veliko uporabe drog med mladimi, a se je stanje v zadnjih letih bistve-
no izboljšalo. V nobenem primeru pa opaženo ni bilo mišljeno kot nekaj, kar je na Koroškem bolj 
problematično kot drugje po Sloveniji.

Za marginalne osebe je večina intervjuvanih menila, da jih je malo, pa še tiste, ki so, so malo 
vidne. Brezdomstvo ni množično in brezdomci niso na vsakem koraku in vsem na očeh. Še za 
tiste, ki so, je bilo omenjeno, da je zanje poskrbljeno tako, da imajo svoj prostor in so tudi na ta 
način manj prisotni (vidni) v javnosti. Podobno je bilo mnenje o osebah, ki imajo težave z droga-
mi. Pogosto naj bi se take težave prikrivalo znotraj družin, ki ne želijo, da se o teh težavah razve. 
V enem primeru pa so bili kot marginalne osebe izpostavljeni delavci s tujim državljanstvom. V 
zadnjem času so potrebe po teh delavcih velike, tudi zato, ker imajo kvalificirani delavci iz regije 
zaposlitev v Avstriji in jih ne zanimajo slabše plačana delovna mesta doma. Tuji delavci samo de-
lajo v regiji in živijo v nezavidljivih razmerah. Večje število jih živi natrpanih v majhnih stanova-
njih. Zanje intervjuvanka meni, da so na obrobju vsega. Tudi domačini jih gledajo kot nezaželene 
prišleke. Pozneje, ko pripeljejo žene, so še vedno zelo vezani na svoj krog (priseljensko skupnost). 
Vključevanja v kraj (navezovanje stikov s sosedi in skupnostjo) je malo. Vztrajajo pri svojem je-
ziku, kulturi in se na ta način dodatno izolirajo od skupnosti, v kateri živijo. Tudi organiziranih 
akcij za integriranje v skupnost ni. V šoli naj bi nekaj tega bilo, na ravni Centrov za socialno delo 
pa ne. Nekaj je bilo poskusov, da bi se ženam teh priseljencev omogočilo učenje slovenščine, a so 
bili to le posamezni poskusi v Črni in na Ravnah. Delavci iz nekdanje SFRJ naj bi bili predvsem 
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posebnost Mežiške doline. Po mnenju intervjuvane imamo tako opravka z dvema skupinama lju-
di, ki živita skupaj in sta obe v vlogah tretjerazrednih državljanov – naši državljani, ki delajo v 
Avstriji so to tam, tujci pa pri nas. Na slednje se za povrh gleda postrani še zaradi tega, ker naj bi 
odjedali delo domačinom, kar seveda ne drži. Intervjuvanka opaža, da se je Mežica tudi povečala 
zaradi teh prebivalcev in je navedla, da ji je ena dijakinja rekla, da je od 30 njenih sošolcev na zdra-
vstveni šoli, kar 27 učencev priseljenskega porekla. Tudi če gre za pretiravanje, pa to vsekakor na-
kazuje, da je priseljensko prebivalstvo zelo močno prisotno in očitno tudi marginalizirano. Ni pa 
to nekaj, kar bi bilo značilno samo za Koroško, oziroma za posebej izpostavljeno Mežiško dolino.

Večina intervjuvancev ni posebej izpostavila marginaliziranih oseb, če pa že, so se jim zdele 
malo opazne. Zato tudi posledice v prostoru niso bile opažene. Omenjena je bila bivša zgradba 
policije, sedaj namenjena brezdomcem. Ta naj ne bi predstavljala neke posebej izstopajoče ali ne-
gativne prostorske sestavine. Prav tako prisotnost teh ljudi ne pušča nekih opaznih posledic v ne-
posredni okolici. Zaradi smeti, praznih pločevink in podobno, ki ostanejo za mladimi, ki se dru-
žijo ob pijači in v nekaterih primerih tudi ob nedovoljenih drogah, sta bila izpostavljena zapuščeni 
Rimski vrelec in grad Javornik. Poleg tega je ena od intervjuvank omenila, da se na odmaknjenih 
kmetijah vidi, da so nekoliko zanemarjene, ker so lastniki ostareli in socialno izolirani. Glede tu-
jih delavcev pa je bilo rečeno, da je nekaj zasebnih hiš, za katere se ve, da tam živijo, a tudi v tem 
primeru to nima nekih večjih prostorskih posledic. Morda je še najbolj opazno to, da so večinski 
gostje bližnjega lokala postali tujci in je čutiti nezadovoljstvo pri domačinih, češ da so jim tujci 
prevzeli lokal. Naj pa prisotnost teh tujcev ne bi vplivala na več vandalizma ali kriminala.

Precej enotni so si bili intervjuvani v mnenju, da je Koroška, vsaj v primerjavi z osrednjo Slo-
venijo, zapostavljena. Glavni argument so vsi videli v sorazmerno slabi cestni povezavi z Ljubljano 
oziroma s slovenskim avtocestnim križem. V podrobnostih, pa so bila mnenja precej raznolika. 
Od tega, da je odmaknjenost po svoje dobra, ker znaš potem bolje ceniti na primer obisk gledali-
šča, ki ga lahko obiščeš zgolj nekajkrat letno, do tega, da »so Korošci slovenski Indijanci« in da je 
poznavanje Koroške v središču Slovenije zelo slabo – pogosto jih zamenjujejo z zamejskimi Koro-
šci. Eno od mnenj je bilo tudi, da je občutek marginalnosti, neslišanosti in zapostavljenosti v pri-
merjavi z osrednjo Slovenijo že kar tradicionalen, o čemer celo prepevajo tamkajšnji »kantavtorji«. 
Nekoliko odstopa mnenje, da morda kdaj malo teže pridejo do kakšnih sredstev, sicer pa neke za-
postavljenosti ni čutiti. Spet drugo pa, da z izjemo omenjene manjkajoče cestne povezave, imajo 
vse, kar imajo drugi in še več. Izpostavljena pa je bila tudi koroška trma, ponos in pa sposobnost, 
da poskrbijo sami zase in ne čakajo, da bi jim pomagali drugi.

Na zadnje vprašanje o vzrokih za občutek marginaliziranosti intervjuvani pričakovano niso 
navedli kaj dosti. Spet je bila večkrat omenjena problematična cestna navezava na avtocestno 
omrežje in počasno reševanje tega problema. Ena intervjuvanka je omenila tudi centralizacijo, za-
radi katere so izgubili nekatere ustanove, ki so jih prej v regiji imeli, poleg tega pa je regija zaradi 
slabih povezav tudi manj zanimiva za investitorje. Je bila pa pri drugi intervjuvanki izpostavljena 
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dobra povezava čez mejo z avstrijsko Koroško, spet druga pa se je spraševala oziroma ugibala: »Če 
bi imeli ponovno referendum kot pred 100 leti, bi se na naši strani verjetno večina odločila drugače kot 
tedaj!«. To kaže na njeno sklepanje o določenem nezadovoljstvu med tamkajšnjim prebivalstvom, 
ki mu nedvomno botrujejo tudi različne omejitve in oteženo prehajanje meje med epidemijo in 
zaradi epidemije, ki je zaznamovala čas, v katerem so bili intervjuji izvedeni.

2.4  SKLEP

Kako torej odgovoriti na vprašanje, zastavljeno v naslovu? Vsekakor ne nedvoumno in eno-
značno in to ne na podlagi predstavljenih statističnih podatkov, ne na podlagi mnenj in opažanj 
intervjuvancev. Na sliki 2.10 je prikaz mogočih sklepov na podlagi posameznih statističnih podat-
kov, ki lahko služijo kot kazalniki marginalnosti.

Edina kazalnika, pri katerih bi lahko s sorazmerno veliko verjetnostjo trdili, da kažeta na 
marginaliziranost regije in/ali posameznikov, oziroma družbenih skupin v njej, sta poraba časa za 
vsakdanje poti in pričakovano trajanje življenja pri moških. Za prvega imamo potrditev tovrstne-
ga sklepanja v odgovorih intervjuvancev, medtem ko bi za drugega morali opraviti usmerjeno so-
cio-demografsko analizo, da bi razkrili vzroke za to sorazmerno visoko smrtnost moških v koroški 
statistični regiji. Je pa ob tem treba omeniti, da je bilo pričakovano trajanje življenja za moške še 
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Slika 2.10: Odstopanje koroške statistične regije državnega povprečja in možnost sklepanja, da 
posamezni kazalnik nakazuje večjo verjetnost prisotnosti marginalnosti oziroma marginalizacije v tej 
regiji kot v drugih regijah Slovenije.
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nekoliko krajše v posavski in še krajše v pomurski regiji, tako da ta problematika ni značilna zgolj 
za Koroško.

Naslednji kazalnik, za katerega lahko trdimo, da precej verjetno kaže določene znake margi-
nalizacije regije je selitveni saldo na ravni občin, saj za najmanj dve občini velja, da sta sodili med 
take z najbolj negativnim razmerjem med priselitvami in odselitvami, kar kaže na delujoče dejav-
nike marginalizacije, ki so hkrati »potisni dejavniki«, ki vplivajo na odločitve prebivalcev, da za-
pustijo občino bivanja in se preselijo drugam.

Še za dva socialna kazalnika bi bilo mogoče trditi, da kažeta na verjetno marginaliziranost 
in sicer tveganje socialne izključenosti in pa zmožnost zagotavljanja dveh mesnih (enakovrednih 
vegetarijanskih) obrokov tedensko. Tu je bil položaj koroške statistične regije v primerjavi z 
drugimi sorazmerno slab, kar verjetno nakazuje tudi nekoliko večjo prisotnost marginaliziranih 
oseb.

Pri vseh ostalih osmih kazalnikih pa je verjetnost, da nakazujejo marginalnost oziroma margi-
naliziranost Koroške, sorazmerno majhna ali sploh nikakršna. Še posebej to velja za neto razpolo-
žljivi dohodek gospodinjstev na prebivalca, po katerem je bila Koroška med vsemi 12 statističnimi 
regijami celo najvišje. Tudi tu so mnenja iz intervjujev pritrdila sklepanju, da gre za zaposlovanje v 
Avstriji, kjer so plače bistveno višje, kar postavlja obmejno Koroško v privilegiran in ne margina-
liziran položaj v primerjavi z drugimi slovenskimi statističnimi regijami, v katerih nima tolikšen 
del prebivalstva možnosti za dnevno potovanje na delo čez mejo, bodisi zato, ker niso ob avstrijski 
meji, bodisi zato, ker segajo predaleč v notranjost Slovenije.

Če torej zaključimo z najverjetnejšim odgovorom na zastavljeno vprašanje »Ali je na Koro-
škem kaj marginalnega?«, potem naj bo to: »Vsekakor, a ne bistveno več kot v številnih drugih slo-
venskih statističnih regijah, predvsem pa manj kot v tistih, ki so po številnih od obravnavanih kazal-
nikov med najbolj problematičnimi (predvsem na primer zasavska, pomurska in podravska).« V prid 
takemu odgovoru govorijo tudi z intevjuji zbrana mnenja. Ta nam razkrivajo tudi to, da je še tista 
marginalnost, ki nedvomno je prisotna, do te mere skrita, da jo je težko opaziti in nima izrazito 
vidnih prostorskih posledic. Zato bi za Koroško, v skladu z na začetku predstavljeno delitvijo (Pelc 
2017), lahko rekli, da spada med regije, kjer je marginalnost komaj opazna.
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3  

NOVEJŠI REGIONALNI RAZVOJ KOROŠKE 

STATISTIČNE REGIJE 

3.1  UVOD

Koroška statistična regija je ena od 12 prostorskih enot na NUTS 3 ravni. Leži na severu Slo-
venije, ob meji z Avstrijo. V njej je 12 občin (Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, 
Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gra-
dec, Vuzenica). Je tretja najmanjša statistična regija v državi, tako po površini kot tudi po številu 
prebivalcev. Obsega nekaj več kot 1000 km2. V njej je leta 2020 živelo približno 71.000 prebi-
valcev oziroma dobre 3 % prebivalcev Slovenije. Z 68 prebivalci na kvadratni kilometer se uvršča 
med redkeje poseljene slovenske regije (Koroška statistična regija 2021). 

Prva sistematična obravnava regionalnega razvoja Koroške je bila izvedena v času 8. posveto-
vanja slovenskih geografov, ki je bilo leta 1969 v Ravnah na Koroškem. Referati, ki so izšli v mo-
nografiji »Jugovzhodna Koroška«, so se nanašali tako na vlogo koroške regije v slovenskem pro-
storu (Ilešič 1970), družbenogeografske značilnosti (Medved 1970) kot tudi na splošno razvitost 
koroške regije v okviru Slovenije (Natek 1970). Avtorji zbornika posvetovanja ugotavljajo, da je 
bila Koroška konec 60. let 20. stoletja stara industrijsko-rudarska regija, ki se uvršča med razvite 
regije v Sloveniji. Avtorji (na primer Natek 1970) so opozarjali na velike razvojne razlike znotraj 
regije, pri čemer je najbolj razviti del predstavljala ravenska občina. Ključni razvojni dejavniki Ko-
roške se nanašajo na fizično-geografske značilnosti Koroške, njen (obmejni, periferni) položaj ter 
na pogoje za gospodarski razvoj. 

Koroška je doživela podrobnejšo geografsko analizo tudi konec 80. let 20. stoletja z geo-
grafskim proučevanjem uvajanja celične proizvodnje na Koroškem. Prvi rezultati, ki so zajema-
li predvsem analizo regionalnega razvoja po posameznih področjih (na primer Černe 1986 in 
Vrišer 1986) ter vrednotenje stanja in razvojnih procesov z vidika umeščanja decentraliziranih 
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proizvodnih enot (na primer Jeršič 1986 in Klemenčič 1986) so bili objavljeni leta 1986 v znan-
stveni reviji Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Dela 2). 

V novejšem času je Koroška doživela sistematično regionalno-razvojno obravnavo ob pripra-
vi regionalnih razvojnih programov. Do sedaj so bili za Koroško razvojno regijo pripravljeni trije 
regionalni razvojni programi: 2002–2006, 2007–2013, 2014–2020, pripravljen pa je že tudi za 
novo programsko obdobje 2021–2026. V njih je skladno z določili zakonov o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja (zadnji je iz leta 2011; Zakon o spodbujanju … 2021) in navodil o 
pripravi regionalnih razvojnih programov (Uredba o regionalnih razvojnih programih 2021) izve-
dena analiza stanja in razvojnih možnosti (SWOT analiza). Predlog regionalnega razvojnega pro-
grama za aktualno programsko obdobje vidi Koroško leta 2030 kot prodorno, ustvarjalno, po-
vezano in pristno. Svojo prihodnost vidi v nadaljnjem razvoju kovinsko predelovalne industrije, 
krepitvi sektorja novih materialov in tehnologij, izkoriščanju potencialov za razvoj gozdno-lesne 
verige, trajnostnega turizma in krepitve prehranske samooskrbnosti ter storitev za potrebe starajo-
če se družbe (Regionalni razvojni … 2019). 

Obstoječe celovite obravnave regionalnega razvoja Koroške želimo nadgraditi s sistematično 
opredelitvijo razvojnega položaja koroške statistične regije v Sloveniji, posebej pa želimo izposta-
viti vplive finančno-gospodarske krize 2009–2013 na regionalno strukturo občin ter opredeli-
ti razvojno najbolj dinamična območja v regiji. Pri opredelitvi regionalnega razvoja in razvojnih 
procesov izhajamo iz prilagojenega sistema CONSPACE kazalnikov (Černe in Kušar 2006), ki so 
namenjeni opredeljevanju regionalne strukture in vrednotenju regionalnega razvoja. Sistem ka-
zalnikov smo dopolnili tudi z drugimi kazalniki, ki opredeljujejo razvojni položaj Koroške regi-
je. Pri prvih analizah kazalnikov smo vključili študente geografije v okviru predmeta Regionalni 
razvoj in regionalna politika na drugostopenjskem študijskem programu Geografija v študijskem 
letu 2020/2021. 

3.2  METODE DELA 

Regionalni razvoj je pojem, ki označuje širše družbene, gospodarske in prostorske spremem-
be na različnih prostorskih ravneh. Prostor zajema številne razsežnosti, raznovrstnost in komple-
ksnost dejavnikov, pojavov in procesov, kar je pri obravnavi regionalnega razvoja potrebno ustre-
zno nasloviti. Pri regionalnih analizah zato lahko uporabljamo različne metodološke pristope in 
sisteme kazalnikov, s katerimi poskušamo čim bolj temeljito opisati stanje in opredeliti razvojne 
procese (Kušar in Černe 2014), z oceno stanja pa oceniti njihovo vlogo v širšem prostorskem sis-
temu (Černe 2005). Pri opredeljevanju regionalnega razvoja izbrane prostorske enote prikazu-
jemo stanje na različnih področjih, izhajamo pa tudi iz primerjalnih analiz z uporabo srednjih 
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vrednosti, relativnih števil, agregiranja vrednosti kazalnikov, pa tudi z iskanjem razmerij med 
obravnavanimi prostorskimi enotami (Kušar in Černe 2014). 

Namen prispevka ni ocenjevati vseh razsežnosti novejšega regionalnega razvoja Koroške, zato 
smo najprej opredelili razvojne težnje s pomočjo 15 splošno uveljavljenih razvojnih kazalnikov. 
Z njimi opredeljujemo gospodarsko, socialno in demografsko strukturo ter razvojne procese med 
letoma 2000 in 2019. Izhodiščno leto analiz je odvisno od dostopnosti podatkov, zato smo spre-
mljanje stanja in nekaterih razvojnih procesov skrčili na obdobje med leti 2001 (2005, 2007 ozi-
roma 2008) in 2019. Intenzivnost sprememb na izbranih področjih regionalnega razvoja med 
letom 2000 in zadnjimi razpoložljivimi statističnimi podatki smo ocenili skozi relativni položaj 
(rang) koroške statistične regije v primerjavi z ostalimi statističnimi regijami v Sloveniji. Podo-
ben pristop sta pri opredeljevanju razvojnega položaja Gorenjske uporabila tudi Kušar in Černe 
(2014). 

Obravnavano obdobje je iz razvojnega vidika zelo raznoliko. Med letoma 2009 in 2013 je v 
razvojne procese močno posegla finančna in gospodarska kriza v Sloveniji. Zato smo v nadaljeva-
nju podrobneje analizirali, kakšen vpliv je imela gospodarska kriza na regionalno strukturo koro-
ške statistične regije. 

Pri obravnavi regionalnega razvoja Koroške v času gospodarske krize izhajamo iz CONSPA-
CE sistema kazalnikov, ki je namenjen ocenjevanju regionalne strukture in opredeljevanju regio-
nalnega razvoja. Sistem CONSPACE kazalnikov zajema 104 kazalnike, ki so vsebinsko razvrščeni 
v 10 skupin: demografska struktura, socioekonomska struktura, poselitvena struktura, podeže-
lje, kakovost življenja, infrastruktura, raba zemljišč, zavarovana območja, degradirana območja 
in ogrožena območja. Kazalniki so nadalje razvrščeni glede na zahtevnost zbiranja podatkov na 
ključne, dopolnilne in raziskovalne (Černe in Kušar 2006). Za našo analizo smo izbrali kazalnike, 
ki vsebinsko pokrivajo gospodarsko, socialno, demografsko in prostorsko strukturo Koroške in so 
podatki zanje dostopni na nižjih prostorskih ravneh. V vsako skupino kazalnikov smo vključili tis-
te, za katere ocenjujemo, da v zadostni meri prikazujejo razvojno stanje ter omogočajo opredelitev 
razvojnih procesov, pri čemer smo se želeli izogniti problematiki njihove medsebojne vsebinske 
povezanosti. Osnovno metodološko ogrodje za opredelitev novejšega regionalnega razvoja Koro-
ške tako tvori sistem 12 izbranih kazalnikov. 

Večina kazalnikov je uveljavljenih in sledijo standardnim izračunom ter jih ni treba dodat-
no opredeljevati. To velja predvsem za kazalnike demografske, socialne in gospodarske strukture, 
medtem ko je pri prostorski strukturi nekaj več zadreg. Dva kazalnika pri slednji sta izračunana iz 
prostorskih podatkov Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Metodologija zaje-
ma podatkov o dejanski rabi se je tudi v obravnavanem obdobju spreminjala (Klar 2016), kar ne-
izogibno vodi v možne napake pri interpretaciji podatkov. Na podlagi pregleda podatkov smo se 
odločili, da kazalnik kmetijskih zemljišč izračunamo kot delež kmetijskih zemljišč v posameznem 
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preučevanem obdobju. Pri pozidanih zemljiščih pa smo se osredotočili predvsem na novo pozi-

dana zemljišča med letoma 2008 in 2013. Ugotovili smo namreč, da je sprememba metodolo-

gije zajema pomembno vplivala na končne vrednosti pri primerjavi skupnih pozidanih površin 

med obema letoma. Marsikje bi namreč prišlo celo do upada pozidanih površin, kar pa ne drži. 

Kazalnik smo tako izračunali kot delež povečanja pozidanih površin, pri čemer v obravnavo nis-

mo vključili površin, katerih raba se je v obravnavanem obdobju spremenila iz pozidanih v druga 

zemljišča, saj to obravnavamo kot metodološko napako. Do napak sicer prihaja tudi pri spreme-

njenem izračunu, a so te manjše. Nekaj posebnosti je tudi pri kazalniku degradirana območja, pri 

katerem izhajamo iz Baze funkcionalno degradiranih območij (2020). Kot osnovo za izračun ka-

zalnika pa uporabljamo podatek o letu opustitve dejavnosti, pri čemer smo drug časovni presek 

naredili v letu 2015. Na podlagi izkušenj iz oblikovanja nacionalne evidence funkcionalno degra-

diranih območij smo namreč mnenja, da je pri opuščanju rabe prihajalo do zamika in da tudi pri 

območjih, opuščenih v letih 2014 in 2015, lahko poiščemo vzroke v obdobju gospodarske krize.

Preglednica 3.1: Sistem kazalnikov CONSPACE za opredelitev novejšega regionalnega razvoja 
Koroške. 

področje 
ID kazalnika in 
kazalnik izračun vrednosti kazalnika 

leto 
podatkov

vir 
podatkov 

demografska 
struktura 

[D1] naravno 
gibanje 

povprečen naravni prirast v obravnavanem 
obdobju

2008–
2012*

SURS

[D2] selitveno 
gibanje 

povprečen selitveni prirast v obravnavanem 
obdobju

2008–
2012*

SURS

[D3] indeks 
staranja 

razmerje med starim (stari 65 let ali več) 
in mladim prebivalstvom (stari do 14 let) 
pomnoženo s 100

2008, 
2013

SURS

socialna 
struktura

[S1] aktivno 
prebivalstvo 

odstotni delež zaposlenih v delovno sposobnem 
prebivalstvu

2008, 
2013

SURS

[S2] 
brezposelnost 

odstotni delež registriranih brezposelnih med 
aktivnim prebivalstvom

2008, 
2013

ZRSZ

[S3] visoka 
kvalifikacijska 
struktura 

odstotni delež prebivalcev z višjo ali visoko 
izobrazbo med prebivalci starimi 15 let ali več

2011**, 
2013

SURS

gospodarska 
struktura 

[G1] povprečna 
mesečno bruto 
plača 

Bruto plača je plača, izplačana zaposlenim za 
delo v polnem delovnem času ali delovnem 
času, krajšem od polnega delovnega časa, in 
za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo 
delodajalca.

2008, 
2013

SURS

[G2] 
podjetniška 
aktivnost 

število podjetij na 1000 prebivalcev 2008, 
2013

SURS

[G3] delovne 
migracije 

razmerje med številom delovno aktivnih 
prebivalcev (brez kmetov) v določeni teritorialni 
enoti delovnega mesta in številom delovno 
aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni 
enoti prebivališča pomnoženo s 100

2008, 
2013

SURS
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področje 
ID kazalnika in 
kazalnik izračun vrednosti kazalnika 

leto 
podatkov

vir 
podatkov 

prostorska 
struktura 

[P1] kmetijska 
zemljišča

Delež kmetijskih zemljišč. Pod kmetijska 
zemljišča iz Evidence dejanske rabe kmetijskih 
in gozdnih zemljišč upoštevamo skupini 
dejanske rabe njive in vrtovi ter trajne nasadi 
(kategorije od 1100 do 1240).

2008, 
2013

MKGP

[P2] pozidana 
zemljišča 

Pozidavo v obravnavanem obdobju smo 
opredelili kot odstotni delež na novo pozidanih 
površin. Pod pozidana zemljišča iz Evidence 
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 
upoštevamo kategorijo 3000 (Pozidano in 
sorodno zemljišče).

2008, 
2013

MKGP

[P3] degradirana 
območja  

leto nastanka funkcionalno degradiranega 
območja 

2008, 
2015***

UL, FF, 
Oddelek 
za 
geografijo

* Pri naravnem in selitvenem gibanju prebivalstva smo uporabili podatke za leta od 2008 do 2012, s 
čimer obravnavamo enako obdobje kot pri ostalih kazalnikih, kjer letnica 2013 predstavlja stanje na 
datum 1. 1. 2013.

** Najstarejši dostopni podatki so za leto 2011.
*** Utemeljitev podaljšanja časovnega obdobja je zapisana med besedilom.

Za vse opredeljene kazalnike smo izračunali indeks spremembe med letoma 2008 in 2013, 
kar smo nato uporabili v nadaljnji analizi in interpretaciji. Izjema sta kazalnika o naravnem in 
selitvenem gibanju prebivalstva, kjer smo izračunali povprečje za proučevano obdobje, saj se lah-
ko vrednosti kazalnikov med leti močno spreminjajo in zameglijo dejansko stanje. Z izračunom 
povprečja pa to napako odpravimo. Podobno velja tudi za degradirana območja, kjer pa je števi-
lo teh območij v večini občin premajhno, da bi omogočalo takšen izračun in ga zato podajamo 
le opisno. Zaradi opisanih težav s kazalniki prostorske strukture za to področje nismo izračunali 
skupne ocene.

3.3  REGIONALNI RAZVOJ KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE  

PO LETU 2000 

Koroška statistična regija je glede na svojo gospodarsko moč merjeno z vrednostjo bruto do-
mačega proizvoda (BDP) uvrščena v zadnjo četrtino statističnih regij v Sloveniji (rang 10). Delež 
BDP, ki ga je prispevala Koroška, se je v preučevanem obdobju zmanjšal za 0,42 odstotnih točk iz 
3,15 % leta 2000 na 2,73 % leta 2019. Koroška je leta 2000 zabeležila 9365 evrov bruto doma-
čega proizvoda na prebivalca, kar je 84 % slovenskega BDP/prebivalca. Do leta 2019 se je BDP/
prebivalca zvišal na 18.694 evre, a je dosegala le še 81 % slovenskega povprečja. Koroška je glede 
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na vrednost BDP/prebivalca tudi nazadovala za dva ranga: leta 2000 je bila na 7. mestu, leta 2019 
pa na 9. mestu od 12 statističnih regij v Sloveniji. 

Pri bruto dodani vrednosti je bilo zabeleženo podobno stanje kot pri kazalniku BDP. Koro-
ška je leta 2019 ohranila 10. mesto med vsemi statističnimi regijami v Sloveniji, vendar se je pri-
spevek regije k skupni bruto dodani vrednosti v Sloveniji zmanjšal za 0,4 odstotne točke iz 3,1 % 
leta 2000 na 2,7 % leta 2019. Najpomembnejša gospodarska dejavnost v koroški statistični re-
giji so predelovalne dejavnosti (39,4 % bruto dodane vrednosti v regiji leta 2019), javne storitve 
(uprava, obramba, socialno varstvo, izobraževanje, zdravstvo – 14,1 %) ter trgovina, gostinstvo 
in promet (5,4 %). Vloga kmetijskih dejavnosti presega njihovo vlogo v Sloveniji za kar 2 odsto-
tni točki (Koroška 5,3 % leta 2019, Slovenija 2,3 % bruto dodane vrednosti). Struktura bruto 
dodane vrednosti glede na dejavnosti med letoma 2000 in 2019 na Koroškem ni doživela večjih 
sprememb. Opazen je upad vloge finančnih in zavarovalniških dejavnosti in dejavnosti poslovanje 
z nepremičninami, vsaka za eno odstotno točko, medtem ko se je vloga predelovalnih dejavnosti 
povečala za 0,8 odstotnih točk (iz 38,6 % leta 2000 na 39,4 % leta 2019), podobno tudi vloga 
gradbeništva (iz 4,7 % leta 2000 na 5,4 % leta 2019). V nasprotju s procesom terciarizacije v pro-
učevanem obdobju v Sloveniji (delež bruto dodane vrednosti dejavnosti iz sekundarnega sektorja 
se je zmanjšal za 1,9 odstotne točke, pri storitvah pa povečal za 3,1 odstotne točke), se je na Koro-
škem med letoma 2000 in 2019 vloga storitev glede na bruto dodano vrednost zmanjšala za 1 od-
stotno točko, medtem ko se je vloga sekundarnega sektorja povečala za 1,2 odstotne točke in sicer 
z 48,1 % bruto dodane vrednosti leta 2000 na 49,3 % leta 2019. Storitve glede na delež bruto do-
dane vrednosti na Koroškem niso najpomembnejša gospodarska dejavnost, ampak jih kar za 3,7 
odstotnih točk presegajo predelovalne dejavnosti, rudarstvo in gradbeništvo. Število zaposlenih v 
predelovalnih dejavnostih se je v koroški statistični regiji zmanjšalo z 12.626 leta 2000 na 10.607 
leta 2019 oziroma za 16 %. Upad je bil večji kot v predelovalnih dejavnostih v Sloveniji (-12 %). 
V obravnavanih letih je v koroški statistični regiji število zaposlenih v storitvenih dejavnostih sta-
gniralo (okrog 11.100 zaposlenih), medtem ko je v Sloveniji prišlo do povečanja števila zaposlenih 
v storitvenih dejavnostih za 31 %. 

Glede na bruto dodano vrednost na zaposlenega je stanje na Koroškem relativno ugodno. 
Leta 2000 je bila z 19.788 evri na 8. mestu med 12 statističnimi regijami, medtem ko je leta 2019 
z 13.360 evrov na zaposlenega pridobila eno mesto. V proučevanem obdobju se je položaj regije v 
primerjavi z državnim povprečjem izboljšal za 8 indeksnih točk (iz indeksa 90 leta 2000 na indeks 
98 leta 2019), kar uspešnost koroškega gospodarstva merjenega skozi bruto dodano vrednost na 
zaposlenega uvršča med povprečno razvite statistične regije v Sloveniji. 

Koroška se glede na bruto domače izdatke za raziskave in razvoj uvršča na rep statističnih re-
gij v Slovenji. V letu 2008 je razvoju namenila le 0,24 % regionalnega BDP, kar jo je uvrščalo na 
predzadnje mesto med statističnimi regijami v Sloveniji. Ta delež se je v proučevanem obdobju 
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zviševal in leta 2019 dosegel 0,65 %, kar pa je še vedno močno pod slovenskim povprečjem 
(2,05 %). Njen relativni položaj se je izboljšal za eno mesto. 

V koroški statistični regiji je bilo leta 2008 4619 podjetij oziroma 62,7 podjetij na 1000 pre-
bivalcev. Na rangu statističnih regij je uvrščena na 9. mesto. Leta 2019 se je število podjetij v ko-
roški statistični regiji povečalo za petino (20,3 %) na 5555, kar pomeni 78,7 podjetij na 1000 
prebivalcev. Rast nastanka novih podjetij je zaostajala za rastjo v Sloveniji v tem obdobju (34,4 
%).Vrednost kazalnika leta 2019 ostaja pod slovenskim povprečjem (98,6), uvršča pa se eno mes-
to bolje kot leta 2008. Med hitrorastoča podjetja se je leta 2008 uvrščalo 29 podjetij, leta 2019 
pa 30 podjetij, to je 2,5 % vseh hitrorastočih podjetij v Sloveniji. V njih je bilo na Koroškem leta 
2019 zaposlenih skoraj 2000 oseb. 

Preglednica 3.2: Vrednosti in rangi izbranih razvojnih kazalnikov v koroški statistični regiji 
(Statistični urad Republike Slovenije 2021; Stopnja registrirane brezposelnosti 2021). 

kazalnik vrednost 1 vrednost 2 rang 1 rang 2

BDP (mio eur) 594 (2000) 1321 (2019) 10 10

BDP/preb. (eur) 9365 (2000) 18.694 (2019) 7 9

bruto dodana vrednost (mio eur) 518 (2000) 1156 (2019) 10 10

bruto dodana vrednost na zaposlenega (eur) 19.788 (2000) 48.979 (2019) 8 7
bruto domači izdatki za raziskave in razvoj (% 
od regionalnega BDP) 0,24 (2008) 0,65 (2019) 11 10

število podjetij na 1000 prebivalcev 62,7 (2008) 78,7 (2019) 9 8

stopnja delovne aktivnosti 54,4 (2002) 66,7 (2019) 9 8

stopnja brezposelnosti 10,2 (2001) 7,5 (2019) 6 6

indeks delovne migracije 89 (2005) 88 (2019) 8 8
delež delovno aktivnega prebivalstva z 
višješolsko in visokošolsko izobrazbo  17,4 (2005) 29,9 (2019) 8 9

število študentov na 1000 prebivalcev 58 (2007/2008) 36 (2019/2020) 5 3

povprečna mesečna bruto plača (eur) 1320 (2008) 1756 (2019) 8 8

neto razpoložljivi dohodek na prebivalca (eur) 5554 (2000) 13.360 (2019) 5 1

indeks staranja 72 (2000) 141 (2019) 12 6

indeks razvojne ogroženosti 103,9 (2007) 127,7 (2019) 6 5

Leta 2002 je imela koroška statistična regija stopnjo delovne aktivnosti pod slovenskim pov-
prečjem (Koroška 54,5 %, Slovenija 56,0 %). Uvrščala se je na 9. mesto med vsemi statističnimi 
regijami. Leta 2019 je glede na razvrstitev statističnih regij napredovala za eno mesto, vendar je 
bila stopnja delovne aktivnosti tega leta višja za 12,2 odstotni točki kot leta 2000. Z vrednostjo 
kazalnika se je uvrščala v slovensko povprečje. 
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Stopnja registrirane brezposelnosti v koroški statistični regiji je leta 2001 znašala 10,2 % (6. 
mesto), kar je bilo manj od slovenskega povprečja (11,6 %). Do leta 2019 je upadla na 7,5 %. 
Kljub temu, da je bila stopnja registrirane brezposelnosti nižja od slovenskega povprečja (7,7 %), 
je ostala uvrščena na 6. mesto med statističnimi regijami. 

Povprečna mesečna bruto plača je v koroški statistični regiji leta 2008 znašala 1320 eur, kar 
je bilo pod slovenskim povprečjem (1427 eur). Leta 2019 se je povprečna bruto plača zvišala na 
1756 eur, kar je še vedno pod slovenskim povprečjem (1851 eur). V obeh primerjanih letih je bila 
koroška statistična regija uvrščena na 8. mesto. 

Vrednost kazalnika indeks delovne migracije v koroški statistični regiji je bil leta 2005 89 in 
leta 2019 88, kar pomeni, da 12 % delovno aktivnega prebivalstva glede na kraj bivanja nima za-
poslitve znotraj regije. Z rangom 8 leta 2005 in leta 2019 se koroška statistična regija uvršča na 
konec druge tretjine statističnih regij v Sloveniji. Nižje vrednosti indeksa delovne migracije so leta 
2005 in 2019 zabeležile gorenjska, posavska, primorsko-notranjska in zasavska statistična regija, 
pri čemer se je v teh statističnih regijah vrednost indeksa delovne migracije v proučevanem ob-
dobju znižala bolj kot na Koroškem. Število delovno aktivnega prebivalstva glede na regijo dela se 
je med letoma 2005 in 2019 zmanjšalo z 26.143 na 25.175. To pomeni, da se je število delovnih 
mest v regiji v proučevanem obdobju zmanjšalo za približno 1000 oziroma za 5 %. Za nekoliko 
manj se je med letoma 2005 in 2019 zmanjšalo tudi število delovno aktivnega prebivalstva glede 
na regijo bivanja (za 850). Leta 2019 je 5442 Korošcev odhajalo na delo v druge statistične regije 
v Sloveniji, na Koroško pa je prihajalo 2061 delavcev. Obe števili sta višji kot leta 2009. Za Ko-
roško regijo je značilna tudi dnevna migracija v zaposlitvena središča na Avstrijskem Koroškem. 

Leta 2005 je 17,4 % delovno aktivnega prebivalstva imelo višješolsko ali visokošolsko izo-
brazbo. To je bilo manj kot v Sloveniji (21,0 %). Uvrščala se je na 8. mesto med vsemi statistični-
mi regijami v Sloveniji. Leta 2019 je bila stopnja izobrazbe višja (29,9 % delovno aktivnega prebi-
valstva je imelo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo), vendar je bilo to še vedno pod slovenskim 
povprečjem, ki je znašalo 35,1 %. Med letoma 2005 in 2019 se je vrednost kazalnika zvišala za 
12,5 odstotnih točk, kar je manj od zvišanja v Sloveniji (14,1 odstotnih točk). Regija je zato leta 
2019 glede na rang celo nazadovala za eno mesto. 

V študijskem letu 2007/2008 je imela Koroška 58 študentov na 1000 prebivalcev, kar jo je 
uvrščalo na 5. mesto med statističnimi regijami v Sloveniji. Število je bilo v slovenskem povpre-
čju, enako pa velja tudi za študijsko leto 2019/2020. Vrednosti v zadnjem študijskem letu so nižje 
v vseh statističnih regijah. Koroška statistična regija je s 36 študenti na 1000 prebivalci na tretjem 
mestu med vsemi statističnimi regijami v Sloveniji, uvrščena le za goriško in osrednjeslovensko 
statistično regijo. 

Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca se je na Koroškem med letoma 2000 in 2019 pove-
čal tako močno, da se je regija, ki je leta 2000 zasedala 5. mesto, leta 2019 zavihtela na prvo mesto 
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med vsemi statističnimi regijami v Sloveniji. S 13.360 evri na prebivalca je bila uvrščena tako pred 
statistično regijo jugovzhodna Slovenija kot tudi pred osrednjeslovensko statistično regijo. 

Število prebivalcev v koroški statistični regiji se je zmanjšalo z več kot 74.000 leta 2000 na 
manj kot 71.000 leta 2019. Skupni prirast prebivalcev v tem obdobju je znašal -2950, pri čemer 
je k vrednosti kazalnika prispevalo izključno odseljevanje v druge statistične regije v Sloveniji. Se-
litveni prirast z njimi je bil v tem obdobju negativen (-4507). V letih od 2000 do 2019 se je v ko-
roško statistično regijo iz drugih statističnih regij priselilo skupaj 17.833 prebivalcev, iz koroške 
statistične regije pa se je v druge statistične regije odselilo 22.340 prebivalcev. Največ prebivalcev 
se je v tem obdobju odselilo v podravsko statistično regijo (skupaj 8233 prebivalcev) ter v osre-
dnjeslovensko statistično regijo (skupaj 7082 prebivalcev). Pomembne so bile tudi selitve iz ko-
roške v savinjsko statistično regijo (3742 prebivalcev) ter v obalno-kraško statistično regijo (956 
prebivalcev). Negativen saldo medregijskih migracij je imela koroška statistična regija z vsemi sta-
tističnimi regijami v Sloveniji razen z zasavsko statistično regijo (17 prebivalcev). Največje nega-
tivne vrednosti neto migracij je imela z osrednjeslovensko statistično regijo: vanjo se je v letih med 
2000 in 2019 iz Koroške preselilo 2088 prebivalcev več kot se jih je preselilo iz osrednjeslovenske 
v koroško statistično regijo, sledi podravska statistična regija s 1386 osebami. 

Preglednica 3.3: Osnovne demografske značilnosti koroške statistične regije 2000–2019 (Statistični 
urad Republike Slovenije 2021).

kazalnik vrednosti 

naravni prirast 152

selitveni prirast s tujino 1405

selitveni prirast s statističnimi regijami -4507 

skupni prirast -2950 

povprečni skupni prirast na 1000 prebivalcev -2,0 

Selitveni prirast s tujino je bil med letoma 2000 in 2019 pozitiven (1405), prav tako je bil 
pozitiven naravni prirast (152). Povprečni skupni prirast v proučevanem obdobju je meril -2,0 na 
1000 prebivalcev. Poleg koroške statistične regije so negativne povprečne vrednosti kazalnika ime-
le tudi zasavska, pomurska in goriška statistična regija. Koroška se glede na vrednost povprečnega 
skupnega prirasta na 1000 prebivalcev uvršča na 10. mesto med slovenskimi statističnimi regija-
mi. Stanje je bilo manj ugodno le v zasavski (-4,4) in pomurski (-4,3) statistični regiji. 

Indeks staranja se je med letoma 2000 in 2019 povečal za 69 indeksnih točk iz 72 leta 2000 
na 141 leta 2019. Leta 2000 je imela koroška statistična regija najnižji indeks staranja, leta 2019 
pa je presegala indeks staranja v Sloveniji za 9 indeksnih točk, s čimer se je koroška statistična re-
gija uvrstila na 7. mesto med statističnimi regijami v Sloveniji. 
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3.4  VPLIV GOSPODARSKE KRIZE 2009–2013 NA SPREMEMBE 

V REGIONALNI STRUKTURI KOROŠKE STATISTIČNE 

REGIJE 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate analiziranih spremenljivk na ravni občin in tudi po-
ložaj koroške statistične regije v oziru do drugih regij in slovenskega povprečja. V obdobju 2008–
2013 se je število prebivalcev Slovenije povečalo za 1,6 %, med tem ko se je število prebivalcev 
Koroške zmanjšalo za 2,2 %, kar regijo uvršča le za Pomursko (-3,1 %) in Zasavsko (-3,8 %). To 
zmanjšanje je posledica negativnega selitvenega prirasta (-3,7 na 1000 prebivalcev), ki je med slo-
venskimi regijami nižji le v Zasavski (-5,4). Pri tem je treba poudariti, da se je v regijo priselilo 
560 prebivalcev iz tujine, hkrati pa se je iz Koroške v druge regije odselilo 1894 prebivalcev. Pove-
dano drugače, med stotimi prebivalci regije, sta se dva preselila v drugo regijo. Z izrazito negativ-
nim selitvenim prirastom (med -12 in -9) izstopajo občine Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna 
na Koroškem, Muta, Mežica in Ribnica na Pohorju. S pozitivnim selitvenim prirastom pa izsto-
pata Prevalje in Radlje ob Dravi. Naravni prirast v Koroški regiji je rahlo pozitiven (0,9 na 1000 
prebivalcev), regija pa je blizu slovenskega povprečja tudi v rodnosti in umrljivosti. Med občinami 
nekoliko negativno izstopajo Prevalje (-4,5), pozitivno pa Mislinja (3,0) in Slovenj Gradec (3,5). 
Starostna struktura, ki jo ocenjujemo z indeksom staranja, je bila v letu 2013 zelo blizu slovenske-
ga povprečja (118,4 v regiji, 118,1 v Sloveniji). Hkrati pa je bilo povišanje precej nadpovprečno 
(indeks 110,9) in je bilo bolj intenzivno le v Pomurski regiji (113,0). Med občinami imajo najvišji 
indeks staranja (vse nad 140) Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Najbolj pa se je povečal na 
Ravnah na Koroškem, Prevaljah in Dravogradu (indeks nad 115).

Nadalje smo analizirali tri socialne kazalnike: stopnjo delovne aktivnosti, stopnjo registrirane 
brezposelnosti in delež prebivalcev z višjo ali visoko izobrazbo. Prva dva v obravnavanem obdobju 
izkazujeta očiten negativen trend, ki je še posebej opazen pri brezposelnosti. Slednja se je namreč 
na ravni regije skoraj podvojila (s 7,3 % na 13,9 %). Ni pa to izstopajoče na ravni države, saj se je 
tam brezposelnost povečala še malo bolj (indeks za Koroško 191,2, za Slovenijo pa 195,5). Tudi 
upad delovno aktivnega prebivalstva v Koroški regiji je bil nekoliko nižji od slovenskega povpre-
čja. Med občinami negativno sicer odstopa predvsem Podvelka (indeks 85,0), ki ima tudi najnižji 
delež delovno aktivnega prebivalstva. Brezposelnost je bila leta 2013 najnižja v Mislinji in Črni na 
Koroškem (pod 10 %), v slednji beležimo tudi najnižji dvig stopnje registrirane brezposelnosti. Ta 
je bil nizek tudi v Ribnici na Pohorju, precej nadpovprečen pa v Dravogradu.

Za razliko od prejšnjih kazalnikov analiza deleža visoko izobraženih kaže izboljšanje stanja, 
saj se je delež povečal za 10,8 %, kar ustreza slovenskemu povprečju. Še vseeno pa je regija s 15,5 
% visoko izobraženega prebivalstva precej zaostajala za državnim povprečjem (19,4). Spremembe 
znotraj regije so bile precej podobne, velike razlike pa so bile v deležih, kjer negativno izstopajo 
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Podvelka, Črna na Koroškem in Ribnica na Pohorju (delež pod 12 %), državnemu povprečju pa 
se približata le Ravne (18,0 %) in Slovenj Gradec (18,9 %).

Preglednica 3.4: Izračunani indeksi za demografske in socialne kazalnike za občine, koroško 
statistično regijo in Slovenijo.

prostorska enota D1 D2 D3 S1 S2 S3

Črna na Koroškem -2,28 -9,68 106,26 93,05 126,47 105,80

Dravograd -0,96 1,36 125,85 89,39 221,75 109,96

Mežica -1,24 -9,02 95,93 93,72 174,59 109,46

Mislinja 3,00 -5,34 112,18 98,84 180,73 111,62

Muta 1,64 -9,40 111,53 90,46 186,18 110,60

Podvelka -1,72 -12,06 97,28 84,95 203,59 113,39

Prevalje -4,50 8,58 117,86 91,08 204,04 108,89

Radlje ob Dravi 0,34 4,48 113,73 92,29 176,52 110,35

Ravne na Koroškem 2,66 -10,68 115,22 91,12 189,35 109,58

Ribnica na Pohorju 0,62 -8,6 98,41 94,66 147,36 122,21

Slovenj Gradec 3,52 -3,84 106,47 92,05 204,99 112,15

Vuzenica 1,60 -2,92 103,15 97,43 188,46 112,76

Koroška 0,86 -3,70 110,86 91,95 191,20 110,78

Slovenija 1,58 3,16 101,55 91,28 195,53 111,03

Pri analizi gospodarske strukture smo obravnavali kazalnike povprečne mesečne bruto pla-
če, podjetniško aktivnost in indeks delovne migracije. V Sloveniji se je med letoma 2008 in 2013 
povprečna mesečna bruto plača povečala za 9,5 % in je leta 2013 znašala 1523 eur. V Koroški re-
giji je bila povprečna bruto plača v letu 2013 1406 eur, kar regijo uvršča na peto mesto med slo-
venskimi regijami. Se je pa v regiji plača od leta 2008 povečala za 14,6 %, kar je drugo največje 
povečanje (za Pomursko). Znotraj regije z največjim povečanjem izstopata Mežica (19,7 %) in Ra-
dlje ob Dravi (24,9 %). V Mislinji se je povprečna plača celo za 1,8 % znižala, hkrati pa se Misli-
nja skupaj z Vuzenico in Podvelko uvršča med občine z najnižjimi plačami (vse pod 1260 eur). Za 
oceno podjetniške aktivnosti smo izbrali kazalnik števila podjetij na 1000 prebivalcev. Iz analizira-
nih podatkov je opazno, da je v navedenem obdobju prišlo do strukturnih sprememb v gospodar-
stvu, saj je število podjetij kar precej naraslo. V Koroški regiji celo malo nad povprečjem Slovenije 
in sicer za 17,9 %, je pa regija, glede na podjetniško aktivnost, s 73,9 podjetji na 1000 prebivalcev 
še vedno precej pod slovenskim povprečjem. Po številu med občinami negativno odstopata Črna 
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na Koroškem in Podvelka, pozitivno pa Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi, ki sta tudi edini obči-
ni nad regijsko vrednostjo in blizu slovenskemu povprečju. Povečanje je bilo najmanj intenzivno v 
Dravogradu (le 3,8 %), najbolj pa v Mežici in Ribnici na Pohorju (več kot 30 %). Zadnji obravna-
van kazalnik gospodarske strukture kaže na primanjkljaj ali presežek delovnih mest. Zaposlitvena 
središča s presežkom delovnih mest so Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Mežica. Največji 
primanjkljaj delovnih mest pa beležijo Ribnica na Pohorju, Mislinja (obe vrednost indeksa pod 
30) in Podvelka. V slednji se je sicer, skupaj z Mežico, indeks delovne migracije najbolj povišal (za 
več kot 25 %). Na drugi strani pa se je najbolj znižal v Mislinji, Slovenj Gradcu, Radljah ob Dravi 
in Vuzenici (za 8 ali več %). V regiji se je sicer indeks delovne migracije znižal le za 0,7 %, s čimer 
je regija na tretjem mestu (za Pomursko in Osrednjeslovensko). Hkrati pa je res, da z indeksom 87 
spada v spodnjo polovico slovenskih regij glede na razpoložljivost delovnih mest. 

Pri prostorski strukturi je malo težje najti ustrezne kazalnike, ki bi jih lahko spremljali tudi 
časovno, zato smo dva kazalnika izračunali iz evidence dejanske rabe kmetijskih zemljišč, in sicer 
so nas zanimale spremembe v kmetijskih in pozidanih površinah, ki so najpomembnejše zrcalo 
človekove rabe prostora. Koroška se po deležu kmetijskih površin uvršča na deveto mesto s 4,0 %, 
so se pa v proučevanem obdobju povečale za 7 % s čimer regija zaostaja le za Zasavsko. Tudi de-
lež pozidanih površin v regiji (3,9 %) je nekoliko pod slovenskim povprečjem. Analiza povečanja 
pozidanih površin pa je pokazala, da so se slednje povečale za 14,0 %, kar ustreza slovenskemu 
povprečju. Pri tem izstopajo Radlje ob Dravi, Mislinja in Podvelka (17 ali več %). Predvsem pri 
zadnji gre povečanje v večji meri na račun (gozdnih) cest, kar je verjetno posledica sprememb v 
zajemu rabe. Na drugi strani so se pozidane površine najmanj povečale na Ravnah na Koroškem, 
Črni na Koroškem in Mežici. Tudi kmetijske površine so se najbolj povečale v Mežici in Črni na 
Koroškem ter tudi v Ribnici na Pohorju (povsod nad 30 %). Te občine sicer spadajo med občine z 
najnižjim deležem kmetijskih površin v regiji. Posledica nepremišljene rabe prostora so tudi degra-
dirana območja, ki ostanejo po opustitvi rabe na nekem območju. V Bazi funkcionalno degra-
diranih območij (2020) je zabeležen tudi podatek o letu opustitve dejavnosti, preko česar lahko 
spremljamo tudi časovno dinamiko pojavljanja degradiranih območij. Zaradi različnih razlogov 
sicer ni bilo možno pridobiti podatka o opustitvi rabe za vsa območja v bazi, a lahko kljub temu 
pridobimo koristne informacije. V Koroški regiji je bilo tako skupno prepoznanih 67 degradira-
nih območij. Koroška regija se tako po številu degradiranih območij na 1000 prebivalcev (0,9) 
uvršča le za Zasavsko regijo in precej nad slovensko povprečje (0,6). Po drugi strani pa gre v Ko-
roški regiji za najmanjša območja med vsemi regijami (1,7 ha v primerjavi s povprečjem pri 3,2 
ha). Podatke za leto opustitve imamo za slabo polovico območij (32), od tega jih je bilo 15 opuš-
čenih do leta 2008 (prvo že 1991), do leta 2013 dodatnih 7 in v naslednjih dveh letih še 8. Z naj-
več degradiranimi območji (upoštevana samo ta s podatkom o letu opustitve) pa izstopajo Slovenj 
Gradec (8), Prevalje (6) in Muta (5). Daleč največje povečanje pa je bilo v Slovenj Gradcu, kjer se 
je v obravnavanem obdobju pojavilo kar 7 novih funkcionalno degradiranih območij.
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Preglednica 3.5: Izračunani indeksi za gospodarske in prostorske kazalnike za občine, koroško 
statistično regijo in Slovenijo.

prostorska enota G1 G2 G3 P1 P2 P3, 2008 P3, 2015

Črna na Koroškem 106,03 115,32 110,81 137,50 10,47 0 0

Dravograd 107,48 103,80 97,37 99,45 14,74 1 2

Mežica 119,66 133,27 127,07 134,02 10,49 1 1

Mislinja 98,11 121,26 85,22 108,74 17,95 0 0

Muta 113,74 124,67 111,69 102,55 13,45 4 5

Podvelka 110,23 119,38 128,85 114,29 23,44 1 1

Prevalje 115,37 114,04 104,41 110,79 14,85 4 6

Radlje ob Dravi 124,85 118,23 91,72 101,69 16,96 0 2

Ravne na Koroškem 115,94 119,56 105,68 111,01 9,09 1 2

Ribnica na Pohorju 105,74 138,69 105,26 131,75 15,12 2 3

Slovenj Gradec 114,72 119,56 91,31 107,27 12,56 1 8

Vuzenica 115,07 114,14 92,24 113,59 13,79 0 0

Koroška 114,61 117,87 99,32 106,97 14,08 15 30

Slovenija 109,47 117,45 100,00 101,83 14,01 - -

Poleg splošne analize kazalnikov nas je zanimala tudi podrobnejša struktura in identifikacija 
različnih učinkov krize na posamezna območja (občine) v regiji. V ta namen smo izračunane in-
dekse sprememb občin pri posameznih kazalnikih primerjali z indeksom za Koroško regijo s čimer 
smo ugotovili, ali so bile te spremembe v primerjavi z regijo bolj ali manj intenzivne in zaželene. 
S tem torej ne kažemo na razvitost posameznih občin, temveč na njihov odziv oziroma spopada-
nje s krizo. Izračunali smo tudi povprečja za obravnavane strukture, pri čemer smo izločili pro-
storsko strukturo, saj so tam izračunani kazalniki manj zanesljivi in težji za (razvojno) interpreta-
cijo. Dodatno smo izračunali tudi povprečje vseh treh struktur. Za poenostavljeno interpretacijo 
in predstavitev smo dobljene indekse občin uvrstili v štiri razrede 1; do 96, 2; 96–100, 3; do 104, 
4; 104 in več. Prvi in drugi razred kažeta torej na podpovprečno spopadanje s krizo, tretji in če-
trti pa na nadpovprečno. 

Analiza je pokazala, da je največji »poraženec« krize občina Dravograd, ki se je odreza-
la (precej) slabše od povprečja pri vseh področjih in pri vseh razen enem kazalniku. Izrazito 
je odstopala predvsem pri socialni in gospodarski strukturi (7 % pod regijskim povprečjem), 
pri demografski pa je le malo nad mejo prvega razreda. Pod regijskim povprečjem so še občine 
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Mislinja, Slovenj Gradec, Prevalje in Ravne na Koroškem, kar zaokrožuje slabo spopadanje s 

krizo osrednjih občin v regiji v osi Mislinja – Prevalje/Dravograd. Na drugi strani lahko kot 

»zmagovalki« krize označimo Ribnico na Pohorju in Mežico, ki sta pri vseh treh področjih nad 

regijskim povprečjem. Ribnica na Pohorju izstopa predvsem pri socialni, Mežica pa pri gospo-

darski strukturi. Tudi preostale občine na severovzhodnem in jugozahodnem robu regije pa ka-

žejo boljše rezultate kot regija v povprečju. 

Opazno je tudi, da so razlike med občinami najnižje pri demografski strukturi, kjer znaša 

standardni odklon 2,1, razpon med minimalno in maksimalno vrednostjo pa 6,2. To se kaže 

tudi pri podatkih po razredih, saj se občine uvrščajo le v oba srednja razreda. To je verjetno 

razumljivo, saj so demografske spremembe počasnejše in na takšni prostorski ravni manj za-

znavne. Pri socialni in gospodarski strukturi pa je med občinami prišlo do večjih razlik, saj sta 

standardna odklona 5,3 in 6,4, razpona pa 18,6 in 23,7. Razlike so tako najbolj očitne pri go-

spodarski strukturi, kjer sta se slabo odrezali predvsem Mislinja (8,6 % pod povprečjem) in 

Dravograd (6,7 % pod povprečjem), dobro pa Podvelka (9,1 % nad povprečjem) in Mežica 

(15,1 % nad povprečjem). Tudi pri socialni strukturi negativno izstopa Dravograd (6,5 % pod 

povprečjem), pozitivno pa Ribnica na Pohorju (12,1 % nad povprečjem) in Črna na Koroškem 

(10,2 % nad povprečjem).

Slika 3.1: Ocena spopadanja občin s krizo po posameznih področjih in skupaj.
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3.5  RAZPRAVA IN SKLEP 

V nadaljevanju povzemamo temeljne ugotovitve o novejšem regionalnem razvoju koroške 

statistične regije ter ga na podlagi razvojnih teženj in ranga regije tudi vrednotimo. 

Če je bilo koroško gospodarstvo v 60. letih 20. stoletja ocenjeno kot razvito, temu danes ni 

tako. Gospodarski razvoj v koroški statistični regiji po letu 2000 je zaostajal za razvojem gospo-

darstva v Sloveniji in za razvojem v drugih statističnih regijah. Regija se pri rangiranju vrednos-

ti kazalnikov praviloma uvršča na zadnja mesta. Med letoma 2000 in 2019 se je prispevek regi-

je k ustvarjenemu bruto domačem proizvodu v Sloveniji nekoliko zmanjšal, bolj opazno pa se je 

zmanjšala gospodarska moč merjena s kazalnikom bruto domači proizvod na prebivalca. Podobni 

trendi so bili zabeleženi tudi pri vrednotenju kazalnika bruto dodana vrednost, saj se koroška sta-

tistična regija uvršča med najmanj razvite regije v Sloveniji, ki pa so tudi razvojno ogrožene. Pod-

jetniška aktivnost merjena s številom podjetij je v proučevanem obdobju prav tako zaostajala za 

slovenskim povprečjem. V koroški statistični regiji storitvene dejavnosti glede na dodano vrednost 

niso najpomembnejša gospodarska dejavnost, ampak je spet prevzel primat sekundarni sektor. Re-

industrializacija pa se ne kaže v številu zaposlenih, saj je prišlo do izrazitega upada zaposlenih v 

predelovalnih dejavnostih. Na vsaj delno izboljšanje gospodarskega stanja je mogoče sklepati tudi 

skozi kazalnik bruto dodana vrednost na zaposlenega, kjer se je relativno stanje v regiji v primerja-

vi z drugimi statističnimi regijami v Sloveniji opazneje izboljšalo. Podobno je opaziti tudi pri mer-

jenju bruto domačih izdatkov za raziskave in razvoj, vendar pa gre še vedno za zelo nizke deleže 

bruto domačega proizvoda. Novejši procesi zato kažejo na izboljšanje konkurenčnosti industrije.

Pozitivni razvojni premiki so bili zabeleženi tudi pri stopnji delovne aktivnosti in stopnji re-

gistrirane brezposelnosti, kjer se je Koroška kljub neprepričljivi uvrstitvi v rangih uvrščala v slo-

vensko povprečje ali je imela vrednosti kazalnikov celo boljše (brezposelnost). Pri razmerju med 

delovno aktivnim prebivalstvom glede na regijo dela in glede na regijo bivanja v proučevanem 

obdobju ni bilo opaznejših sprememb. Delež delovno aktivnega prebivalstva z visoko kvalifika-

cijsko strukturo je bil leta 2019 manj ugoden kot leta 2005, kot pozitivno pa lahko izpostavimo 

relativno ugodnejše stanje pri številu študentov na 1000 prebivalcev. Čeprav položaj koroške sta-

tistične regije pri plačah ostaja nespremenjen, pa je bil zabeležen izrazit skok v neto razpoložljivih 

dohodkih na prebivalca, pri katerih se regija uvršča celo na prvo mesto med statističnimi regijami 

v Sloveniji. Finančno blagostanje prebivalcev se je torej kljub slabšanju gospodarske moči pove-

čalo. Koliko k temu prispeva delo v Avstriji, na osnovi izbranega metodološkega pristopa ne mo-

remo sklepati. 
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Preglednica 3.6: Vrednotenje regionalnega razvoja v koroški statistični regiji 2000–2019. 

kazalnik 
izhodiščni 
rang rang 2019 vrednotenje

BDP (mio eur) 10 10 -

BDP/prebivalca (eur) 7 9 -

bruto dodana vrednost (mio eur) 10 10 -

bruto dodana vrednost na zaposlenega (eur) 8 7 +

bruto domači izdatki za raziskave in razvoj (% od 
regionalnega BDP) 11 10 +

število podjetij na 1000 prebivalcev 9 8 -

stopnja delovne aktivnosti 9 8 +

stopnja brezposelnosti 6 6 +

indeks delovne migracije 8 8 o

delež delovno aktivnega prebivalstva z višješolsko in 
visokošolsko izobrazbo  8 9 -

število študentov na 1000 prebivalcev 5 3 +

povprečna mesečna bruto plača (eur) 8 8 o

neto razpoložljivi dohodek na prebivalca (eur) 5 1 +

indeks staranja 12 6 -

indeks razvojne ogroženosti 6 5 -
Opomba: - – nazadovanje, o – stagnacija, + – napredek 

Demografski trendi v regiji so zaostreni, posebej problematično je hitro staranje prebivalstva. 

V času gospodarske krize med letoma 2009 in 2013 so se demografske razmere izrazito pos-
labšale, saj se je število prebivalcev zmanjšalo zaradi intenzivnega odseljevanja. Demografski ra-
zvojni procesi kažejo na precejšnje razlike znotraj koroške statistične regije. Bolj izrazit demograf-
ski upad so imele prometno slabše dostopne občine. Na področju socialne strukture so v času 
gospodarske krize potekali podobni procesi kot v Sloveniji, je pa bila regija nadpovprečno podje-
tniško aktivna. Opazen je bil tudi precejšnji porast degradiranih območij. 

Razvojne razlike med občinami v času gospodarske krize so bile precej manjše na demograf-
skem kot pa na socialnem in gospodarskem področju. Pri socialnem in gospodarskem področju 
v času gospodarske krize negativno odstopa »osrednje« območje v dolini Mislinje in v spodnjem 
toku Meže, ki je zaostajalo v regionalnem razvoju že tudi v 60. letih 20. stoletja (Natek 1970). 

Koroška statistična regija ni samo administrativna in razvojna regija (po Zakonu o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja 2021) ampak jo označuje močna regionalna identiteta (Kosi 
2013), ki se kaže tako v sodelovanju na regionalni ravni (pri izdelavi regionalnega razvojnega pro-
grama) kot tudi pri odločanju o drugih regionalno pomembnih zadevah. Ta institucionalni vidik 
ne sme biti spregledan pri nadaljnjih obravnavah regionalnega razvoja Koroške.
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4   
DVE DOMOVINI?

4.1  UVOD

Prispevek posvečam nedavno preminulima prijateljema, geografoma Mateju Vranješu (1971–
1921) in Jožetu Velikonji (1923–2015). Po spletu različnih okoliščin sta si spletla dom v Italiji 
oziroma v Združenih državah Amerike. Matej je migriral med stanovanjem v Gorici in delovnim 
mestom na Univerzi na Primorskem, Jože se je ustalil na univerzi v Seattle-u. Razpeta sta bila v 
osebnem in strokovnem smislu med dvema državama. Wikipedija piše, da je bil “Joseph Velikonja 
Slovene-American geographer” (torej Slovenec in Američan), kar nakazuje na njegovo vseživljenj-
sko strokovno in duhovno navezanost na ljudi in kraje porekla (pokopan je v Vipavi) in kraje kjer 
je prebival in delal (Joseph Velikonja 2021). Matej Vranješ je z doktorsko disertacijo “Prostor, teri-
torij, kraj: prostorsko izkustvo, lokalnost na primerih Trente in z Bovškega” nakazal antropološko-
-geografski interes po pokrajini Posočja. Nenavadna, tragična nesreča na italijanski strani Kanina 
je prekinila njegovo uspešno akademsko pot (V slovo dr. Mateju Vranješu 2021).

Namen tega prispevka je nanizati večplastnost osebne in skupinske identitete v poskusu najti 
odgovor na vprašanje v kolikšni meri so okoliščine in (ne)posredno geografija tiste, ki oblikujejo 
stopnjo navezanosti na “slovenskost” v smislu državnosti in v kolikšni meri je Evropska zveza fak-
tor utrjevanja le-te in oblikovanja dualne slovensko-evropske oziroma izključno evropske identi-
tete. Omenjena primera obeh preminulih sta si v mnogočem različna. Matejev dom v Gorici je 
pogojevala tržna ekonomija, saj so nepremičnine/stanovanja tam, v Italiji, za polovico cenejša kot 
v primorskih mestih, evropski schengenski sporazum pa je hvalevredno odpravil mejne kontrole 
(izjema v obdobju epidemije). Jožetova hiša, s pogledom na Pacifik, pa je rezultirala iz (družinske) 
nepriljubljenosti pri slovenski/jugoslovanski socialistični oblasti in trdni volji po uspehu v Italiji 
in ZDA izšolanega geografa. 

Oblike in stopnje identifikacije s Slovenijo že tri desetletja išče in razlaga dvojezična (sedaj 
spletna) revija “Dve domovini: Razprave o izseljenstvu” / “Two Homelands: Migration Studies”, 



4 · DVE DOMOVINI? 

64 koroška – od preteklosti do perspektiv

ki jo od leta 1990 izdaja Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Zgodba Jožeta 
Velikonje sodi v srčiko ustanovne uredniške politike te revije, Matejeva pa šele v novejšo različi-
co razumevanje večplastnosti identitet. V njej je relativno malo prispevkov geografov. V zadnjem 
obdobju jo, v navezavi na obravnavano vsebino, in med meni znanimi kolegi, pestri predvsem 
Jernej Mlekuž (na primer 2006; 2009), bogati Miha Koderman (2012; skupaj s soavtorico Mihe-
lič Pulsipher) in utemeljuje Janez Malačič (2017); v prejšnjem stoletju se je z vsebino čezmejnih 
dnevnih migracij spopadel tudi Milan Bufon (1995), Irena Birsa (1961–1991) (1990) pa nam je 
predočila razmere v slovenski etnični skupnosti v Avstraliji. Spekter obravnave nameravamo razši-
riti na naraščajočo variabilnost identitet. Te so pogojene z družbeno-političnimi okoliščinami na 
osnovi geografskih, ekonomskih (poklicnih/dohodkovnih), socialnih in drugih dejavnikov, ki (so)
oblikujejo identiteto. Osredje obravnave namenjamo opredelitvi nacionalne in večetnične, evrop-
ske identitete. Izognili se bomo obravnave v Sloveniji in Evropi vedno bolj popularne regionalne 
identitete, ki jo je v disertaciji in znanstvenem prispevku, dobro opredelil Danilo Kosi (2013). 
Glede na dejstvo, da je vsaka od treh navedenih identitet prostorsko pogojena, je geografski okvir 
strokovnih razprav utemeljen. 

V tem prispevku opredeljujemo Evropsko unijo s poslovenjenim izrazom Evropska zveza, ozi-
roma s kratico EU in Zvezo. 

4.2  ZASTAVE

Potrošništvo in globalizacija sta izrazito načela osebno in skupinsko identiteto, ki smo jo 
včasih poznali. Nekaterim vzbuja to spoznanje stisko, druge na nek način osvobaja. V času hi-
trega in obsežnega globalnega pretoka informacij (Internet, Facebook, Twitter, Instagram, …) 
ter hitro spreminjajoče se geopolitične podobe Evrope se prebivalcu Slovenije postavljajo števil-
na konkretna in pomembna vprašanja. Lahko izhajamo iz primera izobešanja zastav. Ob prazni-
kih izobešamo dve zastavi enake velikosti - Republike Slovenije in Evropske zveze. Na državnih 
ustanovah plapolata simetrično obe 365/366 dni v letu. Torej, ali smem kot narodnostno čuteč 
Slovenec enakovredno gojiti simpatijo oziroma se identificirati za Evropejca (beri: EU-jevca)? In, 
ali v tem primeru lahko izobešam le zastavo Evropske zveze? Uredba o izobešanju zastav (Ured-
ba … 2004) dokaj liberalno postavlja kriterije za dualno izobešanje zastav, a ne omenja možnosti 
za izobešanje izključno EU zastave (v preteklosti nismo imeli zadržkov izobesiti le jugoslovansko 
zastavo). 

Ali smo torej do ožje (Republika Slovenija) in širše domovine (Evropska zveza) lahko enako 
naklonjeni, oziroma ali čutimo, da bi bili do slednje celo bolj? Ali so zadržki do polpreteklih oku-
patorjev našega ozemlja (Italijanov, Avstrijcev - Nemcev, Madžarov, …), sedaj bratov in sester v 
Evropski zvezi, postali irelevantni? Smo se spravili z njimi?
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Da razmerja do zastave Evropske zveze na nadnacionalni, evropski ravni, niso dorečena, pri-
ča tudi pobuda Margiritisa Shinasa, komisarja EU za spodbujanje evropskega načina življenja, in 
predsednika Vlade Republike Slovenije, leta 2021 predsedujoče članice Evropske zveze, Mednaro-
dnemu olimpijskemu komiteju in njegovemu predsedniku Thomasu Bachu, da bi delegacija špor-
tnikov in športnih funkcionarjev Republike Slovenije, ob otvoritvi Olimpijskih iger v Tokiu po-
nesla na stadion, prvič v zgodovini, obe, slovensko zastavo in zastavo Evropske zveze (Esih 2021; 
Malovrh 2021). Pobuda EU ni bila uslišana. 

Slika 4.1: Primer pestrega izobešanja zastav na 
javnih ustanovah 21. julija 2021 (delavnik): 
Dom obrtnikov Logatec razobeša (od leve proti 
desni) slovensko zastavo, občinsko zastavo, 
zastavo Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Logatec in Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije. Glasbena šola Koper (levo) izobeša 
zastave v naslednjem vrstnem redu (od leve proti 
desni): italijanska zastava, zastava Evropske 
zveze (EU), slovenska zastava in zastava 
glasbene šole. • ANTON GOSAR
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Biti član Evropske zveze pomeni zagovarjati demokracijo in tržno ekonomijo ter skupno, 

odgovorno in usklajeno delovati na ob sprejemu v članstvo opredeljenih vrednotah.  Med vab-

ljivi motivi za članstvo je, med drugim, tudi trend k razvojni uravnoteženosti članic. Kohezijska 

(kohezija = vezljivost; privlačnost med molekulami iste snovi (Verbinc 1979)) politika Evropske 

zveze temelji na prelivanju sredstev k revnejšim članicam Zveze. Slovenija je od vstopa vanjo, leta 

2004, prejemnica kohezijskih sredstev, ki so doslej s 85 % krila investicije v slovensko javno infra-

strukturo, raziskave, informacijske tehnologije, gospodarstvo in prehod v “brezogljično družbo”. 

V zadnjem finančnem obdobju 2014–2020 ji je bilo namenjenih 3,312 milijarde EUR, od ka-

terih jih je Slovenija do leta 2020 počrpala 58 % (Kohezija do 2020 2021). V novem finančnem 

obdobju, do leta 2028, se Slovenija še uvršča med neto prejemnice (3,2 milijardi EUR); le, da se 

bodo tokrat sredstva namenjena razvitejši, Zahodni kohezijski regiji skrčila na 40 % investicijske 

vrednosti, v Vzhodni kohezijski regiji pa ostajajo pri 85 % (Kohezija do 2020 2021). Med “zele-

nimi projekti” trajnostne mobilnosti sodi v to obdobje tudi odobritev 8,3 milijona EUR za vzpo-

stavitev kolesarskih poti po Sloveniji (Spodbujamo trajnostno … 2021). 

Uredba o izobešanju zastav v Republiki Sloveniji v 5. in 6. členu določa:

Zastava Evropske unije je stalno izobešena ob zastavi Republike Slovenije:

a.) na poslopjih, v katerih je sedež državnega zbora, državnega sveta, predsednika republi-
ke in vlade; 

b.) na območjih mejnih prehodov in 

c.) na poslopjih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini. 

Zastava Evropske unije je lahko stalno izobešena tudi na poslopjih drugih državnih organov 
in organov lokalnih skupnosti. Zastava Evropske unije se izobesi ob zastavi Republike Slove-
nije ob obisku tujih državnikov in pooblaščenih predstavnikov mednarodnih organizacij v 
Republiki Sloveniji. Zastava Evropske unije se lahko izobesi ob zastavi Republike Slovenije: 

a.) ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih dogodkih, 

b.) ob humanitarnih, vojaških in drugih prireditvah ter javnih shodih, 

c.) ob praznikih lokalnih skupnosti ter ob 

d.) javnih manifestacijah, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, in ob praznikih Repu-
blike Slovenije. 

V primeru iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena se zastavi izobesita na poslopjih, v 
katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na 
drugih objektih (Uredba … 2004).
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V (novo) sestavo Evropske komisije (vlade Evropske zveze) je bila leta 2019 za evropsko 
komisarko za evropske vrednote (“Commissioner for EU Values and Transparency”) imeno-
vana Čehinja Věra Jourová. Naloga komisarja za evropske vrednote vključuje udejanjanje vla-
davine prava v državah članicah, spodbujanje izobraževanja o skupnih evropskih socialnih, 
družbenih in gospodarskih vrednotah, preverjanje demokratičnih institucij in spremljanje 
udejanjanja človekovih pravic. Ta usmeritev nove vladne ekipe v Bruslju spremlja tudi nekaj 
drugih, vsebinsko novih “ministrstev”. Sloveniji je pripadal resor kriznega upravljanja, ki ga 
vodi Janez Lenarčič. Države članice Evropske zveze (EU) so se strinjale, da Evropska komi-
sija, v dobro vseh članic in njihovih prebivalcev, upravlja z nabavo cepiv proti okužbi z viru-
som covid-19 (Who‘s who 2021). Imenovane institucije Evropske komisije, odgovorne ose-
be, ki skrbijo za dobrobit rezidentov držav Evropske zveze, bi bile lahko deležne priznanja. 
Pričakovati je, da se bo na tej osnovi med prebivalci držav povezave izrazito stopnjevala (so)
identiteta z Evropsko zvezo.

Od leta 2004 dalje statistični urad Evropske zveze EUROSTAT občasno spremlja naklo-
njenost oziroma privrženost državljanov Evropski zvezi. V občasni anketi preverja s podizva-
jalci (preko raziskovalnih programov EU - na primer Horizont) vraščenost zavedanja in pri-
ljubljenost sekundarne domovine - Evropske zveze. Analizirali smo raziskavo, opravljeno v 
letu 2014. Objavljeni rezultati so pogosto odziv na notranjepolitična razmerja in ekonomska 
stanja v državah članicah. Stopnjo identitete prebivalcev posameznih članic s “sekundarno 
domovino” Evropsko zvezo opredeljuje raziskava na osnovi štirih kriterijev: 

a. izključne “privrženosti” (le) državni identiteti; 

b. naklonjenosti identiteti države in, sekundarno, Evropski zvezi (EU); 

c. izpostavljanja EU identitete pred državno (“EU First”) in 

č. izključne opredelitve za EU identiteto (“EU Only”).

Po pričakovanjih se je v tem letu z Evropsko zvezo, kot (priljubljeno drugo) domovino, 
najmanj strinjalo prebivalstvo Združenega kraljestva. Bil je to čas pred referendumom o iz-
stopu Združenega kraljestva iz Evropske zveze, ki je odločil v prid slednjemu leto in pol po-
zneje (72 % volilna udeležba; 51,9 % volivcev se je odločilo za izstop). V EUROSTAT-ovi 
anketi je kar 73 % anketirancev izrazilo izključno lojalnost državi prebivanja - Združenemu 
kraljestvu (UK) (preglednica 4.1). Na nasprotnem polu se je gnetlo 5 držav članic: Luksem-
burg, Belgija, Nemčija, Francija in Danska. Za prebivalce teh držav je bila Evropska zveza 
(EU) pomemben temelj identitete (parametri: 1. izključno identiteta z EU in 2. EU identi-
teta, pred državno!). V vsaki državi je več kot 10 % državljanov (v Luksemburgu 17 %) iz-
reklo, da je njihova identiteta prioritetno vezana na EU in le v manjšem segmentu na drža-
vo, v kateri prebivajo. Slovenci si v družbi prebivalcev 15 držav Zveze delimo zlato sredino. 
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Povprečje identificiranja z Evropsko zvezo je v tej skupini držav 7 % (parametri: 1. izključno 

identiteta z EU in 2. EU identiteta, pred državno!). Ob upoštevanju obeh parametrov, in ob 

prenosu deležev v absolutna števila, se 19.780 rezidentov Slovenije identificira izključno z 

Evropsko zvezo, nadaljnjih 79.120 prebivalcev pa postavlja “evropsko identiteto” pred držav-

no. Izključno identiteto z Republiko Slovenijo, brez omembe EU, pa po tej raziskavi omenja 

kar 962.000 rezidentov države (preglednica 4.1). 

Zaprisega slovenskega vojaka ne omenja Evropske zveze (EU): »Slovesno prisegam, da bom 

branil samostojnost, neodvisnost, svobodo in ozemeljsko celovitost svoje domovine Republike Slo-

venije ter vestno in odgovorno izvrševal dolžnosti pri njeni obrambi”. Nič drugačen ni položaj 

oziroma izostanek omembe Evropske zveze tudi pri zaobljubah v drugih članicah. V Avstriji, 

na primer, zaobljuba vojaka pravi: »Prisegam, da bom z orožjem varoval svojo domovino, Repu-

bliko Avstrijo, in nje prebivalstvo. Spoštoval bom zakone in zakonodajno oblast, obenem pa bom 

v nameri služiti Republiki Avstriji in avstrijskemu ljudstvu z vsemi svojimi močmi vestno, točno 

in pravočasno izpolnjeval ukaze svojih nadrejenih” (Gosar 2020, 39). Na podlagi zaobljub vo-

jakov se zdi, da je heretično razmišljati o možnosti enakovrednega zavzemanja za evropsko, 

oziroma za dve identiteti, torej: 

a. za “fizično identiteto” okolja prebivanja, in 

b. “mehko identiteto”, ki izhaja iz vrednot evropske/zahodne civilizacije in se utrjuje pre-

ko zgoraj omenjenih različnih bonitet.

Nekaj pa le govori v prid slednji. V državah članicah Evropske zveze demografski dejav-

niki (na primer mešane etnične, medverske poroke), ekonomske ugodnosti (na primer čez-

mejno zaposlovanje, prioritetno obdavčevanje), prelivanje bogastva od razvitejših k manj 

razvitim članicam (na primer kohezijski in infrastrukturni skladi Evropske zveze in enotna 

valuta (evro), ugodnejši birokratski postopki (na primer odpiranje podjetij, pridobitev grad-

benih dovoljenj), mednarodne izobraževalne sheme (na primer mednarodna matura, progra-

mi izmenjave dijakov in študentov - programi Erasmus), zavzemanje za človeške pravice (na 

primer skupnosti LGBTQ) in druge sprejete zaveze članic EU (na primer v okviru lizbonske/

maastrichtske pogodbe in načel schengenske svobode pretoka ljudi in blaga preko državnih 

meja), oblikujejo temelje, ki govore v prid prihodnjega povečevanja števila pripadnikov dvoj-

ne, nacionalne in evropske identitete. Manj pričakovanj je treba gojiti do prevzemanja iz-

ključno identitete Evropske zveze.
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Preglednica 4.1: Stopnja identitete prebivalstva držav članic z Evropsko zvezo (EU), 2014 (v %) 
(European Identities 2014).

država

izključna 
identiteta z 
EU

prioritetno 
EU 
identiteta, 
pred državno 

identiteta z 
lastno državo 
pred EU

identiteta z EU 
(samostojno, ob 
navedbi države pred 
EU, ali za njo)

izključna 
identiteta 
z državo

1 Avstrija 2 5 35 42 58

2 Belgija 4 8 40 52 48

3 Ciper 2 6 45 53 47

4 Češka 2 7 36 47 53

5 Danska 2 8 37 47 53

6 Estonija 1 3 34 38 62

7 Finska 0 3 38 41 59

8 Francija 4 6 42 52 48

9 Nemčija 3 8 38 49 51

10 Grčija 0 6 36 42 58

11 Madžarska 0 3 36 39 61

12 Irska 3 3 31 37 63

13 Italija 2 5 42 49 51

14 Latvija 1 3 39 43 57

15 Litva 1 3 30 34 66

16 Luksemburg 7 10 40 57 43

17 Malta 0 2 54 56 44

18 Nizozemska 1 5 45 51 49

19 Poljska 1 4 41 46 54

20 Portugalska 1 3 40 44 56

21 Slovaška 2 5 40 47 53

22 Slovenija 1 4 46 51 49

23 Španija 4 4 39 47 53

24 Švedska 1 4 40 45 55

25
Združeno 
kraljestvo 1 2 24 27 73

26 Bolgarija 2 5 34 41 59

27 Romunija 1 4 39 44 56

28 Hrvaška 1 4 47 52 48

29
EU - 28 
(2014) 2 6 37 45 55
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V Sloveniji, kjer se je v izobraževalnih ustanovah še pred tremi desetletji vzgajalo domolju-

bje in utrjevalo identiteto do druge, večnacionalne države - Jugoslavije, ki je stremela k obli-

kovanju jugoslovanskega naroda (popis 1981: 5,4 % Jugoslovanov), je graditi identiteto na 

nacionalni, kaj šele na ponovno večnacionalni, evropski - EU ravni, težko. Obenem velja v 

vrednote in danosti, na katere je Evropska zveza ponosna, prepričati tudi rezidente nesloven-

ske narodnosti, oziroma slovenske državljane, katerih korenine izhajajo od drugod. Po podat-

kih OECD predstavljajo v tujini rojeni državljani Republike Slovenije 17 % delež prebivalstva 

(okrog 340.000 prebivalcev). S tem deležem je Slovenija na 4. mestu v Evropski zvezi; za Lu-

ksemburgom (49 %), Avstrijo (21 %) in Švedsko (19 %) (Slovenija po deležu … 2019). Kot 

slovenska diaspora ima tudi ta, dokaj številčna skupnost prebivalcev Slovenije, “dve domovini”, 

ki sta jim blizu. Toda identificirali bi se lahko tudi z Evropsko zvezo. Po vojnih grozotah ob 

koncu preteklega stoletja so nekateri posamezniki in skupine to že udejanjili v deželah, kjer so 

jih sprejeli (na primer na Norveškem). V zvezi s fluidno identiteto naj na tem mesto omenimo 

tudi Korošca Petra Handkeja, Nobelovega nagrajenca, ki prebiva v Parizu in se v javnosti ozi-

roma intervjujih, v zadnjem času dosledno predstavlja kot Evropejec (in ne (več) kot Slovenec, 

Avstrijec ali Korošec) (Maličev 2020).

Pri obravnavi “skupinske identitete” z državo, njeno ureditvijo in vladanjem/vladarjem so 

politični geografi, po izkušnjah iz prve polovice 20. stoletja, zelo previdni (Culver 2017). Za 

izrazito gorečnost v izpostavljanju/zagovarjanju lastnega naroda in države pred drugimi (kot na 

primer v volilnem sloganu preteklega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovih šte-

vilnih somišljenikov - “America First” (v prevodu “najprej Amerika”) se v državah z demokra-

tično družbeno ureditvijo srečujemo z besedo “populizem”. Eden vodilnih političnih geografov 

Ansi Paasi termin prepozna pod imenom “banalni nacionalizem”. Biti “populist” po njegovem 

pomeni, da ob verbalnem zaklinjanju pripadnosti narodu oseba ali večja skupina ljudi/stranka 

meni, da razpolaga z zveličavnimi rešitvami problemov, obenem pa do določene mere podce-

njuje načine življenja in ustvarjalnosti drugih narodov in njihovih demokratičnih ureditev ter 

pogosto tudi zaničuje stališča drugače, liberalneje mislečih sodržavljanov (Koch in Paasi 2016). 

Narodi in njihovi voditelji so v zanosu domoljubja in poveličevanju nacionalne identitete, kul-

ture in drugih atributov lastnega naroda (nacizem, fašizem, šovinizem), v preteklosti pogosto 

zašli. Razmejitev domoljubja in nacionalizma je dobro opredelil Johanes Rau, nekdanji predse-

dnik Nemčije (1999–2004), takole: »Nikoli ne bi hotel biti nacionalist, patriot pa vedno. Patriot 

je nekdo, ki ljubi svojo domovino/očetnjavo (nemško Vaterland), nacionalist pa tisti, ki domovino/

očetnjavo drugih zaničuje.” (von Kirchbach 2016).
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4.3  DOMOVINE: DEŽELE EKSISTENCE, DEŽELE BIVANJA, 

DEŽELE SRCA, IMAGINARNE DEŽELE …

Pesnik Oton Župančič je pred več desetletji zapisal: Domovina je ena nam vsem dodeljena, in 
eno življenje, in ena smrt (Grgič 2017); narodnozabavni ansambel bratov Avsenik poje: Slovenija, 
od kod lepote tvoje? Pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne 
išči sreče drugod kot le doma (Stare 1972); France Prešeren pa poudarja: Živé naj vsi naródi ki hre-
pené dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz svéta bo pregnan, ko rojak prost bo vsak, ne vrag, le 
sosed bo mejak! (Prešeren 1847). Pred tremi desetletji smo v seminarju iz turistične geografije re-
gistrirali preko 60 aktualnih, deloma ponarodelih poetičnih zapisov o Sloveniji kot domovini. V 
prvem primeru vidi Župančič našo identiteto vezano izključno na domovino (iz katere ni izhoda), 
ansambel Avsenik prepričuje, da je spreminjanje identitete nesmiselno početje (zaradi bogastva, 
ki ga imamo), Prešeren pa se zavzema za strpno sobivanje narodov (nadnacionalna identiteta?).

Sedem let, med letoma 1982 in 1989 sem avtor tega prispevka spremljal skupino maturantov 
Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu na maturantski ekskurziji po Jugoslaviji. Vedno znova 
je presenečala med maturanti trdno zasidrana slovenska zavest in pripadnost Republiki Avstriji. 
»Sem zaveden Slovenec in ponosen avstrijski državljan!« je bila značilna izjava absolventa te srednje-
šolske ustanove. Če se je kot maturant ali, pozneje, diplomant visoke šole/univerze zaposlil v jav-
ni ustanovi (na primer kot učitelj, znanstvenik) je avstrijski državi izkazal lojalnost z zaprisego: 
»Prisegam nezlomljivo zvestobo Republiki Avstriji - ob upoštevanju njene ustave in vseh drugih zako-
nov ter s tem obljubljam, da bom izpolnjeval obveznosti, ki iz njih izhajajo.« Enakovredno identite-
to mladih slovenskih Korošcev z narodnostjo in rezidenčno državo (Avstrija je postala članica EU 
leta 1995, Slovenija 2004) gre morda v tistem obdobju razložiti tudi z dejstvom, da je bila matica 
naroda vpeta v državo s pomanjkljivo demokracijo.

Odkar je Slovenija članica Evropske zveze (EU) je večje število prebivalcev Republike Slove-
nije, predvsem tistih s stalnim bivališčem v koroški, podravski ali pomurski statistični regiji, eko-
nomsko oziroma eksistenčno navezanih na sosednjo Avstrijo. V Sloveniji ne vodimo evidence o 
čezmejni dnevni, tedenski oziroma sezonski migraciji, pač pa toliko bolj, z avstro-ogrsko birokrat-
sko natančnostjo, beležijo zaposlovanja Slovencev po kraju prijavljenega (stalnega) bivališča av-
strijski zavodi za zaposlovanje. Preko zastopstva EURES-a (Evropski zaposlitveni urad) v Sloveniji 
pridobljeni podatki za leto 2021 govore, da je 27.328 delavcev, ki prebivajo v Sloveniji, zaposlenih 
pri delodajalcih v Avstriji. Nekaj manj kot 2/3 vseh slovenskih delavcev zaposlujejo podjetja na 
Štajerskem (61 %), precej manj pa na Koroškem (18 %), Gradiščanskem in v drugih avstrijskih 
deželah (preglednica 4.2) (Zavod Republike Slovenije … 2021).

Za avstrijsko Koroško velja, da je, podobno kot na Štajerskem, največ zanimanja za dela v 
proizvodnji - industriji (24 % / 29 %), ki ji sledijo zaposlitve v avtomehaničnih delavnicah in 
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podjetjih (11 % / 11 %), v gradbeništvu (11 % / 11 %), turizmu (10 % / 7 %) in prometu (7 % 
/ 8 %). Izjemna zaposlitvena niša za Slovence je na Štajerskem zdravstvo in socialno skrbstvo (6,4 
%), ki po obsegu zaposlenih iz Slovenije dosega stopnje kot jih imata tam že turizem in promet. 
Na Koroškem ta trend ni toliko izrazit (5 %), dokaj visoko pa kotirajo v obeh deželah zaposli-
tve v javnih delih oziroma upravi (3 % / 2 %) (preglednica 4.2). Sklepamo lahko, da je grozečo 
zaposlitveno krizo na slovenskem Koroškem in Štajerskem ter Pomurju, ki jo je povzročila izgu-
ba trgov ob osamosvojitvi, uravnotežilo gospodarstvo sosednje članice Evropske zveze. Z Zavoda 
za zaposlovanje v Slovenj Gradcu, Dravogradu, Ravnah na Koroškem in Radljah sporočajo tudi, 
da se nekatere mlade družine, katerih člani so zaposleni v Avstriji, odločijo za preselitev tja. Večje 
število družin gradi tam zase enostanovanjske hiše, na primer v Pliberku (Bleiburg) (Uršič 2021). 

Preglednica 4.2: Osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so zaposlene na avstrijskem Koroškem, 
Štajerskem in Avstriji (2021) (Zavod Republike Slovenije …. 2021).

delovno mesto Koroška* Štajerska*
druge avstrijske 
dežele** skupaj 

1
proizvodna 
dejavnost 1158 4870 842 6.870

2 gradbeništvo 516 1851 987 3354

3
avtomehanične 
storitve 553 1986 808 3347

4
promet in 
skladiščenje 352 1313 473 2138

5
turizem in 
gostinstvo 485 1096 473 2054

6
znanstvene in 
tehnične storitve 117 342 257 716

7
druge gospodarske 
dejavnosti 902 2308 854 4064

8 javna dela - uprava 159 255 190 604

9
izobraževanje, 
šolstvo 47 107 114 268

10
zdravstvo in 
socialno skrbstvo 225 1062 271 1558

11
druge storitvene 
dejavnosti 61 209 67 337

12 drugo 326 1395 497 2018

13
SKUPAJ 
absolutno 4901 16.594 5833 27.328

14 SKUPAJ relativno 17,9 % 60,7 % 21, 3 % 100 %
*praviloma dnevni migranti; **pretežno tedenski/sezonski migranti 

Sodobno slovensko emigracijo (2018, 9871 oseb) karakterizira izseljevanje na območja bivše 
skupne države izven EU (36 %), Avstrije (25 %), Nemčije (19 %), Hrvaške (7 %), Združeno kra-
ljestvo in prekomorske države (8 %) (Rupar 2018). Iz nepopolnih podatkov lahko sklepamo, da se 
je po osamosvojitvi (1991) letno v Avstrijo za stalno preselilo povprečno 2500 nekdanjih prebivalcev 
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Slovenije. Ankete in intervjuji z novodobnimi izseljenci, rojenimi v Sloveniji, zaposlenimi v čezmo-
rskih deželah pa govore v prid temu, da so le-ti v stalnem informacijskem stiku z domovino. Čustvo, 
ki bi mu lahko rekli “zmerno domotožje”, jim narekuje, da se oglasijo v Sloveniji, katere identitete 
sicer ne nosijo več, ampak gojijo do nje naklonjenost (“domovina srca”!). Nekateri prihajajo iz pov-
sem osebnih razlogov, drugi tudi iz službenih/gospodarskih. Zanimiva so mnenja intelektualcev, de-
nimo mlajših slovenskih učiteljev na ameriških ali avstralskih univerzah, da Slovenije ne pogrešajo, 
da pa ne bi poiskali delovnih mest tako daleč, če jim dohodki in delovna opravila ne bi omogočili 
večkratnega obiska “domovine srca” na leto. Kolegica, profesorica ekonomije na univerzi University 
of Queensland v Brisbanu (15.850 km daleč), obišče Ljubljano iz družinskih ali poslovnih razlogov 
vsaj 4 krat na leto (izjema v obdobju pandemije covida-19) (Dolničar 2015).

4.4  VEČPLASTNA IDENTITETA

Geografi se upravičeno sprašujemo ali geografija oblikuje, spreminja ali utrjuje identiteto. Po 
pripovedovanju pevca in kantavtorja Draga Misleja Mefa iz Izole, je temu nedvomno tako. On, 
Notranjec in tisoče drugih Kraševcev, Goričanov, Štajercev ter, v drugem valu, Hrvatov, Bosancev 
in Srbov je s preselitvijo v Izolo prvotno identiteto z leti prelevilo v Istrsko (Ištrijansko/Šavrin-
sko), manj Primorsko. Spomini na inicialno identiteto ostajajo, a z leti zbledijo (Hladnik Mil-
harčič 2017). Avtor tega prispevka sem rojen leta 1945 v z ruskimi četami osvobojenem Banatu, 
v Vojvodini in s srbščino kot maternim jezikom (Materni jezik ali materinščina je jezik, ki se ga 
v zgodnjem otroštvu običajno naučimo kot prvega in se v njem najlažje izražamo, zato ga ime-
nujemo tudi prvi jezik. Je jezik, katerega se naučimo v okviru doma in je večinoma jezik, v kate-
rem govorijo naši starši (Materni jezik 2021)). Mati je bila Nemka (dekliški priimek Keller), oče 
Slovenec, zaposlen pri JDŽ - Jugoslovanskih državnih železnicah. Doma se je govorilo nemško in 
srbsko, v javnosti le srbsko. V prvem desetletju življenja sem se ob vsakokratnem obisku Logatca, 
očetovega domačega kraja, izjasnjeval za Srba. In to čeprav so bili materini stari starši po poreklu 
Alzačani (Francija), s francosko-nemškimi koreninami (rodbina Dupont). Oče se je navduševal 
nad panslovanstvom in bil izrazit “jugoslovanofil”. V drugem desetletju mojega življenja sem, ob 
večkratnih obiskih pri materinih sorodnikih, v Združenih državah Amerike (kamor so se bili pri-
siljeni izseliti), na zgražanje tamkajšnjih sorodnikov, tudi jaz vneto zagovarjal socialistično Jugo-
slavijo. Ko smo se preselili na Notranjsko, sem na občinskih in šolskih proslavah recitiral Cankar-
jeve pesmi in moderiral kulturne prireditve v slovenščini. Ko me je delo zaneslo na Bavarsko, in 
so mi ponudili nemško državljanstvo, sem vztrajal pri “jugoslovanstvu” in odšel odslužit vojaški 
rok v JLA - Jugoslovansko ljudsko armado, kjer sem, med drugim, na Hrvaškem, v srbščini skrbel 
za kulturo sovojakov. No, odtlej sem v sebi vedno bolj pričel čutiti slovensko identiteto. Čeprav 
so mi ob predavateljskem gostovanju v ZDA na tamkajšnji univerzi ponudili trajno zaposlitev 
(“tenure track”), in so me k temu nagovarjali sorodniki, me je pred tridesetimi leti drzna poteza 
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slovenskih osamosvojiteljev (tudi nekaterih mojih prijateljev in kolegov) vrnila v Evropo. Po do-
godkih na ozemlju bivše Jugoslavije, in po na prelomu v 21. stoletje globokem premisleku, gori 
danes v meni manjšinska, evropska identiteta pred slovensko (Gosar 2010). 

V manjšem delu je opisana večplastna, spreminjajoča se, v predhodnem odstavku opisana 
identiteta podobna zapisu Urške Stele v prispevku Identitetne transformacije v migracijskih pro-
cesih: Prelivajoča se pripadnost Kanadčanke slovensko-italijanskega rodu, ki je objavljen v 53. 
številki revije Dve domovini - Two Homelands. Prispevek na podlagi življenjske zgodbe Ane Ur-
bančič, dolgoletne profesorice italijanskih študij na Univerzi Toronto, zrcali obseg in pogostost 
identitetne transformacije. Avtorica, na podlagi njene pripovedi o osebnem, nacionalnem istove-
tenju, ugotavlja, da gre za stalno spreminjajoči se proces (fluidna identiteta), ki v veliki meri nasta-
ja iz notranje percepcije zunanjega sveta. »Pri tem sta najpomembnejši posameznikova humanistična 
miselnost in izostrena družbena senzibilnost«, meni avtorica (Strle 2021, 135).

Naša vzporedna domovina je že skoraj dve desetletji Evropska zveza, ki ima, poleg Slovenije, 
v svojem okrilju 27 držav kontinenta in nekaj manj kot pol milijarde prebivalstva. Tudi Evroba-
rometer spremlja - sicer bolj površno kot raziskave, ki jih EUROSTAT podeljuje demografskim 
inštitutom (glej zgoraj) - privrženost/naklonjenost Evropski zvezi. Iz rezultatov raziskave za leto 
2018 je moč izluščiti, da skoraj petina prebivalcev Luksemburga, Litve in Madžarske daje izrazito 
prednost EU identiteti, v 9/10 primerov - na Portugalskem, Hrvaškem, Finskem, Nizozemskem, 
Cipru, Češkem in v Grčiji ostaja nacionalna identiteta brez konkurence. Državljani Slovenije so 
glede odnosa do “EU identitete” izraziti predstavniki sredinskega tabora držav te skupnost: 14 % 
prebivalcev Republike Slovenije je na EU zelo navezanih (EU identiteta pred slovensko); 43 % jih 
čuti zmerno navezanost (slovenska pred EU identiteto), 33 % pa zelo skromno navezanost na EU. 
Desetina prebivalcev Slovenije zavrača EU kot sekundarno domovino. Podobno kot v Sloveniji je 
kar tretjina prebivalcev Evropske zveze do neke mere skeptična do te skupnosti, malenkost več kot 
polovica pa ji pritrjuje (European Citizenship 2018). To, da več kot desetina prebivalcev Slovenije 
(in v povprečju tudi EU) daje v razmerju z nacionalno prednost identiteti Evropske zveze, pred-
stavlja nov izziv pri spremljanju oblikovanja sodobnega domoljubja in identitete. 

4.5  SKLEP

Posameznikova identiteta je v globaliziranem in digitalnem svetu lahko večplastna in/ali v 
obdobju življenja spreminjajoča se - fluidna. Tradicionalen vir istovetenja je praviloma umeščen v 
kulturno, družbeno in družinsko okolje odraščanja. Spreminjanje lokacije prebivanja (dom), iz-
obraževanja (šola), vira dohodka (zaposlitev), osebne odločitve (na primer mešani zakoni), spre-
menjene politične in kulturne okoliščine in drugi dejavniki so pogosto vzrok preizpraševanja, 
preoblikovanja in definiranja težišča lastne identitete. Svojčas smo kot primer “talilnega lonca 
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identitet” omenjali (le) Združene države Amerike. Prebivalci Slovenije smo z osamosvojitvijo izšli 
iz večnacionalne države Jugoslavije (poprej iz večnacionalne Avstro-Ogrske) v kateri smo se iden-
tificirali pretežno kot Slovenci. S članstvom Republike Slovenije v Evropski zvezi pa narašča med 
prebivalstvom, iz zgoraj omenjenih razlogov, simpatija in identifikacija s to novo, tudi večnacio-
nalno povezavo. Razloge za to gre iskati predvsem v demokratični in ekonomski dobrobiti, ki jo 
članstvo v Evropski zvezi omogoča. V obmejnih območjih, predvsem na slovenskem Koroškem, 
Štajerskem in v Prekmurju, je preplet slednjih še posebno močan. Po podatkih Evropskega stati-
stičnega urada EUROSTAT, okroglo desetina prebivalcev Slovenije navaja Evropsko zvezo za te-
melj lastne identitete, pred slovensko; več kot polovica vseh državljanov pa ostaja glede identite-
te prednostno ali povsem zvestih izključno “slovenstvu”. Selitve in političnogeografske okoliščine 
stopnjujejo število nekdanjih državljanov Slovenije/Jugoslavije katerih identiteta se je (že) zlila z 
geografskim okoljem dela in življenja v Evropski zvezi ali oddaljenejši tujini. Navkljub temu pa z 
obiski ohranjajo izvorno okolje za svojo “deželo srca”.

Učitelju geografije se v tem čudnem, s pandemijo prepletenem času na delovnem mestu po-
nuja možnost predstaviti mnogotere odtise Slovencev (umetnikov, znanstvenikov, športnikov, uči-
teljev, …) s katerimi so obogatili in popestrili sorodne evropske kulture in tamkajšnjo družbo, 
obenem pa jim daje možnost, da kulturno in znanstveno bogastvo sosednjih narodov poveže z na-
šim. Glede na dejstvo, da so v štirih fizičnogeografskih makroregijah v podobi slovenskih mest in 
slovenskega podeželja zaznani izraziti odtisi štirih svetovnih kultur (romanske, germanske, ugro-
finske in južnoslovanske) je to lahko tudi izhodišče, da učencem, dijakom in študentom idejo 
Evropske zveze (EU) približamo in priljubimo.
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5   
SODOBNE SPREMEMBE  
MED KOROŠKIMI SLOVENCI

5.1  UVOD

Leta 2020 je minilo stoletje od plebiscita, ki je določil sedanjo politično mejo med Slove-
nijo in Avstrijo, razdelili Koroško na dve Koroški in Štajersko na dve Štajerski in iz dela nek-
danje Štajerske naredil »Koroško«. Plebiscit je bil kot instrument preverjanja volje prebivalstva 
glede bodoče politične pripadnosti teritorija uveden kot sestavni del nove politične paradigme 
o samoodločbi narodov. Za Slovence je bil ta prelomni čas priložnost politične emancipacije. 
Postali s(m)o sotvorci (vsaj po imenu) nove, geopolitično dokaj kompromisne tvorbe – Države 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, poznejše Jugoslavije. Slovenska vključitev je bila pomemben ko-
rak v procesu političnega osamosvajanja, a cena je bila visoka. To se je pokazalo zlasti na Koro-
škem. Glavnina južne Koroške je bila ob zadnjem avstrijskem popisu leta 1910 ter slovenskih 
korekcijah naseljena pretežno s Slovenci. Le trgi in mesta so imeli močnejšo nemško prisotnost, 
ponekod pa so bili sploh v večini. Na ta dejstva so računali pogajalci, vojaki in na koncu diplo-
mati na strani Države SHS (poznejše Jugoslavije). Po letih podrobnih analiz o pripravah in iz-
vedbi plebiscita je še sedaj kar nekaj odprtih vprašanj, če že zanemarimo dejstvo, da plebiscitno 
dogajanje slovenski in avstrijski zgodovinarji različno opisujejo. Vendar se s temi historičnimi 
rečmi v tem prispevku ne bomo posebej ukvarjali. Omenjamo jih kot mejnik v političnem ra-
zvoju Koroške. Plebiscit 10. oktobra 1920 se je izšel v avstrijsko korist. Slovenci so formalno 
postali manjšina in v stoletju dolgem procesu preživeli korenite spremembe. Zmanjšalo se je 
njihovo število, spreminjal se je položaj, radikalno se je spremenila njihova socialna sestava ter 
način poselitve, organiziranost in dejavnosti.

Z nastankom politične meje od Bele Peči na zahodni tromeji do Tromejnika na Goričkem 
je prej enotna dežela Koroška pristala v treh državah: Kanalska dolina v Italiji, večina v Avstri-
ji, Jezersko in Mežiška dolina v Državi SHS in danes v samostojni Sloveniji. Te spremembe so 
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postopoma uveljavile stara geografska imena na nov način. V literaturi se je za s slovenskim 
prebivalstvom naseljen južni del Koroške pojavilo ime »slovenska Koroška«, kar je v opreki z 
rabo istega imena za Koroško v Sloveniji. Ta je sploh zanimiva. Kot »koroške« predele so priče-
li vključevati poleg Mežiške doline in Dravograda tudi Slovenjegraško kotlino ter zahodni del 
Dravske doline med Pohorjem in Kozjakom. Ime se je z oblikovanjem koroške statistične regije 
utrdilo podobno močno, kot je sedaj uveljavljeno Prekmurje (ki je tudi rezultat imenske evolu-
cije iz Slovenske krajine po vključitvi v slovenske politične okvire) po prvi svetovni vojni. Ka-
nalska dolina pa je naziv »koroške« pokrajine izgubila z vključitvijo v Italijo. Tako imamo vsaj v 
zemljepisni rabi dve Koroški, avstrijsko in slovensko. Za s Slovenci naseljen predel prve je v rabi 
ime Južna Koroška. Posebej v manjšinskih krogih je pogosta raba imena »dvojezična« Koroška; 
to ime ima več konotacij. Medtem ko je ime Koroške lahko uporabljeno na različne načine, je 
za slovensko manjšino najbolj običajen izraz »koroški Slovenci«. Ime poudarja močno regional-
no navezanost poleg narodne (jezikovne) in jo uporabljajo še za drugo generacijo tistih, ki so 
se preselili drugam. Tako »dunajski« ostanejo še vedno tudi »koroški« Slovenci. S slovenskega 
stališča se za koroške Slovence uporablja izraz Korošci, kar pa že povzroča nekaj zmede; Korošci 
so seveda tudi prebivalci slovenske Koroške. Primer le dokazuje, da so regionalna poimenovanja 
ter regionalne identitete dinamična in prilagodljiva zadeva.

V prispevku se oziram predvsem na tri področja: (a) politične spremembe kot ključno gi-
balo postavljanja okoliščin, (b) socialni in prostorski razvoj kot ključni okvir določanja življenj-
skih pogojev posameznika in (c) etnični razvoj Slovencev na avstrijskem Koroškem. Geografske 
okoliščine so v etničnih študijah pogosto podcenjene. V (laični) javnosti še vedno veje prepriča-
nje, da je manjšinski položaj predvsem stvar oblikovanja ustrezne zaščitne zakonodaje in njene-
ga izpolnjevanja v praksi. Drugi steber se pripisuje vrednosti in pomenu slovenščine; če ta osla-
bi, narod izgine. Če k temu dodamo še tezo o nujni enotnosti manjšine kot pogoju upoštevanja 
pri avstrijskih oblasteh, je trikotnik manjšinsko pravo-jezikovne prakse-politična enotnost skle-
njen. V praksi pa ta konstrukt ne deluje tako dobro. Etnični procesi potekajo v precejšnji meri 
prav pod vplivom vsakodnevnih življenjskih situacij. Vsak pripadnik manjšine se mora dnevno 
odločati, kako naj svoje manjšinstvo živi. 

5.2  KRATEK ORIS GLAVNIH POLITIČNIH SPREMEMB V 

OBDOBJU OD 1920 DO DANES

Politične spremembe predstavljajo oblikovanje okvira, ki so se mu prilagajale upravne, 
gospodarske, politične in kulturne strukture, ki so prek institucij izvajale področne politike. 
Na gospodarskem področju je najpomembnejša okoliščina oblikovanje razmer, ki so usmerja-
le gospodarske paradigme in posredno ter neposredno tudi ključne smeri prostorskega razvoja, 
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oblikovanje standardov, vrednot in končno tudi določene družbene atmosfere. Današnja pri-
merjava prostorske strukture, gospodarskih in socioekonomskih značilnosti med Mežiško do-
lino (Slovenija) in Podjuno (Avstrija) kaže velike razlike, ki so nastale v zadnjem stoletju. Pred 
stoletjem so bili kraji na obeh straneh meje deležni iste uprave, mentalitete in vrednostnega sis-
tema, ki usmerja družbeni, gospodarski in prostorski razvoj. Avstrijska Koroška se je razvijala 
v okviru ene najbolj razvitih držav na svetu, s paradigmo uveljavljanja storitvene družbe kapi-
talističnega tipa in turizmom kot nosilno gospodarsko panogo. V Sloveniji je veljala industrij-
ska paradigma socialističnega tipa, utemeljena predvsem na metalurgiji ter lesni industriji. Po 
razkroju socializma, osamosvojitvi Slovenije in dramatično hitrem nazadovanju večine indu-
strijskih obratov je slovenski del doživel krizo do mere, da so mnogi poiskali zaposlitev in tudi 
trajno naselitev na avstrijskem Koroškem. Mežiška, Mislinjska in Dravska dolina so postale 
vsaj statistično tipično postindustrijske družbe s prevlado storitvenih dejavnosti v zaposlitve-
ni strukturi. Uradno uživata obe »Koroški« enako, to je postindustrijsko (terciarno) družbeno 
paradigmo, a na očitno različni stopnji in na različen način. V videzu kulturne pokrajine se to 
jasno vidi.

Razmejitev, ki je sledila plebiscitu leta 1920 in diplomatskim odločitvam na versajski mi-
rovni konferenci je bila za naše proučevano območje ključni izhodiščni mejnik. Politične meje 
se tod pozneje niso več spreminjale. Spreminjali so se politični okviri oblikovanja ter delovanja 
institucij. V stoletju so sledili še trije primerljivi mejniki: druga svetovna vojna in po njej nastop 
bipolarne Evrope (1945), leta 1990 razpad blokovske razdelitve in socializma, leta 1992 obliko-
vanje Evropske unije in v letih 1995, 2004, 2007 in 2013 njena širitev. Te politične spremembe 
so posredno vplivale na slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem.

Pred stoletjem je bila Koroška kot dežela v avstrijski polovici Habsburške monarhije del ene 
od velikih evropskih sil. Evropski politični zemljevid so do 1914 večinoma sestavljale monar-
hije. Po narodni in jezikovni sestavi so bile precej mešane. Po prvi svetovni vojni so razpadle tri 
velike večnarodne monarhije, na njihovih prostorih pa so se oblikovale nove nacionalne države. 
Nove politične meje so formalno ustvarile številne in sorazmerno številčne manjšine (Lukan in 
Moritsch 1988), narodno vprašanje pa je postalo v mnogih primerih glavna prvina meddržav-
nih odnosov. Kljub poskusom varstva manjšin so bile te skoraj v vseh primerih izpostavljene 
številnim pritiskom, ker so jih opredeljevali kot obliko tveganja za državo. Koroški Slovenci so 
skoraj šolski primer odnosov do manjšin v Evropi. Bili so deležni agresivnih in tudi genocidnih 
politik Tretjega rajha. Deportacija koroških Slovencev leta 1942 je značilen, a ne edini primer 
(Bister in Buch 2004). 

Po letu 1945 so se z oblikovanjem blokovske razdelitve uveljavile povsem nove geopo-
litične prilike z delitvijo na kapitalistični in socialistični del. A vendar je Evropa v bistvenih 
potezah nadaljeval narodno paradigmo. Če izvzamemo desetletje urejanja mejnih vprašanj in 
množičnega preseljevanja ljudi (v teh procesih so bili prizadeti predvsem prebivalci nemškega 
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jezika v mnogih državah Srednje in Vzhodne Evrope), je pozneje do narodnih manjšin sledi-
la faza nekakšne politične korekcije. Manjšine so vsaj načeloma dobile različne oblike varstva 
(Pleterski 2000). Mejnik stabilizacije političnih meja predstavlja konferenca v Helsinkih leta 
1974. Ozračje manjšini bolj naklonjene politike se je pokazalo tudi na Koroškem, a je v krat-
kem (1976) sledila ostra reakcija, ki jo najbolje simbolizirata »Ortstafelsturm« in popis poseb-
ne vrste (1976). Manjšina je živela pod precejšnjim odkritim in še bolj prikritim pritiskom in 
je bila v času prehoda iz agrarne v industrijsko družbo očitno tudi zelo ranljiva (Klemenčič in 
Klemenčič 2010). Etnično jedro Slovencev je bilo v drugi državi s socialističnim družbenim re-
dom in manjšina je bila zlahka opredeljena kot dejavnik političnega tveganja zaradi domnevne 
komunistične nevarnosti. Za koroške Slovence je bila osamosvojitev Slovenije (1991) politična 
razbremenitev, ker avstrijska javnost v Slovencih ni več videla komunistične nevarnosti. Toda 
v Slovenija je bila kot mlada država politično šibkejša, ko se je pogajala za koristi slovenske 
manjšine (Jesih 2010). Leta 1992 se je Evropska gospodarska skupnost (EGS) preoblikovala v 
Evropsko unijo (EU). V ta proces je Avstrija vstopila leta 1995, Slovenija pa v največjem širit-
venem valu leta 2004. EU je do leta 2013 dosegla največji obseg. EU je z vrsto razvojnih poli-
tik in pobud čezmejnega sodelovanja in pogojev prostega prehajanja političnih meja oblikovala 
manjšinam bolj naklonjeno družbeno klimo (Bufon 2004). Odnos do koroških Slovencev je 
nedvomno bolj sproščen, večje je zanimanje za učenje slovenščine v različnih oblikah dvojezič-
nega izobraževanja. Hkrati se vse bolj uveljavlja angleščina kot jezik poslovne in splošne komu-
nikacije, sploh med mlajšo generacijo (Obid 2018).

5.3  DEMOGRAFSKI RAZVOJ IN ETNIČNE SPREMEMBE  
MED KOROŠKIMI SLOVENCI 

Koroška je imela ob popisu 1910 okrog 370.000 prebivalcev, ob zadnjem štetju leta 2011 
pa jih je bilo okrog 560.000; torej se je povečalo za skoraj natančno tretjino. Pred stoletjem 
so Slovenci po revidiranih ocenah popisov šteli okrog 110.000 (uradni popisi so jih prikaza-
li okrog 85.000) (Unkart, Glantschnig in Ogris 1984), kar je predstavljalo slabo tretjino vseh 
(Grafenauer 1946). Leta 2011 so jih našteli le še okrog 14.000 (Zupančič 2013). Po ocenah 
je njihovo število precej večje, med 40.000 in 45.000 (Zupančič 2020). Slovenska manjšina 
na Koroškem je številčno nazadujoča skupnost (Ibounig 1986). Ker ni bilo množičnejših se-
litev, gre večino nazadovanja pripisati asimilaciji ter značilnostim ugotavljanja jezikovne pri-
padnosti. Zaradi različnih razlogov se del pripadnikov manjšine od svoje identitete ograjuje, s 
skupnostjo ne sodeluje in ne komunicira in se naposled povsem odreče svoji identiteti ter atri-
butom etnične pripadnosti. Za Slovence je največje identitetno težišče jezik; zato je zmanjša-
nje rabe jezika nekakšno vsebinsko jedro asimilacijskega procesa (Gstettner 1988). Znanje in 
uporaba večinskega jezika (nemščine) nikakor ne predstavlja asimilacijskega vzvoda. Manjšina 
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je »dvojezična« skupnost, kar poudarja nujo po učinkovitem obvladovanju jezika večine. So-

dobni pripadniki manjšine so vešči jezika večine v enaki meri in stopnji kot pripadniki večine 

(Vavti 2009). Dvo ali večjezičnost predstavlja ključno veščino vključenosti v večinsko družbo. 

Za manjšino pa nastaja problem z nazadovanjem znanja in rabe slovenščine. Nove razmere in 

novi življenjski slogi so sistematično zmanjševali vrednost in pomen slovenščine in s tem po-

speševali asimilacijo. Na številčno zmanjševanje manjšine je močno vplivala tudi statistika kot 

mehanizem ugotavljanja jezikovne pripadnosti. To statistično dokazovanje je bilo del manjši-

ni nenaklonjenih politik v Avstriji in dejansko nasprotovanje duhu in črki Pogodbe o obnovi 

demokratične Avstrije (Klemenčič 1990). To je še posebej vpadljivo spričo uvedbe popisne ka-

tegorije »vindiš«, ki so jo uvedli ob nacističnem popisu leta 1939 (Zorn 1973). Tedaj se je za 

»vindiš« opredelila približno polovica vsega prebivalstva, ki bi ga lahko opredelili kot slovenske-

ga. Poznejši popisi so jih dokazovali vse manj. Leta 2001 so šteli vsega skupaj nekaj deset oseb 

(Zupančič 2002a). Zmanjševanje števila pripadnikov manjšine je bil očiten interes, ker so šte-

vilčnost jemali za merilo dodeljevanja manjšinskih pravic. Razprave o določitvi kriterijev za po-

stavitev dvojezičnih napisov imajo precej dolg historiat (Pandel s sodelavci 2004). Na statistič-

no opredeljevanje so imele politične okoliščine in družbena klima precejšen vpliv. Del manjšine 

je zaradi različnih razlogov pritajil svojo pripadnost manjšini, tudi tako, da slovenskega jezika v 

javnosti zavestno ali zaradi strahu in predsodkov niso uporabljali. S tem so neposredno sprožali 

realen asimilacijski proces. Vseeno pa na nek način sodelujejo z manjšino in vsaj skromno ko-

ristijo njene organizacije (Zupančič 2002b).

Na številčnost manjšine so pomembno vplivali tudi selitveni tokovi. V stoletnem obdobju 

sicer ne predstavljajo zelo množičnih oblik, jih pa nikakor ne gre zanemariti. Koroška v moder-

ni dobi ne nudi vsem zadostnih poklicnih možnosti. Na drugi strani so tradicionalno privlač-

na okolja zlasti obe največji avstrijski mesti, Dunaj in Gradec, kamor se še vedno zgrinja večji 

del študentov s Koroške (Bister 1982; Zupančič 2020). Dunaj je bil kot univerzitetno mesto 

pomembno središče Slovencev že veliko prej (Medved 1995). Svetovljansko središče in pisana 

mešanica ljudstev s širokega geografskega področja skoraj cele Srednje Evrope je prispevala h 

kulturnemu ozaveščanju, a tudi k večji toleranci (John in Lichtblau 1993). Mnogi so po študi-

ju trajno ostali zunaj Koroške (Zupančič 2013). Osebe z nižjo stopnjo izobrazbe in hkrati večjo 

socialno odvisnostjo (zaradi na primer delovnega položaja) so se asimilirali hitreje kot njihovi 

bolje kvalificirani vrstniki. Bolje izobraženi del manjšine je etnično in kulturno »preživel« asi-

milacijsko selekcijo, ker so se lahko opirali na dobro znanje slovenskega jezika in ker so z višjo 

izobrazbo dosegali boljši socialni položaj (Zupančič 1999). Podrobnejše raziskave so dokazale, 

da je manjšina do srede osemdesetih let dosegla sredino avstrijske koroške družbe. Dosežena so-

cialna sredina je pripomogla tudi h kulturni emancipaciji. O elitizaciji manjšine pa vendarle ni 

upravičeno govoriti (Reiterer 1996).
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5.4  PROSTORSKA IN SOCIALNA PREOBRAZBA  

JUŽNE KOROŠKE

Od začetkov 20. stoletja dalje se je tradicionalna kmečka družba, za katero je značilna prev-
lada prebivalstva na podeželju in koncentracija v kmečkih poklicih, pričela razkrajati. V kmečki 
družbi je bilo ob številčnih družinah težišče jezikovne komunikacije v družinah in v bližnjem so-
cialnem okolju ter v okviru lokalnih družbenih institucij, kot sta šola in cerkev. Lokalne okoliš-
čine praviloma spodbujajo uporabo domačega jezika. Slovenščina (večinoma v narečju) je bila v 
tradicionalni agrarni družbi prevladujoče sredstvo sporazumevanja. Nemško so znali slabo in zato 
večinski jezik ni predstavljal močne jezikovne konkurence. Drugače je bilo v trgih in mestih ter v 
socialnih okoljih, kjer slovenščina ni bila večinski sporazumevalni medij (Zupančič 1999). Veliko 
vlogo pri rabi jezika je v nekmečkih poklicih imel socialni položaj ljudi. Tam so v domačem dru-
žinskem okolju uporabljali slovenščino, v delovnem pa predvsem nemščino. Industrijski in rudar-
ski obrati so nastali ponekod že v 19. stoletju. Obenem so nastopali tudi drugi poklici. Sočasno 
se je pričel tudi razvoj turizma, ki je z gosti iz pretežno nemškega jezikovnega okolja pragmatično 
povečeval rabo nemščine. Z družbeno modernizacijo se je v naslednjih desetletjih, posebej pa po 
drugi svetovni vojni, močno povečala potreba za izobraževanjem, ki mu je sledilo zaposlovanje v 
nekmečkih poklicih. Manjšina je bila ob teh spremembah tudi na vasi vse bolj socialno odvisna. 
Oblike vaškega družabnega življenja so s socialnimi spremembami pričele izginjati, nadomeščale 
so jih nove okoliščine, ki so prinesle tudi nove jezikovne situacije in prakse. V njih je imela sloven-
ščina kot manjšinski jezik precej skromnejše možnosti kot nemščina. Poleg tega je bilo manjšinsko 
šolstvo glede izvajanja pouka slovenščine precej neučinkovito, deloma pa manjšini celo nasprotu-
joče (Klemenčič in Klemenčič 2010). Postopoma so se uveljavili novi življenjski slogi z elementi 
mestnega načina življenja. V osemdesetih letih je bila manjšina že večidel v neagrarnih poklicih. 
Precej razširjena struktura so bili polkmetje. Komunikacijsko so bili vpeti v večinski (nemški) je-
zikovni kontekst in pogosto socialno odvisni (Lokar 1992). Na spreminjanje socialne strukture 
manjšine je precej vplivalo delovanje Slovenske gimnazije. Njeno zaledje predstavlja dokaj verodo-
stojen vzorec slovenske manjšinske poselitve, relativno dobro pa zrcali tudi spreminjanje socialne 
sestave slovenske skupnosti. Vse do srede sedemdesetih let je prihajalo okrog polovice dijakov iz 
kmečkih in delavskih družin (Polanc 1982). V naslednjih dveh desetletjih se je povečal delež raz-
ličnih podjetnikov in samostojnih poklicev, od srede osemdesetih dalje pa je močno porasel delež 
nameščencev in ljudi v samostojnih poklicih; večina teh ima univerzitetno izobrazbo. Posebej pri 
mestnih populacijah Slovencev je to praktično edina kategorija (Zupančič 1997a). Prav v mestih 
je delež višje izobraženih pripadnikov manjšine precej večji kot pa pri celotnem mestnem prebi-
valstvu. To je dajalo vtis elitizacije manjšinske skupnosti (Reiterer 1996), kar se zrcali tudi pri nji-
hovem kulturnem delovanju (Krištof in Wakounig 1997). V zadnjih dveh desetletjih je glavnina 
dijakov iz družin srednjega socialnega sloja.
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Koroška je nizko urbanizirana dežela, vendar z odločno prevlado urbanega načina življenja. 
Celovec ima nekaj nad 100.000 prebivalcev, a je povezan z bližnjimi manjšimi mesti in skupaj 
tvori vendarle dovolj relevantno urbano aglomeracijo, ki lahko nudi večino sodobnih storitev 
(Bandelj, Mihelič in Zupančič 2016). Za postmoderno družbeno fazo je namreč značilna prevla-
da urbanega življenjskega sloga, tako v mestih kakor tudi v odprtem, redkeje naseljenem podežel-
skem prostoru. Za Koroško je značilna redkejša poselitev s prevlado manjših naselij in ponekod 
tudi razpršena poselitev v obliki zaselkov in samotnih domačij. Vendar se je tudi v podeželskih 
naseljih mestni način življenja popolnoma uveljavil. K temu je prispeval razvoj turizma kot no-
silne gospodarske panoge. Reliefno razgibana in slikovita poledeniška pokrajina z vrsto jezer in 
jezerc ter močvirij za kmetijstvo ni bila posebej ugodna, a je turistično privlačna. Razvoj turiz-
ma je izboljšal prometno in komunalno infrastrukturo ter s tem povečal privlačnost za naselje-
vanje meščanov na podeželje. Povsem nove stanovanjske soseske s povsem mestno tipologijo eno 
in večstanovanjskih hiš so marsikje postale prostorska stvarnost. S suburbanizacijo so še pred ne-
kaj desetletji precej slovenske občine postale večinsko nemške. Sledila je pospešena ekonomizaci-
ja prostora. Velik pritisk za gradnjo je dražil cene zemljišč in tudi storitev. Zaradi dostopnosti so 
potrebovali dopolnitve prometnega omrežja, rekreacijske površine in trgovinske objekte. Medtem 
ko imajo ostala mesta na Koroškem precej umirjen razvoj ali celo stagnacijo, sta obe največji dežel-
ni mesti doživeli sorazmerno živahen demografski in prostorski razvoj. Mestni rob so zasedle po-
slovne cone, v katerih prevladujejo zlasti nakupovalni centri in skladišča, ki izkoriščajo ugodnosti 
avtomobilske dostopnosti. Obe mesti sta sedaj povezano v skoraj 50 km dolgo, praktično nepre-
kinjeno cono (sub)urbaniziranega prostora, ki je zaradi mozaične strukture naselij, polj, gozdov, 
močvirij in vodnih površin estetsko in zelo kakovostno za bivanje. 

Predeli Podjune, Roža in v Karavankah so prebivalstveno stagnirali ali nazadovali. Uveljavljati 
so se pričela počitniška bivališča in ponekod tudi vračanje upokojenega prebivalstva nazaj na po-
deželje. Privlačijo jih nekaj cenejše, a bivalno ugodne lokacije rahlo vzpetega sveta na podeželju. 
Večji delež ostarelega prebivalstva na podeželju se po že nekoliko zastarelih nazorih smatra kot in-
dikator demografske regresije. Toda prostorska podoba razkrije, da se mnogi »penzionisti« loteva-
jo estetizacije svoje okolice in so dejavni na različnih področjih. 

5.5  KOROŠKI SLOVENCI V POSTMODERNIH  

DRUŽBENIH IN PROSTORSKIH OKVIRIH

Industrijska družbena faza je na Koroškem trajala nekako do začetka 80. let dvajsetega stoletja 
(Zupančič 2005). V tem poznem stadiju je delovalo nekaj industrijskih obratov v mešani avstrij-
sko-slovenski lasti. Delovali so približno desetletje, potem pa so jih enega za drugim – kakor tudi 
druge v deželi – pričeli zapirati. Čeprav so se ob tem javljali očitki o protimanjšinskem delovanju, 
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je ugašanje industrije zelo jasno označevalo zaton industrijske dobe. Moderna družba je prehajala 
v postmoderno ali postindustrijsko. V zaposlitveni sestavi se je pričel povečevati delež storitvenih 
dejavnosti. Koroška je bila zaradi razvoja turizma že v klasični industrijski dobi dejansko že pre-
cej terciarizirana (Zimmermann 1995). Ob koncu osemdesetih let je južna soseda Jugoslavija to-
nila v težko gospodarsko in politično krizo. Zaradi slabosti jugoslovanske finančne in ekonomske 
politike so mnogi iskali bančne in zavarovalniške storitve v Avstriji (Zupančič 2005). Čezmejno 
nakupovanje je že ob koncu osemdesetih let dobilo izredne razsežnosti (Podlipnig 1992). Ker je 
trgovina potrebovala vse več osebja z znanjem slovenščine, je jezik manjšine v nekaj letih postal 
iskan. Med koroškimi Slovenci je bilo zelo malo brezposelnih prav zaradi teh novih priložnosti v 
storitvenih poklicih. Učenje slovenščine je postalo privlačno. Oblikovala so se prepričanja, da ima 
manjšina že zaradi dvojezičnosti prav na področju storitvenih dejavnosti velike priložnosti. 

Po osamosvojitvi Slovenije so se čezmejni gospodarski tokovi razširili na različna nova pod-
ročja. Avstrijska podjetja so investirala v Sloveniji, pričeli so se uveljavljati čezmejni projekti in raz-
lične oblike poslovnega sodelovanja (Klemenčič 1994). Poleg strokovnega znanja in obvladovanja 
različnih veščin je bilo zelo pomembno znanje slovenskega jezika na visoki ravni ter poznavanje 
splošne in poslovne kulture. Manjšina se je zaradi jezikovnih praks in poznavanja kulture izkaza-
la kot odličen čezmejni povezovalec, da se je upravičeno pojavilo stališče o manjšini kot »mostu« 
med državami (Zupančič 2003b). Kot zelo uporabne so se izkazale že prej obstoječe vezi koroških 
Slovencev s Slovenijo. Manjšina je v pogojih pospešenega čezmejnega sodelovanja dobro izkori-
stila svoj človeški kapital, pridobila na ugledu in samozavesti. V istem obdobju se je povečalo tudi 
število dnevnih čezmejnih migrantov iz Slovenije, ki so poleg dela v Avstriji tam koristili različne 
bančne in zavarovalniške storitve (Zupančič 2000), a sorazmerno malo sodelovali z manjšinskimi 
ustanovami, čeprav so jih imeli na razpolago (Zupančič 2002b). Slovenska manjšina je bila spri-
čo svoje organizacije, strokovne usposobljenosti in jezikovnih kompetenc ter zgrajenih socialnih 
omrežij zmožna hitrih prilagoditev na naglo se spreminjajoče razmere. Ocenjujemo, da so glavni 
prispevek k tej elastičnosti manjšine prispevale manjšinske srednje in višje šole, zlasti najstarejša 
med njimi, Slovenska gimnazija. Dvojezična trgovska akademija in zasebna Višja šola za gospo-
darske poklice sta vstopili v začetku devetdesetih let 20. stoletja in se hitro uveljavili z zanimivo 
izobraževalno ponudbo. Šole so skupaj oblikovale sicer ne posebej številčen, toda strokovno dob-
ro usposobljen, jezikovno kompetenten in kulturno dejaven sloj manjšine, ki je na splošno prev-
zel najpomembnejše funkcije v manjšinskem političnem, gospodarskem in kulturnem življenju 
(Zupančič 1997b). 

Postmoderna doba je prinesla vrsto sprememb, ki izhajajo iz življenjskega sloga postmoder-
ne dobe in imajo neposreden in posreden vpliv na manjšino. Postmoderni način življenja v ur-
baniziranem (in enako tudi suburbanem in podeželskem) okolju favorizira lokalnost, posebnost 
in individualnost. Uniformnost pretekle industrijske (moderne) družbene faze se mora postopo-
ma umikati (Mlinar 2008). Že samo zaradi priseljevanja meščanov na podeželje se je ponekod 
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povsem spremenila jezikovna situacija, ker je bila velika večina priseljenih govorcev nemškega je-
zika. Suburbanizacija je v delu poselitvenega prostora neposredno prispevala k učinku razredče-
nja manjšine na lokalni ravni, kar je neposredno vodilo k umikanju slovenščine v lokalni javnosti. 
Manjšina je v obdobju od 1961 do 1991 postala manjšina v večini občin. Leta 1991 sta imeli le še 
občini Sele in Globasnica slovensko večino. Število slovensko govorečih pa se je ob zadnjih popi-
sih stalno povečevalo le v obeh deželnih mestih. Urbanizacija in suburbanizacija sta torej povečali 
učinke prostorske razpršenosti manjšine in sicer tako, da so ob že sicer potekajoči asimilaciji (za 
kar je veliko razlogov) z doseljevanjem večinske populacije posredno zmanjšali delež slovenske-
ga prebivalstva. Poleg tega se je določen del manjšine tudi urbaniziral, s tem ko so se doseljevali 
v obe največji mesti in v njuno okolico, ali pa se izseljevali tudi zunaj Koroške, predvsem na Du-
naj in v Gradec (Zupančič 2013). V drugi fazi pa prihaja že tudi do delnega vračanja in sicer kot 
upokojenci in v obliki sekundarnega stalnega bivališča ter s tem ponovnega vzpostavljanja stikov 
z manjšinskim okoljem. 

Slika 5.1: Obcestna 
tabla z dvojezičnimi 
imeni. • MATIJA 
ZORN
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Suburbani način bivanja je zaradi večje individualizacije sprostil oziroma zmanjšal lokalni 
socialni nadzor. Pritisk na posameznika v zvezi z rabo jezika in identifikacijo se je sprostil. Druž-
bena klima je postala manjšini bolj naklonjena, čeprav ne gre podcenjevati še prisotnih teženj po 
družbenem omejevanju manjšine (kar se zrcali ob polemikah glede postavljanja dvojezičnih ta-
bel). Naraščajoča individualizacija ima tudi slabo stran v večji politični in kulturni apatiji. Čeprav 
je manjšina v povprečju precej bolj aktivna na kulturnem področju, je splošni trend v upadanju 
zanimanja za lokalna druženja. Nadomeščajo jih nove priložnosti in izzivi predvsem virtualne 
realnosti. 

Med značilnimi vrednotami človeka postmoderne dobe je ponovno iskanje prostorske iden-
titete in spoštovanje lokalne tradicije. Domače podeželsko okolje ostaja sidrišče lokalne identite-
te, ker vsaj deloma sovpada tudi s pripadnostjo manjšini. Povečujejo se prizadevanja za ohranitev 
elementov naravnega in kulturnega okolja, kot so hiše, kmečke stavbe, sakralni spomeniki in teh-
nična dediščina. Materialna in nematerialna dediščina postajata zaradi tega iskano blago in svo-
jevrsten kapital. V ta okvir sodijo tudi prizadevanja za ohranjanje lokalnih ledinskih imen, ki so 
dobila velik polet in zelo pozitiven odmev. Na določen način je odtujenost, povzročena z uvaja-
njem povsem novih, hibridnih stavbnih struktur v doslej podeželsko in po videzu kmečko okolje 
sprožilo refleks varovanja kulturne pokrajine. Posebej starejša generacija se ob vrnitvi v domače 
okolje rada obdaja s simboli tradicionalnosti, včasih celo pretirano in kičasto. Ker pa mnogi ele-
menti tradicionalne pokrajine asociirajo na prostor in čas, v katerem je bila manjšina v določenem 
okolju še lokalna večina, implicitno prispevajo k sprejemanju manjšine. 

Spremenila se je časovno-prostorska organizacija manjšine (Mlinar 2008), ki upošteva različ-
ne funkcije, kot so bivanje (stanovanje), delo, izobraževanje in usposabljanje, oskrba, rekreacija in 
sprostitev, družabno in politično življenje in podobno (Zupančič 2017). Za industrijsko (moder-
no) družbeno fazo je bil značilen zaporedni linearni pristop v časovno-prostorski organizaciji. Za 
industrijskega delavca ali nameščenca v podjetju se je delovni dan pričel z jutranjimi domačimi 
opravili, nadaljeval s potjo na delo in delom, ob vračanju nazaj še s priložnostno oskrbo, večerni 
domači del pa je obsegal predvsem bližnje oziroma domače okolje. V postmoderni dobi je delovni 
čas postal deljen, opravila pa se vršijo neredko tudi na različnih krajih. Domače okolje je pogosto 
le prostor (lokacija) bivanja, vse ostalo je drugje. Posameznikov časovno-prostorski vzorec je pos-
tal mrežni; to pomeni, da se v dnevnem ritmu opravljanje različnih funkcij zunaj doma zvrsti več 
različnih lokacij, ki so razporejene razpršeno v mestu in primestnih krajih. Kot posledica vse več 
opravil na svetovnem spletu se uveljavlja virtualni prostor. 

Seštevek vseh lokacij, na katerih posameznik vrši različne dejavnosti, je njegov funkcijski 
prostor. V njem potekajo tudi jezikovne komunikacije. Ta prostor ima torej realen vpliv tudi 
na pripadnike manjšine. Pričakovati je mogoče tudi vplive na jezikovno znanje, kompetence in 
rabo. Zlasti v predelu urbanega in suburbanega območja osredja Koroške je večina funkcij v nem-
škem jezikovnem okolju. Domače okolje je s tem nekoliko izgubilo na pomenu, ker se v njem 
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posamezniki zadržujejo sorazmerno manj. Ostaja ali celo krepi se simbolni pomen domačega kra-
ja. S tem postane koncept varovanja manjšine, naslonjen na teritorialno načelo lokacije bivanja, 
v postmoderni dobi zaradi prostorsko drugačnega vedenjskega vzorca manj učinkovit. Pripadniki 
manjšine uporabljajo slovenski jezik vse bolj (le) simbolno (Obid 2020). Poleg nemščine kot jezi-
ka večine (ki je obenem tudi zelo razširjen jezik v Evropi) se vse bolj, posebej pri mladi generaciji, 
uveljavlja angleščina v različnih oblikah, od specifičnega poklicnega žargona ali slenga v družabnih 
elektronskih omrežjih do poslovne in zborne rabe. V življenju pripadnika manjšine je jezikovna 
komunikacija že pogosto večjezična, slovenščina pa ima pri tem vse bolj podrejeno vlogo. V po-
klicnem svetu je angleščina že zavzela mesto običajnega sporazumevalnega kanala (Kern 2016). 
Trendom večjezične rabe so se zelo dobro prilagodile tudi vse tri višje šole s slovenskim jezikom. 
Bogata ponudba večjezičnega izobraževanja krepi eno ključnih kompetenc pripadnikov sloven-
ske skupnosti: jezikovno opolnomočenost za delovanje v vse bolj (jezikovno) raznolikem okolju. 

5.6  SKLEP: IZZIVI IN PERSPEKTIVE MANJŠINE  

V POSTMODERNI DOBI

Slovenska manjšina se je v stoletju od koroškega plebiscita leta 1920 do danes precej spreme-
nila. Še vedno zaseda prostor južne Koroške, vendar ob mnogo manjšem številu in deležu. Koro-
ški Slovenci so tudi na lokalnih ravneh večinoma v manjšinskem položaju. Družbena moderni-
zacija in urbanizacija sta močno spremenili poselitveni vzorec koroških Slovencev. Urbani način 
bivanja prevladuje tudi v podeželskih območjih. Postmoderna družba izpostavlja individualnost, 
dinamičnost in prilagodljivost. Vloga slovenščine kot komunikacijsko operativnega jezika je na-
zadovala, deloma tudi zaradi vse večjega vpliva angleščine kot lingue franca v Evropi na mnogih 
področjih, ter seveda nemščine kot državnega jezika v Avstriji. Funkcijski prostor, ki ga sestavljajo 
vse lokacije, na katerih pripadnik manjšine izvršuje različna opravila kot so delo, oskrba, izobra-
ževanje, rekreacija, zabava, druženje in podobno, se je razširil na mnoga okolja, kjer slovenščine 
praktično ni. Po drugi strani pa je za postmoderno družbo značilna povečana pozornost do lokal-
nosti in individualnosti. Vsi ti učinki postavljajo pred manjšino vrsto izzivov. Med najpomemb-
nejše sodijo: (a) vloga slovenskega jezika, (b) medgeneracijsko sodelovanje, (c) prostorska identi-
teta in (d) organizacija manjšine. 

Slovenščina ostaja najpomembnejši, a ne edini in tudi ne nujno ekskluzivni element narodne 
identitete. Ker je slovenščina tudi lokalno v manjšini lahko pri govorcih utrjuje vtis inferiornosti 
(Kern 2016). Ker se že javljajo oblike pripadnosti brez slovenskega jezikovnega znanja, rabe in 
kompetenc, lahko to vodi v distanciranje od jezikovnega jedra Slovencev v Sloveniji in od dru-
gih skupin Slovencev po svetu. Tak položaj zahteva od Slovenije višjo mero medslovenske jezi-
kovno-kulturne tolerance. Družba starih je poseben izziv, ker imajo generacije različne vrednote, 
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izkušnje in življenjske sloge (Zupančič 2011). Prostorska identifikacija je soočena z velikimi spre-
membami. Na prostorsko komponento narodne identitete močno vpliva tudi funkcijski prostor, v 
katerem pripadniki manjšine uresničujejo svoje interese. Funkcijski prostor je bistveno širši od bi-
valnega, ni nujno sklenjen in ima tudi virtualno različico. Zato obstaja tveganje zanemarjanja tra-
dicionalnega poselitvenega prostora, na katerega pa se veže glavnina manjšinskih pravic, obenem 
pa nudi priložnost tesnejšega sodelovanja z drugimi območji poselitve Slovencev. Za Slovenijo je 
to zahtevno, ker mora oblikovati manjšinskim interesom in potrebam primerno ponudbo. Po-
dročje organizacije manjšine izpostavlja ne toliko sedanjo politično-idejno zasnovo z vprašanjem 
enotnega nastopanja vred, temveč predvsem pragmatične vidike povezovanja, ustrezne sedanjemu 
poselitvenemu vzorcu slovenske manjšine.
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6  

DEMOGRAFSKI POTENCIAL  

IN PROJEKCIJE ŠTEVILA PREBIVALCEV 

KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE

6.1  UVOD

Koroška statistična regija se od devetdesetih let prejšnjega stoletja sooča z demografsko kri-

zo, ki se je v zadnjem desetletju še poglobila. Razlogov za nastale razmere je več, skupno izhodišče 

oziroma povod pa je tako neposredno kot posredno zmanjševanje gospodarskega, pa tudi širšega 

družbenega pomena in posledično vpliva »tradicionalnih« območnih dejavnosti (rudarstvo, žele-

zarstvo, lesna in nekatere druge veje industrije), ki so v desetletjih po drugi svetovni vojni gene-

rirale številna delovna mesta, posledično spodbujale priseljevanje in na takšen način spreminjale 

obstoječo starostno-spolno sestavo prebivalstva; zaradi priseljevanja predvsem mladega, delovno 

aktivnega prebivalstva, je bil demografski potencial, ki ga v obravnavanem kontekstu predstavlja 

starostno spolna sestava prebivalstva, velik. 

Demografski potencial se kaže preko starostno spolne sestave prebivalstva. Večji kot je delež 

žensk v rodni dobi, večji je, vsaj teoretični demografski potencial območja (Jakoš 2004). Skupaj 

z razmerami na področjih rodnosti, umrljivosti in selitev predstavlja temelj oziroma pogojuje re-

zultate projekcij prebivalstva.

Upoštevaje širši kontekst splošnih demografskih sprememb, značilnih za razvito družbo na 

eni in splošnih, ne samo demografskih ampak tudi socio-ekonomskih, prostorskih in še kakšnih 

značilnosti oziroma posebnosti obravnavanega območja na drugi strani, se demografska podoba 

in demografski potencial slabšata hitreje kot v večini primerljivih območij Slovenije. Še posebej 

velik problem predstavlja odseljevanje mladega prebivalstva (Kotnik 2019).
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Prispevek je namenjen opredelitvi demografskega potenciala obravnavanega območja in 

predstavitvi selitvenih značilnosti kot osnov za pripravo projekcij gibanja števila prebivalstva. 

Napovedovanje, ne zgolj števila prebivalcev, temveč potencialnega razvoja gibanja in razvoja 

ostalih demografskih parametrov (seveda vpetih v širši kontekst razvoja družbe) predstavljajo vse 

pomembnejši del strateških načrtov na najrazličnejših področjih. Čeprav gre pri prebivalstveno 

majhnih območjih pogostokrat zgolj za ocene oziroma scenarije, ki jih je treba kritično vrednotiti, 

slednji kljub temu dajejo oziroma nakazujejo možen razvoj nekega območja.

6.2  OBMOČJE OBRAVNAVE

Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) je z namenom izkazovanja stati-

stičnih podatkov leta 1995 uvedel statistične regije. Temelj za tovrstno razdelitev je predstavlja-

la členitev Slovenije na funkcionalne regije oziroma območja medobčinskega sodelovanja, ki je 

bila, za potrebe regionalnega sodelovanja in načrtovanja na različnih področjih, narejena že sredi 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja (Pojasnila o teritorialnih … 2017). Koroška statistična regija 

je bila torej, kot ena od dvanajstih slovenskih statističnih regij, ustanovljena leta 1995. Njen oze-

meljski okvir se od ustanovitve ni spreminjal. Sestavlja jo 12 občin: Črna na Koroškem, Dravog-

rad, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica 

na Pohorju, Vuzenica in Slovenj Gradec, ki ima edina status mestne občine. S 1041 km2 površine 

in 70.755 prebivalci je tako po površini ozemlja kot po številu prebivalcev tretja najmanjša slo-

venska statistična regija.

Slika 6.1: Aktualna upravno-teritorialna razdelitev koroške statistične regije na občine.
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Preglednica 6.1: Število prebivalcev (po občinah) v koroški statistični regiji v obdobju 1991–2020 
(Statistični urad … 2021)

občina, regija / leto 1991 2002 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Črna na Koroškem 3935 3698 3602 3528 3406 3337 3314 3285

Dravograd 8507 8766 9064 9069 8910 8885 8799 8884

Mežica 4221 3987 3683 3643 3619 3599 3541 3595

Mislinja 4489 4689 4685 4649 4622 4577 4557 4566

Muta 3614 3761 3519 3488 3423 3364 3382 3414

Podvelka 3011 2779 2587 2531 2446 2371 2358 2339

Prevalje 6158 6546 6833 6826 6787 6763 6797 6799

Radlje ob Dravi 6021 6272 6255 6345 6264 6215 6191 6169

Ravne na Koroškem 13.063 12.403 11.709 11.507 11.340 11.342 11.253 11.348

Ribnica na Pohorju 1394 1294 1253 1205 1183 1180 1148 1116

Slovenj Gradec 16.487 16.960 16.862 16.866 16.839 16.720 16.525 16.591

Vuzenica 2889 2872 2760 2707 2707 2687 2685 2649

koroška statistična regija 73.789 74.027 72.812 72.364 71.546 71.040 70.550 70.755

Po številu prebivalcev med posameznimi občinami izstopata Mestna občina Slovenj Gradec 

(16.591 prebivalcev, 2020) in Občina Ravne na Koroškem (11.348 prebivalcev, 2020), v katerih 

je živelo skoraj 40 % vseh prebivalcev regije. S preglednice 6.1 je razvidno, da se od preloma ti-

sočletja dalje, število prebivalcev regije postopoma zmanjšuje, a so med posameznimi občinami 

opazne precejšnje razlike. Trend zmanjševanja je, z izjemo občine Prevalje, značilen za Mežiško 

dolino (občini Črna na Koroškem in Ravne na Koroškem) ter občine Muta, Podvelka, Ribnica na 

Pohorju in Vuzenica v Dravski dolini. Število prebivalcev v Mislinjski dolini (občini Slovenj Gra-

dec in Mislinja) relativno stagnira.

6.3  STAROSTNA SESTAVA IN DEMOGRAFSKI POTENCIAL 

KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE

Gledano primerjalno je koroška statistična regija še v začetku devetdesetih let prejšnjega sto-

letja izkazovala ugodno starostno sestavo prebivalstva in posledično velik demografski potencial. 

Delež mladih je sicer že padel pod 25 %, vendar je bil še vedno 1,5 % nad slovenskim povprečjem 

in poleg regije Jugovzhodna Slovenija najvišji med statističnimi regijami. Prav tako ugodna so bila 

številčna razmerja v starejših starostnih kategorijah. 
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V tem obdobju se je začel nakazovati trend intenzivnih demografskih sprememb na obrav-
navanem območju – še posebej v starostni sestavi prebivalstva – ki se je intenziviral na prelomu 
tisočletja. V obdobju med letoma 1991 in 2002 se je delež otrok zmanjšal za skoraj 6 %, najniž-
jo vrednost pa je dosegel leta 2008 in sicer 14,0 %. V zadnjem desetletju se giblje med 14,2 in 
14,4 %, kar je pod slovenskim povprečjem. Tudi za staro prebivalstvo je bila značilna tako absolu-
tna kot relativna rast, a je bila ta do leta 2015 nižja od slovenskega povprečja. V zadnjih petih le-
tih so se razmere spremenile; leta 2020 je v koroški statistični regiji živelo 21 % prebivalcev starih 
65 let in več, v Sloveniji pa 20 %.

Starostno sestavo v zadnjem desetletju označuje stagnacija števila mladih, večanje števila sta-
rih ter zmanjševanje števila prebivalcev v zrelem starostnem kontingentu. Število starih je leta 
2007 (na ravni Slovenije se je to zgodilo leta 2004) preseglo število mladih – indeks staranja je 
presegel mejo 100. Povprečna starost prebivalstva se je od leta 2000 zvišala za 7 let in je z 44,4 let 
višja od slovenskega povprečja (43,5 let).

S starostne piramide za leto 2020 so dobro opazne štrline in vrzeli, ki zrcalijo pretekla ter se-
danja razmerja med rodnostjo in umrljivostjo ter odselitvami in priselitvami. Piramida je v spo-
dnjem delu zožena, kar je posledica nizke rodnosti v obdobju zadnjih 30 let. Nasprotno so, zara-
di splošnih demografskih značilnosti v desetletjih po drugi svetovni vojni, ki so jih zaznamovale 
relativno visoka rodnost, mlada starostna sestava in nenazadnje priseljevanje mladega, aktivnega 
prebivalstva, starostne kategorije 30–70 let številčnejše. Primarni višek je opazen v starostnih ka-
tegorijah med 50-im in 70-im letom, sekundarni pa med 30-im in 45-im letom. Število prebival-
cev med 65-im in 75-im letom starosti je višje od števila starih do 10 let!

V nadaljevanju je predstavljen razvoj demografskega potenciala koroške statistične regije v 
obdobju 2000–2020.

Slika 6.2: Spreminjanje starostne sestave prebivalcev na območju koroške statistične regije v obdobju 
1991–2020 (Statistični urad … 2021).
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Slika 6.4: Starostna piramida za koroško statistično regijo za leto 2020 (Statistični urad … 2021).
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2000–2020 (Statistični urad … 2021).
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Preglednica 6.2: Demografski potencial koroške statistične regije (obdobje 1995–2020) (Statistični 
urad … 2021).

leto

število rojstev število žensk v 
rodni dobi 
(15–49 let)

število žensk
(25–34 let)

število žensk
(15–24 let)

število žensk
(5–14 let)skupaj deklice

1995 738 378 19.210 5843 5553 5083
1996 729 341 19.288 5757 5618 4935
1997 695 350 19.325 5586 5658 4771
1998 747 365 19.335 5521 5631 4623
1999 661 340 19.403 5504 5591 4486
2000 735 358 19.396 5397 5566 4364
2001 631 308 19.385 5376 5488 4221
2002 667 322 19.346 5351 5370 4073
2003 644 349 19.217 5328 5275 3882
2004 684 345 19.057 5334 5156 3758
2005 603 277 18.819 5301 5010 3683
2006 672 341 18.641 5369 4882 3613
2007 682 329 18.380 5371 4746 3509
2008 787 292 18.027 5293 4607 3465
2009 792 380 17.033 5076 3896 3401
2010 701 344 16.873 5038 3845 3426
2011 713 353 16.535 4928 3647 3311
2012 726 357 16.218 4824 3498 3305
2013 678 330 15.839 4703 3300 3276
2014 718 354 15.393 4572 3091 3289
2015 662 330 15.064 4410 3038 3303
2016 686 355 14.812 4299 3016 3295
2017 712 359 14.446 4153 2949 3312
2018 674 323 14.096 4017 2907 3234
2019 652 308 13.733 3868 2800 3337
2020 13.546 3747 2849 3366

Z vidika gibanja rodnosti v bližnji prihodnosti je še posebej zaskrbljujoča deficitarnost staro-

stnih skupin žensk do 25 leta starosti (še posebej med 10 in 25 let). Kljub temu, da je bilo obdob-

je zadnjih desetih let, obdobje nekoliko višje rodnosti, pa je imela le-ta (še) osnovo v pomembni 

komponenti demografskega potenciala in sicer številu žensk v »najbolj rodni« dobi 25–34 let. Nji-

hovo število se je od preloma tisočletja do leta 2010 na letni ravni gibalo med 5038 in 5397, nato 

pa se je pričelo hitro zmanjševati; zmanjševanje je bilo še posebej intenzivno po letu 2015. Po po-

datkih statističnega urada za leto 2020 je v koroški statistični regiji v starostni kategoriji 25–34 let 

živelo 3747 žensk. Za primerjavo, v kategoriji 15–24 let je živelo (le) 2849 žensk! Zmanjševanje 

števila žensk v rodni starosti je posledica hitrega padanja rodnosti po letu 1990.
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Pregled in primerjava starostnospecifičnih stopenj rodnosti za koroško statistično regijo med 
letoma 2010 in 2019 kaže, da ženske v starostni kategoriji 25–34 let rodijo okoli 70 % vseh otrok, 
kategorija 20–24 let (14 %) pa je v tem oziru močnejša od kategorije 35–39 let (12 %). 

Glede na to, da v starostno skupino 25–34 let postopno prihajajo ženske rojene po letu 1995 
(obdobje izrazito nizke rodnosti), se bo brez priseljevanja, ki pa v zadnjem obdobju še posebej 
v starostnih skupinah pomembnih z gledišča starostnega potenciala, izkazuje negativne trende, 
zmanjševanje števila žensk v mlajših starostnih kategorijah nadaljevalo. To bo kljub relativno viso-
ki stopnji rodnosti, ki ga obravnavano območje izkazuje v zadnjih nekaj letih, izrazito negativno 
vplivalo ne samo na rodnost, ampak na širšo demografsko podobo območja.

6.4  SELITVENE RAZMERE V KOROŠKI STATISTIČNI REGIJI

Obravnavano območje je v obdobju po drugi svetovni vojni doživelo rast števila prebivalcev. 
Ta je bila najintenzivnejša do sredine 80-ih letih prejšnjega stoletja (pozneje se je pričela umirjati) 
in je bila v dobršni meri posledica priseljevanja. Šlo je za kombinacijo priseljevanja iz drugih ob-
močij Slovenije in medrepubliških, iz drugih delov SFRJ, predvsem ekonomsko pogojenih migra-
cij. Zaradi gospodarskega razvoja je velik del, sprva začasne ekonomske migracije, prešel v stalno 
(Plut, Šterbenk in Kotnik 2004; Josipovič 2004).
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Slika 6.5: Korelacija med številom žensk v starostni skupini 25–34 let in številom živorojenih 
ženskam v tej starostni skupini v koroški statistični regiji v obdobju 2000–2045 [*pri oceni gibanja 
števila žensk niso upoštevane selitvene razmere] (Statistični urad … 2021).
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V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pričel vzpostavljati trend negativnega selitvenega 
salda na medregijski ravni – v druge regije v Sloveniji se je izselilo več prebivalcev kot se jih je iz 
teh regij priselilo. Kljub temu so medrepubliške migracije sprva še vedno zagotavljale pozitiven 
migracijski saldo. V devetdesetih se je trend obrnil in od takrat dalje je za območje značilen selit-
ven upad, ki se je v zadnjem desetletju intenziviral.

V obdobju 2000–2017 je koroška statistična regija izkazovala selitveni upad prebivalstva, ki 
se je gibal med 0,0 ‰ (2005) in -7,5 ‰ (2013), v povprečju pa je na letni ravni znašal -2,6 ‰. 
V zadnjih dveh, treh letih je opazen velik porast priselitev iz tujine, medtem ko je medregijski se-
litveni saldo še vedno negativen. Pri priselitvah iz tujine gre v veliki meri za takoimenovane fiktiv-
ne priselitve (na enem naslovu je na primer uradno prijavljenih 50 stanovalcev, ki v realnosti ne 
prebivajo na tem naslovu), ki sicer tako neposredno kot posredno vplivajo na demografske kazal-
nike, vendar pa, zaradi prevladujočih moških »priseljencev«, na demografski potencial območja 
bistveno ne vplivajo.

Bolj kot samo število priseljenih oziroma odseljenih je pomembna njihova starostno-spolna 
struktura. Z vidika demografskega potenciala je seveda najmanj ugodno, če se odseljujejo ženske 
v mlajših starostnih kategorijah, saj gre v tem primeru za neposredno siromašenje demografskega 
potenciala. Ocena, narejena na osnovi primerjave starostno-spolnih sestav prebivalcev, v zadnjih 
nekaj letih nakazuje ravno to, torej negativen selitveni trend v mlajših starostnih kategorijah in to 
predvsem pri ženskem prebivalstvu.
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Slika 6.6: Selitveni prirast na območju koroške statistične regije v obdobju 2000–2019 (Statistični 
urad … 2021).
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6.5  PROJEKCIJE ŠTEVILA PREBIVALCEV

Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem ob-
močju. Ker so sestavljene iz vrste predpostavk, ki so pogosto zelo negotove, so le eden od možnih 
scenarijev za prihodnost.

Popolne in verodostojne projekcije prebivalstva je možno izdelati za prebivalstveno večja ob-
močja. V takšnih primerih je, seveda ob realnem upoštevanju koeficientov rodnosti, umrljivosti 
in migracij, verjetnost pravilnosti projekcij relativno visoka. Pri prebivalstveno manjših obmo-
čjih, kakršna je koroška statistična regija, že zelo majhne družbene, pa naj si gre za demografske, 
gospodarske ali kakšne druge spremembe, bistveno spremenijo demografsko sliko, demografski 
potencial. Zaradi majhnega števila prebivalcev v nekaterih starostnih skupinah, ki so nenazadnje 
še ločene na moške in ženske, postanejo statistične verjetnosti dogodkov (rojstvo, smrt …) zelo 
vprašljive oziroma se pričnejo izgubljati. Zaradi tega gre, navkljub dejstvu, da bomo v prispevku 
uporabljali termin projekcija, v tem primeru bolj za ocene oziroma scenarije prihodnjega gibanja 
števila prebivalcev in jih je treba jemati le kot verjetne smeri prihodnjega demografskega razvoja.

Projekcije prebivalstva v osnovi temeljijo na predpostavkah o rodnosti, umrljivosti in selit-
venih značilnosti. V projekcijah je zelo težko, če ne kar nemogoče zajeti in posledično upošteva-
ti, kratkoročne spremembe demografskih komponent. Če se na takšen način nastale anomalije v 
prebivalstveno večjih območjih še lahko »skrijejo«, pa je v prebivalstveno majhnih območjih dru-
gače. Spremembe se kažejo bistveno bolj intenzivno in v krajšem časovnem okvirju. Zaradi tega 
je še posebej pomembno, da se pri pripravi upošteva demografske značilnosti obravnavanega ob-
močja (še posebej pri kazalnikih, ki se razlikujejo od splošnih na ravni na primer države). Seveda 
pa mora biti ožji kontekst obravnave vpet v širšega; prebivalstveno manjših območij ne smemo 
obravnavati kot osamljene demografske otoke. Kot je že bilo omenjeno, gre zgolj za oceno napo-
vedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju (na podlagi bolj ali manj negotovih 
predpostavk), ki jo je treba kritično vrednotiti in smiselno uporabiti.

Za koroško statistično regijo smo za obdobje 2020–2050 pripravili projekcije prebivalstva po 
naravni rasti in projekcije, pri katerih smo upoštevali tudi selitvene značilnosti (planske projek-
cije). Projekcije po naravni rasti izhajajo iz predpostavke, da je priselitveni saldo (razmerje med 
priselitvami in odselitvami) enak nič. Na rezultate vplivajo le koeficienti rodnosti in umrljivosti 
ter demografski potencial območja – starostno spolna sestava prebivalstva. Na rezultate planskih 
projekcij vplivajo tudi priselitve oziroma odselitve prebivalstva. V nadaljevanju so predstavljena 
izhodišča za pripravo projekcij:

- starostno spolna sestava prebivalstva predstavlja enega izmed temeljev projekcij prebival-
stva, tako tistih po naravni rasti kot planskih. Zaradi dostopnosti in primerljivosti podatkov po 
posameznih teritorialnih enotah smo se odločili za starostno spolno sestavo z dne 1. 1. 2020 in 
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sicer starostno spolno sestavo po 5-letnih starostnih skupinah, kar se nam je zdelo smiselno z gle-

dišča relativne prebivalstvene majhnosti območja in potencialnih projekcijskih anomalij. Podatke 

o starostno spolni strukturi za koroško statistično regijo smo pridobili s strani Statističnega urada 

Republike Slovenije;

- predpostavka o umrljivosti - na osnovi podatkov o številu umrlih po spolu in petletnih 

starostnih skupinah za koroško statistično regijo, smo izračunali koeficiente umrljivosti za obdob-

je 2015–2019. Pri projekcijah smo torej upoštevali verjetnost smrti po posameznih petletnih sta-

rostnih skupinah, ki predstavlja osnovno funkcijo v tablicah umrljivosti in sicer povprečje za ob-

dobje 2015–2019. Uporabljeni koeficienti umrljivosti so bili pri vseh projekcijah skozi celotno 

projekcijsko obdobje konstantni;

- predpostavka o rodnosti - koeficienti rodnosti v povezavi s številom žensk v tako imeno-

vani rodni dobi (15–49 let) vplivajo na število rojstev in posledično na število prebivalcev sprva 

v mlajših, pozneje pa v starejših starostnih skupinah. Na osnovi podatkov o številu živorojenih 

ženskam po petletnih starostnih skupinah za koroško statistično regijo smo izračunali starostno 

specifične stopnje splošne rodnosti in povprečne vrednosti za obdobje 2015–2019 in jih upošte-

vali pri pripravi projekcij. Vsota starostno specifičnih stopenj predstavlja celotno rodnost (pov-

prečno število živorojenih otrok na žensko v rodni dobi v koledarskem letu). Na podlagi dejstva, 

da so koeficienti rodnosti, v primerjavi s koeficienti umrljivosti, bistveno bolj dinamični, smo 

pripravili tri variante projekcij pri katerih smo izhajali iz različnih predpostavk gibanja rodnosti 

v prihodnosti:

- realne, pri kateri je bila stopnja celotne rodnosti skozi celotno projekcijsko obdobje kon-

stantna in je izkazovala povprečje 2015–2019;

- pesimistične, pri kateri se je stopnja celotne rodnosti enakomerno zmanjševala in sicer za 

0,05 na vsakih 5 let in

- optimistične, pri kateri se je stopnja celotne rodnosti enakomerno zvečevala in sicer za 0,05 

na vsakih 5 let;

- selitvena predpostavka - zgolj podatki o številu priseljenih, odseljenih in posledično selit-

venem prirastku v določenem časovnem obdobju nam brez porazdelitve po spolu in še posebej po 

posameznih starostnih skupinah ne povedo dosti. Zaradi tega smo selitvene razmere ovrednotili 

na osnovi primerjave med posameznimi petletnimi starostnimi skupinami v obdobju 2010–2020. 

Povprečje selitvenih značilnosti (konstantne skozi celotno projekcijsko obdobje) smo uporabili pri 

pripravi planskih projekcij.

Za koroško statistično regijo smo izdelali šest projekcij, tri po naravni rasti in tri planske. 
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6.5.1  PROJEKCIJA 1 – REALEN SCENARIJ

Izhodišče: Starostno spolna sestava prebivalstva koroške statistične regije (5 letne starostne 

skupine) – 1. 1. 2020.

Umrljivost: Koeficienti umrljivosti (lastni izračuni po 5 letnih starostnih skupinah; povpre-

čje za koroško statistično regijo v obdobju 2015–2019) – stalni za celotno projekcijsko obdobje.

Celotna rodnost: 1,75 (lastni izračuni starostno specifičnih stopenj splošne rodnosti po 5 let-

nih starostnih skupinah; povprečje za koroško statistično regijo v obdobju 2015–2019) – stalna 

za celotno projekcijsko obdobje.

Selitveni saldo: 0.

Preglednica 6.3: Projekcija števila prebivalcev koroške statistične regije 2020–2050 po naravni rasti 
(realen scenarij). 

leto

število prebivalcev deleži (%)

skupaj 0–4 0–14 15–29 15–64 65< 80< 0–4 0–14
15–
29

15–
64 65< 80<

2020 70.755 3305 10.184 9814 45.725 14.846 3730 4,7 14,4 13,9 64,6 21,0 5,3

2025 70.154 3150 9893 9549 43.167 17.094 4318 4,5 14,1 13,6 61,5 24,4 6,2

2030 68.764 2750 9193 9971 40.882 18.689 4669 4,0 13,4 14,5 59,4 27,2 6,8

2035 66.866 2663 8552 10.150 38.654 19.660 5652 4,0 12,8 15,2 57,8 29,4 8,5

2040 64.712 2793 8196 9859 36.794 19.722 6535 4,3 12,7 15,2 56,8 30,5 10,1

2045 62.280 2887 8334 9162 34.347 19.599 6803 4,6 13,4 14,7 55,1 31,5 10,9

2050 59.685 2866 8536 8523 32.327 18.822 6724 4,8 14,3 14,3 54,2 31,5 11,3

6.5.2  PROJEKCIJA 2 – PESIMISTIČEN SCENARIJ

Izhodišče: Starostno spolna sestava prebivalstva koroške statistične regije (5 letne starostne 

skupine) – 1. 1. 2020.

Umrljivost: Koeficienti umrljivosti (lastni izračuni po 5 letnih starostnih skupinah; povpre-

čje za koroško statistično regijo v obdobju 2015–2019) – stalni za celotno projekcijsko obdobje.

Celotna rodnost: padajoča 1,75 (lastni izračuni starostno specifičnih stopenj splošne rodno-

sti po 5 letnih starostnih skupinah; povprečje za koroško statistično regijo v obdobju 2015–2019) 

→ 1,50 (0,05 na petletno obdobje).

Selitveni saldo: 0.
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Preglednica 6.4: Projekcija števila prebivalcev koroške statistične regije 2020–2050 po naravni rasti 
(pesimističen scenarij).

leto

število prebivalcev deleži (%)

skupaj 0–4 0–14 15–29 15–64 65< 80< 0–4 0–14
15–
29

15–
64 65< 80<

2020 70.755 3305 10.184 9814 45.725 14.846 3730 4,7 14,4 13,9 64,6 21,0 5,3

2025 70.154 3150 9893 9549 43.167 17.094 4318 4,5 14,1 13,6 61,5 24,4 6,2

2030 68.685 2671 9114 9971 40.882 18.689 4669 3,9 13,3 14,5 59,5 27,2 6,8

2035 66.635 2511 8321 10.150 38.654 19.660 5652 3,8 12,5 15,2 58,0 29,5 8,5

2040 64.242 2554 7726 9859 36.794 19.722 6535 4,0 12,0 15,3 57,3 30,7 10,2

2045 61.481 2558 7613 9083 34.269 19.599 6803 4,2 12,4 14,8 55,7 31,9 11,1

2050 58.477 2456 7558 8293 32.097 18.822 6724 4,2 12,9 14,2 54,9 32,2 11,5

6.5.3  PROJEKCIJA 3 – OPTIMISTIČEN SCENARIJ

Izhodišče: Starostno spolna sestava prebivalstva koroške statistične regije (5 letne starostne 
skupine) – 1. 1. 2020.

Umrljivost: Koeficienti umrljivosti (lastni izračuni po 5 letnih starostnih skupinah; povpre-
čje za koroško statistično regijo v obdobju 2015–2019) – stalni za celotno projekcijsko obdobje.

Celotna rodnost: naraščajoča 1,75 (lastni izračuni starostno specifičnih stopenj splošne rod-
nosti po 5 letnih starostnih skupinah; povprečje za koroško statistično regijo v obdobju 2015–
2019) → 2,00 (0,05 na petletno obdobje).

Selitveni saldo: 0.

Preglednica 6.5: Projekcija števila prebivalcev koroške statistične regije 2020–2050 po naravni rasti 
(optimističen scenarij).

leto

število prebivalcev deleži (%)

skupaj 0–4 0–14 15–29 15–64 65< 80< 0–4 0–14
15–
29

15–
64 65< 80<

2020 70.755 3305 10.184 9814 45.725 14.846 3730 4,7 14,4 13,9 64,6 21,0 5,3

2025 70.154 3150 9893 9549 43.167 17.094 4318 4,5 14,1 13,6 61,5 24,4 6,2

2030 68.843 2828 9272 9971 40.882 18.689 4669 4,1 13,5 14,5 59,4 27,1 6,8

2035 67.097 2815 8782 10.150 38.654 19.660 5652 4,2 13,1 15,1 57,6 29,3 8,4

2040 65.182 3032 8666 9859 36.794 19.722 6535 4,7 13,3 15,1 56,4 30,3 10,0

2045 63.079 3217 9055 9240 34.425 19.599 6803 5,1 14,4 14,6 54,6 31,1 10,8

2050 60.893 3276 9514 8753 32.557 18.822 6724 5,4 15,6 14,4 53,5 30,9 11,0
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6.5.4  PROJEKCIJA 4 – PLANSKI SCENARIJ

Izhodišče: Starostno spolna sestava prebivalstva koroške statistične regije (5 letne starostne 
skupine) – 1. 1. 2020.

Umrljivost: Koeficienti umrljivosti (lastni izračuni po 5 letnih starostnih skupinah; povpre-
čje za koroško statistično regijo v obdobju 2015–2019); stalni za celotno projekcijsko obdobje.

Celotna rodnost: 1,75 (lastni izračuni starostno specifičnih stopenj splošne rodnosti po 5 
letnih starostnih skupinah; povprečje za koroško statistično regijo v obdobju 2015–2019); stalna 
za celotno projekcijsko obdobje.

Selitveni saldo (5-letno obdobje): negativen (moški: -510; ženske -750); povprečje za koro-
ško statistično regijo za obdobje 2010–2019; stalen za celotno projekcijsko obdobje.

Preglednica 6.6: Planska projekcija števila prebivalcev koroške statistične regije 2020–2050.

leto

število prebivalcev deleži (%)

skupaj 0–4 0–14
15–
29 15–64 65< 80< 0–4 0–14

15–
29

15–
64 65< 80<

2020 70.755 3305 10.184 9814 45.725 14.846 3730 4,7 14,4 13,9 64,6 21,0 5,3

2025 68.770 3150 9821 9225 42.005 16.944 4318 4,6 14,3 13,4 61,1 24,6 6,3

2030 65.888 2679 9005 8897 38.626 18.257 4544 4,1 13,7 13,5 58,6 27,7 6,9

2035 62.410 2419 8120 8806 35.352 18.938 5423 3,9 13,0 14,1 56,7 30,3 8,7

2040 58.531 2312 7283 8444 32.515 18.733 6238 4,0 12,4 14,4 55,6 32,0 10,7

2045 54.308 2265 6869 7630 29.073 18.366 6427 4,2 12,7 14,0 53,5 33,8 11,8

2050 49.940 2181 6631 6748 25.971 17.337 6252 4,4 13,3 13,5 52,0 34,7 12,5

6.5.5  REZULTATI 

Projekcije, pri katerih smo upoštevali zgolj naravno gibanje prebivalstva, nam kažejo, da bi se 
skupno število prebivalcev v koroški statistični regiji do konca projekcijskega obdobja, upoštevaje 
različne scenarije, zmanjšalo za 15–17 % (10.000–12.000). Pri vseh projekcijah je število prebi-
valcev v starostnih skupinah nad 30 let enako, saj na njegovo spreminjanje vplivajo le koeficienti 
umrljivosti (enaki pri vseh projekcijah). Glede na različne predpostavke o rodnosti pa se spremi-
nja število prebivalcev v mlajših starostnih skupinah. Bolj kot na skupnem številu prebivalcev bi 
se spremembe pokazale na prebivalstveni sestavi. Število in delež prebivalcev v starostni skupini 
0–4 let bi se po vseh scenarijih naslednjih 15 let zmanjševala, nato pa bi se trend po optimističnem 
in realnem scenariju obrnil navzgor in se do konca projekcijskega obdobja po številu približal iz-
hodiščnemu stanju (leta 2020), po deležu pa ga celo presegel. Po pesimističnem scenariju se tako 
število kot delež v obdobju 2035–2050 ne bi bistveno spreminjala in bi ostala pod izhodiščnim 
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stanjem. Število in delež mladega prebivalstva (0–14 let) bi se, glede na rezultate vseh projekcij, 
pričela intenzivneje zmanjševati po letu 2025. Trend zmanjševanja števila bi po pesimističnem 
scenariju trajal do konca projekcijskega obdobja medtem ko bi se delež, zaradi zmanjševanja sku-
pnega števila prebivalcev, v obdobju 2040–2050 nekoliko povečal. Po realnem in optimističnem 
scenariju bi število upadalo do leta 2040, nato pa bi pričelo naraščati, vendar do konca projekcij-
skega obdobja ne bi doseglo izhodiščnega stanja. Delež bi se začel povečevati po letu 2030 oziro-
ma 2035. Največje spremembe bi doživela starostna skupina aktivnega prebivalstva (15–64 let). 
Število bi se, glede na izhodiščno stanje, ob različnih scenarijih, do konca projekcijskega obdobja 
zmanjšalo za več kot 13.000, delež pa za okrog 11 %. Število starega prebivalstva (65 let in več) 
bi se po vseh scenarijih večala do leta 2040, nato pa bi se pričelo počasi zmanjševati. Delež bi pre-
segel 30 %. Število starih 80 let in več bi se do konca projekcijskega obdobja povečalo za 80 %.

Planska projekcija, ki skozi celotno projekcijsko obdobje upošteva selitvene razmere v ob-
dobju 2010–2020 (obdobje izseljevanja mladega prebivalstva), nakazuje še slabše trende. Skupno 
število prebivalcev bi se do leta 2050 zmanjšalo za več kot 20.000 (skoraj 30 %), mladih za 35 %, 
aktivnih za 45 %, medtem ko bi se število starih povečalo za 20 %.

6.5.6  DEMOGRAFSKA PODOBA KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE V 

PRIMERJAVI Z OSTALIMI REGIJAMI

V primerjavi z drugimi slovenskimi statističnimi regijami izkazuje koroška statistična regija, 
skupaj s pomursko in zasavsko statistično regijo, najslabšo demografsko podobo. Zaskrbljujoče 
so tudi napovedi prihodnjega demografskega razvoja, ki se bodo v prihodnjih desetletjih pokaza-
le predvsem kot zmanjšanje skupnega števila prebivalstva, staranje, spremembe v starostni sestavi 
in siromašenje demografskega potenciala. Koroška je kot obmejna regija razvojno še posebej iz-
postavljena, kar se zadnja leta kaže tako v upadanju števila prebivalcev kot hitrejšem staranju pre-
bivalstva od slovenskega povprečja (Nared s sodelavci 2019). 

6.6  PROJEKCIJE PREBIVALSTVA KOT ORODJE ZA PRIPRAVO 

STRATEGIJ RAZVOJA OBMOČIJ

Projekcije prebivalstva, navkljub večkrat izpostavljenim pomanjkljivostim, predstavljajo po-
membno orodje pri strateško–razvojnem načrtovanju na številnih področjih. Še posebej ob dej-
stvih kot so:

- vse bolj pereča demografska problematika tako na lokalnem, regionalnem kot tudi širšem 
področju;
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- nizka stopnja ozaveščenosti o hitrih demografskih spremembah in njihovih posledicah;

- pomanjkanje zavedanja o pomenu in nujnosti upoštevanja demografskih sprememb med 
načrtovalci celostnega razvoja;

- pomanjkanje študij, ki bi kritično in poglobljeno obravnavale tovrstno problematiko - še 
posebej v luči načrtovanja trenutne in prihodnje dinamike razvoja demografskih sprememb 
ter posledično njihovemu prilagajanju;

- neprilagojenost oziroma pomanjkanje konkretnih prostorskih in drugih strategij, programov, 
načrtov …, ki bi bili prilagojene demografskim spremembam; tudi če takšni načrti so, pa 
pogosto niso primerni - izzivi, povezani z demografskimi spremembami, so namreč zelo 
kompleksni, zaradi česar tudi rešitve niso enostavne in enoznačne.

6.7  SKLEP

Demografska podoba koroške statistične regije je zaskrbljujoča. Zaznamujejo jo nizka rod-
nost; treba je izpostaviti, da se število žensk, ki stopajo v rodno starost, hitro zmanjšuje, prebi-
valstvo se stara, spreminja se starostna struktura, migracije pa prevzemajo vlogo prebivalstvenega 
stabilizatorja in regulatorja, kar je v kontekstu migracijskih razmer, ki so za obravnavano območje 
značilne v zadnjem desetletju, izrazito negativen pokazatelj (Kotnik 2019). Projekcije prebivalstva 
nakazujejo, da naj bi se negativni demografski trendi v prihodnjih letih in desetletjih nadaljevali. 
Omenjena dejstva, ob premajhnem zavedanju tovrstne problematike in posledično, pomanjka-
nju ter (ne)ustreznem vključevanju vsebin (strokovnih podlag) v strateško-razvojne načrte, pred-
stavljajo velik problem in hkrati izziv nadaljnjega razvoja območja. Ta bo, še posebej v hitro se 
spreminjajočem družbenem okolju, bolj kot kdaj koli, odvisen od pripravljenosti in sposobnosti 
kritičnega vrednotenja preteklega razvoja na eni ter sklepanja kompromisov tako znotraj lokal-
nega kot na ravni širšega prostora na drugi strani. To je še posebej pomembno zaradi dejstva, da 
posledice predvsem demografskega razvoja, neposredno in posredno pogojujejo ter vplivajo na 
ekonomsko-socialni, kulturološki, izobraževalni, politično-institucionalni in še kakšen podsistem 
razvoja ter delovanja družbe. Projekcije same po sebi seveda ne morejo rešiti trenutnih razmer lah-
ko pa služijo kot orodje oziroma način za napovedovanje prihodnjega demografskega razvoja na 
nekem območju. Ker tovrstne napovedi temeljijo na vrsti predpostavk, ki so v osnovi zelo nego-
tove, jih je treba smiselno uporabiti in kritično vrednotiti.
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7   
RUDARSTVO IN ŽELEZARSTVO V KULTURNI 
POKRAJINI MEŽIŠKE DOLINE

7.1  UVOD

V Mežiški dolini so ljudje že v davni preteklosti odkrili nahajališča več rudnin. Kdaj so jih 
pričeli kopati in jih predelovati v uporabne predmete, ne vemo natančno. A izkopavanje rude in 
predelava v kovino in kovinske izdelke je trajala več stoletij. Sprva so zemljiški posestniki in kme-
tje rudo kopali v posameznih rovih in jo v bližnjih obratih pretopili v kovino. Pozneje so se pove-
zali med seboj, nastala so rudišča in manufakture, ki so prerasle v industrijske gigante, dolina pa je 
postala eden od prvih in industrijsko najbolj razvitih delov Slovenije. Rudarjenje in predelava rud 
je potekala do konca prejšnjega stoletja, ko je rudnine na poznanih rudiščih zmanjkalo, obdržalo 
se je le železarstvo. Zatem je v Mežiški dolini nastopil nov razvojni cikel. Rudarstvo, fužinarstvo in 
železarstvo je močno zaznamovalo kulturno pokrajino. Ta je kot odtis, v katerega se zapisuje člove-
kovo delovanje in tako kot se spreminja življenje, se spreminja tudi pokrajina. Elementi kulturne 
pokrajine govorijo o življenju v preteklosti, o kulturi v najširšem pomenu besede, o nastajanju in 
spreminjanju pokrajine, kar je bilo od nekdaj v osredju geografske vede. V prispevku prikazujemo 
spreminjanje kulturne pokrajine Mežiške doline po časovnih obdobjih, ki sovpadajo z razvojem 
rudarjenja, fužinarstva in železarstva. 

7.2  POJEM KULTURNA POKRAJINA

Kulturna pokrajina je, kot pravi Carl Sauer, oblika, naložena na naravno okolje. Od naravne 
pokrajine se razlikuje po elementih, ki so posledica človekovega delovanja in ki naravno pokra-
jino spreminjajo v antropogenizirano, po človeku spremenjeno. Kultura je agens, naravno oko-
lje je medij, kulturna pokrajina je rezultat, je Sauer pojasnjeval vsebino tega pojma (Sauer 1996). 
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Pod vplivom kulture, ki se tudi sama spreminja, je v kulturni pokrajini mogoče prepoznati faze tega 
spreminjanja. Elemente, ki kulturno pokrajino tvorijo, v grobem razdelimo na oblike rabe zemljišč 
(gozd, obdelovalne površine) in grajene strukture (stavbe ter infrastrukturni objekti in naprave). V 
vsakem elementu pa lahko prepoznamo vrsto lastnosti, ki so povezane s funkcijo, obliko, socialno 
vsebino, časom nastanka ter sporočili, ki jih je človek zavestno ali nezavedno prenesel vanje. Ob to-
vrstnih lastnostih se raznovrstnost elementov kulturne pokrajine zelo poveča. Kulturna pokrajina je 
organska celota, kjer je vse povezano med seboj, kajti vse izhaja iz skupnega korena; naj bo to narava, 
socialni odnosi, gospodarska dejavnost, ekonomija, tehnika. Sprememba enega segmenta povzroči 
spremembe pri ostalih in v celotni pokrajini. Zato si je mogoče kulturno pokrajino predstavljati kot 
preplet in razvojno stopnjo, v kateri se zrcalijo lastnosti dejavnikov (ali enega od njih) iz določenega 
obdobja. Kar nas pri spoznavanju kulturne pokrajine zanima, je struktura in oblika elementov - torej 
vrsta, razmestitev, njih število, podoba, funkcija in socialne vsebine, ki jih posedujejo. Drugo težišče 
spoznavanja je razvoj in spreminjanje elementov ter njihovo časovno zaporedje. Kulturna pokrajina 
je zrcalo časa in razmer, v katerih so elementi nastali, je socialni konstrukt, kajti vsebina interpreta-
cije je odvisna od razumevanja in dojemanja elementov, oboje pa je socialno (družbeno) pogojeno.

7.3  METODOLOŠKA POJASNILA

Kulturno pokrajino običajno spoznavamo z morfološko analizo. Ta metoda sloni na treh 
izhodiščih: 

- obstaja celota, v kateri je mogoče prepoznati sestavne dele, v besedilu jih imenujemo elementi,

- enaki sestavni deli iz različnih celot so med seboj podobni, ker imajo podobno bit (koren) 
in podobno funkcijo in

- sestavne dele celote je, glede na njihovo obliko, zgradbo, pomen ali funkcijo, mogoče 
razvrstiti v skupine – tipe ali zaporedja. 

Domet morfološke analize je ugotoviti kateri elementi sestavljajo celoto in prikazati (opisati) 
njihove značilnosti. Značilnosti elementov določa kontekst interpretacije, ta pa je povezan z vse-
bino vede. V geografiji skušamo odgovoriti na vprašanja, ki so sicer jedro geografske vede; to so: 
kaj (je v pokrajini), kje, kolikšno, kakšno, kdaj in kdo. Iz literature, ki obravnava rudarjenje in 
železarstvo na obravnavanem območju, ter iz terenskih ogledov smo povzeli več elementov kul-
turne pokrajine:

- Rudniški objekti in naprave, to so objekti povezani z izkopavanjem rude in odlaganjem 
jalovine. Velik del rudniških objektov je pod zemljo, v pokrajini vidimo samo manjši del: 
vhode v rove, odlagališča jalovine, žičnice za prevoz rude od jame do zbiralnice in podobno. 
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- Zgradbe, v katerih poteka proces pridobivanja, predelave in obdelave surovine.

- Infrastrukturni objekti in naprave, ki obsegajo prometne poti, kamor uvrščamo ceste, poti 

in železnice ter objekte za pridobivanje in prenos energije.

- Stanovanjski objekti. Pojavljajo se različne oblike, v nekaterih objektih je mogoče prepoznati 

tudi njihovo socialno vsebino.

- Objekti javnih in storitvenih dejavnosti (upravne, izobraževalne, zdravstvene in kulturne 

ustanove, trgovine, servisi).

Vsakemu od elementov je mogoče določiti različne kvalitativne lastnosti, kot so velikost, sto-

pnja avtohtonosti, oblika, dejavnost, socialna vsebina, simbolni pomen. Seveda so relevantne tudi 

skupine elementov, torej stanovanjska območja, industrijska območja, prometno omrežje, omrež-

je za oskrbo z energijo, dejavnosti v naseljih. 

Značilnosti kulturne pokrajine smo ugotavljali z retrogradno metodo, kjer iz različnega slikov-

nega, kartografskega in pisnega gradiva skušamo rekonstruirati lastnosti in spreminjanje posame-

znega elementa od današnjega stanja v kolikor je mogoče oddaljeno preteklost. V ta namen smo 

pregledali kartografsko ter slikovno gradivo, največ v Osrednji koroški knjižnici in Koroškem po-

krajinskem muzeju. Nekatere podatke o elementih kulturne pokrajine smo pridobili s kartiranjem 

ter iz podatkovnih baz, nekatere od informatorjev, domačinov, katerih življenjska pot je povezana z 

rudarstvom in železarstvom (Franc Jug, domačin, Črna na Koroškem; dr. Karla Oder, Koroški mu-

zej, Ravne na Koroškem; Simona Vončina, Osrednja koroška knjižnica, Ravne na Koroškem; Suzana 

Fajmut Štrucl, Družba podzemlje Pece, Mežica). Kljub temu kartografska upodobitev kulturne pok-

rajine v posameznih obdobjih ni niti popolna, niti dokončna, saj tudi zgodovina posameznih panog 

še ni povsem poznana. Zaradi merila kartografskega prikaza so nekateri elementi, recimo rudniški in 

industrijski obrati, prometno omrežje in naselja, prikazani zgolj shematično.

Drugi del morfološke analize obsega opredelitev stopenj/obdobij v razvoju kulturne pokraji-

ne, ali »zaporedje posesti« kot imenujemo »spreminjanje in prilagajanje naravnih in družbenih zna-

čilnosti« (Urbanc 2002, 22). Mejnike predstavljajo spremembe družbenih razmer ter spremembe 

v gospodarski panogi. Relevantne gospodarske razmere in tehnični dosežki se z določenim časov-

nim zamikom slej ko prej izkažejo v pokrajini. Kažejo se v drugačni razmestitvi, obliki, številu in 

vrsti elementov od predhodnih. Nekateri nastanejo, drugi propadejo, nekaterim se spremeni ob-

lika, namembnost in socialna vsebina. Upoštevati je treba, da so obdobja razvoja kulturne pokra-

jine lahko le okvirna, s širokimi prehodi med njimi. Drugače tudi ne more biti, saj spreminjanje 

vseh elementov ne poteka enako. 
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7.4  RAZVOJNE STOPNJE KULTURNE POKRAJINE MEŽIŠKE 

DOLINE 

Ker se spremembe kulturne pokrajine večinoma odvijajo na daljši rok, jih je mogoče prepo-
znati le v daljših časovnih obdobjih. Razvoj kulturne pokrajine Mežiške doline smo prikazali v 
petih stopnjah:

1. Kulturna pokrajina do 19. stoletja obsega začetke rudarjenja in fužinarstva.

2. Kulturno pokrajino 19. stoletja zaznamujejo predindustrijski način rudarjenja, predelovanja 
rude in fužinarstva.

3. Kulturno pokrajino v prvi polovici 20. stoletja označujejo industrijski način proizvodnje in 
koncentracija gospodarskih in negospodarskih dejavnosti v nekaj središčih.

4. Kulturno pokrajino v drugi polovici 20. stoletja označujejo intenziven razvoj gospodarskih 
dejavnosti, urbanizacija, zaton rudarstva in razvoj železarstva. 

5. Kulturna pokrajina na prehodu v novo stoletje pomeni razkroj rudarsko-industrijske in 
nastanek postmoderne kulturne pokrajine.

7.4.1  PRVA STOPNJA RAZVOJA KULTURNE POKRAJINE

O kulturni pokrajini v začetku rudarjenja ne vemo veliko. Znano je, da je bilo že v Noriškem 
kraljestvu območje poznano po kakovostnem »noriškem jeklu«, ki so ga kopali na severnih in juž-
nih obronkih Pece. Svinec so iskali in pridobivali že vsaj v srednjem veku, najstarejši podatki o 
železarstvu pa so iz 17. stoletja (Oder 2018b). Iz 16. in 17. stoletja obstajajo pisni dokumenti o 
podeljevanju rudnih pravic ter pogodbe o prodaji in prenosu pravic rudarjenja. Predpostavljamo, 
da so ljudje sčasoma odkrivali vse več nahajališč rude, jo izkopavali in predelovali. Iz leta 1774 
obstaja listina o tem, kako so grofje Thurni pridobili pravice za postavitev proizvodnih obratov v 
zgornjem delu Mežiške doline (Pungartnik 2020). Podobnih dokumentov je iz 19. stoletja še več. 
Nahajališča rudnin, les kot pomembna surovina v proizvodnem procesu in za pridobivanje oglja 
ter vodotoki za poganjanje koles in kladiv, so bili ključni dejavniki razvoja rudarstva in fužinar-
stva. Prvotni rovi so bili v lasti plemstva, graščinskih upraviteljev in lastnikov kmetij. Natančna lo-
kacija vseh rovov ni znana. V 18. stoletja so bili rudniki razpršenih po pogorju Pece in Uršlje gore; 
svinec so kopali v Jazbini, kjer je bila tudi talilna peč, rudni mlin, prebiralnica in koča za rudarje, v 
Čemerniku, v Sveti Heleni (Podpeci), na Platu, v Črni in Žerjavu. Rudniki železa so bili v Javorju, 
v okolici Črne, v Jazbini in na Lomu (Oder 2018a), premog pa so kopali v Mežici, na Holmcu in 
Lešah (Skitek 2014). Iz dveh grafičnih upodobitev (Oder 2018b) lahko sklepamo o podobi takra-
tne kulturne pokrajine. Na sliki Baltazarja Haqueta je na gozdnatem pobočju več vhodov v jamo, 
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pred njo pa delavci ločujejo rudo od kamenja. Vhod v rov je bil v pokrajini skoraj neopazen; bil je 
obokan s kamenjem ali z lesom in zaprt z vrati. Ob vhodu v rov so rudarji odlagali jalovino in ka-
menje, ki se je nabralo ob izkopu, z njim so izravnavali dostop oziroma teren pred rovom, utrdili 
poti, po katerih so rudo tovorili do bližnje topilnice ali pa so ga razsuli po pobočju. Rovi so bili 
različno veliki in globoki, nekateri dolgi le nekaj metrov, nekateri pa so prodrli več 100 metrov v 
podzemlje. Izkopano rudo so ob rovu očistili kamenja in jalovine, v ta namen so ob večjih rovih 
postavili separacijo, nato pa jo z vprego tovorili do bližnje topilnice. Znano je, da so bile v 18. sto-
letju topilnice v Šmelcu, Črni, Žerjavu in v okolici Raven. Zelo verjetno so ob tem nastale tudi 
nove poti poleg tistih, ki so vodile do posameznih samotnih kmetij. Omrežje poti in »cest« je z 
večanjem števila rudnikov postalo gostejše in daljše. Poti so bile ozke, slabo vzdrževane, prehodne 
samo ob lepem vremenu, pozimi pa večinoma ne. A kot navaja Eva Holz, so bili na poteh v okolici 
Črne in po dolini Meže leseni mostov in mitnice, kar govori o tem, da je bilo po cestah kar nekaj 
prometa (Holz 2008). Tudi Meža je bila svojevrstna transportna pot, po kateri so splavljali les do 
žag in območij, kjer so kuhali oglje. V Spodnji Mežiški dolini, zahodno od Raven, ob Suhi, so v 
16. stoletju delovale kovačnice, kjer so izdelovali žeblje. Do 18. stoletja so te prerasle v fužino. Iz 
slikovnih upodobitev je razvidno, da so bili prvotni objekti podobni kmečkim hišam, le prilago-
jeni proizvodni dejavnosti. Hiše so bile deloma lesene, deloma kamnite, z majhnimi okni, strmo 
dvokapno streho, krito s skodlami ali skrilavcem. Običajno so bile v pritličju delavnice, v zgornjih 
nadstropjih pa stanovanja. Opisane razmere se nanašajo na 17. in 18. stoletje. 
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Slika 7.1: Rudarstvo in železarstvo v Mežiški dolini v prvem obdobju razvoja.
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7.4.2  DRUGA STOPNJA RAZVOJA KULTURNE POKRAJINE

V 19. stoletju se je rudarjenje in fužinarstvo v Mežiški dolini močno razmahnilo, a ker je po-
stopek pridobivanja svinca drugačen od obdelave železa, je kulturna pokrajina Zgornje Mežiške 
doline nastajala drugače kot v Spodnji Mežiški dolini. Proizvodni obrati za pridobivanje svinca 
ter stanovanja za rudarje so bili v bližini rudnikov in razpršeni širom pokrajine, zato je pridobi-
vanje in predelava svinčene rude zaznamovala večje območje. Proizvodnja železarskih izdelkov 
je bila združena na enem mestu; fužine so delovale na Ravnah in na Prevaljah, locirane so bile v 
bližini vira energije in surovin – oglja, lesa, premoga in železove rude.

Na rudonosnem delu Pece so lastniki rudnikov zato, da bi povečali količino proizvedene 
kovine in racionalizirali stroške proizvodnje, kupovali rove, prostoslede in rudarske pravice ter 
združevali proizvodnjo na nekaj lokacijah. Ekonomija obsega je lastnike majhnih rovov prisilila 
v združevanje, s čimer je rudarjenje prešlo na raven manufakturnih delavnic. Nekatere so pozneje 
prerasle v industrijske obrate; iz razpršenih malih obratov so nastala industrijska središča. Lastni-
ki manufaktur so kupovali tudi kmetije v bližini rovov in tam naselili rudarje, da bi živeli blizu 
delovnega mesta. Bližina kraja dela in kraja bivanja je bila takrat običajni vzorec organiziranja 
proizvodnje. Število rovov in lokacija vseh ni znana, a iz starih kartografskih upodobitev, nekate-
rih zapisov (Oder 1991; Skitek 2014) ter pričevanj informatorjev lahko razberemo, da jih je bilo 
največ v Podpeci, na Bregu, v Topli, v Črni, v Žerjavu in v Mežici za izkop svinčeve rude, na Le-
šah, nad Mežico, na Podkraju pri Prevaljah in na Holmcu pa so kopali premog. Ocenjujemo, da 
je bilo rovov v podzemlje več kot v prejšnjem obdobju, kar pomeni, da je postajala tudi pokraji-
na bolj antropogenizirana. Obrati za pridobivanje svinčeve rude so bili v bližini vodotokov, ki so 
služili za pogon strojev in naprav, vodo pa so uporabljali tudi za izpiranje rude. Poleg virov ener-
gije je bila pomembna še prometna dostopnost. Rudo so prevažali s konjsko in volovsko vprego, 
zato so v tem obdobju utrdili in razširili transportne poti. Na Prevaljah in Ravnah sta delovali 
železarni.Zaradi izkoriščanja vodne sile sta bili locirani ob Meži ter ob prometni poti, po kateri 
so tovorili premog iz Leš in Holmca ter železovo rudo. Sprva so železo dovažali iz bližnjih rudni-
kov, ko so te izčrpali pa iz Hefta in Löllinga, dveh rudarskih krajev na avstrijskem delu Koroške. 
Železarna v Prevaljah se je pozneje preselila na novo lokacijo, bližje železniški progi. Ob železar-
nah so nastali še drugi obrati, katerih proizvodnja je dopolnjevala železarsko dejavnost; na Preva-
ljah sta delovali tovarni šamotne opeke in lepenke, na Ravnah žaga, v Črni je delovala betonarna. 
Prometne povezave od rudišč do proizvodnih obratov in naprej do tržišč, so bile v merkantili-
stičnem času razširjene in bolje utrjene, furmastvo pa je bilo do pojava železnice  pomemben del 
gospodarstva tega območja. Nastajale so nove poti, obstoječe so razširili in utrdili, lesene mosto-
ve so zamenjali kovinski, ki so bili trdnejši in trajnejši. Cesto med Pliberkom in Prevaljami, po 
kateri je potekal prevoz železove rude, so speljali na  novo, po manj strmi trasi, tako da je bila 
lažje prevozna za konjsko vprego (Oder 1992, 142). Nova prometnica je prevzela tudi promet 
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med Mežico in Pliberkom, ki je dotlej potekal po cesti čez preval Reht. Železnica, spremljevalka 
industrializacije, je povezovala Ravne in Prevalje s Celovcem in Mariborom.

Tudi v 19. stoletju so bili proizvodni objekti po obliki in po umestitvi v prostor še podob-
ni kmečkim hišam, le prilagojeni tehnološkemu procesu. Lastnosti regionalnega stavbarstva so 
bile edino merilo oblikovanja objektov in prostora nasploh. Od tod oblikovna poenotenost in 
podobnost stanovanj in proizvodnih obratov. Rudarskih objektov je bilo več vrst: separacija, sor-
tirnica, topilnica. Fužine pa so obsegale peč, skladišče, kovačijo, valjarno in orodjarno. Glavnina 
proizvodnje železa je potekala v velikem, dolgem objektu, ki je bil z vsako posodobitvijo bolj po-
doben industrijski hali in vse manj kmečki hiši. Objekti so bili prekriti z dvokapno streho s streš-
nimi okni, ki so osvetljevala veliko notranjost. Dimniki, razpoznavni člen proizvodnih objektov 
in element silhuete proizvodnih obratov, so bili v tistem času tudi znak napredka. V bližini ru-
darskih objektov, ne pa v strnjenih naseljih, so nastajale stanovanjske hiše rudarjev in fužinarjev. 
Tako so nastali zaselki pri Šmelcu, kjer je bila tudi topilnica, na Spodnjem in Zgornjem Bregu, v 
Podpeci, v Mušeniku (pri Črni), pozneje tudi v Žerjavu in Mežici. Gradnja stanovanjskih objek-
tov ni veliko prispevala h gradbenem razvoju strnjenih naselij v Zgornji Mežiški dolini, povečala 
pa se je poseljenost podeželja. Drugače je bilo na Prevaljah in Ravnah, kjer so ob obeh železar-
nah nastale večstanovanjske hiše za delavce (»personali«) in preddelavce (»hauzi«). Hiše so bile, 
tipološko vzeto, kmečke hiše, le z več stanovanji. Obsegajo dve ali tri nadstropja, streha je strma, 
pogosto je bilo za stanovanje izkoriščeno tudi podstrešje. Pogost je zunanji hodnik na delavskih 
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Slika 7.2: Rudarstvo in železarstvo v Mežiški dolini v drugem obdobju razvoja.
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hišah, saj je s tem dosežen racionalnejši tloris objekta. Ob hiši so bile drvarnice, kleti ter vrtovi. 
V večjih naseljih se je pojavila socialno prostorska diferenciacija, hiše delavcev so se po obliki in 
položaju razlikovale od hiš višjih uslužbencev (Oder 1991). V socialnem in simbolnem smislu 
izstopa ravenski grad Streiteben, ki je pripadal grofu Thurnu, lastniku železarne, številnih obra-
tov in gozdov na Koroškem. Stoji na platoju nad naseljem, v parku, delavske hiše pa »spodaj«, v 
dolini, v bližini tovarne. Poleg stanovanj so v krajevnih središčih nastajali objekti javnih dejavno-
sti, ki so omogočali delovanje industrijsko agrarne skupnosti ter z monumentalnostjo objektov 
ustvarjali urbani videz naselij. V Črni je od leta 1877 delovala bolnišnica, od leta 1885 osnovna 
šola, v Mežici je osnovna šola od leta 1876, v Podpeci od 1896, pošta v Prevaljah od leta 1863, 
v Črni od leta 1871 (Pristavnik 2008; Oder 1992). 

Z novimi dejavnostmi so v pokrajini nastali novi toponimi. Najstarejši rudniški rovi so bili 
imenovani po lastnikih zemljišč ali po lastnikih rudarskih pravic. Šumahovo, Matvozovo so ru-
dišča na ozemlju, ki je pripadalo kmetijama Šumah in Matvoz. Ker je bilo veliko delavcev na vo-
dilnih mestih Nemcev, pa tudi gospodarske in upravne vezi z avstrijskim delom Koroške so bile 
močne, so se v govorici uveljavili številni germanizmi. Med toponimi iz tega obdobja se pogosto 
pojavlja zavetnica rudarjev, sveta Barbara. Posvečena ji je cerkev na Prevaljah, svetemu Volbenku, 
zavetniku oglarjev, pa cerkev v Lešah.

7.4.3  TRETJA STOPNJA RAZVOJA KULTURNE POKRAJINE

Tretja stopnja razvoja kulturne pokrajine obsega obdobje od konca 19. do sredine 20. sto-
letja, ko se je razširil industrijski način rudarjenja in železarstva. Zaradi novih tehnologij v pro-
izvodnem procesu, splošne uporabe elektrike za pogon strojev in naprav ter povečane proizvo-
dnje, je za to obdobje značilno posodabljanje infrastrukture, predvsem oskrbe z energijo, širitve 
in dograditve proizvodnih obratov, opustitev nekaterih vhodov v rove ter združevanje dejavnosti 
zgolj na nekaj mestih. Rudarjenje je bilo zgoščeno v Žerjavu in Mežici. Novih vhodov v podze-
mlje po letu 1930 niso kopali, poglabljali so obstoječe in jih med seboj povezali. Za izkopavanje 
rude so pričeli uporabljati pnevmatska kladiva, rudo pa so na tirnih vozilih odvažali iz rudnika. 
Da bi povezali več rudarskih revirjev so leta 1886 pričeli z gradnjo osrednjega rova, imenova-
nega Glančnikov rov, v Mežici. S tem se je velik del rudarskih objektov in dejavnosti prestavil v 
podzemlje. Jalovino so odlagali na štirih velikih »deponijah«, ne pa v bližini vhodov v rove, kot 
dotlej. Nekdanje majhne separacije in topilnice, ki so bile razkropljene po rudiščih, so prenehale 
obratovati, ker se je ta dejavnost preselila na osrednje lokacije, bližnje kupe jalovine pa je preras-
lo rastje. Največji obrati so bili v Topli (vhod v rudnik in halda oziroma jalovišče), v Žerjavu (se-
paracija, topilnica in halda) in v Mežici (separacija, halda). V podobi industrijskih krajev kot jih 
vidimo na slikovnih upodobitvah, izstopajo rudarski objekti, velika nasutja jalovine, infrastruk-
turni objekti in naprave (žičnice, tirnice in vozički za prevoz rude) ter večstanovanjske delavske 
hiše. Stroje je poganjala elektrika, proizvedena v hidroelektrarnah. Prva je bila zgrajena v Žerjavu 
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leta 1899. Tudi prometnice do posameznih rudišč so bile prilagojene prevozu rude s tovornjaki. 

V Spodnji Mežiški dolini se je po zaprtju prevaljske železarne železarstvo ohranilo le na Ravnah. 

Železarna je prerasla v industrijski kompleks s sodobnim načinom proizvodnje jekla, območje se 

je razširilo med Mežo in cesto pod Dobjo vasjo. Zaradi zgostitve obratov in povečanega obsega 

proizvodnje se je povečala količina emisij in onesnaženost okolja. V širši okolici Raven je bil zrak 

zaradi emisij iz železarne pogosto prekomerno onesnažen. Najbolj prizadeta pa je bila širša okoli-

ca Žerjava, kjer je propadla vso rastje, zato se je območja prijelo ime Dolina smrti. Leta 1923 so 

zgradili dimno čistilnico, kar je zmanjšalo količino emisij (Oder 2018a).

V ureditvi proizvodnih območij je razviden industrijsko tehnični princip, za razliko od ob-

dobja manufaktur, ko je bila narava merilo oblikovanja in urejanja grajenega okolja. Po novem je 

tovarna produkcijska enota, kjer je vse podrejeno racionalnosti, funkcionalnosti in strukturira-

nosti. Geometrijski vzorec je v naselja in pokrajino vnesel zaključenost, zamejitev napram okoli-

ci. Industrijski objekti so postajali vse večji, kar je bila posledica novih in večjih strojev. Po obliki 

pa so ostajali podobni tistim iz konca 19. stoletja – več nizkih objektov, postavljeni vzporedno, 

grajeni iz opeke, z dvokapno streho, strešnimi okni in dimniki. V pokrajini je bilo vedno več 

tehničnih naprav: žičnice (najstarejša na Stoparjevo), ozkotirna železnica od Prevalj do Mežice, 

pozneje podaljšana do Žerjava (1918–1921) ter proga od Prevalj proti Lešam, tirna vozila znot-

raj železarne, elektrarne, jezovi in daljnovodi.
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Slika 7.3: Rudarstvo in železarstvo v Mežiški dolini v tretjem obdobju razvoja.
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Povečala se je gradnja stanovanj za nove zaposlene, vendar ne na podeželju, temveč v kra-
jevnih središčih. Iz tega obdobja so delavske kolonije, večstanovanjske delavske hiše (v Ravnah 
ob Prežihovi ulici, Partizanski cesti, ob železarni), soseske, kakršna je Rudarjevo v Črni. Ob 
ravenski železarni je nastalo več stanovanjskih poslopij za zaposlene: večstanovanjske delavski 
hiše, hiše preddelavcev in direktorjeva hiša. Ob hišah so bili vrtovi, v načrtu je bila tudi uredi-
tev manjšega parka. Bližina delovnega mesta je še bilo merilo urejanja prostora, izboljševanje 
bivalnih razmer in bivanje v zelenem okolju pa je posledica funkcionalističnih načel. Vse bolj 
očitna je postajala preslikava socialnega reda v prostor in s tem socialno prostorska diferenciaci-
ja. Direktor rudnika Mežica je živel v središču kraja, v vili, po njem se imenuje Bergetova vila, 
tudi bivališča preddelavcev, uslužbencev in delavcev na vodilnih položajih so se razlikovala ob 
bivališč rudarjev. V naseljih je bilo vse več storitvenih dejavnosti: v Žerjavu je deloval kulturni 
dom, zgrajeno je bilo kopališče, v Črni in na Prevaljah je bilo športno igrišče, na Ravnah in v 
Mežici nova osnovna šola ter šola za rudarje, pojavile so se hranilnice in društva za pomoč ru-
darjem, številna interesna združenja (Oder 1992), kar je vse ustvarjalo urbani značaj naselij ter 
urbani način življenja.

7.4.4  ČETRTA STOPNJA RAZVOJA KULTURNE POKRAJINE

Drugo polovico prejšnjega stoletja je zaznamovala nadaljnja intenzivna urbanizacija in za-
piranje rudnika. Na gospodarskem področju je bilo ključno tehnološko izpopolnjevanje ter 
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Slika 7.4: Rudarstvo in železarstvo v Mežiški dolini v četrtem obdobju razvoja.
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povečan obseg proizvodnje. Stroji so nadomestili večino ročnega dela, obrati so postajali vse 
večji, tehnološki proces vse bolj izpopolnjen, potrebne je bilo vse več električne energije, pro-
metna dostopnost je bila ključna za nemoteno proizvodnjo. Izkopavanje cinkove rude se je na-
daljevalo na šestih rudiščih pod Peco: v Topli, Igrčevem, Podpeci, Žerjavu, Mučevem in Mežici. 
Rudo so zbirali v Žerjavu, kjer sta bili sortirnica in topilnica. Odvečno jalovino so odlagali v do-
lino za stavbo separacije, kamor je bil speljan tudi dimnik iz topilnice, zato je bila okolica obra-
ta zelo onesnažena. Ker je bil delež rude v rudnini vse manjši, je bilo v izpušnih plinih vse več 
žvepla. Emisije so močno poškodovale rastje, na najbolj izpostavljenih mestih je povsem odmr-
lo. Okolica Žerjava je bila med bolj ekološko obremenjenimi predeli v Sloveniji (Maček 1972).

Drugi obrat rudnika svinca in cinka je bil na Poleni (pri Mežici), kjer je bilo upravno poslo-
pje, glavni vhod v rudnik, ob njem velik nasip jalovine, orodjarna, skladišča ter novi proizvodni 
obrati. Proizvodnja v rudniku svinca in cinka je naraščala, zato so bili potrebni novi objekti, do-
datni viri energije, pa tudi stanovanja in spremljajoče dejavnosti za nove zaposlene. Za oskrbo z 
energijo so bile zgrajene še tri elektrarne (od desetih), dve pod zemljo, in sicer ob vodnem kana-
lu, po katerem so vodo odvajali iz rudnika. Ta je potekal od Črne do Mežice in naprej do Pre-
valj. A zaloge rudnine so kopnele, zato sta rudnika v Lešah in na Holmcu prenehala obratovati. 
Tudi ozkotirna železnica med Prevaljami in Žerjavom ni bila več potrebna, zato so jo razgradili. 
Konec stoletja se je pričelo zapiranje rudnika svinca in cinka.  S tem se je končalo odlaganje ja-
lovine, onesnaževanje okolja, pričela se je sanacija odprtih skladišč in odlagališč. Rudarska kul-
turna pokrajina Zgornje Mežiške doline se je pričela razgrajevati. Spodnja Mežiška dolina se 
je razvijala drugače. Območje železarne v Ravnah se je povečalo zaradi novih proizvodnih hal 
in vse večje proizvodnje jekla. Zgrajena je bila nova valjarna (1961), skladišče plina, jedilnica, 
upravno poslopje, razvojni oddelek, nova deponija, industrijska cona se je razširila do Dobje 
vasi. Zaradi velikih potreb po energiji je bil zgrajen še plinovod iz Mislinjske doline do Raven, 
še drugi 110 kV daljnovod iz hidroelektrarne Dravograd, ta je bila zgrajena za oskrbovanje ra-
venske železarne z energijo. Spremenila se je oblika proizvodnih objektov; novo obdobje zazna-
mujejo hale z jekleno konstrukcijo in montažnimi elementi, z ravno streho in svetlobnimi jaški. 
Širša okolica tovarne je bila sprva zelo onesnažena, po namestitvi filtrov za čiščenje zraka se je 
stanje spremenilo. Tudi hrup iz železarne je v ekološko vse bolj osveščeni družbi postajal moteč.  

Podobo urbanih območij je zaznamoval nov koncept urejanja, to je ločevanje dejavnosti 
ter nova načela oblikovanja in umeščanja objektov v prostor. Zaradi intenzivnega zaposlova-
nja v rudniku in železarni je tudi urbanizacija dobila nov zagon. V 60-ih letih se je razmahnila 
blokovna stanovanjska gradnja. Soseska je postala osnovni gradnik mesta. Na Ravnah sta nastali 
dve, Čečovje in Javornik. Poveden je položaj in ureditev soseske Čečovje: na robu terase tik nad 
mestom so štiri stolpnice, ki simbolizirajo napredek in prelom s starim. Vzporednic z gradom 
grofa Thurna, vsaj kar se položaja tiče, ni mogoče prezreti. Tudi v drugih naseljih so nastale so-
seske stanovanjskih blokov. Razmahnila so se območja enodružinskih stanovanjskih hiš, s čemer 
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se je urbaniziran prostor zelo razširil. Kulturno pokrajino tega obdobja je zaznamovalo nasprot-
je med avtohtonim stavbarstvom in alohtonimi novogradnjami. V lokalnih središčih so delovale 
osnovne dejavnosti na področju zdravstva, šolstva, uprave in kulture, Ravne pa so postale središ-
ča družbenega in gospodarskega življenja. Zgrajena je bila srednja šola za metalurške poklice, gi-
mnazija, rekreacijsko območje s pokritim bazenom in atletskim stadionom, smučišče, osrednja 
knjižnica, ustanovljeno je bilo kulturno društvo. Rudarstvo in železarstvo je postajalo element 
regionalne identitete. Od 60-ih let regionalno identiteto in železarsko tradicijo simbolizirajo še 
skulpture – forme vive. Kar pet jih bogati urbani prostor Raven in okolice. Imena povezana z že-
lezarstvom so postala del vsakdana: tako je Fužinar v naslovu ravenskega športnega društva, pev-
skega zbora in glasila železarne.

7.4.5  PETA STOPNJA RAZVOJA KULTURNE POKRAJINE

Konec prejšnjega stoletja zaznamuje spreminjanje gospodarske usmerjenosti. V kulturni 
pokrajini je  vse manj elementov rudarstva in železarstva ter vse več novih, ki so posledica terci-
arizacije ter družbenega blagostanja. Sledovi rudarjenja v Zgornji Mežiški dolini skoraj niso več 
razvidni, razen v redkih materialnih ostankih. Halde je skoraj povsem preraslo rastje, tudi Doli-
na smrti v Žerjavu se hitro zarašča. Na haldi v Mežici je urejeno rekreacijsko območje in indu-
strijska cona.

Ravne

Prevalje

Mežica

Žerjav

Črna

Leše

Podpeca

Holmec

za bJ i n a

Kotlje









železnica

naselja

podzemni kanal

hidroelektrana

proizvodno območje



LEGENDA

jalovina
jalovina v zaraščanju

območje večje
obremenitve okolja

daljnovod

ceste

Avtor zemljevida in vsebine: V. Drozg
Vir: Spezialkarten ...1913, Državna ...1987
Državna ... 1997, Štrucl 1965, Oder 2018,
Javni pregledovalnik ,,,2021
© 2021, Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta

0 1 2 3 km

Slika 7.5: Rudarstvo in železarstvo v Mežiški dolini v petem obdobju razvoja.
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V nekdanjih proizvodnih obratih so nove dejavnosti, ki so nastale po zaprtju rudnika. V Črni 
je tovarna akumulatorskih baterij, v Žerjavu še deluje manjša topilnica, ki predeluje svinec iz aku-
mulatorjev, na Poleni je uprava nove tovarne, muzej rudarstva in industrijska cona. Na Prevaljah 
je obrat Leka in tovarne tesnil. Na zemljiščih prevaljske železarne so novi gospodarski objekti ter 
športno igrišče. Železarna na Ravnah je edini ostanek nekdanje dejavnosti, saj proizvodnja ni 
(bila) navezana na surovine iz okolice, temveč predeluje staro železo v visoko kakovostna jekla. A 
industrijski kompleks samo v enem delu kaže podobo težke industrije, preostalo so objekti razvoj-
nih služb, laboratorijev in uprave, ki dajejo videz poslovnih in ne proizvodnih objektov. Hkrati s 
spreminjanjem ostankov rudarstva in železarstva, se krepi zavest o pomenu te industrijske in stav-
bne dediščine. Nekateri proizvodni in stanovanjski objekti so obnovljeni (separacija v Žerjavu, 
stanovanjski objekti na Poleni in na Ravnah). Muzeji na Ravnah, Mežici in v Črni ohranjajo spo-
min na rudarjenje, fužinarstvo in železarstvo. Del rudnika je preurejen v turistični objekt. Železo 
kot predmet identitete zasledimo v številnih objektih kot dekorativni in konstrukcijski element. 
Kovinska fasada na prizidku k ravenskemu gradu simbolizira železarsko preteklost. 

Stanovanjska gradnja v mestih ni več tako intenzivna, večina novih stanovanj je v enodružin-
skih hišah v obmestnih naseljih in na podeželju. Prevladuje zapolnjevanje prostih zemljišč, preu-
rejanje, urejanje središč (tržnica v Mežici, središče na Ravnah in na Prevaljah). V teh ureditvah je 
malo dediščine regionalnega stavbarstva, prevladuje tako imenovani internacionalni slog obliko-
vanja objektov. Kulturno pokrajino zaznamujejo številni objekti storitvenih dejavnosti - trgovski 
centri, hipermarketi, skladišča, obrtne cone. Locirani so ob osrednji prometnici med Ravnami in 
Mežico ter na robu naselij, tako da iz dveh urbanih središč nastaja somestje. A nobena dejavnost 
ni neposredno povezana z rudarstvom in železarstvom. Po številu izstopajo trgovina, gostinstvo, 
servisi in proizvodne storitve. Značilna je raznolikost dejavnosti ter estetizacija prostorskih uredi-
tev, kjer objekti po barvi in obliki izstopajo iz okolice. Novi središči na Ravnah in Prevaljah sledita 
tej usmeritvi. Novodobna kulturna pokrajina je drobna krpanka iz različnih območij, dejavnosti 
in struktur, ki so umeščena v prostor po drugačnih načelih kot so veljala v industrijskem obdobju 
- kmetijska zemljišča, gozd, enodružinske hiše, vaško jedro, športni objekti, trgovsko središče, sta-
ri industrijski objekti, servisna dejavnost - vse je prepleteno med seboj. Pomembna je dostopnost, 
vizualna izpostavljenost, možnost komunalne ureditve zemljišča. Tudi oblika proizvodnih in stori-
tvenih objektov je v duhu nove dobe; ti so veliki montažni kubusi z ravno streho, grajeni iz kovine 
ali betona, brez fasadnih odprtin, pogosto s steklenimi stenami, okoli njih je veliko funkcionalno 
zemljišče, namenjeno parkiranju vozil. V podobi pokrajine izstopa prometna infrastruktura. Po 
umestitvi v prostor in dimenzijah je videti, da je med pomembnejšimi elementi moderne dobe. 
Danes ne služi več samo prevozu tovora, temveč tudi ljudi, zato je dinamičnemu in mirujočemu 
prometu namenjenega vedno več prostora. Zaradi večjega števila vozil in hitrejšega prometa so 
trase cest marsikje izravnane, tudi na račun posegov v pobočja in v obrežje Meže, nova so krožišča, 
kolesarske poti in hodniki za pešce. Prometni koridorji s številnimi oglaševalskimi panoji postaja-
jo še svojevrstno območje informacij.
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7.5  SPOZNANJA

Kulturno pokrajino Mežiške doline sta zaznamovala rudarstvo in železarstvo, čeprav ne na 
povsem enak način. Rudarjenje v Zgornji Mežiški dolini je bilo razpršeno po večjem območju, saj 
so rudo izkopavali in predelovali na več mestih, železarstvo pa je bilo zgoščeno sprva na dveh kra-
jih, po zaprtju prevaljske železarne pa samo še na Ravnah. Prostorski učinki te gospodarske dejav-
nosti niso bili v celotnem obdobju enaki. Razlikovati je mogoče pet stopenj oblikovanja kulturne 
pokrajine. Med seboj se razlikujejo po razmestitvi proizvodnih obratov, po velikosti proizvodnih 
objektov, po razmestitvi stanovanj, njihovi obliki, po obsegu in vrsti tehnične infrastrukture ter 
po intenzivnosti razvoja urbanih središč. V inicialni stopnji so se v pokrajini pojavili prvi rudniki 
in obrati predelave kovin, sledila je stopnja utrjevanja dejavnosti, ko se je panoga močno razširi-
la in zgostila na nekaj lokacijah. V prvem delu stopnje utrjevanja se je uveljavil industrijski način 
proizvodnje in intenzivni razvoj proizvodnih obratov, stanovanj, tehnične in družbene infrastruk-
ture na izbranih lokacijah. V drugem delu stopnje utrjevanja pa je povečanemu obsegu proizvo-
dnih zmogljivosti sledil razvoj mest, infrastrukture in izboljšanje bivalnih razmer za zaposlene in 
prebivalce doline, pa tudi obremenjevanje okolja, opuščanje rudarjenja in predelave svinca ter 
specializacija v železarstvu. Konec preteklega stoletja je nastopilo obdobje prehoda v nov razvojni 
cikel, kjer rudarstvo in železarstvo nista več najpomembnejša generatorja kulturne pokrajine. V 
razvoju kulturne pokrajine Mežiške doline se potrjuje znano zaporedje: spremembam na gospo-
darskem področju sledijo socialne spremembe, zadnje nastopijo še spremembe materialnih stvari 
in grajenega okolja. 
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8   

ZGORNJA MEŽIŠKA DOLINA  

IN ŽIVLJENJE S SVINCEM

8.1  UVOD

Vlada Republike Slovenije je na podlagi rezultatov meritev iz Primerjalne študije onesnaže-

nosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (ZMD) med stanji v letih 1989 in 2001 (Primerjalna ... 

2002) odločila, da se okolje na delu Zgornje Mežiške doline glede na določbe Uredbe o mejnih, 

opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostnih nevarnih snovi v tleh (1996) uvrsti v razred največ-

je obremenjenosti. Zato je bil sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja (2007). 

Posledično se je v letu 2007 začel izvajati Program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgor-

nji Mežiški dolini, ki je določal območja v Zgornji Mežiški dolini, potrebna izboljšanja kakovosti 

posameznih sestavin okolja (Monitoring … 2011). 

Meritve obremenjenosti okolja s škodljivimi kovinami so potekale pod nadzorom Ministrstva 

za okolje in prostor, za izvajanje in strokovno vodenje so zadolžili Agencijo Republike Slovenije 

za okolje. Vzorčenje delcev PM10 s kemijsko analizo težkih kovin (svinec, arzen, kadmij in nikelj) 

se je izvajalo med letoma 2007 in 2009 na merilnih mestih Mežica, Črna na Koroškem in Žerjav. 

Danes se izvaja na merilnem mestu Žerjav, kjer so bile izmerjene največje koncentracije, merilni 

napravi v Mežici in Črni na Koroškem sta bili umaknjeni. Rezultati nadaljnjih meritev so pred-

stavljeni v nadaljevanju.

V prispevku smo se osredinili na prisotnost svinca, ki ga v okolju obravnavamo z bistveno 

pomensko razliko (Špeh 2017): 

- kot nevarnost, ko gre za potencialno škodo in 

- kot tveganje za zdravje, a še na stopnji obvladovanja nevarnosti. 
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Svinec nima dokazanih pozitivnih funkcionalnih učinkov za žive organizme, zato ga zdra-
vstvo obravnava z ničelno toleranco oziroma kot nedopusten vnos. 

Zgodovina onesnaževanja okolja v dolini reke Meže sovpada z intenzivnim izkoriščanjem, 
odkopom in taljenjem svinčeve in cinkove rude v Žerjavu. Ob metalurški dejavnosti v Zgornji 
Mežiški dolini so nastajali tudi odpadki oziroma njihova odlagališča v naravnem in urbanem 
okolju, tako imenovane halde oziroma jalovišča. Na podlagi različnih izluževalnih testov so 
ugotovili, da so žlindre in ostali odpadki (trda guma, polipropilen, polivinilklorid) neprimerni 
za odlaganje na odlagališčih, kjer prihajajo v stik z vodo (Primerjalna ... 2002). 

Prebivalstvo Zgornje Mežiške doline je že od 16. stoletja izpostavljeno težkim kovinam, 
predvsem svincu, v onesnaženem zraku (prahu), vodnih virih in prsteh. Prvo obdobje prouče-
vanja stanja okoljskih virov na tem območju je potekalo med letoma 1967 in 1990. Začetne 
raziskave so bile osredinjene na svinec v zraku, površinski in pitni vodi, snegu, prsteh, hišnem 
prahu ter hrani rastlinskega in živalskega izvora. Onesnaževanje tal je bistveno zmanjšal preno-
vljen način filtracije v Žerjavu leta 1978, ko so dopolnili sistem filtrov iz steklenih vlaken z vre-
častimi filtri iz igličastega poliestra (Prpić-Majić 1996).

S posameznih proizvodnih mest (odkopi, topilnice) so nenadzorovano odvajali odpadne 
vode, ki so ogrožale reko Mežo. Nekatera gospodinjstva so rečno vodo uporabljala za zalivanje 
svojih vrtov, kar je posledično s svincem obremenilo tudi tla in rastje. Svinec nikoli ni ogrožal 
zajetij pitne vode. Prisotnost svinca v okolju se kaže na povečani absorbciji v človeškem orga-
nizmu (Prpić-Majić 1999).

8.2  OBMOČJE OBRAVNAVE

Zgornjo Mežiško dolino predstavlja povirje reke Meže od izvira pod Olševo (Govca 1930 
m) v občini Črna na Koroškem do naselja Poljane v mežiški občini. Od izvira dolvodno se na-
hajajo večja naselja Črna na Koroškem, Žerjav in Mežica, kjer prebiva okrog 7000 ljudi, katerih 
zdravje je ogroženo. Zaradi orudenja med triasom in pliocenom so na obeh bregovih Meže raz-
pršeni ostanki 12-ih manjših odkopov in 5-ih topilnic rude, kjer so izkoriščali mežiško rudišče 
(Zorc 1955; Grafenauer 1958; Štrucl 1960; 1984).

Dolina ima izrazito zaprto, zatišno lego, ki pa ni le posledica globoke gorske doline, tem-
več prav tako tudi njene lege na obrobju Celovške kotline, kar posredno stopnjuje pogostnost 
temperaturnih inverzij in s tem tudi onesnaženost ozračja (Špes 1998).

Začetki močnejšega obremenjevanja okolja s svincem v Zgornji Mežiški dolini segajo v 
prvo polovico 19. stoletja. Leta 1813 je bila bratoma Žerjav podeljena koncesija za taljenje 
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svinca. Rudnik svinca in cinka v Žerjavu, nahajališča rude v njegovi okolici ter predelava rude 

(topilnice) so temeljito poslabšali kakovost življenja v tej pokrajini. Onesnaženje so vnesli tudi 

v delovno okolje, ko je bilo pridobivanje svinca še precej primitivno, z nalaganjem rude na le-

sene plohe in zažiganjem. Da so v rudniških obratih opravljali zaposleni zelo nezdravo delo, 

poročajo že leta 1746. Tehnični razvoj rudarsko-metalurške dejavnosti je bil postopen, od prve 

svetovne vojne dalje, ko so predelavo rude pospešile potrebe po strelivu. Leta 1989 je nado-

mestila primarno surovino svinčevega sulfida (galenita) reciklaža starih akumulatorskih baterij 

(Polšak 2011).

Z zamenjavo surovin so pričeli nastajati novi ostanki (odpadki). Prvotno so odlagali žlin-

dre plavža, bobnastih peči in izrabljen gradbeni material metalurških naprav skupaj. Z razgra-

dnjo izrabljenih svinčevih kislinskih akumulatorjev so začeli odlagati tudi organske dele baterij 

in druge ostanke plastičnih mas: ostanke posod iz trde gume (ebonita) ter delno polipropilena, 

separatorje iz celuloze, polivinilklorida, gume ter drugi ostanke umetnih snovi (Primerjalna ... 

2002).

Slika 8.1: Žerjav, stara metalurška in nova proizvodna infrastruktura Tovarne akumulatorjev in 
baterij (TAB). • NATALIJA ŠPEH
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8.3  METODE DELA

8.3.1  BIOMONITORING IN ZDRAVJE PREBIVALCEV

V okviru programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja Nacionalni inštitut za javno 

zdravje (NIJZ), OE Ravne na Koroškem, letno spremlja vsebnost svinca v krvi triletnih otrok 

(starih od 24 do 48 mesecev) iz Zgornje Mežiške doline, vsakih 5 let pa je izvedena prevalenč-

na študija, ki vključuje otroke, stare od 0 do 72 mesecev ter devet let, primerjalno pa tudi sku-

pino iz sosednjih občin. Z izvedbo biomonitoringa je soglašala Komisija Republike Slovenije 

za medicinsko etiko. Podatke o vsebnosti svinca v krvi otrok območna enota NIJZ pridobiva s 

kapilarnim odvzemom vzorcev krvi. Na odvzem krvi so povabljeni vsi otroci ustrezne starosti, 

ki imajo stalno bivališče na območju občin Mežica in Črna na Koroškem. Izvaja jih laboratorij 

Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Za odvzem krvi posameznega otroka vnaprej pisno 

soglašajo starši oziroma skrbniki. Analize vsebnosti svinca so opravljene na Kliničnem inštitu-

tu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Uporabljena 

je metoda za določanje svinca v polni krvi. 

Svinec v biološkem materialu je določen z metodo masne spektrometrije z induktivno 

sklopljeno plazmo (ICP-MS). Uporablja se instrument ICP-MS (Agilent 7700, Japan); nena-

tančnost analiz za svinec v krvi v seriji pod 4 %, med serijami 5 % in netočnost +0,4 %. V ce-

lotnem obdobju sta zagotovljeni velika natančnost in točnost preiskav. 

8.3.2  PROSTORSKI VIRI

Prostorske vire smo obravnavali z vidika kakovosti tal in prostorske razmestitve nahajališč 

odpadkov (jalovine), tako imenovanih hald, kot posledice pridobivanja mineralnih surovin na 

proučevanem območju. Navezali smo se na terminologijo in evidenco funkcionalno degradi-

ranih območij, izdelano na Oddelku za geografijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 

(Izvedba druge faze … 2020).

Za predstavitev stanja vegetacije smo vključili podatke raziskave Inštituta za ekološke razi-

skave ERICo Velenje o sistematskem spremljanju kmetijskih in vrtnih tal, krme in zelenjadnic 

na območju Zgornje Mežiške doline med letoma 1989 in 2001 (Primerjalna ... 2002). 
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8.4  MERITVE IN REZULTATI

8.4.1  SVINEC IN KAKOVOST ZRAKA

Za onesnaženost okolja Zgornje Mežiške doline so krive predvsem dolgoletne emisije onesna-
ženega prahu v okolje. Najprej na malih lokalnih topilnicah, po letu 1893 pa je glavni vir onesna-
ženja postala velika topilnica v Žerjavu. Ogromne količine onesnaženega praha so se usedale na 
površje. Po postavitvi vrečastih filtrov leta 1978 se je količina dnevno emitiranega prahu zmanjšala 
s 5000 kg na 70 kg. Pred tem so bili inhalabilni delci v zraku pomemben vir izpostavljenosti živih 
organizmov in nežive narave svincu (Prpić-Majić 1996). 

Emisije prahu svinca v Zgornji Mežiški dolini so se pričele vidno zmanjševati, ko so v Žerja-
vu opustili primarno predelavo svinčevih surovin (Kladnik 2009), že pred uvedbo ukrepov vlade 
(Odlok … 2007). Za primerjavo s preteklimi razmerami in onesnaženjem zraka s svincem v Zgor-
nji Mežiški dolini navajamo povprečne letne vrednosti (v ng/m3) pred letom 1989. Podatki kažejo 
izboljšano stanje ozračja z uvedbo sanacijskih ukrepov (sistem filtracije) v Žerjavu leta 1978, po 
letu 1989 še namesto prvotne topilnice svinčeve rude uvedejo reciklažo baterij. V obdobju meri-
tev 1972–1989 so se letne vrednosti emisij svinca zmanjšale; v Črni na Koroškem 44-krat, v Me-
žici 22,1-krat, na merilnem mestu v Žerjavu so bile 13,6-krat manjše (preglednica 8.1).

Preglednica 8.1: Povprečne letne koncentracije svinca v zraku (v ng/m3) (Souvent 1991).
leto Črna na Koroškem Mežica Žerjav
1972 37.000 23.000 28.000
1975 22.600 6100 21.800
1980 1740 275 -
1985 1470 1220 2880
1989 840 1040 2060

- ni podatka

Meritve kakovosti zraka v Zgornji Mežiški dolini še vedno opravlja Agencija Republike Sloveni-
je za okolje (ARSO), prav tako analitski (laboratorijski) del so v skladu z Odlokom o območjih naj-
večje obremenjenosti okolja (2007) in Programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji 
Mežiški dolini (priloga Odloka). Arhiv meritev omogoča primerjavo podatkov povprečnih mesečnih 
koncentracij svinca v delcih PM10, merjenih na merilnem mestu Žerjav med letoma 2013 in 2020. 

Iz podatkov za dnevne meritve med letoma 2018 in 2020 smo izračunali mesečne povprečne 
vrednosti, da smo jih lahko primerjali z rezultati monitoringa iz obdobja 2013–2017, usklajenimi 
z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (2015), Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in 
policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (2006) ter Pravilnikom o ocenjevanju 
kakovosti zunanjega zraka (2011; 2015; 2017). Prikazali smo podatke za leta, ko so bili podatki 
meritev najbolj popolni: 2013, 2014, 2017, 2019 in 2020.
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Preglednica 8.2: Povprečne mesečne in letne koncentracije svinca (Pb) v delcih PM10 na merilnem 
mestu Žerjav, 2013–2020 (Kakovost zraka ... 2021).
mesec / leto (v ng/m3) 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020
januar 156 171 245 222 344 271 358
februar 234 256 259 635 216 394 588
marec 231 410 405 465 353 478 627
april 296 287 391 301 626 419 528
maj 153 233 - 276 339 233 237
junij 340 373 - 377 282 375 296
julij 266 270 - 321 368 249 316
avgust 363 347 - 145 - 196 343
september 260 383 - 214 - 486 585
oktober 253 488 - 398 - 524 502
november 215 417 - - - 260 541
december 248 273 - - - 377 -
letno povprečje 251,3 325,7 325,0 335,4 361,1 355,2 447,4
ciljna vrednost / mejna 
letna vrednost 500* 500* 500* 500* 500* 500* 500*

- ni podatka

* Mejna letna vrednost za svinec je 0,5 µg/m3. Zaradi primerjave z ostalimi težkimi kovinami so bili 
izvorni rezultati podani v ng/m3. 

Rezultati meritev (preglednica 8.2, slika 8.2) vsebnosti svinca v prašnih delcih PM10 za ob-
dobje 2013–2020 niso spodbudni. V opazovanem obdobju so se vrednosti svinca dvigovale. Tako 
obe trendni črti, za izhodiščno leto 2013 in zadnje podatke iz 2020, prikazujeta rast. Nobena ni 
presegla mejne vrednosti 500 ng/m3.

Povprečne mesečne vsebnosti svinca v letu 2013 so se gibale med nižkom 153 ng/m3 (maj) 
in viškom 363 ng/m3 v avgustu. Prvič so izmerjene vrednosti presegle ciljno (mejno) vrednost 
500 ng/m3 februarja 2017 (635 ng/m3). V istem letu se je mejni vrednosti približala tudi meritev 
marca (465 ng/m3). Mejna vrednost je bila presežena še aprila 2018 (626 ng/m3) in oktobra 2019 
(524 ng/m3). Največkrat so bile presežene vsebnosti svinca v letu 2020 (6-krat): februarja (588 
ng/m3), marca (627 ng/m3), aprila (528 ng/m3), septembra (541 ng/m3), oktobra (502 ng/m3) in 
novembra (585 ng/m3). Podatkom sledi trendna črta za isto leto, ki kaže večanje onesnaženosti 
zraka oziroma prisotnosti svinca v merjenem prahu v Zgornji Mežiški dolini. Bolj strmo naraš-
čajoč trend od januarja do decembra kaže trendna črta za izhodiščno leto 2013. Nobena ne pre-
seže mejne vrednosti 500 ng/m3. Približajo se ji ali jo prekoračijo mesečni podatki v hladnejšem 
obdobju leta (februar, marec, april, september, oktober, november), ko so meteorološke razme-
re nadrejene temperaturnemu obratu oziroma slabši prevetrenosti in zadrževanju hladnega zra-
ka v dnu ozke alpske in prostorninsko preskromne doline za nevtralizacijo dolinskih emisij (Plut 
2004). Primerjava letnih povprečnih koncentracij svinca v zraku med obdobjema 1972–1989 ter 
2013–2020 pokaže učinkovitost ekotehnoloških ukrepov. Povprečna vrednost v prvem obdobju 
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se je gibala med 37.000 in 840 ng/m3 (oba podatka veljata za Črno na Koroškem), rezultati pov-
prečnih letnih meritev v drugem obdobju pa med 251,3 in 447,4 ng/m3, kar predstavlja neugod-
en trend tudi za povprečno letno vrednost svinca v zraku na merilnem mestu Žerjav. 

Prvi podatki o vsebnosti svinca v zraku (prahu) so bili izmerjeni v letih 1967/68 (maj). Vred-
nosti svinca v zraku so bile med 1300 ng/m3 v Mežici do 84.000 ng/m3 v Žerjavu. V prvi polovici 
70-ih let so bile vsebnosti svinca v zraku med 5000 in 40.000 ng/m3, po letu 1978 (posodobljena 
tehnologija filtracije v Žerjavu) pa so močno padle (od 1000 do 3000 ng/m3) (Prpić-Majić 1996). 

Po preoblikovanju nekdanje delovne organizacije Rudniki svinca in topilnica Mežica danes 
deluje več samostojnih družb:

- TAB, Tovarna akumulatorskih baterij d.d., Mežica,

- Gradbeni materiali d. o. o. (v lasti TAB) in Podzemlje Pece d. o. o., Žerjav, Črna na Koroškem, 

- MPI, Reciklaža, metalurgija, plastika in inženiring d.o.o., Žerjav, Črna na Koroškem in 

- Energija RM iz Mežice kot delničarji TAB.

Medtem ko sta podjetji TAB in MPI zavezanca za okoljsko poročanje o proizvodni dejavno-
sti, za emisije podjetja Gradbeni materiali v Žerjavu ni na voljo podatkov o emisijah. Podjetje se 
ukvarja s predelavo mineralne surovine z odlagališča jalovine (halde), ki je nastala kot posledica 
rudarske oziroma topilniške dejavnosti na tem območju. Analiza, ki je bila opravljena v letu 2011 
na vzorcu mivke in peska za posipanje tega podjetja, kaže, da sta v materialu preseženi kritični 
vrednosti kadmija in svinca glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vred-
nostih nevarnih snovi v tleh (1996). Pri delovnem procesu in transportu prihaja do prašenja in s 
tem do vnašanja materiala v okolico, zato lahko sklepamo, da tudi to podjetje vpliva na onesnaže-
vanje s svincem in s kadmijem (Monitoring … 2011).
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8.4.2  IZBRANI KAZALCI DEMOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI  
ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE

Za predstavitev demografskih značilnosti, ki delno kažejo spremembe kakovosti okolja, smo 
primerjali naslednje kazalnike (preglednica 8.3): skupni prirast/1000 prebivalcev, gostota poseli-
tve, delež mladega prebivalstva in indeks staranja. Slednjega smo izbrali, da bi ocenili vitalnost 
občin Črna na Koroškem in Mežica ter naselja Žerjav. Nekatere podatke smo lahko vzporejali z 
državnim povprečjem.

Kazalnik skupnega prirasta na 1000 prebivalcev kaže demografsko nadpovprečnost obeh ob-
čin, primerjano s slovenskimi razmerami (+4,3), saj se je v obravnavanem obdobju 2005–2019 
skupni prirast povečal; v Črni na Koroškem za 10,1 in v Mežici za 22,1. Kazalec gostote prebi-
valstva ima v mežiški občini višji indeks, I2020/2010=97,84. Sicer sta obe opazovani občini pod slo-
venskim povprečjem (I2020/2010=102,57). Tudi indeks staranja v letu 2020 je bil v občini Mežica 
ugodnejši (172,3) od Črne na Koroškem (187,8), a manjši od državnega povprečja (132,9). Med 
letoma 2005 in 2020 je njegov porast (za 44,1) višji od slovenskega (za 26). 

Preglednica 8.3: Nekateri kazalniki za prikaz stanja demografskih virov v Zgornji Mežiški dolini 
(Prebivalstvo 2021).

kazalnik/občina
Črna na 
Koroškem Mežica Slovenija

skupni prirast2019 -5,5 8,4 7,2

skupni prirast2010 -16,5 -4,9 1,6

skupni prirast2005 -15,6 -13,8 2,9

sprememba2005-2019 10,1 22,2 4,3

gostota prebivalcev/občina, naselje*
Črna na 
Koroškem Mežica Žerjav* Slovenija

2020 (*2019) 21 136 51 103,6

2010 23 139 54 101

I2020/2010 91 97,84 94,44 102,57

indeks staranja 2020* 187,8 172,3 290 132,9

indeks staranja 2005 125,4 128,2 202,6 106,9

sprememba indeksa 62,4 44,1 87,4 26

delež prebivalstva <14 let, 2020 11,7 13,0 8,2 15,1

delež prebivalstva <14 let, 2011 11,8 12,6 9,8 14,2

delež prebivalstva <14 let, I2020/2011 99,15 103,17 83,67 106,34

*Vrednosti za Žerjav so za leto 2019.
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Za preostale kazalnike smo vključili naselje Žerjav, kjer so še vedno okoljski pritiski (indu-
strija s svincem) najmočnejši. Leta 1893 je bila tam postavljena centralna topilnica, še sedaj pa so 
tam locirane tovarne TAB d. d., MPI d. o. o. in Gradbeni materiali d. o. o. Za Žerjav velja naj-
nižja gostota poselitve, ki je v obravnavanem obdobju 2010–2019 upadala (I2019/2010=94,44). Naj-
manj obetajoč je indeks staranja, ki je v opazovanem obdobju 2005–2019 najbolj porasel, za 87,4. 
Vrednost 290 za leto 2019 predstavlja število prebivalcev, starih 65 in več, na 100 oseb, mlajših 
od 15 let. Tudi delež mladih prebivalcev <14 let je v Žerjavu najnižji (I2020/2011=83,67). Najbolj se 
slovenskemu povprečju (I2020/2011 =106,34) približa občina Mežica (103,17).

8.4.2.1  UGOTOVITVE BIOMONITORINGA 

V programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini je bil postavljen 
osnovni cilj – doseči vrednost svinca v krvi otrok pod 100 µg/l (Odlok … 2007). Določil ga je 
Center za nadzor in preprečitev bolezni (CDC) leta 1991, njegova dosegljivost pa je bila izkaza-
na z izvajanjem podobnih programov v praksi (Sheldrake in Stiefelman 2003). CDC je leta 2012 
postavil novo referenčno vrednost 50 µg/l, za svinec pa sploh ni določenega varnostnega praga in 
je vsaka prisotnost v telesu nezaželena. 

Druge okoljske raziskave so bile opravljene v obdobju 1989–2001 (Primerjalna ... 2002). 
Primerjalna študija je pokazala, da so koncentracije svinca v krvi otrok še vedno zelo visoke in na 
podlagi tega je takratni Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem leta 2004 preliminarno 
izvedel meritve koncentracij svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline. Spremljanje otrok se 
je nadaljevalo v naslednjih letih. Po sprejetju Odloka o območjih največje obremenjenosti oko-
lja (2007) in njegove priloge Programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški 
dolini. Rezultati so prikazani v obdobnih poročilih o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki jih objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje Ob-
močna enota Ravne (Poročilo … 2019). 

Preglednica 8.4: Gibanje števila udeleženih otrok v raziskavi.
leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N 20 42 50 70 73 74 116 110 84 61 66 83 89 90 87 87 100

Določen je kvantitativni cilj, da bo vrednost svinca v krvi otrok pod 100 µg/l (za 95 % vseh 
otrok iz Zgornje Mežiške doline). Število sodelujočih otrok se spreminja (preglednica 8.4, slika 
8.4).V prvih letih izvajanja se je zdel ta cilj enostavno dosegljiv, saj so vrednosti svinca v krvi otrok 
hitro padale. V letu 2007 je imel vrednost svinca v krvi nad 100 µg/l vsak drugi otrok, leta 2010 
samo še vsak peti, pozneje pa se je ugoden trend ustavil. Delež otrok z visoko vrednostjo svinca 
v krvi je obstal na okrog 10 %. Od leta 2016 se je ta delež precej spreminjal. Od 7,9 % (2016) 
je leta 2017 zrasel na 20 %, nato leta 2018 padel na 16,1% in 2019 še dalje padel na 4,6 % do 
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4 % deleža otrok v 2020. Zadnja rezultata kažeta, da je cilj že dosežen, vendar je treba upoštevati 
posebne razmere v okolju. V letu 2019 je vzorčenje krvi potekalo po daljšem deževnem obdobju, 
leto 2020 je bil čas pandemije. Zaradi meteoroloških razmer je bilo v okolju manj onesnaženega 
prahu, otroci so manj časa preživeli zunaj. V času pandemije je bilo zelo poudarjeno izvajanje hi-
gienskih ukrepov, kar je prav tako vplivalo na manjšo izpostavljenost otrok (Poročilo o … 2020). 

Primerjava obdobij 2006–2007, 2008–2009 in 2010–2011 pokaže, da je imela na začetku 
več kot polovica otrok visoke vrednosti (≥100 µg/l) svinca v krvi, ki je padel najprej na slabo pe-
tino in nato na desetino. Od leta 2010 so bila precejšna nihanja deleža, ki je padel že pod 10 %, 
nato pa v letih 2017 in 2018 znova zrasel na 20 % oziroma 16 %. V zadnjih dveh letih je bil naj-
nižji, obakrat tudi nižji od ciljne vrednosti 5 % (slika 8.3). 

Skladno z navodili in potrjeno referenčno vrednostjo CDC (Gilbert in Weiss 2006), 50 µg/l 
svinca v krvi, spremljamo tudi delež otrok z nizkimi vrednostmi svinca v krvi (< 50 µg/l). Rast 
tega deleža kaže napredek programa. Od začetnih meritev leta 2004, ko je delež znašal 5 %, kaže-
jo podatki stalen porast deleža z nihanji. V letu 2020 smo poročali o 80 % deležu triletnih otrok 
z manj kot 50 µg/l svinca v krvi (slika 8.3).
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Slika 8.3: Deleži otrok, starih tri leta, iz Zgornje Mežiške doline glede na izmerjene vrednosti svinca 
v krvi, obdobje 2004–2020 (Ivartnik ... 2021).
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Cilj dolgoročnega programa je doseči čim nižje vrednosti svinca v krvi pri otrocih Zgornje 
Mežiške doline. Rezultati kažejo, da vrednosti svinca v krvi otrok po letu 2010 niso več padale. Po 
porastu deleža otrok z visoko vrednostjo svinca v krvi v letih 2017 in 2018 je bil isti delež v zad-
njih dveh letih najnižji. Podatek sovpada z enostavno napovedjo trenda, ki kaže na dosego zastav-
ljenega cilja (<5 % otrok s povišano vrednostjo svinca v krvi) do leta 2022. Predvidevanja bo treba 
potrditi z rezultati meritev v prihodnjih letih (slika 8.5) (Poročilo o… 2020). 
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Slika 8.4: Število triletnikov iz Zgornje Mežiške doline glede na kategorije izmerjenih vrednosti 
svinca v krvi, obdobje 2004–2020 (Poročilo o … 2020).
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Slika 8.5: Deleži otrok z visoko vrednostjo svinca v krvi in napoved za prihodnja leta (zelena 
trendna črta) (Poročilo o… 2020). 
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Sočasno z odvzemom vzorcev krvi je območna enota NIJZ izvedla anketiranje staršev ozi-
roma skrbnikov otrok glede najpomembnejših dejavnikov tveganja za povišane vsebnosti svinca. 
Vsi udeleženci prejmejo pisno obvestilo o rezultatu vsebnosti svinca v krvi in navodila za nadalj-
nje zmanjševanje vnosa svinca v telo. Otroci z visokimi vrednostmi svinca v krvi poleg priporočil 
prejmejo tudi navodila o nadaljnjem spremljanju koncentracije svinca v krvi in zdravstvenega sta-
nja. Pri teh otrocih družinam nudimo tudi osebno svetovanje in ogled neposredne okolice in kraja 
otrokovega bivanja. Rezultati kažejo, da imajo otroci, ki živijo na najbolj onesnaženem območju, 
tudi največjo obremenitev s svincem v krvi ter da sta hišni prah in prst zelo pomembna dejavnika 
izpostavljenosti svincu v Zgornji Mežiški dolini (Ivartnik 2009).

8.4.3  PROSTORSKI VIRI

Obremenjevanje prostora z ostanki pridobivanja in predelave rude iz topilnic (haldami) se je 
nadaljevalo v odlaganje odpadkov iz dejavnosti pridobivanja svinca z reciklažo odpadnih akumu-
latorjev in baterij in proizvodnjo novih baterij in akumulatorjev.

8.4.3.1  STARA BREMENA 

Do leta 1995 so nastajala odlagališča jalovine (halde) kot posledica pridobivanja rude. So v 
bližini nekdanjih samostojnih pristopov ali raziskovalnih del do posameznih rudnih teles, kar je 
imelo za posledico okrog 250 jamskih podkopnih vhodov z velikim številom odlagališč jalovine 
ob vhodih, ki prekrivajo brežine dolin zlasti v okolici Žerjava. Ti nasipi so dokaj nestabilni, zato 
predstavljajo potencialno nevarnost za ljudi in imetje v dolini. Na območju delovanja rudnika 
Mežica je bilo popisanih 31 večjih odlagališč, ki so zavzemala širšo površino okrog 40 ha: površi-
ne platojev so merile okrog 7,5 ha, brežine pa 3,25 ha. Jalovino je sestavljal fino zrnat karbonatni 
material (apnenec in dolomit, ponekod tudi glinovci) s sledovi rude (Poročilo ... 1994; Primerjal-
na ... 2002). Številčnost, obseg in neporaslost hald predstavlja potencial ogroženosti virov okolja. 
Podatki popisa funkcionalno degradiranih območij (FDO) Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologije (Kartografski ... 2020) ne vključujejo obravnavanih površin s haldami. Obravnavane 
halde so bile med proučevanimi objekti Geološkega zavoda Slovenije (Poročilo … 2014), kjer so 
s popisom ugotavljali srednjeročni ali kratkoročni vpliv odlagališč odpadkov za okolje ali zdravje 
ljudi, oziroma njihov potencial onesnaževanja ter geomehansko stabilnost. 

Površine hald (Poročilo ... 1994) so na nadmorskih višinah od 1257 m (Peski) do 643 m (levi 
breg Meže). Površinsko največja ob popisu je bila Kavšakova halda v Žerjavu (na nadmorski viši-
ni 720 m, s površino 192.000 m2 odloženega materiala. Sledili sta halda Štopar (902 metra nad-
morske višine, 29.280 m2 površine jalovine), in Igrče s 23.200 m2 površine jalovinskih odpadkov.

Halda Glančnik (Polena), ob glavni cesti v bližini Mežice, je bila sanirana. Sanacija je bila 
nujna, saj je bila na haldi mešanica odpadkov (žlindra, izrabljen gradbeni material, odpadki 
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sekundarnih surovin in predelave, plastične mase in organski ostanki) je zaradi kemičnih reak-
cij povzročila leta 1995 tlenje in izhajanje plinov. Tako je danes na odlagališču urejeno (ognje-
varno) ločevanje odpadkov. Poskrbljeno je za odvajanje meteornih vod, površina odlagališča je 
pokrita.

Kavčnikova halda v Žerjavu, ocenjena na 5,5 ton jalovinskega materiala dolomitiziranega 
apnenca (Poročilo ... 1994; Primerjalna ... 2002), je bila namenjena proizvodnji mivke podjetja 
Gradbeni materiali d. o. o., ob izmerjenih vrednostih elementov: 0,15 % svinca in 0,65 % cinka 
(Primerjalna ... 2002).

Preostale halde ob nekdanjih revirjih in topilnicah so manjših razsežnosti, prepuščene na-
ravni sukcesiji gozdne vegetacije ter izpiranju padavin oziroma izcejanju vode v površinske 
vodotoke.

Glede na vsebnosti svinca v sedimentih vodotokov, ki odvodnjavajo eno ali skupino odla-
gališč na preučevanem območju, so bili podatki Geološkega zavoda Slovenije in mesta vzorče-
nja na vplivnem območju rudnika Mežica razdeljena v naslednje kategorije (preglednica 8.5, 
slika 8.8): 1) izmerjeno vsebnost svinca pod mejno vrednostjo je imel 1 vzorec v Črni na Ko-
roškem, 2) med mejno in kritično vsebnostjo svinca sta bila 2 vzorca sedimentov v Mežici in 4 
na območju Črne na Koroškem, 3) vsebnosti nad kritično in pod 2-krat kritično vrednostjo so 
izmerili 1-krat v Črni na Koroškem in 4-krat v Žerjavu, 4) vsebnosti svinca v sedimentu vodo-
tokov nad 2-kratno kritično  vrednostjo je imelo 5 vzorcev v Mežici, 2 v Črni na Koroškem in 
13 na območju Žerjava. Vsebnosti svinca najbolj onesnaženih sedimentov (nad 2-krat kritična 
vrednost) so bile med 704 in 46.200 mg/kg sedimenta (vzorec številka 7). Mejna vrednost je 85 
mg/kg, kritična pa 530 mg/kg (Uredba ... 1996; Poročilo … 2014).

Slika 8.6: Halda 
Glančnik na Poleni, 
v neposredni bližini 
je otroško igrišče. • 
MATEJ IVARTNIK
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Preglednica 8.5: Svinec v sedimentih vodotokov na vplivnem območju rudnika Mežica (Poročilo … 
2014).

kategorija onesnaženosti/vsebnost svinca

število 
vzorcev 
skupaj Mežica

Črna na 
Koroškem Žerjav

pod mejno vrednostjo 1 0 1 0
med mejno in kritično vrednostjo 6 2 4 0
nad kritično in pod 2-kratno kritično vrednostjo 5 0 1 4
nad 2-kratno kritično kritično vrednostjo 20 5 2 13

O preteklem razvoju in dejavnostih na obravnavanem območju pričajo tudi krajevna imena, 

na primer zaselek Šmelc na levem bregu Meže, vzhodno od sotočja s Toplo, Dolina smrti, od to-

pilnice ogolela pobočja Ostrčnjaka (812 m) ob desnem pritoku Meže južno od Žerjava.

8.4.4  MOŽNOSTI PRIDELAVE RASTLINSKE HRANE

Primerjalna študija okoljskih virov Zgornje Mežiške doline (2002) je pokazala posledice več 

desetletij trajajočega onesnaževanja prsti in rastlinskega materiala. Od skupaj 11 merilnih mest 

so pokazali vzorci prsti najbolj onesnažena travniška tla v bližini Žerjava (<2 km), dolvodno ob 

reki Meži ter v bližini rudnih nahajališč. Vsebnost svinca v krmi je presegala najvišje dovoljene 

Slika 8.7: Vplivno območja rudnika Mežica s prikazanimi odlagališči in vzorci sedimenta (Poročilo 
… 2014).
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vsebnosti (Pravilnik … 1990) na vzorčnih mestih severno od Žerjava v smeri proti Mežici, kjer so 
bila tudi tla najbolj onesnažena. Podatki inštituta ERICo Velenje pokažejo, da je vsebnost svinca 
v krmi presegala najvišje dovoljene vsebnosti (Pravilnik … 1990) na vzorčnih mestih severno od 
Žerjava v smeri proti Mežici, kjer so bila tudi tla najbolj onesnažena. Vsi vzorci tal z vrtov (N=18) 
so bili onesnaženi s svincem v razponu vsebnosti med 573 in 4470 mg/kg suhih tal (Uredba ... 
1996: mejna imisijska vrednost (MIV) = 85 mg/kg, opozorilna vrednost (OV) = 100 mg/kg in 
kritična imisijska vrednost (KIV) = 530 mg/kg) in so opozarjali na neprimernost za pridelavo hra-
ne za ljudi in živali. Podobno so kazale analize vrtnin. Predvsem listnata zelenjava je bila onesna-
žena s svincem v Žerjavu in Mežici ob odlagališču Polena. Vsebnosti svinca v korenju so bile na 
vseh vzorčevalnih mestih v okviru dovoljenih vrednosti. 

V okviru usmeritev (Navodila za kmetovanje … 2015) so bila pripravljena navodila za kme-
tovanje v degradiranem okolju Zgornje Mežiške doline. Z enotno slovensko tržno oznako ekolo-
ški kmetijski pridelek oziroma živilo (Pravilnik o ekološki ... 2010; Uredba … 2007; Uredba … 
2008) se danes predstavlja 42 obdelovalcem kmetijskih zemljišč na proučevanem območju Zgor-
nje Mežiške doline. Skladno s pogoji za certificirane ekološke izvajalce, vključene v nadzor kmetij-
skih pridelkov in živil, kmetuje v občini Črna na Koroškem 33 pridelovalcev, v občini Mežica pa 
9 (Seznam … 2020). Na Zemljevidu kmetij z ekološkim certifikatom (2021) jih je v občini Črna 
na Koroškem prikazanih 29, v občini Mežica pa 11 (Ekološke ... 2021).

8.5  SKLEPI 

Zgornja Mežiška dolina je z okoljskega vidika obremenjeno območje, saj so aktualne vrednos-
ti emisij svinca v zraku bistveno višje od vrednosti v neonesnaženem okolju. Neugodne klimatske 
razmere (slaba prevetrenost, temperaturni obrat) in predvsem industrijski viri poslabšujejo rege-
neracijske sposobnosti ozračja globoke in prostorninsko majhne alpske doline. 

Zbrani podatki o kakovosti zraka potrjujejo neprekinjeno obremenjevanje okolja s svincem. 
Vsebnost svinca v zraku je ob uvajanju prvih sanacijskih ukrepov upadla: 1) leta 1978 tehnično 
prenovljen sistem filtracije v topilnici ter 1989 nadomeščanje svinčeve surovine z recikliranjem 
akumulatorskih baterij v obdobju 1972–1989, najbolj na merilnem mestu v Črni na Koroškem 
(44-krat). 

Meritve koncentracij svinca v delcih PM10 v zraku za obdobje 2013–2020 kažejo, da pov-
prečne letne koncentracije sicer ne presegajo letne mejne vrednost za Pb 500 ng/m3, dosegajo pa 
okoli 2/3 te vrednosti. To je še vedno neprimerno več kot v drugih okoljih, kjer ni industrije svin-
ca. Ker so bile koncentracije svinca v zraku v preteklosti neprimerno višje, so posledično močno 
onesnažene tudi prsti. Onesnaženje že prekomerno obremenjenega okolja se še stopnjuje. Zaradi 
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umestitve intenzivne rudarsko-topilniške dejavnosti in drugih gospodarskih dejavnosti v seda-
njem času (na primer predelava gradbenega materiala) neposredno ob in v bivalno okolje so v pro-
učevani pokrajini očitne posledice degradacije okolja, ki smo jih povezali s podatki o prebivalstvu. 
Demografsko prihodnost in vitalnost okoljsko obremenjenega in obmejnega območja ZMD smo 
ocenili s pomočjo statističnih demografskih podatkov. 

Skupni prirast med letoma 2005 in 2019 je v obeh proučevanih občinah nad slovenskim pov-
prečjem (4,3); Črna na Koroškem +10,1 in Mežica +22,2. Slabše od povprečnih slovenskih raz-
mer (I2020-2010=102,57) se kaže gostota poselitve obravnavanega območja; podatki za naselje Žer-
jav (I2019-2010=94,44) in občini Mežica (I2019-2010=97,84) ter Črna na Koroškem (I2019-2010=91) kažejo 
padajoč trend v zadnjem desetletju. Vitalnost prebivalstva smo prikazali še z indeksom staranja in 
deležem prebivalstva, starega do 14 let. Indeks staranja v letu 2020 najmanj obeta v Žerjavu (290), 
sledita Črna na Koroškem (187,8) in Mežica (172,3). Vsi trije presegajo slovensko povprečje v is-
tem letu (132,9). Tudi porast indeksa v zadnjih 15-ih letih je bil največji v Žerjavu, za 87,4. Naj-
nižji delež prebivalcev od 0 do 14 let v letu 2020 je v Žerjavu (8,2 %), sledita Črna na Koroškem 
(11, 7 %) in Mežica (13,0 %), vsi pod državnim povprečjem (15,1 %). V enakem vrstnem redu 
si sledijo indeksi za isti kazalec v obdobju 2011–2020.

Leta 2007 so se v okolju Zgornje Mežiške doline pričeli izvajati ukrepi za zmanjšanje izposta-
vljenosti prebivalcev svincu. Ukrepi so usmerjeni predvsem zmanjševanju izpostavljenosti otrok 
onesnaženemu prahu. Opazovanje zdravja prebivalcev z metodo biomonitoringa triletnih otrok 
od leta 2004 do 2010 kaže dobre rezultate s padanjem vsebnosti svinca v krvi. Do vključno leta 
2007 je bila presežena mejna (referenčna) vrednost za svinec v krvi pri več kot tretjini otrok. Pr-
votna referenčna vrednost 100 µg/l svinca v krvnem vzorcu je bila leta 2012 zmanjšana na 50. Od 
leta 2010 dalje ugotavljamo nihanje deleža preseženih vrednosti svinca v izmerjenih vzorcih, ki je 
padel že pod 10 %, nato pa v letih 2017 in 2018 znova zrasel na 20 % oziroma 16 %. V zadnjih 
dveh letih je bil najnižji, obakrat celo nižji od ciljne vrednosti 5 %. Leta 2012 je bila zmanjšana 
referenčna vrednost na 50. Pozitivno je, da se zvišuje delež triletnikov iz Zgornje Mežiške doline 
z vrednostjo do 50 µg/l svinca v krvnem vzorcu (80 % leta 2020). Nadaljnji biomonitoring izva-
janja ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti svincu na območju Zgornje Mežiške doline bo na-
menjen vedno bolj kompleksni sestavi dejavnikov, ki vplivajo na zdravje prebivalcev, in presegajo 
zgolj spremljanje emisij.

Stanje prostorskih virov smo prikazali na podlagi podatkov Primerjalne študije (2002) bio-
monitoringa rastlinske hrane in obremenjenosti tal, tudi zaradi odlagališč odpadkov rudarjenja 
in obstoječe industrije. Najbolj s svincem onesnažena tla so se izkazala med Žerjavom in Mežico; 
vsebnost svinca v vzorcih prsti je presegala mejno vrednost za 6,7–52,6-krat. Poznejših meritev, 
ki bi preverile uspešnost ukrepov na področju pridelave rastlinske hrane, ni bilo. Zaradi za zdrav-
je ljudi neustrezne kakovosti analiziranih vrtnin, najbolj v bližini Žerjava in Mežice (odlagališče 
Polena), so uvedli ukrepa pranja prsti (Mežica) ter vzpostavitev varnih vrtov (dvignjene, pokrite 
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grede v Žerjavu, brez stika z zunanjim zrakom). Ekološko kmetovanje uspeva 29 pridelovalcem v 
črnjanski občini in 11 v mežiški. 

Na območju Zgornje Mežiške doline je bilo evidentiranih 31 hald. Skupna površina odlaga-
lišč jamske jalovine je bila 40,0 ha; od tega je površina platojev 7,5 ha, ostale površine odlagališč 
so brežine precej strmega naklona z naravnim nasipnim kotom, zanje so izdelane prostorske rešit-
ve za ozelenitev. V celoti sanirana je bila ena halda (Glančnik, Polena), največja Kavšakova halda 
(192.000 m2) se uporablja s koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine podjetja Gradbeni mate-
riali d. o. o. Terensko vzorčenje neposredno ob haldah je pokazalo dvakratno preseganje vsebnosti 
kritične vrednosti za svinec v sedimentih vodotokov, ki odvodnjavajo odlagališča na proučevanem 
območju na 10 lokacijah (od 31). 

Nadaljevanje metalurške in gradbene dejavnosti na proučevanem območju sovpada s prika-
zanimi okoljski pritiski (reemisije). Prebivalstvo in njegovo zdravje potrebujeta dodatno skrb in 
pozornost. Nujno je nadaljevati z izvedbo Programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na 
obravnavanem območju ter prednostno, s sanacijo površin z jalovino (slika 8.7) lokalnih skupnos-
ti Mežica in Črna na Koroškem. Obe sta namreč usmerjeni v turistične vsebine, po vzoru sosednje 
Avstrije, na primer Podklošter v Spodnji Ziljski dolini.
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9   
OCENA RAZVOJA EKONOMSKE AKTIVNOSTI 
SLOVENIJE S POMOČJO ANALIZE 
OSVETLJENOSTI POVRŠJA

9.1  UVOD

Bruto domači proizvod (BDP) je najpogosteje uporabljeni socio-ekonomski kazalec dr-
žavnih statistik v globalnem merilu (Boyd in Banzhaf 2007). Gre za tržno vrednost vseh do-
končanih proizvodov in storitev, ki so bili ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju 
(letu). Z njim dobimo vpogled v gospodarsko aktivnost države, spremljamo lahko njen razvoj 
in stopnjo ekonomske rasti (Finančni slovar 2018). Težava se pojavi, kadar nas zanimajo regi-
onalne ali celo lokalne razlike v ekonomski aktivnosti (Zhao s sodelavci 2017). Na tem mestu 
se običajno lahko naslonimo na posredne (proxy) prostorske kazalce. Tukaj lahko izpostavimo 
podatke s socialnih omrežij, mobilnih telefonov in satelitov (Jean s sodelavci 2016). Prav sle-
dnji so bili do sedaj najpogosteje uporabljeni za oceno regionalne ekonomske aktivnosti (Doll, 
Muller in Elvidge 2000; Elvidge s sodelavci 2014; Li in Fang 2014; Zhao s sodelavci 2017) z 
uporabo tako imenovanega dnevno-nočnega spektralnega kanala. Seveda imajo tudi tovrstni 
podatki nekaj omejitev. Njihova uporabnost je zmanjšana v predelih, kjer ljudje živijo pod pra-
gom revščine (kjer je osvetljenost površja posledično konstanto nizka) (Jean s sodelavci 2016) 
ter, do nedavnega, v predelih mestnih središč, kjer so nekatere vrednosti osvetlitve površja pre-
segle občutljivost senzorja na satelitih (Doll, Muller in Elvidge 2000; Lo 2002). Danes dodaten 
problem predstavljajo tudi LED svetilke, ki jih senzorji na trenutno aktivnih satelitih preprosto 
ne zaznavajo. Kljub temu so številni avtorji (Henderson, Storeygard in Weil 2012; Yue, Gao in 
Yang 2014; Yu s sodelavci 2015) pripravili različne prostorske statistične modele, ki izboljšuje-
jo prostorsko ločljivost spremenljivke BDP. Elvidge s sodelavci (2014) pa izpostavlja, da je po-
vezava med kazalcema BDP in osvetljenostjo površja najmočnejša, značilno linearna, v državah 
v razvoju. Posledično je v teh državah tudi največ študij o regionalnih razlikah v BDP-ju (Li s 
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sodelavci 2013; Forbes 2013; Dai, Hu in Zhao 2017; Cao s sodelavci 2016). V Evropi, kjer v 

številnih državah že veljajo uredbe proti svetlobnemu onesnaževanju, je povezava med omenje-

nima kazalcema veliko bolj kompleksa. V Sloveniji takšna uredba velja od leta 2007 naprej, a so 

trendi osvetljenosti površja in posredno ekonomske aktivnosti kljub temu po večini države še 

naprej značilno pozitivni (Žiberna in Ivajnšič 2018; Žiberna in Ivajnšič 2020; Žiberna 2020). 

Gre torej za proces, ki ima z vidika človekovega napredka pozitiven, z vidika obremenjevanja 

okolja pa negativen predznak.

V prispevku smo se osredinili na podatke satelitov DMSP (angleško Defense Meteorologi-

cal Satellite Program) in Suomi NPP (angleško Suomi National Polar Orbiting Partnership). Vsi 

so v lasti ameriške Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (angleško National Oceanic and 

Atmospheric Administration [NOAA]). Sateliti serije DMSP so opremljeni s številnim senzorji 

(OLS, SSM/I, SSM/T2, SSJ/4, in tako dalje), ki pridobivajo podatke o površju Zemlje. Sen-

zor OLS (angleško Operational Linescan System) je praviloma namenjen za monitoring oblakov, 

hkrati pa v infrardečem spektru zaznava tudi termične emisije (angleško Nightime Lights) na 

površju Zemlje (Mellander s sodelavci 2015). Suomi NPP je naslednik serije satelitov DMSP. 

Njegov paket senzorjev VIIRS (angleško Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), med dru-

gim, v nočnem kanalu beleži radianco (gostoto toka sevane energije) v nW/cm2/sr. Gre za na-

predek tako v prostorski ločljivosti (iz 1 na 0,5 km2 na slikovno enoto) kot v občutljivosti za-

znanih podatkov (iz digitalnega števila z razponom 0–63 na količinsko vrednost sevane energije 

na slikovno enoto).

Podatki omenjenih satelitov so uporabljeni za oceno razvoja ekonomske aktivnosti na ob-

močju Slovenije. Podrobneje nas je zanimalo:

- kakšna je povezava med kazalcema BDP na prebivalca in osvetljenostjo površja v Sloveniji,

- kakšni so trendi obeh kazalcev v časovnem intervalu delovanja obravnavanih serij satelitov 

(1992–2020),

- kakšen je časovni prostorski odtis osvetljenosti površja oziroma ekonomske aktivnosti v 

Sloveniji,

- v katerih statističnih regijah smo beležili ekonomsko aktivnost med obravnavanimi 

časovnimi okni ter

- kakšen je razvoj ekonomske aktivnosti v koroški statistični regiji v luči osvetljenosti 

površja in koeficienta razvitosti občin?
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9.2  METODE DELA

9.2.1  BAZE PODATKOV IN NJIHOVA PRED-OBDELAVA

Časovno vrsto letnih globalnih prostorskih podatkov serije satelitov DMSP/OLS, ki pokriva 
časovni interval 1992–2012, smo pridobili na prosto dostopnem spletnem portalu ameriške Na-
cionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) (Version 4 … 2021). Letni podatki satelita Suomi 
NPP/VIIRS za časovni niz 2013–2020 so dostopni na portalu Earth Observation Group (Elvidge 
s sodelavci 2013), ki deluje pod okriljem NOAA. V obeh primerih gre za globalne podatke, zato 
smo jih za analizo prostorsko omejili na območje Slovenije. Poligone državne meje, statističnih 
regij in občin smo pridobili s pomočjo aplikacije STAGE Statističnega urada Republike Slovenije 
(STAGE 2021). Podatke o kazalcu BDP na prebivalca v Sloveniji med letoma 1992 in 2020 smo 
pridobili s portala Worldbank (World Bank 2021). Kazalec koeficient razvitosti občin (KRO) za 
obdobje 2009–2020 pa smo pridobili pri Ministrstvu za finance Republike Slovenije. Slednji je 
sestavljen iz več kazalcev (bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za 
dohodnino na prebivalca občine, število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva 
občine, indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti na območju obči-
ne, stopnja delovne aktivnosti na območju občine, oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih 
komunalnih služb [delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo], opremljenost s 
kulturno infrastrukturo [kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture], delež ob-
močij Natura 2000 v občini in poseljenost občine), ki zaobjemajo splošen razvoj občin.

Zaradi različne občutljivosti senzorjev na seriji satelitov DMSP/OLS smo podatke v nada-
ljevanju kalibrirali, pri čemer smo uporabili protokol in algoritme iz študije Elvidga s sodelavci 
(2014). Da bi lahko uporabili celoten časovni niz, sicer različnih podatkov o osvetljenosti površja, 
smo v nadaljevanju vse satelitske podobe (DMSP/OLS in Suomi NPP/VIIRS) transformirali 
tako, da smo pridobili enotno mersko lestvico slikovnih enot z vrednostmi med 0 in 1.

9.2.2  SPREMENLJIVKE SOL, PROSTORSKI TREND  
OSVETLJENOSTI POVRŠJA TER KRO

Da bi ugotovili kakšna je povezava med kazalcema BDP na prebivalca in osvetljenostjo 
površja (ekonomsko aktivnostjo), smo za vsako časovno okno izračunali spremenljivko vsota sli-
kovnih enot (angleško Sum Of Lights [SOL]) na izbrano prostorsko enoto (bodisi državo, statistič-
no regijo ali občino). Pri podobah serije satelitov DMSP/OLS smo upoštevali vse slikovne eno-
te nad mejno vrednostjo digitalnega števila 6 (DN>6) (Elvidge s sodelavci 2014). Pri podobah 
satelita Suomi NPP/VIIRS pa smo mejne vrednosti za izračun spremenljivke SOL za vsako leto 
pridobili tako, da smo izračunali povprečne vrednosti radiance na kontrolnem poligonu v sever-
nem Jadranu. 
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Za oceno regionalnih razlik v ekonomski aktivnosti na območju celotne Slovenije med le-
toma 1992 in 2020 smo izračunali prostorski trend osvetljenosti površja, ki prikazuje hitrost na-
raščanja ali zmanjševanja osvetljene površine za vsako slikovno enoto (~ 1 km2). Uporabili smo 
orodje CurveFit (USGS 2013) v programskem okolju ArcGIS (ESRI 2020) ter preprosto linearno 
enačbo in pripadajoči t-preizkus (α=0,05) za preverjanje statistične značilnosti smernega koefici-
enta. Zaradi različne narave zajemanja podatkov, smo obravnavi časovni interval transformiranih 
podob serije satelitov DMSP/OLS (1992–2012) in Suomi NPP/VIIRS (2013–2020) obravna-
vali ločeno. Izračunane vrednosti smernih koeficientov smo v obeh časnih presekih (1992–2012 
in 2013–2020), ki v našem primeru kažejo hitrost spreminjanja osvetljenosti površja v relativni 
skali, nato sešteli. Na ta način smo premostili problem siceršnje nezdružljivosti »surovih« podob 
obravnavanih satelitov (merski enoti podob sta namreč različni [DMSP/OLS=DN; Suomi NPP/
VIIRS=nW/cm2/sr]). 

Da bi ugotovili, kdaj so katere regije beležile večjo ekonomsko aktivnost, smo izračunali inde-
kse vhodne spremenljivke SOL za časovna okna 1992–2002, 2002–2012, 2012–2020 ter 1992–
2020. V zaključni fazi raziskave pa smo podrobneje analizirali trende osvetljenosti površja v ob-
činah koroške statistične regije. Hkrati smo testirali ali spremenljivka SOL zadovoljivo ponazarja 
ekonomsko aktivnost na manjših prostorskih administrativnih enotah (občinah). V ta namen smo 
izračunali in preverili ujemanje povprečnih verižnih indeksov (=geometrijskih sredin) spremen-
ljivk SOL in KRO v občinah koroške statistične regije med letoma 2009 in 2020.

9.3 REZULTATI Z RAZPRAVO

9.3.1 ZVEZA MED SPREMENLJIVKAMA SOL IN BDP V SLOVENIJI

Slovenija po ugotovitvah Elvidgea s sodelavci (2014) sodi v skupino evropskih držav (Češka, 
Poljska, Črna gora, …), za katere je značilno, da je osvetljenost površja naraščala kljub postopne-
mu zmanjševanju števila prebivalcev med letoma 1992 in 2012. Zveza med BDP-jem (na prebi-
valca) in SOL je zmerno pozitivna (r=0,52; p<α; α=0,05) (slika 9.1A). Močna zveza med omenje-
nima kazalcema pa je značilna za države v razvoju (Kitajska, Maroko, Malezija, …) (Chen in Long 
2019). Če poenotimo (Z-standardiziramo) mersko lestvico obeh kazalcev in prikažemo njun ča-
sovni razvoj (slika 9.1B) ugotovimo, da sta si trenda podobna. Sicer BDP na prebivalca na ob-
močju Slovenije narašča bolj linearno kot spremenljivka SOL, a je razlika v smernem koeficientu, 
v obravnavanem časovnem intervalu 1992–2020, dokaj majhna (0,04/leto). Sklepamo lahko, da 
lahko s proxy podatkom osvetljenosti površja zadovoljivo ocenimo regionalne, morda celo lokal-
ne, razlike v ekonomski aktivnosti v Sloveniji.
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Slika 9.2: Prostorski trend osvetljenosti površja v relativni skali (0,05=5 %/leto). Rdeči odtenki 
prikazujejo pozitiven, zeleni odtenki pa negativen smerni koeficient linearnega trenda.
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9.3.2  PROSTORSKI TREND OSVETLJENOSTI POVRŠJA

Regresijska analiza slikovnih enot obeh časovnih serij transformiranih satelitskih podob je omo-
gočila izdelavo slike 9.2. Z združitvijo podob smernih koeficientov serije DMSP/OLS in Suomi 
NPP/VIIRS lahko prepoznamo razvoj prostorskega vzorca osvetljenosti površja (ekonomske aktiv-
nosti) v Sloveniji med letoma 1992 in 2020. Zaznavna sta procesa urbanizacije in suburbanizacije. 
Vedno bolj so osvetljena/aktivna tudi podeželska območja. Slikovne enote zelenih odtenkov nakazu-
jejo postopno zmanjšanje osvetljene površine z največjo hitrostjo do -2 % na leto. Slednje lahko opa-
zimo praktično v vsakem večjem naselju v Sloveniji. Gre za pomanjkljivost v podatkih časovne serije 
podob DMSP/OLS, v katerih zaradi nezmožnosti beleženja večjih digitalnih števil (zgornja meja je 
63), slabo ločimo s svetlobo nasičena območja (Elvidge s sodelavci 2014; Žiberna in Ivajnšič 2018; 
Žiberna in Ivajnšič 2020). Izračunani negativen trend je na ta način realen le na redko ali nepose-
ljenih predelih Slovenije kar bi lahko posredno povezali s procesom demografskega praznjenja. Pro-
blematičen je tudi drugi konec merske lestvice linearnega trenda. Visok pozitiven smerni koeficient 
(tudi do +5 % na leto) beležimo tudi na območjih ponoči osvetljene športne infrastrukture. Na tem 
mestu lahko izpostavimo predvsem območja z nočno smuko. Na te pozitivne anomalije nas dodat-
no opozarja statistična neznačilnost smernega koeficienta linearnega trenda (slika 9.2). Naraščanje 
osvetljenosti površja na teh območjih ni postopno temveč, bolj ali manj, stohastično. V večjem delu 
države vseeno beležimo značilno linearno naraščanje osvetljenosti površja, kar dokazuje postopno 
povečanje ekonomske aktivnosti, a hkrati povečanje svetlobne onesnaženosti.

9.3.3  OCENA REGIONALNE DINAMIKE EKONOMSKE AKTIVNOSTI 

Časovna serija spremenljivke SOL omogoča vpogled v dinamiko skupne osvetljene površine po 
poljubnih administrativnih enotah. Na tem mestu primerjamo statistične regije Slovenije po časov-
nih oknih 1992–2002, 2002–2012, 2012–2020 ter 1992–2020. Slika 9.3 prikazuje vrednost in-
deksov spremenljivke SOL za posamezno statistično regijo v danem časovnem preseku. Med letoma 
1992 in 2002 se je praktično v vseh statističnih regijah v Sloveniji delež osvetljene površine povečal. 
Še najbolj izstopata jugovzhodna Slovenija in pomurska statistična regija. V prvi se je v tem časov-
nem obdobju osvetljena površina povečala za 71 %, v drugi pa za 57 %. Tema dvema v zaporedju 
sledijo posavska (37 %), zasavska (31 %), goriška (24 %) in osrednjeslovenska (21 %). V naslednjih 
desetih letih je povečanje skupne osvetljene površine na območju celotne Slovenije še bolj drastič-
no. Predvsem so v ospredju jugovzhodna Slovenija, primorsko-notranjska, koroška in zasavska stati-
stična regija. V zadnjih osmih letih (2012–2020) ocenjujemo večjo ekonomsko aktivnost v goriški, 
primorsko-notranjski, jugovzhodni Sloveniji in gorenjski statistični regiji. Če obravnavamo časovni 
presek 1992–2020 ugotovimo, da se le v treh statističnih regijah skupna osvetljena površina ni pod-
vojila (podravska, savinjska in obalno-kraška). Sicer takšni kazalci po eni strani posredno dokazuje-
jo obstoječo razliko v gospodarski razvitosti Slovenije, po drugi pa vzbujajo skrb z vidika svetlobne-
ga obremenjevanja okolja. V Sloveniji je danes temno nebo bolj izjema kot pravilo (Žiberna 2020). 
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Seveda zveza med naraščanjem osvetljene površine in gospodarsko rastjo ni v vseh regijah značilno 

linearna, hkrati pa se s časom spreminja (pravilo več osvetljene površine=večja ekonomska aktivnost 

ponekod posledično drži bolj, drugod pa manj).

9.3.4  OCENA EKONOMSKE AKTIVNOSTI KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE 

Iz slike 9.3 lahko razberemo, da je koroška statistična regija pridobivala na osvetljeni površini 

med celotnim časovnim nizom 1992–2020. Največ med letoma 2002 in 2012 (64 %). V vzhod-

ni kohezijski regiji zaseda tretje mesto za jugovzhodno Slovenijo in notranjsko-kraško regijo. Od 

leta 1992 se je na Koroškem osvetljena površina povečala za 2,4-krat. Na podlagi slike 9.4 lahko 

Slika 9.3: Razvoj spremenljivke SOL po obravnavanih časovnih oknih.
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nekoliko podrobneje ocenimo stanje ekonomske aktivnosti v koroški statistični regiji. Prostor-
skemu trendu (smernemu koeficientu linearnega trenda) smo dodali povprečno vrednost kazal-
ca KRO. Če ignoriramo že omenjene pomanjkljivosti podatkov iz zornega kota, bodisi visokih 
vrednosti v občini Ribnica na Pohorju, ki so posledica nočne smuke, ali nizkih vrednosti v mes-
tu Slovenj Gradec (prenasičenost slikovnih enot), lahko sklepamo, da je ujemanje med trendom 
osvetljenosti površja in kazalcem KRO dobro (r=0,59; p<α; α=0,10).

Sicer ima dobršen del koroške statistične regije statistično neznačilen linearen trend osvetli-
tve površja (slika 9.2), zato je v tem primeru boljše, če ekonomsko aktivnost proučujemo bodisi s 
polinomsko enačbo ali s spremenljivko SOL (slika 9.5). Razvoj slednje smo povezali z gibanjem 
kazalca KRO, pri čemer smo uporabili geometrijsko sredino verižnih indeksov za časovni inter-
val 2009–2020. Rezultati dokazujejo pozitivno povezavo med naraščajočima kazalcema KRO in 
SOL v občinah koroške statistične regije (slika 9.5). Povedano drugače, v občinah s hitrejšim ra-
zvojem (Prevalje, Vuzenica, Podvelka, Mežica, Mislinja) beležimo tudi več skupne osvetljene povr-
šine. Če povečamo interval zaupanja naše analize (na α=0,10), je omenjena povezava, kljub majh-
nemu vzorcu, tudi mejno statistično značilna.

9.4  ZAKLJUČEK

Človekov prostorski odtis se s časom povečuje. Če sestavimo koordinatni sistem s kazalce-
ma HDI (angleško Human Developemet Index) in EF (angleško Ecological Footprint) ugotovimo, 
da razvite države sveta (tudi Slovenija) in države v razvoju, s trenutnim življenjskim slogom ljudi, 
prekomerno izkoriščajo obstoječe naravne danosti (biokapaciteto). Portal GFN (angleško Global 
Footprint Network) opozarja, da v globalnem merilu, po trenutnih trendih, naš planet preobreme-
njujemo za 73 %. Povedano drugače, zagotavljanje gospodarske/ekonomske produktivnosti terja 
davek v velikosti 1,73 Zemlje. Načrt kako zagotoviti nadaljnji gospodarski razvoj držav in zmanj-
šati njihov ekološki odtis, oziroma kako uresničiti trajnostni razvoj je, po navedbah strokovnjakov, 
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jasen. Rifkin (2013; 2014; 2019) podrobno predstavlja potencialne rešitve, ki so po večini pove-
zane z menjavo energetskih virov (iz fosilnih na obnovljive), z vzpostavitvijo nove odprte gospo-
darske platforme »internet stvari« ter z okoljskimi vrednotami milenijcev. Nekateri izpostavljeni 
ideološki koncepti so danes ponekod že realnost (na primer internet informacij, elektrifikacija 
transporta, energetska neodvisnost od fosilnih goriv, …).

Tudi Slovenija mora kot članica EU, od leta 2015 naprej, v sklopu Agende Organizacije zdru-
ženih narodov 2030 uresničevati strateške cilje za trajnostno prihodnost Evrope. Gre za 17 ciljev, 
ki se med drugim osredinjajo na:

- človekovo dostojanstvo,
- regionalno in svetovno stabilnost,
- »zdrav« planet,
- poštene in odporne družbe in 
- uspešna gospodarstva. 

Naši rezultati dokazujejo, da je vrzel med zagotavljanjem gospodarske rasti in »zdravega« pla-
neta še velika. Skoraj na celotnem območju Slovenije se je ekonomska aktivnost in s tem svetlobna 
onesnaženost, v primerjavi z letom 1992, vsaj podvojila. Tudi v koroški statistični regiji prevladu-
jejo pozitivni trendi ekonomske aktivnosti. Osvetljenost površja je kot derivat satelitskih podob, 
z določeno mero previdnosti, lahko dober indikator gospodarskega razvoja tudi na krajevni ravni.

Povzamemo lahko, da so podatki serije satelitov DMSP/OLS in Suomi NPP/VIIRS zadovo-
ljiv proxy podatek za oceno ekonomske aktivnosti prebivalcev tako na globalnem, nacionalnem, 
in z določeno mero previdnosti tudi na regionalnem in lokalnem nivoju. Zanimivo je, da iz-
postavljene pomanjkljivosti teh podatkov, ob uporabi dodatnih prostorskih kazalcev, lahko odpra-
vimo (Zhang, Schaaf in Seto 2013; Cao s sodelavci 2016; Dai, Hu in Zhao 2017).Tudi v našem 
primeru bi lahko s pomočjo indeksa NDVI odpravili svetlobno prenasičenost urbanih središčih 
in ponoči osvetljene športne infrastrukture. Nekatere študije pa ponujajo tudi izboljšavo prostor-
ske ločljivosti obravnavanih produktov daljinskega zaznavanja (Chen in Long 2019). Kakorkoli, v 
prihodnosti bo treba na satelite ali druge platforme daljinskega zaznavanja (brezpilotne zrakoplo-
ve = drone) namestiti senzorje, ki beležijo tudi vse pogostejšo LED svetlobo, ki je energijsko manj 
potratna a, z okoljskega vidika, še bolj škodljiva. 

Tovrstne študije imajo visoko aplikativno vrednost, saj omogočajo vpogled v prostorsko dina-
miko procesa, ki ima z vidika človekovega napredka pozitiven, z vidika obremenjevanja okolja pa 
negativen predznak. Informacijska dualnost rezultatov je še kako dobrodošla pri prostorskem in 
urbanem planiranju ter implementaciji izpostavljenih smernic trajnostnega razvoja.

ZAHVALA: Študijo je omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
v sklopu programske skupine »Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih 
prostorih v preteklosti in sedanjosti« (P6-0372).
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10   
(NE)POVEZANOST ČLENOV  
GOZDNO-LESNE VERIGE V DRAVSKI DOLINI

10.1  UVOD

Dravska dolina vključuje tri mikroregije: osrednjo Dravsko dolino, obmejno Podravsko hribovje 
(Kozjak s Košenjakom) in Pohorsko Podravje (Zgonik 1977; Jurač 2014). V upravnem smislu jo sesta-
vlja osem občin, ki se glede na gospodarsko učinkovitost (Perpar 2014; 2016) uvrščajo v dve skupini, 
in sicer med: (1) občine s prevladujočo zaposlitvijo v industriji (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob 
Dravi) in (2) razvojno najbolj problematične občine (Podvelka, Ribnica na Pohorju, Selnica ob Dra-
vi in Ruše).

Za Dravsko dolino je značilna nadpovprečna gozdnatost: v prvi četrtini 21. stoletja gozd pokriva 
71 % ozemlja v občinah Dravske doline (Podatki o rabi zemljišč … 2021). V občinah Ribnica na Po-
horju, Ruše in Podvelka gozd pokriva več kot 80 % površine (slika 10.1). 

V Dravski dolini delujeta dve Območni enoti (OE) Zavoda za gozdove Slovenije: OE Slovenj 
Gradec (za občine Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi, Vuzenica, del občine Ribnica na Pohorju, del 
občine Podvelka) in OE Maribor (za občine Selnica ob Dravi, Ruše, del občine Ribnica na Pohorju, 
del občine Podvelka). Na celotnem proučevanem območju se prepletajo alpsko-celinski in deloma pa-
nonski klimatski vplivi. Na območju OE Slovenj Gradec je zaradi človekovih vplivov drevesna sestava 
zelo spremenjena v primerjavi z naravnim stanjem: v veliki meri so zastopani iglavci (84 %), prevladu-
je smreka; delež listavcev se počasi povečuje, prevladuje bukev (Gozdnogospodarski načrt … 2021). 

V osredju raziskave sta obseg in struktura lesno-predelovalnega sektorja: primerjava načinov rabe 
lesnega potenciala bo izhajala iz značilnosti razvojnih civilizacijskih stopenj (Klemenčič 2003), ocena 
današnjega stanja pa bo temeljila na prepoznavanju ozkih grl v gozdno-lesni verigi (to je povezav med 
gozdarstvom, primarno predelavo lesa/žagarstvom, sekundarno predelavo lesa in proizvodnjo končnih 
izdelkov, obnovljivimi viri energije in trženjem) (Potočnik Slavič 2008; Jurač 2014).
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10.2  METODE DELA

Raziskava temelji na analizi virov in literature. Informacije o rabi zemljišč in gospodarjenju z 

lesom za agrarno in industrijsko dobo so zelo razdrobljene in nepopolne, črpali smo jih večinoma 

iz Zgonika (1977), Gospodarske in družbene zgodovine Slovencev (1970) ter Sgerma (1982). Za 

obdobje po letu 1991 pa predvsem iz letnih poročil in gozdnogospodarskih načrtov OE Slovenj 

Gradec in OE Maribor (Gozdnogospodarski načrt … 2012), strateških dokumentov (Zakon o 

gozdovih 1993; Program razvoja gozdov 1996; Nacionalni gozdni program 2007; Akcijski načrt 

za povečanje … 2012) in več zbornikov (Jamnik in Žvikart 2007; Macuh s sodelavci 2000). 

Podatke o podjetjih iz lesno-gozdarskega področja (po SKD klasifikaciji: gozdarstvo - A, pre-

delava lesa in lesnih izdelkov - C in trgovina - G) smo za leto 2021 pridobili iz AJPES-ovega Po-

slovnega registra Slovenije (Poslovni register Slovenije 2021). Kartografsko (slike 4 ̶ 7) smo pri-

kazali podatke o lokaciji in glavni dejavnosti podjetij, obliki registracije poslovnega subjekta ter 

o številu zaposlenih. Podatki o številu podjetij so vključevali tudi podjetja v stečaju (skupaj 5) 

in tako imenovane »nove vpise« (poslovni subjekti so se v Poslovni register Slovenije vpisali sep-

tembra 2020 ali pozneje, zato njihovi podatki v nekaterih kategorijah niso popolni). Precej po-

manjkljivi so podatki o številu zaposlenih (102 podjetji teh podatkov nista posredovali). 

Vuzenica

Dravograd

Muta Radlje ob
Dravi

Podvelka

Ribnica na Pohorju

Selnica
ob Dravi

Ruše

Avtorica zemljevida: Ana Seifert Barba
Avtorici vsebine: Vesna Jurač, Irma Potočnik Slavič

Vira: Podatki o rabi zemljišč ... 2021; Poslovni register Slovenije 2021
© 2021, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

Raba zemljišč

,

Slika 10.1: Raba zemljišč v občinah Dravske doline (2021). 
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Podatke o rabi zemljišč v osmih občinah Dravske doline smo pridobili s strani Ministrstva za 
Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Podatki o rabi zemljišč za občine … 2021): zaradi prevlade 
gozda so deleži drugih kategorij dejanske rabe majhni in smo zato nekatere sorodne kategorije de-
janske rabe zemljišč v kartografskih prikazih (slika 10.2) združili:

- v kategorijo »kmetijsko zemljišče« smo uvrstili: njive, hmeljišča, rastlinjake in vinograde;

- v kategorijo »sadovnjak« smo združili ekstenzivne in intenzivne sadovnjake;

- v kategorijo »kmetijsko zemljišče v zaraščanju« smo vključili tudi drevesa in grmičje, 
neobdelano kmetijsko zemljišče in zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem; 

- v kategorijo »voda« smo vključili tudi ostalo zamočvirjeno zemljišče. 

Ker novejše literature o stanju v lesno-predelovalni industriji ter podrobnejših podatkov o ko-
ličini lesa, ki ga v svoje poslovanje vključujejo lesno-predelovalni obrati v Dravski dolini, nismo 
pridobili iz javnih evidenc, smo se odločili za izvedbo poglobljenih intervjujev. V januarju 2021 
smo izvedli 5 poglobljenih intervjujev s predstavniki različnih členov gozdno-lesne verige v Drav-
ski dolini, ki so pripadali raznovrstnim poslovnim subjektom ter prihajali iz vseh treh mikroregij 
Dravske doline, in sicer:

Vuzenica

Dravograd

Muta

Podvelka

Ribnica na Pohorju

Selnica
ob Dravi

Ruše

Radlje ob
Dravi

74,6

Avtorica zemljevida: Ana Seifert Barba
Avtorici vsebine: Vesna Jurač, Irma Potočnik Slavič

Vira: Podatki o rabi zemljišč ... 2021; Poslovni register Slovenije 2021

Raba zemljišč
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23,2 %

1,9 %

4,2 %
57,6 %
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2,4 % 2,6 %
12,8 %

1,4 %
0,3 %

1,3 %

83,0 %

11,1 %
3,0 %

0,1 %
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5,7 %
6,4 %

1,2 % 2,3 %
1,4 %

1,7 %

69,2 %

15,0 %

4,5 %
1,5% 3,1 % 3,3 %

3,5 %

69,7 %

16,9 %

3,8 %
1,7 % 2,7 %

1,8 %

3,4 %

66,8 %

4,3 %

1,8 %

4,7%
1,6 %

17,4 %
3,4 %

0,7 %

,

Slika 10.2: Struktura dejanske rabe v občinah Dravske doline (2021).
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- glede ravoja gozdov (Intervju 5 - Odsek za načrtovanje razvoja gozdov, Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec 2021);

- o primarni predelavi lesa/žagarstvu (Intervju 3 – samostojni podjetnik 2021);

- glede stanja sekundarne predelave lesa in proizvodnje končnih izdelkov (Intervju 4 - lastnik 
manjšega družinskega podjetja 2021); 

- o obnovljivih virih energije (Intervju 2 - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2021);

- glede trženja (Intervju 1 – lastnik in direktor družinskega podjetja 2021). 

Intervjuvance smo spraševali o: strukturi zaposlenih, njihovi vključenosti v gospodarske po-
vezave (krajevne, regionalne, mednarodne), sodelovanju z različnimi združenji in institucijami, 
zahtevah trga, o vlogi lesa v Dravski dolini v prihodnje ter predlogih za izboljšave v gozdno-les-
ni verigi Dravske doline. Informacije, ki smo jih zbrali z intervjuji, so nam preko praktičnih pri-
merov osvetlile značilnosti gozdno-lesne verige v Dravski dolini, predvsem pomanjkljive poveza-
ve med njenimi členi. Sogovorniki in sogovornice so posebej izpostavili skrb za trajnostni razvoj 
gozdov v Dravski dolini. Intervjuvanje je bilo prilagojeno omejitvenim ukrepom ob pandemiji 
COVID-19: dva intervjuja smo izvedli v živo na terenu, tri pa preko elektronske pošte oziroma 
telefonskega pogovora. Nekatere pridobljene informacije so preverljive s pomočjo različnih podat-
kovnih baz (na primer raba tal, Območna obrtno-podjetniška zbornica Radlje ob Dravi – sekcija 
lesarjev 2021), poslovnih registrov (na primer Poslovni register Slovenije, letna poročila območ-
nih enot Zavoda za gozdove), druge so pogojene s suverenostjo sogovorcev (odgovorne osebe na 
vodilnih funkcijah) in njihovo strokovno oceno.

10.3  SPREMINJANJE VLOGE IN STRUKTURE LESNO-

PREDELOVALNEGA SEKTORJA V DRAVSKI DOLINI 

Proučevanje dejavnikov, ki so sooblikovali vlogo in strukturo lesno-predelovalnega sektorja, 
je večplastno in zahteva sistemski pristop z združenim proučevanjem:

- v horizontalni perspektivi (prostorska diferenciranost), ki omogoča proučitev odnosov med 
razvojnimi dejavniki (omrežje mrež); 

- z vertikalnim (časovnim) genetskim pristopom, ki omogoča časovno sledenje vlogi razvojnih 
dejavnikov in način za razumevanje pomena razvojnih struktur (Klemenčič 2003).

Koncept razvojnih stopenj civilizacije (agrarna, industrijska, postindustrijska doba) omogoča 
kombiniranje obeh pogledov.
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10.3.1  AGRARNA DOBA: DRAVSKA DOLINA POSTANE ŽIVAHNO 

ESNOTRGOVINSKO OBMOČJE

V agrarni dobi (do 1. svetovne vojne) je bil les izjemno pomemben vir Dravske doline, saj je 
predstavljal osnovo za razvoj glažutarstva, fužinarstva, oglarstva in splavarstva. Literatura (Gospo-
darska in družbena zgodovina Slovencev 1970) ocenjuje tedanjo rabo kot »pretirano izkoriščanje 
pohorskih gozdov«, ki so jo spremljale povečana erozija, denudacija, povečanje deleža pašnikov, do-
datno pa je krčenje gozdov vplivalo na velik padec cene lesa. V prvi polovici 19. stoletja je Drav ska 
dolina postala eno najživahnejših lesnotrgovinskih območij v Sloveniji (Zgonik 1977). V tem času 
se je pričel tudi nagel razvoj žagarskih in lesnopredelovalnih obratov ter kovačij na drav skih pritokih. 

10.3.2  INDUSTRIJSKA DOBA: INTENZIVEN RAZVOJ  

LESNO-PREDELOVALNEGA SEKTORJA V DRAVSKI DOLINI

Proces industrializacije se je v Dravski dolini pričel krepiti v obdobju po 1. svetovni vojni, ko 
so ob pritokih Drave ali v bližini splavarskih pristanov nastale večje žage (slika 10.3). V ravninskih 
predelih pa so se začeli zametki industrije: lesne (žage, mizarske delavnice), kovinske (kovačije) in 
živilske (tovarna Frank; Zgonik 1977). 

Intenzivna industrializacija je Dravsko dolino zajela po 2. svetovni vojni: deagrarizacijo je 
spremljalo intenzivno izsekavanje gozda za domačo lesno industrijo (Lesna in Marles: vsako pod-
jetje s 50‒100 zaposlenimi v Dravski dolini), predvsem pa za trge nekdanje Jugoslavije, nekaj pa 
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Slika 10.3: Razporeditev žag na dravskih pritokih okoli leta 1930 (Zgonik 1977; Jurač 2014).
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je bilo tudi izvoza v tujino. Večino sečnje sta opravila dva javna izvajalca gozdnih del (GG Slovenj 

Gradec in GG Maribor), in sicer je znašal etat 400.000‒600.000 m3 lesa (v obdobju 1970‒1985) 

(Jurač 2014), v dolini je nastalo več lesnopredelovalnih obratov, ki so nudili okrog 500 zaposlitev 

prebivalcem Dravske doline. Zaradi sistema hidroelektrarn na Dravi je propadlo splavarjenje, les 

so zato delno preusmerili na železnico, v večji meri pa na cestni promet.

Preglednica 10.1: Sintezni prikaz rabe gozda v treh civilizacijskih stopnjah (Zgonik 1977; 
Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev 1970; Macuh s sodelavci 2000; Jamnik in Žvikart 
2007; Jurač 2014; Gozdnogospodarski načrt … 2021).

razvojna stopnja
glavne značilnosti  

rabe gozda
obrati,  

povezani z lesom

agrarna  
(do 1945)

zgodnja faza

Pretirano izkoriščanje 
gozdov: posek 15–200 m3/
dan (54.750–73.000 m3/
leto). 

Razvoj glažutarstva, fužinarstva, 
oglarstva, splavarstva. Posamezne 
žage na pritokih Drave.

20- in 30-ta leta 
19. stoletja 

Dravska dolina postane 
eno najživahnejših 
lesnotrgovinskih območij 
na Slovenskem: 1200–2000 
splavov lesa/leto. 

Nagel razvoj žag, 
lesnopredelovalnih obratov in 
kovačij na dravskih pritokih. 

sredina in druga 
polovica 19. 
stoletja 

Pojav golosekov, povečanje 
površine pašnikov, rušenje 
biološkega ravnotežja. 

Pogozdovanje s smreko (18. in 
19. stoletje). 

čas med obema 
svetovnima 
vojnama

Padec cen lesa povzroči 
povečan posek, ki preseže 
naravni prirastek.

Zgodnja industrializacija (1918–
1945): posodobitve in povečanje 
žagarskih obratov. 

industrijska 
(1945–1991)

Največji razcvet gozdarsko-
lesne industrije v Dravski 
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Gozdno gospodarstvo Območna 
enota Slovenj Gradec in Gozdno 
gospodarstvo Območna enota 
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gozdarskih del v Dravski 
dolini. Ustanavljanje novih 
lesnopredelovalnih obratov 
(Lesna, Konštruktor, Marles, 
Žaga Vuhred). 

postindustrijska  
(od 1991) Posek lesa v obdobju 2000–

2010: 527.000 m3/leto.
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lesnopredelovalnih podjetij 
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podjetja (Gašper, Mizarstvo 
Jurač, …), pojav kmetij z 
dopolnilnimi dejavnostmi. 
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10.3.3  POSTINDUSTRIJSKA DOBA: UPAD IN PONOVNI RAZVOJNI IMPULZI 

LESNO-PREDELOVALNEGA SEKTORJA V DRAVSKI DOLINI

V 90-ih letih 20. stoletja je zaradi razpada jugoslovanskega trga, padca odkupa, zmanjšanja 
poseka, denacionalizacije, prepočasnega prestrukturiranja panoge in neprilagajanja tržnim razme-
ram prišlo do propadanja tedanje uspešne gozdarske panoge in lesno-predelovalne industrije. Šte-
vilna šibkejša lesno-predelovalna podjetja so propadla, povečala se je stopnja brezposelnosti, obdr-
žala so se le večja podjetja, nekatera manjša in srednje velika podjetja so nastala na novo.

V Dravski dolini je bilo v letu 2021 (Poslovni register Slovenije 2021) registriranih 227 po-
slovnih subjektov z lesno-gozdarskega področja (slika 10.4), in sicer največ v občinah Radlje ob 
Dravi (19,4 %), Dravograd (17,2 %), Selnica ob Dravi (16,3 %) in Podvelka (14 %). Največ po-
slovnih subjektov je tako lociranih na ravninskem delu, ki predstavlja prebivalstveno-gospodar-
sko in prometno os Dravske doline. Večjo prostorsko razpršenost nakazujejo poslovni subjekti, ki 
imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetijah (sečnja in predelava lesa).

Za poslovne subjekte z lesno-gozdarskega področja je značilna drobna struktura (slika 10.5), 
saj danes prednjačijo samostojni podjetniki posamezniki (skoraj 100), ki jim sledijo kmetije, 
ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost s področja predelave lesa (63) in družbe z omejeno 

Prostorska razporeditev poslovnih subjektov z
lesno-gozdarskega področja v Dravski dolini
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Vir: Poslovni register Slovenije 2021
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Slika 10.4: Prostorska razporeditev poslovnih subjektov z lesno-gozdarskega področja v Dravski dolini. 
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odgovornostjo (60). Le-te se večinoma nahajajo v bližini prometnih tokov v ravninskem delu 

Dravske doline, medtem ko je pomembno število samostojnih podjetnikov posameznikov in no-

silcev dopolnilnih dejavnosti tudi na gričevnato-hribovitem svetu Pohorja in Kozjaka. 

Neposredna primerjava števila zaposlenih na lesno-gozdarskem področju med različnimi 

časovnimi obdobji ni mogoča, saj v današnjem času nimamo popolnih podatkov o številu za-

poslenih. Razvidno pa je (slika 10.6), da se večja podjetja (20–49 zaposlenih) zgoščajo na osi 

Šentjanž - Otiški Vrh - Muta - Vuzenica - Radlje - Zgornja Vižinga - Podvelka. V neposredni bli-

žini regionalne ceste in železnice so tudi podjetja s 5 do 19 zaposlenimi. 

Tretjina poslovnih subjektov se ukvarja (kot glavno dejavnostjo; slika 10.7) s proizvodnjo, 

sečnjo lesa ter nudi storitve za gozdarstvo, z žaganjem lesa se ukvarja 15 %, v stavbno mizarstvo 

in tesarstvo je usmerjenih 16 %, v proizvodnjo pohištva za poslovne in prodajne prostore, ku-

hinjskega in drugega pohištva pa 11 % poslovnih subjektov. Desetina se jih ukvarja s proizvodnjo 

furnirja, lesene embalaže in drugih izdelkov iz lesa, 12 % poslovnih subjektov pa je usmerjenih v 

posredništvo in trgovino z lesom.

Oblika registracije poslovnega subjekta z
lesno-gozdarskega področja v Dravski dolini

družba z omejeno odgovornostjo

nosilec dopolnilne dejavnosti

podružnica ali poslovna enota domačega 
podjetja ali samostojnega podjetnika

samostojni podjetnik posameznik

zadruga

Vuzenica

Dravograd

Muta
Radlje ob
Dravi

Podvelka

Ribnica na Pohorju

Selnica
ob Dravi

Ruše

glavna cesta

regionalna cesta

Črneče

Sv. Primož
nad Muto

Gortina

Dravograd

Otiški Vrh

Selovec

Bukovska vas

Šentjanž pri
Dravogradu

Sv. Danijel

Muta

Vuzenica

Sv. Vid Vuhred

Sv. Primož
na Pohorju

Ribnica na
Pohorju

Vas

Spodnja
Kapla

Podvelka
Ožbalt

Brezno

Josipdol

Log

Spodnja Vižinga

Radlje ob Dravi

Janževa Gora

Ruše

Smolnik

Bistrica
ob Dravi

Spodnji Slemen

Fala
Bezena

Zgornja
SelnicaSelnica

ob Dravi

26,4 %

27,8 %

5,3 %

40,1 %

0.4%0,4 %

Avtorica zemljevida: Ana Seifert Barba
Avtorici vsebine: Vesna Jurač, Irma Potočnik Slavič

Vir: Poslovni register Slovenije 2021

,

Slika 10.5: Oblika registracije poslovnega subjekta z lesno-gozdarskega področja v Dravski dolini.
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*Poslovni subjekti so se v PRS vpisali septembra 2020
  ali pozneje, zato njihovi podatki v tej kategoriji niso ažurirani.

novi vpisi*

1

2

0

3-4

5-9

10-19

20-49

1

2

1

2

0

3-4

5-9

10-19

20-49

1

2

ni podatka o zaposlenih

Število zaposlenih v podjetjih
gozdno-lesnega področja v Dravski dolini

Vuzenica

Dravograd

Muta
Radlje ob
Dravi

Podvelka

Ribnica na Pohorju

Selnica
ob Dravi

Ruše

glavna cesta

regionalna cesta

Črneče

Sv. Primož
nad Muto

Gortina

Dravograd

Otiški Vrh

Selovec

Bukovska vas

Šentjanž pri
Dravogradu

Sv. Danijel

Muta

Vuzenica

Sv. Vid Vuhred

Sv. Primož
na Pohorju

Ribnica na
Pohorju

Vas

Spodnja
Kapla

Podvelka
Ožbalt

Brezno

Josipdol

Log

Spodnja Vižinga

Radlje ob Dravi

Janževa Gora

Ruše

Smolnik

Bistrica
ob Dravi

Spodnji Slemen

Fala
Bezena

Zgornja
SelnicaSelnica

ob Dravi

17,2 %

10,6 %

6,6 %

5,7 %

5,7 %

1.8%

3,5 %

44,9 %

4,0 %

1,8 %

Avtorica zemljevida: Ana Seifert Barba
Avtorici vsebine: Vesna Jurač, Irma Potočnik Slavič

Vir: Poslovni register Slovenije 2021

3–4

5–9

10–19

20–49

,

Glavna dejavnost (po SKD) podjetij z
lesno-predelovalnega področja v Dravski dolini

proizvodnja lesa, sečnja, storitve za gozdarstvo

žaganje lesa

proizvodnja furnirja, lesene embalaže,
drugih izdelkov iz lesa

stavbno mizarstvo in tesarstvo

proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, kuhinjskega in drugega pohištva

posredništvo in trgovina z lesom

proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev

Vuzenica

Dravograd

Muta
Radlje ob
Dravi

Podvelka

Ribnica na Pohorju

Selnica
ob Dravi

Ruše

glavna cesta

regionalna cesta

Črneče

Sv. Primož
nad Muto

Gortina

Dravograd

Otiški Vrh

Selovec

Bukovska vas

Šentjanž pri
Dravogradu

Sv. Danijel

Muta

Vuzenica

Sv. Vid Vuhred

Sv. Primož
na Pohorju

Ribnica na
Pohorju

Vas

Spodnja
Kapla

Podvelka
Ožbalt

Brezno

Josipdol

Log

Spodnja Vižinga

Radlje ob Dravi

Janževa Gora

Ruše

Smolnik

Bistrica
ob Dravi

Spodnji Slemen

Fala
Bezena

Zgornja
SelnicaSelnica

ob Dravi

32,6 %

15,0 %

10,6 %

16,7 %

11,0 %

12,3 %

1.8%1,8 %

Avtorica zemljevida: Ana Seifert Barba
Avtorici vsebine: Vesna Jurač, Irma Potočnik Slavič

Vir: Poslovni register Slovenije 2021

,

Slika 10.6: Število zaposlenih v podjetjih gozdno-lesnega področja v Dravski dolini. 

Slika 10.7: Glavna dejavnost (po SKD) podjetij z lesno-predelovalnega področja v Dravski dolini.
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10.4  OZKA GRLA IN KONKURENČNE PREDNOSTI GOZDNO-
LESNE VERIGE V DRAVSKI DOLINI

Z analizo obstoječih podatkov smo ugotovili, da je sedanja »pokrajina gozdno-lesne veri-
ge« izjemno razdrobljena (slika 10.8), in da so povezave (horizontalne in vertikalne) med akterji 
v gozdno-lesni verigi pomanjkljive, kar so med drugim podrobneje pojasnili tudi intervjuvanci. 

V Dravski dolini primanjkuje žagarskih obratov za predelavo zadostnih količin lesa, po 
katerih je potreba v tamkajšnjih lesnopredelovalnih podjetjih. Zaradi premajhnega vlaganja 
v posodabljanje žagarstva številne žage propadajo oziroma ne obvladujejo velikih količin in ka-
kovostnega razreza domačega lesa. Po ocenah se na žagarskih obratih v Dravski dolini predela le 
četrtina posekanega lesa s tega območja. Ostale tri četrtine lesa so namenjene izvozu v sosednjo 
Avstrijo, od koder ga nato v obliki lesne surovine oziroma lesnih polizdelkov z višjo dodano vred-
nostjo in po višji ceni zopet uvažamo. Zato predstavljajo avstrijska podjetja resno konkurenco slo-
venskim gozdarsko-lesnim podjetjem (Jurač 2014).
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Slika 10.8: Shematizirani prikaz horizontalnega in vertikalnega povezovanja akterjev v gozdno-lesni 
verigi v Dravski dolini. 
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Posamezni členi gozdno-lesne verige v Dravski dolini se medsebojno dopolnjujejo, po-
vezujejo in medsebojno vplivajo drug na drugega. Prihaja pa do razlik v njihovem delovanju; 
vsi namreč ne delujejo optimalno. Najmočnejša člena gozdno-lesne verige v Dravski dolini sta 
gozdarstvo in sekundarna predelava lesa (Jurač 2014).

»Opuščenih je bilo tudi veliko žag. Danes deluje v Dravski dolini le nekaj manjših žag z 
omejenimi resursi. Povpraševanje po lesu v Dravski dolini je večje od ponudbe na žagah, torej ne 
morejo zadostiti vsemu povpraševanju po lesu. Višek posekanega lesa, torej veliko hlodovine gre v 
sosednjo Avstrijo na avstrijske žage ali pa v druge slovenske regije (na primer v Savinjsko dolino). 
Za primerjavo: povprečno ena domača žaga v Dravski dolini v 24 urah razreže približno 100 m3 
lesa, v Avstriji pa na eni žagi v 24 urah razrežejo 4500–5000 m3 lesa. /…/ Danes imamo v Drav-
ski dolini nekaj malih mizarjev, nekaj malega žag. To je tam do 10 manjših žag, večjih ni. Vse so v 
privatnem sektorju, nič jih ni v družbenem.« (Intervju 1 - z lastnikom in direktorjem družinskega 
podjetja, 13. 1. 2021).

»V preteklosti je bila pri nas, v Dravski dolini, močna lesnopredelovalna industrija, ne samo pri-
marna proizvodnja (žage). Ob prehodu v postindustrijsko obdobje je večina teh lesnopredelovalnih 
obratov in žag propadlo. Nekaj se jih je nato privatiziralo, in sicer v manjši meri. Do danes pa se vse 
te niti niso ohranile. Lahko bi rekli, da danes lesnopredelovalna industrija v Dravski dolini života-
ri oziroma nazaduje.«(Intervju 1 – z lastnikom in direktorjem družinskega podjetja, 13. 1. 2021).

»Potrebujemo tudi lesni center, enega na Štajerskem, drugega na Kočevskem. S to idejo sem se 
poigraval tudi sam - da bi jo sam uresničil, a so stroški za zagon tega preveliki.« (Intervju 4 - z la-
stnikom družinskega podjetja, 19. 1. 2021).

»Manjka nam žag, torej moramo vzpostaviti ta primarni člen lesne verige. Zelo pogrešamo tudi 
decimirnice. (linija oziroma obrat, kjer krojijo oziroma razžagujejo les za nadaljnjo proizvodnjo, 
na primer za vrata, okna, masivno pohištvo, opomba avtoric). Tudi te bi morali vzpostaviti.« (In-
tervju 1 – z lastnikom in direktorjem družinskega podjetja, 13. 1. 2021).

»… zdaj nimamo primarne predelave lesa in k nam pridejo Avstrijci ter pokupijo najlepše 
hlode in jih odpeljejo na svoje žage v Avstrijo, tam razžagajo, mi pa moramo nato žagan les in 
lepljence kupovati pri njih. Torej določenih artiklov, polizdelkov pri nas sploh ni mogoče kupiti, ker 
ni pridelovalcev. No in vse to je hudo narobe!« (Intervju 4 - z lastnikom družinskega podjetja, 19. 
1. 2021).
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Vse več kmetij, ki so se z gozdom in lesom ukvarjale že v industrijski razvojni stopnji, v postin-
dustrijski razvojni stopnji zaradi lažjega trženja svojih produktov registrira dopolnilno dejavnost na 
kmetiji (Jurač 2014). Večinoma gre za storitve z gozdarsko mehanizacijo, sekanje lesa, žaganje lesa, 
nekateri pa se odločajo tudi za izdelavo lesenih polizdelkov, izdelavo lesnih sekancev ali pa postanejo 
iniciatorji za vzpostavitev ogrevanja na lesno biomaso (za več zasebnih ali javnih odjemnikov). 

Gozdno-lesna veriga je logična povezava med različnimi fazami obdelave lesa. Če bi bila 
na celotnem območju Dravske doline dobro razvita, bi pomembno prispevala k lokalnemu oziro-
ma regionalnemu povezovanju med podjetji, posledični samooskrbi z lesom, zagotavljanju delov-
nih mest in gospodarskemu napredku. 

»Situacijo v zvezi z upravljanjem dopolnilne dejavnosti ocenjujem kot dobro. Obe strani imata 
koristi. Odjemalcem toplote se ni potrebno obremenjevati s kurilnicami in s tem povezanimi proble-
mi, dobijo toploto po zelo konkurenčni ceni. Na drugi strani pa lahko mi lesu najslabše kakovosti 
povečamo ceno. /…/ Ker je ta dejavnost specifična, sem prepričan, da bo vsak, ki se ukvarja z pri-
dobivanjem energije z lesno biomaso, to dejavnost ohranjal. /…/ V tej dopolnilni dejavnosti vidim 
zelo velik potencial. Sem bolj pristaš manjših daljinskih sistemov, ki jih lahko s pomočjo razpisanih 
evropskih sredstev kmetje lažje financirajo, kot pa večjih sistemov, kjer so vložki enormni.« (Intervju 
2  - z nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 18. 1. 2021).

»Vsi naši zaposleni so iz lokalnega okolja, torej iz Dravske doline. /…/ Ko sta sinova končala 
študij, sta se prav tako zaposlila v našem družinskem podjetju. V tem času smo se razširili in pre-
strukturirali v sedanje podjetje. Po izgradnji novih in večjih proizvodnih prostorov leta 2002 smo 
posodobili tudi proizvodno opremo, ki pa smo jo zaradi potreb leta 2008 modernizirali in dopolni-
li. Z ženo sva še vedno vpeta v podjetje, prispevava kakšno dobro idejo oz. rešitev,  pri tem pa nama 
pomagajo tudi večletne izkušnje in praksa. /…/ Vedno smo se trudili za kvalitetno izdelane izdelke 
oz. opravljene storitve, tako smo dobili zaupanje naših kupcev, kar je v prvi vrsti vplivalo na kupno 
moč. Zadovoljen kupec je sposoben narediti najboljšo reklamo. Na tem pa temelji tudi večina naše 
promocije. (Intervju 1 – z lastnikom in direktorjem družinskega podjetja, 13. 1. 2021)

»Smo pa že več dijakom oziroma študentom omogočili opravljanje prakse. Nekateri, tisti ta 
prid ni, so danes tudi naši zaposleni, saj smo jih na praksi spoznali za zelo pridne, delovne in sposob-
ne ter jim nato ponudili tudi štipendijo in pozneje še zaposlitev pri nas. Opažam pa, da današnji 
šolski sistem čisto premalo vključuje prakso. Všeč mi je bil sistem takrat, ko sem v šolo zahajal še jaz 
in smo dijaki morali polovico leta preživeti na praksi, polovico pa v šoli. Takrat smo dobili res vpog-
led v delo v proizvodnji, spoznali smo delovni proces in takrat smo res videli, če smo za to delo ali je 
bolje, da se usmerimo v kaj drugega.« (Intervju 4 - z lastnikom družinskega podjetja, 19. 1. 2021).
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Nekatere izdelke iz Dravske doline odlikujeta visoka kakovost in majhen ogljični odtis, saj 
so narejeni iz lokalnih surovin, odpadni les pa predelajo v biomaso, ki jo nato ponovno uporabijo 
v svoji proizvodnji (Jurač 2014). 

Trajnostna raba lesa v Dravski dolini predstavlja strateško prioriteto. Tega se zavedajo 
tudi v perspektivnih lesnopredelovalnih podjetjih (predvsem obrtniki) iz Dravske doline, ki se 
zgle dujejo po uspešnih podjetjih v tujini. Za obstoj in konkurenčnost na trgu so izrabili prednost 
domačih surovin in namensko pomoč iz evropskih sredstev za nakup sodobne strojne opreme, 
modernizirali so svojo proizvodnjo in uvedli sodobne postopke predelave lesa. Zaposlene, ki vsi 
prihajajo iz lokalnega okolja, pa dodatno izobražujejo in izpopolnjujejo. Prav tako svoje teoretič-
no in praktično znanje prenašajo na mlajše generacije, ki se za današnji ponovno iskan lesarski 
poklic šele izobražujejo. Za širitev svojega prodajnega trga smiselno unovčijo tudi svoj strateški 
položaj – lego v neposredni bližini Avstrije (Jurač 2014).

»Žage pri nas in v Avstriji imajo običajno tudi dodatno proizvodnjo – izdelavo lesene embalaže 
(zabojev, palet), sušenje lesa s stranskimi produkti pri razžaganju lesa (ostanki lesa, drevesna skorja, 
odpad). /…/ Več se jih danes ukvarja tudi z izdelavo sekancev za biomaso (iz odpadnega materiala, 
manj kakovostnega lesa). /…/ Kupci se večkrat odločijo tudi za uporabo že predhodno uporabljene-
ga oziroma starega lesa, torej gre za reciklažo tramov, ostrešij, lesenih sten in podobno.« (Intervju 1 
– z lastnikom in direktorjem družinskega podjetja, 13. 1. 2021).

»V našem podjetju imamo dva zaposlena, ki sta iz lokalnega okolja. /…/Potrebno se je še bolj 
medsebojno povezovati in si izmenjevati izkušnje. Tudi kakšen predstavitveni sejem bi bil dobrodo-
šel.« (Intervju 3 - s samostojnim podjetnikom, 19. 1. 2021).

»Trajnostno upravljanje z gozdovi, ki upošteva večnamenskost in sonaravnost pri 
gospodarjenju, so tri naša temeljna načela. Zavod za gozdove Slovenije na teh načelih enotno 
usmerja razvoj gozdov glede na lastništvo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.« (Intervju 5 
- z zaposleno na Odseku za načrtovanje razvoja gozdov, Zavod za gozdove Slovenije, Območna 
enota Slovenj Gradec).

»V meddržavne tokove se vključujemo preko naših kupcev, ki so pretežno (v 90 %) iz Avstri-
je in z nabavo lepljenega lesa iz Avstrije. V medregionalno povezovanje pa smo vpeti preko naših 
kupcev, z nabavo materiala, z našimi storitvami in storitvami, ki jih naredijo drugi za nas - s 
tem mislim na razrez hlodovine.« (Intervju 1 – z lastnikom in direktorjem družinskega podje-
tja, 13. 1. 2021).
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10.5  ZAKLJUČEK: GOZDNO-LESNA VERIGA JE MOČNA TOLIKO 
KOT NJEN NAJŠIBKEJŠI ČLEN

Velika gozdnatost v vseh treh mikroregijah Dravske doline ter bogata zgodovina rabe gozda 
in lesno-predelovalnih obratov sta nujni, a ne edini predpogoj za delovanje gozdno-lesne verige. 
V agrarni dobi je bila Dravska dolina z vidika predelave lesa ena najbolj dinamičnih slovenskih 
pokrajin in je tako tlakovala pot razcvetu lesno-predelovalne industrije v 70-ih in 80-ih letih 20. 
stoletja. V postindustrijskem obdobju je veliko struktur (lesno-predelovalnih obratov, inštitucij 
podpornega okolja, izobraževalnih programov, utečenih tržnih poti, …), ki so bile izoblikovane 
v industrijskem obdobju, propadlo, čeprav so se nekatere tudi preoblikovale in prilagodile novim 
razmeram. 

Analiza dostopnih podatkov in informacije, pridobljene s poglobljenimi intervjuji, nakazuje-
jo, da je v gozdno-lesni verigi nekaj njenih členov (na primer primarna predelava lesa/žagarstvo, 
predelava manj kakovostnih vrst lesa in vključevanje le-teh v obnovljive vire energije, trženje) v 
Dravski dolini šibkih. Razdrobljenost in šibke horizontalne povezave med akterji primarne in se-
kundarne predelave, predvsem pa pomanjkanje vertikalnih povezav v gozdno-lesni verigi tako 
panogi ne omogočajo, da bi se okrepila in bila bolj prepoznavna v širšem mednarodnem okolju, 
čeprav ima Dravska dolina dovolj gozdnih površin in obilje zgodovinskih izkušenj. Za okrepitev 
najšibkejših členov sta tako poleg individualne pobude (podjetništvo) potrebni tudi sistemska 
podpora na regionalni in državni ravni. 

Nadaljnje raziskave bi se morale osredotočiti na podrobnejšo analizo vzrokov za nepovezova-
nje med akterji (strah pred izgubo konkurenčnih prednosti, pomanjkanje pobud za povezovanje 
tako med podjetniki in tudi s strani odgovornih ustanov, premalo informacij o prednostih po-
vezovanja v lesno-gozdni verigi). Predvsem pa bi se morale narediti podrobne študije, zakaj pri-
manjkuje žag in kje bi bilo smiselno v Dravski dolini oz. na Koroškem vzpostaviti večje sodob-
ne žagarske obrate, in sicer zlasti ob upoštevanju lokacij obstoječih lesnopredelovalnih obratov, 
degradiranih območij in v povezavi s traso 3. razvojne osi.

»Les v Dravski dolini je imel skozi zgodovino pomembno vlogo – splavarstvo. Danes je v Slove-
niji malo zanemarjen in podcenjen. Za to je glavni krivec vzgoja. V sosednji Avstriji je slika malo 
drugačna, bi rekel, da ravno nasprotna.« (Intervju 3 - s samostojnim podjetnikom, 19. 1. 2021)
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11   
SVETLOBNA ONESNAŽENOST  
V KOROŠKI STATISTIČNI REGIJI

11.1  UVOD

Svetlobno onesnaženje okolja je posledica emisije svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča narav-
no osvetljenost okolja (Falchi s sodelavci 2019). Postaja eden od najbolj tipičnih primerov one-
snaževanja okolja, ki je rezultat človekove dejavnosti, njegov obseg in intenzivnost pa kažeta izra-
zito rast (Cinzano 2000; Garstang 2004; Bennie s sodelavci 2014). Analize satelitskih posnetkov, 
zajetih ponoči, kažejo, da 83 % svetovnega in 99 % evropskega prebivalstva živi v svetlobno one-
snaženem nočnem okolju (Falchi s sodelavci 2016). 

Viri svetlobnega onesnaženja so različna svetila v in okrog antropogenih objektov, od ulične 
in cestne razsvetljave, reklamnih panojev, osvetljave trgovskih stavb, objektov kulturne dediščine 
do različnih tehničnih naprav. Kot pri drugih oblikah onesnaženosti, velja tudi pri svetlobnem 
onesnaženju, da prinaša negativne prostorske učinke in učinke na zdravje oziroma počutje vseh 
živih bitij. Medtem, ko naravna svetloba podpira zdravje in je vir življenjske moči, umetna svet-
loba sicer – zlasti v nočnem času – povečuje kakovost bivanja (vidljivost, varnost, estetika …). Če 
so viri umetne svetlobe premočni, neustrezno nameščeni, neučinkoviti ali nepotrebni, pride do 
sija neba, bleščanja, osvetljevanja preko meja oziroma celo svetlobnega nadlegovanja (Light pol-
lution 2021; Svetlobno onesnaženje 2021). Nadaljnje posledice so vezane na učinke na zdravje 
in znižujejo kakovost bivanja (Pauley 2011). Ob samoumevnosti zadoščanja potrebe po svetlo-
bi primanjkuje zavedanje, da živa bitja nujno potrebujemo tudi temo, ki smo je deležna čedalje 
manj. Raziskave o notranji biološki uri kažejo, da le ta uravnava vedenje, hormone, spanje, teles-
no temperaturo in presnovo. Za notranjo biološko uro, ki nas usklajuje z okoljem, je pomemben 
normalen ritem svetlobe in teme (Petrič Rogelj 2018). Izpostavljenost umetni svetlobi v nočnem 
času zmanjša ali celo prekine tvorbo antikancerogenega hormona melatonina, ki se v človeškem 
telesu proizvaja med spanjem pri popolni temi (Pauley 2011). Umetna svetloba moti žuželke pri 



11 · SVETLOBNA ONESNAŽENOST V KOROŠKI STATISTIČNI REGIJI  

158 koroška – od preteklosti do perspektiv

orientaciji v prostoru (Trilar 2001), povzroči na primer zakasnelo izhajanje nočnih živali iz zato-
čišč (Bolta Skaberne, Zagmajster in Verovnik 2014), s čimer vpliva na zmanjševanje biotske ra-
znovrstnosti. Poleg bioloških ima pretirana ali nepravilno rabljena umetna svetloba še ekonomske 
posledice in posledice, vezane na okrnjenost kulturnih ekosistemskih storitev (Hölker s sodelav-
ci 2010), kamor med drugim sodi kakovost temnega neba. Svetlobno onesnaženje med drugim 
ogroža amaterska in profesionalna astronomska opazovanja (Mikuž in Zwitter 2005).

Namen prispevka je analizirati stanje svetlobne onesnaženosti v koroški statistični regiji. V 
okviru raziskave smo prikazali stanje povprečne, maksimalne in minimalne radiance v koroški 
statistični regiji v letu 2013 ter v letu 2019 in na tej osnovi sklepali o časovni dinamiki svetlob-
ne onesnaženosti. Primerjali smo stanje svetlobne onesnaženosti v regiji v razmerju do drugih 
slovenskih statističnih regij ter z nekaterimi primeri iz sveta. Analizirali smo razlike v svetlob-
ni onesnaženosti po občinah koroške statistične regije ter na koroških območjih Nature 2000 
in izven njih, izpostavili posebnost intenzivnega nočnega osvetljevanja koroških smučišč ter z 
nekaterimi korelacijskimi koeficienti pokazali na najočitnejše vzroke svetlobnega onesnaženja 
na Koroškem.

11.2  METODE

Za meritve svetlobne onesnaženosti se na tržišču že dobrih deset let pojavljajo različne iz-
vedbe merilcev sija neba Sky Quality Meter (SQM), ki jih izdeluje kanadsko podjetje Uni-
hedron in ki je po vsem svetu sprejet kot standardiziran način merjenja svetlobne onesnaženos-
ti. Prednost uporabe merilca SQM je zelo enostavna uporaba in takojšen dostop do podatkov. 
Slabost pridobivanja podatkov s SQM je, da je podatek točkovni. Če želimo analizirati stanje 
svetlobne onesnaženosti na širšem območju, je treba ponavljati meritve v prostoru, kar je lah-
ko zamudno.

Razvoj tehnologije daljinskega zaznavanja je omogočil hitro pridobivanje podatkov o 
Zemljinem površju, ki so uporabni tudi za proučevanje svetlobne onesnaženosti okolja. Ame-
riška nacionalna uprava za oceane in atmosfero (angleško National Oceanic and Atmospheric 
Administration, NOAA) je oktobra leta 2011 v vesolje poslala vremenski satelit Suomi Na-
tional Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP). Na satelitu je več senzorjev, med njimi tudi 
Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), ki ga sestavlja nabor tipal, med katerimi 
eno snema površje v tako imenovanem dnevno-nočnem kanalu (angleško Day/Night band ali 
DNB). Prostorska ločljivost podobe v nadiru je okrog 750 x 750 m, vendar je odvisna od ge-
ografske širine (Jensen 2018). Podatki snemanj so dostopni na spletni strani NOAA (National 
Centers … 2021). Vrednosti radiance so izražene v nanowatih na steradian na kvadratni centi-
meter (nW/(sr cm2)). Steradian (oznaka sr) je v mednarodnem sistemu enot (SI) izpeljana enota 
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za prostorski kot, ki ima vrh v središču krogle, na površini pa mu pripada ploščina kvadrata, ki 
ima stranico enako polmeru krogle (Manson 2016). Ena od slabosti tipala je ta, da je spektralni 
razpon svetlobe, ki jo zaznava med 500 in 900 nanometri (Kyba s sodelavci 2017). Tipalo je to-
rej »slepo« za skrajni modri del v vidnem delu spektra, v katerem pa seva večina novejših LED 
sijalk, ki v zadnjih 15 letih počasi zamenjujejo visoko in nizkotlačne natrijeve sijalke. Slednje 
so energetsko bolj potratne, z vidika spektra svetlobe pa puščajo manjše prostorske učinke kot 
LED sijalke. Kljub temu so podatki dnevno-nočnega pasa satelita Suomi NPP trenutno naj-
kakovostnejši podatki, tako glede prostorske in časovne resolucije, kot tudi glede dinamičnega 
razpona informacij o stanju svetlobne onesnaženosti. 

Podatke smo na mesečni ravni zbrali za obdobje januar 2013–december 2013 ter januar 
2019–december 2019, nato za obe leti izračunali povprečno radianco za celotno statistično re-
gijo in po občinah znotraj regije, ter na koncu izvedli primerjavo obeh let. Ker so v tem obdob-
ju marsikje natrijeve sijalke zamenjali z »belimi« LED sijalkami, ki jih tipala na satelitu Suomi 
težje zaznajo, razlike v radianci za taka območja zaznajo znižanje radiance, kar pa ni res. Gre za 
težavo sedanje generacije tipal v nočnem kanalu, ki pa jih bo najverjetneje rešila druga tehno-
logija tipal na novejših satelitih. V Sloveniji je večina javne infrastrukture, ki je tako ali drugače 
povezana z osvetljevanjem ponoči, v pristojnosti občin. Od vrednot prebivalcev občin je odvis-
no, kakšne prioritete bodo izbirali pri vzdrževanju in širjenju javne infrastrukture, kamor sodi 
javna razsvetljava kot eden od najpomembnejših virov svetlobnega onesnaževanja. Zaradi tega 
smo analizirali radianco leta 2019 po občinah znotraj statistične regije. 

Za analizo vpliva nočne smuke na svetlobno onesnaženost na smučišču Kope na Pohor-
ju smo uporabili standardiziran merilec Sky Quality Meter (SQM) kanadskega podjetja Uni-
hedron. Sij neba smo merili na vrhu Velike Kope (1541 m) med obratovanjem nočne smuke in 
po tem. Meritve smo opravljali tudi v osmih smereh neba, pri čemer smo merilec usmerili pod 
kotom 45° nad obzorje. Na ta način smo pridobili podatke o intenzivnosti sija neba iz različ-
nih smeri med in po nočni smuki. Meritve z SQM izražamo z magnitudo na kvadratno ločno 
sekundo (mag/arc sec2). Gre za povprečen sij, izražen v magnitudi, ki ga oddaja delček neba na 
namišljeni nebesni sferi, ki pokriva površino velikosti 1 x 1 ločna sekunda. Za urbana območja 
so značilne vrednosti sija med 16 in 18 mag/arc sec2, za svetlobno manj onesnažena območja 
pa vrednosti nad 20 ali 21 mag/arc sec2. Z vrha Velike Kope smo s fotografiranjem izdelali tudi 
panorame v štirih glavnih smereh neba. Sij posameznih točk v RGB načinu smo integrirali in 
ga na koncu prikazali z digitalnim številom med 0 in 255 ter nepravimi barvami.

Izračunali smo še soodvisnost povprečne radiance in dolžine javnih cest po občinah leta 
2019. Poleg tega smo obravnavali svetlobno onesnaženost območij Natura 2000, saj smo želeli 
ugotoviti, koliko se kljub jasno določenim omejitvenim ukrepom širijo vplivi pretiranega osvet-
ljevanja tudi znotraj teh zavarovanih območij. 
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11.3  REZULTATI IN RAZPRAVA

11.3.1  RADIANCA V KOROŠKI STATISTIČNI REGIJI V SLOVENSKEM MERILU

Najvišjo povprečno radianco z 1,1864 nW/(sr cm2) v Sloveniji beleži osrednjeslovenska sta-

tistična regija. Zelo visoko povprečno radianco je mogoče zaznati tudi v obalno-kraški statistični 

regiji z 1,1241 nW/(sr cm2). V obeh primerih visokim povprečnim vrednostim radiance botruje 

velika stopnja urbaniziranosti območja, v tem okviru ne smemo zanemariti vpliva razsvetljene jav-

ne infrastrukture, kar je še posebej izrazito v primeru Luke Koper. Najnižjo povprečno radianco 

imata primorsko-notranjska statistična regija (0,3754 nW/(sr cm2)) in koroška statistična regija 

(0,4185 nW/(sr cm2)) (slika 11.1). Najtemnejša točka je z 0,1425 nW/(sr cm2) na Velikem Rogu 

v Kočevskem rogu, najsvetlejšo točko pa smo zaznali v Luki Koper (116,3858 nW/(sr cm2)). Ze-

mljevid povprečne radiance v Sloveniji leta 2019 dokaj dobro kaže poselitveni vzorec in je hkrati 

lahko posreden kazalec človekove aktivnosti v prostoru (slika 11.2), čeprav je res, da se zaradi si-

panja svetlobe v atmosferi umetna svetloba lahko širi tudi na neposeljena območja. Koroška sta-

tistična regija s povprečno radianco 0,4185 nW/(sr cm2) sodi med svetlobno najmanj onesnažene 

regije v Sloveniji (le primorsko-notranjska statistična regija je leta 2019 imela nižjo povprečno ra-

dianco). Povprečna radianca Slovenije je tega leta znašala 0,7233 nW/(sr cm2). 
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Slika 11.1: Minimalna, povprečna in maksimalna radianca po statističnih regijah  
v Sloveniji leta 2019 (Suomi NPP 2020).
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Tudi v koroški statistični regiji se pri stopnji svetlobne onesnaženosti dobro kaže povezava 
med poselitvijo na eni in svetlobno onesnaženostjo na drugi strani. Najbolj svetlobno onesnažena 
območja so Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina, pri čemer pa se tudi na teh območjih pojav-
ljajo deli z nižjo stopnjo radiance predvsem tam, kjer je gostota poselitve in infrastrukture nižja 
(del Trbonjske soteske, območje Hotuljskega podolja, zožen del Mežiške doline med Mežico in 
Žerjavom). 

Najsvetlejša točka (10,3267 nW/(sr cm2)) je bila leta 2019 v Slovenj Gradcu, med Šolsko 
ulico in proizvodno-storitvenim kompleksom zahodno od Suhadolnice. Na tem območju je bila 
med drugim ponoči osvetljen grad Rotenturn. 

Največje območje z nizkimi vrednostmi radiance je v zahodnem delu koroške statistične regi-
je, zahodno in južno od Črne na Koroškem (Zgornja Mežiška dolina s Toplo in Koprivno, sever-
na pobočja Smrekovškega pogorja). Na tem območju je tudi najtemnejša točka koroške statistične 
regije, ki je locirana severozahodno od Velikega Travnika (0,1558 nW/(sr cm2)). V vzhodnem delu 
tega območja izstopata osvetljen vrh Uršlje gore (RTV oddajnik) in Zgornji Razbor, okoli cerkve 
svetega Danijela. Naslednje večje območje z nižjo stopnjo svetlobne onesnaženosti je na Pohorju, 
vendar je le-to prekinjeno z manjšimi otočki višje radiance na območju sicer redkih gručastih na-
selij (Ribnica na Pohorju, Josipdol, Lehen) ter na območju ponoči razsvetljenih smučišč na Veliki 
Kopi in Rogli, katere skrajni zahodni del že sodi v koroško statistično regijo. Tretji svetlobno manj 
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Slika 11.2: Radianca v Sloveniji leta 2019.
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onesnaženi kompleks se nahaja na območju Košenjaka in zahodnega dela Kozjaka. Na Kozjaku 
kot bolj osvetljena območja izstopajo naselja Remšnik, Primož nad Muto, osvetljena cerkev svete-
ga Pankracija ob meji z Avstrijo in Zgornja Kapla (slika 11.4). 

11.3.2  SVETLOBNA ONESNAŽENOST  

PO OBČINAH KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE

Koroška statistična regija sicer sodi med svetlobno manj onesnažena območja v Sloveniji, a 
kljub temu obstajajo razlike med posameznimi občinami. Med svetlobno bolj onesnažene sodijo 
tiste z večjo gostoto prebivalstva in več infrastrukture, ki je osvetljena (javne ceste, parkirišča, os-
tali objekti). Gre za občine, ki so zgoščene na dna dolin in kotlin. Najvišjo povprečno radianco 
smo leta 2019 ugotovili v občinah Ravne na Koroškem (0,6681 nW/(sr cm2)) in Prevalje (0,5950 
nW/(sr cm2)). Visoka povprečna radianca je še v občinah Mežica (0,5795 nW/(sr cm2)) in Slo-
venj Gradec (0,5516 nW/(sr cm2)). Zanimiva pa je primerjava med občinama Muta in Dravog-
rad. Kljub temu, da ima prva skoraj dvakrat manjšo dolžino javnih cest in skoraj štirikrat manj 
prebivalcev, pa je povprečna radianca višja prav v občini Muta. Z najnižjo povprečno radianco iz-
stopata občini Ribnica na Pohorju (0,2636 nW/(sr cm2)) in Črna na Koroškem (0,2484 nW/(sr 
cm2)). Obe občini sta v hribovitem delu Pohorja oziroma Zgornje Mežiške doline. Najvišja ma-
ksimalna radianca se pojavlja v občinah Slovenj Gradec (10,3267 nW/(sr cm2)), Ravne na Koro-
škem (8,9925 nW/(sr cm2)) in Prevalje (6,8383 nW/(sr cm2)), najnižja maksimalna radianca pa 

Slika 11.3: Slovenj Gradec z Grajskega griča na zahodu (prevladujejo bele LED svetilke, na levi 
strani pa so z rumeno barvo vidna območja s starimi visokotlačnimi natrijevimi sijalkami) dne  
27. 4. 2021. • EVA KONEČNIK KOTNIK
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Slika 11.4: Radianca v koroški statistični regiji leta 2019 (Suomi NPP 2020).
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v občinah Ribnica na Pohorju 1,1367 nW/(sr cm2)), Podvelka (2,3408 nW/(sr cm2)) in Vuzenica 
(2,7875 nW/(sr cm2)). Razlike v maksimalni radianci med občinami so torej skoraj desetkratne. 
Da je najvišja minimalna radianca (0,2133 nW/(sr cm2)) v občini Mežica niti ne preseneča: obči-
na je manjša, njene meje pa ne segajo prav visoko v okoliško, svetlobno manj onesnaženo hribov-
je. Najnižje minimalne radiance so na območju občin Črna na Koroškem (0,1558 nW/(sr cm2)), 
Slovenj Gradec (0,1642 nW/(sr cm2)) in Mislinja (0,1692 nW/(sr cm2)), ki pa v zaledju vse segajo 
v svetlobno manj onesnaženo zaledje (slika 11.4).

11.3.3  RAZLIKE V RADIANCI MED LETOMA 2013 IN 2019

Razlike v radianci med letoma 2013 in 2019 na območju celotne statistične regije kažejo v 
splošnem poslabšanje stanja. Povprečna radianca se je v obdobju 2013–2019 povišala z 0,3645 
na 0,4185 nW/(sr cm2), minimalna pa se je povišala z 0,0918 na 0,1558 nW/(sr cm2). Če je bila 
koroška statistična regija po povprečni radianci leta 2013 med ostalimi statističnimi regijami sve-
tlobno najmanj onesnažena, pa se je do leta 2019 stanje vseeno toliko poslabšalo, da je bilo tedaj 
stanje najugodnejše v primorsko-notranjski statistični regiji, koroška statistična regija pa je bila na 
predzadnjem mestu. Pri analizi razlik je treba biti previden pri interpretaciji rezultatov. Omenili 
smo že, da so senzorji, ki na satelitu Suomi NPP beležijo radianco, ponoči neobčutljivi na valov-
ne dolžine pod 500 nm. Prav v tem delu spektra imajo višek LED sijalke, ki zaradi večje energij-
ske učinkovitosti prihajajo v rabo v zadnjih letih. Zamenjavo starih, najpogosteje visokotlačnih 
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Slika 11.5: Minimalna, povprečna in maksimalna radianca po občinah v koroški statistični regiji 
leta 2019 (Suomi NPP 2020).
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Slika 11.6: Razlike v radianci med letoma 2013 in 2019.
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natrijevih sijalk, ki imajo višek sevanja v oranžnem delu spektra z novimi LED sijalkami senzor 
torej zazna kot izboljšanje svetlobne onesnaženosti, čeprav so LED sijalke zaradi intenzivnejšega 
sipanja svetlobe s krajšimi valovnimi dolžinami v resnici prispevale k povečanju svetlobne onesna-
ženosti, saj ta tip sijalk oddaja največ svetlobe v modrem delu spektra, kjer pa je po Rayleghovem 
zakonu sipanje svetlobe v atmosferi šestnajstkrat intenzivnejše kot v rdečem delu spektra (Hoče-
var in Petkovšek 1995). Povprečna radianca se je povečala v vseh občinah koroške statistične re-
gije, najbolj v občinah Mežica (za 0,1299 nW/(sr cm2) in Ravne na Koroškem (za 0,1249 nW/
(sr cm2)), najmanj pa v občini Dravograd (za 0,0161 nW/(sr cm2)). Tudi maksimalna radianca se 
je povečala v vseh občinah, najbolj pa v občinah Ravne na Koroškem (za 2,4547 nW/(sr cm2)) in 
Radlje ob Dravi (za 1,7229 nW/(sr cm2)). Prostorske razlike v obdobju 2013–2019 so prikazane 
na sliki 6. Območja, ki kažejo znižanje radiance (hladne barve) so v veliki meri območja, na ka-
terih so starejše tipe sijalk zamenjali z LED sijalkami. To se na uporabljenih podatkih daljinskega 
zaznavanja odraža kot zmanjšanje svetlobnega sevanja oziroma onesnaženja. Izstopajo predvsem 
Dravograd, Slovenj Gradec s Starim trgom, Radlje, Vuhred, Zgornja Kapla, Žerjav, zahodni del 
Prevalj in del Mislinje. 

Mansonova (2016) je predlagala klasifikacijo radiance, ki kaže stopnje svetlobne onesnaže-
nosti. Po njenem radianca, nižja od 0,25 nW/(sr cm2) predstavlja vrednosti za temna območja. Za 
Veliko Britanijo je v študiji navedla, da temu kriteriju ustreza 21,73 % Anglije, 56,82 % Walesa 
in 76,77 % Škotske (Manson 2016). Glede na izkušnje iz Slovenije sicer predpostavljamo, da so 
ti kriteriji premalo strogi, a kljub temu smo zaradi primerjave opravili podobno analizo za koro-
ško statistično regijo. Leta 2013 je bilo tu kar 69,9 % površja z radianco pod 0,25 nW/(sr cm2), 
medtem ko se je do leta 2019 ta delež znižal na 49,0 %. Tega leta je bila radianca najnižja v občini 
Črna na Koroškem, kjer je bilo še vedno 85,9 % površja z radianco pod 0,25 nW/(sr cm2), med-
tem ko je bilo daleč najslabše stanje v občinah Prevalje (15,3 %), Mežica (25,6 %), Slovenj Gra-
dec (29,2 %) in Ravne na Koroškem (33,1 %). Naj dodamo, da je občina Črna na Koroškem še 
leta 2013 imela kar 92,5 % površja z radianco pod 0,25 nW/(sr cm2).

11.3.4  IZBRANI KORELACIJSKI KOEFICIENTI

Primerjava med povprečno radianco in nekaterimi drugimi elementi, povezanimi z izvori 
svetlobnega onesnaževanja, po občinah v koroški statistični regiji kažejo zanimive povezave. Ko-
relacijski koeficient med povprečno radianco in številom prebivalstva po občinah znaša 0,6339, 
z gostoto prebivalstva 0,9639, z dolžino javnih cest 0,2501, s številom podjetij 0,5709 in s pri-
hodkom podjetij 0,7198. Občine s primerljivo dolžino javnih cest se v povprečni radianci razli-
kujejo tudi za trikratnik, saj kilometer javne ceste ni v vseh občinah enako osvetljen. Javne ceste 
v gručastih naseljih so praviloma osvetljene, tiste na območjih z razloženo poselitvijo pa ne. Kaže 
se tudi relativno visoka pozitivna korelacija med povprečno radianco in koeficientom razvitosti 
občine v letu 2019 (0,8006).
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11.3.5  SVETLOBNA ONESNAŽENOST ZNOTRAJ OBMOČIJ NATURA 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah člani-
cah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. Posebna 
varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so 
redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Območja Nature 2000 v Sloveniji 
so določena na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih. Vlada je območja Natura 2000 
določila z Uredbo o posebnih varstvenih območjih, območjih Nature 2000 (Uredba ... 2004). V 
Sloveniji je določenih 355 območij, od tega jih je 324 določenih na podlagi direktive o habita-
tih in 31 na podlagi direktive o pticah. Skupna površina v območjih Nature 2000 v Sloveniji je 
7684 km2, od tega 7678 km2 na kopnem in 6 km2 na morju. Območje Nature 2000 torej pokri-
va 37 % celotnega površja Slovenije.

Kljub jasno določenim omejitvenim ukrepom na območjih Nature 2000 pa se nekateri okolj-
ski vplivi (hrup, svetloba) brez omejitev širijo znotraj teh zavarovanih območij. Povprečna radian-
ca na območjih Nature 2000 v koroški statistični regiji je leta 2019 znašala 0,7129 nW/(sr cm2), 
kar je le nekaj manj od povprečja za območje Natura 2000 v Sloveniji (0,7959 nW/(sr cm2)). 
V koroški statistični regiji območja Natura 2000 pokrivajo 61.610,0 ha površja, kar predstavlja 
59,2 % površja statistične regije. Povprečna radianca na območjih Nature 2000 znotraj regije je 
leta 2013 znašala 0,2408 nW/(sr cm2), vendar se je do leta 2019 dvignila na 0,2916 nW/(sr cm2). 
Dvignila se je tudi minimalna radianca (z 0,0936 na 0,1558 nW/(sr cm2)). Na območjih izven 
Nature 2000 stanje ni dosti slabše: povprečna radianca se je v obravnavanem obdobju dvignila z 
0,3669 na 0,4217 nW/(sr cm2). Najsvetlejša točka znotraj Nature 2000 je bila na območju kori-
ta reke Drave med hidroelektrarno Dravograd in mostom preko Drave v Dravogradu. Ravno ta 
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Slika 11.7: Primerjava med radianco in številom prebivalcev, gostoto prebivalstva, dolžino javnih 
cest in prihodkom podjetij po občinah v koroški statistični regiji leta 2019 (Suomi NPP 2020).
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primer dobro nakazuje, kako se vpliv onesnaževal ne konča na mejah zavarovanih območij, am-
pak sega še dlje. Močno svetlobno onesnažena so zlasti zaščitena območja v bližini večjih urbani-
ziranih površin. Za kakovostnejšo ohranjanje naravnih razmer znotraj zaščitenih območij bi bilo 
treba razmisliti tudi o ukrepih v prehodnih območjih izven Nature 2000.

11.3.6  VPLIV NOČNE SMUKE NA SVETLOBNO ONESNAŽENOST

Od dvajset osvetljenih smučišč z nočno smuko, jih je pet v koroški statistični regiji: Kope, 
Ribniško Pohorje, Poseka/Ravne, Rimski vrelec in Črna na Koroškem. Nočna smučišča na Rogli 
so tik za vzhodno mejo regije. Ponoči razsvetljeno smučišče na Kopah je največje in ga je možno 
zaznati celo na satelitskih posnetkih, zato smo v prispevku predstavili tudi analizo stanja svetlobne 
onesnaženosti med nočno smuko in po nočni smuki. Meritve in fotografiranja so bila opravljena 
januarja 2020 v okviru vaj pri predmetu Ekološka geografija na Oddelku za geografijo Filozofske 
fakultete Univerze v Mariboru.

Meritve z SQM med in po nočni smuki so pokazale velike razlike. V času nočne smuke je sij 
na Veliki Kopi v zenitu znašal 16,95 mag/arc sec2, po nočni smuki pa 21,43 mag/arc sec2. Zani-
miva je tudi primerjava sija iz različnih smeri neba med in po nočni smuki. V času nočne smuke 
je bil sij neba v vseh smereh intenzivnejši od sija po nočni smuki, vendar so se največje razlike po-
javile med severovzhodom in jugovzhodom, kar je v smeri osvetljenih smučišč. Razlika v vzhodni 
smeri je znašala kar 2,17 mag/arc sec2 (slika 11.8). 

K visokim vrednostim svetlobne onesnaže-
nosti ne prispevajo le osvetljena smučišča pač 
pa tudi osvetljena infrastruktura (počitniška bi-
vališča, osvetljeni apartmaji in parkirišča). Ob-
močje je dovolj osvetljeno, da ga je mogoče 
prepoznati celo na satelitskih posnetkih (slika 
11.9).

Gledano z vrha Velike Kope svetlobna 
kupola, ki jo ustvarjajo razsvetljena smučišča 
sega čez nadglavišče. Razlika med stanjem v 
času delovanja nočne smuke in po njem je vi-
dna na sliki 11. V svetlobni kupoli smučišča 
so se med nočno smuko skrile tudi svetlob-
ne kupole bolj oddaljenih mest, kot sta Ma-
ribor in Slovenska Bistrica, na spodnjem des-
nem delu obzorja pa so vidna celo razsvetljena 
smučišča na Rogli.
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Slika 11.9: Radianca na območju Velike Kope leta 2019.

Slika 11.10: Panoramski posnetki z Velike Kope januarja 2020 v glavne smeri neba. Poleg krajevnih 
virov svetlobnega onesnaževanja je na obzorju mogoče prepoznati tudi svetlobne kupole večjih 
mest na širšem območju. Posnetek na desni strani predstavlja intenzivnost sija neba, pridobljen z 
integracijo celotnega vidnega dela spektra, izražen v digitalnem številu. Višja vrednost pomeni večji 
sij neba. • IGOR ŽIBERNA
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Slika 11.11: Sij neba kot ga je mogoče zaznati z Velike Kope v smeri smučišča. Na levi strani je 
stanje v času nočne smuke, na desni strani pa stanje po nočni smuki. Na spodnjem delu slike je sij 
neba izražen v digitalnem številu. • IGOR ŽIBERNA
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11.4 ZAKLJUČEK

Koroška statistična regija je v analiziranem obdobju izkazovala z vidika svetlobne onesnaže-
nosti tako v mednarodnem kot v slovenskem merilu dokaj dobre rezultate, saj je sodila med sve-
tlobno manj onesnažene regije. Za mednarodno primerjavo smo navedli podatek iz študije sve-
tlobne onesnaženosti za območje Anglije, kjer naj bi območja z radianco, nižjo od 0,25 nW/(sr 
cm2) (kar naj bi predstavljalo vrednosti za temna območja), zavzemala zgolj petino Anglije (Man-
son 2016). Leta 2013 je bilo v koroški statistični regiji kar 69,9 % površja s tako nizko radianco, 
medtem ko se je do leta 2019 ta delež znižal na 49 % območja regije. V slovenskem merilu se je 
koroška statistična regija leta 2019 po kazalcu povprečne radiance uvrščala takoj za najmanj one-
snaženo primorsko-notranjsko statistično regijo, a tudi povprečna radianca se je na Koroškem v 
obdobju do leta 2019 poslabšala, saj je bila Koroška leta 2013 še najmanj svetlobno onesnažena 
slovenska regija. Kljub relativno ugodnemu stanju svetlobne onesnaženosti, trendi porasta le te v 
svetu in Sloveniji (Falchi s sodelavci 2019; Žiberna in Ivajnšič 2018) torej veljajo tudi za Koroško.

Na območju koroške statistične regije se kažejo velike notranje razlike v svetlobni onesnaženosti. 
V prispevku smo pokazali, da se kaže tudi povezava med poselitvijo, z njo povezano infrastrukturo 
in svetlobno onesnaženostjo. Najbolj svetlobno onesnažena območja so dna Dravske, Mislinjske in 
Mežiške doline, pri čemer pa se tudi na teh območjih pojavljajo deli z nižjo stopnjo radiance, pravi-
loma tam, kjer je gostota poselitve in infrastrukture nižja. Najsvetlejša točka (10,3267 nW/(sr cm2)) 
je bila leta 2019 na območju Slovenj Gradca, največje območje z nizkimi vrednostmi radiance pa je 
bilo zahodno in južno od Črne na Koroškem (Zgornja Mežiška dolina s Toplo in Koprivno, sever-
na pobočja Smrekovškega pogorja), kjer je bila tudi najtemnejša točka regije (0,1558 nW/(sr cm2)). 
Drugo večje območje z nižjo stopnjo svetlobne onesnaženosti je bilo na Pohorju, tretje svetlobno 
manj onesnaženo območje pa na območju Košenjaka in zahodnega dela Kozjaka.

Razlike v svetlobnem onesnaženju so opazne tudi med občinami v regiji. Najvišjo povprečno 
radianco smo leta 2019 ugotovili v občinah Ravne na Koroškem (0,6681 nW/(sr cm2)) in Prevalje 
(0,5950 nW/(sr cm2)). Visoka povprečna radianca je bila še v občinah Mežica in Slovenj Gradec. Z 
najnižjo povprečno radianco sta izstopali občini Ribnica na Pohorju (0,2636 nW/(sr cm2)) in Črna 
na Koroškem (0,2484 nW/(sr cm2)). Razlike v maksimalni radianci med občinami so bile skoraj de-
setkratne. Povprečna radianca se je med letoma 2013 in 2019 povečala v vseh občinah koroške sta-
tistične regije, najbolj v občinah Mežica in Ravne na Koroškem, najmanj pa v občini Dravograd. 
Tudi maksimalna radianca se je povečala v vseh občinah, najbolj pa v občini Ravne na Koroškem.

V prispevku smo posebej izpostavili območja Nature 2000 kot območja varovane naravne de-
diščine. V koroški statistični regiji pokrivajo nekaj več kot polovico površja le te. Ugotovili smo, da 
je povprečna radianca na teh območjih leta 2013 znašala 0,2408 nW/(sr cm2) in je do leta 2019 na-
rasla na 0,2916 nW/(sr cm2), kar je precej podobno koroškim območjem izven Nature 2000, kjer 
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je stanje le nekoliko slabše. Svetlobno onesnaženje se žal ne ustavlja na takih ali drugačnih mejah in 
prizadeva tudi varovana območja, čeravno iz virov, ki niso znotraj njih. Najsvetlejša točka znotraj 
Nature 2000 je bila v koritu reke Drave med hidroelektrarno Dravograd in mostom preko Drave v 
Dravogradu. Poseben problem svetlobne onesnaženosti se kaže še na koroških smučiščih v zimskem 
času, zlasti seveda v času nočne smuke, pri čemer izstopa smučišče na Kopah na Pohorju.

Na primeru Koroške se pokaže tudi močan vpliv naravnih »omejitvenih« dejavnikov (na primer 
razgibanost reliefa, podnebne razmere in velika gozdnatost), ki so lahko po eni strani zaviralci urba-
nizacije, po drugi strani pa potencial večje sonaravne kakovosti življenja. Z izračunom korelacijskih 
koeficientov smo za primer koroške statistične regije tako ugotovili visoko stopnjo povezanosti sve-
tlobne onesnaženosti z razvitostjo občin, manj pa z dolžino cestne infrastrukture, ki je po koroških 
občinah zelo raznoliko osvetljena. Zavedati se je treba, da na stanje svetlobne onesnaženosti močno 
vpliva dojemanje razsežnosti kakovosti bivanja in zavedanje ljudi, zlasti odločevalcev, o negativnih 
vidikih pretiranega osvetljevanja. Smiseln apel je, da se osvetljevanje na Koroškem ohrani vsaj v ob-
stoječem stanju.
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12   

ALI KOROŠKA SLEDI KONCEPTU 

TRAJNOSTNEGA PROSTORSKEGA RAZVOJA?

12.1 UVOD

V državah Evropske unije se krepijo prizadevanja za zmanjševanje pritiskov človekovih dejavno-
sti na prostor. Premišljena trajnostna raba prostora skupaj s preprečevanjem degradacijskih procesov 
sta vse bolj uveljavljena pristopa, ko načrtujemo razvoj in posege na omejena naravna vira – (kme-
tijska in gozdna) zemljišča in prsti. V strateških in izvedbenih dokumentih se tako uveljavljajo kon-
cepti recikliranja prostora oziroma ponovne uporabe zemljišč (Decoville in Schneider 2016; Land 
recycling in Europe 2016; Land recycling and densification 2018), načrtovanje pametnega krčenja 
skladno s spremenjenimi potrebami in dejavnostmi (Hollander 2020; Rebernik 2021) ter zasledova-
nje cilja ničelne neto pozidave zemljišč (Living well … 2013; No net land take … 2016). 

Eden od najbolj učinkovitih pristopov za omejitev širjenja pozidanih površin so načrtna pri-
zadevanja za boljši izkoristek razpoložljivega urbaniziranega prostora. Danes v državah Evropske 
unije recikliranje zemljišč in zgoščevanje poselitve (na primer z revitalizacijo starih industrijskih 
in sorodnih območij za infrastrukturne namene ali širitev poselitve) predstavljata le manjši del 
(13 %) novega razvoja (Land recycling and densification 2018) in se v praksi, žal, ne izvaja v skla-
du z možnostmi.

Ne glede na priporočila in uveljavljene pristope na področju trajnostnega prostorskega razvo-
ja in varovanja (kmetijskih) zemljišč, se prostorske spremembe v Sloveniji odvijajo hitro, načrtova-
nje pogosto poteka nedomišljeno (pomanjkanje ustreznih strokovnih podlag, velika moč posame-
znih investitorjev) in neusklajeno (Lampič, Kušar in Zavodnik Lamovšek 2017), posledice pa se 
kažejo v izgubljanju gozdnih in že tako skromnih kmetijskih zemljišč. Umeščanje novih dejavno-
sti v prostor je v veliki meri prepuščeno načrtovanju na občinski ravni in omejeno sledi sodobnim 
trajnostnim konceptom prostorskega razvoja, ki poudarjajo varovanje naravnih virov, vzdrževanje 
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biotske raznovrstnosti, spodbujanje investicij na predhodno že razvit prostor (koncept reciklira-
nja zemljišč) in podobno. Neprestane potrebe po prostoru za (nove) človekove dejavnosti se izra-
ziteje kažejo v močnih gospodarskih središčih (širše urbanizirano območje Ljubljane, Maribora, 
 Kopra), pa tudi v številnih regionalnih središčih Slovenije (kamor sodi tudi Slovenj Gradec). Spre-
mljanje procesov spreminjanja dejanske rabe ter načrtovanja rabe prostora na ravni posameznih 
občin pa opozarja, da smo v Sloveniji trenutno priče (pre)obsežnim prostorskim spremembam. Te 
bodo dolgoročno vplivale na podobo slovenske kulturne pokrajine, na razpoložljivost kmetijskih 
zemljišč ter posledično prehransko samooskrbo, v določeni meri tudi na pomembno zmanjšanje 
obsega naravnih kategorij zemljišč, ki zagotavljajo ekosistemske storitve in nenazadnje kakovost 
bivanja v mestih in manjših naseljih.

V prispevku smo se osredotočili na aktualne prostorske razmere in procese v koroški statistični 
regiji, ki predstavlja 5,1 % slovenskega ozemlja in 3,4 % prebivalstva Slovenije (Koroška regija 2021). 
Po številnih kazalnikih regija odstopa od slovenskih razmer: označuje jo prevladujoč delež gozda v 
strukturi rabe zemljišč, redkejša poselitev, razmeroma omejene površine kmetijskih zemljišč na pre-
bivalca, očiten proces staranja prebivalstva in podobno. Z analizo sprememb dejanske rabe zemljišč 
v zadnjih 10 letih ugotavljamo, katere kategorije zemljišč so bile najbolj podvržene spremembam in 
kakšne so razlike med koroškimi občinami. Posebno pozornost namenjamo potencialu za nadaljnji 
trajnostni prostorski razvoj – funkcionalno razvrednotenim območjem (v nadaljevanju FRO). Na 
osnovi v letu 2021 ažuriranih podatkov ugotavljamo tokove sprememb na FRO (njihov obseg, števi-
lo in vrste dejavnosti, ki se prednostno razvijejo na takšnih območjih) in tudi intenzivnost njihovega 
oživljanja. S spremljanjem procesov na FRO lahko sklepamo na prizadevanja v smeri trajnostnih pro-
storsko-razvojnih praks, z analizo aktualnih občinskih prostorskih načrtov pa ocenjujemo, kako obse-
žne in kakšne prostorske spremembe se koroškim občinam obetajo v naslednjih letih.

Uporaba raznovrstnih prostorskih podatkov, njihova analiza in terenska preveritev, so podla-
ga za oceno dosedanjega prostorskega razvoja v regiji. Z analizo dinamike prostorskih sprememb, 
spremljanjem opuščanja dejavnosti ter njihove ponovne oživitve pa lahko v grobem že nakažemo, 
kje so pasti in bodoči izzivi za trajnostni prostorski razvoj koroške statistične regije.

12.2 METODE IN PODATKI

Za analizo prostorskega razvoja koroške statistične regije smo uporabili različne prostorske 
podatke o rabi zemljišč. Pri izbiri virov podatkov je pomembna predvsem njihova ustrezna ča-
sovna razpoložljivost, ki omogoča zaznavanje tako obsega kot vrste sprememb v rabi prostora. 
Za ta namen smo uporabili podatke iz Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 
(RABA MKGP) (Evidenca dejanske rabe… 2021) in pokrovnosti tal Corine Land Cover (CLC). 
Prednost uporabe podatkov o pokrovnosti tal je dokaj poenotena metodologija zajema in dolga 
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časovna vrsta podatkov (Corine Land Cover 2021). Na osnovi podatka sprememb v pokrivnosti 
tal (CHA) zaznamo v prostoru tiste največje spremembe, iz informacije o vrsti spremembe pa tudi 
opozorilo, katera zemljišča so spremembam dejansko podvržena. V Sloveniji na podlagi podatkov 
CLC zaznamo razmeroma malo sprememb (čeprav se njihovo število z uporabo satelitskih posnet-
kov višje ločljivosti zadnja leta povečuje), zato moramo dopolnilno uporabiti tudi grafične podat-
ke RABA MKGP, ki zagotavljajo precej natančnejše podatke. Najmanjša enota kartiranja pri tem 
sloju je za večino kategorij 0,05 ali 0,1 ha (Interpretacijski ključ … 2013), v primeru podatkov 
CLC pa 25 ha oziroma 18 ha (Tič 2019; Corine Land Cover 2021). Zaradi sprememb v metodo-
logiji zajema, se pri sloju dejanske rabe pojavljajo določene napake (Klar 2016), zato moramo biti 
pri interpretaciji časovnih sprememb nekoliko zadržani. Vrste dejanske rabe smo zaradi pregled-
nosti v končnih prikazih združili v skupine kot jih opredeljuje interpretacijski ključ.

Podatke in analize o dejanski rabi smo dopolnili tudi s podatki o namenski rabi zemljišč iz 
občinskih prostorskih načrtov (OPN), pri čemer imajo vse občine v koroški statistični regiji že 
sprejet OPN (Prostorski informacijski sistem občin 2021). 

Posledice gospodarske dinamike in nepremišljene rabe prostora v preteklosti smo vrednotili 
na osnovi Baze funkcionalno razvrednotenih območij (FRO), kjer smo uporabili podatke iz leta 
2017 in 2021. S tem novim (trenutno še evidenčnim) prostorskim slojem spremljamo obseg in 
značilnosti opuščenih območij izvajanja različnih dejavnosti (Lampič, Kušar in Zavodnik Lamov-
šek 2017), spremembe na posameznih FRO, evidentiramo nova FRO in beležimo območja, ki so 
ponovno v funkciji (Lampič, Bobovnik in Rebernik 2020). Baza FRO je v omejenem obsegu že 
javno dostopna (Prostorski informacijski sistem občin 2021), vsebinsko pa bi morala predstavlja-
ti strokovno podlago pri načrtovanju prednostnega umeščanja novih dejavnosti na predhodno že 
razvit, urbaniziran prostor. Evidenčni sloj trenutno vzdržuje Oddelek za geografijo Filozofske fa-
kultete Univerze v Ljubljani, v letu 2021 in 2022 pa poteka projektna naloga in proces vključitve 
FRO v e-Prostor (Evidenca stavbnih zemljišč), s čimer bo Baza FRO postala upravna evidenca, 
zagotovljeno bo njeno ažuriranje in uporaba pri pripravi ustreznih ukrepov za njihovo prenovo. 

Preglednica 12.1: Uporabljeni podatki in njihove ključne značilnosti.

podatek vir podatka leto zajema

Evidenca dejanske rabe zemljišč
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 2009, 2014, 2020

Corine Land Cover Copernicus, Land 2000, 2006, 2012, 2018
Občinski prostorski načrti Prostorski informacijski sistem 2021*
Baza funkcionalno degradiranih 
območij (2017)
Baza funkcionalno 
razvrednotenih območij (2021)

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani

2017 (september), 2021 
(marec)

* Podatki so bili prevzeti leta 2021, datum sprejetja dokumentov pa se med območji razlikuje.
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12.3  ZNAČILNOSTI RABE ZEMLJIŠČ IN VEČJE SPREMEMBE,  
KI JIH ZAZNAVAMO MED LETOMA 2009 IN 2020 

Spremembe dejanske rabe zemljišč nakazujejo, kako dinamičen je odnos med osnovnimi ra-
bami v prostoru, opozorijo pa tudi na spremenjena razmerja med različnimi človekovimi de-
javnostmi. Preverili smo nastale spremembe v rabi zemljišč v obdobju od leta 2009 do 2020, 
pri čemer smo dodaten časovni presek naredili še za leto 2014. Opozarjamo, da moramo biti 
pri interpretaciji podatkov evidence dejanske rabe previdni, saj se metodologija zajema razvi-
ja in dopolnjuje ter je bila v letih 2009 in 2014 nekoliko drugačna kot leta 2020. Tudi zato v 
nadaljevanju izbrane spremembe pojasnjujemo z izbranimi območji, ki smo jih preverili tudi s 
terenskim delom. 

Za koroško statistično regijo je, glede na slovenske razmere, v strukturi dejanske rabe ze-
mljišč leta 2020 značilen nižji delež kmetijskih zemljišč (najbolj njiv in vrtov ter trajnih na-
sadov), ki predstavlja 22,9 % (Slovenija 33,2 %). Prav tako je v regiji manjši delež pozidanih 
zemljišč (3,9 %, Slovenija 5,6 %), pomembno višji pa je delež gozda, ki obsega 72 % površi-
ne regije (Slovenija 59 %). Do še večjih razlik pa prihaja na občinski ravni. Med posebej goz-
dnate občine uvrščamo Črno na Koroškem (87,2 %), Ribnico na Pohorju (83 %) in Podvelko 
(79,1 %), kmetijskih površin pa je največ v občinah Muta (35,1 %), Prevalje (33,5 %) in Dravog-
rad (33,2 %). Delež pozidanih površin je le na Ravnah na Koroškem in Prevaljah višji od sloven-
skega povprečja, sicer je aktualna pozidanost površin na Koroškem, kljub razpršenemu poselitve-
nemu vzorcu, precej nižja.
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Slika 12.1: Primerjava strukture dejanske rabe zemljišč med koroškimi občinami, koroško statistično 
regijo in Slovenijo leta 2020 (Evidenca dejanske rabe … 2021).
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Dejanska raba zemljišč v regiji, kjer je delež pozidanih površin (3,9 %) pomembno nižji od 
tistega v Sloveniji (5,6 %), ne nakazuje na potrebo po bolj poglobljenem spremljanju pritiskov na 
nepozidane kategorije zemljišč. Drugačno perspektivo pa dobimo že s pomočjo enostavnih ka-
zalnikov (na primer površina pozidanih zemljišč na prebivalca, površina njiv na prebivalca, pre-
glednica 12.2), ki opozarjajo, da v regiji primanjkuje kmetijskih zemljišč (predvsem njiv), torej je 
nadaljnja izguba kmetijskih zemljišč kot naravnega vira za regijo nedopustna. 

Preglednica 12.2: Prikaz izbranih kazalnikov vezanih na rabo tal po občinah koroške statistične 
regije (Izbrani podatki … 2020; Evidenca dejanske rabe … 2021).

kazalnik

dejanska raba

število 
prebivalcev

pozidane 
površine na 
prebivalca 
(m2)

površina 
njiv na 
prebivalca 
(m2)

kmetijska 
zemljišča 
(%)

njive in 
vrtovi 
(%)

gozd 
(%)

pozidana 
in sorodna 
zemljišča 
(%)

Slovenija 33,2 9,0 59 5,6 2.095.861 540 867,9
koroška 
statistična regija 22,9 2,6 72,2 3,9 70.755 580 371,2
Črna na 
Koroškem 10,2 0,1 87,2 1,7 3285 828 30,2

Dravograd 33,2 5,2 59 5,6 8884 662 610,0

Mežica 25,3 0,7 68,6 5,6 3595 410 52,9

Mislinja 23,4 0,7 73,3 3 4566 745 169,6

Muta 35,1 5,9 57,5 5,3 3414 599 671,7

Podvelka 17 0,3 79,1 2,4 2339 1075 117,0

Prevalje 33,5 3,8 60,6 5,7 6799 489 327,8

Radlje ob Dravi 27,1 4,7 66,8 4,3 6169 655 710,0
Ravne na 
Koroškem 30,6 2,2 62 7,2 11.348 401 120,9
Ribnica na 
Pohorju 14,9 0,1 83 2,1 1116 1098 37,9

Slovenj Gradec 31,9 4,5 62,7 5,2 16.591 545 473,2

Vuzenica 24,8 2,7 69,9 3,8 2649 725 505,0

Za nadaljnje razumevanje pomena uveljavljanja trajnostnega prostorskega razvoja in ohra-
njanja zemljišč kot enega temeljnih naravnih virov, pa je treba odgovoriti na vprašanje, v ka-
kšnem obsegu, kako hitro in na katere površine napreduje pozidava zemljišč. S primerjavo de-
janske rabe zemljišč za leti 2009 in 2020, izvedeno z geoinformacijskimi orodji, smo zaznali 
kar 91.566 sprememb v kategorijo pozidana in sorodna zemljišča. Večina teh sprememb je 
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zelo majhnih in so povezane s spremenjeno metodologijo ali natančnostjo zajema podatkov. 

Podrobnejša analiza pa je pokazala, da je večjih sprememb od 0,1 ha (1000 m2) še 1230, večjih 

od 0,5 ha 114 in večjih od 1 ha le 36. Vidimo torej, da se na primeru koroške statistične regije 

kažejo razdrobljeni in po površini manjši pritiski na prostor, močno navezanimi na poselitveni 

vzorec, ki pa vseeno niso zanemarljivi. Kljub navedenemu ugotavljamo, da se je v dobrem de-

setletju v dejanski rabi povečal delež pozidanih površin za 111 ha (2,7 %), predvsem pa so se 

povečale površine pretežno ekstenzivnih rab kot npr. ekstenzivni trajni nasadi (za 408 ha), ne-

obdelana kmetijska zemljišča (za 337 ha), kmetijska zemljišča v zaraščanju (za 234 ha) in kate-

gorija rabe dreves in grmičevja (za 1277 ha). Povečanje pri zadnjih dveh kategorijah je verjetno 

povezano tudi s spremenjeno metodologijo in posledičnega zajema teh površin na račun gozda, 

kar se zrcali v obsežnem zmanjšanju površine gozda (za 1881 ha). Izpostaviti velja še zmanjša-

nje površin trajnih travnikov (za 455 ha), predvsem pa skrbi zmanjšanje površin njiv za 135 ha 

(5,4 %).

V nadaljevanju je predstavljena podrobnejša struktura zemljišč, ki so bila med letoma 2009 

in 2020 pozidana. 

Skoraj polovica na novo pozidanih zemljišč je zasedla travniške površine, 31 % novih urbani-

ziranih zemljišč pa se je razvilo na območju gozda. Po obsegu manjše, a zelo pomembne so spre-

membe trajnih nasadov ter njiv in travnikov, ki skupno predstavljajo 15 % vseh na novo pozida-

nih zemljišč. Če obravnavamo zgolj strukturo rabe površin, kjer smo evidentirali spremembe večje 

od 0,5 ha, spremembe površin trajnih nasadov, njiv in travnikov predstavljajo 23 %, kar seveda 

nakazuje, da se večje spremembe rabe večinoma dogajajo na ravninskih predelih. To je razvidno 

tudi iz prostorskega prikaza območij sprememb (slika 12.3), ki kaže, da so bile spremembe najbolj 

intenzivne prav na ravninskih območjih v bližini večjih naselij (Slovenj Gradec, Ravne, Prevalje, 

Kotlje, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta). 
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Slika 12.2: Struktura 
rabe zemljišč, ki 
so bila v koroški 
statistični regiji 
pozidana med letoma 
2009 in 2020 
(Evidenca dejanske 
rabe … 2021).
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Slika 12.3: Prostorski prikaz območij najintenzivnejših sprememb v kategorijo pozidana in sorodna 
zemljišča. 

Slika 12.4: Večje stanovanjsko območje enodružinskih hiš v Kotljah (občina Ravne na Koroškem) se 
je razvilo na večinoma kmetijskih površinah in ga zaznamo tudi z analizo sprememb pokrovnosti tal 
(CHC). • ARHIV ODDELKA ZA GEOGRAFIJO FF UL
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Zgolj za primerjavo smo preverili tudi podatke sprememb pokrovnosti tal (CHA), ki v ob-
dobju od leta 2000 do 2018 na območju koroške statistične regije zaznavajo le tri območja: spre-
memba iz zaraščenih površin v kmetijsko, sprememba kmetijskih zemljišč v industrijske in v sta-
novanjske površine. Med letoma 2000 in 2006 je bila zaznana sprememba v občini Muta, kjer 
so prej zaraščene površine spremenili v kmetijska zemljišča – travnik (5,31 ha). V obdobju med 
letoma 2006 in 2012 je bila prepoznana sprememba iz kmetijske rabe v industrijsko območje na 
severozahodnem delu Slovenj Gradca (Ozare) (6,55 ha). Povod te spremembe je vezan na izgra-
dnjo nove cestne povezave proti lokaciji podjetja Adient, ki je danes umeščeno v Poslovno cono 
Slovenj Gradec. V obdobju 2012–2018 pa je bila zazna sprememba še v Kotljah (občina Ravne na 
Koroškem, slika 12.4), kjer so na kmetijskih površinah zgradili večje stanovanjsko območje (5,64 
ha). Ob pregledu podatkov pokrovnosti ugotavljamo, da na osnovi analiz tega prostorskega sloja 
spremembe v prostoru skoraj niso zaznane, saj gre večinoma za spremembe manjšega obsega, ki 
so hkrati precej prostorsko razpršene. 

12.4  NAČRTOVANE PROSTORSKE SPREMEMBE V OBČINSKI 

PROSTORSKIH NAČRTIH – DEJANSKE POTREBE ALI 

ŽELJE?

Z vidika pričakovanih sprememb v prostoru je smiselna nekoliko podrobnejša analiza na-
menske rabe prostora, ki je opredeljena v občinskih prostorskih načrtih. Primerjava dejanske 
in namenske rabe nakaže, na račun katere rabe (gozda, njive, travniške površine …) se bodo v 
prihodnje širila območja stavbnih zemljišč. Načrtovanje, ki zasleduje koncept trajnosti, širitev 
stavbnih zemljišč načrtuje tudi glede na razvojne potrebe občine in pri umeščanju dejavnosti v 
prostor prednostno upošteva že razpoložljive kapacitete stavbnih zemljišč. 

Struktura namenske rabe v koroški statistični regiji je sorodna dejanski rabi zemljišč. Naj-
večji delež tako predstavljajo območja gozdnih zemljišč (70,4 %), sledijo območja kmetijskih 
zemljišč (23,6 %), območja stavbnih zemljišč (4,9 %) in območja drugih zemljišč in voda (sku-
paj 1,1 %). V primerjavi z dejansko rabo lahko prepoznamo pomembno višji delež stavbnih 
zemljišč po namenski rabi, delež kmetijskih zemljišč in ostalih nekmetijskih zemljišč pa osta-
ja skoraj enak deležu dejanske rabe. Prihodnji razvoj bo vplival na površino gozda, saj je delež 
gozda v obstoječi namenski rabi nižji. Tudi razmerja med namenskimi rabami posameznih ob-
čin so primerljiva z dejansko rabo. Po večjem deležu stavbnih zemljišč izstopajo občine Prevalje, 
Ravne na Koroškem in Muta (nad 7 %), po manjšem pa Podvelka in Črna na Koroškem (pod 
2 %). Slednji ohranjata, poleg Ribnice na Pohorju, tudi zelo visok delež gozdnih zemljišč (nad 
80 %), delež kmetijskih zemljišč pa ostaja skromen (pod 16 %).
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Preglednica 12.3: Primerjava deležev primerljivih zemljišč dejanske in namenske rabe prostora v 
Koroški statistični regiji (Evidenca dejanske rabe … 2021; Prostorski informacijski sistem občin 
2021).

dejanska raba zemljišč osnovna namenska raba
dejanska raba 
(%)

namenska raba 
(%)

pozidana in sorodna zemljišča območja stavbnih zemljišč 3,9 4,9
gozd območja gozdnih zemljišč 72,2 70,4
njive in vrtovi, trajni nasadi, travniške 
površine, druge kmetijske površine

območja kmetijskih 
zemljišč 23,0 23,6

ostala nekmetijska zemljišča
območja voda in območja 
drugih zemljišč 0,9 1,1

Nekoliko podrobneje smo analizirali obseg in pozidanosti stavbnih zemljišč. V vseh občin-
skih prostorskih načrtih občin je skupaj opredeljeno 5081,4 ha, kar za 867,8 ha presega danes 
že dejansko pozidana in sorodna zemljišča. Največji delež stavbnih zemljišč v regiji predstavljajo 
območja stanovanj (31,1 %), sledijo površine razpršene poselitve (24,4 %), območja prometnih 
površin (15,8 %), območja proizvodnih dejavnosti (8,4 %) in območja centralnih dejavnosti (7,5 
%). Preostale kategorije podrobnejših namenskih rab predstavljajo manjši delež. Nadalje smo pro-
storski sloj stavbnih zemljišč prekrili s slojem dejanske rabe (RABA, MKGP) in ugotovili, da je 
nepozidanih stavnih zemljišč kar 2261,0 ha oziroma 44,5 % vseh stavbnih zemljišč. Tolikšen delež 
je vezan na določanje kategorije stavbna zemljišča, kamor uvrščamo tudi različne zelene površine, 
območja za oddih in rekreacijo, območja za turizem in sorodna območja, površine letališč …, ki v 
večjem delu dejansko nikoli niso pozidana. Zaradi navedenih metodoloških zadreg obravnavamo 
pozidanost oziroma prostorski potencial za nadaljnje umeščanje v prostor le za izbrana območja 
podrobnejše namenske rabe, ki pa so z razvojnega vidika pravzaprav ključna (preglednica 12.4): 
območja centralnih dejavnosti, območja proizvodnih dejavnosti in območja stanovanja.

Preglednica 12.4: Dejanska pozidanost izbranih območij podrobnejše namenske rabe v koroški 
statistični regiji (Evidenca dejanske rabe … 2021; Prostorski informacijski sistem občin 2021).

podrobnejša namenska raba površina (ha) delež (%)
nepozidana – 
površina (ha)

nepozidana 
delež (%)

območja centralnih dejavnosti (C) 377,9 7,5 80,2 21,2

območja proizvodnih dejavnosti (I) 415,2 8,2 113,8 27,4

območja stanovanj (S) 1578,8 31,1 544,7 34,5

Največji delež nepozidanih površin (34,5 %) smo ugotovili za območja stanovanj. Ustrezno 
načrtovana raba stanovanjskih površin je v obmejnih območjih pomemben dejavnik ohranjanja 
poselitve in preprečuje odliv (predvsem mladega) prebivalstva. Aktualne gradnje stanovanjskih so-
sesk na območju Slovenj Gradca (v mestnem središču v letu 2021 izgrajena neprofitna stanovanja, 
potekajoča gradnja soseske Sončne ozare, načrtovana gradnja Soseske ZIPO, …) so neposreden 
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odgovor na te potrebe, a obsežna območja še nepozidanih območij stanovanj kažejo, da v načrto-
vanju rabe prostora njihovo pomanjkanje ni ovira. 

Med načrtovanimi območji za proizvodno dejavnost je nepozidanih še 113,8 ha (27,4 %). 
Bolj kot razpoložljivost območij za nadaljnji razvoj proizvodnih dejavnosti skrbi njihovo umešča-
nje na pretežno kmetijska zemljišča v bližino naselij in prometnic. Povečevanje površin te podrob-
ne namenske rabe na ravni regije ni smiselno, saj je poleg razpoložljivih nepozidanih površin 
mogoče del proizvodnih dejavnosti umestiti tudi na opuščena oziroma delno opuščena območja 
industrije in sorodnih dejavnosti, ki jih je v regiji že danes 7 (glej poglavje 12.5).

Od skupaj 378 ha načrtovanih območij za centralne dejavnosti jih je v regiji nepozidanih še 
80 ha (21,2 %). Prednostno se na ta območja umeščajo različne javne storitve in druge storitvene 
dejavnosti. Razpoložljivost ocenjujemo kot dobro, posebej zato, ker v regiji zaznavamo večje šte-
vilo funkcionalno razvrednotenih območij storitvenih dejavnosti, kar podrobneje predstavljamo 
v nadaljevanju prispevka.

Navedene ugotovitve analiz različnih prostorskih podatkov je smiselno ilustrirati še z neka-
terimi primeri, kjer velja opozoriti na tiste načrte, ki so prostorsko obsežnejši, vsebinsko morda 
manj domišljeni, njihova realizacija je dolgotrajna in se tudi vsebinsko spreminja. Prvi primer je že 
dlje časa načrtovana gradnja soseske Črneški gaj v obmejnem naselju Črneče v občini Dravograd. 

Slika 12.5: Primer že načrtovanih novih stanovanjskih površin na kmetijskem zemljišču v Črnečah, 
občina Dravograd (Prostorski informacijski sistem občin 2021). Opomba: Območja stanovanj so na 
sliki obarvana rumeno.
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Prvotno je bila v načrtu gradnja najemnih stanovanj za starostnike in mlade družine, začela pa naj 
bi se že leta 2016 (Kotnik 2016).

Načrt se je pozneje spremenil, gradnja pa zamaknila. Danes je predvidena gradnja 32 stano-
vanjskih hiš v oskrbovanem stanovanjskem naselju, kar je smiselno, saj je lokacija neposredno ob 
domu starostnikov v Črnečah. Gradnja se načrtuje na 2 ha travnika in se je pričela s precejšnjim 
zamikom, leta 2019 a z ambicioznim ciljem, da bodo prve vselitve mogoče že poleti 2020. Kot 
je razbrati iz medijev, naj bi se skladno s povpraševanjem gradnja najemnih stanovanjskih enot, 
ki so namenjene starejšim parom, nadaljevala (Detela 2019). A razmere na terenu marca 2021 so 
pokazale, da gradnja napreduje počasi, gradi se le manjše število hišic, delno izgrajeni objekti in 
celotno gradbišče pa je samevalo. 

Poraja se vprašanje, ali je tovrstna ponudba varovanih stanovanj v tem delu Slovenije de-
jansko aktualna in ali je obsežno načrtovanje razširitve stanovanjskega območja v Črnečah res 
potrebno.

Opozoriti velja še na primer že od leta 2015 načrtovane večje spremembe rabe kmetijskih ze-
mljišč in sicer v občini Slovenj Gradec pri naselju Pameče (Detela 2021a). Obsežna območja pro-
izvodnih dejavnosti na obeh straneh regionalne ceste Slovenj Gradec–Dravograd so predvidena na 
že tako zelo omejenih kmetijskih zemljiščih v občini (in regiji).

Slika 12.6: V Črnečah se načrtuje večja širitev naselja z izgradnjo 32 stanovanjskih hiš v 
oskrbovanem naselju.• ARHIV ODDELKA ZA GEOGRAFIJO FF UL
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12.5  MOŽNOSTI PONOVNE UPORABE ZEMLJIŠČ - 

DINAMIKA IN VRSTE SPREMEMB NA FUNKCIONALNO 

RAZVREDNOTENIH OBMOČJIH

Če želimo zaustaviti širjenje pozidanih površin, je treba aktivno spremljati razvoj dejavnosti 

v prostoru in sproti iskati rešitve (ustrezne dejavnosti) za opuščena ali nezadostno izkoriščena ob-

močja. Prostorsko-podatkovni sloj funkcionalno razvrednotenih območij predstavlja eno najbolj 

učinkovitih orodij za implementacijo trajnostnega prostorskega razvoja, saj predstavlja strokovno 

podlago ukrepom, ki omogočajo ponovno uporabo (recikliranje) prostora. Prva celovita evidenca 

funkcionalno degradiranih območjih (FDO) je bila v Sloveniji vzpostavljena leta 2017 (Lampič, 

Kušar in Zavodnik Lamovšek 2017). Jeseni 2020 je bilo zaključeno prvo ažuriranje podatkov, ko 

smo skladno s spremenjeno prostorsko zakonodajo prilagodili tudi poimenovanje – funkcionalno 

razvrednotena območja (FRO). Leta 2020 je bilo v Sloveniji evidentiranih 1167 FRO s skupno 

površino 3747 ha, pojav novih FRO in prostorske spremembe na obstoječih FRO pa še naprej 

Slika 12.7: Obsežen razvoj poslovne cone v Pamečah (občina Slovenj Gradec) se načrtuje na 
kmetijskih zemljiščih (Prostorski informacijski sistem občin 2021). Opomba: Območja poslovne cone 
so na sliki obarvana vijolično.



12 · ALI KOROŠKA SLEDI KONCEPTU TRAJNOSTNEGA PROSTORSKEGA RAZVOJA? 

koroška – od preteklosti do perspektiv 185

spremljamo na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, zato v nadaljeva-
nju uporabljamo podatke Baze FRO za leto 2021 (stanje marec 2021). 

V koroški statistični regiji se je število FRO od leta 2017 do leta 2021 povečalo s 50 na 67, 
upoštevajoč, da se je na sedmih območjih ponovno vzpostavila dejavnost in so bila tako že iz-
ključena iz baze. Ponoven popis je pokazal, da v regiji po številu prevladujejo FRO storitvenih 
dejavnosti (18, preglednica 12.5), sledijo FRO infrastrukture (10) in območja industrijske in 
obrtne dejavnosti ter območja za bivanje. Po skupni površini (ha) so najobsežnejša FRO turistič-
ne, športne in športnorekreacijske dejavnosti (31,36 ha) ter FRO industrijskih in obrtnih dejav-
nosti (29,78 ha).

Preglednica 12.5: Število, skupna površina in povprečna velikost funkcionalno razvrednotenih 
območij leta 2017 in 2021 (Baza funkcionalno … 2017; Baza funkcionalno … 2021).

FRO po tipu

FRO 2017 FRO 2021
oživljeno 
FRO 
2021število 

skupna 
površina 
(ha)

povprečna 
velikost 
(ha) število 

skupna 
površina 
(ha)

povprečna 
velikost 
(ha)

novo 
FRO 

FRO industrijskih in 
obrtnih dejavnosti 
(IND) 8 29,74 3,72 7 29,78 4,25 1 2

FRO infrastrukture 
(INF) 6 3,20 0,53 10 9,06 0,91 6 2

FRO kmetijske 
dejavnosti (KME) 0 0,00 0,00 1 1,91 1,91 1 0
FRO obrambe, 
zaščite in reševanja 
(OBR) 1 0,29 0,29 1 0,29 0,29 0 0

FRO prehodne rabe 
(PRE) 5 2,50 0,50 7 5,45 0,78 3 1
FRO pridobivanja 
mineralnih surovin 
(MIN) 3 6,01 2,00 4 7,26 1,82 1 0

FRO storitvenih 
dejavnosti (STO) 16 11,10 0,69 17 13,70 0,81 3 2
RO turistične, 
športnorekreacijske 
in športne dejavnosti 
(TUR) 4 7,62 1,91 6 31,36 5,23 2 0

FRO za bivanje 
(BIV) 7 3,96 0,57 7 3,96 0,57 0 0

koroška statistična 
regija skupaj 50 64,41 1,29 60 102,78 1,71 17 7
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Pregled stanja v prostoru leta 2017 in 2021 omogoča podrobnejše analize dinamike in vrst 
sprememb na FRO. Pri natančnejši analizi smo spremembe na FRO razdelili v štiri skupine: 1. ni 
sprememb, 2. na FRO so spremembe (kjer smo podrobneje obravnavali večje pozitivne in večje 
negativne spremembe), 3. prepoznano novo FRO in 4. FRO je ponovno v funkciji, predlog izbri-
sa iz baze. V koroški statistični regiji v obdobju 2017–2021 ni bilo zaznanih sprememb na 26 ob-
močjih (na primer Opuščeno jedro Vuzenice, Obrtna cona Gortina in Peskokop Ježevo), na 18 
območjih smo evidentirali večje spremembe (na primer Stara veterinarska postaja, Edlvajs, Rim-
ski vrelec in Nova oprema), 17 FRO je bilo povsem na novo identificiranih, medtem ko se je na 
7 območjih zgodila prenova in ponovno vzpostavila dejavnost (na primer Fiskus in Papir servis v 
Prevaljah ter Opuščena trgovina Opel v Slovenj Gradcu) (slika 12.8).

Najpogostejši razlogi za neaktivnost skoraj polovice FRO na Koroškem so, podobno kot 
ugotavljamo tudi drugod po Sloveniji (Poročilo … 2021; Lampič, Bobovnik in Rebernik 2020), 
predvsem težave povezane z lastništvom (razdrobljeno lastništvo, pomanjkanje interesa lastnikov 
za vrnitev razvrednotenih območij v uporabo, …), sanacija starih okoljskih bremen in finančne 
ovire. Podatki kažejo, da v koroški statistični regiji prevladujejo manjša FRO (zgolj dve območji 
sta večji od 10 ha), saj je povprečna velikost komaj 1,7 ha, medtem ko je v Sloveniji povprečna 
velikost 3,21 ha (Baza funkcionalno … 2021). To nakazuje, da regija ne razpolaga z zares veliki-
mi, homogenimi »razpoložljivimi« območji in da velikopotezne investicije v razvrednoten prostor 

Slika 12.8: Prikaz deleža nezazidanih stavbnih zemljišč po občinah ter spremembe na 
razvrednotenih območjih v obdobju 2017–2021.
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niso mogoče. A še vedno ostaja določeno število razpoložljivih lokacij (na primer Tovarna iver-
nih plošč, Obrtna cona Gortina) za umeščanje majhnih in srednje velikih podjetij. Da se dogajajo 
številne prostorske spremembe nakazujejo območja FRO, kjer smo zaznali večje spremembe (na 
primer Veleblagovnica Tima, Središče Črne na Koroškem in Opuščeno stanovanjsko območje pri 
Katici), takšnih je bilo 21 območij v skupni površini 48,07 ha. Nekatere spremembe so bile pozi-
tivne, saj so se na območjih začeli sanacijski procesi, začela se je revitalizacija zapuščenih gradbišč 
in prenova industrijskih območij ter površin storitvenih dejavnosti, ali pa so bili zgolj porušeni 
dotrajani objekti, ki so ogrožali varnost in zdravje krajevnega prebivalstva. Na drugi strani pa so 
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Slika 12.9: Spremembe po posameznih tipih funkcionalno razvrednotenih območij v obdobju 
2017–2021.

Slika 12.10: Podrobne 
vrste sprememb 
na funkcionalno 
razvrednotenih 
območjih, ki 
nakazujejo tudi na 
glavne dejavnike 
sprememb.
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bile nekatere spremembe tudi negativne – na primer fizične razmere so se le še poslabšale, objekti 

in infrastruktura so dotrajani in v še slabšem stanju in podobno.

Kot prikazuje slika 12.10 so gonilne sile sprememb in s tem povezano umeščanje novih ra-

zvojnih projektov v prostor vezni na fizično stanje območja (vzdrževanost), stopnjo opuščenosti, 

velikost območja in lastništvo. Treba pa je upoštevati tudi umeščenost posameznih območij v 

prostor, saj na dinamiko sprememb in oživitev vplivajo tudi lokacijski dejavniki, kar je razvidno 

tudi iz slike 12.8. Dinamika sprememb je veliko intenzivnejša ob pomembnejših prometnicah in 

večjih regionalnih središčih (na primer Slovenj Gradec, Prevalje, Ravne na Koroškem), medtem 

ko druga FRO v večini stagnirajo in na njih v obdobju 2017–2021 ni prišlo do sprememb.

Razvrednotena območja, ki so bila leta 2020 prepoznana na novo (17), so po tipu raznoli-

ka, prevladujejo pa FRO infrastrukture (6). Med njimi je največ območij odlaganja (komunal-

nih, gradbenih in drugih odpadkov) ter opuščenih parkirišč. Tem sledijo območja prehodne rabe 

(3), kjer gre za različna nasipanja in tihe, navadno nelegalne posege na kmetijska zemljišča, kjer 

raba ni skladna s predpisano namensko rabo prostora. Med novimi FRO prihaja do velikih razlik 

v stopnji opuščenosti in v lastniški strukturi. Med zanimivejšimi lokacijami velja izpostaviti Nov 

objekt Lek Prevalje (Prevalje), ki je obljubljal nova delovna mesta, nenazadnje so zaradi obrata na 

Gimnaziji Prevalje uvedli novi izobraževalni program farmacevtski tehnik, dejansko pa objekt ni-

koli ni zaživel, Lek pa svojo dejavnost namerava seliti v Avstrijo.

Uspešnost oživitve zavira tudi občinsko (ne)poznavanje razmer na FRO in pogosto pomanj-

kanje finančnih spodbud. Leta 2017 občine niso imele pravih načrtov za oživitev za kar 19 od 

skupaj 50 območij. V letu 2020 so v koroški statistični regiji razvojni načrti in ideje opredeljeni za 

več kot polovico območij (34), a delež ostaja manjši kot leta 2017, zato se sprašujemo ali bo pre-

nova FRO v koroški statistični regiji v naslednjih letih manj učinkovita? 

Slika 12.11: Območje Papir servis v občini Prevalje (FRO industrijske in obrtne dejavnosti) je bilo 
popolnoma opuščeno od leta 2002 (levo), danes pa tu deluje podjetje UR-NA (desno). • ARHIV 
ODDELKA ZA GEOGRAFIJO FF UL
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Na petih območjih je nova dejavnost na območju, glede na predhodno rabo, sorodna. Tako 

je na primer Opuščena trgovina Opel v Slovenj Gradcu, kjer so v preteklosti prodajali avtomobile, 

ponovno namenjena trgovski in storitveni dejavnosti, vendar danes prodajajo kolesa in avtodome. 

Soroden je tudi primer območja Papir Servis (Prevalje), ki so bili proizvodno-poslovni prostori v 

letu 2020 popolnoma prenovljeni in se na območju ponovno vzpostavlja proizvodna dejavnost 

(slika 12.11). Zgolj na enem območju (Blok Prisoja 2, Radlje ob Dravi) se je oživitev zgodila za-

radi dokončne izgradnje objektov na predhodno opuščenem gradbišču (slika 12.12), na enem 

območju (Restavracija Bellevue, Slovenj Gradec) pa se izvaja popolnoma drugačna dejavnost – 

objekti nekdanje restavracije in trgovine (storitvena dejavnost) so bili porušeni, na območju pa se 

trenutno zaključuje gradnja enodružinske hiše in večstanovanjskega objekta.

Slika 12.12: Funkcionalno razvrednoteno območje Blok Prisoja 2 (Radlje ob Dravi), dolga 
leta opuščeno gradbišče (levo), je dobilo novega lastnika, ki je na območju dokončal gradnjo 
večstanovanjskega objekta (desno). • ARHIV ODDELKA ZA GEOGRAFIJO FF UL

Slika 12.13: Ena 
izmed načrtovanih 
stanovanjskih 
sesek je predvidena 
na funkcionalno 
razvrednotenem 
območju Zipo v 
Slovenj Gradcu. • 
ARHIV ODDELKA 
ZA GEOGRAFIJO 
FF UL
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Tako v Sloveniji kot na Koroškem trenutno potekajo ali pa se načrtujejo tudi številne in ob-
sežne gradnje stanovanj. Večina se jih umešča na kmetijska zemljišča, nekaj pa je tudi primerov 
umeščanja na FRO. Na povsem opuščenem območju nekdanje poslovne cone Zipo v Slovenj 
Gradcu se tako že v letu 2021 načrtuje gradnja 70 stanovanj.

12.6  SKLEP

V kakšnem obsegu in na katerih področjih koroška statistična regija oziroma njene občine 
že sledijo konceptu trajnostnega prostorskega razvoja je, kljub razpoložljivim podatkom, težko 
enoznačno odgovoriti. Medobčinske razlike v strukturi rabe so opazne, različni pa so tudi pristo-
pi v načrtovanju prihodnje razmestitve dejavnosti v prostoru. Podrobnejše analize različnih pro-
storskih podatkov, evidentirane spremembe v prostoru v zadnjem desetletju in aktualni občinski 
prostorski načrti kažejo, da je pritisk na prostor v delih koroške statistične regije dejansko velik, 
spremembe v prostoru hitre in velikokrat v navzkrižju z uveljavljenimi pristopi, ki zagotavljajo 
trajnostni prostorski razvoj. 

Poleg povečevanja pozidanih površin na račun zmanjševanja površin njiv, travnikov in gozda, 
na netrajnosti prostorski razvoj kaže tudi povečevanje površin pretežno ekstenzivnih rab: kmetij-
skih zemljišč v zaraščanju, dreves in grmičevja, ekstenzivnih travniških sadovnjakov in neobdela-
nih kmetijskih zemljišč. Na eni strani se zaradi pozidave, ki se usmerja predvsem na ravninski del 
regije v okolico večjih naselij in ob glavne prometnice, krčijo že tako skromne površine kmetijskih 
zemljišč, sočasno pa se nadaljuje ekstenzifikacija rabe, ki se kaže v povečevanju zaraščanja in več-
jem deležu neobdelanih kmetijskih zemljišč. 

Ključno za doseganju trajnosti je tudi ustrezno komuniciranje. Zaradi odsotnosti participa-
tivnega pristopa pri načrtovanju medijsko odmeva način načrtovanja in umeščanja dejavnosti na 
širšem območju regionalnega središča Slovenj Gradec. Primer načrtovane obsežne širitve poslov-
ne cone Pameče na omejena kmetijska zemljišča je le bolj očiten in v letu 2021 javno izpostav-
ljen primer, kako lahko lokalni interesi in parcialni pristopi pri načrtovanju spregledajo tako vi-
dik omejenosti naravnih virov (kmetijskih zemljišč) kot tudi kakovost bivalnega okolja in interese 
krajevnega prebivalstva. 

Načrtno usmerjanje razvojnih pobud na opuščen, funkcionalno razvrednoten prostor, je bilo 
zadnja leta že zaznano v nekaterih koroških občinah, tako da je prenova in ponovna uporaba (re-
cikliranje) zemljišč primeren način zasledovanja koncepta trajnostnega prostorskega razvoja regije. 
Manj trajnostno ravnanje s prostorom pa se kaže pri umeščanju novih dejavnosti v prostor, kjer bo 
v prihodnje treba preprečiti predvsem velikopotezne ali pa slabše domišljene prostorske pobude 
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in investicije, ki lahko ob spremenjenih gospodarskih, socialnih in demografskih razmerah hitro 
rezultirajo v nastanek novih funkcionalno razvrednotenih območij. 

Kljub nekaterim pozitivnim praksam ponovne oživitve FRO ne moremo mimo vprašanja, 
kaj čaka koroško statistično regijo v prihodnje. Hitra dinamika sprememb, spremenjene potrebe 
po prostoru in posledice (globalnih) učinkov pandemije, bodo zagotovo vplivale tudi na številne 
gospodarske dejavnosti. Spreminjajo se potrebe trga, dobavne verige, pričakovati je odpuščanja 
in zapiranje določenih obratov. V tej povezavi velja omeniti negotovost glede prihodnjega razvoja 
vseh dejavnosti, ki so vezane na avtomobilsko industrijo. V tem segmentu je koroška statistična 
regija z nekaterimi podjetji izrazito ranljiva in bojazen, da bomo priče zapiranju nekaterih podje-
tij, je upravičena. V letu 2021 se je zelo na hitro pričelo postopno zapiranje podjetja Adient s 430 
zaposlenimi (Detela 2021b), do jeseni 2021 so odpustili že polovico delavcev, do pomladi 2022 
pa bodo odpustili prav vse zaposlene (V slovenjegraškem … 2021).

Umeščanje dejavnosti v prostor je živ in dinamičen proces in mora slediti usmeritvam in po-
trebam razvoja vsake posamezne občine, vendar ob sočasnem zavedanju, da je za vsako občino (in 
regijo) nujno predvsem dolgoročno načrtovanje. Regionalni prostorski plan je za vse slovenske ra-
zvojne regije priložnost, da se uskladijo o prostorskem razvoju, da določijo bistvene razvojne pri-
ložnosti (Zakon o urejanju prostora 2017 (ZureP-2)), da prenehajo z uveljavljanjem parcialnih 
in individualnih interesov ter bolj odločno uveljavljajo pristope, ki sledijo konceptu trajnostni in 
doseganju ničelne neto pozidave (Osnutek novega … 2021). 
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13   

SPREMEMBE RABE TAL NA OBMOČJU 

KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE

13.1  UVOD

V kompleksni strukturi vsake pokrajine je raba tal »odvisnica«, ki je pod vplivov različnih 

pokrajinotvornih elementov oziroma dejavnikov. Spreminja se skozi čas v odvisnosti od vsakok-

ratnih potreb družbe, njenih vrednot in zmožnosti ter z vsem naštetim povezanega načina orga-

niziranja življenja. Nedvomno imajo pri tem spreminjanju veliko težo naravne danosti, pri čemer 

je mogoče opaziti, da imajo le te v nekaterih pokrajinah (in zlasti če gre za omejitvene naravne 

dejavnike), kljub hitremu družbenemu razvoju, še vedno odločujoč vpliv. Takšna je tudi koroška 

statistična regija, ki jo izjemno zaznamujejo specifične reliefne danosti (razgibanost površja, višje 

nadmorske višine in strmi nakloni) ter soodvisne podnebne razmere. Raba tal je ključni gradnik 

pokrajinske slike, fiziognomije oziroma pejsaža vsake pokrajine, s proučevanjem le te pa lažje ra-

zumemo njeno specifično notranjo hierarhično strukturo. 

Za proučevanje specifične prostorske strukture koroške statistične regije na podlagi rabe tal 

kot elementa njenega pejsaža, zlasti pa za preverjanje spreminjanja obdelovalnih zemljišč, smo si 

v pričujočem prispevku zastavili sledeče cilje:

- generalizirano predstaviti stanje rabe tal v koroški statistični regiji ter ga v ključnih kazalnikih 

primerjati s stanjem v drugih slovenskih statističnih regijah;

- s konkretnimi podatki izpostaviti povezanost površja (nadmorska višina in naklon) kot 

ključnega dejavnika rabe tal v koroški statistični regiji s posameznimi kategorijami rabe tal 

oziroma njihovimi spremembami;
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- evidentirati najpogostejše smeri spreminjanja rabe tal v koroški statistični regiji ter določiti 
razmerje med procesi nastajanja obdelovalnih površin (intenzifikacija) in opuščanja le-teh 
(ekstenzifikacija);

- ugotoviti spremembe rabe tal na območjih koroške statistične regije, ki so strateškega 
pomena za kmetijstvo in pridelavo hrane v Republiki Sloveniji.

Kot navaja Lorberjeva (2013) pri razvoju slovenskih regij logika odvisnosti zgolj od kmetijske po-
litike države ni ustrezen pristop pri oskrbovanju s kakovostno hrano. Regije bodo tudi same morale 
prevzeti pobudo pri usmerjanju lastnega razvoja, ki naj ne bo kratkoviden, pač pa trajnosten in v dob-
ro kakovosti bivalnega okolja vseh prebivalcev. Enako seveda velja tudi za koroško statistično regijo.

13.2  METODOLOGIJA

V poglavju obravnavamo spremembe rabe tal med letoma 2000 in 2021 na območju koro-
ške statistične regije in po občinah znotraj te regije. Podatke o rabi tal za leti 2000 in 2021 smo 
povzeli po Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). To letno objavlja podatke 
o kmetijski rabi tal v .shp formatu (Evidenca dejanske rabe … 2021). Vektorske podatke smo za 
vsako zemljiško kategorijo spremenili v rastrske, z velikostjo celice 5 x 5 m. Metodologija zajema-
nja rabe tal se je vmes spremenila, tako da so vse oblike rabe tal za leto 2000 uvrščene v 21 katego-
rij, za leto 2021 pa v 26 kategorij. Z združevanjem razredov smo ustvarili enajst kategorij rabe tal:

- njive,

- vinogradi,

- sadovnjaki,

- ostali trajni nasadi,

- travniki,

- zemljišča v zaraščanju,

-mešana raba zemljišč 

- pozidana in sorodna zemljišča,

- gozd,

- ostalo in

- vodne površine.
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Podatke o rabi tal smo primerjali z legami (nadmorskimi višinami in nakloni pobočij). Podat-
ke o legah smo prikazali s pomočjo podatkov digitalnega modela višin z velikostjo celice 5 x 5 m 
(Portal Prostor 2021). 

Podatke o rabi tal za leti 2000 in 2021 smo medsebojno primerjali in ugotavljali smeri spre-
minjanja rabe tal, intenzivnost teh sprememb ter njihovo povezanost z legami. Pri tem smo smeri 
sprememb generalizirali v naslednje kategorije:

- spremembe rabe tal znotraj obdelovalnih površin (na primer njiva v hmeljišče ali vinograd 
v sadovnjak),

- spremembe rabe tal znotraj neobdelovalnih površin (na primer gozd v pozidane površine ali 
zemljišče v zaraščanju v gozd),

- spremembe rabe tal iz neobdelovalnih v obdelovalne površine ali intenzifikacija (na primer 
travnik v vinograd ali zemljišče v zaraščanju v njivo),

- spremembe rabe tal iz obdelovalnih v neobdelovalne površine ali ekstenzifikacija (na primer 
njiva v zemljišče v zaraščanju).

Med obdelovalne površine smo uvrstili njive, vinograde, sadovnjake in ostale trajne nasade, 
med neobdelovalne pa vse preostale (Vrišer 1995; Vrišer 1998). Med mešano rabo zemljišč smo 
uvrstili kategorije, ki so prehodne kategorije med kmetijskimi zemljišči in gozdom (neobdela-
no kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem). Posebej smo izpostavili 
spremembe rabe tal na območjih, ki so strateškega pomena za kmetijstvo in pridelavo hrane, kot 
so bila določena z Uredbo o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena 
za Republiko Slovenijo (2016).

13.3  REZULTATI IN DISKUSIJA

13.3.1  RABA TAL V KOROŠKI STATISTIČNI REGIJI

Struktura rabe tal na območju Slovenije je bila leta 2021 naslednja: z 1.197.204,5 ha 
(59 % celotne površine Slovenije) so prevladovali gozdovi, sledili pa so travniki (351.330,8 ha ali 
17,3 %), njive in vrtovi (181.214,6 ha ali 8,9 %), pozidana in sorodna zemljišča (113.577,4 ha 
ali 5,6 %), zemljišča v zaraščanju (75.039,3 ha ali 3,7 %) in sadovnjaki (32.421,2 ha ali 1,6 %). 
Vinogradniških površin je bilo 17.759,1 ha (0,9 %). V obdobju 2000–2021 je prišlo do najve-
čjega zmanjšanja njiv in vrtov (za 35.765,5 ha ali za 1,7 odstotnih točk (OT)), ostalih (pretežno 
nerodovitnih) površin (za 9160,7 ha ali 0,4 OT), mešane rabe zemljišč (za 8.556,8 ha ali 0,4 
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OT), gozdnih površin (za 8478,2 ha ali 0,2 OT) in vinogradniških površin (za 7664,2 ha ali za 

0,4 OT). Daleč največje povečanje je bilo zaznati pri zemljiščih v zaraščanju (za 49.470,9 ha ali 

za 2,4 OT), pri sadovnjakih (za 7494,9 ha ali za 0,4 OT) ter pozidanih in sorodnih zemljiščih 

(za 5207,4 ha ali za 0,3 OT). 

Koroška statistična regija, ki pokriva 5,1 % površja Slovenije, je leta 2021 imela 1,4 % po-

vršin z njivami v Sloveniji, 5,1 % sadjarskih površin, 5,2 % travniških površin, 6,1 % vseh goz-

dnih površin in 5,4 % vseh vodnih površin v Sloveniji. Gozdne površine torej dajejo pomem-

ben pečat tej statistični regiji.

Na območju koroške statistične regije je bilo leta 2021 največ gozdov, ki so pokrivali 73.329,7 

ha ali 70,5 % površja. S tem se koroška statistična regija po deležu gozdnih površin uvršča na 2. 

mesto med statističnimi regijami v Sloveniji, takoj za primorsko-notranjsko statistično regijo, 

kjer gozdovi pokrivajo 70,7 % površja. Gozdovom po površinah sledijo travniki (18.219,7 ha ali 

17,5 %), pozidana in sorodna zemljišča (4211,7 ha ali 4,0 %), zemljišča v zaraščanju (2909,7 ha 

ali 2,8 %), njive in vrtovi (2626,8 ha ali 2,5 %), in sadovnjaki (1661,2 ha ali 1,6 %). Zaradi spe-

cifičnih naravnogeografskih, predvsem podnebnih pogojev, je vinogradov zgolj za vzorec (1,5 ha, 

od tega 0,7 ha v občini Radlje ob Dravi). 
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Slika 13.1: Raba tal leta 2021 po slovenskih statističnih regijah (Evidenca dejanske rabe … 2021).
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Na območju koroške statistične regije so se v obdobju 2000–2021 površine z njivami in vrto-

vi zmanjšale za 398,5 ha ali za 0,37 OT, medtem ko so se sadjarske površine povečale za 267,1 ha 

ali 0,26 OT. Povečanje je bilo mogoče zaznati tudi pri zemljiščih v zaraščanju (za 1706,6 ha ali za 

1,64 OT, kar je največja sprememba med vsem kategorijami rabe tal) in travniških površinah (za 

942,6 ha ali za 0,91 OT). Gozdne površine so se zmanjšale za 1400,2 ha (1,34 OT) predvsem na 

račun novo nastalih travniških površin. 

Obdelovalne površine, kamor smo poleg njiv uvrstili še vinograde, sadovnjake in ostale trajne 

nasade so v koroški statistični regiji leta 2021 obsegale 4289,7 ha in so se v obdobju 2000–2021 

zmanjšale za 122,7 ha (0,12 OT). 

V splošnem lahko zaključimo, da so večja gozdnatost regije po eni in relativno manjši delež 

obdelovalnih površin zaradi specifičnih reliefnih in podnebnih razmer po drugi strani botrovale 

dejstvu, da zmanjšanje obdelovalnih površin ni tako izrazito kot v nekaterih drugih statističnih 

regijah. Največje absolutno in relativno zmanjšanje obdelovalnih površin je beležila osrednjeslo-

venska statistična regija (za 9842,5 ha ali za 2,61 OT), sledile pa so podravska (za 6600,6 ha ali 

za 0,78 OT), savinjska (za 4157,7 ha ali za 0,29 OT) in pomurska statistična regija (za 3525,7 

ha ali za 2,06 OT). Kljub zmanjšanju obdelovalnih površin v koroški statistični regiji pa se je de-

lež obdelovalnih površin glede na ostale regije celo dvignil in sicer z 1,64 OT leta 2000 na 1,83 

OT leta 2021.
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Slika 13.2: Raba tal na območju koroške statistične regije leta 2021.
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13.3.2  RABA TAL PO OBČINAH KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE

Reliefne značilnosti (nadmorske višine in nakloni pobočij) so eden najpomembnejših pokra-
jinotvornih dejavnikov v koroški statistični regiji. Ti oblikujejo tudi podnebne, hidrogeografske 
in pedogeografske značilnosti, seveda pa vplivajo tudi na poselitveni vzorec. Raba tal je odvisna od 
vseh omenjenih elementov, zato razporeditev kategorij rabe tal ne preseneča. 

Obdelovalne površine so bile najbolj skoncentrirane v občini Slovenj Gradec, (leta 2021 sku-
paj 1120,6 ha, ki so pokrivale 6,45 % površja občine in so predstavljale kar 26,1 % vseh obdelo-
valnih površin v regiji). Obdelovalne površine so se v večjem obsegu pojavljale še v občinah Dra-
vograd (777,3 ha ali 7,4 % površja občine oziroma 18,1 % vseh obdelovalnih površin v regiji) in 
Radlje ob Dravi (592,7 ha ali 6,3 % površja občine oziroma 13,8 % vseh obdelovalnih površin 
v regiji). V vseh treh omenjenih občinah se je skupaj nahajalo 58,0 % vseh obdelovalnih površin 
v regiji.

Največ njiv in vrtov je bilo na uravnanih delih dolin oziroma kotlin. Občine z največjimi po-
vršinami njiv in vrtov so Slovenj Gradec (785,2 ha ali 4,5 % površja občine), Dravograd (541,8 
ha ali 5,2 %) in Radlje ob Dravi (437,9 ha ali 4,7 %). V vseh treh naštetih občinah, katerih sku-
pna površina pokriva 35,8 % površja koroške statistične regije je 67,2 % njiv in vrtov v tej regiji. 
Sklenjeni njivski kompleksi so predvsem na višjih terasah nad Dravo (Libeliško, Viško in Črneško 
polje ter Dobrova pri Dravogradu ter v Mučko-Radeljski kotlini), ob Mislinji in Suhodolnici v 
Slovenjgraški kotlini in v precej manjši meri ob Meži (na Poljanah). V občini Ribnica na Pohor-
ju, ki pokriva 5,7 % površja v regiji je le 0,2 % vseh njiv in vrtov. V obdobju 2000–2021 so se 
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Slika 13.3: Območja umika njivskih površin in vrtov v obdobju 2000–2021.
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površine z njivami in vrtovi zmanjšale v vseh občinah, razen v občini Prevalje, kjer so se te pove-
čale za 39,6 ha. Največje zmanjšanje je bilo zaznati v občinah Dravograd (za 108,2 ha ali za 0,9 
OT), Muta (za 85,5 ha ali za 1,7 OT) in Radlje ob Dravi (za 79,3 ha ali 0,5 OT). V občini Slo-
venj Gradec so se površine z njivami in vrtovi zmanjšale za 33,6 ha (2,7 OT), vendar je to zmanj-
šanje ublažilo povečanje hmeljišč, katerih površina se je v tej občini skoraj podvojila (z 60,5 ha na 
114,2 ha). Na nov razmah hmeljarstva so vplivale tudi tako imenovane butične kraft pivovarne, 
ki uporabljajo večji odmerek hmelja za varjenje piva, predvsem hmelj z zeliščnimi, cvetličnimi in 
sadno-citrusnimi aromami (Kuralt in Kotnik 2017). Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na hme-
ljiščih je zlasti v Slovenjgraški kotlini med domačini vzbudila precej nejevolje, saj so se hmeljišča 
nahajajo v neposredni bližini naselij, večji hmeljarji pa o času škropljenja domačinov ne obveščajo 
več (Prebivalci v bližini … 2019). 

Vinogradniška zemljišča, ki v regiji predstavljajo zanemarljivo površino (1,5 ha) so v majhnih 
zaplatah predvsem v občini Radlje ob Dravi. Bistveno več je sadjarskih površin, ki jih je bilo leta 
2021 največ v občinah Slovenj Gradec (335,0 ha ali 20,2 % vseh sadjarskih površin v regiji), Dra-
vograd (235,1 ha ali 14,2 %), Ravne na Koroškem (168,3 ha ali 10,1 %), Mislinja (161,3 ha ali 
9,7 %) in Radlje ob Dravi (154,0 ha ali 9,3 %). Sadjarske površine so se povsod povečale, najbolj 
pa v občinah Slovenj Gradec (za 55,8 ha ali za 0,3 OT), Dravograd (za 46,4 ha ali za 0,44 OT) 
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Slika 13.4: Hmeljišča in pozidane površine na območju Slovenjgraške kotline v letu 2021. Zaradi 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev na hmeljiščih nastaja konflikt med pridelovalci hmelja in 
prebivalci v naseljih ob hmeljiščih (Evidenca dejanske rabe … 2021).
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in Radlje ob Dravi (za 36,2 ha ali za 0,39 OT). Zanimivo je, da je bilo na nadmorskih višinah do 
500 m le 28,6 % sadovnjakov (leta 2000 27,2 %), na nadmorskih višinah nad 600 m pa 47,9 % 
(leta 2000 27,2 %). Travniške površine so se v vseh občinah, razen v občini Prevalje povečale, naj-
bolj pa v občinah Dravograd (za 173,2 ha ali za 1,65 OT), Črna na Koroškem (za 147,4 ha ali za 
0,95 OT), Mislinja (za 137,8 ha ali za 1,23 OT) in Slovenj Gradec (za 106,5 ha ali za 0,61 OT). 
Leta 2021 je bila dobra petina vseh travniških površin v občini Slovenj Gradec, po dobra desetina 
pa v občinah Dravograd in Mislinja. Zemljišča v zaraščanju so se v največjem obsegu pojavljala v 
občinah Slovenj Gradec (492,3 ha ali 2,8 % površja občine), Dravograd (390,0 ha ali 3,7 %), Ra-
dlje ob Dravi (309,6 ha ali 3,3 %) in Mislinja (280,7 ha ali 2,5 %). Tudi zemljišča v zaraščanju so 
se povečala v vseh občinah, najbolj pa v občini Slovenj Gradec (za 422,5 ha ali za 2,4 OT), sledile 
so občine Radlje ob Dravi (za 264,2 ha ali za 2,81 OT), Podvelka (za 251,9 ha ali za 2,43 OT) in 
Muta (za 147,0 ha ali za 3,79 OT). 

Gozdne površine so se v koroški statistični regiji v obdobju 2000–2021 zmanjšale z 74.723,9 
ha (71,8 %) na 73.323,7 ha (70,5 %) (torej za 1400,2 ha ali za 1,3 OT). Najbolj gozdnata obči-
na v regiji je Črna na Koroškem, kjer gozdovi pokrivajo kar 87,2 % površja, izstopajo pa še obči-
ne Ribnica na Pohorju (83,0 %), Podvelka (79,1 %) in Mislinja (73,3 %). Najnižji delež gozdnih 
površin je v občinah Muta (57,6 %) in Dravograd (59,0 %). Občina Muta beleži tudi največje 
relativno zmanjšanje gozdnih površin (za 3,71 OT). V absolutnem smislu so se gozdne površine 
najbolj zmanjšale v občinah Slovenj Gradec (za 317,4 ha, kar predstavlja 22,6 % vseh zmanjšanih 
gozdnih površin), Radlje ob Dravi (za 206,6 ha) in Mislinja (za 178,6 ha). 
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Slika 13.5: Novonastala zemljišča v zaraščanju v koroški statistični regiji v obdobju 2000–2021.
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13.3.3  RABA TAL GLEDE NA NADMORSKE VIŠINE IN NAKLONE

Omenili smo že, da je relief eden od najpomembnejših pokrajinotvornih dejavnikov v ko-

roški statistični regiji. Zato smo strukturo rabe tal analizirali tudi glede na nadmorske višine in 

naklone. Zmanjševanje obdelovalnih površin z nadmorsko višino je pričakovano dejstvo, saj se z 

višanjem nadmorske višine nižajo temperature zraka in krajša vegetacijska doba, če omenimo le 

najpomembnejše dejavnike. Višinski pas med 500 in 600 m se kaže kot prehodno območje, nad 

katerim se delež obdelovalnih površin hitro znižuje. Leta 2021 je bilo v koroški statistični regiji na 

nadmorskih višinah do 600 m (te predstavljajo 35,1 % vsega površja v regiji) kar 87,2 % vseh njiv 

in vrtov, 86,3 % vinogradov, 52,0 % sadovnjakov in 83,2 % ostalih trajnih nasadov. Sadjarske po-

vršine se prično izraziteje zmanjševati šele v pasu nad 800 m. Nad to višino je bilo le 12,4 % vseh 

sadovnjakov. Gozdne površine so po deležu v vseh višinskih pasovih prevladujoča kategorija rabe 

tal, vendar njihov delež šele v območju nad 400 m naraste nad 50 % in v pasu 1200–1300 m kul-

minira s 93,7 %. Nad to višino se v pasu 1500–2000 m zniža predvsem na račun travnikov, v pasu 

nad 2000 pa dodatno zaradi ostalih površin (kot so na primer melišča in skalovje). V pasu nad 

2000 m gozdne površine pokrivajo 52,3 %, ostale površine 24,1 %, travniki pa 13,6 % površja. 

Njive in vrtovi ter sadovnjaki dosežejo najvišje deleže v pasu med 300 m in 400 m, travniki pa v 

pasu med 400 m in 800 m. Zemljišča v zaraščanju beležijo najvišje deleže v pasu pod 400 m, prav 

tako pozidane in sorodne površine, katerih delež je do 500 m 54,6 %, do 600 m skupno 71,0 %, 

do 700 m pa skupno 82,1 %.
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Slika 13.6: Struktura rabe tal glede na nadmorske višine leta 2021 v koroški statistični regiji.
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Oglejmo si še razporeditev obdelovalnih površin glede na nadmorsko višino. Obdelovalne 
površine so zgoščene v nižjih nadmorskih višinah. Do 400 m je 30 % vseh obdelovalnih površin, 
do 500 m skupno 57 %, do 600 m skupno 73,6 %, do 700 m pa skupno 85,17 % vseh obdelo-
valnih površin (preglednica 13.1).

Preglednica 13.1: Obdelovalne površine glede na nadmorske višine.
nadmorska 
višina

površina 
(ha)

delež obdelovalnih površin glede na vsoto vseh 
obdelovalnih površin v regiji (%) kumulativa (%)

200–300 1,6 0,04 0,04

300–400 1306,5 30,46 30,49

400–500 1138,1 26,53 57,02

500–600 711,1 16,58 73,60

600–700 496,4 11,57 85,17

700–800 339,3 7,91 93,08

800–900 152,5 3,55 96,64

900–1000 102,0 2,38 99,02

1000–1100 33,0 0,77 99,78

1100–1200 8,4 0,19 99,98

1200–1500 0,9 0,02 100,00

1500–2000 0,0 0,00 100,00

2000–2500 0,0 0,00 100,00

Zelo nazorni so podatki o spremembah rabe tal pod in nad 600 m nadmorske višine. V ko-
roški statistični regiji območjem nad 600 m pripada 64,9 % površja. Ta območja so v splošnem 
beležila manjše spremembe rabe tal pri večini kategorij obdelovalnih površin. Izjemo predstavlja-
jo sadovnjaki, ki so se v območju pod 600 m povečali za 155,0 ha, nad to mejo pa za 112,0 ha. 
Podobne spremembe je zaznati tudi pri travnikih, ki so se v višinah pod 600 m povečali za 388,4 
ha, nad 600 m pa za 554,1 ha. Območje nad 600 m se zarašča manj intenzivno (kar gre vsaj de-
loma pripisati že v osnovi ekstenzivnejši rabi tal), saj so se tam zemljišča v zaraščanju povečala za 
593,6 ha, v pasu pod 600 m pa za 1113,1 ha, kar ocenjujemo za neugodno. V območju z večjim 
naravnim potencialom so se zemljišča v zaraščanju, kljub manjšemu deležu tega pasu, povečala za 
skoraj dvakratnik. Gozdne površine so se zmanjšale v obeh višinskih pasovih, pod 600 m za 609,2 
ha, nad 600 m pa za 791,0 ha.

Drugi z reliefom povezan element, ki prav tako vpliva na rabo tal, je naklon površja. Ta zaradi 
otežene kmetijske obdelave predstavlja omejitveni dejavnik. V ta namen smo rabo tal analizirali 
glede na tako imenovane funkcijske naklone, ki govorijo prav o tem. Na naklonih do 2° ni več-
jih omejitev, tudi nakloni do 6° za strojno obdelavo v kmetijstvu ne predstavljajo bistvenih ome-
jitev. Na naklonih med 6° in 12° se že priporoča obdelovanje vzdolž plastnic, gradnja stavb pa je 
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otežena. Na strminah med 12° in 20° je še možna uporaba posebne mehanizacije, sicer pa je ob-
delovanje možno le ročno. Ta pas predstavlja tudi zgornjo mejo za njivske površine. Na naklonih 
med 20° in 32° je obdelovanje in gradnja stavb možno le izjemoma, gozd ima tu velik varovalni 
pomen. Na naklonih nad 32° gre za gospodarsko neproduktivno območje, pobočni geomorfni 
procesi pa so izraziti (Špes s sodelavci 2002). 

V koroški statistični regiji se v razredu do 2° nahaja 6358,1 ha (6,1 %), v razredu 2° do 6° 
4082,4 ha (3,9 %), razredu 6° do 12° 8296,6 ha (8,0 %), 12° do 20° 28.428,5 ha (27,3 %), 20° 
do 32° 37919,2 ha (36,4 %) nad 32° pa 18.990,4 ha (18,2 %) površja. V koroški statistični re-
giji je torej kar 57,4 % površja na strminah nad 20°, kar daje tej regiji specifičen izgled. Oglejmo 
si še strukturo posameznih kategorij rabe tal glede na naklonske razrede. Kar 56,3 % njiv in vr-
tov (1478,7 ha) se je leta 2021 nahajalo na naklonih do 2°. Z višanjem strmine njihov delež pri-
čakovano pada, na naklonih med 12° in 20° je 297,7 ha (11,3 %) vseh njiv in vrtov, na strminah 
med 20° in 32° pa le še 50,2 ha (1,9 %) površin te kategorije. Delež sadjarskih površin se bistveno 
zmanjša šele na strminah nad 32°. Podobno je z ostalimi trajnimi nasadi, travniki in zemljišči v 
zaraščanju. Pri gozdnih površinah je nekoliko drugače: kar 42,0 % (30.785,0 ha) gozdnih površin 
je v razredu med 20° in 32°, nadaljnjih 24,3 % (17853,4 ha) pa na strminah nad 32°. 

Analiza strukture rabe tal v posameznem naklonskem razredu pokaže, da sta na strminah do 
2° prevladujoči kategoriji rabe tal travniki (25,5 %) ter njive in vrtovi (23,3 %). Že v naklonskem 
razredu 2° do 6° postane prevladujoča kategorija rabe tal gozd (36,5 %), ki mu sledijo travniške 
površine (30,9 %), medtem ko njive in vrtovi pokrivajo le še 9,0 % površin v tem razredu. V ra-
zredu 6° do 12° gozdne površine pokrivajo že 46,6 % površja, travniki še vedno 31,1 %, njive in 
vrtovi pa le še 5,1 %. V naklonskih razredih nad 12° gozdne površine pokrivajo že nad polovico 
površja, v razredu 12° do 20° 63,5 %, v razredu 20° do 32° 81,2 %, v razredu nad 32° pa 94,0 %.
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Slika 13.7: Struktura rabe tal po naklonskih razredih v koroški statistični regiji leta 2021.
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Njive so se najbolj zmanjšale v naklonskem razredu do 2° (za 140,4 ha) in v naklonskem ra-
zredu 12° do 20° (za 120,6 ha). Sadjarske površine so se povečale v vseh naklonskih razredih, naj-
bolj pa v naklonskih razredih 12° do 20° (82,5 ha) in 20° do 32° (za 117,0 ha). Travniške površine 
so se hitro večale in največje povečanje dosegle v razredu 12° do 20° (za 464,4 ha), na strmejših 
legah pa so se površine travnikov nekoliko zmanjšale. Tudi zemljišča v zaraščanju so se po površini 
povečala v vseh razredih, najbolj pa v razredu 12° do 20° (za 572,9 ha) in razredu 20° do 32° (za 
580,6 ha). Zanimivo je, da gozdne površine v obravnavanem obdobju beležijo obraten, po povr-
šinah pa zelo podoben trend, v naklonskem razredu 12° do 20° so se zmanjšale za 597,5 ha, v ra-
zredu 20° do 32° pa za 403,9 ha. 

13.3.4  SMERI SPREMEMBE RABE TAL V KOROŠKI STATISTIČNI REGIJI  
V OBDOBJU 2000–2021

V dosedanji analizi smo ugotavljali stanje in spremembe deleža posameznih kategorij rabe 
tal v obdobju 2000–2021, manj pa smo se osredinili na sam proces sprememb, to je na konkret-
ne smeri sprememb posameznih kategorij. Rastrski zapis podatkov za obe obdobji nam dovoljuje 
prav tovrstne analize, pri čemer pa je treba upoštevati, da so pri nekaterih oblikah rabe tal spre-
membe hitre oziroma, da so v obravnavanem obdobju spremembe že prešle več faz, medtem ko 
smo se mi osredinili le na začetno in končno stanje. 

Koroška statistična regija sodi med tiste, pri katerih je delež ohranjenih oblik rabe tal v ob-
dobju 2000–2021 najvišji. Na območju celotne Slovenije se kategorije rabe tal niso spremenile na 
skupaj 1.708.190,2 ha, kar predstavlja 84,2 % površja. V koroški statistični regiji so se kategorije 
rabe tal ohranile na 93.321,8 ha, kar predstavlja 89,7 % celotnega površja regije, torej najvišji de-
lež ohranjenih oblik rabe tal. Po majhnih spremembah rabe tal se koroška statistična regija lahko 
primerja z gorenjsko statistično regijo (89,5 % površja ni doživelo sprememb v rabi tal), primor-
sko-notranjsko (87,2 %) in zasavsko statistično regijo (87,1 %). Na drugi strani spektra je obal-
no-kraška statistična regija, kjer je do sprememb kategorij rabe tal prišlo na 73,1 % površja, in 
podravska statistična regija (78,9 %). Hribovite statistične regije z višjim deležem gozdnih površin 
predstavljajo območja, ki so glede sprememb kategorij rabe tal stabilnejša. 

Koroška statistična regija tako ne sodi med območja, ki so beležila zelo intenzivne spremem-
be rabe tal, saj zaradi naravnogeografskih razlogov tod prevladuje gozd, pa tudi poselitveni vzorec 
kaže, da je največja človekova aktivnost prisotna na dnu dolin in kotlin. Kljub temu je najpogo-
stejša smer spremembe rabe tal sprememba gozda v travnik, ki se je zgodila na 1220,9 ha. Naj-
več tovrstnih sprememb se je zgodilo v občini Slovenj Gradec (209,0 ha ali 17,2 %) in Mislinja 
(137,6 ha ali 11,3 %). Večina teh sprememb je bila na nadmorskih višinah 600–700 m (238,8 ha 
ali 19,6 %) in 500–600 m (18,5 %). Večje površine sprememb rabe tal so bile zabeležene še pri 
spremembah njiv v travnike (1039,4 ha), travnikov v zemljišča v zaraščanju (878,0 ha) ter pozida-
nih in sorodnih površin v travnike (737,7 ha). Slednji proces zveni nekoliko nenavadno, vendar 
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moramo upoštevati metodologijo določanja posameznih kategorij. Na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v kategorijo pozidane in sorodne površine uvrščajo območja, na katerih 
so zgradbe, ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, parkirni prostori, rudniki, kamnolomi in druga in-
frastruktura, ki služi za opravljanje človeških dejavnosti, med drugim tudi funkcionalna zemljišča 
stavb, zapuščena nekmetijska zemljišča znotraj pozidanih območij ter rekreacijske in zelene povr-
šine, ki so urejene v skladu s predpisi, zaradi tega lahko pride do prekategorizacije le-teh (Inter-
pretacijski ključ … 2013). Do spremembe travnikov v njive je prišlo na 698,8 ha, zemljišč v za-
raščanju v gozd pa na 562,2 ha. Travniki so prešli v gozd na 489,2 ha, travniki v sadovnjake pa na 
417,9 ha, medtem ko se je obratni proces zgodil na 399,7 ha. Mešana raba zemljišč je v zemljišča 
v zaraščanju prešla na 366,5 ha, travniki v pozidane in sorodne površine pa na 337,2 ha. Pozidane 
in sorodne površine so se na nekdanje gozdne površine razširile na 329,1 ha. 

Oglejmo si še nekaj najpogostejših smeri sprememb rabe tal glede na izhodiščno kategorijo 
leta 2000. Njive so najpogosteje prehajale v travnike (na 1039,4 ha), precej manj pa v pozidane 
in sorodne površine (na 92,5 ha). Sadovnjaki so prehajali v travnike (na 399,7 ha), precej manj 
intenzivno pa v pozidane in sorodne površine (na 96,0 ha) in zemljišča v zaraščanju (na 65,6 ha). 
Travniki so prehajali predvsem v zemljišča v zaraščanju (na 878,0 ha), njivske površine (na 698,8 
ha), gozd (na 489,2 ha) in sadovnjake (na 417,9 ha). Zemljišča v zaraščanju so prehajala v gozd 
(na 562,2 ha) in v travnike (na 232,7 ha). Gozdne površine so se spremenile v travnike na 1220,9 
ha, v zemljišča v zaraščanju pa na 1049,0 ha.

V koroški statistični regiji je do sprememb neobdelovalnih v obdelovalne površine prišlo 
na 1869,1 ha (1,8 % vsega površja), do sprememb obdelovalnih površin v neobdelovalne pa na 
1759,0 ha (1,7 % vsega površja). Razmerje med obema (koeficient ekstenzifikacije) znaša 0,94, 
kar je najnižji indeks ekstenzifikacije med statističnimi regijami v Sloveniji. Le zasavska statistič-
na regija ima (poleg koroške statistične regije) koeficient ekstenzifikacije nižji od 1 (0,97), v vseh 
ostalih statističnih regijah pa je ta višji od 1, kar pomeni, da v teh regijah prevladujejo procesi 
opuščanja obdelovalnih površin in ne obratno. Najvišji koeficient ekstenzifikacije so v obdobju 
2000–2021 beležile osrednjeslovenska (3,06), gorenjska (2,02), pomurska (1,61) in podravska 
statistična regija (1,58). 

13.3.5  SPREMEMBE RABE TAL NA OBMOČJIH, KI SO STRATEŠKEGA POMENA 

ZA KMETIJSTVO IN PRIDELAVO HRANE V KOROŠKI STATISTIČNI REGIJI 

V OBDOBJU 2000–2021

Vlada Republike Slovenije je 15. novembra 2016 sprejela Uredbo o območjih za kmetijstvo 
in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (2016). Uredba določa ob-
močja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo zara-
di pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega, zaokroženosti, zagotavljanja 
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pridelave hrane ali celovitega razvoja podeželja in pokrajine. Strateška območja za kmetijstvo in 
pridelavo hrane se delijo na štiri tipe, in sicer od bolj do manj pomembnih:

1. izjemno pomembna območja za kmetijstvo in pridelavo hrane,

2. zelo pomembna območja za kmetijstvo in pridelavo hrane,

3. pomembna območja za kmetijstvo in pridelavo hrane in

4. ostala območja za kmetijstvo in pridelavo hrane.

Strateška območja za kmetijstvo in pridelavo hrane predstavljajo potencialna območja trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč. Območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč se bodo ob upošte-
vanju Uredbe o strateških območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane določila v prostorskih aktih 
lokalnih skupnosti. Podlaga za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč v prostorskem aktu 
lokalne skupnosti bo strokovna podlaga s področja kmetijstva, v okviru katere bosta pripravljena 
predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ob upoštevanju uredbe in predlog območij 
ostalih kmetijskih zemljišč (Varstvo kmetijskih zemljišč 2021).

Žiberna (2018) je v analizi sprememb rabe tal na strateških območjih za kmetijstvo in pride-
lavo hrane v Sloveniji ugotavljal, da se je izkoriščenost teh površin v obdobju 2000–2017 povsod 

Slika 13.8: Območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena v koroški statistični 
regiji.

0 2 4 6 81

km

Legenda

izjemno pomembna območja

zelo pomembna območja

pomembna območja

ostala območja

Avtorja vsebine: Igor Žiberna, Eva Konečnik Kotnik
Avtor zemljevida: Igor Žiberna
Viri: Evidenca dejanske rabe … 2021; Območja za kmetijstvo in 
pridelavo hrane 2021; Portal Prostor 2021
© 2021, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Oddelek za geografijo



13 · SPREMEMBE RABE TAL NA OBMOČJU KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE 

206 koroška – od preteklosti do perspektiv

znižala. Leta 2017 so obdelovalne površine na izjemno pomembnih in zelo pomembnih obmo-
čjih za kmetijstvo in pridelavo hrane predstavljale 50,4 % površja, v podravski 35,3 %, v posav-
ski 28,0 %, v goriški 22,0 %, v gorenjski 21,9 %, najmanj pa v primorsko-notranjski, le 4,7 %.

Izjemno pomembna območja so znotraj koroške statistične regije na dnu Slovenjgraške in 
Mučko-Radeljske kotline, kjer so rodovitnejše prsti. Zelo pomembna so območja med Mislinjo 
in Spodnjim Doličem, ob Dravi med Libeličami in Dravogradom, ob Mislinji med Rahtelom in 
Dravogradom ter na širšem območju Hotuljskega podolja (slika 13.8).

V naši analizi smo se osredinili na spremembe rabe tal na izjemno pomembnih območjih za 
kmetijstvo in pridelavo hrane znotraj koroške statistične regije v obdobju 2000–2021. Glede na 
dejstvo, da gre v tem primeru za najbolj rodovitna območja, bi pričakovali, da so se obdelovalne 
površine ohranile v večji meri. Žal temu ni tako. V obravnavanem obdobju so se na teh območjih 
obdelovalne površine zmanjšale z 2939,7 ha na 2799,3 ha ali za 140,4 ha (za 0,6 OT). Njivske 
površine in vrtovi so se zmanjšali za 187,0 ha (0,9 OT), vendar pa so se povečale sadjarske povr-
šine (za 46,2 ha ali za 0,2 OT). Največje spremembe je bilo zaznati pri povečanju zemljišč v za-
raščanju (za 619,3 ha ali za 2,8 OT) in povečanju travniških površin (za 341,5 ha ali za 1,6 OT). 
Gozd se je zmanjšal za 352,7 ha (1,6 OT), mešana raba zemljišč pa za 331,1 ha (za 1,5 OT). Kljub 
dejstvu, da so spremembe rabe tal v koroški statistični regiji v primerjavi z ostalo Slovenijo med 
najmanjšimi, pa smo na območjih z največjim pridelovalnim potencialom žal priča podobnim 
trendom, kot drugje po Sloveniji; kakovostna kmetijska zemljišča se, z vidika vsesplošne težnje 
po samooskrbnosti s kakovostno, v krajevnem okolju pridelano hrano, zaraščajo v preveliki meri.

13.4  SKLEP

V prispevku smo obravnavali spremembe rabe tal med letoma 2000 in 2021 v koroški stati-
stični regiji. Upoštevajoč metodologijo razpoložljivih virov podatkov smo oblikovali ter analizirali 
enajst kategorij rabe tal: njive in vrtovi, vinogradi, sadovnjaki, ostali trajni nasadi, travniki, zem-
ljišča v zaraščanju, mešana raba zemljišč, pozidana in sorodna zemljišča, gozd, ostalo in vodne po-
vršine. Posebej smo izpostavili obdelovalna zemljišča, kamor smo uvrstili njive in vrtove, vinogra-
de, sadovnjake in ostale trajne nasade, kot so na primer hmeljišča. 

Ob splošnem pregledu rabe tal v koroški statistični regiji smo naredili tudi pregled rabe tal 
po občinah te regije. Rabo tal smo analizirali še glede na relief kot enega ključnih pokrajinotvor-
nih dejavnikov v regiji, pri čemer smo se osredinili na nadmorsko višino in naklon. Na podla-
gi navedenega smo izpostavili glavne smeri sprememb rabe tal v koroški statistični regiji med le-
toma 2000 in 2021 s posebnim poudarkom na pregledu sprememb rabe tal na območjih, ki so 
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strateškega pomena za kmetijstvo in pridelavo hrane, kot so bila določena z Uredbo o območjih za 
kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (2016).

Koroška statistična regija obsega 5,1 % površja Slovenije, pri čemer je imela leta 2021 1,4 % 
vseh slovenskih površin z njivami in vrtovi, 5,1 % sadjarskih površin, 5,2 % travniških površin, 
6,1 % vseh gozdnih površin in 5,4 % vseh vodnih površin v Sloveniji. Na območju regije je bilo 
leta 2021 največ gozdov, ki so pokrivali 70,5 % površja regije. S tem se je koroška statistična re-
gija po deležu gozdnih površin uvrščala na 2. mesto med statističnimi regijami v Sloveniji, takoj 
za primorsko-notranjsko. Gozdovom so po obsegu sledili travniki (17,5 %), pozidana in sorodna 
zemljišča (4,0 %), zemljišča v zaraščanju (2,8 %), njive in vrtovi (2,5 %), in sadovnjaki (1,6 %). 

Med letoma 2000 in 2021 so se obdelovalne površine v regiji zmanjšale za 122,7 ha. Ugoto-
vimo lahko, da sta večja gozdnatost regije ter relativno manjši delež obdelovalnih površin zaradi 
specifičnih reliefnih in podnebnih razmer vplivala na to, da zmanjšanje obdelovalnih površin ni 
bilo tako izrazito kot v nekaterih drugih slovenskih statističnih regijah (na primer osrednjesloven-
ski, podravski, savinjski, pomurski). 58 % obdelovalnih površin regije je bilo v treh občinah in 
sicer Slovenj Gradec, Dravograd ter Radlje ob Dravi. Med obdelovalnimi površinami so se med 
letoma 2000 in 2021 zmanjšale površine njiv in vrtov, povečale pa so se sadjarske površine. Zlasti 
na primeru občine Slovenj Gradec je opazna podvojitev površin hmeljišč. V vseh občinah regije so 
se v tem obdobju povečale tudi površine zemljišč v zaraščanju (najbolj v občinah Slovenj Gradec, 
Mislinja, Radlje ob Dravi in Podvelka) in travniške površine. Gozdne površine so se na obmo-
čju celotne koroške statistične regije v obdobju 2000–2021 zmanjšale s 74.723,9 ha (71,8 %) na 
73.323,7 ha (70,5 %), torej za 1400,2 ha. Najbolj gozdnata v regiji je bila občina Črna na Koro-
škem, kjer so gozdovi pokrivali kar 87,2 % površja, izstopale pa so še občine Ribnica na Pohorju 
(83,0 %), Podvelka (79,1 %) in Mislinja (73,3 %). 

Pri analizi sprememb rabe tal glede na prvine reliefa smo ugotovili, da je v koroški statistični 
regiji predstavljal višinski pas med 500 in 600 m prehodno območje, nad katerim se je delež obde-
lovalnih površin hitro zniževal. Leta 2021 je bilo v koroški statistični regiji na nadmorskih višinah 
do 600 m 87,2 % vseh njiv in vrtov, 86,3 % vinogradov, 52,0 % sadovnjakov in 83,2 % ostalih 
trajnih nasadov, medtem ko so se sadjarske površine pričele izraziteje zmanjševati šele v pasu nad 
800 m (nad to višino je bilo le 12,4 % vseh sadovnjakov). Območja nad 600 m so v splošnem be-
ležila manjše spremembe rabe tal pri večini kategorij obdelovalnih površin, izjema so bili sadov-
njaki, ki so se povečali tudi na območju nad 600 m in sicer za 112,0 ha. Podobno je bilo zaznati 
pri travnikih, ki so se v višinah nad 600 m povečali za 554,1 ha, kar je bilo več kot na območjih 
pod 600 metri nadmorske višine. Vsekakor se je območje nad 600 m zaraščalo manj intenzivno, 
kar gre vsaj deloma pripisati že v osnovi ekstenzivnejši rabi tal. Gozdne površine so se zmanjšale v 
obeh višinskih pasovih v podobnem obsegu (pod 600 m za 609,2 ha, nad 600 m pa za 791,0 ha). 
V koroški statistični regiji je kar 57,4 % površja na strminah nad 20°, kar daje pokrajini specifi-
čen fiziognomski značaj. Z višanjem strmine v koroški statistični regiji pričakovano upada delež 
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obdelovalnih površin z izjemo sadjarstva, katerega površine se bistveno znižajo šele na strminah 
nad 32°. Že v naklonskem razredu od 2° do 6° postane v obravnavani regiji prevladujoča katego-
rija rabe tal gozd, v naklonskih razredih nad 12° pa gozdne površine pokrivajo že več kot polovico 
površja. Ugotovimo lahko, da so se v območju z večjim naravnim potencialom (pod 600 m) zem-
ljišča v zaraščanju, kljub manjšemu deležu tega pasu, povečala skoraj dvakratno. 

Najpogostejša smer spremembe rabe tal v koroški statistični regiji je bila sprememba gozda v 
travnik, sledila je sprememba gozda v zemljišče v zaraščanju, večje površine sprememb rabe tal so 
bile zabeležene tudi pri spremembah njiv v travnike, travnikov v zemljišča v zaraščanju ter pozi-
danih in sorodnih površin v travnike. V koroški statistični regiji je prišlo do sprememb neobde-
lovalnih v obdelovalne površine na 1869,1 ha (1,8 % vsega površja), do sprememb obdelovalnih 
površin v neobdelovalne pa na 1759,0 ha (1,7 % vsega površja). Razmerje med obema (koeficient 
ekstenzifikacije) je znašal 0,94, kar je najnižji indeks ekstenzifikacije med statističnimi regijami v 
Sloveniji. 

Koroška statistična regija sodi med tiste slovenske statistične regije, pri katerih je bil delež 
ohranjenih oblik rabe tal med letoma 2000 in 2021 najvišji. Na območju regije so se kategorije 
rabe tal ohranile na 89,7 % celotnega površja regije. Koroška statistična regija tako ne sodi med 
območja, ki so beležila zelo intenzivne spremembe rabe tal, saj zaradi naravnogeografskih razlogov 
v regiji prevladuje gozd, pa tudi poselitveni vzorec kaže, da je največja človekova aktivnost priso-
tna na dnu dolin in kotlin. Ne glede na to smo na območjih z največjim pridelovalnim potenci-
alom (izjemno pomembna in zelo pomembna kmetijska območja po Uredbi iz leta 2016) priča 
podobnim trendom, kot drugje po Sloveniji – zmanjšujejo se kakovostne površine njiv in vrtov v 
prid travnikom in površinam v zaraščanju. Pozitiven trend med obdelovalnimi površinami naka-
zujejo zgolj sadovnjaki. Z vidika težnje po samooskrbnosti s kakovostno, v krajevnem okolju pri-
delano hrano so zaznani trendi, zlasti pri njivskih površinah in vrtovih, neugodni.
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14   
LOKALNI NAČRT HODLJIVOSTI  
ZA ČRNO NA KOROŠKEM – PRIMER 
NAČRTOVANJA HOJI PRIJAZNEGA OKOLJA

14.1  UVOD

Načrtovanje trajnostne mobilnosti na lokalni ravni je v Sloveniji po letu 2010 dobilo velik 
zagon. Proces priprave in sprejem celostnih prometnih strategij sta uveljavila nov, vključujoč na-
čin prometnega načrtovanja na lokalni ravni. Vključevanje lokalnih deležnikov, javnosti in dru-
gih akterjev v proces priprave in sprejemanja dokumenta je prepoznano kot ključni predpogoj za 
uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Aktivno, kontinuirano in pregledno 
vključevanje akterjev prispeva k sprejemljivosti novih rešitev in ustvarja nujno potrebno zaupanje 
med akterji (Bannister 2008).

Prva celostna prometna strategija je bila pripravljena in sprejeta v občini Ljutomer leta 2012 
(Balant s sodelavci 2017). Po letu 2016 pa je število izdelanih dokumentov hitro naraslo, ker je 
izdelavo spodbujalo Ministrstvo za infrastrukturo s pomočjo evropskih sredstev. Konec leta 2020 
je celostno prometno strategijo izdelano po enotni metodologiji sprejelo že 85 slovenskih občin 
(Slovenska platforma … 2021). 

V večini teh strategij ima aktivna mobilnost zaradi pozitivnega vpliva na zdravje prebivalstva 
posebno vlogo. Hoja in kolesarjenje sta običajno opredeljena kot dva samostojna strateška stebra 
celostne prometne strategije. Hoja je prepoznana kot najbolj razširjena, zdrava in poceni prome-
tna praksa, ki povezuje vse druge načine mobilnosti. Hkrati sta hoja in kolesarjenje tudi okolju 
prijazni obliki mobilnosti, kar dodatno utemeljuje njuno vlogo v konceptu trajnostne mobilnosti. 
Pozitivna korelacija med zdravjem in aktivno mobilnostjo je leta 2007 tri britanske nacionalne or-
ganizacije spodbudila, da so se strateško odzvale na skrb zbujajoče zdravstveno stanje v državi in v 
dokumentu Building Health: What needs to be done? (Cavill 2007) zbrale priporočila s katerimi 
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bi lahko država in lokalne oblasti hitro in poceni pozitivno vplivale na zdravje prebivalcev. Pre-
dlagali so, da se ustvari dobre pogoje za aktivno mobilnost ter poleg bolj udobnih in varnih peš 
in kolesarskih poti poskrbi tudi za razvito mrežo javnega potniškega prometa in začne skrbeti za 
mešano rabo prostora (Cavill 2007). 

Tudi v Sloveniji proces preobrazbe k trajnostni mobilnosti podpirajo ministrstva za infra-
strukturo, za okolje in prostor ter za zdravje z namenom izboljšati stanje okolja in zdravje prebi-
valstva. V okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdrav-
je, je hoja obravnavana kot univerzalna zdravju koristna telesna dejavnost in oblika mobilnosti, 
ki je široko dostopna in primerna za vse, ne glede na socialni status. Lokalni načrt hodljivosti je v 
tem smislu dokument, ki opredeli hojo kot zdravju koristno prometno prakso in jo umešča v sre-
dišče lokalne prometne politike ter povezuje prizadevanja lokalnih akterjev za javno zdravje s pri-
zadevanji za trajnostno mobilnost in kakovost bivanja. Program Aktivno v šolo in zdravo mesto 
izhaja iz kritične ocene zdravstvenega stanja otrok v Sloveniji in ocene Svetovne zdravstvene orga-
nizacije, da sta neaktivnost in sedeči način življenja globalni zdravstveni problem in eden vodilnih 
vzrokov smrti. Program tudi sledi priporočilom stroke, da redna hitra hoja lahko pomembno iz-
boljša splošno počutje, zmanjšuje pa tudi tveganje za nastanek in blaži potek nekaterih kroničnih 
nenalezljivih in duševnih bolezni, ki so razširjene tudi v Sloveniji (Drev 2013). 

Kljub dejstvom, ki govorijo v prid hoji, pa je hoja najbolj podcenjena in v procesih prome-
tnega in urbanističnega načrtovanja najslabše zastopana prometna praksa. Nekateri to povezuje-
jo s tem, da največ hodijo prebivalci, ki so slabo zastopani v urbani politiki: to so otroci, starejši, 
ženske, migranti in osebe, ki živijo z različne vrste oviranostmi pri rabi prostora (gluhi in slabosli-
šni, slepi in slabovidni ter gibalno ovirani). Izdelava posebnega načrta za ukrepanje lokalnih skup-
nosti na področju zagotavljanja dobrih pogojev za hojo je tako svojevrsten odziv na razmere in se 
v mednarodnem okolju vse bolj uveljavlja. O pomenu politične podpore hoji priča že leta 1988 
sprejeta Evropska listina o pravicah pešcev kot tudi vrsta drugih evropskih dokumentov (White 
Paper 2001; Green Paper Towards … 2007; White Paper on Transport 2011). V nevladni organi-
zaciji iz Londona Livingstreets (Livingstreets 2021) razlagajo, da je za uveljavitev vseh ukrepov, ki 
so potrebni za to, da postane hoja v nekem okolju res prijetna, praktična in varna, preprosto pot-
rebno preveč povsem novih rešitev, ki se dotikajo toliko akterjev, da je treba dvigniti položaj hoje 
v lokalni prometni politiki s pripravo posebnih načrtov.

Lokalni načrt hodljivosti je strateški dokument v katerem so za konkretno obravnavano ob-
močje z vključevanjem lokalnih akterjev in prebivalcev opredeljeni infrastrukturni, organizacijski 
in promocijski ukrepi za izboljšanje stanja. Hodljivost pa je značilnost prostora, ki je primeren in 
privlačen za hojo, ker je po njem mogoče z lahkoto, brez nepotrebnih ovinkov in brez pretiranega 
truda hoditi peš (Humar, Mihelič in Nikšič 2015). Ukrepi za več hoje so opredeljeni tudi v dru-
gem strateškem stebru Celostne prometne strategije občine Črna na Koroškem (Zajc 2018) in si-
cer so razporejeni v pet skupin ukrepov (urejanje površin za pešce, umirjanje prometa, aktivnosti v 
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osnovni šoli za spodbujanje uporabe nemotornih oblik prometa, ki se lahko razširijo tudi na dru-
ge skupine, odprava ovir za gibalno ovirane osebe in nadgradnja javnih prostorov v naseljih) (Zajc 
2018). Na osnovi strategije je občina Črna na Koroškem takoj začela izvajati prve ukrepe, hkrati 
pa se je odločila tudi za prijavo na vabilo Načrtujmo skupaj zdravo mesto! in za izdelavo Lokalne-
ga načrta hodljivosti v sodelovanju z delovno skupino programa Aktivno v šolo in zdravo mesto. 

V prispevku predstavljamo proces priprave, vsebino in ključne poudarke Lokalnega načrta 
hodljivosti za občino Črna na Koroškem. Namen predstavitve je deliti izkušnjo dobre prakse in 
sprožiti zanimanje za pripravo lokalnih načrtov hodljivosti kot orodja za uresničevanje ciljev jav-
nega zdravja in trajnostne mobilnosti na lokalni ravni.

14.2  PROCES PRIPRAVE 

Pri pripravi Lokalnega načrta hodljivosti za Črno na Koroškem smo se metodološko opirali 
na usmeritve iz dokumentov Infrastruktura za pešce (2017) in predvsem na Smernice za pripravo 
Celostne prometne strategije (Plevnik s sodelavci 2021). Smernice odstopajo od tradicionalnega 
prometnega načrtovanja in izvajalcem narekujejo interdisciplinaren pristop, osredotočenost na 
človeka, dostopnost in kakovost bivanja ter posebej opozarjajo na pomen participacije, ki javnost 
in več drugih deležnikov vključuje v vse faze načrtovalskega procesa. Vključevanje širokega spek-
tra lokalnih akterjev ter posebej tudi splošne javnosti je prepoznano kot zelo pomembno tako za 
legitimizacijo ukrepov kot za uresničevanje ciljev, med drugim tudi za spreminjanje potovalnih 
navad. Lokalni načrt hodljivosti smo v Črni na Koroškem pripravljali v skladu z dvema ciljema; 
izboljšati pogoje za hojo v naselju in prispevati k ozaveščanju o pomenu hoje za zdravje. Zato nam 
je bilo zares pomembno, da smo se v procesu načrtovanja posvetili različnim akterjem in splošni 
javnosti. V ta namen smo organizirali delo z lokalno fokusno skupino, izvedli številne intervjuje 
in široko posvetovanje z javnostjo, ki smo ga bili primorani podrediti epidemiološkim razmeram. 
Vključujoč proces načrtovanja je prispeval k temu, da smo velikemu številu akterjev, ki v občini 
sodelujejo pri prometnem načrtovanju, urejanju prostora, družbenih in poslovnih dejavnostih, in 
hkrati živijo in delajo v Črni na Koroškem, omogočili, da se med procesom priprave načrta dob-
ro seznanijo z razmerami in razlogi za spremembe ter da sooblikujejo kar najbolj sprejemljive in 
učinkovite rešitve. 

Delo smo izvajali v času od marca do septembra 2020 in ga organizirali v sedem delovnih 
faz, od priprave in organizacije fokusne skupine do določitve območja obravnave, analize in oce-
ne stanja do priprave nabora ukrepov in prioritizacije ukrepov v akcijskem načrtu. Proces dela je 
bil za delovno skupino velik izziv, prvič smo se soočili s tovrstno nalogo, hkrati pa je nekatere od 
zamišljenih aktivnosti preprečila epidemija koronavirusa in treba je bilo razviti nove načine vklju-
čevanja javnosti v pripravo rešitev na daljavo. 
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V prvi fazi smo izvedli potrebne študijske in organizacijske priprave na načrtovanje. 
Vzpostavili smo delovni stik s predstavniki občine, se dogovorili o komunikacijskih aktivnostih 
in kanalih, se seznanili z organizacijo dela na občini in proučili občinske strateške in razvojne do-
kumente in programe. Izvedli smo tudi prvi terenski ogled ter s pomočjo opozorilnega seznama 
ocenili pogoje za hojo in si ustvarili sliko stanja. 

V drugi fazi je sledila vzpostavitev lokalne fokusne skupine. V sodelovanju z občino smo 
identificirali ključne lokalne deležnike v občinski upravi in javnih ustanovah, ki lahko pomembno 
prispevajo k nastanku načrta in k ozaveščanju o pomenu hoje kot prometne prakse in oblike teles-
ne dejavnosti, ki prispeva k javnemu zdravju. V fokusno skupino smo povabili predstavnika Re-
gionalne razvojne agencije za Koroško regijo, ki je sodeloval tudi pri pripravi Celostne prometne 
strategije za občino Črna na Koroškem in predstavnika območne enote Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, ki sodeluje pri izvajanju javno zdravstvenih in preventivnih programov v občini. 

Sledila je določitev območja za katero naj se izdela lokalni načrt hodljivosti. Čas in sredstva 
projektni skupini niso omogočali priprave načrta za celotno območje občine, zato smo bili primo-
rani smiselno zamejiti območje obravnave. Izvedli smo analizo peš dostopnosti različnih dejavno-
sti v občinskem središču in s pomočjo radijev hodljivosti zajeli v območje obravnave naselje Črna 
na Koroškem (Simoneti s sodelavci 2020). Radije hodljivosti smo opredelili kot mero za opre-
delitev sprejemljivosti peš razdalje med lokacijami, ki je osnovana na hoji s hitrostjo 3,6 km/h, s 
katero v 5 minutah uporabnik prehodi 300 metrov. Do te vrednosti smo prišli s pomočjo izku-
šenj iz predhodnih nalog, na primer načrtovanja šolskih poti v občini Bled. V Črni na Koroškem 
je analiza z radiji hodljivosti pokazala, da so najbolj oddaljene točke naselja samo 20 minut pov-
prečno hitre hoje odmaknjene od centra naselja. Večina pomembnejših ustanov in prostorov, ki 
jih redno ali občasno obiskujejo prebivalci Črne na Koroškem, pa je od centra naselja, kjer je tudi 
avtobusna postaja, oddaljena celo manj, največ 10 do 15 minut povprečno hitre hoje. Za nadalj-
njo obravnavo smo po posvetovanju s fokusno skupino razdelili območje obravnave na štiri dele: 
center, Javorje, Rudarjevo in Pristava.

V naslednji fazi smo prvo srečanje fokusne skupine izkoristili za seznanitev članov s pro-
gramom in cilji priprave načrta ter za izmenjavo mnenj o razmerah v prostoru. V pogovoru smo 
se seznanili tudi s potovalnimi navadami članov in njihovimi pričakovanji glede razmer in spre-
memb v prostoru in navadah. S fokusno skupino smo potrdili območje obravnave, preverili svoje 
prve terenske ugotovitve in zbrali njihova mnenja o pogojih za hojo in prometu v naselju, o nava-
dah prebivalcev in o ključnih ovirah in izzivih pri ustvarjanju sprememb. 

V naslednji, četrti fazi je sledila poglobljena analiza razmer s pomočjo različnih analitičnih 
metod. Poleg klasične analize stanja v prostoru in strokovnega pregleda pogojev za hojo z vidika 

univerzalne dostopnosti smo proučevali tudi mnenja in izkušnje posameznih strokovnih in upo-
rabniških skupin s pomočjo intervjujev in urbanih sprehodov. Najpomembnejša inovacija te faze 
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je vključitev otrok, učencev lokalne osnovne šole, v oceno stanja. V sodelovanju s šolsko mento-
rico za prometno vzgojo in koordinatorico za spremljane hoje in kolesarjenja v šolo s Pešbusom 
in Bicivlakom smo izvedli pogovor in sprehod skozi naselje s skupino šolarjev, ki dobro poznajo 
prostor in so nas opozorili na številne pomanjkljivosti v prometnih ureditvah in navadah. Pred 
tem se vidikov hodljivosti ne mi in ne občina nismo res zavedali, čeprav so pomembne tako za ot-
roke kot za druge pešce, njihov občutek varnosti in rabo javnega prostora.

Oceno stanja smo v peti fazi za ovrednotenje ugotovitev najprej obravnavali s fokusno sku-
pino, ustrezno dopolnili in potem oblikovali za dodatno preverjanje stališč prebivalcev v sple-

tno anketo. S pomočjo spletnega orodja Maptionnaire smo ugotovitve prostorsko locirali in v 
mesecu dni pridobili odgovore številnih prebivalcev z dodatnimi pojasnili in opozorili. Ugoto-
vitve smo ustrezno dopolnili in v šesti fazi dela oblikovali nabor treh vrst ukrepov za izboljšanje 

razmer. Skupaj z občino smo pripravili infrastrukturne, organizacijske in promocijske ukrepe. V 
zadnji, sedmi fazi smo pripravili še predlog akcijskega načrta. Ta vsakemu ukrepu določa loka-
cijo, nosilca, okvirno ceno, rok uresničitve, prioriteto izvedbe ter problemski sklop, ki ga z ukre-
pom naslavljamo. 

Tako pripravljen je bil Lokalni načrt hodljivosti vsebinsko zaključen in usklajen z vključe-
nimi deležniki ter primeren za predstavitev občinskemu svetu in za vključevanje v druge lokalne 

Slika 14.1: Opredelitev območja obravnave za pripravo lokalnega načrta hodljivosti (Simoneti s 
sodelavci 2020).
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programe urejanja prometa, spodbujanja zdravega življenjskega sloga, trajnostnega razvoja naselja, 
kulture, turizma in drugih dejavnosti. V tej fazi je stvar lokalne skupnosti, kako se zaveže, da bo 
načrt izvajala. Politična potrditev in sprejetje dokumenta na seji občinskega sveta sta pomemben 
korak v procesu načrtovanja. Sodelovanje z občinsko upravo in fokusno skupino ter vključevanje 
javnosti prispevajo k legitimnosti in kakovosti vsebine, sprejem na občinskem svetu pa predsta-
vlja potrditev politične volje, da se ukrepe lahko tudi uresniči, vsebine umesti v občinske in druge 
programe dela, proračun in prakso.

Preglednica 14.1: Shema procesa priprave lokalnega načrta hodljivosti (Simoneti s sodelavci 2020).
1. priprava pregled dokumentov

pregled stanja v prostoru
2. vzpostavitev lokalne delovne skupine

3. določitev območja radiji hodljivosti
I. fokusna skupina

4. poglobljena analiza intervjuji
sprehodi
univerzalna dostopnost

5. ocena stanja nabor ugotovitev
II. fokusna skupina
preveritev s prebivalci

6. nabor ukrepov za izboljšanje hodljivosti

7. akcijski načrt za uresničevanje ukrepov

14.3  OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA Z VIDIKA HODLJIVOSTI

Občina Črna na Koroškem je bila izbrana za pripravo lokalnega načrta hodljivosti v sodelo-
vanju z delovno skupino programa Aktivno v šolo in zdravo mesto na osnovi poziva občinam Na-
črtujmo skupaj zdravo mesto!. Prednost pri izboru so leta 2020 dobile občine iz vzhodne kohezij-
ske regije z do 20.000 prebivalci, izdelano Celostno prometno strategijo in povezane v Slovensko 
mrežo zdravih mest. Na razpis se je javilo sedem občin. Po soglasnem mnenju delovne skupine 
programa in predstavnikov Ministrstva za zdravje je najbolj prepričljivo prijavo oddala prav obči-
na Črna na Koroškem. Črna na Koroškem je najbolj jasno predstavila, kako povezuje pogled na 
zdravje prebivalcev, hojo in urejanje prostora ter hkrati pokazala, da se zavzema za zdravje svojih 
prebivalcev tudi tako, da se pri tem opira na razširjeno mrežo lokalnih akterjev. Pri tem občina 
Črna na Koroškem uporablja tudi prednosti sodelovanja v drugih javno zdravstvenih programih 
kot so Zdrava mesta, Občina po meri invalidov, Zdrava šola in Šola zdravja. Prav tako v Črni na 
Koroškem šolarji lahko enkrat tedensko organizirano skupaj hodijo in kolesarijo v osnovno šolo, 
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občina pa ima tudi izdelano Celostno prometno strategijo. Poleg motiviranosti občine je bil po-
memben dodaten argument za izbiro Črne na Koroškem za sodelovanje tudi dejstvo, da je bila 
v preteklosti obremenjena s prekomerno onesnaženim bivalnim okoljem in sorazmerno slabimi 
kazalniki zdravja.

Občina Črna na Koroškem sodi med slovenske gorske občine. Na zahodu, severu in vzhodu 
občino omejujejo Vzhodne Karavanke, kjer na vrhu Pece občina doseže tudi najvišjo točko (2125 
m), na jugu in jugovzhodu pa jo omejujejo vzhodni deli Kamniško-Savinjskih Alp s Smrekovškim 
pogorjem (1684 m), ki proti vzhodu preide v Vzhodno predalpsko hribovje.

Občinsko središče je naselje Črna na Koroškem, ki se razteza v dolinskem svetu na sotočju 
Meže in Javorskega potoka v tri smeri: gorvodno po dolinah obeh vodotokov se nahajata Pristava 
(ob Meži) ter Javorje (ob Javorskem potoku), dolvodno ob Meži pa se nahaja Rudarjevo.

14.3.1  PODNEBNE RAZMERE

Podnebne razmere posredno vplivajo na pogoje za hojo. Med hojo je človek izpostavljen de-
lovanju okolja, temperature in padavine vplivajo na pogoje hoje in na privlačnost, tudi sprejemlji-
vost hoje po vsakdanjih opravkih. Podnebne razmere vplivajo tudi na kakovost okolja, na kroženje 
zraka in stopnjo onesnaženosti okolja. Negativne vplive podnebja na pogoje za hojo lahko delno 
omilijo ureditve prometnega prostora in pešpoti kot so drevoredi, senčnice in pokrita počivališča. 
Negativne vplive na kakovost zraka lahko ublažijo spremembe v strukturi prometa in rabi goriv. 

Črna na Koroškem ima podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin severne Slovenije 
(Ogrin 1996). Dolinski relief z razmeroma visoko nadmorsko višino dolinskega dna (med 500 in 
600 m) in zaprtost pred južnimi ter jugozahodnimi vetrovi omogočajo oblikovanje trdovratnejših 
temperaturnih inverzij v hladni polovici leta (zlasti pozimi), kar vpliva na nižje povprečne tempe-
rature. Črna na Koroškem nima uradne meteorološke postaje, je pa ta locirana v Ravnah na Ko-
roškem (od leta 2009) ter v Mežici (od leta 2016) (Arhiv podatkov … 2021). Srednja januarska 
temperatura v Ravnah za 10 letno obdobje 2010–2020 je bila -1 °C, negativna povprečna tem-
peratura je bila tudi v decembru (-0,5 °C), blizu ničle pa še v februarju (0,6 °C). Za Mežico je na 
voljo precej krajši niz podatkov (4 leta), v tem obdobju so bile temperature pozimi 0,6 °C nižje 
kot v Ravnah. Zaradi lege predvidevamo, da so v Črni na Koroškem zimske temperature podobne 
kot v Mežici. Take zimske temperature v primerjavi z večino ostalih slovenskih mest pomenijo več 
dni z zmrzaljo in daljšo prisotnost snežne odeje. Z vidika pogojev za hojo to predvsem zahteva, 
da občina zagotovi dobro zimsko službo, prioritetno čiščenje snega s peš površin in zagotavljanje 
varnosti na pohodnih površinah v zimskem času.

Dolinska lega naselja vpliva na pojav pogostih in izrazitih temperaturnih inverzij, ki nega-
tivno vplivajo na kakovost zraka. Zrak v območju ima zaradi zadrževanja v nižjih legah nizko 
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samočistilno sposobnost, temperaturna inverzija pa pojav povišanih koncentracij onesnaževal iz 
lokalnih virov še okrepi. Monitoring zunanjega zraka v Zgornji Mežiški dolini (Turšič in Fašing 
2008) je pokazal, da koncentracije svinca, arzena, kadmija in niklja v zraku niso presegale dovo-
ljene ciljne letne vrednosti kovin v zunanjem zraku. Izjema je Žerjav, ki je najbolj obremenjeno 
mesto s težkimi kovinami v Zgornji Mežiški dolini. Prav tako ni bila presežena mejna letna vred-
nost koncentracije delcev PM10 na nobenem merilnem mestu. So pa pozimi, ko je prevetrenost 
slabša, na vseh treh merilnih mestih koncentracije delcev PM10 bistveno višje kot poleti in tedaj 
je zabeležena večina vseh preseganj dnevne mejne vrednosti PM10. 

14.3.2  DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Demografske značilnosti občine določajo možnosti in potrebe po hoji. Nekatere skupine pre-
bivalcev kot so otroci in starejši so bolj odvisne od hoje kot druge. Podatki za Evropo kažejo, da 
je hoja še posebno pomembna prometna praksa za prebivalce mlajše od 12 let in starejše od 75 let 
(Safety … 1998). Gre za populacijo, ki se še ne vozi s kolesom in osebnim avtom oziroma se ne 
more več voziti in ima tudi zelo malo ali nič vpliva na prometne ureditve in na prometno politi-
ko. V to kategorijo sodijo tudi invalidi in osebe, ki so trajno ali začasno kakorkoli ovirane pri gi-
banju in se redkeje samostojno vozijo. Poleg tega je hoja v gosto poseljenih območjih, ker so poti 
do družbene infrastrukture in storitev praviloma krajše, lahko učinkovita prometna praksa za več 
prebivalcev kot v redko poseljenih območjih. 

Občina Črna na Koroškem že od leta 1961 beleži stalen demografski upad. Indeks gibanja 
prebivalstva za obdobje 2017–1971 za občino znaša 0,73, za naselje Črna na Koroškem pa 0,94. 
Število gospodinjstev se je v obdobju 2002–2015 sicer malenkost povečalo (iz 1313 na 1346). 
Demografska struktura občine je neugodna. Indeks staranja dosega kar 178 (povprečje Slovenije 
znaša 126,5). Delež starejših od 65 let je kar 20,1 % in se povečuje (Kukovec, Kuzmanič in Sever 
Keršinar 2018). Prebivalstvo občine se stara hitreje od slovenskega povprečja in občina Črna na 
Koroškem sodi med demografsko ogrožena območja (Indeks staranja 2019; Uredba o območjih 
… 1999). Število posameznikov, ki so v vsakdanjem življenju odvisni od hoje in dobrih pogojev 
za hojo, v Črni na Koroškem raste in, ker narašča predvsem starejša populacija, je v prostoru tudi 
več uporabnikov, ki so pri gibanju lahko fizično in senzorno ovirani. Iz tega sledi, da je hodljivosti 
lokalnega okolja treba stalno namenjati dovolj strokovne pozornosti in sredstev. 

Občina Črna na Koroškem je imela leta 2020 3285 prebivalcev (Izbrani podatki ... 2021). 
Daleč največje in najgosteje naseljeno je bilo občinsko središče Črna na Koroškem (Prebivalstvo 
… 2021). Gostota poselitve v letu 2017 je v Črni na Koroškem znašala 295 preb/km2, povprečna 
gostota poselitve za celo občino pa je bila le 21 preb/km2 (Kukovec, Kuzmanič in Sever Keršinar 
2018). Podatki torej kažejo, da so posebno pomembni pogoji za hojo v občinskem središču in da 
se je pri načrtovanju hodljivosti utemeljeno predvsem najprej osredotočiti na to območje.
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14.3.3  ZDRAVJE 

Hoja velja za zdravju koristno telesno dejavnost in prometno prakso. Svetovna zdravstvena organi-

zacija (SZO) kritično zdravstveno stanje sodobnega prebivalstva povezuje z neaktivnim ali sedečim ži-

vljenjskim slogom. Po oceni SZO je sedeče življenje eden vodilnih vzrokov smrti, bolezni in invalidno-

sti na svetu. Telesna nedejavnost povečuje vse vzroke smrtnosti, podvaja nevarnost srčno žilnih bolezni, 

sladkorne bolezni tipa 2 in debelosti. Povečuje pa sedeče življenje tudi nevarnost za raka na debelem 

črevesu in dojkah, visok pritisk, povišane vrednosti holesterola, osteoporozo, depresijo in nemirnost 

(World Health Day 2002). Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priporoča vsaj 30 minut hitre 

hoje na dan (Drev 2013). Podobno so leta 2007 tri britanske organizacije opozorile vlado in strokov-

no javnost, da se najcenejši in najhitrejši način za spremembe zdravstvenega stanja skriva prav v aktivni 

mobilnosti (Cavill 2007). Ljudi je treba preprosto postaviti na noge in zagotoviti, da se bodo več gibali 

in najlaže to storimo tako, da jim omogočimo, da lahko vsakodnevne poti opravijo peš ali s kolesom, 

po potrebi tudi v povezavi z javnim prevozom samo ne z osebnim avtom.

Podatki NIJZ za leto 2019 kažejo, da občina Črna na Koroškem negativno odstopa od slovenske-

ga povprečja po stopnji bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi med prebivalstvom v starosti 35–74 let 

in sicer je bila stopnja 3,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 2,1 (Zdravje v občini 2021). Drugi kazalci 

tveganja za zdravje v Črni na Koroškem ne kažejo na bistvena odstopanja od slovenskega povprečja pri 

čemer pa sta tako najpogostejši vzrok smrti (bolezni srca in ožilja) kot najpogostejši vzrok odsotnosti z 

dela (bolezni kostno mišičnega sistema) v državi povezana prav s telesno nedejavnostjo. Prav tako je s 

tem povezano naraščanje števila prebivalcev s sladkorno boleznijo tipa 2, števila obolelih z rakom dojke 

in debelega črevesa in števila prebivalcev, ki vsakodnevno doživljajo simptome nemirnosti. Vedno več 

ljudi, tudi otrok in mladostnikov, pa je depresivnih in poročajo o občutkih potrtosti. Telesni fitnes ot-

rok je bil leta 2018 blizu slovenskemu povprečju, prav tako indeks prehranjenosti. Stanje zdravja otrok 

se izboljšuje, še leta 2018 je bil telesni fitnes otrok pod slovenskim povprečjem, prekomerna prehranje-

nost otrok pa nad povprečjem (Zdravje v občini 2021).

Podatki govorijo v prid poudarjanju pomena vsakodnevne telesne dejavnosti in posvečanju pogo-

jem za hojo s strani občine. Občina Črna na Koroškem že naslavlja zdravstvene težave prebivalcev in 

njihove potrebe po gibanju na več načinov. Med drugim tudi s sodelovanjem v projektih kot so Zdrava 

Črna in Črna – zdravo mesto, ki ji omogočajo tako izvajanje novih programov in urejanje novih rekre-

acijskih površin kot širjenje znanja in izmenjavo dobrih izkušenj kot tudi pripravo novih tematskih ra-

zvojnih programov kot je Strateški načrt občine na področju zdravja za obdobje 2019–2024.
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14.3.4  RAZDALJE IN RADIJ HODLJIVOSTI

Hoja postane zdravju koristna prometna praksa, ko so pogoji v življenjskem okolju za hojo 
dobri in hojo omogočajo, osmišljajo in spodbujajo. Dobro načrtovane, urejene, varne in vzdrže-
vane pešpoti hojo omogočajo, osmišljajo jo dosegljivi cilji, dodatno pa hojo spodbujajo označbe 
pešpoti in peš razdalj v prostoru, navezave pešpoti na javni potniških promet ter tudi promocija 
peš dostopnosti in hodljivosti lokalnega okolja. K hodljivosti okolja prispevajo kratke, udobne, 
logične, označene, vzdrževane, opremljene, osvetljene in v omrežje povezane pešpoti. Hojo os-
mišljata in dodatno spodbujata tudi mešana raba prostora, ki zagotavlja kratke razdalje med cilji 
in javni potniški promet, ki povečuje domet prostora, ki ga pešec lahko samostojno obvladuje. 

Pri spodbujanju k hoji pomaga ozaveščanje peš razdalj s pomočjo radijev hodljivosti in ozna-
čevanje porabe časa za hojo na tleh in različnih oglasnih tablah. Hoja je za uporabnika zanimiva 
le, če je razumno dolga, udobna in smiselna. Če pot zahteva preveč časa, če je neprijetna, dolgo-
časna, nepredvidljivo dolga ali slabo urejena ali celo nevarna, se bo večina, ki lahko izbira način 
potovanja, hoji raje izognila in izbrala drug način premagovanja razdalje. Alexander in sodelavci 
(1977) so eksperimentalno dokazali, da na rabo odprtega prostora spodbudno deluje, če razda-
lja do želenega cilja, parka na primer, ne zahteva več kot 3 minute hoje, pri čemer odrasla oseba z 
otrokom v tem času prehodi največ 400 metrov. Tudi Perry (1929) je ideal stanovanjske soseske 
razvil okrog skrbi za otroke, lokalne šole in največ 400 metrov dolgih poti do vsakdanjih dejav-
nosti in storitev. V času epidemije koronavirusa se je v povezavi s temi merami razvila ideja o 15 
minutnem mestu v katerem naj bi vsi prebivalci v največ 15 minutah potovanja peš ali s kolesom 
dosegli vse kar potrebujejo za življenje.

Z radijem hodljivosti povežemo lokacije, ki so 5, 10 in 15 minut oddaljene od skupne izvor-
ne točke in tako akterjem v urejanju prometa in udeležencem v prometu občini pomagamo razu-
meti, kako dolge so peš razdalje med dejavnostmi in programi v naselju in kje so kritične točke 
sistema peš poti.

V Črni na Koroškem smo peš razdalje merili iz sedišča naselja v smeri vseh treh krakov pose-
litve tako, da smo vključili tudi vse pomembne ustanove in lokacije kot so občina, osnovna šola, 
CUDV, avtobusna postaja in glavni delodajalec TBC. Zaradi višinskih razlik smo izohrone zarisali 
z ustreznim upoštevanjem počasnejše hoje navkreber (glej sliko 3). 

Izmera peš razdalj in izris radijev hodljivosti sta pokazala, da so iz središča Črne na Koroškem 
v petih minutah zmerne hoje dostopni celotno gosto poseljeno središče občine in vse glavne usta-
nove. Do šole je od avtobusne postaje in občine deset minut hoje. Večina strnjene poselitve v vseh 
treh krakih naselja je dosegljiva v 15 minutah. Severni krak naselja seže kakšnih 850 metrov ven 
iz središča do podjetja TAB in naselja Rudarjevo in je peš dosegljiv v 11 minutah, vzhodni krak 
sega 660 metrov iz središča do Lampreč in zaradi vzpona zahteva približno 8 minut hoje, zahodni 
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krak pa se razteza kak kilometer v smeri soseske Pristava in je zaradi položnosti obvladljiv v prib-

ližno 14 minutah hoje (Kukovec, Kuzmanič in Sever Keršinar 2018; Simoneti s sodelavci 2020).

14.3.5  POT V ŠOLO IN NA DELO 

Lokacija šole in način hoje v šolo razkrivata pogoje za hojo in potovalne navade prebivalcev. 

Zaradi narave dejavnosti in različnih akterjev ter interesov, ki se srečujejo v šoli, je šolsko okolje 

dobro izhodišče za načrtovanje spreminjanja potovalnih navad in trajnostne mobilnosti na lo-

kalni ravni. S tem ko organiziramo aktivno hojo otrok v šolo se poveča tudi pozornost odraslih, 

staršev, zaposlenih in občine. Vsi se začnejo bolj zavedati pogojev za hojo, pomena hoje za zdrav-

je in za lokalno okolje ter tudi svoje vloge v prometu. Sproži se proces sprememb v odločanju o 

urejanju prometnih površin, kulturi vožnje in potovalnih navadah. Šola je ena od lokalnih usta-

nov, ki morajo imeti izdelan mobilnostni načrt in biti univerzalno dostopne za vse. Pri pripravi 

Slika 14.2: Prikaz radijev hodljivosti za naselje Črna na Koroškem izdelan za pripravo lokalnega 
načrta hodljivosti (Simoneti s sodelavci 2020).
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lokalnega načrta hodljivosti ima zato pomembno vlogo vključevanje različnih akterjev in še po-
sebej tudi šolarjev v oceno stanja. Sodelovanje s šolarji praviloma razkrije nova dejstva kot so, da 
si otroci pretežno želijo hoditi v šolo s kolesi, da jih zanima tudi, kako se v šolo vozijo učitelji in 
vznemirja, ker vozniki niso bolj pozorni na pešce. Predstavnike lokalnih akterjev pri pripravi lo-
kalnega načrta hodljivosti povežemo v fokusno skupino s katero se med delom posvetujemo o 
razmerah in rešitvah.

Osnovnošolska mreža v Sloveniji omogoča, da lahko veliko otrok hodi peš v lokalno šolo kar 
je dobro za zdravje in razvoj otrok. Ministrstvo za šolstvo v sodelovanju z Agencijo za varnost pri-
čakuje, da imajo vse slovenske šole izdelan Načrt šolskih poti v katerem s pomočjo občinskega 
Sveta za varnost in preventivo v prometu spremljajo razmere in tekoče odpravljajo probleme, ki 
preprečujejo otrokom varno in samostojno hojo v šolo. 

Osnovna šola Črna na Koroškem redno posodablja svoj načrt šolskih poti, ki je objavljen na 
spletni strani šole. V načrtu so natančno opredeljene varne poti, ki potekajo predvsem po pločni-
kih ter nevarne poti in nevarna mesta na poti v šolo (Fajmut 2020), ki potekajo po delih naselja, 
kjer je varnost odvisna od kulture vožnje in jo lahko omogoči umirjanje prometa, ne pa nova in-
frastruktura. Učenci v Črni na Koroškem prihajajo v šolo na različne načine, približno tretjina jih 
pride aktivno. Potovalne navade šolarjev so bile popisane v popisu iz 2002. Tedaj je 38 % šolarjev 
v šolo prihajalo z avtobusom, 29 % peš ali s kolesom, 32 % pa z avtom. Pot v šolo je pri 36 % tra-
jala do 15 minut, pri 21 % 15–30 minut, pri 19 % 30–60 minut in pri 23 % več kot 60 minut 
(Kukovec, Kuzmanič in Sever Keršinar 2018).

Približno tretjina otrok hodi v šolo samostojno, tudi v povezavi s starimi starši. Pomenljivo 
je, da več otrok hodi samostojno in aktivno domov kot v šolo. Starši otroke zjutraj v šolo peljejo, 
domov pa gredo sami, nekateri se ustavijo pri starih starših in jih od tam domov odpeljejo star-
ši (Simoneti s sodelavci 2020). Šolski prevoz je za otroke v razseljenem delu občine organiziran s 
kombijem. V šolskem letu 2019/2020 je bilo na šolski prevoz prijavljenih 59 otrok, kar predsta-
vlja 27,8 % učencev. Kombi otroke pripelje do avtobusne postaje v središču Črne na Koroškem, 
od tam pa nadaljujejo pot do šole peš. Po pouku gredo tako peš iz šole nazaj do postaje in nato s 
kombijem proti domu. Rešitev je z vidika zagotavljanja možnosti za aktivno hojo v šolo boljša kot 
če bi jih peljali do šole, saj je otrokom vsak dan na poti v šolo omogočeno tudi slabih deset minut 
hoje pred in po pouku. 

Osnovna šola Črna na Koroškem že več let spodbuja trajnostno mobilnost in aktiven prihod 
učencev v šolo preko različnih projektov in programov. Med drugim samo na tej osnovni šoli ena 
od učiteljic vsak teden omogoča, da otroci enkrat na teden hodijo v šolo s Pešbusom in Bicivla-
kom (slika 14.3). Na spremljano pot v šolo se radi odpravijo tako mlajši kot starejši šolarji tako, 
da pri tem sodeluje veliko število otrok iz razredne stopnje, pa tudi nekateri iz II. triade (Simone-
ti s sodelavci 2020). 
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Zaposleni na šoli se pomena trajnostne mobilnosti tudi zaradi aktivnosti, vezanih na prihod 
otrok v šolo, dobro zavedajo, niso pa še začeli pomembno spreminjati potovalnih navad. Večina 
pride na delo z osebnim avtom, parkirišče ob šoli je veliko. Podobno velja tudi za druge večje in 
manjše zaposlovalce v občini. Parkirna mesta okrog vseh poslovnih objektov so zasedena. Večina 
zaposlenih se na delo vozi izven občine. Indeks delovne migracije v občini se giblje okrog 57 % 
(obdobje 2000–2015), delež zaposlenih izven občine pa je v letu 2015 znašal 71 % (leta 2010 
66 %). Izmed delovnih migrantov se jih največ vozi v sosednje občine (Mežica, Ravne na Koro-
škem, Prevalje, Slovenj Gradec) ter v Ljubljano. 94 % učencev se šola v domači občini. Ker v ob-
čini ni srednje šole se vsi dijaki šolajo v drugih občinah. Največje prometne obremenitve so v Črni 
na Koroškem med 7.45 in 8.45 ter med 15.30 in 16.30 uro. Prometno najbolj obremenjen del 
mesta je Rudarjevo, sledita Spodnje Javorje in Pristava (Zajc 2018). 

Način prihoda na delo je z vidika hodljivosti problem, ker ustvarja jutranje in popoldan-
ske zgostitve prometa in negativno vpliva na zrak, hrup in varnost pešcev v naselju. Prav tako 

Slika 14.3: Načrt trase Pešbusa in Bicivlaka v Črni na Koroškem izrisan na osnovi podatkov  
OŠ Črna na Koroškem (Simoneti s sodelavci 2020).
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parkirana vozila zasedajo veliko dragocenega javnega prostora v samem središču naselja, razširjena 
pa je tudi praksa kratkega zaustavljanja vozil na površinah v središču naselja, ki niso predvidene 
za parkiranje. Oboje je velika ovira za varnost in udobje hoje v tem delu naselja, saj skozi Črno na 
Koroškem zaradi zgoščenosti poselitve ni možno urediti ločenih površin za hojo in je edina rešitev 
za izboljšanje pogojev za hojo umirjanje prometa. 

14.3.6  MOBILNOST RANLJIVIH SKUPIN

Mobilnost ranljivih skupin s staranjem prebivalstva zadeva vedno večji del prebivalstva in po-
staja splošno pomemben vidik urejanja prometa. Načela univerzalne dostopnosti, objektov in in-
formacij danes vključujejo potrebe otrok, starejših, poškodovanih in od rojstva fizično in senzorno 
oviranih oseb. Univerzalno načrtovanje je oblikovanje »proizvodov, okolja, programov in storitev, 
ki so čim bolj uporabni za vse ljudi, ne da bi jih bilo treba prilagajati ali posebej načrtovati« in ga 
upoštevamo tudi pri načrtovanju javnega prostora in prometa. 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (2010) določa, da morajo vse slovenske občine 
do leta 2025 zagotoviti dostopnost objektov na način, da jih bodo lahko samostojno uporablja-
li vsi ljudje, torej tudi ljudje s funkcionalnimi oviranostmi. Pri novogradnjah je treba standarde 
upoštevati v celoti, pri prenovah in vzdrževalnih delih pa jih je treba upoštevati v največji možni 
meri. Pogoji za hojo morajo v največji možni meri zagotavljati univerzalno dostopnost vsem. Za-
gotavljanje dostopnosti je kompleksna in kontinuirana dejavnost. Zadovoljivega učinka ni mož-
no doseči le z ukrepi, kot so na primer klančine in oprijemala. V mislih je treba imeti pot, ki jo 
prehodi funkcionalno ovirana oseba, zato govorimo o zveznosti in dostopnosti poti v celoti, od 
izhodišča do cilja. 

Občina Črna na Koroškem ima manj kot 10.000 prebivalcev. Priporočljivo je, da strateško 
pristopi k načrtovanju univerzalne dostopnosti, aktivno vključi predstavnike reprezentativnih in-
validskih organizacij in oviranih skupin prebivalcev ter da principe univerzalnega načrtovanja kar 
najbolj učinkovito vključi v urejanje javnega prostora. Najbolj učinkovit je način dela z usposo-
bljenimi osebami, ki so specializirane za področje zagotavljanja dostopnosti in lahko z revizijo 
projektnih nalog in načrtov pomagajo hitro spreminjati prakso v korist univerzalne dostopnosti. 

Nujno je opredeliti varne poti in jih prilagoditi tako, da bodo dostopne za vse ljudi. V so-
delovanju s posebno strokovno skupino (občina in predstavniki invalidskih organizacij) je treba 
določiti tiste objekte, do katerih je pomembno zagotoviti neoviran dostop za vse, narediti anali-
zo, identificirati ovire ter podati predloge za njihovo odpravo. Podati je treba priporočila v zvezi 
z dostopnostjo informacij in storitev tako v notranjosti objektov, kot tudi v odprtem prostoru.

Občina Črna na Koroškem je leta 2015 sprejela listino »Občina po meri invalidov«. V Črni na 
Koroškem je tudi Center za usposabljanje, delo in varstvo (socialni varstveni zavod), ki zaposluje 
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tudi funkcionalno ovirane osebe. Kljub temu, da občina ovire v javnem prostoru odpravlja, je v 

naselju na infrastrukturi in na številnih stavbah ovir še precej, kar je posledica sistemskega zane-

marjanja tega področja skozi desetletja (Kukovec, Kuzmanič in Sever Keršinar 2018). Dostopnost 

javnega prostora, objektov in informacij je v Črni na Koroškem omejeno dobra, predvsem so iz-

postavljene avtobusne postaje in objekti v javni rabi kot so občina, muzeji, galerije, šola, vrtec, 

CUDV, trgovine. Poleg prehodov za pešce je treba ustrezno prilagoditi ali preoblikovati tudi vse 

druge elemente na varnih poteh, ki preprečujejo dostopnost (neustrezno oblikovane klančine, sto-

pnišča, oprijemala, oznake, ovira na poteh …) in poskrbeti, da bodo informacije (usmerjevalni 

sistemi, napisi na objektih, urniki …) dostopne vsem ljudem (Simoneti s sodelavci 2020).

14.3.7  PROMETNA VARNOST

Varnost je najpogostejši razlog za to, da starši ne dovolijo otrokom hoditi samostojno v šolo 

peš ali s kolesom. Varnost v prometu je pomembna za potovalne izbire odraslih. Predpisom in 

prometnim rešitvam se pripisuje velik pomen pri zagotavljanju varnosti, prav tako pa tudi vzgoji 

za varno udeležbo v prometu. Izkušnje potrjujejo, da otroci kot nevarne ocenjujejo druge situa-

cije kot odrasli, pogosto varnost povezujejo tudi s kulturo vožnje. Otroci se dobro zavedajo tudi 

družbenih razsežnosti varnosti, ki je pri načrtovanju hodljivosti zelo pomembna. Pogosto lahko 

varnost pešcev dosežejo samo vsi udeleženci v prometu ne pa izključno varna prometna infra-

struktura. Ker povsod ni mogoče urediti dovolj varnih površin za pešce, rešitve iščemo v umirja-

nju prometa in v skupnih prometnih površinah kjer sta pomembna tako spoštovanje pravil kot 

upoštevanje drugih udeležencev v prometu. 

Na podlagi podatkov o prometno varnostni problematiki za občine Ravne na Koroškem, Pre-

valje, Mežica in Črna na Koroškem je bilo v letu 2019 v občini Črna na Koroškem skupaj obrav-

navanih 14 prometnih nesreč, med njimi so bile tri prometne nesreče z osebami s hudo telesno 

poškodbo, tri prometne nesreče s tremi osebami, ki so bile lahko telesno poškodovane in ena ne-

sreča, v kateri sta dve osebi umrli. Kot najpogostejši vzrok prometnih nesreč za vse štiri občine 

se navaja na prvem mestu neprilagojeno hitrost (Informacija o varnostni … 2019). Po podatkih 

Agencije za varnost v prometu (Portal prometnih nesreč 2021) je bilo v obdobju 2010–2019 na 

območju občine 5 prometnih nesreč z udeležbo pešca, nobena s smrtno poškodbo.

Ugotovitve iz Celostne prometne strategije za občino Črna na Koroškem (Zajc 2018) glede 

varnosti pešcev v občini so pokazale, da je ta zaradi nizkih prometnih obremenitev v splošnem 

dobra. Vseeno marsikje prevladuje prometna ureditev, ki je podrejena motornim vozilom, kar 

povzroča pri pešcih nelagodje in manjši občutek varnosti. Predvsem gre za preozke pločnike, par-

kiranje vozil na pločniku, tovorni promet skozi središče naselij, premalo prehodov za pešce, vo-

žnjo kolesarjev po pločnikih, ponekod so pomanjkljivo opremljene tudi šolske poti. 
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14.4  LOKALNI NAČRT HODLJIVOSTI 

Lokalni načrt hodljivosti za Črno na Koroškem je zbirka ukrepov organizacijske, infrastruk-
turne in promocijske narave na podlagi katerih bo občina v prihodnosti sistematično izboljševala 
pogoje za hojo. Ukrepi se v glavnem nanašajo na ožje območje obravnave, ki vključuje najgosteje 
poseljen del občine, to je središče naselja Črna na Koroškem in z njim povezano poselitev v radiju 
15 minutne oddaljenosti iz središča v smeri širitve naselja proti Rudarjevem, Mušeniku in Pristavi. 
Gre za območje na katerem se nahajajo vse ključne lokalne ustanove in dejavnosti zato smo oce-
nili, da bi izboljšanje pogojev za hojo tam lahko doseglo večino prebivalcev občine in učinkovito 
podprlo prizadevanja občine za to, da se čim več vsakodnevnih poti v kraju opravi peš. Nekateri 
ukrepi, predvsem promocijski, niso natančno prostorsko zamejeni in se nanašajo na celoten teri-
torij oziroma na delovanje cele občine in več lokalnih akterjev. 

14.4.1  OPREDELITEV PROBLEMOV

Lokalni načrt hodljivosti je bil pripravljen v sodelovanju s fokusno skupino in po posvetova-
nju s prebivalci. Na osnovi ocene hodljivosti okolja in podrobne analize stanja je delovna skupina 
najprej opredelila probleme in jih ovrednotila s pomočjo fokusne skupine. Tako pripravljen se-
znam problemov smo za posvetovanje s prebivalci zaradi epidemije koronavirusa, ki je preprečila 
javno razpravo, obravnavali s pomočjo spletnega vprašalnika. Vprašalnik smo pripravili s pomočjo 
orodja Maptionnaire, ki omogoča prostorsko predstavitev vprašanj. Vprašalnik je bil sestavljen iz 
treh delov. V prvem delu so prebivalci ocenjevali naše ugotovitve o pogojih za hojo z ocenami od 
1 (se ne strinjam) do 5 (povsem se strinjam) in jih dodatno komentirali. V drugem delu so opozo-
rili na dodatne lokacije in probleme. V tretjem delu pa so imeli možnost na zemljevid vrisati pot, 
ki jo sami najpogosteje opravijo peš ter sporočiti s kakšnim namenom hodijo po tej poti. Spletni 
vprašalnik je bil aktiven 10 dni, od 25. 9. 2020 do 5. 10. 2020, in v tem času ga je odprlo 741 
oseb, od tega ga je 158 oseb tudi izpolnilo. Kar 20 oseb je predlagalo dodatne lokacije ukrepanja, 
55 oseb je na zemljevid vrisalo pot, ki jo sami najpogosteje prehodijo. Izkazalo se je, da največ 
anketiranih hodi v rekreativne namene in po nakupih ter da so njihove vsakdanje pešpoti najbolj 
zgoščene v središču Črne na Koroškem in okolici CUDV ter zdravstvenega doma. Rezultati anke-
te so predstavljeni skupaj z drugimi analitičnimi ugotovitvami v 4. poglavju predloga Lokalnega 
načrta hodljivosti za Črno na Koroškem (Simoneti s sodelavci 2020). 

Skupaj s fokusno skupino in prebivalci smo na ta način evidentirali 22 problemskih območij 
oziroma problemov, od tega šest na območju Mušenika, dva na Rudarjevem, tri na Pristavi in 11 
v središču Črne na Koroškem (slika 14.4). Nanašajo se na pomanjkljivo, omejeno uporabno in ne-
varno infrastrukturo za hojo ter tudi na neustrezno ravnanje udeležencev v prometu. Med proble-
mi, ki se nanašajo na ravnanje udeležencev v prometu in negativno vplivajo na pogoje za hojo, so 
nepravilno parkiranje na javnih in peš površinah in pretirana raba osebnih vozil za kratke vožnje 
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po naselju. Posebej smo izpostavili obremenjenost osrednjega javnega prostora z motornim in mi-

rujočim prometom, ki ga povzročajo avtobusna postaja in lokali v centru kraja. 

Med problemi, ki še niso naslovljeni z urejanjem prometa in prometno politiko občine, pa 

bi morali biti, smo izpostavili zdravje prebivalcev ter univerzalno dostopnost javnega prostora, 

objektov in storitev. Čeprav se občina že veliko ukvarja z zdravjem prebivalcev, pa rešitve veči-

noma išče v rekreativni dejavnosti ne pa še toliko v aktivni mobilnosti. V procesu dela smo tudi 

odkrili, da so posebej zapostavljene potrebe senzorno oviranih (slepi in slabovidni ter gluhi in 

naglušni). 

1. Avtobusne postaje in postajališča so izhodišča tako imenovanih varnih poti. Treba jih je 

oblikovati po načelih univerzalnega načrtovanja – ne načrtujemo posebnih prilagoditev 

za funkcionalno ovirane osebe temveč prostor in elemente oblikujemo tako, da jih lahko 

Slika 14.4: Pregledni prikaz lokacij problemov in ukrepov v Lokalnem načrtu hodljivosti za Črno na 
Koroškem (Simoneti s sodelavci 2020).
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uporabljajo vsi, oblikovno premišljeno pa vključimo prilagoditve, ki so nujne za posamezno 
skupino invalidov.

2. Vse prehode za pešce je treba, skladno z veljavno zakonodajo, opremiti s taktilnimi oznakami, 
semaforje je treba opremiti z zvočnim signalom. Raven zahtevane opremljenosti prehodov 
se določi v Strateškem načrtu, kjer je opredeljeno, ali je na posameznem prehodu treba 
zagotoviti kompleksno vodenje ali osnovno stopnjo opremljenosti. Spodbuja se poglobitev 
robnika po celotni širini zebre. Preveriti je treba varnost in preglednost prehodov za pešce. 
3. Do vseh objektov v javni rabi in do območij, ki se jih opredeli v Strateškem načrtu, je treba 
zagotoviti varne dostope za pešce. 

4. Treba je ustrezno prilagoditi ali preoblikovati vse elemente na varnih poteh, ki preprečujejo 
dostopnost (neustrezno oblikovane klančine, stopnišča, oprijemala, oznake, ovira na poteh 
…).

5. Informacije (usmerjevalni sistemi, napisi na objektih, urniki …) je treba ob upoštevanju 
veljavnih standardov oblikovati tako, da bodo dostopne vsem ljudem. Za slepe ljudi 
vključimo alternativne rešitve.

6. Prilagoditi je treba tudi storitve (predvsem v objektih, opredeljenih v Strateškem načrtu 
dostopnosti), da so dostopne vsem ljudem ne glede na njihovo oviranost.

14.4.2  UKREPI LOKALNEGA NAČRTA HODLJIVOSTI ZA ČRNO NA KOROŠKEM

Pri oblikovanju nabora ukrepov smo upoštevali vse ugotovitve zbrane v procesu priprave lo-
kalnega načrta hodljivosti. Dodali smo tudi nekaj predlogov, ki so jih dodatno posredovali pre-
bivalci. Sklenili smo, da so za odpravo problemov in izboljšanje pogojev za hojo v Črni na Koro-
škem potrebne rešitve, ki posegajo tako v prostor (infrastrukturni ukrepi), pravila rabe prostora 
in prometne režime (organizacijski ukrepi) kot v potovalne prakse in navade ljudi (ozaveščevalni 
ukrepi). Največ ukrepov je infrastrukturne narave. Predlaganih je osem ukrepov od umirjanja pro-
meta do ureditve kolesarnic, urejanja prometne signalizacije in postavitve ograj. V skupini organi-
zacijskih ukrepov jih je predlaganih pet; nanašajo se na parkirno politiko, mestno logistiko, stra-
teško načrtovanje univerzalne dostopnosti, oblikovanje delovne skupine za spremljanje stanja in 
monitoring okoljskih vplivov prometa v okolici šole. V sklop ozaveščevalnih ukrepov smo uvrsti-
li dvanajst ukrepov, ki se navezujejo na tri vidike urejanja pogojev za hojo, zdravje, parkiranje in 
kulturo vožnje (en ukrep). 

Prevlada infrastrukturnih ukrepov nad organizacijskimi in ozaveščevalnimi kaže, da je bilo 
zaenkrat načrtovanje prometne infrastrukture v Črni na Koroškem podobno kot marsikje drugod 
izrazito usmerjeno v ustvarjanje dobrih pogojev za motorizirano mobilnost, nemotorizirana mo-
bilnost pa je bila sistemsko zapostavljena. Čeprav infrastrukturni ukrepi sami zase običajno niso 
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dovolj za uveljavitev novih praks mobilnosti in spreminjanje potovalnih navad, pa so nujni pogoj 
zato, da organizacijski in ozaveščevalni ukrepi sploh imajo smisel.

14.5 SKLEPI

Priprava lokalnega načrta hodljivosti za občino Črna na Koroškem je pokazala, da je pogoje 
za hojo na strateški in praktični ravni možno in potrebno še izboljšati. V sodelovanju z lokalno 
fokusno skupino in prebivalci je bilo po pregledu občinskih strateških in razvojnih dokumentov 
ter analizi stanja v prostoru odkrito več lokacij in okoliščin, ki preprečujejo, da bi bila hoja v Črni 
na Koroškem res privlačna, prijetna in udobna ter varna za vse. Ugotovitve iz procesa priprave lo-
kalnega načrta hodljivosti se ujemajo z ugotovitvami CPS (Zajc 2018), hkrati pa jih tudi nadgra-
jujejo. Predvsem je proces priprave lokalnega načrta hodljivosti razkril, da hoja na ravni lokalne 
skupnosti še ni prepoznana kot zdravju koristna prometna praksa in telesna dejavnost in zato v 
občinskem konceptu zagotavljanja zdravja enako kot v občinski prometni politiki in načrtovanju 
prometnih ureditev hoja še ni svojemu pomenu ustrezno strokovno naslovljena. 

Naravni in ustvarjeni pogoji za hojo kot zdravo in praktično prometno prakso so v nasel-
ju Črna na Koroškem na prvi pogled dobri. Fizično središče naselja je razvito v radiju 10 do 15 
minut zmerno hitre in nenaporne hoje. Vse pomembne lokalne dejavnosti in programi so v Črni 
na Koroškem dostopni peš, tlakovanje je v glavnem nepoškodovano. Vsak dan po naselju hodi-
jo predvsem šolarji, varovanci CUDV in redki odrasli posamezniki. Pri hoji pa se pešci srečujejo 
tudi z nevarnimi situacijami in mestoma s pomanjkanjem logično umeščenih prehodov. Prav tako 
nekatere ureditve še niso primerne za gibalno ovirane, manjkajo pomagala za senzorno ovirane 
(talne taktilne oznake, oprijemala, zvočni signali). Velika ovira za udobno in varno hojo po naselju 
so tudi nepravilno in začasno parkirana vozila ter nizka pozornost voznikov. 

Občina Črna na Koroškem je v zadnjih letih sprejela dva pomembna dokumenta, ki pod-
pirata razvoj trajnostne mobilnosti na lokalni ravni in spreminjanje potovalnih navad lokalnega 
prebivalstva. Tako CPS (Zajc 2018) kot Lokalni načrt hodljivosti (Simoneti s sodelavci 2020) sta 
s procesom priprave pokazala, kako pomembno je za uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti 
vključevanje prebivalcev in drugih akterjev v pripravo analize stanja, opredelitev in izvajanje novih 
rešitev. Hkrati pa je sosledje priprave obeh dokumentov v razmaku dveh let pokazalo, kako zelo 
počasi in fragmentirano se uresničujejo analitična spoznanja in cilji trajnostne mobilnosti na po-
dročju hoje v praksi. 

Kot tretja občina v Sloveniji, ki ima poleg celostne prometne strategije izdelan tudi lokalni 
načrt hodljivosti, sodi občina Črna na Koroškem med pionirje pri načrtnem uveljavljanju ukrepov 
za izboljšanje hodljivosti lokalnega okolja v Sloveniji. Že v procesu izdelave CPS je opredelila 
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ključne ugotovitve in cilje na področju hoje. Vključila se je tudi v več javnih zdravstvenih pro-
gramov, da bi organizirano naslovila zdravstveno stanje prebivalcev. Zato je občina vabilo za 
izdelavo lokalnega načrta hodljivosti v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto sprejela 
dobro pripravljena. Kljub temu pa je proces priprave lokalnega načrta hodljivosti pokazal, da so 
pred občino pri zagotavljanju hoji prijaznega okolja še številni izzivi in da je za večje premike v 
praksi treba poseči tudi po organizacijskih in ozaveščevalnih ukrepih. To lepo ilustrira učiteljica, ki 
skozi vse leto omogoča šolarjem, da enkrat na teden hodijo v šolo s Pešbusom in Bicivlakom. Tako 
jim pomaga razvijati zdrave in okolju prijazne potovalne navade, hkrati pa obogatena z njihovimi 
izkušnjami iz poti v šolo pomembno prispeva tudi k urejanju šolskih poti in lokalnih prometnih 
rešitev. V prihodnosti bo poleg vztrajnosti lokalnih oblasti in dobre organizacije načrtovalcev na 
lokalni ravni zelo pomembna tudi zavzetost različnih lokalnih akterjev in skupin prebivalcev. V 
Črni na Koroškem so se kot največji zagovorniki hodljivosti v povezavi s svojim zdravjem in do-
brim počutjem izkazali šolarji in upokojenci.

Na osnovi izkušenj iz priprave lokalnega načrta hodljivosti v Črni na Koroškem lahko iz-
postavimo ugotovitve, ki so pomembne tudi za druge slovenske občine in kraje:

1. Lokalni načrt hodljivosti je koristen dokument

 Lokalni načrt hodljivosti je dobro nadaljevanje in utemeljena poglobitev prizadevanj lokalne 
skupnosti za več hoje in izboljšanje lokalnih pogojev za hojo, ki so sicer del celostne prometne 
strategije. Hoja je sodeč po izkušnjah tako zelo vsestransko pomembna in hkrati zapostavljena 
praksa mobilnosti, da si zasluži tudi ločen proces strateške, analitične in akcijske obravnave. 

2. Hoja je zdrava vrsta telesne dejavnosti in prometna praksa.

 Prizadevanja zdravstvenega sektorja za več gibanja in bolj zdravo življenje prebivalcev se v 
praksi zaenkrat še ne povezujejo zares učinkovito s prizadevanji za aktivno mobilnost in hojo 
kot vsakdanjo, praktično in učinkovito prometno prakso. Spodbujanje hoje v šolo, trgovino 
in po drugih opravkih še ni prepoznano kot prispevek k vsakodnevni količini gibanja 
potrebni za boljše zdravje in dobro počutje kar je škoda, ker predstavljajo zdravstvene koristi 
redne pospešene hoje tehten argument za to, da se hojo postavi v središče prizadevanj za 
trajnostno mobilnost.

3. Slovenska naselja so primerna za hojo.

 Analize kažejo, da so v radiju 10 do 15 minut zmerno hitre hoje v središču več slovenskih 
naselij uporabnikom dostopne številne, če ne celo vse javne ustanove in storitve. Najboljši 
dokaz za to so osnovne šole, ki so praviloma umeščene v prostor tako, da jih veliko število 
šolarjev lahko doseže peš ali s kolesom. Hoja lahko v središču naselja zato upravičeno postane 
najpomembnejša prometna praksa, zapiranje središč za tranzitni promet in umikanje 
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parkirišč na robove pa pomemben prispevek občin k zagotavljanju zdravja prebivalcev in 
kakovosti bivalnega okolja.

4. Kakovost pogojev za hojo lahko zagotovita le občina in država skupaj.

 V Črni na Koroškem je v središču naselja in v okolici osnovne šole nemogoče zagotoviti 
potrebno varnost in udobje hoje z običajnimi infrastrukturnimi ureditvami (ločene in varne 
peš površine, semaforizirana in varovana prečkanja), ker za to preprosto ni dovolj prostora 
med objekti in/ali ker peš poti potekajo v prostoru državnih cest. Edina rešitev v takih 
fizičnih in organizacijskih pogojih sta umiranje ali preusmerjanje avtomobilskega prometa, 
za katero je potrebno sodelovanje med občino in državo.

5. Univerzalno dostopnost javnega prostora je treba nasloviti organizirano, sistematično 
in v sodelovanju s predstavniki invalidskih organizacij. 

 Pri načrtovanju pogojev za hojo in aktivno mobilnost na sploh delovne skupine zaenkrat 
še zelo slabo zagotavljajo enake možnosti za vse uporabnike prostora. Premalo pozornosti 
se posveča celovitim rešitvam in posebej potrebam senzorno oviranih. S tem, ko se širi 
zavedanje, da smo vsi v nekem življenjskem obdobju tako ali drugače ovirani pri rabi 
prostora, se povečuje tudi potreba po tem, da lokalne skupnosti in načrtovalci univerzalno 
dostopnost javnega prostora, storitev in informacij naslovijo bolj strokovno ter jo bolj 
dosledno upoštevajo in vključujejo v vse vidike in faze dela.
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15   

OŽIVITEV ČEZMEJNEGA AVTOBUSNEGA 

JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA 

MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO NA KOROŠKEM

15.1  UVOD

Za Koroško ter podobne obmejne regije Evropske unije velja, da so v neenakopravnem po-

ložaju glede dostopnosti do storitev splošnega pomena kot je na primer javni potniški promet 

(Zajc s sodelavci 2019). Očiten vpliv na javni potniški promet v takšnih regijah imajo državne 

meje (Rietveld 2012; Christodoulou in Christidis 2020). Kljub skupnemu gospodarskemu pro-

storu Evropske unije je mreža povezanosti slovenskega javnega potniškega prometa s sosednjimi 

državami, z nekaj izjemami, še vedno zelo slaba (Gabrovec, Pipan in Zajc 2019). Slovenija v tem 

ni izjema, saj to še posebej velja za državne meje med novimi in starimi članicami Evropske uni-

je (Juschelka 1996; Ahrens in Schöne 2008). Pred osamosvojitvijo Slovenije je bilo dnevno čez-

mejno potovanje na delo zanemarljivo. Še po popisu leta 1991 so se iz Slovenje dnevno vozili na 

delo v sosednje države le 404 prebivalci. Prevladujoči motiv takratnih čezmejnih potovanj je bilo 

nakupovanje. Takim potovanjem so bili prilagojeni vozni redi čezmejnih avtobusnih linij, ki so v 

številnih primerih obratovale le enkrat ali dvakrat tedensko (Gabrovec, Pipan in Zajc 2021). Ana-

liza čezmejne dnevne mobilnosti v Sloveniji med letoma 1991 in 2019 je razkrila pogoste spre-

membe, ki so bile posledica političnih in ekonomskih sprememb v Sloveniji in sosednjih državah. 

Po oceni Zupančiča (2003a) je leta 2001 iz Slovenije v Avstrijo dnevno potovalo na delo okoli 

6000 Slovencev. Po podatkih statističnega raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo, ki ga 

izvaja Statistični urad Slovenije s pomočjo anketiranja, se je število aktivnih, ki so delali v Avstri-

ji, med letoma 2010 in 2018 povečalo s štiri na 16 tisoč. Ponudba javnega potniškega prometa se 

tem spremembam ni prilagajala. 
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Kljub temu se v zadnjih letih v Sloveniji pojavljajo pobude za izboljšanje čezmejnega javnega 
potniškega prometa. Poskusi uvajanja potekajo predvsem v različnih projektih, sofinanciranih iz 
sredstev Evropske unije. Na Koroškem je bila v projektu TRANS-BORDERS; program Interreg 
Srednja Evropa, uvedena čezmejna avtobusna povezava iz Velenja do Labota (Lavamünda) v Av-
striji, namenjena predvsem kolesarjem. To je prva avtobusna povezava med koroško statistično re-
gijo in Deželo Koroško po več kot dveh desetletjih, ko je med Celjem in Labotom prenehal voziti 
tako imenovani „nakupovalni avtobus“.

Izvedba pilotne aktivnosti, kot je čezmejna avtobusna povezava, terja znatno mero usklaje-
vanj na različnih ravneh upravljanja. Prizadevanja za konkretno rešitev se soočijo s sistemskimi 
težavami javnega potniškega prometa – tako znotraj posameznih držav, kot s tistimi, ki izhajajo 
iz razlik med sistemoma v dveh državah. V procesih usklajevanj je treba upoštevati tudi osebno-
stne in kulturne razlike med posamezniki, vključenimi v proces. Nosilci prizadevanj morajo po-
leg strokovnih kompetenc imeti še komunikacijske veščine. Usklajevanja, dogovarjanja v različnih 
oblikah (individualno, sestanki, delavnice) in na različne načine (telefonsko, po elektronski pošti, 
osebno) so namreč temeljna delovna orodja.

Javni potniški promet z izjemo daljinskih linij cenovno ni konkurenčen osebnemu prometu. 
Zato večina razvitih držav javni potniški promet organizira kot gospodarsko javno službo in ga 
subvencionira. Države in lokalne skupnosti organizirajo javni promet na svojih ozemljih, pogos-
to pa prihaja do organizacijskih, pravnih in finančnih zadržkov pri organizaciji čezmejnih storitev 
javnega prometa, kar se kaže v nepovezanih omrežjih. Do tega problema ponekod prihaja že na 
regijskih mejah znotraj držav, še pogosteje pa na državnih mejah. Po evropski zakonodaji se med-
narodne linije izvajajo na tržni osnovi. Daljinske mednarodne linije so tržno uspešne, ponudba 
teh prevozov se je tudi v Sloveniji zelo povečala. Izziv, ne samo v Sloveniji, pa ostaja organizacija 
lokalnih čezmejnih linij med sosednjimi obmejnimi regijami. Rešitev tega izziva na primeru Ko-
roške je predstavljen v nadaljevanju.

15.2  VZPOSTAVLJANJE AVTOBUSNE POVEZAVE  
VELENJE–LABOT

Ker so ovire pri organizaciji lokalnega čezmejnega javnega prometa v Evropi sistemske narave, 
smo se vzpostavljanja povezave lotili v okviru evropskega projekta TRANS-BORDERS. Projek-
tno partnerstvo TRANS-BORDERS (2021) je sestavljalo devet institucij iz Nemčije, Poljske, Če-
ške, Avstrije in Slovenije. Iz Avstrije sta sodelovala Oddelek 7 Deželne Vlade Koroške, pristojen za 
gospodarstvo, turizem in mobilnost, ter upravljavec javnega potniškega prometa v Deželi Koroški 
podjetje Verkehrsverbund Kärnten GmbH. Slovenska partnerja sta bila Regionalna razvojna agen-
cija za Koroško, RRA Koroška d. o. o. (v nadaljevanju RRA Koroška) ter Znanstvenoraziskovalni 
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center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika (v nadalje-
vanju ZRC SAZU). Zaradi izključne pristojnosti urejanja medkrajevnega linijskega prevoza po-
tnikov v Sloveniji na državni ravni, je bil pridružen partner projekta še Ministrstvo za infrastruk-
turo Republike Slovenije. 

S sestanki, delavnicami in drugimi načini komunikacije smo vzpostavili intenzivno sodelo-
vanje med slovenskimi in avstrijskimi projektnimi partnerji. Projekt je predvideval pilotno vzpo-
stavitev sezonske avtobusne povezave med koroško regijo in Deželo Koroško ter s tem izboljšanje 
povezav med vozliščema jedrnega TEN-T prometnega omrežja Maribor in Celovec.

V projektu smo na podlagi slovenskih in avstrijskih statističnih podatkov, anket in intervjujev 
analizirali čezmejno mobilnost prebivalcev koroške statistične regije. Leta 2018 smo izvedli anke-
tiranje po pošti med prebivalci Prevalj, Raven na Koroškem, Dravograda in Vuzenice. Naselja so 
bila izbrana zaradi lege ob železniški povezavi med Mariborom in Pliberkom. Razposlanih je bilo 
1100 anket, odziv je bil 19 %. V anketi smo zbrali podatke o čezmejni mobilnosti glede na njeno 
pogostost, namen in način potovanja. Zbrali smo podatke o dijakih in študentih iz Slovenije, ki 
se šolajo na avstrijskem Koroškem in z izbranimi opravili intervjuje. Zbrane podatke smo povezali 
tudi z analizo povprečnega letnega dnevnega prometa na mejnih prehodih na Koroškem (Zajc s 
sodelavci 2019). Tok dnevnih potovanj na delo je najmočnejši v smeri proti Pliberku (Bleiburgu) 
preko mejnega prehoda Holmec. Na tem odseku poteka železniška povezava, zato smo v projektu 
posebno pozornost namenili njeni nadgradnji in prilagoditvi storitev dnevnim vozačem na delo. 
Povezava Dravograda z Labotsko dolino ni toliko zanimiva z vidika mobilnosti na delo, ima pa 
večji turistični potencial. Poleg tega pa bo po letu 2025 postala zanimiva povezava z železniško po-
stajo v Šentpavlu v Labotski dolini (Sankt Paul in Lavantal). Takrat bo predvidoma pričela obra-
tovati hitra železniška proga med Celovcem in Gradcem, ki bo čas potovanja med avstrijskima de-
želnima prestolnicama skrajšala na 45 minut. V Šentpavlu v Labotski dolini bo vzpostavljen nov 
potniški terminal (ÖBB Infra 2021). Po predvidevanjih bosta prihodnja multimodalna prestopna 
točka v Šentpavlu in hitra železnica vplivali tudi na čezmejne prometne tokove.

Čezmejno regijo že danes označuje razvito kolesarsko omrežje ter s tem povezani turistični 
in rekreacijski proizvodi. Z ekspertno oceno slovenskih in avstrijskih strokovnjakov, vključenih v 
projekt, smo preverili smotrnost in oblikovali zasnovo čezmejne avtobusne povezave. Kot ključno 
ciljno skupino smo prepoznali kolesarje v glavni kolesarski sezoni od maja do septembra. V izho-
dišču smo predvideli, da se avtobusna povezava vključi v sistem javnega potniškega prometa in je 
dostopna vsem uporabnikom pod enakimi pogoji. Zasnova trase in pogoji za vzpostavitev so bili 
prediskutirani na nekaj delavnicah med projektnimi partnerji, kot tudi z drugimi ključnimi de-
ležniki v čezmejni regiji. 

Ocenjujemo, da je bilo ključno, da so v procesu sodelovali predstavniki iz državnih, regio-
nalnih in lokalnih institucij, prometni strokovnjaki, izvajalci prevozov ter uporabniki. Nekateri 
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posamezniki med ključnimi deležniki se pojavljajo v različnih vlogah (na primer znanstvenik/stro-
kovnjak in uporabnik), zato ni možna enoznačna ugotovitev ali gre za pristop od zgoraj navzdol 
(top down) ali od spodaj navzgor (bottom up). Pobudo so dali strokovnjaki in ne civilna iniciativa, 
kot na primer ob Bohinjski progi.

Zasnova avtobusne povezave je predvidela povezovanje treh priljubljenih kolesarskih povezav. 
Te tvorijo enovito kolesarsko omrežje, ki pa zaradi še dveh neizgrajenih odsekov v Sloveniji ni v 
celoti povezano. Kolesarske povezave so: 

- Štrekna, kolesarska povezava po trasi nekdanje železnice med Velenjem in Dravogradom;

- Dravska kolesarska pot ter

- kolesarska pot po Labotski dolini.

Načrtovana avtobusna povezava je lahko ekonomsko upravičena le v primeru, če se lahko z 
avtobusom poleg mednarodnih potnikov med Labotsko dolino in Slovenijo peljejo tudi potniki 
v notranjem prometu, to je med postajališči v Sloveniji. Žal v skladu slovensko zakonodajo (Za-
kon o prevozih v cestnem prometu, ZPCP-2) mednarodni prevozniki ne smejo prevažati potni-
kov znotraj Slovenije. Zato je bilo treba najti ustrezno rešitev z razdelitvijo linije na dva odseka. 

Medkrajevni avtobusni promet v Sloveniji ureja Zakon o prevozih v cestnem prometu 
(ZPCP-2). Ta določa, da izvajanje medkrajevnega linijskega prevoza potnikov zagotavlja država s 
podelitvijo koncesij. Koncesionar na slovenskem delu avtobusne povezave med Velenjem in mej-
nim prehodom Vič je podjetje Nomago d. o. o. Na avstrijskem delu med mejnim prehodom Vič 
in Labotom Dežela Koroška trenutno ne zagotavlja javnega avtobusnega prometa. Ministrstvo za 
infrastrukturo Republike Slovenije, Oddelek 7 Deželne Vlade Koroške ter Verkehrsverbund Kär-
nten GmbH so se leta 2019 dogovorili, da se čezmejna avtobusna povezava lahko vzpostavi le, če 
jo izvaja obstoječi koncesionar v Sloveniji Nomago d. o. o. 

Avtobusna povezava je bila razdeljena na dva odseka:

- odsek 1: Labot–Dravograd, ki ga je Nomago d. o. o. registriral kot redno mednarodno 
linijo;

- odsek 2: Dravograd–Velenje kot nadgradnja obstoječega medkrajevnega linijskega prevoza 
potnikov, za katerega je imelo podjetje Nomago d. o. o. že registrirano avtobusno povezavo 
v sistemu izvajanja gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) in za katerega skladno s 
področnim zakonom prejema kompenzacijo Ministrstva za infrastrukturo za izvajanje GJS.

Za izvajanje prevoza smo predvideli 30 sedežni avtobus s prikolico za prevoz 16 koles. Cena 
prevoza na relacijah odseka 2 je bila določena kot cena v medkrajevnem linijskem prevozu po-
tnikov v Sloveniji. Za odsek 1 pa je bila dogovorjena cena 2 €. Promocijski razlogi so predvideli 
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brezplačen prevoz koles. Nujna omejitev je bila vezana na prepoved prevoza notranjih potnikov 

na avstrijskem delu povezave. 

Za vir spremljanja števila prepeljanih potnikov smo predvideli validator vozovnic na avtobu-

su. Izvajalec Nomago d. o. o. je naročnikoma v mesečnih poročilih oddajal izpis iz validatorja, ki 

zagotavlja podatke o številu vstopov potnikov po avtobusnih postajah in postajališčih, časih vsto-

pov in vrstah vozovnic. Za beleženje števila prepeljanih koles smo predvideli ročno beleženje šte-

vila naloženih koles po posameznih avtobusnih postajah in postajališčih, ki so ga izvajali vozniki 

avtobusov.

Avstrijski projektni partnerji so hkrati v projektu vzpostavili sezonsko avtobusno poveza-

vo Labot–Volšperk (Wolfsberg). Izvajalec te avtobusne povezave je bilo podjetje ÖBB-Postbus 

GmbH. Za obe avtobusni povezavi smo predvideli usklajen vozni red z možnostjo prestopanja na 

multimodalni prestopni točki ob Labotskem jezeru v Avstriji (slika 15.1). S tem smo zagotovili 

možnost prevoza kolesarjev in drugih potnikov na celotni povezavi od Velenja do Volšperka. Voz-

ni red je bil dodatno prilagojen možnostim prestopa na vlak v Dravogradu in Volšperku.

Slika 15.1: Srečanje avtobusov povezav Velenje–Labot in Labot–Volšperk na multimodalni prestopni 
točki ob Labotskem jezeru. • ALEŠ RUPREHT
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Avtobus Velenje–Labot je v letu 2019 vozil dvakrat na dan med 1. majem in 30. septembrom. 
Avtobus je vsak dan vozil julija in avgusta. V maju, juniju in septembru pa je avtobus vozil za vi-
kende ter na državne praznike v Sloveniji in Avstriji. V prvem letu obratovanja je bilo v 92 obra-
tovalnih dnevih prepeljanih 1.182 potnikov in 967 koles (preglednica 15.1). 

Avtobusna linija je z manjšimi prilagoditvami voznega reda in dodatne vožnje med Velenj-
skim jezerom in Mislinjo obratovala tudi leta 2020. Zaradi ukrepov povezanih z epidemijo CO-
VID-19 je pričela z obratovanjem 1. julija 2020. Zaradi obeh omenjenih dejavnikov je bilo v 
70 obratovalnih dnevnih skupno število prepeljanih potnikov in koles manjše kot v letu 2019 
(preglednica 15.1). Upad je bil še posebej zaznaven v mesecu juliju. Vendar je število v avgu-
stu že skoraj doseglo raven iz leta 2019, v septembru pa jo je celo preseglo. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da je kolesarjenje kot aktivnost na prostem znatno pogojeno z vremenskimi razme-
rami, ki vplivajo tudi na število prepeljanih potnikov in koles. Primerjava mesecev avgusta in 
septembra v letih 2019 in 2020 pa nakazuje, da se podoba privlačnosti javnega potniškega pro-
meta zaradi ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 ni bistveno spremenila. 

Preglednica 15.1: Število prepeljanih potnikov in koles na avtobusni povezavi Velenje–Labot v letih 
2019 in 2020 (Mesečni izpisi … 2019; Mesečni izpisi … 2020).

mesec

število 
potnikov 
2019

število 
koles 
2019

število 
potnikov 
2020

število 
koles 
2020

2020/2019 
indeks
potniki

2020/2019 
indeks
kolesa

maj 116 63
junij 103 91
julij 372 263 200 138 0,54 0,52
avgust 493 457 469 411 0,95 0,90
september 98 93 136 102 1,39 1,10
skupaj 1.182 967 805 651 0,68 0,67

V obeh letih smo predvsem v Sloveniji izvajali intenzivno promocijsko kampanjo. Poseben 
poudarek je bil na digitalni promociji. S tem namenom je bilo za avtobusno povezavo Velenje–
Labot oblikovano promocijsko ime Štrekna bus. Promocijsko kampanjo v Avstriji so izvajali av-
strijski projektni partnerji. V obeh državah je bilo v letih 2019 in 2020 skupaj objavljenih preko 
60 prispevkov v medijih. Primerjava števila prepeljanih potnikov in koles nakazuje, da so promo-
cijske aktivnosti dosegle želeno ciljno skupino kolesarjev.

Za izvajanje avtobusne povezave Velenje–Labot je bil vzpostavljen tripartitni sporazum o so-
delovanju med RRA Koroška d. o. o., Nomagom d. o. o. ter Verkehrsverbund Kärnten GmbH. 
Sporazum je določal model financiranja izvajanja avtobusne povezave (preglednica 15.2) ter vo-
zni red.

Za izvajanje avtobusne povezave v letih 2019 in 2020 so bila ključna sredstva projekta 
TRANS-BORDERS (Evropski sklad za regionalni razvoj ter lastna sredstva projektnih partnerjev) 
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in kompenzacija za opravljanje javne gospodarske službe medkrajevnega linijskega prevoza potni-

kov. V manjši meri lahko med vire štejemo še prihodke od prodanih vozovnic. 

Izvajanje projekta TRANS-BORDERS se je končalo novembra 2020. Zaradi spodbudnih re-

zultatov v letih 2019 in 2020 smo ključni deležniki v Sloveniji in Avstriji uspeli zagotoviti sredstva 

za izvajanje in promocijo Štrekna busa tudi v letu 2021. Vozni red in cena prevoza je ostala ena-

ka kot v preteklih letih. Zaradi omejenih finančnih zmožnosti se je nekoliko okrnila frekvenca, 

zaradi ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 pa pričetek izvajanja. Zato smo za avtobusno 

povezavo predvideli obratovanje ob vikendih in praznikih od 1. julija do 30. septembra 2021. K 

odločitvi za obratovanje med vikendi in prazniki je pripomoglo tudi dejstvo, da je bilo v letu 2020 

julija in avgusta med vikendi v povprečju na dan prepeljanih skoraj dvakrat več koles, kot pa v 

povprečju na delovni dan.

Opisana pravna rešitev je omogočila izvajanje avtobusne linije v času izvajanja projekta, ni 

pa rešila odprtega vprašanja financiranja čezmejnih lokalnih linij. Zato smo v okviru projekta 

TRANS-BORDERS pripravili predlog spremembe zakonodaje tako, da so tudi čezmejne lini-

je vključene v gospodarsko javno službo. Predlog spremembe ZPCP-2 je bil pripravljen v času 

javne razprave o spremembi tega zakona in posredovan na Ministrstvo za infrastrukturo. Le-

-to je predlog sprejelo in ga posredovalo v nadaljnji postopek na Vlado Republike Sloveniji in 

v Državni zbor, ki dopolnil 50. člen Zakona o prevozih v cestnem prometu. Po novem se glasi: 

„Javna služba se izvaja na ozemlju Republike Slovenije, zaradi lokalnih in regionalnih potreb po 

prevozu pa tudi na čezmejni ravni, s soglasjem pristojnih organov držav članic, na ozemlju katerih 

se opravljajo takšni prevozi. Organ JPP določi prestopne točke, do katerih se v čezmejnem javnem 

linijskem potniškem prometu izvaja javna služba.“ (Zakon o spremembah … 2021). S tem je bil 

na slovenski strani izpolnjen pogoj, da se lahko čezmejni avtobusni promet izvaja do prve pres-

topne točke na drugi strani državne meje. Tako bo lahko, podobno kot v železniškem potni-

škem prometu, vzpostavljeno povezano slovensko in avstrijsko avtobusno omrežje. Za izvedbo 

je bilo treba izpolniti še nekaj pogojev. V dogovoru z Avstrijo je bilo treba določiti prestopne 

točke. Septembra 2020 je na to temo potekala delavnica s ključnimi deležniki v Ljubljani. Mi-

nistrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije ter Oddelek 7 Deželne Vlade Koroške sta se do-

govorila za nadaljnje sodelovanje pri obravnavani problematiki. Slovenija sicer predvideva na 

podlagi javnega razpisa podeliti nove koncesije za izvajanje medkrajevnega linijskega prevoza 

potnikov že v letu 2022.
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Preglednica 15.2: Model financiranja avtobusne povezave Velenje–Labot (Štrekna bus) v letih 2019, 
2020 in 2021 ter projekcija za 2022.

odsek izvajalec
ključni viri financiranja 
(2019, 2020)

ključni viri financiranja 
(2021)

ključni viri 
financiranja  
(2022 - projekcija)

odsek 1 
Velenje–
Dravograd

Nomago 
d. o. o.

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
(kompenzacija za 
opravljanje GJS),
RRA Koroška (TRANS-
BORDERS projekt)

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
(kompenzacija za 
opravljanje GJS),
RRA Koroška,
Občina Dravograd,
MO Slovenj Gradec,
Občina Mislinja,
MO Velenje

Ministrstvo za 
infrastrukturo 
(kompenzacija za 
opravljanje GJS)

odsek 2 
Dravograd–
Labot

Nomago 
d. o. o.

Verkehrsverbund Kärnten 
GmbH (TRANS-
BORDERS projekt)

Verkehrsverbund Kärnten 
GmbH

Verkehrsverbund 
Kärnten GmbH
Ministrstvo za 
infrastrukturo 
Republike Slovenije

15.3  SKLEP

Lokalni in regionalni deležniki na Koroškem imajo omejene možnosti vplivanja na načrtova-
nje in upravljanje javnega potniškega prometa v Sloveniji. V regiji ni mestnega linijskega prevoza 
potnikov. Prevoz potnikov v železniškem prometu ter medkrajevni avtobusni linijski prevoz po-
tnikov sta zato v izključni pristojnosti države. Trenutno še niso razviti in vzpostavljeni formalni 
mehanizmi, kako zaznati ter razvijati lokalne in regionalne pobude ter predloge ukrepov za oživi-
tev čezmejnega avtobusnega javnega potniškega prometa. Lokalni in regionalni deležniki pravilo-
ma lahko le predlagajo in lobirajo za njihovo izvedbo pri ključnih nacionalnih deležnikih. 

Kljub omejenim možnostim je primer vzpostavljanja čezmejne avtobusne povezave Velenje–
Labot (Štrekna bus) nakazal, kako bi lahko takšno sodelovanje različnih ključnih deležnikov na 
čezmejni ravni uporabili tudi v drugih primerljivih čezmejnih regijah. Pri tem želimo izpostaviti, 
da takšen vključujoč in odprt pristop terja precej časa in zavzetosti. Za uspeh je ključen močen lo-
kalni/regionalni deležnik s sposobnostjo povezovanja na različnih teritorialnih in vsebinskih rav-
neh. V primeru avtobusne povezave Velenje–Labot (Štrekna bus) je bila to regionalna razvojna 
agencija v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU ter avstrijska par-
tnerja koroška deželna vlada in koroški upravljalec javnega potniškega prometa Verkehrsverbund 
Kärnten GmbH. 

Nova čezmejna avtobusna povezava je podprla prizadevanja za bolj trajnostne oblike mo-
bilnosti za turizem in rekreacijo v robni čezmejni regiji. Hkrati pa je izboljšala tudi ponudbo 
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čezmejnega javnega potniškega prometa med vozliščema jedrnega TEN-T omrežja Maribor in 
Celovec. 

Z vključitvijo čezmejnih prevozov v gospodarsko javno službo linijskega avtobusnega prome-
ta so odprte možnosti za izboljšanje obstoječih in uvedbo novih čezmejnih povezav. Ključni so 
lokalni in regionalni deležniki, ki bodo take povezave predlagali in ustrezno vsebinsko utemeljili. 

ZAHVALA: Delo je nastalo v okviru raziskovalnega programa Geografija Slovenije (P6-0101), 
ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in projekta TRANS-
-BORDERS (TEN-T Passenger Transport Connections to Border Regions), ki ga sofinancira program 
Interreg Central Europe 2014–2020.
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16  

UČINKOVITOST PARTICIPATIVNEGA 

NAČRTOVANJA PRI REŠEVANJU KONFLIKTOV: 
PRIMER PROSTORSKEGA UMEŠČANJA 
TRETJE RAZVOJNE OSI NA KOROŠKEM

16.1  PARTICIPATIVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE  

IN VPRAŠANJE LEGITIMNOSTI

Čeprav je usklajevanje interesov formalno predpisan del prostorskega načrtovanja, gre v pra-
ksi pogosto zgolj za formalnost, ki ne prispeva nujno k povečanju legitimnosti načrtovanega po-
sega v prostor (Kvac, Peterlin in Vrbica 2015; Nared s sodelavci 2015). Prostorsko umeščanje 
prometnic predstavlja poseben izziv. Mnenja glede ustrezne prostorske umestitve in pričakovani 
učinki načrtovane prometnice so namreč lahko zelo različni. Načrtovanje prometnic je pravilo-
ma utemeljeno na predpostavkah o modernizaciji družbe, razvojnih učinkih cest in na ideologiji 
»družbe brez trenja« (angleško zero friction society). Prometnice so pogosto osmišljene kot nosilci 
modernizacije družbe, ki omogočajo razvoj gospodarstva (proizvodnjo) in hitro dostopnost dob-
rin (potrošnjo). Vse boljša okoljska osveščenost družbe in pretekle izkušnje s prometnimi razvoj-
nimi projekti hkrati prinašajo zavedanje, da prometnice ne prinašajo nujno gospodarske rasti, so 
veliko okoljsko breme in praviloma ustvarjajo velike stroškovne presežke (Flyvbjerg, Bruzelius in 
Rothengatter 2003).

V teoriji prostorskega načrtovanja velja širok strokovni konsenz, da so participativni pristopi 
k načrtovanju tako rekoč nujni za razreševanje konfliktov in doseganje družbene sprejemljivosti 
projektov (na primer Forester 1993; 1999; 2009; Healey 1997; Innes in Booher 2004; 2010). 
Participacija omogoča boljši vpogled v želje prebivalstva in krajevno znanje, ki lahko izboljša pro-
storski načrt, prispeva k zmanjševanju birokratizacije prostorskega načrtovanja in odtujenosti dr-
žavnih institucij ter povečuje pravičnost odločanja, saj civilna družba s participacijo dobi možnost 
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vplivanja na odločitve, iz katerih je sicer pogosto izključena. Zaradi participacije so odločitve, ki 
so v javnem interesu, bolj demokratične in legitimne (Innes in Booher 2004; 2010).

Na drugi strani pa tako teoretiki kot tudi v praksi prostorski načrtovalci ugotavljajo, da ima 
participativni pristop pri načrtovanju številne praktične omejitve, ki lahko zmanjšujejo legiti-
mnost načrtovanja. Akterji v postopkih odločanja lahko delujejo strateško in z različnimi pristopi, 
na primer s pogajanji, lobiranjem ali barantanjem, skušajo uveljaviti svoje interese (Healey 1997; 
Flybvjerg in Richardson 2002; Hillier 2002; 2003; Legacy 2016). Neizogibno je tudi izključeva-
nje določenih interesov (Hendriks 2006), saj je nemogoče v procesu odločanja upoštevati vse že-
lje. Participacija, ki omogoča sodelovanje vsem prizadetim ali zainteresiranim akterjem, omogo-
ča tudi »vdor« nekritičnih, sebičnih ali drugače netolerantnih mnenj v odločevalski proces (Rorty 
2000). V komunikaciji med akterji lahko pride do nerazumevanja ali drugih komunikacijskih šu-
mov v odnosih med stroko in laiki (Uršič 2018), ali pa je participativni proces izveden zgolj kot 
formalnost in ne omogoča dejanskega vplivanja na odločitve (Nared s sodelavci 2015). 

Večina raziskav procesov odločanja v prostorskem načrtovanju se v prizadevanjih po dose-
ganju večje legitimnosti in učinkovitosti odločanja osredinja na preprečevanje konfliktov ali na 
ugotavljanje prednosti in omejitev participativnega odločanja. V prvo skupino raziskav uvršča-
mo tiste, v katerih avtorji proučujejo potencialno konfliktna območja in vzroke konfliktov, kate-
rih cilj je omogočiti bolj racionalno in manj konfliktno načrtovanje (na primer von der Dunk s 
sodelavci 2011; Iojă s sodelavci 2014; Cieślak 2019). Pri tem uporabljajo kvantitativne metode 
kot podporo odločanju (na primer multikriterijsko analizo; Zwick in Carr 2007; Iojă s sodelav-
ci 2014), ali pa raziskujejo pristope za zmanjševanje konfliktnosti. To so na primer zaostrovanje 
varstvenih ukrepov (na primer varovanje kmetijskih zemljišč) in usmerjanje prostorskega razvoja 
na obstoječa poselitvena in degradirana območja (Goetz, Shortle in Bergstrom 2005). Prva skupi-
na raziskav v večini zanemarja dejstvo, da so konflikti v prvi vrsti družbeni pojav, zaradi česar so 
nepredvidljivi in jih praktično ni mogoče odpraviti z racionalizacijo procesa odločanja. Določe-
na mera participacije in dogovarjanja med akterji sta zato pri posegih v prostor tako rekoč nujna. 
Družbene vidike konfliktnosti v prostorskem načrtovanju proučujejo avtorji v drugi skupini razi-
skav (Kos 1999; Kos 2013), ki razpravljajo tudi o omejitvah in pomanjkljivostih participativnega 
odločanja (Flybvjerg 1998; Flybvjerg in Richardson 2002; Hillier 2002; 2003; Nared s sodelavci 
2015; Goluža 2020). Ex-post raziskav, ki bi ugotavljale družbeno sprejemljivost že sprejetih od-
ločitev v prostorskem načrtovanju, je relativno malo (na primer Mäntysalo s sodelavci 2014), še 
posebej v Sloveniji.

Z raziskavo želimo poglobiti razumevanje vpliva participativnega načrtovanja na legitimnost 
odločitev, kar je še posebej pomembna povratna informacija odločevalcem, ko se odločajo o na-
činih izvedbe in smiselnosti participativnih pristopov v prostorskem načrtovanju. Cilji raziskave 
so zato na izbranem primeru prostorskega umeščanja prometnice med Otiškim vrhom in Holm-
cem najprej raziskati, katere so bile ključne konfliktne točke med akterji, na kakšen način je bilo 
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omogočeno reševanje konfliktov in končno, kakšno raven družbene sprejemljivosti so dosegle od-
ločitve, sprejete v postopku odločanja. V raziskavi smo se osredinili na odločevalski proces pri na-
črtovanju dela tretje razvojne osi med Otiškim vrhom in Holmcem, ki velja za primer dobre pra-
kse vključevanja javnosti na področju varstva okolja in urejanja prostora (Kvac, Peterlin in Vrbica 
2015).

16.2  METODOLOŠKA ZASNOVA RAZISKAVE

Učinkovitost participacije pri doseganju družbene sprejemljivosti odločitev smo raziskovali 
s kvalitativnimi metodami. Primer odseka tretje razvojne osi med Otiškim vrhom in Holmcem 
smo izbrali, ker je bil prepoznan kot primer dobre prakse vključevanja javnosti v proces odločanja 
(Kvac, Peterlin in Vrbica 2015). Kljub participativnemu pristopu je bilo načrtovanje prometnice 
na tem odseku zelo konfliktno, dolgotrajno, z nekajletno vmesno prekinitvijo. V okviru študije 
primera smo uporabili dva kvalitativna metodološka pristopa, analizo dokumentov in narativno 
analizo.

Z analizo dokumentov smo ugotavljali, na kakšen način je potekala priprava državnega pro-
storskega načrta, kateri pristopi za reševanje konfliktov so bili uporabljeni in kateri so bili 
osnovni argumenti udeležencev za oziroma proti načrtovani prometnici. Uradna dokumenta-
cija v zvezi s pripravo državnih prostorskih načrtov, ki so že zaključeni, je dostopna na Mini-
strstvu za okolje in prostor. Raziskavo in sam kontekst, v katerem je potekalo odločanje, smo 
skušali čim bolj objektivirati. To smo naredili tako, da smo analizo dokumentov, ki smo jih pri-
dobili pri Ministrstvu za okolje in prostor, dopolnili tudi z analizo drugih relevantnih doku-
mentov, časopisnih člankov in strokovnih besedil, ki obravnavajo proučevani proces odločanja.

Z drugim pristopom, narativno analizo, smo ugotavljali dejanske izkušnje posameznikov, 
ki so sodelovali v participativnem procesu, kar omogoča lažje razumevanje družbenega konte-
ksta procesa odločanja (Kozina, Bole in Tiran 2021). Za narativno analizo so na primer zna-
čilna vprašanja: kakšne so osebne izkušnje udeležencev s participacijo, kaj te izkušnje pomeni-
jo posamezniku, kakšne probleme so posamezniki zaznavali, kakšen je njihov odnos do drugih 
udeležencev in podobno. Prednost narativne analize je v tem, da informacije, ki jih posredujejo 
pripovedovalci, lahko umestimo v specifičen družbeni kontekst, v katerem je potekal proučeva-
ni postopek odločanja (McAlpine 2016). Z narativnim pristopom smo raziskovali, kako različ-
ni akterji interpretirajo postopek odločanja, kakšen je njihov odnos do načrtovane prometnice 
in kakšni so njihovi sklepi o uspešnosti participativnega načrtovanja pri razreševanju konflik-
tov. Ker se narativna analiza osredinja na ugotavljanje subjektivnih izkušenj, ima pristop tudi 
določene omejitve. Ugotovitev tovrstnih raziskav ne moremo posploševati na celotno popula-
cijo. Mnenj posameznika kot predstavnika določene interesne skupine na primer ne moremo 
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posploševati na vse člane. Raziskovalec razpolaga le z omejenim številom izkušenj, s pomočjo 
katerih predstavi »zgodbo«, kar tako od raziskovalca kot od bralca samega zahteva zavedanje, da 
najverjetneje obstajajo še drugi vidiki, ki v raziskavi niso zajeti (Kozina, Bole in Tiran 2021). 
Z narativno analizo zato lahko zgolj poglabljamo razumevanje problematike doseganja legiti-
mnosti odločitev, nemogoče pa je pri tem soditi o pravilnosti ali ustreznosti izvedbe participa-
tivnega odločanja (Flyvbjerg 2006).

Narativna analiza je bila izvedena s 14 intervjuji, izvedenimi v letu 2019 s posamezniki, 
ki so sodelovali v postopku načrtovanja prometnice. Intervjuvanci izhajajo iz civilne družbe (2 
predstavnika civilnih iniciativ, 1 domačin), javnih institucij (občine 3, ministrstva 4) in stro-
ke (4). Intervjuji so bili polstrukturirani, z vnaprej pripravljenimi ključnimi temami pogovora. 
Trajali so različno dolgo, med 15 in 90 minut. Intervjuje smo transkribirali in jih nato kodirali 
s pomočjo programske opreme Atlas.ti. Besedilo smo sprava kodirali z deduktivnim pristopom. 
Kode smo vnaprej določili glede na osnovne teme, o katerih smo se pogovarjali v intervjujih. 
Nato smo dele besedil v posameznih kategorijah kodirali še induktivno, s kodami, ki smo jih 
opredelili sproti in za katere smo ocenili, da so relevantne za samo raziskavo.

16.3  KRATEK PREGLED POSTOPKA PROSTORSKEGA 

UMEŠČANJA PROMETNICE MED OTIŠKIM VRHOM  

IN HOLMCEM DO LETA 2019

Postopek priprave državnega prostorskega načrta za severni del tretje razvojne osi se je začel 
leta 2004 na pobudo ministrstva, pristojnega za promet. Načrtovana prometnica je bila utemelje-
na z razlogi, da je obstoječe cestno omrežje preobremenjeno in da nima ustreznih tehničnih last-
nosti, ki bi ustrezale sodobnim standardom daljinskih cestnih povezav. Namen nove prometnice 
na tretji razvojni osi je bil izboljšati dostopnost središč, razbremeniti obstoječe cestno omrežje, 
omogočiti skladnejši regionalni razvoj, podpreti razvoj policentričnega omrežja središč ter izbolj-
šati povezave med podeželjem in mesti ter jih navezati z evropskimi prometnimi sistemi. Leta 
2006 je bila sklicana prva prostorska konferenca, ki je bila po Zakonu o urejanju prostora 
(2002) namenjena pridobivanju in usklajevanju priporočil, usmeritev in legitimnih interesov 
lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave 
prostorskega akta. Sledila je predhodna analiza različic, na podlagi katerih je bila opredeljena 
idejna trasa severnega dela tretje razvojne osi. Idejna trasa je opredeljevala možne različice pote-
ka nove prometnice, ki so bile pozneje ovrednotene v študiji variant. Trasa je bila razdeljena na 
6 pododsekov; na odseku B, med Otiškim vrhom in Holmcem, sta bili opredeljeni dve možni 
različici, B1 in B2 (Študija variant … 2007).
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V študiji variant so bile posamezne različice ovrednotene z razvojno-urbanističnega, okolj-

skega, gradbeno-tehničnega in prometno-ekonomskega vidika. Na odseku B, med Otiškim vr-

hom in Holmcem je bila v vseh vidikih najbolje ocenjena različica B2, ki se je bolj povezovala z 

obstoječo regionalno cesto (prometna učinkovitost), je imela manj zahtevnih objektov in manj 

geotehnično problematičnih mest. Poleg tega je bila ocenjena kot prometno-ekonomsko bolj 

učinkovita (Študija variant … 2007). Na podlagi usklajevanja z državnimi (ministrstva, agen-

cije, zavodi) in lokalnimi (občine) nosilci urejanja prostora je bil pripravljen optimiziran pred-

log najustreznejših različic na vseh odsekih severnega dela tretje razvojne osi, razen na prouče-

vanem odseku B. Zaradi nasprotovanj lokalnih skupnosti so odločevalci na tem odseku začeli z 

izdelavo novih variantnih rešitev. Dotedanji postopek odločanja so ocenili tudi recenzenti, ki so 

med drugim izpostavili, da se določeni kriteriji za ocenjevanje različic prekrivajo, določeni vi-

diki, kot je strokovno preverjanje sprejemljivosti v krajevnem okolju, pa niso bili del študije va-

riant, čeprav gre za pomemben vidik preverjanja legitimnosti prometnice. Zaradi konfliktnosti 

celotnega severnega dela tretje razvojne osi je bila leta 2008 na pobudo ministrstva, pristojnega 

za prostor, celotna trasa razdeljena na 4 odseke. Za vsak odsek so se začele priprave ločenih dr-

žavnih prostorskih načrtov, med drugim tudi na odseku B, med Otiškim vrhom in Holmcem 

(Stališča do pripomb … 2021).

Slika 16.1: Shematski prikaz pododsekov in poteka obravnavanih variant na odseku od meje z 
Republiko Avstrijo do Slovenj Gradca (Povzeto po Študija variant … 2007).
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Leta 2008 je bila za odsek med Otiškim vrhom in Holmcem izdelana nova študija variant. 

Stroka je ponovno vrednotila in primerjala dve različici, od katerih nobena ni bila dobro sprejeta 

v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Tudi po usklajevanjih z obema občinama ni bil dose-

žen dogovor glede nadaljnjega postopka priprave državnega prostorskega načrta (Stališča do pri-

pomb … 2021).

Leta 2009 se je ministrstvo, pristojno za prostor, odločilo, da na odseku Otiški vrh–Holmec 

poskusno izvede neformalno vključevanje javnosti. Najprej je bil organiziran javni regionalni pos-

vet, nato pa še usklajevalni sestanki z občinama Ravne na Koroškem in Prevalje. Na podlagi teh 

dogodkov in odzivov udeležencev so načrtovalci pripravili več variantnih rešitev, ki so bile javno 

razgrnjene na občinah. Sledili sta dve javni posvetovanji, na katere so bili povabljeni vsi relevan-

tni akterji, vključno s civilno družbo. Nov pristop k odločanju je bil v lokalnih skupnostih zelo 

dobro sprejet, prav tako je bilo zelo dobro sodelovanje javnosti. Ker je leta 2012 Vlada Republike 

Slovenije ugotovila, da nobena izmed opredeljenih variant ni družbeno-ekonomsko smotrna, so 

ustavili postopek priprave državnega prostorskega načrta. Postopek je bil sicer pozneje, leta 2017, 

ponovno obnovljen (Kvac, Peterlin in Vrbica 2015).

16.4  KONFLIKTNE RAZLAGE RAZVOJNE VLOGE PROMETNICE

Raziskava je pokazala, da so akterji različno dojemali razvojno vlogo načrtovane prometnice, 

kar je privedlo do konfliktov. Izpostavimo lahko tri različne poglede na razvojno vlogo načrtovane 

prometnice: dva izpostavljata nujnost nove prometnice (gospodarski razvoj, ohranjanje poselitve), 

tretji pa problematizira njene morebitne okoljske posledice, ki bi bile lahko dolgoročno celo uni-

čujoče za gospodarski razvoj Koroške.

Akterji se v splošnem strinjajo, da cestna infrastruktura spodbuja razvoj gospodarstva in s tem 

prispeva k zmanjševanju razvojnih razlik med regijami. Zagovorniki nove cestne povezave so po-

leg vpliva na gospodarstvo (investicije, delovna mesta) izpostavili tudi druge pričakovane učinke 

nove prometnice, kot sta zaviranje izseljevanja mladih in vpliv na dostopnost storitev javnega po-

mena (šole, vrtci).

»Cesta je nujna za gospodarski razvoj Koroške. Uspešnega gospodarstva ni brez dobrih cestnih po-

vezav, uspešno gospodarstvo pa potem generira tudi ostali razvoj: šole, vrtci, delovna mesta, poseljenost. 

Koroška je zaradi slabe cestne povezave nezanimiva tudi za tuje investicije.« (Član civilne iniciative, 

TRO2).

Sogovorniki so v novi prometnici videli tudi priložnost za nove investicije.
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»Investitorji postavljajo pogoje in ne pridejo tja, kjer ni možnosti. Mi moramo skrbeti za to, da če 
že investitorji ne prihajajo zdaj, vsaj ne v toliki meri, ker ni dostopnosti, da ohranimo vsaj tisto, kar 
imamo.« (Župan, TRO14).

Eden izmed sogovornikov se je spominjal, kako so ravno slabe cestne povezave prispevale k 
odločitvi enega izmed tujih investitorjev, da ne zažene proizvodnje na Koroškem, temveč na Polj-
skem, kjer je bila na izbrani lokaciji dostopnost boljša.

»Spomnim se, da je bila takrat, ko je propadel Prevent, na Koroškem velika socialna bomba. Pogo-
varjali so se, da bi lahko prišlo eno avtomobilsko podjetje, ne spomnim se več, katero, ampak se potem 
niso odločli, zaradi tega, ker je bila cestna povezava tako slaba. Zato so šli, mislim da na Poljsko. Ne-
kam, kjer so bili ob avtocesti.« (Član civilne iniciative, TRO2).

Nova prometna povezava na Koroško pa ni pomembna zgolj za reševanje razvojnih proble-
mov Koroške. Eden izmed sogovornikov je izpostavil, da ne smemo pozabiti na to, da bo imela 
od tretje razvojne osi tudi ostala Slovenija: »Hkrati je z vidika delovnih mest izjemno pomembno, da 
lahko živiš na Koroškem in delaš v Ljubljani ali živiš v Ljubljani in delaš na Koroškem. To pomeni, da 
ta tretja razvojna os ni samo enosmerna cesta, ampak dvosmerna. Pričakujemo, da bomo pomanjkanje 
kadrov, s katerim se soočamo pri nas, lahko reševali s krajšo razdaljo. Če se ti voziš do delovnega mes-
ta eno uro, je to še sprejemljivo. Ni odlično, ampak je sprejemljivo za kadre, ki jih rabiš v eni in drugi 
smeri. In na ta način tudi ohranjaš podeželje.« (Župan, TRO14).

Koroški župani so si enotni, da je tretja razvojna os nenazadnje pomembna tudi zato, da bo 
Koroška bolje povezana s preostalo Slovenijo. Ugotavljajo namreč, da je trenutno regija prometno 
bolje povezana s sosednjo Avstrijo, kot z matično državo.

Z razvojem gospodarstva so sogovorniki večkrat izpostavili tudi vlogo prometnice za ohra-
njanje poseljenosti na Koroškem, oziroma za preprečevanje izseljevanja mladih in predvsem bega 
možganov.

»Brez dobre prometne povezave smo na nek način obsojeni na negativno demografsko spiralo. 
Ljudje se bodo še bolj izseljevali, posebno mladi, izobraženi mladi. Ker dejansko tukaj ni služb, to je 
vsem jasno. Da bi se lahko vozili v oddaljene kraje [in hkrati živeli na Koroškem, opomba avtorice], 
je ta cesta nujno potrebna. Če ne želimo zapasti v to negativno demografsko sliko, je ta cesta nujna.« 
(Župan, TRO 13).

Med akterji so bili tudi nasprotniki prostorski umestitvi nove (štiripasovne) prometnice. 
Skupno jim je, da v splošnem niso nasprotovali izboljšanju prometnih povezav s Koroško. Na-
sprotovali so predvsem prostorski umestitvi prometnice, ki je bila v večjem delu načrtovana kot 
štiripasovnica, v nov koridor. Temeljni pomislek nekaterih akterjev v zvezi z novo hitro cesto 
na Koroškem je bil upravičenost tako grobega posega v okolje glede na obstoječe in predvidene 
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prometne tokove. Večina nasprotnikov je podpirala idejo rekonstrukcije obstoječih cest, kar bi po 
njihovem mnenju popolnoma zadoščalo za potrebe Koroške. Eden od recenzentov je tako izposta-
vil začaran krog načrtovanja novih prometnic in povečevanja avtomobilskega prometa. Razlog, 
da je prometnica tudi na Koroškem načrtovana kot štiripasovnica, je videl predvsem v interesu 
investitorja, saj le štiripasovna hitra cesta omogoča uvedbo cestninjenja (Gunde 2007). Vpraša-
nje okoljske sprejemljivosti in upravičenosti tega posega v prostor so povezovali tudi z vprašanjem 
trajnostnega razvoja regije. Član ene izmed civilnih iniciativ iz Mežiške doline je menil, da Ko-
roška ne rabi nove štiripasovnice glede na prometne obremenitve in velikost regije: »Nekdo si bo 
zgradil eno cesto, ki je pravzaprav glede na velikost doline lahko tudi problematična za širše okolje. 
Dolgoročno bo spremenila možnosti za turizem in še marsikaj. Poleg tega je v tej dolini že mnogo in-
dustrije in je že obremenjena s plini. Vsaka avtocesta pravzaprav pomeni premikajoče se plinske celice, 
ki gredo skozi.« (Član civilne iniciative, TRO19).

Različno dojemanje prometnice (ali drugega posega v prostor) je eden od klasičnih legiti-
macijskih problemov v prostorskem načrtovanju. Ti so posledica modernizacije družbe (Giddens 
1990), oziroma vse večje informiranosti in refleksivnosti posameznikov. Z vse boljšo dostopnostjo 
informacij o zadevah, o katerih odločajo, narašča tudi konfliktnost. Neposredna posledica pove-
čane refleksivnosti posameznikov je tudi nezaupanje v dobro delo državnih institucij in dvom v 
strokovne presoje (Giddens 1990). Akterji lahko povsem različno dojemajo, kaj je v javnem inte-
resu, zaželeno oziroma pravilno, čemur smo bili priča tudi v raziskavi. Razlage razvojne vloge pro-
metnice so lahko diametralno nasprotne tudi v stroki, pri čemer pa je zelo težko opredeliti, katera 
razlaga je bolj pravilna. Mouffe (2005) zato meni, da za tovrstne konflikte ne obstajajo racionalne 
rešitve. Zaradi težavnosti presojanja med pravilnimi in nepravilnimi odločitvami so procesi odlo-
čanja vedno do določene mere politični, odvisni od strateškega delovanja akterjev in njihove pre-
pričljivosti (Flyvbjerg in Richardson 2002; Hillier 2003). Naloga prostorskega načrtovanja, kot 
stroke, zadolžene za usklajevanje interesov, je, da skozi participativno odločanje skuša zagotoviti 
čim bolj pravičen, enakopraven in odprt odločevalski proces ter tako prepreči prevlado močnejših, 
glasnejših ali kako drugače privilegiranih akterjev (Hillier 2008). Vzvode, uporabljene za zmanj-
ševanje konfliktnosti prostorskega umeščanja proučevanega odseka prometnice, bomo predstavili 
v nadaljevanju.

16.5  UPORABLJENI PRISTOPI ZA USKLAJEVANJE INTERESOV

Postopek načrtovanja severnega dela tretje razvojne osi je bil zasnovan tako, da je že od sa-
mega začetka načrtovanja omogočal vključevanje različnih skupin akterjev. Priprava prostorskega 
načrta za severni del tretje razvojne osi se je začela s prostorsko konferenco, ker so lahko izrazili 
svoje interese, priporočila in usmeritve vsi zainteresirani akterji: državni in lokalni nosilci urejanja 
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prostora, predstavniki gospodarstva, interesnih združenj in organizirane javnosti, kot je to predvi-
deval Zakon o urejanju prostora (2002). Gre za pristop, s katerim so se odločevalci še pred načr-
tovanjem prometnice seznanili z interesi različnih akterjev.

Prostorski konferenci so sledila strokovna vrednotenja. Najprej so bile narejene predhodne 

strokovne analize. Na podlagi različnih scenarijev prostorskega razvoja, projekcij prometnih to-
kov ter pogojev in predlogov s prostorske konference so bile določene možne različice poteka 
prometnice. Rezultat predhodnih analiz je bila idejna trasa ceste, ki je bila nato predstavljena 
predstavnikom občinskih uprav občin, skozi katere naj bi potekala načrtovana prometnica, v pre-
učevanem primeru Ravne na Koroškem in Prevalje.

Na proučevanem odseku med Otiškim vrhom in Holmcem sta bila opredeljena dva možna 
poteka ceste, ki sta bila ocenjena v študiji variant. Ta se je zaključila s predlogom najustreznejše 
različice, ki je bila predstavljena na javnih razgrnitvah in javnih obravnavah v občinah, skozi 
katere naj bi potekala prometnica.

Javne razgrnitve in javne obravnave so ključni mehanizem v prostorskem načrtovanju, ki 
omogoča usklajevanje interesov z lokalnimi prebivalci. Omogočajo namreč podajanje predlogov 

in pripomb posameznikom, interesnim skupinam in vsem drugim zainteresiranim akterjem. Na 
predlog najustreznejše različice so lahko podali svoje pripombe in predloge tudi državni in lokalni 
nosilci urejanja prostora. Na proučevanem odseku Otiški vrh–Holmec je predlog različice spro-
žil nasprotovanje tako lokalnih oblasti kot tudi civilne družbe. Potek predvidene prometnice čez 
občini Ravne na Koroškem in Prevalje ni bil usklajen z lokalnimi razvojnimi načrti, zato sta obe 
občini zavrnili predlog trase B2.

Ker državni odločevalci in lokalne skupnosti niso uspeli doseči dogovora o končnem pote-
ku ceste, se je ministrstvo, pristojno za prostorsko načrtovanje, odločilo za bolj vključujoč, par-

ticipativni pristop k načrtovanju. S tem so želeli izboljšati prakso prostorskega načrtovanja in 
v odločanje bolj vključiti lokalne skupnosti. Ministrstvo, pristojno za prostor, je k sodelovanju 
povabilo Regionalni center za okolje, Inštitut za politike prostora in Pravno informacijski center 
nevladnih organizacij.

V lokalnem okolju je bil septembra 2009 najprej organiziran javni regionalni posvet, na ka-
terem so odločevalci želeli javnosti predstaviti cilje načrtovane cestne ureditve in te cilje uskladiti 
tudi z lokalnimi skupnostmi. Namen tega dogodka je bil pridobiti povratna mnenja in predloge 
javnosti, ki bi jih lahko smiselno upoštevali v nadaljnjem procesu priprave državnega prostorske-
ga načrta. Povabljeni so bili predstavniki različnih skupin deležnikov iz javnega, gospodarskega 
in civilnega sektorja. Dogodka se je udeležilo okoli 60 predstavnikov lokalnih skupnosti, civilnih 
iniciativ, nevladnih organizacij, gospodarstva in občanov. Mesec pozneje je ministrstvo, pristoj-
no za prostor, organiziralo še usklajevalni sestanek za predstavnike občin na območju Mežiške 
doline. Dogovorili so se, da bodo občine znotraj svojih lokalnih skupnosti skušale doseči 
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uskladitev ciljev in robnih pogojev glede cestne povezave po Mežiški dolini, nato pa bosta 
na osnovi tega pripravljavec prostorskega načrta in investitor izdelala ožji nabor možnih različic 
(Kvac, Peterlin in Vrbica 2015).

Spomladi 2010 so bile možne variante javno predstavljene v prostorih občin Prevalje in Rav-
ne na Koroškem. Obiskovalci so lahko izpolnili tudi vprašalnike v zvezi s predlaganimi trasami. 
Sledili sta dve občinski posvetovanji na Prevaljah in Ravnah na Koroškem, namenjeni obča-
nom. Tam so bile še enkrat predstavljene prednosti in slabosti posameznih različic, udeleženci pa 
so lahko v manjših delovnih skupinah oblikovali mnenja in predloge. Odločevalci so se zave-
zali, da bodo njihove predloge skušali v čim večji meri upoštevati. Če se posamezniki niso mog-
li udeležiti posveta, so lahko svoje mnenje izrazili tudi prek elektronske pošte ali pa so izpolnili 
vprašalnik. Za vsako različico so organizatorji dogodkov (ministrstvo, pristojno za prostor, Regio-
nalni center za okolje in Občini Prevalje in Ravne na Koroškem) naredili povzetek prednosti in 

slabosti posameznih različic in napisali predloge za izboljšave (Kvac, Peterlin in Vrbica 2015).

Država se je kljub relativno uspešnemu dogovornemu načinu odločanja leta 2012 odločila, 
da s postopkom priprave državnega prostorskega načrta na tem odseku ne bo nadaljevala. Vse raz-
ličice, ki so bile sprejemljive v lokalnem okolju, so bile namreč ekonomsko neupravičene (Kvac, 
Peterlin in Vrbica 2015).

Ker so koroške občine z znatno podporo krajevne mladinske civilne iniciative in krajevnega 
gospodarstva vztrajale pri obnovitvi postopka priprave državnega prostorskega načrta za novo pro-
metnico skozi Mežiško dolino, je bil leta 2017 postopek obnovljen. Dosežen je bil dogovor, da bo 
od Otiškega vrha do Raven na Koroškem zgrajena nova štiripasovna hitra cesta, med Ravnami na 
Koroškem in Prevaljami dvopasovna cesta, od Prevalj do mejnega prehoda Holmec pa je predvi-
dena rekonstrukcija obstoječe ceste (Stališča do pripomb … 2021).

Formalni mehanizmi za usklajevanje interesov predstavljajo klasične prostorsko-načrtovalske 
pristope k doseganju legitimnosti odločitev. Kot je pokazal proučevani primer, so bili ti pristopi 
izvedeni zgolj kot formalnost v postopku odločanja, ki pa niso bistveno prispevali k legitimnosti 
predlaganih tras prometnice. Gre za klasičen legitimacijski problem tovrstnih pristopov k odlo-
čanju, ki so ga v preteklih raziskavah že izpostavili tudi drugi avtorji (na primer Nared s sodelav-
ci 2015). Šele neformalni participativni pristop in jasno izražena namera odločevalcev, da bodo 
mnenja udeležencev v participaciji kar v največji meri upoštevana, so prispevala k uspešno izvede-
nemu participativnemu procesu v letih 2009 in 2010. Kot je pokazala raziskava, na proces odlo-
čanja pomembno vpliva tudi širši družbeni kontekst načrtovanja. Čeprav so skozi participativni 
proces udeleženci dosegli dogovor o družbeno sprejemljivem poteku ceste, je bila priprava držav-
nega prostorskega načrta vseeno prekinjena. Deloma je na prekinitev postopka priprave državnega 
prostorskega načrta vplivala svetovna gospodarska kriza, ki je državo prisilila v številne varčeval-
ne ukrepe. Deloma razloge za prekinitev lahko iščemo tudi v šibki politični podpori projektu in 
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neenotnosti stroke. Prekinitev postopka odločanja se je zgodila v zelo negotovih političnih oko-
liščinah z vsakoletnimi menjavami vlad (leta 2012, 2013 in 2014). Prevzemanje politične odgo-
vornosti za odločitve v tako konfliktnih razvojnih projektih, kot je bil severni del tretje razvojne 
osi, je bilo temu ustrezno manjše. K neodločnosti ključnih državnih institucij je dodatno prispe-
valo tudi dejstvo, da prometnica ni bila konfliktna zgolj zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti, 
temveč so bila glede nujnosti gradnje nove prometnice na preučevanem odseku tretje razvojne osi 
izrazito deljena tudi strokovna stališča.

16.6  UČINKOVITOST PARTICIPACIJE  
PRI ZMANJŠANJU KONFLIKTNOSTI

Uspešen participativni proces odločanja naj bi se zaključil z dogovorom akterjev o najustre-
znejši različici projekta. Zanimalo nas je torej, v kolikšni meri so pristopi, namenjeni usklajeva-
nju interesov, ki so bili uporabljeni v proučevanem primeru, prispevali k družbeni sprejemljivosti 
projekta. 

Izkušnje udeležencev participativnega procesa in drugih akterjev, ki so sodelovali v postop-
ku umeščanja prometnice v Mežiški dolini, so večinoma zelo pozitivne. Sodelovanje na regijskem 
posvetu in pozneje na delavnicah so izboljšale takrat precej zaostrene odnose med akterji. Odlo-
čevalci so pridobili veliko »krajevnega znanja«, oziroma vpogled v to, kaj je pomembno lokalnim 
skupnostim. Sodelujoči so tudi uspeli najti določene skupne točke, na podlagi katerih so obliko-
vali družbeno sprejemljive različice ceste. Čeprav je bil leta 2012, torej kmalu po izvedbi delav-
nic, proces priprave državnega prostorskega načrta prekinjen, je končna odločitev o prometnici, 
ki je bila določena po obnovitvi postopka načrtovanja leta 2017, vseeno relativno dobro sprejeta 
v lokalnih skupnostih.

Vseeno pa je proučevani proces odločanja razkril tudi nekatere pomanjkljivosti, zaradi katerih 
je za del akterjev načrtovana prometnica še vedno nesprejemljiva. Izstopajo predvsem nerazrešena 
vprašanja okoljske sprejemljivosti projekta tretje razvojne osi, ki jih akterji kljub relativno uspeš-
no izvedenemu participativnemu procesu niso uspeli razrešiti. Ne na strokovni ravni ne v civilni 
družbi namreč ni bil dosežen dogovor glede okoljske upravičenosti umestitve prometnice v nov 
koridor. Predstavniki civilne iniciative in nekaterih strok (Gunde 2007; Stroka, TRO10; Član ci-
vilne iniciative, TRO11) so predlagali rekonstrukcijo obstoječega cestnega omrežja in investiranje 
v javni potniški promet namesto gradnje nove hitre ceste na Koroško. Diskurzi o trajnostnemu 
načrtovanju prometa in prednostnemu obravnavanju rekonstrukcije pred gradnjo nove prome-
tnice so bili v procesu odločanja spregledani in niso doživeli širše javne in strokovne razprave med 
akterji. Zelo zgovorno je na primer razmišljanje predstavnika civilne iniciative, ki je po prekinitvi 
postopka priprave državnega prostorskega načrta leta 2012 prenehala z delovanjem. V intervjuju 
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je izpostavil: »Življenje je tukaj [na Koroškem, opomba avtorice] lepše, kot kjerkoli. Jaz se borim, da 
bi tako ostalo še za koga. Jaz solidno živim in se mi ne ljubi s tem ukvarjati, sploh pa ker vidim, da 
ničesar ne morem spremeniti.« (Član civilne iniciative, TRO11).

Participativni pristopi k odločanju v praksi nikoli ne morejo zagotoviti uresničitve vseh in-
teresov akterjev, ki sodelujejo v procesu odločanja. Izključenosti določenih opcij se tako prak-
tično ne moremo izogniti (Hendriks 2006). Morda bolj simptomatičen je problem sistemskega 
izključevanja določenih strok in strokovnih diskurzov iz strokovne in javne razprave, na primer 
trajnostnega prometnega načrtovanja. Študije različic kot pristop, s katerim odločevalci skušajo 
predvsem racionalizirati odločevalski proces, naj bi vsaj v teoriji povečale objektivnost in trans-
parentnost odločanja ter zmanjšale konfliktnost projekta. Vseeno pa gre za relativno omejen in 
neprilagodljiv nabor kazalnikov in strok, ki sodelujejo pri vrednotenju. Del krajevnega prebival-
stva in predstavniki nekaterih strok so tako v procesu odločanja večkrat neuspešno skušali spodbu-
diti razpravo o možnostih rekonstrukcije obstoječega cestnega omrežja, ki bi po njihovem mnenju 
lahko zadovoljivo izboljšala prometni položaj Koroške.

Dejstvo, da pozivi k razmisleku o bolj trajnostnem načrtovanju prometa na Koroškem niso 
presegli praga, potrebnega za vzpostavitev širše strokovne in javne razprave o tej temi, kaže tudi 
na izrazito avtomobiličnost slovenske družbe (Bole in Gabrovec 2014). Le ta je rezultat stabilnosti 
odnosov moči, ki se obnavljajo skozi delovanje akterjev, interakcije in diskurze (Flyvbjerg 1998), 
ki vzdržujejo superiornost načrtovanja cestne infrastrukture pred razvojem javnega potniškega 
prometa. Tudi tretja razvojna os je kot eden najnovejših večjih prometnih projektov v Sloveniji 
(p)ostala predvsem cestni projekt, kljub temu, da je to v nasprotju s strateškimi usmeritvami slo-
venske prometne politike. Ta naj bi spodbujala predvsem razvoj železniškega in drugega javnega 
potniškega prometa (na primer Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture 
1996; 2016; Resolucija o prostorski razvojni politiki Republike Slovenije 1998; Strategija razvoja 
prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 2017).

16.7  SKLEP

V članku smo si zadali tri cilje: proučiti konfliktna stališča akterjev glede načrtovane prome-
tnice, ugotoviti, kateri vzvodi za reševanje konfliktov so bili uporabljeni v procesu odločanja in 
kako so le-ti vplivali na družbeno sprejemljivost načrtovane prometnice. Proučevani primer je po-
kazal, da je uspešnost reševanja konfliktov v prostorskem načrtovanju, še posebej v primeru večjih 
državnih infrastrukturnih projektov, odvisna tako od same izvedbe procesa odločanja kot tudi od 
širšega družbenega konteksta, v katerem poteka odločanje. Na potek načrtovanja prometnice sta v 
proučevanem primeru bistveno vplivali tako svetovna gospodarska kriza kot tudi notranje-politič-
na situacija v državi. Neformalni participativni pristop pri odločanju, ki je bil izveden v primeru 
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prostorskega umeščanja prometnice med Otiškim vrhom in Holmcem, je nedvomno pripomogel 
k večji družbeni sprejemljivosti projekta in s tem tudi k zmanjšanju konfliktnosti. Vseeno pa je 
proučevani primer pokazal tudi »temno plat« (participativnega) prostorskega načrtovanja, ki je do 
neke mere vedno izključujoče in podvrženo odnosom moči. Izpostaviti velja predvsem zamujeno 
priložnost slovenske prometne politike pri vzpostavitvi širše javne, politične in strokovne razprave 
o boljšem izkoristku obstoječega cestnega omrežja, razvoju javnega potniškega prometa in splo-
šnem spodbujanju trajnejših oblik mobilnosti.
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17   
PROSTORSKI POGLED NA STANJE IN 
RAZVOJ TURIZMA V KOROŠKI REGIJI 

17.1  UVOD 

Pred pandemijo je Slovenija svoj turistični razvoj usmerila v pozicioniranje države kot butične, 
aktivne in zelene destinacije (Strategija trajnostne rasti … 2017). Podobni viziji in strateškim ciljem 
sledi tudi Koroška kot turistična destinacija, saj želi postati destinacija za petzvezdična doživetja, pri 
tem pa stremeti k trajnostnemu turizmu in razvoju visokokakovostnih butičnih doživetij. To je zapi-
sano v regionalnem razvojnem programu za Koroško razvojno regijo (Regionalni razvojni program 
… 2019), ki trenutno podaja osnovne smernice za turistični razvoj v regiji. Z bolj usmerjeno promo-
cijo in s prepoznavnostjo Slovenije kot destinacije v Evropi se počasi povečuje tudi turistični obisk na 
Koroškem. Od leta 2011 do leta 2019 se je obisk povečal za približno 30 % (Prihodi in prenočitve 
… 2021a, Prihodi in prenočitve … 2021b; Regije v številkah 2018). Sicer je bila regija v letu 2017 
po številu turističnih prihodov med slovenskimi regijami uvrščena na predzadnje, to je 11. mesto 
(1 % vseh prihodov v državo v letu 2017) in je bila zanimivejša za domače (65 %) kot tuje turiste 
(35 %) (Prihodi in prenočitve … 2021a). V letu 2019 je na Koroškem prenočilo 125.322 turistov. 
V primerjavi z drugimi slovenskimi regijami to število predstavlja samo 3,5 % opravljenih nočitev v 
gorenjski statistični regiji, ki je na prvem mestu po številu nočitev letno, in desetkrat več od zasavske, 
ki je med regijami na zadnjem mestu (Prihodi in prenočitve … 2021b).

Na manj razvitih destinacijah s počasno, a vztrajno rastjo obiskovalcev, kot jo ima Koroška regi-
ja, moramo nadgraditi obstoječo turistično ponudbo, a pri tem upoštevati tudi sodobne zeleno na-
ravnane trende turizma, kot sta trajnostni (Mihalič s sodelavci 2016; Kuščer, Mihalič in Pechlaner 
2017) in ekoturizem (Björk 2000; Dowling in Fennell 2003; Diamantis in Johnson 2003). To lah-
ko med drugim dosežemo tudi s pomočjo prostorskih ukrepov, kot je dobro izdelan regionalni pro-
storski načrt za turizem (Pahl - Weber in Henckel 2008). Strateško načrtovanje turizma je namreč 
treba izvajati na vseh upravljavskih ravneh razvoja – nacionalni, regionalni in krajevni ravni (Inskeep 
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1997). Nacionalno in regionalno načrtovanje sta po mnenju Inskeepa (1997) temelja za razvoj tu-
rizma, saj določata politike, fizične in institucionalne strukture ter standarde za uspešen razvoj in 
upravljanje sektorja. Slovenija je zaradi odsotnosti regionalne administrativne ravni v primerjavi s 
številnimi tujimi državami, kot so na primer: Nemčija, Italija, Španija in Kanada, slabše organizira-
na prav na ravni regionalnega načrtovanja turizma. Pri tem je posebej zapostavljen prostorski pogled 
na razvoj turizma. Strateško turistično načrtovanje je pri nas bolj prisotno na lokalni ravni v okviru 
lokalnih destinacijskih organizacij in njihovih destinacijskih strategij oziroma regionalnih razvojnih 
agencij, ki to vsebino vključujejo v regionalne razvojne programe. Regionalni prostorski plan po Za-
konu o urejanju prostora (ZUreP-2 2017) bi kot strateški dokument lahko zapolnil prav to vrzel in 
služil usklajevanju interesov države na eni in občin na drugi strani. Kot je opredeljeno v zakonu, re-
gionalni prostorski plan določa namensko rabo prostora, vsebuje prikaz in opis območja, umestitve 
načrtovane prostorske ureditve v prostor s prostorskimi izvedbenimi pogoji in program ukrepov za 
njegovo izvajanje. Po regionalni zasnovi prostorskega razvoja, ki jo je predvidel ZUreP-1 in je bila v 
osnutku pripravljena tudi za Koroško (Regionalna zasnova … 2006), predstavlja nov poskus vzpo-
stavitve regionalnega prostorskega načrtovanja. Tako pripravljen novi predlog regionalnega načrta, 
predstavljen v tem prispevku, sledi smernicam in navodilom za vsebino in obliko regionalnega pro-
storskega načrta, ki jih predpisuje Ministrstvo za okolje in prostor (Navodila za vsebino … 2019; 
Urejanje prostora … 2021).

Na začetku prispevka povzemamo trenutno stanje turizma v Koroški regiji. Številne naravne in 
kulturne znamenitosti same po sebi še ne privabljajo obiskovalcev in ne predstavljajo dodane gospo-
darske in prostorske vrednosti. Raziskali smo, kako trenutno delujeta povezovanje in sodelovanje 
med prostorskim načrtovanjem in sektorjem turizma, poudarili ključne potenciale in razvojne pot-
rebe turizma, opredelili usmeritve, cilje in nekaj ključnih projektov za nadaljnji razvoj turističnega 
sektorja. Usmeritve, cilji in ključni projekti skupaj z analizo predstavljajo predlog regionalnega pro-
storskega načrta.

17.2  METODOLOGIJA 

Regionalni prostorski načrt za turizem je nastal na podlagi opisa izhodiščnega stanja regi-
je, pregleda obstoječih prostorskih planov in referenčnih primerov prostorskih planov iz tujine, 
opravljenih prostorskih analiz, intervjujev s predstavniki koroških občin, javnih zavodov in večjih 
turističnih ponudnikov ter pregleda veljavne prostorske zakonodaje: Zakona o urejanju prosto-
ra (2017), Zakona o prostorskem načrtovanju (2007) in Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(2018) (slika 17.1). Od obsežnega dela, ki je bilo opravljeno za magistrsko nalogo (Tamše 2021), 
na kateri temelji ta prispevek, bomo v njem predstavili turistično stanje v regiji, rezultate opravlje-
nih intervjujev in regionalni prostorski načrt za turizem kot sintezo vseh prejšnjih korakov dela.
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V začetni fazi smo se podrobneje seznanili z demografskimi in geografskimi značilnostmi 
prostora. Pregledali smo osnovne turistične kazalnike (portal SI-STAT), prostorsko razporeditev 
turistične ponudbe in infrastrukture v regiji. Pri tem so nam bili v pomoč dostopni prostorski po-
datki na portalih: E-prostor, Atlas okolja in Geopedia. Pregledali in ocenili smo pokritost turizma 
v obstoječih prostorskih planih: Regionalno zasnovo prostorskega razvoja Koroške (2006), Regio-
nalni razvojni program za Koroško razvojno regijo za obdobje 2014–2020 (2014), osnutek strate-
škega dela Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo 2021–2027 (2019) ter 
občinske prostorske načrte vseh dvanajstih koroških občin.

S pomočjo strukturiranega intervjuja, ki je vseboval deset vprašanj odprtega tipa in eno vpra-
šanje zaprtega tipa, smo pridobili mnenja deležnikov na področju načrtovanja turizma v regiji. 
V obdobju od konca junija do konca julija 2020 je bilo opravljenih šestnajst intervjujev, od tega 
petnajst v živo in eden prek telefonskega pogovora. V intervjujih so sodelovali predstavniki ob-
čin, odgovorni za turizem, predstavniki javnih zavodov Spotur, Dravit in ZKŠTM Ravne, ki so 
prevzeli načrtovanje turizma v občinah Dravograd, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, večji 
turistični ponudniki in Regionalna razvojna agencija – RRA Koroška. S pomočjo njihovih odgo-
vorov smo identificirali glavne turistične potenciale in probleme, potrebe regije na področju turiz-
ma glede nočitvenih kapacitet in druge turistične infrastrukture ter prihodnje turistične projekte.

V postopku priprave predloga regionalnega prostorskega načrta so bile narejene analize: pri-
marne in sekundarne turistične ponudbe, razporeditve prenočitvenih kapacitet in storitvenih de-
javnosti v regiji, ki jih koristijo turisti, nekdanjih turističnih privlačnosti regije ter analize primer-
nosti prostora za posamezne vrste turizma. Večino analiz smo izdelali s pomočjo programskega 
orodja ArcMap, in sicer v programu ArcGIS; pozneje smo jih dopolnili ali grafično nadgradili v 
programu Adobe Illustrator. Na podlagi vseh opravljenih korakov je nastal predlog regionalnega 
prostorskega načrta za turizem v Koroški regiji. 

17.3  ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA TURIZMA

Turizem se je na Koroškem začel intenzivneje razvijati v zadnjem desetletju; tako lahko gle-
de na Butlerjev življenjski cikel destinacij (Butler 2006) regijo opredelimo kot destinacijo, ki se še 
razvija. Ta ugotovitev hkrati predstavlja oviro in priložnost, saj ima regija še veliko endogenih po-
tencialov, ki bi jih lahko koristili v turistične namene. Regija po površini ni velika – 1.041 km2 (5 
% površine Slovenije) (Koroška regija 2021), poleg tega je reliefno močno razgibana in ima velik 
delež zavarovanih površin – 28 % (Petkovšek 2017), zato za množični turizem na Koroškem ni 
prostora. Prostor Koroške zaznamujejo mogočni gozdovi in številne naravne znamenitosti, zlasti 
na območjih Geoparka Karavanke, Pohorja in doline reke Drave.
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Koroška je od preloma tisočletja naprej skoraj podvojila svoj obisk. To je regiji uspelo z bolj-

šo promocijo in ureditvijo nekaterih lokalnih turističnih območij. V regiji imamo štiri turistične 

subdestinacije (slika 17.2), ki predstavljajo osnovo turizma na Koroškem: Slovenj Gradec kot kul-

turno središče s kulturno dediščino, mesto Ravne na Koroškem z industrijsko dediščino (štauha-

rija, železarstvo), Mežiško dolino z Geoparkom Karavanke ter Pohorje v povezavi z Dravsko doli-

no in aktivnostmi v njej. V zadnjih letih se je uspešno razvil tudi kolesarski turizem na območju 

hribovja Strojna–Šentanel–Jamnica, na novo je nastal vodni park Reš, urejenih je bilo nekaj bolj-

ših nočitvenih kapacitet (Hiša Ančka, Hotel Vila Pohorje). Vzpostavljena so bila nova turistična 

doživetja (na primer Olimpline Črna na Koroškem) in nadgrajena nekatera obstoječa turistična 

območja, na primer smučarsko središče Kope.
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Kot prikazuje slika 17.3, letno število prihodov turistov v zadnjih desetih letih počasi narašča 

in znaša od 34.000 do 46.500 prihodov. Skozi leto je število prihodov turistov v koroško statistič-

no regijo neenakomerno razporejeno. Niha tudi razmerje med prihodi domačih in tujih turistov. 

V poletnih mesecih prevladujejo tuji turisti (55 % tujih in 45 % domačih), v zimskih mesecih pa 

prevladujejo domači (75 % domačih in 25 % tujih) (Prihodi in prenočitve … 2021b). Regija ima 

dva turistična sezonska vrha: poletnega in zimskega. V poletni sezoni je največji obisk v avgustu, 

saj je takrat kulturno, turistično in športno dogajanje najbolj pestro, poleg tega pa je poletje čas 

počitnic in dopustov. Zimska turistična sezona na Koroškem traja od decembra do marca. Obisk 

v zimskih mesecih je zasluga zlasti koroških manjših in srednje velikih smučišč, med katerimi sta 

najprepoznavnejši smučišči Kope in Ribnica na Pohorju. V pomladanskih in jesenskih mesecih 

število turistov – tako kot na večini drugih slovenskih destinacijah – upade. Razlog za to je lahko 

tudi slabša razvitost vrst turizma, ki v preostalih regijah sicer zapolnjujejo turistično sezono, kot 

so: kongresni, kulturni in kulinarični turizem; prav te vrste so na Koroškem danes še slabo razvite.

Med koroškimi občinami je turistična obiskanost zelo različna; nekatere občine so tako 

majhne, da poleg posameznih apartmajev ali turističnih kmetij dejansko nimajo drugih nočit-

venih kapacitet. Takšni sta na primer občini Muta in Podvelka, ki sta ob reki Dravi. Kot kaže 

slika 17.4, so najbolj obiskane koroške občine Dravograd, Ribnica na Pohorju in Slovenj Gra-

dec. Najpogostejši tuji gosti so v letu 2017 prihajali iz naslednjih držav: Hrvaška – 17 %, Nem-

čija – 13 %, Srbija – 10 %, Avstrija – 9 % in Italija – 8,5 % (Prihodi in prenočitve … 2021a). 
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Turistična ponudba v regiji je zgoščena v večjih mestih in na nekaterih poznanih turističnih 
območjih, kot so: podzemlje Pece, Pohorje in prepoznavno kolesarsko območje na Jamnici. Gosto-
ta dejavnosti in storitev je največja v večjih koroških mestih: Dravograd, Slovenj Gradec in Ravne 
na Koroškem. Turistične in storitvene dejavnosti se prilagajajo naravnim danostim prostora, pred-
vsem reliefu, saj jih je na hribovjih precej manj kot v dolinah, v katerih so zgoščene ob večjih na-

seljih in prometnicah. 

Na področju turistične infrastrukture je regija trenutno ena izmed najrevnejših slovenskih regij. 
Pod pojmom turistična infrastruktura enako kot Zakon o spodbujanju razvoja turizma (2004) razu-
memo »vse objekte za nastanitev in prehrano ter skupne objekte in naprave, ki omogočajo turistič-
ne aktivnosti (bazeni, smučišča, kongresne dvorane …)«.1 Primanjkuje nočitvenih kapacitet; v letu 
2020 je bilo v regiji 2.534 ležišč (sliki 5 in 6), od tega največ v hotelih in turističnih kmetijah z na-
stanitvijo. Kategorija »ostali nastanitveni obrati« ima tako velik delež, ker predstavlja skupaj podatke 
statistične kategorije »drugi nastanitveni obrati« in podatke za kategorije prenočitvenih kapacitet z 
zakritimi podatki (gostišča, prenočišča, apartmajska naselja, zasebne sobe, planinski domovi). Ko-
roška nima niti enega kampa; ima dva »poskusa« glampinga v Muti in Radljah ob Dravi, vendar se 
tovrstne glamping nastanitve po kakovosti ne morejo primerjati z glampingi drugod po državi. Gle-
de na prostorske danosti je na Koroškem sorazmerno malo možnosti za prebivanje, primanjkuje pa 
tudi kakovostnih nočitvenih kapacitet. Včasih znameniti hoteli – Hotel Lipa, Dravograd, Košenjak, 
Črna in Aerodrom – so v zadnjih desetletjih večinoma propadli in danes zaradi različnih vzrokov ne 
obratujejo več. Turistična infrastruktura propada tudi na območjih, ki so včasih že bila turistično raz-
vita in so v preteklosti predstavljala glavne turistične točke v regiji: Ivarčko jezero, Rimski vrelec, Ae-
rodrom Slovenj Gradec ter številna smučišča (Mežica, Ošven, Rahtel, Mislinja, Dravograd, Vuhred, 
Poštarski dom) in kopališča (Črna, Žerjav, Mežica, Ravne na Koroškem, Vuhred), ki so prenehala 

1  Glede na splošno rabo pojma se držimo tega izraza, čeprav novejši Zakon o spodbujanju razvoja 
turizma (ZSRT-1, 2018, 2. člen) v definiciji izpušča prenočitvene kapacitete: »turistična infrastruktura so 
skupni objekti in naprave, ki na turističnem območju omogočajo turistične dejavnosti (bazeni, žičniške 
naprave in smučišča, kongresne, gledališke in koncertne dvorane, muzeji in galerije, spomeniki državnega 
pomena ipd.)«.
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delovati. Najpogostejši razlog zamrtja turističnih privlačnosti je v zasebnem lastništvu območij, na 
katerih so se odvijale turistične dejavnosti.

17.4  MNENJE DELEŽNIKOV 

V postopku priprave načrta smo pridobili mnenje deležnikov, odgovornih za načrtovanje tu-
rizma v regiji; ti so nam ponudili boljši vpogled v vizije, želje, potenciale in v ovire na področju 
razvoja turizma. Intervjuvanci ugotavljajo (slika 17.7), da sta na področju infrastrukture najbolj 
problematični dostopnost in urejenost regionalnih in državnih cestnih povezav med občinami in 
posameznimi turističnimi lokacijami. Koroška ima še vedno veliko makadamskih cest, vendar to 
danes ni nujno negativno, saj so makadamske poti postale zelo privlačne za gorsko kolesarjenje, 
ki je v porastu. Poleg slabega cestnega omrežja so intervjuvanci opozorili na slab sistem javnega 
potniškega prometa na Koroškem in v povezavi z drugimi regijami. Z vlakom ali avtobusom je 
v regiji nemogoče potovati od ene turistične točke do druge, kolesarske povezave pa niso povsod 
urejene. Težave za razvoj koroškega turizma veliko ljudi vidi tudi v usposobljenosti turističnega 
kadra, ki ga v regiji primanjkuje, in v nezainteresiranem lokalnem prebivalstvu.

Za uspešen razvoj regije kot turistične destinacije sta nujno potrebna dobro sodelovanje in po-
vezovanje med turističnimi akterji. Intervjuvane osebe večinoma menijo, da so občine v preteklo-
sti premalo sodelovale med seboj znotraj regije, kaj šele zunaj nje. V splošnem Regionalna razvojna 
agencija in Svet Koroške regije povezujeta in spodbujata koroške občine k sodelovanju, RRA skrbi 
tudi za promocijo in trženje, spodbuja pripravo turističnih projektov in finančno pomaga pri njihovi 

Avtor zemljevida in vsebine: Tilen Tamše
Viri: Aktivent 2021; Booking 2021; Geopedia
2021; GURS 202; MOSG 2021; Spotur 2021
© 2021, Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta 
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izvedbi. Občine med seboj po mnenju večine intervjuvancev dobro sodelujejo, kljub temu pa vča-
sih naletimo še na rivalstvo, kar smo ugotovili tudi pri obmejni neusklajenosti nekaterih občinskih 
prostorskih načrtov. Poleg RRA in Sveta Koroške regije občine povezujejo tudi skupno ustanovljene 
občinske uprave. Sodelovanje je najopaznejše pri večjih turističnih projektih, ki zajemajo območja 
več občin. Največji takšni projekti na Koroškem so Geopark Karavanke, Pohorje in projekt Drava. 

Trenutno so vodilne vrste turizma na Koroškem: športni, kulturni in podeželski turizem. Ve-
čina intervjuvancev meni, da bi se na Koroškem moral razvijati športni turizem, temu pa bi sledi-
la kulturni in kulinarični turizem. Razlogi za razvoj športnega turizma so naravne danosti prosto-
ra in obstoječa športna infrastruktura. Tako bi kar najbolj izkoristili notranje vire regije. Številne 
planinske in makadamske poti so osnova za planinarjenje in gorsko kolesarjenje; tako v vseh treh 
koroških dolinah najdemo nove kolesarske poti ter številne tematske in kulturne pešpoti. Glavne 
razvojne pobude na področju turizma gredo v smer nadgradnje in nadaljnjega razvoja trenutnih 
turističnih območij. Intervjuvanci so navedli konkretne projekte, ki so v načrtu na posameznih 
območjih (slika 17.8), in druge projekte, ki se navezujejo na območje celotne regije, kot so:

- spodbujanje razvoja koroške kulinarike;

- digitalizacija kulturne dediščine;

- oblikovanje paketnih turističnih ponudb;

- nadgradnja turistične promocije; 

- izdelava regionalnih zemljevidov: pohodniške in tematske poti z dodatno ponudbo.

“Koroški turizem se je začel v zadnjih 
  nekaj letih kar nekako prebujati.”

“Vedno več je povezovanja 
   med samimi akterji.”

“Na vsakem koncu Koroške 
  je kakšna turistična zanimivost.”

“Pojavilo se je veliko novih
  turističnih ponudnikov.”

“Trenutni trendi se razvijajo v pravo 
  smer, torej smer zelenega turizma.”

“V zadnjih letih sledimo višjemu
   številu nočitev in obiskov.”

“Pri nas je še vedno premalo sodelovanja, 
  kar vpliva tudi na počasen razvoj regije.”

“Velik problem je, da 
  nimamo večjih investicij.”

“Lokalni prebivalci
  niti nimajo interesa.”

“V turizmu na Koroškem ni nekega presežka, 
  da bi se stvari lahko naenkrat spremenile na pozitivno.”

“Oblikujemo vedno več zanimive 
  ponudbe z raznimi programi.”

“Turizem v Koroški regiji je 
   v počasni, a pozitivni rasti.”

Slika 17.7: Mnenja intervjuvancev o splošnem stanju turizma v koroški statistični regiji (Tamše 2021).
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Poleg tega se lotevajo nove strategije razvoja turizma v Mestni občini Slovenj Gradec in Ob-
čini Mežica, saj so vse dozdajšnje strategije že potekle. 

17.5  PROSTORSKI NAČRT ZA RAZVOJ TURIZMA NA KOROŠKEM

Regionalni prostorski načrt za turizem je v praksi namenjen občinam, investitorjem in turi-
stičnim ponudnikom. Dodatno lahko služi kot informativni dokument tudi krajevnemu prebi-
valstvu. Za občine predstavlja usklajevalni dokument na področju prostorskega razvoja, ki naj bi 
ga upoštevale pri pripravi občinskih prostorskih načrtov in drugih načrtov v povezavi s turizmom. 
Investitorji, ki nameravajo v Koroški regiji investirati v turistično infrastrukturo, bi ob vpogledu 
v regionalni prostorski načrt lahko dobili informacijo o smernicah razvoja turističnega sektorja 
in mogočih lokacijah glede na predviden poseg. Turistični ponudniki bi lahko ob sodelovanju pri 
pripravi in izvajanju prostorskega načrta izmenjali ideje in združili moči, začrtali potrebno turi-
stično infrastrukturo in njeno lokacijo ter prispevali k opredelitvi ciljev in vizije posameznih tu-
rističnih območij znotraj destinacije. Poleg celotne regije so namreč podane usmeritve tudi za se-
dem območij, na katera smo glede na zemljepisne značilnosti in zaokroženost ponudbe razdelili 
regijo.

Predlog regionalnega prostorskega načrta je nastal na podlagi ovrednotenja trenutnega sta-
nja turizma in analiz privlačnosti prostora, s katerimi smo iskali bolj in manj primerne prostore 
za razvoj turistične dejavnosti znotraj regije. K oblikovanju končnega predloga načrta so ogrom-
no pripomogli opravljeni intervjuji in vidik ljudi, odgovornih za načrtovanje turizma v regiji. Na 
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Slika 17.8: Prihodnji turistični projekti v Koroški regiji (Tamše 2021).
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podlagi vsega tega smo opredelili vizijo in skupne cilje za regijo ter zapisali specifične cilje in usme-
ritve za posamezna območja. 

Koroška mora v primerjavi s tujimi in z drugimi slovenskimi regijami postati konkurenčnejša. 
To lahko regija doseže s tradicionalno in z edinstveno turistično ponudbo, ki jo prodaja za dobro 
ceno, torej mora zagotavljati ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno ter to znati tudi tržiti. Za-
vedati se moramo vrednot koroškega prostora, tradicije in kulinarike ter gostom ponujati doma-
če in tradicionalne izdelke. Osnovo turizma na Koroškem predstavljata domačnost in podeželski 
način preživljanja počitnic. Splošni cilj razvoja turizma je vzpostavitev regije kot razvite turistič-
ne destinacije na način, da turizem ne bo škodoval naravnemu okolju in ne kulturni dediščini. 

Skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 (2017) smo določili 
splošne usmeritve razvoja turizma za Koroško regijo; te so:

- usmerjanje razvoja v bližnjo okolico že obstoječih turističnih središč;

- spodbujanje razvoja nove turistične infrastrukture;

- iskanje neizkoriščenih turističnih virov;

- povezovanje turistične ponudbe v skupne pakete;

- podaljšanje turistične sezone;

- sodelovanje s sosednjimi občinami, z regijami in državo Avstrijo.

Na ravni regije smo predvideli, da se turistična ponudba razvija primarno v obstoječih turi-
stičnih območjih. Veliko potencialnih turističnih znamenitosti, kot so na primer Gradovi kralja 
Matjaža, Najevska lipa, Ribniško jezero, Košenjak, vodni park Reš in druge, je prostorsko zelo 
razpršenih, zato sta pomembna povezovanje kulturnih in naravnih znamenitosti v skupno ponud-
bo in oblikovanje turističnih produktov. Posamezne turistične lokacije so za obiskovalce od daleč 
premajhne, če jih povežemo, pa lahko predstavljajo bolj celostni produkt, ki lahko obiskovalca v 
regiji zadrži dlje časa. 

Regionalni načrt za turizem na sliki 9 prikazuje območja glede na razvoj posamezne vrste tu-
rizma. V regiji se primarno spodbujajo športni, kulturni, podeželski in naravni turizem. Na pri-
mer: na območju Pece se spodbuja naravni turizem, temu morajo biti podrejene vse investicije, 
zagotoviti je treba projekte in spodbude ohranjanja naravne pokrajine, drugih večjih posegov pa 
se ne dovoljuje. S črtkano šrafuro so posebej označena najpomembnejša turistična območja, ki 
jih je treba razvijati oziroma ob naravnem turizmu čim bolj ohranjati. Med ta območja spadajo: 
osrednji del Pohorja, širši mestni območji Slovenj Gradca in Raven na Koroškem, mesto Dra-
vograd, turistična območja ob reki Dravi (Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi), podzemlje Pece, 
hribovje Jamnica–Šentanel, Črna na Koroškem, območje Rimskega vrelca in Ivarčkega jezera ter 
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območje Uršlje gore. Nekatera območja izstopajo zaradi že razvitega turizma in/ali potrebne in-
frastrukture, druga zaradi edinstvenosti in neokrnjene narave.

Raznolike možnosti nastanitev so ključnega pomena pri nadaljnjem razvoju turizma, zato so 
v načrtu prikazani vsi obstoječi objekti z ležišči, objekti, potrebni prenove, in načrtovane novo-
gradnje. Objekti so razvrščeni v sedem kategorij: hoteli in hostli, turistične kmetije, apartmaji, 
kampi in glampingi, gostišča z ležišči, planinski domovi ter centri za šolske in obšolske dejavno-
sti. Glede na trenutno postopno letno rast števila turistov na Koroškem se bo njihovo število ver-
jetno povečevalo tudi v prihodnosti, zato smo predvideli povečanje števila nočitvenih kapacitet. 
Vzporedno z razvojem podeželskega turizma se spodbuja k obnovi ali novemu zagonu turističnih 
kmetij z nočitvenimi kapacitetami. V večjih mestih je predvidena obnova že obstoječih, a žal ne 
delujočih hotelov. Načrtovana je tudi gradnja dveh kampov – v Dravski dolini ter na Ravnah na 
Koroškem – in enega glamping naselja v Mislinjski Dobravi.

Glede prometne povezanosti so ključni prihodnji projekti povezani z gradnjo tretje razvojne 
osi, ki utegne močno vplivati na razvoj turizma v regiji. Prikazane so glavne in krajevne ceste, s 
prekinjeno črto pa so označene ceste, potrebne prenove. To so večinoma cestne povezave do viš-
jeležečih turističnih območij, na primer državna cestna povezava do Kop in regionalna cestna po-
vezava do Ribnice na Pohorju. Pri rekreacijskih poteh je poseben poudarek na kolesarskih poteh, 
tistih v dolinah in makadamskih poteh, namenjenih gorskemu kolesarjenju. Glede urejanja ko-
lesarskih poti v dolinah se je v zadnjem desetletju na Koroškem veliko naredilo. Izvedena sta bila 
projekta Dravska kolesarska pot in Štrekna, ki pa na nekaterih odsekih še nista dokončana. Pro-
storski načrt predvideva dokončanje teh kolesarskih poti in sklenjeno povezavo tudi v Mežiško 
dolino. Veliko odsekov Dravske kolesarske poti je že zgrajenih, a je danes prehod med njimi precej 
problematičen, saj je na nekaterih odsekih treba uporabiti glavno cesto z zelo gostim in nevarnim 
motornim prometom. Do leta 2025 se načrtuje dokončanje Dravske kolesarske poti ter s tem zve-
zna kolesarska povezava s podravsko statistično regijo in naprej vse do sosednje države Hrvaške. 
Kolesarska pot po Mislinjski dolini bo v prihodnosti neprekinjeno povezana do mesta Velenje v 
sosednji regiji. Tako bomo lahko znotraj regije ob ustrezni kolesarski povezanosti neovirano pri-
hajali od ene turistične točke do druge in še naprej v sosednje regije. V načrtu so prikazane tudi 
razne športne dejavnosti – obstoječe in načrtovane. Površje regije je na primer zelo primerno za 
razvoj adrenalinskega turizma, ki danes še ni tako razvit. Predvsem so potencialne turistične de-
javnosti na reki Dravi, kot so: čolnarjenje, supanje, vožnja s kanujem, deskanje na vodi, za kar pa 
je treba še urediti plovnost reke.

Na turističnih območjih v odprtem prostoru, ki so privlačna za različne ponudnike in upo-
rabnike (na primer reke, hribovja za gorsko kolesarjenje, območja planinarjenja), je treba zagoto-
viti skupno javno infrastrukturo (ustrezno dostopnost, energetsko in komunalno opremljenost, 
oskrbo z vodo in elektronskimi komunikacijami ter drugo javno infrastrukturo), ki bo omogočala 
urejeno uporabo ob pogojih ohranjanja narave, kulturne dediščine in varstva okolja, vode in tal. 
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Slika 17.9: Predlog regionalnega prostorskega načrta za turizem (Tamše 2021).



17 · PROSTORSKI POGLED NA STANJE IN RAZVOJ TURIZMA V KOROŠKI REGIJI  

koroška – od preteklosti do perspektiv 265

Velenje

Vitanje

Lovrenc na Pohorju

Šoštanj

Pliberk

Völkermarkt

Luče
Ljubno

Solčava

Drava

Maribor

Ljubljana

Avstrija

2

Merilo: 1 : 100.000
Avtor zemljevida in vsebine: Tilen Tamše

km
0 1 3 4 5

S

LEGENDA 
Prometna povezanost Športne aktivnosti Rekreacijske poti Ostale oznake

naravni turizem

podeželski turizem

kulturni turizem

območja družbenih dejavnosti

območja večjih uravnav 

območje v dolinah

širša turistična območja

avtocesta

glavna cesta

lokalna cesta

železnica

športno letališče

železniška postaja

avtobusna postaja

bencinska črpalka

meja občine

meja regije

razmejitev podrobnejših enot

vodotok

kulturna znamenitost

naravna znamenitost

vrh

povezovanje in sodelovanje 
s sosednjo občino/regijo/državo

Namestitvene možnosti 

objekt z ležišči

objekt potreben prenove

novogradnja

turistična kmetija

kamp/glamping

CŠOD

hotel/hostel

apartma

gostišče z ležišči

planinska koča/dom

tenis

splavarjenje

čolnarjenje

ribolov

plavanje

adrenalinski športi

smučanje

smučarski skoki

kolesarjenje

gorsko kolesarjenje

pohodništvo

nogometno igrišče

športna dejavnost

nadgradnja športne dejavnosti

novo načrtovana športna dejavnost

obstoječa cesta/pot

cesta/pot potrebna obnove

novo načrtovana cesta/pot

Sekundarna turistična ponudba

pošta

bankomat

lekarna

gostilna

trgovina z živili

turistično-informacijski 
center

G

€

+

TIC

G

kolesarska pot

gorska kolesarska pot

Evropska pešpot E6

Slovenska planinska pot

Koroška planinska pot

K24

kulturna tematska pot

naravna tematska pot

športna tematska pot

G€

€

+ TIC

G€ +
TIC

G€ +
TIC

TIC

G€ +

G€ + TIC

G€ +

G€ +

G
€ +

TIC

G€ + TIC

G € +
TIC

€

G€

€

G€

€

G€

G€

G€ +

G

G
G

G

G
G

G

G
G

G

G

G

G

G

G

G

G
G

G

G
G

BUS

BUS

BUS
BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

207

4

1 37

5

9

11

3

6 19

53

8 38

10

2

22

31

29

33

15 16

49

43 46 47
51

57 58 59

52

60

61

62

48

30

24 25

23

26

21

28

44

27 32
13

50

12

35

14 17 18

45

34

3639 40

55

54 56

41

42

1 2

3

4

5

6

14

30

8

31

33

29

36

37

38

39

17

18

34

35

20

21

22

16

15

27

28

10 9

11

19

25 26

40

12

13

23
32

24

7

8

1

9

3
2

8

16

17

38

37
46

45

43

48

15

49

44

58

55

60

51 52 53 54 57 59

56

21

22

24 20
25

30

31

32

35

34

33

29

50

23

47

13

10 13

14

11

28

26
39 40 41142

61 62 63

27

11

36

11

12

18 19

7654

2062 m
Raduha

1577 m
Smrekovec

Kope

Ivarčko jezero

Rimski vrelec

Kotlje

Podgorje

Šmartno

Ožbalt

Šentjanž

Vuhred

Podzemlje Pece 

Črna na Koroškem 

Prevalje 

Dravograd 

Slovenj Gradec 

Mislinja 

Ribnica na Pohorju

Podvelka

Radlje ob DraviMuta

Vuzenica

Ravne na Koroškem 

Mežica 

1929 m
Olševa

2125 m
Peca

1699 m
Uršlja gora

1522 m
Košenjak

1051 m
Kapunar

1543 m
Črni vrh

1537 m
Jezerski vrh

1164 m
Kremžarjev

vrh

1542 m
Velika Kopa



17 · PROSTORSKI POGLED NA STANJE IN RAZVOJ TURIZMA V KOROŠKI REGIJI  

266 koroška – od preteklosti do perspektiv

Za uspešno izvedbo načrta smo opredelili cilje razvoja turizma za srednjeročno (do leta 2030) 
in dolgoročno obdobje (do leta 2050, skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije). Kot 
prikazuje preglednica 17.1, prevladujejo splošni cilji, nekaj pa je tudi kvantitativno ovrednotenih.

Preglednica 17.1: Opredeljeni cilji razvoja turizma glede na njihovo ročnost.

srednjeročni cilji (2030) dolgoročni cilji (2050)
izboljšanje turistične infrastrukture

nadgradnja strategije trženja in tehnike promocij

podaljšanje turistične sezone

koriščenje novih turističnih virov

povezovanje turističnih ponudnikov

usklajen razvoj turizma z drugimi sektorji

izboljšanje turističnih proizvodov

nudenje celovite turistične ponudbe (lokalna hrana, 
organizirani izleti, turistični paketi …)

zmanjšanje razlike do drugih slovenskih regij na 
področju turizma

povečanje števila, raznovrstnosti in kakovosti ležišč 
z 2534 v letu 2030 na 3000

povečanje prihoda turistov v regijo s 40.925 v letu 
2030 na 80.000

povečanje konkurenčnosti

ureditev novih turističnih lokacij

doseči družbeno, ekonomsko in okoljsko trajnost

ohranjati tipičen krajinski videz na območjih, 
namenjenih za turizem in rekreacijo

povečanje števila, raznovrstnosti in kakovosti ležišč 
na 4000; za lažje razumevanje in primerjavo števila 
ležišč: gorenjska regija je imela že leta 2017 na 
voljo 30.088 ležišč.

povečanje prihoda turistov v regijo na 150.000; za 
primerjavo: v obalno-kraški statistični regiji je bilo 
že leta 2016 skoraj 2,4 milijona turistov (Regije v 
številkah 2018)

17.6  SKLEP 

Kot je pokazala analiza, se mora Koroška prilagoditi novim turističnim smernicam in hkra-
ti iskati nove, edinstvene priložnosti razvoja turizma. Potencialne, trenutno še nerazvite oziroma 
manj razvite vrste turizma predstavljajo kulinarični, kongresni in kulturni turizem visoke vred-
nosti. Prilagajanje spreminjajočemu se svetovnemu trgu pomeni tudi večjo konkurenčnost v pri-
merjavi z drugimi slovenskimi regijami in s sosednjo avstrijsko regijo. Pri tem moramo upošte-
vati trajnostno usmerjenost turizma, ki jo je pri manjši regiji lažje načrtovati in udejanjati kot pri 
večjih regijah. Prostorsko se mora turizem mrežno razvijati po vsej regiji, s poudarkom na glavnih 
turističnih privlačnostih. V predlogu se načrtuje pospešen razvoj turizma v večjih koroških mestih 
(Dravograd – dejavnosti, povezane z vodo oziroma z reko Dravo, Ravne – industrijska dediščina, 
Slovenj Gradec – kulturno središče regije) in na že obstoječih turističnih lokacijah (smučišči Kope 
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in Ribnica na Pohorju, Podzemlje Pece, Vodni park Reš itn.). Za celoten razvoj regije je v turistič-
no ponudbo treba nujno vključiti tudi druge prostorsko razpršene turistične privlačnosti, kot so 
na primer: Najevska lipa, Odomovo jezero in krajinski park Topla. Turistične lokacije, ki so vča-
sih že obratovale (Ivarčko jezero, Rimski vrelec, Mežica, letališče Slovenj Gradec), se morajo, če je 
to le mogoče, obnoviti z vso potrebno turistično infrastrukturo in začeti ponovni zagon turizma. 

Turistični ponudniki in načrtovalci si obetajo velik porast turizma ob gradnji tretje razvojne 
osi. Pri tem moramo turistom ponuditi dobre turistične produkte ter jih v regiji zadržati s kako-
vostjo in celovitostjo. V nasprotnem primeru lahko namreč Koroška postane samo tranzitna regi-
ja za turiste, ki so na poti s severa na jug ali nasprotno, česar si ne smemo dovoliti. Po drugi strani 
moramo pri razvoju turizma v regiji poskrbeti za nadzorovan napredek, ki ne škoduje krajevne-
mu prebivalstvu in obstoječim naravnim virom. To lahko naredimo prav na podlagi strateškega 
razmisleka, ki ga predstavlja regionalni prostorski načrt. Ta nudi prostorski prikaz (ovrednotenih) 
potencialov turističnega razvoja pa tudi prostorsko razporeditev zdajšnje infrastrukture in prihod-
njih načrtovanih ali potrebnih projektov. Regionalni prostorski načrt lahko služi kot instrument 
dialoga med različnimi deležniki: na eni strani prostorskih načrtovalcev, ki nadzorujejo posege v 
prostor, in na drugi strani turističnih deležnikov, kot so: lokalne turistične organizacije, investi-
torji, turistični ponudniki in drugi. 

V kontekstu pandemije se je prav ustrezno načrtovanje turistične infrastrukture (prenočitve-
ne kapacitete) izkazalo kot zelo pomembno. Zaradi vse večje usmerjenosti v nišni turizem in tudi 
zaradi epidemije vse pomembnejše postajajo prav manj poznane destinacije (Koch 2020; Serap-
hin in Dosquet 2020). Turisti so v tem času postali izbirčnejši in previdnejši ter raje izbirajo desti-
nacije z manj gneče, na katerih je možnost okužbe bistveno nižja (Marot s sodelavci 2020). Tudi 
na Koroškem je tako povpraševanje po nočitvenih kapacitetah na podeželju v letu 2020 preseglo 
pričakovanja, k čemur so pripomogli tudi turistični boni. Posledično regija v tem času razen med 
popolnim zaprtjem ni zaznavala pretiranega upada prihodov turistov. Primanjkljaj se je čutil samo 
pri tekmovalnem športu in športnih pripravah tujih športnikov pri nas. Bližnja prihodnost turi-
stičnega sektorja je torej zelo odvisna od stanja in uredb državnih organov glede koronavirusa, pri 
čemer se pričakujeta počasna vrnitev v stare tirnice in ponoven zagon vseh turističnih dejavnosti. 
K bolj utemeljeno načrtovani srednjeročni in dolgoročni usmerjenosti turizma upamo, da lahko 
prispeva tudi pripravljen in predstavljen poskus regionalnega prostorskega načrtovanja. 



268 koroška – od preteklosti do perspektiv

18   
KARAVANKE UNESCO GLOBALNI GEOPARK: 
NOVA IDENTITETA ČEZMEJNEGA 
OBMOČJA?

18.1  UVOD

Geodiverziteta obsega geološke in geomorfološke pojave, kamnine, minerale in fosile, 
površinsko in podzemno kraško oblikovanost, ledenike, izvire, slapove, jezera, barja, potoke in 
reke, morsko obalo – zajema torej številna okolja, ki so danes vse bolj ranljiva (Jeršek 2012). 
Geodiverziteta je pestrost in kompleksna povezanost geoloških in geomorfoloških pojavov in pro-
cesov, vode in tal na določenem območju. Še enostavneje jo definiramo kot pestrost nežive narave 
ali kot tihega partnerja biotske raznovrstnosti (Erhartič 2007; Geodiversity … 2021).

Tako kot biotska pestrost je tudi geodiverziteta vse bolj ogrožena. Največje negativne vplive 
povzročamo ljudje s svojimi posegi, izkoriščanjem in aktivnostmi v naravi, ogrožajo pa jo tudi 
ujme in klimatske spremembe. Glede na to, da sta medsebojno povezani in odvisni, je za ohra-
nitev biotske pestrosti nujna ohranitev in varstvo geodiverzitete. Uspešno varstvo pa je mogoče le, 
če naravo in njene procese in pojave dobro poznamo in tudi razumemo.

Skladno z Zakonom o ohranjanju narave (2004) so predmeti varstva narave ali deli narave s 
posebnimi vrednostnimi lastnostmi, kot so naravne vrednote in sestavine biotske raznovrstnosti 
(Berginc, Kremesec-Jevšenak in Vidic 2007). Naravne vrednote so prepoznane v postopku eviden-
tiranja in vrednotenja. Namen vrednotenja je prepoznavanje lastnosti naravnega pojava ali dela 
narave na podlagi meril in kriterijev s ciljem prepoznati pojave ali dele narave, ki so nato predmet 
sistemskega varstva. Strokovna merila vrednotenja so izjemnost, tipičnost, redkost, ohranjenost, 
kompleksna povezanost, znanstvenoraziskovalna in pričevalna pomembnost. Zakon o ohranjanju 
narave termina geodiverzitete ne omenja, a opredeljuje nekatere sestavine narave, ki ustrezajo 
terminu. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (2002) opredeljuje deset zvrsti naravnih vrednot, od 
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katerih terminu geodiverziteta ustrezajo površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, 
geološka in hidrološka ter krajinska naravna vrednota, kot del pestrosti nežive narave sta dodani 
še zvrsti mineral in fosil (Erhartič 2007).

Pomen vrednotenja nežive narave se kaže tudi zaradi pojavljanja vse večjega zanimanja za 
geoturizem, ki temelji na povezavi interpretacije geoloških in geomorfoloških prvin pokrajine in 
rekreacije. Hkrati se ustanavljajo geoparki, ki so neposredna posledica povečanega zanimanja za 
nežive elemente narave (Stepišnik 2017).

Geoturizem ni samo turizem v geoparku, ampak temelji na konceptu trajnostnega turizma. 
Gre za turizem v naravi, ki se posebej osredinja na pokrajino in geologijo. Preko doživljanja in 
učenja promovira turizem na geološko pomembnih območjih, ohranja geo- in biodiverziteto ter 
razumevanje znanosti o Zemlji. Izvaja se z obiski geoloških znamenitosti, uporabo geo-poti in 
razglednih točk, vodenimi ogledi, geo-dejavnostmi in obiski centrov za obiskovalce na geološko 
pomembnih območjih (Dowling 2010).

Glavne značilnosti geoturizma so:

- deluje na trajnostnih principih in prostor obravnava kot celoto (geološke posebnosti v 
povezavi z naravno in kulturno dediščino, zgodovino, kulturo, umetnostjo, kulinariko …);

- vključuje krajevno prebivalstvo;

- informira tako obiskovalce kot krajevno prebivalstvo (le-ti na novo odkrivajo svoje okolje 
in dediščino in se je začnejo zavedati; spoznajo lahko, da je njihova dediščina, ki jo imajo za 
samo po sebi umevno, posebna, dragocena in zanimiva tujim obiskovalcem);

- krajevnemu prebivalstvu prinaša socialno-ekonomske koristi;

- podpira integriteto prostora;

- pomeni edinstvena doživetja in potovanja (Štrucl Fajmut s sodelavci 2011).

Glavni in pomembni nosilci razvoja geoturizma so geoparki, ki obiskovalcem in domačinom s 
pomočjo interpretacije in izobraževanja približajo geološke in geomofološke značilnosti območja. 
V zadnjem času se razvija tudi geo- popotništvo, ki temelji na konceptu ohranjanja in krepitvi 
lokalnega značaja obiskanega območja.

Geopark je geografsko zaključeno območje z izjemnimi geološkimi in drugimi naravnimi 
znamenitostmi in trajnostno razvojno strategijo. Poleg geoloških objektov znanstvenega pomena 
in redkih geoloških objektov varuje in promovira tudi drugo naravno ter kulturno dediščino. 
V sodelovanju z domačini in lokalnimi turističnimi ponudniki razvija različne (geo)turistične 
aktivnosti in produkte povezane z (geološko) dediščino ter tako prevzema aktivno vlogo v 
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gospodarskem razvoju območja. Neposredno vpliva na območje, prebivalce, njihove življenjske 
razmere in okolje ter jih povezuje z namenom varovanja narave in izobraževanja o njeni edinstve-
nosti (Kaj je geopark? 2021).

Glavne značilnosti oziroma naloge geoparkov skladno z mednarodnimi smernicami so:

- ohranjanje in raziskovanje geološke dediščine in pojavov;

- izobraževanje in poučevanje širše javnosti o vprašanjih geološke znanosti in njihovi povezavi 
z okoljskimi vprašanji;

- zagotavljanje trajnostnega socialno-ekonomskega in kulturnega razvoja;

- ohranjanje in vzdrževanje geološke in kulturne raznolikosti z uporabo participativnih shem 
in partnerstev (Hafner 2018).

Geoparki delujejo v okviru Evropske in Svetovne mreže geoparkov, ki spodbujata povezo-
vanje in mreženje. Trenutno je v svetovni mreži 169 geoparkov iz 44 držav, v evropski mreži 88 
geoparkov iz 26 držav, v Sloveniji sta dva UNESCO Globalna Geoparka – Idrija in Karavanke. Z 
namenom povezovanja med slovenskimi geoparki je bil ustanovljen Nacionalni forum Globalnih 
Geoparkov Slovenije.

Promocija in izobraževanje v Geoparkih poteka predvsem po principih interpretacije naravne 
in kulturne dediščine, zato se Evropska mreža geoparkov (European Geoparks Network – EGN) 
in Evropska mreža interpretatorjev (Interpret Europe – IE) v zadnjih letih intenzivneje povezujeta.

Interpretacija je oblika komunikacije, ki je eno izmed ključnih orodij za ohranjanje naravne 
in kulturne dediščine. Interpretacija je uspešnejša, če spodbuja ljudi k aktivnemu sodelovanju, 
če vključuje čim več čutov in posreduje čim bolj jasna komunikacijska sporočila. Poglavitni cilj 
interpretacije ni zgolj informiranje z nizanjem dejstev, ampak predvsem odkrivanje njihovega 
pomena, vplivanje na odnos in vedenje ter vzbujanje zanimanja. Kakovostna interpretacija vedno 
temelji na resničnih dejstvih in avtentičnih zgodbah. Naloge interpretacije so: pritegniti pozor-
nost, informirati, izobraziti in ozavestiti, vzbujati zanimanja za iskanje novih spoznanj o okolju in 
tudi o samem sebi, obogatiti doživetja z globljim razumevanjem kulturnega in naravnega okolja, 
vzpostaviti spoštljiv odnos do naravne in kulturne dediščine ter pomagati pri njunem ohranjanju, 
dvigniti zavest domačinov o pomembnosti in vrednotah njihove dediščine, ohranjati njihov stik z 
dediščino in krepiti krajevno identiteto, med posebej pomembnimi nalogami interpretacije je tudi 
prevajanje strokovnega jezika v jezik navadne laične javnosti (Keršič-Svetel 2010). Interpretacija je 
prevod strokovnih in pogosto zapletenih izrazov različnih znanstvenih disciplin in ved v enostav-
nejše in razumljivejše izraze, tako da se ne izgubi smisla in natančnosti, z namenom seznanjanja, 
razumevanja, spodbujanja občutljivosti, navdušenja in predanosti pri obiskovalcih (Draženović in 
Smrekar 2020).
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Geoparki, območja z izjemno geodiverziteto, ki je tudi vedno bolj ogrožena, postajajo po-
membni na področju varstva, popularizacije in izobraževanja o pomenu ohranjanja teh vsebin. 
Razvijajoči se geoturizem omogoča in pripomore k večji prepoznavnosti geodiverzitete, ob enem 
pa z uporabo sodobnih metod in pristopov interpretacije ozavešča o pomenu ohranjanja in varstva 
izjemne in tudi pogosto zelo ranljive geološke dediščine. V prispevku bo na primeru Geoparka 
Karavanke predstavljena njegova vloga pri ohranjanju geološke, naravne in kulturne dediščine ter 
razvoju geoturizma, ki daje območju novo identiteto ter prepoznavnost.

18.2  KARAVANKE UNESCO GLOBALNI GEOPARK

18.2.1  OBMOČJE IN UPRAVLJANJE

Geopark Karavanke se razprostira med dvema dvatisočakoma, Peco in Košuto, na območju 
velikem 1067 km2, ki ga poseljuje okrog 53.000 prebivalcev. Vključuje 14 občin, od katerih jih je 
5 na slovenski in 9 na avstrijski strani (Hartmann s sodelavci 2018). Geopark Karavanke je marca 
2013 postal član Evropske in Globalne mreže geoparkov, leta 2015 pa je dobil naziv Karavanke 
UNESCO Globalni Geopark. Do leta 2019 je Geopark Karavanke deloval kot čezmejna delovna 
skupnost, skladno z Uredbo o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje 
(2008) pa je bilo leta 2019 ustanovljeno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) 

Slika 18.1: Območje Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. • UROSH GRABNER
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»Geopark Karavanke«. Ob strokovni podpori institucij s področja regionalnega razvoja ter varstva 
narave in kulture ga je ustanovilo pet slovenskih občin (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, 
Ravne na Koroškem, Dravograd) in devet avstrijskih občin (Zell/Sele, Gallizien, Eisenkappel-
Vellach/Železna Kapla-Bela, Sittersdorf, Globasnitz/Globasnica, Feistritz ob Bleiburg/Bistrica 
nad Pliberkom, Bleiburg/Pliberk, Neuhaus, Lavamünd). Sedež EZTS Geopark Karavanke je v 
Železni Kapli (Bad Eisenkappel), upravljavski center pa je v Tihoji (Tichoja).

Evropska združenja za teritorialno sodelovanje so bila ustanovljena za lažje čezmejno, nadna-
cionalno in medregionalno sodelovanje med državami članicami ter njihovimi regionalnimi in 
lokalnimi organi. Združenja partnerjem omogočajo izvajanje skupnih projektov, izmenjavo stro-
kovnega znanja in boljše usklajevanje prostorskega načrtovanja (Evropska združenja za … 2020).

Cilji EZTS Geoparka Karavanke so:

- ohranjanje geoloških in naravnih virov ter kulture in kulturne dediščine na območju občin 
članic;

- ozaveščanje, obveščanje in izobraževanje o Geoparku Karavanke in uveljavljanje geoparka;

- gospodarski razvoj Geoparka Karavanke, med drugim s sonaravnim turizmom;

- splošno čezmejno sodelovanje, razvoj in lokalno politično usklajevanje in zastopanje inte-
resov celotne regije v smislu trajnostne regionalne politike (Konvencija 2019).

Pravno-formalno se varstvo dediščine v Geoparku Karavanke zagotavlja s področnimi 
predpisi, varstvo in ohranjanje pa zagotavljajo strokovne institucije. Geopark Karavanke veliko 
aktivnosti in naporov vlaga v neformalno varstvo, predvsem v ozaveščanje krajevnega prebivalstva 
kot tudi obiskovalcev. 

V Geoparku Karavanke se že dvanajsto leto izvaja geo-izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev, v 
tem času je bilo poglobljeno obravnavanih enajst letnih tem. Vzgojno-izobraževalne aktivnosti, ki ob-
segajo predavanja, kreativne interpretacijske in eksperimentalne delavnice ter terenski del, se izvajajo 
pod sloganom »Zabavno, poučno, nič mučno«. Učitelji in vzgojitelji vsebine letnih tem implemen-
tirajo v svojih šolah in vrtcih. V tem času je bila vzpostavljena močna mreža vrtcev in šol Geoparka 
Karavanke. Za učitelje in vzgojitelje so pripravljeni številni didaktični in interpretacijski pripomočki 
in gradiva, letno izhaja tudi Geo novičnik – poročila aktivnosti letne teme v šolah in vrtcih. Za otoke 
in učence izvajamo številne tematske dneve in v poletnih mesecih tudi geopark kamp.

Vsako leto konec maja in v začetku junija poteka GEOfestival, ki je namenjen predvsem kra-
jevnemu prebivalstvu. Organizirani so številni dogodki, vodeni sprehodi, terenski ogledi, dnevi 
odprtih vrat muzejev in info centrov, kreativne delavnice, predavanja ... Vse aktivnosti potekajo 
dvojezično.
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18.2.2  GEODIVEZITETA GEOPARKA KARAVANKE 

Geopark Karavanke odlikuje izjemna geodiverziteta. Na površju izdanjajo magmatske, 

metamorfne in sedimentne kamnine, ki pripadajo različnim geološkim obdobjem. Najstarejše 

kamnine Geoparka Karavanke datirajo v ordovicij, torej so nastajale pred dobrimi 450 milijoni let. 

Kamninska pestrost je rezultat medsebojnega stika Vzhodnih in Južnih Alp, dveh geotektonskih 

enot, ki ju razmejuje Periadriatska prelomna cona. Glede na pestro kamninsko sestavo, tektonsko 

aktivnost in številne rudnike je zelo raznoliko tudi mineralno bogastvo. Pogosti so kraški izviri, 

izviri mineralnih voda, na neprepustni kamninski podlagi je gosta rečna mreža, redki, a izjemni so 

slapovi na magmatskih in metamorfnih kamninah ter mokrišča, kot življenjski prostor redkih in 

ogroženih rastlin in živali. Fosili Geoparka Karavanke so nastali z različnimi načini fosilizacije in 

so zastopani s skoraj celotnim rastlinskim in živalskim svetom. Pestra kamninska podlaga se zrcali 

tudi v različnih tipih tal, zanimive pa so površinske in podzemne geomorfološke oblike.

Naravne vrednote v Geoparku Karavanke smo identificirali v postopku vrednotenja narave. 

Na osnovi strokovnih meril, ki jih opredeljuje Zakon o ohranjanju narave (2004) je na območju 

registriranih 49 geoznamenitosti. Na slovenskem delu Geoparka Karavanke mednje sodijo 

točke in/ali območja, ki imajo z že omenjenim zakonom oziroma s Pravilnikom o določitvi in 

varstvu naravnih vrednot (2004) podeljen status naravne vrednote. Na območju avstrijskega dela 

Geoparka Karavanke med geoznamenitosti sodijo točke oziroma predeli znotraj območij, ki imajo 

z Zakonom Dežele Koroške o varstvu narave (Kärntner Naturschutzgesetz 2002) status naravnega 

rezervata, krajinskega rezervata ali naravnega spomenika (Štrucl Fajmut s sodelavci 2011). Na 

slovenski strani Geoparka Karavanke so bile geomorfološke naravne vrednote vrednotene še na 

podlagi meril, ki bolj objektivno in sistematično določajo posamezno naravno vrednoto ter so 

pomembne z vidika popularizacije in ozaveščanja, pa tudi lažjega dela pri terenskem spremljanju 

stanja naravnih vrednot. Tako so bila k obstoječim, dodana merila dostopnosti, znanstvenorazi-

skovalne pomembnosti in estetske ali intrinzične vrednosti (Rojs 2011). 

Na območju Geoparka Karavanke v svetovnem merilu izstopa:

- nahajališče karnijskih morskih lilij v dolini potoka Helene, ki je eno od treh najbogatejših 

nahajališč v Evropi;

- rudnik Mežica kot eno od petih območij svinčevo-cinkovega orudenja tega tipa v svetu;

- nahajališče wulfenita v Mežici kot najbogatejše nahajališče v Evropi in eno najbolj znanih 

v svetu;

- rudnik v dolini Tople, ki v svetovnem merilu predstavlja pomemben dokaz za sedimentni 

nastanek orudenja v nadplimskem okolju;
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- klasično nahajališče minerala dravita v Dobrovi pri Dravogradu kot eno od petih najpo-

membnejših nahajališč na svetu;

- Periadriatska prelomna cona, ki je eden najpomembnejših elementov trka med Jadransko 

litosfersko mikroploščo in Evrazijsko litosfersko ploščo;

- Obirske jame (Obir-Tropfsteinhöhlen), kot najlepše naravne kapniške jame v Avstriji, ki so 

jih naključno odkrili pri odkopavanju svinčevo-cinkove rude;

- pobočje temno sive blazinaste lave v Obirski soteski (Ebriacher Klamm), ki dokazujejo 

nekdanjo vulkansko aktivnost;

- številni izviri mineralne vode na območju prelomne cone med Jezerskim in Železno Kaplo;

- Podkanjski slap (Wildensteiner Wasserfall) v Galiciji (Gallizien), ki je eden najvišje prosto 

padajočih slapov v Evropi, rdeči apnenec Podkanjskega slapu je izjemno bogat z aptihi amo-

nitov, ostanki iglokožcev in drugimi fosili;

- premogovnik na Lešah, ki je bil v Sloveniji eden največjih in najsodobnejših premogovnikov 

vse do konca predmarčne dobe, je z rudo oskrboval najpomembnejše železarne v Evropi 

(Hartmann s sodelavci 2018).

Slika 18.2: Geoznamenitosti Geoparka Karavanke. •UROSH GRABNER, TOMO JESENIČNIK 
(levo spodaj sfalerit in wulfenit)
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18.2.3  GEOTURIZEM V GEOPARKU KARAVANKE

V Mežiški dolini je dobrih tristo let deloval rudnik svinca in cinka Mežica. Leta 1988 so skladno 
z Zakonom o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v 
Mežici (1988) pričeli z njegovim zapiranjem. Leta 1994 je bila ustavljena proizvodnja, dele rudnika 
pa so zavarovali z namenom ohranitve naravne, tehniške in kulturne dediščine ter jih namenili 
turizmu, raziskovanju in izobraževanju. Tri leta pozneje je rudnik Mežica že sprejel prve obiskovalce. 
Z željo po čezmejnem povezovanju in skupnem ohranjanju ter promociji geološke dediščine, je leta 
2000 nastala Transverzala podzemnih muzejev Slovenije, Avstrije in Italije. Pozneje se je čezmejno 
povezovanje nadaljevalo v delovni skupini »Dežela pod Peco«. Na avstrijski strani so že leta 1987 za 
obiskovalce odprli nekdanji rudnik »Obirske jame«. Leta 2003 so nastale strokovne podlage za »ge-
ološki park« in leta 2009 se je s čezmejnim projektom Geopark - vzpostavitev čezmejnega geoparka 
med Peco in Košuto (Operativni program Slovenija-Avstrija 2007–2013) pričela udejanjati ideja o 
ustanovitvi čezmejnega geoparka, katerega cilj je tudi čezmejni razvoj trajnostnega turizma.

Turizem v Geoparku Karavanke predstavlja drugo najpomembnejšo gospodarsko panogo v 
okviru storitvenega sektorja. Skupne nastanitvene kapacitete štejejo okrog 3650 ležišč (v zimski 
sezoni je število nižje). Po zadnjih »pred epidemijskih« letnih statističnih podatkih so ponudniki 
turističnih storitev na območju Geoparka Karavanke v letu 2019 skupaj ustvarili 197.007 nočitev. 
Največ nočitev (42,7 %, 84.172 nočitev) je bilo v občini Bad Eisenkappel/Železna Kapla. Delež 
nočitev, ustvarjenih na slovenski strani, predstavlja slabo četrtino (23,4 %, 46.189 nočitev). 
Največji delež predstavljajo domači turisti, med tujimi turisti pa jih je na obeh straneh največ iz 
Nemčije. Struktura gostov in pa individualizirana ponudba sta tudi ključna razloga, da je bil padec 
kazalcev turistične uspešnosti na območju Geoparka Karavanke v prvem letu epidemije relativno 
blag. Še vedno je opazna koncentracija obiska v dveh glavnih sezonah – poletje in zima (po številu 
nočitev je glavna sezona v Geoparku Karavanke še vedno poletna, med junijem in avgustom).

Nosilni produkti turistične destinacije Geopark Karavanke so aktivno preživljanje časa v 
naravi (predvsem pohodništvo in planinarjenje, (gorsko) kolesarstvo, smučanje, plezanje, vodne 
aktivnosti), kulturni turizem, počitnice na podeželju in gastronomija, športni turizem ter zdravi-
liški turizem.

Številne gore in hribi z urejenimi pohodnimi in planinskimi potmi, primernimi za lažje 
pohode ali pa zahtevnejše vzpone, ponujajo skorajda neomejene možnosti aktivnega preživljanja 
prostega časa za različne ciljne skupine. Čez območje Geoparka Karavanke potekajo etape dveh 
mednarodnih daljinskih planinskih poti (Evropska pešpot E6 in Via Alpina), Slovenske planinske 
poti, Koroške planinske poti, Panoramske poti Južne Alpe (Panoramaweg SüdAlpen) … Ob njih 
se nahaja 12 planinskih koč. Vse več je tematskih in geoloških učnih poti z interpretacijskimi 
točkami. V okviru projekta Interreg SI-AT NaKult smo začeli intenzivneje delati na razvoju 
skupnih čezmejnih produktov in programov na območju Geoparka Karavanke.
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Z vzpostavitvijo daljinske geo-pohodniške poti okoli Geoparka Karavanke, dolge približno 
250 kilometrov in razdeljene na 12 dnevnih etap, bo Geopark Karavanke vzpostavil skupen čez-
mejni pohodniški produkt. Za vsako etapo bodo predstavljene njene posebnosti, na in ob poti 
bodo urejene manjše interpretacijske točke namenjene različnim ciljnim skupinam. Cilj projekta 
in Geoparka Karavanke je namreč, da obiskovalci čim bolj pristno doživijo naravo geoparka in 
njegove posebnosti. V ta namen veliko pozornost posvečamo vzpostavitvi čezmejne mreže vod-
nikov interpretatorjev in njihovemu izobraževanju (Bedjanič 2019).

Slika 18.3: Pohodništvo v Karavanke UNESCO Globalnem Geoparku v vseh letnih časih. • 
UROSH GRABNER
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Geopark Karavanke je prepreden z mrežo kolesarskih poti, po njem poteka tudi del medna-
rodne Dravske kolesarske poti. Urejene so številne kolesarske steze. Številne so gorske in gozdne 
ceste ter kolovozi, po katerih je dovoljeno kolesariti. Tukaj je bil vzpostavljen prvi gorskokole-
sarski park v Sloveniji. Posebnost je kolesarjenje v Podzemlju Pece po opuščenih rudniških rovih 
nekdanjega rudnika svinca in cinka v Mežici. Slednje skupaj s Single Trail Parkom Jamnica in 
kolesarskim parkom na avstrijski strani Pece (MTB Zone Bikepark Petzen) z eno najdaljših Flow 
Country Trail prog v Evropi, tvori vrhunsko enovito čezmejno gorskokolesarsko destinacijo, ki je 
postala tradicionalna lokacija tekmovanj v okviru Enduro World Series.

Peca je osrednji turistično rekreacijski center Geoparka Karavanke. Poleti - kot gorskoko-
lesarska in pohodniška destinacija, pozimi pa je »Petzen Bergbahnen« največje in najvišje ležeče 
smučišče, s preko 15 km smučarskih prog, urejenimi progami za tek na smučeh ob Breškem jezeru 
ter atraktivnimi tereni, primernimi za turno smuko in zimsko pohodništvo. Zimsko ponudbo 
dopolnjujejo manjša smučišča na slovenski strani, Črna na Koroškem, Poseka, Rimski vrelec in 
Bukovnik.

V Črni na Koroškem je nova turistična atrakcija »Olimpline«, ki omogoča adrenalinske 
spuste po najdaljši neprekinjeni jeklenici (zip-line) v Sloveniji.

V kazalcih turistične uspešnosti regije, je najpomembnejša turistična ponudba tista, ki temelji 
na vodi, predvsem zaradi edinega termalnega zdravilišča v Geoparku Karavanke (Bad Eisenkappel 
Kurzentrum – Kurbad) in jezer. V Avstriji so poleti najtoplejša jezera prav na Južnem Koroškem. V 
Geoparku Karavanke sta dve, Breško (Pirkdorfer See) in Ženeško jezero (Sonneger See), obe manjši 
od bližnjega, največjega in turistično najbolj obiskanega Klopinjskega jezera (Klopeiner See), ki 
predstavlja bistven vir obiskovalcev in uporabnikov turističnih storitev Geoparka Karavanke. Ob 
jezerih in rekah je možen tudi ribolov. Še posebej privlačni so revirji Bela (Vellach), Obirsko 
(Ebriach) in Korški potok (Trögernerbach), ki so podobni hudourniškim vodam in so dostopni 
zgolj ribičem muharjem. Ribariti je moč tudi na Dravi. Kot največja reka v Geoparku Karavanke 
ta ponuja številna druga doživetja na in ob njej. Nekoč najpomembnejšo gospodarsko dejavnost 
Dravske doline, splavarjenje lesa po reki, je danes moč podoživeti na splavih namenjenih turi-
stičnim vožnjam. 

Posebnost Geoparka Karavanke so namreč tudi izvirna doživetja dediščine. Dejavnosti, 
s katerimi so se nekoč ukvarjali naši predniki, dobivajo danes podobo privlačnih turističnih 
produktov. Nekdanji rudnik v Mežici, urejen v turistični rudnik in muzej, med drugim ponuja 
ogled s kajaki, produkt, ki je kot 5-zvezdično doživetje s strani Slovenske turistične organizacije 
odlikovan z znakom Slovenia Unique Experiences. Tudi nad Železno Kaplo (Bad Eisenkappel) 
so nekoč rudarili, in prav rudarji so odkrili Obirske kapniške jame, ki navdušujejo s kapniki in 
skrivnostnim podzemnim jezercem ter veljajo za enega od največjih avstrijskih »čudežev narave«, 
ki si ga je možno ogledati samo v spremstvu vodičev.
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Na področju kulturnega turizma je za ljubitelje umetnosti iz vse Evrope priljubljena točka 
galerija Wernerja Berga v Pliberku (Bleiburg). V Suhi (Neuhaus) je svojevrstna atrakcija muzej 
Liaunig z bogatimi zbirkami sodobnih umetnosti. Na Ravnah na Koroškem je sedež Koroške osre-
dnje knjižnice dr. Franca Sušnika. Tu deluje enota Koroškega pokrajinskega muzeja, s številnimi 
zbirkami, ki skrbi tudi za jeklene skulpture forma vive. Na gori Svete Heme (Hemmaberg) so na 
ogled ostanki poznoantičnega svetišča, katerih ponudbo nadgrajuje arheološki muzej v Globasnici 
(Globasnitz). V Dravogradu sta vredna ogleda dvorec Bukovje in vasica Libeliče, s številnimi 
zbirkami in znamenito kostnico. Nad Prevaljami so Leše, nekdanji center premogovništva na 
Slovenskem. Tudi obnovljeni plavž v Bistrici nad Pliberkom (Feistritz ob Bleiburg) priča o nek-
danjem izkopavanju svinca.

Geopark Karavanke prepriča tudi s številnimi naravnimi zakladi. Nad Črno na Koroškem 
sta Krajinski park Topla in Najevska lipa, »mati vseh lip« na slovenskem. Podkanjski slap 
(Wildenstiner Wasserfall) je eden najvišjih slapov s prostim padom v Evropi. Svojevrsten naravni 
spomenik je tudi Korška soteska (Trögerner Klamm).

Rastoče je število turističnih kmetij z nastanitvami, izletniških kmetij in nastajajočih lokalnih 
blagovnih znamk za trženje različnih tradicionalno pridelanih, predvsem kulinaričnih izdelkov s 
kmetij. Tradicionalni kulinariki je namenjen precejšen poudarek tudi pri gostincih v Geoparku 
Karavanke.

Slika 18.4: S kajakom po podzemlju Pece, petzvezdično doživetje znamke Slovenia Unique 
Experience. • TOMO JESENIČNIK
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Trženje turističnih storitev v Geoparku Karavanke opravljajo Turistično združenje Klopeiner 
See – Südkärnten, EZTS Geopark Karavanke in RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za 
Koroško, skupaj z manjšimi lokalnimi turističnimi organizacijami.

18.2.4  INTERPRETACIJA DEDIŠČINE V GEOPARKU KARAVANKE

Geopark Karavanke ponuja številne vsebine za interpretacijo – manjša ali večja območja, 
predmete in tudi pojave. Območje je bogato z naravno in kulturno dediščino, zato se teme inter-
pretirajo na način, da je vsaka svoje doživetje. Vsaka točka, pot ali center poglobljeno obravnava 
eno temo. Obiskovalcem se na takšen način ponudi edinstveno doživetje, obenem pa se zagotovi, 
da na območju ostanejo dalj časa ali se večkrat vrnejo, da doživijo celotno izkušnjo. Pri interpre-
taciji za otroke in družine »nam pomagata« junaka geoparka Franz in Marica.

V Geoparku Karavanke se daje velik poudarek na programih, ki so individualno pripravljeni 
in prilagojeni potrebam ter željam obiskovalcev. Za to skrbijo usposobljeni geo-vodniki, ki so 
opravili izobraževanje Interpret Europe (vodnik interpretator) in vsebinsko poglobljeno usposa-
bljanje Geoparka Karavanke.

Osrednja informacijska centra Geoparka Karavanke sta »Svet geologije« v Železni Kapli/
Bad Eisenkappel in »Podzemlje Pece« v Mežici. Poleg vseh osnovnih informacij o ponudbi in 
klasičnega ogleda rudnika z vlakom in peš, Podzemlje Pece ponuja doživetje podzemlja s kolesi ali 
kajakom. Za najmlajše obiskovalce je pred info centrom urejen »Doživljajski park« in »Sprehod 
skozi geološki čas«, v rudniku pa iskanje »Pergmandlcovega zaklada«. V info centru »Svet geolo-
gije« dobijo obiskovalci vse informacije s pomočjo »Geopuls mize«, v geološko preteklost pa se 
preselijo z »Geološko uro«.

V Geoparku Karavanke so bile in se še urejajo številne interpretacijske točke. Urejene so na 
območjih z večjo koncentracijo obiskovalcev in na mestih, kjer je že postavljena osnovna infor-
macijska infrastruktura (planinske koče, opuščene šole, muzeji, ...) s ciljem, da se s postavitvami 
dodatne in nove infrastrukture v naravo posega čim manj. Ob planinski koči Dom na Smrekovcu 
je tako opremljena točka »Ugasli velikan«, kot poligon za igranje in učenje na zabaven način, kot 
učilnica v naravi ali počivališče po napornem vzponu. Točka »Si v Afriki ali Evropi?« je namenjena 
predstavitvi Periadriatske prelomne cone, rastlinskemu svetu in svetu ptic. Na poligonu »Vodna 
energija Bistrice« se lahko najmlajši obiskovalci igrajo ob vodnem toboganu, starejši pa se v učil-
nici ob potoku učijo na izkustven način. Na Peci se ob zgornji postaji kabinske žičnice vzpostavlja 
panoramski info center z »Geo-vrtom« in tematskimi potmi »Okno s pogledom v ledeno dobo«, 
»Potovanje skozi geološki čas« in »Kralj Matjaž«. Ob planinski koči na Košuti bo postavljen igralni 
park, v Železni Kapli (Bad Eisenkappel) se bodo obiskovalci informirali na »Plezalnem vrtu«. 
Ob Dravograjskem jezeru je postavljena »Bobrčkova pot«, ki je namenjena predstavitvi živega 
sveta Dravograjskega jezera, v bližnjem dvorcu Bukovje pa bo na ogled postavljena razstava s 
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predstavitvijo minerala dravita in reke Drave. »Tematska pot Ravne« je del geo-obhodnice in 
vključuje še novi interpretacijski center Geoparka Karavanke na gradu Ravne in razstavo »Blaž 
Mavrel - koroški bukovnik« v šoli na Strojni. V opuščeni podružnični šoli v Koprivni je nastal 
nov interpretacijski center za oživitev domačih obrti in astronomije. Na Gori svete Heme bo 
nadgrajena romarska pot. Občina Prevalje je vzpostavila kolesarsko info točko, kjer so s pomočjo 
aplikacije na voljo turistične informacije, vsebine in ponudba celotnega Geoparka Karavanke. 
V kozolcu na Poljani, ki predstavlja stavbno dediščino ter izhodišče za daljinsko pohodno pot, 
je urejena fotogalerija s prikazom geološke, naravne, sakralne, kulturne in tehniške dediščine, 
obiskovalci pa lahko z uporabo virtualnih očal prehodijo pohodne poti.

V Geoparku Karavanke poleg številnih promocijskih gradiv in aktivnosti nastajajo številna 
interpretacijska gradiva in materiali. Tako je najmlajšim obiskovalcem namenjena knjižica 
»Geopark Karavanke: uganke, zavozlanke in premetanke«, za malo starejše so nastali »Geološki 
zakladi Geoparka Karavanke« ter serija priročnikov (Mi smo UNESCO, Utrip narave, Tla pod 
našimi nogami, Raziskujmo svet travišč, Voda in kamen – neločljivo povezana dela narave, Fosili 
– zgodbe iz geološke preteklosti, Minerali in kristali – čudovite stvaritve narave) s številnimi 
predlogi doživljanja narave in eksperimentov ter poskusov. Pripravljeni so bili tudi različni inter-
pretacijski – didaktični pripomočki (Geopark Karavanke: zbirka kamnin, igra »Ali me poznaš?«, 
puzzle, GEOspomin ...) Nastala je tudi monografija Geopark Karavanke: skrivnosti zapisane v 
kamninah, zraven številnih strokovnih in znanstvenih člankov je izšla še tematska številka revije 
Proteus – Geopark Karavanke. Posnete so bile številne oddaje, Televizija Slovenije je v okviru 
oddaje Naravni parki Slovenije posnela tri dokumentarne oddaje o Geoparku Karavanke.

18.3  SKLEP

Karavanke UNESCO Globalni Geopark na 1067 km2 predstavlja območje izjemne geo-
loške in geomorfološke dediščine, redke narave s prepletom bogate kulture in kulturne dediščine. 
Le-ta območje povezuje, z ustanovitvijo čezmejnega geoparka pa se prične udejanjati tudi skupno 
ohranjanje, promocija in izobraževanje ter intenzivnejši razvoj trajnostnega geoturizma. Geopark 
Karavanke je ustanovilo štirinajst obmejnih občin ob podpori institucij s področja regionalnega 
razvoja, varstva narave in kulture. Leta 2019 se ustanovi Evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje »Geopark Karavanke«. Na območju, poleg dveh glavnih geo-ponudnikov in dveh 
info centrov, nastajajo nove ponudbe in programi, opremljajo se nove interpretacijske točke in 
poti. Geopark Karavanke tako postaja vse bolj prepoznaven in pomemben na svojem področju 
delovanja ter povezovalni člen razvoja sonaravnega turizma. Z razvojem Geoparka Karavanke je 
v regiji vidno naraščanje števila skupnih čezmejnih projektov, programov in produktov, krepi 
se regionalna čezmejna identiteta, odvija se vedno več čezmejnih dvojezičnih dogodkov, krog 
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ozaveščenih obiskovalcev, prebivalcev in mladih glasnikov Geoparka Karavanke postaja vedno 
večji. Bogata geološka dediščina stopa v ospredje kot element sodelovanja in povezovanja na novih 
vsebinah in temah, na področju varstva, popularizacije in izobraževanja o pomenu njenega ohra-
njanja. Te vsebine so tudi temelj za razvoj novih priložnosti in zgodb, zgodb razvoja geoturizma 
čezmejnega območja. Izjemna narava daje tako nove izzive in razloge za še močnejše čezmejno 
povezovanje in gradnjo skupne prepoznavnosti UNESCO geoparka, ki je že prepoznana in vidna 
doma, predvsem pa v tujini.

Slika 18.5: Didaktična, interpretacijska, promocijska gradiva Geoparka Karavanke. • SAMO JENČIČ
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19  

REGIJSKI PARK POHORJE – REŠITEV  

ZA NARAVOVARSTVENE IN RAZVOJNE 

IZZIVE POHORJA?

19.1  UVOD

Pohorje po navadi pojmujemo kot hribovje med Dravskim poljem na vzhodu, Mislinjsko 
dolino na zahodu, Dravsko dolino na severu in Vitanjskim podoljem na jugu (Žiberna in Zajc 
2020). Podrobna omejitev Pohorja je nekoliko težja predvsem na območju Podpohorskih goric, 
v tem članku pa pri statističnih podatkih (če ni drugače navedeno) uporabljamo omejitev, ki se 
uporablja v sklopu analiz, načrtov in aktivnosti Partnerstva za Pohorje po kateri Pohorje obsega 
765,01 km2 (prikazano na sliki 19.1).

Pohorje je geološko del Centralnih Alp in se že po matični podlagi bistveno razlikuje od ve-
čine slovenskega gorskega in hribovitega sveta. Jedro pohorskega masiva je sestavljeno iz magmat-
skih kamnin, predvsem granodiorita in dacita, obkrožajo pa ga metamorfne kamnine gnajs, amfi-
bolit, serpentinit, eklogit in marmor (Trajanova 2020). Površje ovršnega dela Pohorja (nad 1200 
metrov nadmorske višine) je relativno umirjeno. Kopasti vrhovi, najvišji segajo le malce preko 
1500 metrov nadmorske višine, se z enakomerno položnimi pobočji polagoma vzpenjajo nad sle-
mena. Med vrhovi so široko raztegnjena sedla in plitve kotanje. Zaradi neprepustnih tal voda po-
gosto zastaja, posledica tega so značilna in pogosta šotna in prehodna barja z majhnimi jezeri in 
barjanskimi gozdovi, ki so mestoma obdani s šotnimi smrekovimi gozdovi. Pod približno 1200 
metrov nadmorske višine površje prehaja v razčlenjen, močno razgiban svet z ostrimi grebeni in 
strmimi grapami. Od osrednjega hrbta se številni potoki enakomerno raztekajo na vse strani po 
vse globlje zajedenih grapah. Padavin je na Pohorju manj (do 1600 mm) kot v drugih delih slo-
venskega hribovitega sveta, vendar se je tu, prav zaradi kamninske podlage, razvilo najgostejše, na-
jizdatnejše in najbolj stanovitno vodno omrežje v Sloveniji (Žiberna in Zajc 2020).
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Vršna pobočja Pohorja so pokrita s strnjenimi gozdovi, ki jih prekinjajo le območja turistične 
infrastrukture (smučarska središča) ter pohorske planje – travišča, nastala s krčenjem gozdov za-
radi potrebe po paši. Nižje sledi pas samotnih kmetij z zemljišči v celkih. Vznožje Pohorja, pred-
vsem zahodni in južni del, je gosteje poseljeno. Včasih so tu prevladovale kmetije, danes pa je to 
vse bolj urbanizirano podeželje z nekaj večjimi naselji.

Najstarejše dokaze o človekovem poseganju v pohorski svet predstavljajo najdbe raznih ka-
mnitih orodij iz obdobja od poznega 5. do 4. tisočletja pred našim štetjem. Že rimski živelj je po-
seljeval tudi višje ležeče predele Pohorja (Gulič 2020). Od sredine 12. stoletja do 15. stoletja so se 
pomnožile samotne kmetije, nastali so trgi, višinska kolonizacija pa je dosegla največji obseg že do 
14. stoletja (Gams 1959). Vpliv človeka na pohorsko naravo se je bistveno intenziviral v 18. sto-
letju, ko sta se na Pohorju začela fužinarstvo in steklarstvo. V dobi razcveta glažut in fužin, ki so 
porabile ogromno oglja, je prišlo do razmaha oglarjenja in velike porabe lesa iz pohorskih gozdov, 
kar je bistveno vplivalo na njihovo stanje (Cenčič 2020) ter posledično na stanje habitatov števil-
nih gozdnih pa tudi vodnih vrst. V 19. stoletju je postala vse pomembnejša gospodarska panoga 
pridobivanje hlodovine in lesa s spravilom po vodnih drčah in transportom s splavi po reki Dravi. 
Konec 19. stoletja so se na Pohorju pojavile prve markacije, počasi pa tudi prva letovišča (Gulič 
2020). Po drugi svetovni vojni so turizem, predvsem izgradnja smučišč in turističnih kapacitet, 
korenito zaznamovali podobo in naravo Pohorja. Vplivi na pohorsko naravo (fratarjenje (predsta-
vlja način obnavljanja gozda s smreko po goloseku in nekajletnem kmetovanju), paša, oglarjenje, 
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Slika 19.1: Območje Pohorja s posebnimi varstvenimi območji Natura 2000 in območjem 
predlaganega Regijskega parka Pohorje.
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glažute, vodne drče, gozdarstvo, turizem in rekreacija, energetika) so bili v preteklosti zelo inten-
zivni, zato izrazito zaznamujejo sedanje stanje narave ter bodo vplivali tudi na njeno prihodnost.

19.2  NARAVOVARSTVENI IZZIVI POHORJA

Kljub opisanim vplivom in pritiskom se Pohorje še vedno ponaša z nadpovprečno abiotsko, 
biotsko in pokrajinsko raznovrstnostjo ter z zgostitvijo in raznolikostjo naravnih vrednot (Grmov-
šek s sodelavci 2020). Zaradi visoke naravovarstvene pomembnosti in ogroženosti je na podlagi 
Zakona o ohranjanju narave, Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), 
Uredbe o ekološko pomembnih območjih ter Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
varovan velik del hribovitega območja ter nekateri predeli vznožja, predvsem območja vodotokov. 
Nekaj manj kot 360 km2 oziroma 47,03 % Pohorja je del evropskega ekološkega omrežja Natura 
2000 (omrežja posebnih varstvenih območij, ki je namenjeno ohranjanju živalskih in rastlinskih 
vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka). V enajstih 
Natura 2000 območjih na Pohorju se prednostno ohranja ugodno stanje številnih ogroženih kva-
lifikacijskih vrst in habitatnih tipov.

Na Pohorju je določenih pet ekološko pomembnih območij (območij habitatnega tipa, dela 
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske ra-
znovrstnosti) ter 427 naravnih vrednot (redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov ter 
drugih vrednih pojavov, sestavin oziroma delov žive ali nežive narave, naravnih območij ali de-
lov naravnega območja, ekosistemov, krajine ali oblikovane narave). Večji del Pohorja trenutno 
nima statusa zavarovanega območja. Skupno je sicer zavarovanih 196 območij; od tega je 7 narav-
nih rezervatov, vendar pa vsa zavarovana območja obsegajo le neznaten del Pohorja. Čeprav prva 
prizadevanja za zavarovanje Pohorja segajo že v daljno leto 1920 (Spomenica odseka za varstvo 
prirode in prirodnih spomenikov 1920), le to do danes še ni bilo zavarovano kot naravni park 
(Lešnik Štuhec in Gulič 2020). Predstavniki naravovarstvene stroke (Zavod Republike Slovenije 
za varstvo narave in nevladne organizacije s tega področja) in posamezne lokalne skupnosti so si 
že večkrat in si trenutno ponovno prizadevajo za zavarovanje naravovarstveno najvrednejšega dela 
Pohorja kot Regijski park Pohorje. Aktualen predlog Regijskega parka Pohorje vključuje 4903,53 
ha površin in obsega večji del ovršja Pohorja nad 1200 metrov nadmorske višine (Grmovšek s so-
delavci 2020).

Ohranjen življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst je izrednega po-
mena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in funkcionalnosti ekosistemov, ki zagotavljajo najšir-
ši spekter ekosistemskih storitev za človeka. Naravo Pohorja danes ogrožajo številni posegi in de-
javnosti, ki so rezultat načrtovanih in nenačrtovanih aktivnosti posameznikov, podjetij in služb, 
ki delujejo na tem območju oziroma z njim upravljajo. Ključne grožnje in pritiski na varovane in 
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ogrožene živalske in rastlinske vrste, njihove habitate in naravne vrednote so (Gulič s sodelavci 

2016; Gornik s sodelavci 2020): 

- zmanjševanje, fragmentacija in slabšanje kakovosti habitatov varovanih in ogroženih vrst 

zaradi umeščanja novih objektov (namenjenih predvsem turizmu, rekreaciji, prometu, 

energetiki, poselitvi) in povečevanja intenzivnosti neprimernih dejavnosti (vožnja z 

motornimi vozili v naravnem okolju, povečevanje neusmerjanih prostočasnih dejavnosti 

v naravnem okolju, prekomerno nabiralništvo, povečevanje obiska ranljivih območij (v 

neustreznem času)); 

- spreminjanje traviščnih in barjanskih površin v gozd zaradi naravnega procesa sukcesije in 

opuščanja primerne rabe;

- izsuševanje barjanskih površin in poslabševanje ugodnega ohranitvenega stanja vodnih 

biotopov;

- neugodno razmerje razvojnih faz gozda,

- neprimerne gozdarske prakse,

- intenzifikacija rabe kmetijskih površin, še posebej travniških, ter neprimerne kmetijske 

prakse, 

- prekomerna in tehnično neustrezna raba vode (male hidroelektrarne, zasneževanje),

- togo utrjevanje strug vodotokov ter omejevanje prehodnosti za vodne organizme,

- vnašanje in širjenje invazivnih tujerodnih vrst.

Navedene grožnje in pritiski se v zadovoljivi meri ne omejujejo tudi zaradi nekoordiniranega 

urejanja in upravljanja prostora, neučinkovitega naravovarstvenega nadzora oziroma odsotnosti 

neposrednega nadzora v naravi, nezadostne ozaveščenosti in informiranosti obiskovalcev, neustre-

zne in nestimulativne kmetijske politike. V Sloveniji ne izvajamo aktivnega oziroma direktnega 

upravljanja naravnih vrednot ter ekološko pomembnih območij. Upravljanje z varovanimi obmo-

čji (ekološkim omrežjem Natura 2000) v Sloveniji temelji na sektorskem upravljanju. To pomeni, 

da so za vsako območje Natura 2000 prepoznani ključni sektorji, ki z naravo in njenimi dobrina-

mi upravljajo skladno s svojo sektorsko zakonodajo ter skladno s podrobnejšimi in konkretnimi 

usmeritvami, podanimi v operativnem programu in naravovarstvenih smernicah Zavoda Repu-

blike Slovenije za varstvo narave (Gulič s sodelavci 2016). V operativnem Programu upravljanja 

območij Natura 2000 v Sloveniji 2015–2020 (2015) so kot ključni sektorji na Pohorju navedeni 

gozdarstvo in lovstvo, kmetijstvo, upravljanje z vodami in varstvo narave.
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Na podlagi analiz v projektu Suport (več na https://www.projektipohorja.si/projekti/pro-
jekt-suport/o-projektu/) se ocenjuje, da večina aktivnosti za zmanjševanje groženj in pritiskov 
poteka, vendar je vprašljiva časovna dinamika in medsebojno povezovanje sektorjev. Določe-
ne izstopajoče grožnje za doseganje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na 
tem območju nimajo zadovoljivega sektorskega okvirja oziroma je njihova pristojnost omeje-
na in zabrisana. Pomanjkanje medsektorskega povezovanja se kaže v neusklajeni rabi prostora 
tako na ravni rabe naravnih virov, varstva narave, turizma in prostorskega načrtovanja (Gulič s 
sodelavci 2016).

Na območju obstaja veliko število različnih interesov, ki jih je treba nenehno in sproti 
usklajevati, aktivnosti pa nadzorovati in usmerjati. Zato je najprimernejši in najbolj celostni 
ukrep varstva narave za naravovarstveno najpomembnejši del Pohorja zavarovanje v obliki regij-
skega parka z aktivnim upravljanjem območja. Vseh naravovarstvenih ciljev na tem območju, 
pa tudi trajnostnega razvoja ter uravnoteženega razvijanja parkovne infrastrukture namreč ni 
mogoče doseči z drugimi razpoložljivimi ukrepi, ki jih določa Zakon o ohranjanju narave. Na-
ravne danosti in velika priljubljenost območja med obiskovalci in prebivalci ponujajo tudi pri-
ložnost za kakovostno interpretacijo narave v najširšem smislu in za najširši krog ljudi. Podlaga 
za to pa je tudi formalna ureditev statusov varovanja kot regijski park.

19.3  RAZVOJNI IZZIVI POHORJA

Danes na Pohorju lahko govorimo zlasti o treh gospodarskih panogah, ki so ključne za njegov 
razvoj: turizem, kmetijstvo in gozdarstvo (Gornik s sodelavci 2020). To velja predvsem za njegovo 
hribovito osrednje območje. Industrija in storitvene dejavnosti so močnejše gospodarske panoge 
v večjih krajih, predvsem ob vznožju Pohorja. 

Večina prebivalstva Pohorja je zgoščena ob njegovem vznožju ter v nekaj večjih krajih na Po-
horju (Lovrenc na Pohorju, Ribnica na Pohorju, Šmartno na Pohorju). Velik del prebivalstva ne 
dela na Pohorju, temveč v večjih urbanih središčih v okoliških dolinah in kotlinah. Število pre-
bivalstva na Pohorju pada, med letoma 2010 in 2020 je upadlo za 1,96 % (Gornik s sodelavci 
2020). Največji upad beležijo območja severnega Pohorja, predvsem v občinah Ribnica na Po-
horju, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Vuzenica. Gre za poselitev in naselja, ki so daleč od večjih ur-
banih središč, ki nudijo zaposlitve, so težje dostopna, na višjih nadmorskih višinah. Prav zaradi 
upadanja prebivalstva ter racionalizacije poslovanja v teh območjih krnijo celo obstoječe storitve 
za prebivalstvo (na primer bančne in poštne) (Gornik s sodelavci 2020). Po drugi strani je v veči-
ni naselij ob vznožju Pohorja opazen porast prebivalstva na račun suburbanizacije. Za dolgoroč-
no ohranjanje pohorske kulturne pokrajine, pa tudi narave, bo nujno ohraniti poselitev tudi na 
trenutno manj atraktivnih območjih Pohorja. Zaradi omejenih možnosti je turizem eden redkih 



19 · REGIJSKI PARK POHORJE – REŠITEV ZA NARAVOVARSTVENE IN RAZVOJNE IZZIVE POHORJA?  

koroška – od preteklosti do perspektiv 287

potencialnih generatorjev zaposlitev na teh območjih (Gornik s sodelavci 2020). Vendar pa ima 
lahko tudi neustrezno načrtovan turistični razvoj za krajevno prebivalstvo več negativnih kot 
pozitivnih posledic ter ima bistvene negativne vplive na naravo in okolje.

Turizem ima sicer na Pohorju več kot stoletno tradicijo (Lešnik Štuhec s sodelavci 2021). 
Začetki segajo na območje Lovrenca na Pohorju, ki je zaradi svoje geografske lege dobil leta 
1872 prestižni status evropskega klimatskega zdravilišča. Penzion Büttner, kasneje Bitner, so 
obiskovali visoki vojaški oficirji, ki jim je prihod olajšala vzpostavljena trasa južne železnice. 
Prvi turisti pohodniki so se pojavili na Pohorju kmalu po odprtju Ruške in Mariborske koče 
(Teržan 1967). Območje je mednarodno zaslovelo z organizacijo FIS-a tekmovanj za ženske 
(1963/64), pozneje poimenovano Zlata lisica. Prva žičnica je na Mariborskem Pohorju zače-
la obratovati že leta 1950, 1957 ji je sledila Pohorska vzpenjača. V zadnjih letih je Mariborsko 
Pohorje pestilo mnogo izzivov in le upamo lahko, da se bodo v nadaljevanju novi lastniki turi-
stičnih objektov znali povezati, skupaj nagovoriti ciljne skupine obiskovalcev in tako povrniti 
Pohorju nekdanji sloves. Turizem se je s Senjorjevim domom (1932), pozneje obnovljenim v 
Ribniško kočo, razvil tudi na Ribniškem Pohorju, pa tudi v vasi Ribnica, kjer danes podjetje 
RBS turizem uspešno vodi med drugimi tudi outdoor aktivnosti. Na Kopah se je turizem za-
čel razvijati s Kočo pod Kremžarjevim vrhom (1937) in Grmovškovim domom. Danes Gorski 
center Kope posluje pod vodstvom podjetja Vabo, ki ponuja celoletno ponudbo outdoor aktiv-
nosti tako individualnim gostom kot poslovnim in drugim skupinam. Na Rogli so pohodniki 
lahko že leta 1934 prespali na Koči na Pesku, v 80. letih 20. stoletja pa je bil zgrajen hotel Pla-
nja. Športni center Rogla in Terme Zreče pod vodstvom podjetja Unitur predstavljata že nekaj 
let eno največjih smučarskih in termalnih središč v Sloveniji. S Potjo med krošnjami in drugi-
mi izkustvenimi možnostmi za obiskovalce je Rogla privlačna skozi vse leto. Turizem na Treh 
kraljih se je začel s Planinskim domom pri Svetih treh kraljih leta 1935. Novi planinski dom 
pri Treh kraljih, zgrajen leta 1959, je bil nekaj let za tem preimenovan v Štuhecov dom. Danes 
Smučišče Jakec s Hotelom Jakec omogoča celoletno turistično ponudbo na Bistriškem Pohor-
ju. Ob omenjenih gorskih centrih je treba izpostaviti tudi številne manjše ponudnike, ki po-
membno sooblikujejo privlačno zeleno ponudbo Pohorja in omogočajo oddih in rekreacijo od 
vznožja do pohorskega sredogorja. Prav kolesarske povezave z daljinskimi potmi kot sta Dra-
vska kolesarska pot in Štrekna v dolinah, v navezi z gorskimi kolesarskimi potmi – kolesarsko 
transverzalo, povezovalnimi enoslednicami in kolesarskimi parki, omogočajo celoletno ponud-
bo kolesarjenja različnim ciljnim skupinam, ki pričakujejo celovita, kakovostna, varna in zau-
panja vredna doživetja. 

Skoraj tri četrtine Pohorja prekriva gozd, le dobrih 20 % je kmetijskih površin, od teh je 
približno 80 % travnikov in pašnikov. Prevladujejo zasebni gozdovi (70 %), državnih gozdov 
je slaba tretjina (29 %) (Gulič s sodelavci 2011). V študiji Stanje kmetijstva na projektnem ob-
močju Pohorje je bil socioekonomski tip kmetij po Kovačiču (1996) analiziran na 88 naključno 
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izbranih kmetijah. 43 % kmetij je bilo mešanih, 36 % čistih, 10 % dopolnilnih in prav tako 10 
% ostarelih. Z dopolnilnimi dejavnostmi (predvsem turizmom in predelavo lesa) se je ukvarja-
la le četrtina kmetij, kar nakazuje na velik potencial. Vendar pa so pri mešanih in dopolnilnih 
kmetijah člani družine zaposleni tudi izven kmetije in na teh kmetijah je posledično zanimanje 
za dopolnilne dejavnosti nižje. Kljub temu, da so navajani podatki že precej stari, pripravljavci 
Strategije razvoja Pohorja na podlagi intervjujev s ključnimi organizacijami, ki so pristojne za 
zbiranje in interpretacijo podatkov s področja kmetijstva in gozdarstva, ocenjujejo, da je trenu-
tno stanje še vedno zelo primerljivo (Gornik s sodelavci 2020).

Veliko razvojno težavo ob že omenjenem nepovezanem in pomanjkljivem sektorskem na-
črtovanju in upravljanju predstavlja tudi administrativna razdrobljenost Pohorja. 16 pohorskih 
občin je razdeljenih v tri statistične regije (podravsko, koroško, savinjsko). V preteklosti je sicer 
bila že večkrat izražena namera po povezovanju pohorskih in obpohorskih občin, izdelanih je 
bilo več strateških in razvojnih dokumentov Pohorja (Lešnik Štuhec s sodelavci 2021), vendar 
nepovezanost in razdrobljenost še vedno ostajata pomembna izziva območja. V letu 2019 so 
se 19 pohorskih in obpohorskih občin, tri regionalne razvojne agencije, trije zavodi s področ-
ja razvoja in turizma ter tri največja turistična podjetja povezali v Partnerstvo za Pohorje. Cilji 
partnerstva so: 

- Pohorje kot zeleno destinacijo približati drugim podobnim destinacijam v razviti Evropi; 

- pripraviti skupno vizijo in strategijo razvoja ter oceniti vrednost potrebnih investicij za  
celotno območje;

- oblikovati manjše projekte za promocijo celotnega območja;

- razvoj komunalne, cestne in turistične (kolesarske, pohodniške in druge poti, žičnice, …) 
infrastrukture ter

- sistemsko upravljanje celotnega Pohorja kot turistično-naravnega parka« (Partnerstvo za 
Pohorje 2021).

Leta 2020 je Partnerstvo za Pohorje potrdilo Strategijo razvoja Pohorja, razvojni strateški do-
kument, ki ima tri strateške cilje: 

- Pohorje – mednarodno priznana destinacija;

- Pohorje – prijazno za bivanje in

- Pohorje – zelena oaza. 

Nosilni projekt prvega cilja je vzpostavitev destinacije Pohorje, nosilni projekt slednega cilja 
pa ustanovitev naravnega parka Pohorje (Gornik s sodelavci 2020).
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19.4  REGIJSKI PARK POHORJE IN ZELENI TURIZEM KOT 
RAZVOJNA PRILOŽNOST POHORJA

Namen vzpostavitve Regijskega parka Pohorje je varstvo naravnih vrednot, biotske raznovr-
stnosti, habitatnih tipov in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter krajinske pestrosti, s tem 
pa hkrati usmerjanje rekreacijskih aktivnosti v naravi, doživljanje in interpretacija narave, prav 
tako pa tudi usmerjanje razvoja naravovarstveno sprejemljivih gospodarskih dejavnosti na obmo-
čju. Razvojna usmeritev predlaganega Regijskega parka Pohorje je spodbujanje trajnostnega in so-
naravnega, s cilji ohranjanja narave skladnega razvoja ob hkratnem zagotavljanju razvojnih mož-
nosti prebivalstva (Grmovšek s sodelavci 2020). Regijski park Pohorje bi obsegal naravovarstveno 
najvrednejše in hkrati najobčutljivejše predele Pohorja, ki imajo tudi izredno pomembno doživ-
ljajsko in simbolno vrednost. Urejeno, upravljano in ohranjeno območje Regijskega parka Pohor-
je bi lahko imelo predvsem s svojo ekosistemsko, doživljajsko in simbolno vrednostjo pomembno 
vlogo pri usmerjanju in razvoju turizma, kmetijstva in gozdarstva ter nanje vezanega gospodarstva 
na Pohorju.

Pri uresničevanju razvojnih ciljev ima upravljalec zavarovanega območja predvsem povezoval-
no in spodbujevalno vlogo, saj je razvoj odvisen tudi od vseh ostalih javnih in zasebnih nosilcev 
razvoja (Groznik Zeiler 2011). Prav povezovanje in sodelovanje Regijskega parka Pohorje z načr-
tovano Destinacijo Pohorje ter Akademijo s Pohorja v povezavi s kolektivno blagovno znamko S 
Pohorja (Lešnik Štuhec s sodelavci 2021) lahko prinese širšemu območju Pohorja prepoznavnost 
zelene, dostopne in kakovostne destinacije – za odklop od vsakdanjega stresnega življenja z umir-
jenim doživljanjem narave in gozdnega potopa, po drugi strani pa kakovostno rekreacijo med šir-
nimi gozdovi in urejenimi poligoni za prepoznane ciljne skupine obiskovalcev, ki cenijo visokoka-
kovostne ekosistemske storitve (čist zrak, čista in pitna voda v naravi (in iz pipe), rodovitna prst, 
čebele in drugi opraševalci, zdravi gozdovi, lepa pokrajinska podoba), ki gradijo krajevno doda-
no vrednost območja. Z vizijo trajnostnega razvoja ‚zelene‘ turistične ponudbe, tesno povezane 
z upravljanjem Regijskega parka Pohorje, se poskuša najti tako za naravo kot tudi za prebivalce 
Pohorja bolj kakovostno prihodnost. Destinacija Pohorje lahko v tesnem sodelovanju Regijske-
ga parka Pohorje in destinacijske management in marketing organizacije (DMMO) Destinacija 
Pohorje, v sklopu katere bi poslovala Podjetniški podeželski inkubator in Akademija s Pohorja, 
omogoči kakovostno in celovito povezano bivalno okolje in privlačno zeleno destinacijo za obisk, 
delo in bivanje. 

Zadovoljni domačini so najboljši dokaz uspešnega poslovanja vsake destinacije, zato bi mo-
rale biti prve aktivnosti sodelujočega in vključujočega zelenega razvoja turistične in s turizmom 
povezane ponudbe Pohorja usmerjene v nove priložnosti na področju podjetništva, celovitega 
upravljanja narave in kakovosti življenja v krajevnem okolju. Model DMMO Destinacija Pohor-
je naj bi temeljil na petih centrih (Lešnik Štuhec 2021), in sicer za kakovost, trženje, doživetja, 
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raziskave in razvoj ter upravljanje turistične infrastrukture, ki bi poslovali skozi aktivnosti istoi-
menskih delovnih skupin. Vanje povezani deležniki Pohorja bi na ta način lahko udejanjali lastne 
in skupne destinacijske interese. Prav skupni interesi in aktivno sodelovanje povezanih treh regij-
skih turističnih organizacij v DMMO Destinacije Pohorje naj bi pripeljali do celovite mednaro-
dno prepoznane zelene Destinacije Pohorje, ki bi nagovarjala izbrane ciljne skupine obiskovalcev 
s pomočjo delovne skupine za trženje. Dober primer uspešne destinacije z (za)varovano naravo je 
na primer destinacija Bavarski gozd v Nemčiji, ki skupaj s čezmejnim parkom Šumava predstavlja 
eno večji (za)varovanih območij v Evropi, istočasno pa tudi enega največkrat izbranih potovalnih 
ciljev (ne le nemških gostov), o čemer pričajo izjemne številke prihodov in nočitev gostov.

Za celovito kakovost ponudbe bi skrbela delovna skupina za kakovost, ki ob celostnem design 
managementu destinacije (destinacijska in kolektivna blagovna znamka), vidnem v vseh možnih 
promocijskih klasičnih in digitalnih orodjih, poskrbi za stalno usposabljanje kadra in dvig kako-
vosti ponudbe vseh vrst ter njeno certificiranje s kolektivno blagovno znamko S Pohorja. Delovna 
skupina za doživetja v verige vrednosti poveže posamezna doživetja pri ponudnikih in zasnuje pri-
vlačno ponudbo ter po meri oblikovane aktivnosti v naravi za različne ciljne skupine obiskovalcev. 
Delovna skupina za raziskave in razvoj po eni strani skrbi za projekte na zalogo, po drugi pa za ce-
lovito usklajen portal Destinacije Pohorje, ki omogoča pregled ponudbe povezanega Pohorja skozi 
informiranje, komuniciranje, trženje, prodajo in logistiko vodenih doživetij tako butične narave, 
doživetij kot outdoor aktivnosti. Prav tako skrbi za usmerjanje turističnih tokov, spremljanje sta-
nja nosilne zmogljivosti v prostoru in podobno, s čimer lahko preprečimo konfliktne situacije in 
omilimo odnose med nosilno zmogljivostjo narave in človeškimi aktivnostmi, pa tudi med raz-
ličnimi vrstami rabe v prostoru. Delovna skupina za upravljanje turistične infrastrukture poskrbi 
za celovito urejeno in signalizirano infrastrukturo, pa tudi za njene orientacijske, informacijske in 
interpretacijske vsebine. Ključno je med drugim skupno upravljanje opreme in naprav, ki omogo-
čajo vrhunske prireditve in dogodke, prav tako opreme za skupno zeleno kartico, ki bo povezala 
ponudbo in domačinu ter obiskovalcu omogočila enostaven nakup povezanih storitev in doživetij 
(Lešnik Štuhec s sodelavci 2021).

19.5  SKLEP

Ideja o zavarovanju vršnega dela Pohorja v obliki regijskega parka je, v okviru širših priza-
devanj za oživitev, razvoj in ustrezno upravljanje celotnega območja, v zadnjih nekaj letih znova 
postala zelo živa. Številne aktivnosti in strokovne podlage potrjujejo smotrnost in upravičenost 
ustanovitve Regijskega parka Pohorje. Glede na razpoložljive ukrepe Zakona o ohranjanju nara-
ve je ta status najprimernejši in najbolj celovit, seveda z nujnim aktivnim upravljanjem, ki s traj-
nostnimi sonaravnimi praksami išče ravnotežje med varovanjem narave in razvojnimi možnostmi 



19 · REGIJSKI PARK POHORJE – REŠITEV ZA NARAVOVARSTVENE IN RAZVOJNE IZZIVE POHORJA?  

koroška – od preteklosti do perspektiv 291

prebivalstva (Grmovšek s sodelavci 2020). Ob tem je v kontekstu vizije in razvojne strategije ob-
močja ključna upravljavčeva povezovalna in spodbujevalna vloga, ki bo prispevala (Lešnik Štuhec 
s sodelavci 2021) k oblikovanju enovite, vključujoče, zelene in pametne Destinacije Pohorje, v 
kateri z roko v roki delujejo naravovarstvo, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem in druge pomembne 
gospodarske dejavnosti ter raznolike iniciativne skupine in posamezniki.
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20   

GEOGRAFSKI VIDIKI  

VOLITEV NA KOROŠKEM

20.1  UVOD

Koroška tako po površini (1041 km2) kot številu prebivalcev (70.683) spada med manjše sta-
tistične regije v Sloveniji (Izbrani podatki ... 2021). Na njen demografski, gospodarski in druž-
beni razvoj pomembno vplivata obmejna lega in prometna odmaknjenost. Regija se v zadnjem 
desetletju sooča z negativnimi demografskimi trendi, med katerimi velja izpostaviti hitro staranje 
prebivalstva, upad prebivalstva zaradi odseljevanja in negativnega naravnega prirasta ter slabo izo-
brazbeno strukturo prebivalstva (Regionalni razvojni ... 2019; Izbrani podatki ... 2021). Koroška 
spada med razvojno ogrožene regije in obmejne regije s slabo prostorsko strukturo (Kušar in Bo-
bovnik 2019). Po razvitosti in indeksu razvojne blaginje se uvršča na osmo mesto med dvanajsti-
mi statističnimi regijami (Pečar 2017; Regionalni razvojni ... 2019). Na gospodarskem področju 
velja izpostaviti podpovprečno brezposelnost, vendar so podpovprečni tudi dohodki zaposlenih 
ter bruto domači proizvod na prebivalca (Izbrani podatki ... 2021). Največji razvojni problem re-
gije je slaba prometna dostopnost. Koroška ostaja edina regija v Sloveniji brez kilometra avtoceste, 
neprimerna in zastarela je tudi železniška infrastruktura.

Našteti problemi povzročajo nezadovoljstvo med ljudmi. Raziskave javnega mnenja (Pečar 
2017; Hafner -Fink 2018) kažejo, da Korošci izražajo primerjalno nižjo stopnjo zadovoljstva z živ-
ljenjem. Mnogi se čutijo zapostavljene in odrinjene. Večina jih meni, da regija zaradi mačehovske-
ga odnosa države (ta se najbolj neposredno kaže na primeru izgradnje tretje razvojne osi) izgublja 
konkurenčno prednost in razvojni potencial (Mladinska iniciativa ... 2021). 

Nezadovoljstvo in odrinjenost se pogosto kaže tudi na političnem področju v obliki večje ali 
manjše politične participacije. Brezovšek (1995) opredeljuje politično participacijo kot sodelo-
vanje v procesu vladanja. Z njo dobi posameznik priložnost, da je udeležen v procesu izbiranja 
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političnih voditeljev ter oblikovanja in uresničevanja vladne politike. Termin politična participaci-
ja zajema širok diapazon aktivnosti, med katerimi velja izpostaviti izvajanje aktivne volilne pravice 
(pravice voliti). Volitve omogočajo volivcem, da preko glasovalnega lističa izrazijo nezadovoljstvo 
nad razmerami. Pri tem velja poudariti, da se nezadovoljstvo lahko izrazi na različne načine. Na 
eni strani lahko vodi v odtujenost volivcev in volilno neaktivnost, ki se kaže v nizki volilni udelež-
bi ali večjemu deležu neveljavnih glasovnic (McAllister in Makkai 1993; Power in Garand 2007). 
Ponekod se dogaja ravno nasprotno. Nezadovoljstvo lahko prispeva k večji politični angažiranosti 
prebivalcev, ki se kaže v višji volilni udeležbi, podpori »alternativnim« političnim strankam ter 
predvsem v visoki podpori različnim lokalnim in regionalnim nestrankarskim kandidatnim listam 
(Boogers in Voerman 2010). Ponekod se nezadovoljstvo kaže v obliki velike podpore različnim 
populističnim političnim strankam in gibanjem. Rodríguez-Pose (2018) trdi, da je vzpon popu-
lizma v »nepomembnih krajih« (angleško places that don‘t matter) neposredna posledica občutka 
zapuščenosti, pomanjkanja priložnosti in odtujenosti.

Z raziskavo želimo preveriti, ali se obrobna lega, primerjalno nižja stopnja blaginje in zado-
voljstva ter pogosto omenjeni občutki zapostavljenosti in odrinjenosti Korošcev izražajo na poli-
tičnem področju, natančneje v volilnem vedenju, ki na Koroškem še ni bilo podrobneje proučeno. 
Na to vprašanje želimo odgovoriti z analizo volilnih izidov dozdajšnjih državnozborskih in lokal-
nih volitev v samostojni Sloveniji. Obe analizi smo opravili s primerjavo izidov na državni ravni 
in proučitvijo razlik znotraj regije. Dodatno nas je zanimalo, ali je od 90. let prejšnjega stoletja do 
danes prišlo do pomembnejših sprememb v prostorski razmestitvi izidov državnozborskih volitev 
in ali je tudi za Koroško značilen trend rasti števila nestrankarskih kandidatov in kandidatnih list 
na lokalnih volitvah.

20.2  METODOLOGIJA

Obravnavali smo niz volitev v Državni zbor (DZ) med letoma 1992 in 2018. Rezultate voli-
tev 1996 do 2018 smo pridobili na spletnih straneh Državne volilne komisije (Volitve v Državni 
zbor ... 2021), volitev 1992 pa iz drugih virov (Kropivnik 1998). Koroško regijo sestavljajo trije 
volilni okraji (Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Radlje), katerih zunanje meje se ujemajo z 
mejo koroške statistične regije, tako da nismo imeli dodatnega dela z urejanjem podatkov. Na rav-
ni volilnih okrajev smo proučili volilno udeležbo in izide političnih strank, ki so na posameznih 
volitvah presegle parlamentarni prag (preglednica 20.1), in jih primerjali z državnim in koroškim 
povprečjem. Rezultate smo grafično prikazali v obliki različnih grafikonov in zemljevidov, nareje-
nih s programskima orodjema Excel in ArcMap. Podrobnejšo prostorsko razmestitev volilnih izi-
dov pa smo proučili na ravni volišč: primerjali smo volitve 1996 (podatkov za volitve 1992 po vo-
liščih ni na voljo) in volitve 2018. Za čim bolj sintezni prikaz volilnih izidov smo volišča tipizirali 
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z metodo razvrščanja v skupine, pri čemer smo uporabili Wardovo hierarhično metodo, za mero 

različnosti pa kvadrat evklidske razdalje. Značilnosti dobljenih skupin smo proučili z odstopanji 

od povprečja, skupine poimenovali glede na strukturo volilnih izidov in strankarskih volilnih teles 

na kontinuumu levo–desno (na primer Kropivnik 1998), prostorsko razmestitev skupin pa prou-

čili s pomočjo kartografskega prikaza. Rezultate smo dodatno interpretirali s seznamom izvoljenih 

poslancev po okrajih ter z medijskimi objavami. 

V analizo lokalnih volitev smo vključili podatke o županskih volitvah med letoma 1998 in 

2018 ter podatke o volitvah v občinske svete med letoma 2006 in 2018, ki so dosegljivi na sple-

tnih straneh Državne volilne komisije (Lokalne volitve 2021). Analizirali smo podatke o volilni 

udeležbi in volilnih rezultatih za 12 koroških občin (Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mis-

linja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slo-

venj Gradec in Vuzenica). 

Preglednica 20.1: Kratice in imena obravnavanih političnih strank. 
DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije
DS Demokratska stranka
LDS Liberalna demokracija Slovenije
LGV Lista Gregorja Viranta
LMŠ Lista Marjana Šarca
LZJ-PS Lista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija
SDSS/SDS Slovenska demokratska stranka
SKD/NSi Slovenski krščanski demokrati/Nova Slovenija
SLS Slovenska ljudska stranka
SMC Stranka Mira Cerarja/Stranka modernega centra
SMS Stranka mladih Slovenije
SNS Slovenska nacionalna stranka
ZaAB/SAB Zavezništvo Alenke Bratušek/Stranka Alenke Bratušek
ZARES Zares – socialno liberalni
ZL/L Združena Levica/Levica
ZL/ZLSD/SD Združena lista/Združena lista socialnih demokratov/Socialni demokrati

20.3  DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE

20.3.1  VOLILNA UDELEŽBA

Volilna udeležba na Koroškem je vse od prvih volitev podobna tisti na državni ravni. Podo-

ben je tudi trend zmanjševanja udeležbe: leta 1992 je bila 84 odstotna, leta 2018 pa le še okrog 

55 odstotna, je pa zmanjšanje manj izrazito od državnega povprečja, še posebej na volitvah 2004. 
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Razlike med tremi koroškimi volilnimi okraji niso zelo velike (med 4 in 7 %), nekoliko nižja ude-
ležba pa je za celotno proučevano obdobje značilna za okraj Radlje. 

Podrobnejša primerjava skozi čas razkrije nekatere zanimivosti (slika 20.1). Tako je bil volil-
ni okraj Slovenj Gradec v obdobju 1992–2000 eden izmed okrajev s podpovprečno udeležbo, v 
obdobju 2004–2018 pa eden izmed okrajev z nadpovprečno udeležbo (glej tudi Rogelj in Tiran 
2014), kar odseva tudi v tretjem najnižjem koeficientu variacije v celotnem obdobju med volil-
nimi okraji v Sloveniji. Udeležba najbolj niha v okraju Ravne na Koroškem, kar je moč pripisati 
vplivu kandidature nekaterih v domačem okolju prepoznavnih posameznikov (glej na primer Jan-
kowski 2016). Na volitvah 2004 je bila tamkajšnja volilna udeležba, potem ko se je dotlej gibala 
okrog povprečja, 12. najvišja v državi. To spremembo gre pripisati kandidaturi domačina Mira 
Petka na listi SDS, nekdanjega novinarja in koroškega dopisnika Večera, ki je v politiko vstopil 
po tem, ko je bil tri leta prej brutalno pretepen, domnevno zaradi pisanja o stranpoteh tranzicije 
na Koroškem (to je poželo velik medijski odmev, v času volitev pa je potekalo sojenje). SDS je na 
volitvah v ravenskem okraju osvojila kar 42,8 % glasov, največ izmed vseh okrajev v celjski volil-
ni enoti, s čimer je bil Miro Petek izvoljen za poslanca. Na volitvah 2018 pa je v istem okraju, ki 
se je ponovno ponašal z relativno visoko volilno udeležbo, na listi SD kandidiral Jani Prednik, na 
zadnjem volilnem kongresu SD kandidat za predsednika stranke, sicer pa ravenski občinski sve-
tnik. Z 21,5 % glasov, kar je dvakrat več od strankinega rezultata na državni ravni, si je tudi on 
zagotovil sedež v parlamentu. 
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Slika 20.1: Volilna udeležba v koroških volilnih okrajih na volitvah v DZ med letoma 1992 in 
2018. 



20 · GEOGRAFSKI VIDIKI VOLITEV NA KOROŠKEM  

296 koroška – od preteklosti do perspektiv

20.3.2  DELEŽI GLASOV ZA PARLAMENTARNE STRANKE

Tako koroško regijo kot njene volilne okraje težko označimo kot politično jasno profilirane, 
saj volilni rezultati bistveno ne odstopajo od tistih na državni ravni. Prav tako nobenega izmed 
okrajev ne moremo označiti za “trdnjavo” katere od političnih strank, vsaj ne za daljše časovno 
obdobje. Stranke, ki so bile na Koroškem do zdaj nadpovprečno uspešne v primerjavi z rezultati 
na državni ravni, so zlasti stranke, ki jim je težje določiti položaj na političnem spektru (DeSUS) 
oziroma se uvrščajo na njegovo sredino, kot na primer novoustanovljene stranke (LGV, SMC). 
Z vidika osrednjega raziskovalnega vprašanja pa pozornost zbujajo razmeroma dobri izidi SNS in 
SDS, ki ju avtorji uvrščajo med populistične in skrajno desne stranke (Rooduijn s sodelavci 2019) 
(sliki 20.2 in 20.3).

Volilna podpora posameznim strankam po volilnih okrajih časovno precej niha. Pozitivna 
odstopanja od državnega povprečja lahko, podobno kot pri volilni udeležbi, pripišemo kandida-
turi v domačem okolju prepoznavnih kandidatov oziroma tako imenovanemu učinku poznanstva 
in sosedstva (Key 1949; Taylor in Johnston 1979; Červ 2015). Tako lahko odličen rezultat LDS 
na volitvah v DZ 1992, zlasti v ravenskem okraju, pripišemo kandidaturi Hermana Rigelnika, 
Mežičana in širši javnosti dobro poznanega politika in gospodarstvenika, ki je bil med letoma 
1992 in 1994 tudi predsednik slovenskega parlamenta. Nadpovprečne rezultate na Koroškem sta 
dosegali tudi SNS, zlasti v obdobju 2000–2008 – v slovenjegraškem okraju je na volitvah 2004 in 
2008 kandidiral predsednik stranke Zmago Jelinčič Plemeniti – in SD, ki je bila med letoma 2000 
in 2008 nadpovprečno uspešna v radeljskem okraju, kjer je v tem času županoval njihov tedanji 
član Alen Bukovnik, leta 2008 tudi izvoljen za poslanca, na volitvah 2018 pa celo v vseh okrajih, 
ko sta stranko zastopala na Koroškem in v širši javnosti dobro poznana Jani Prednik (Ravne na 
Koroškem) in Dominika Švarc Pipan (Radlje). Na Koroškem je bil doslej razmeroma uspešen tudi 
DeSUS, še posebej na volitvah 2008 po zaslugi Matjaža Zanoškarja, ki je bil takrat tudi slovenje-
graški župan. Razmeroma dobre izide je na Koroškem dosegala tudi SDS, še posebej leta 2004 v 
ravenskem okraju po zaslugi že omenjene kandidature Mira Petka. Omeniti velja še dober rezul-
tat stranke Zares v ravenskem okraju na volitvah 2008, od koder je prišla v parlament domačinka 
Irma Pavlinič Krebs, kar ji je uspelo tudi leta 2000 na listi LDS. 

Doslej manj uspešni stranki na Koroškem sta bili Levica in NSi, ki razen slednje na zanjo 
prvih volitvah 2000 še nista presegli državnega povprečja. Tudi LZJ-PS je na volitvah 2011, zlasti 
v ravenskem in radeljskem okraju dosegla razmeroma slab izid; bolje se je odrezala v Slovenj Grad-
cu, kjer je na njeni listi kandidiral že omenjeni Matjaž Zanoškar. 

20.3.3  PROSTORSKE ZNAČILNOSTI VOLILNIH IZIDOV

Podrobnejšo prostorsko strukturo izidov volitev v DZ 1996 razkrivajo rezultati razvrščanja 
volilnih izidov na ravni volišč, ki smo jih na podlagi dendrograma razvrstili v tri skupine (slika 
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Slika 20.2: Primerjava izidov volitev v DZ med Koroško in Slovenijo za posamezne politične stranke 
v obdobju 1992–2018 (prikazane so samo stranke, ki so se v obravnavanem obdobju vsaj dvakrat 
prebile v Državni zbor).
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20.4). Za prvo skupino volišč, ki obsega večino urbanih središč z njihovimi obmestji pa tudi večji 

del Pohorja in Dravske doline, je značilna zlasti nadpovprečna podpora glasov za LDS, zmagoval-

ko takratnih volitev, ter podpovprečna podpora SKD in SLS, zato smo jo poimenovali kot »bolj 

levo«. Druga skupina je nekoliko bolj razpršena in se večinoma razteza na podeželju (Uršlja gora, 

Strojna, Kozjak): tu je bila močna zlasti SLS (v povprečju 39,8 % glasov, kar je skoraj dvakrat več 

kot na povprečnem koroškem volišču); nadpovprečen, približno za tretjino boljši izid je dosegla le 

še SKD, ostale stranke pa podpovprečnega, zato smo jo poimenovali kot »bolj desno«. Tretja sku-

pina, ki je razširjena zlasti v Mežiški dolini in celotni občini Muta, pa je svetovnonazorsko precej 

pestra: na teh območjih so nadpovprečne rezultate dosegale SKD, SDS in ZLSD in sicer od tre-

tjino do polovico več od koroškega povprečja – na račun nekoliko slabšega izida za SLS in LDS 

(poimenovali smo jo »mešana skupina«). 

Na volitvah 22 let pozneje se je politično prizorišče tako v državi kot na Koroškem dodobra 

spremenilo, nekoliko pa tudi prostorska struktura volilnih izidov. Tudi na teh volitvah se kot naj-

bolj optimalna kaže razvrstitev volišč v tri skupine (slika 20.5). Za prvo skupino je značilna zlasti 

Slika 20.3: Primerjava izidov volitev v DZ med koroškimi volilnimi okraji in Slovenijo v obdobju 
1992–2018 (prikazane so le stranke, ki so na posameznih volitvah presegle parlamentarni prag).
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nadpovprečna podpora SDS, ki je sicer na Koroškem prejela največ glasov v kar več kot štirih pe-
tinah volišč. Ta stranka ima največ privržencev na odročnejšem podeželju, kjer je na volitvah 1996 
prevladovala SLS, ob tem pa je svojo podporo razširila tudi na nekatera območja, kjer so bile vča-
sih močne LDS, SKD ali ZLSD – denimo v Pameče, od koder izvira nedavna afera o koroških 
dečkih, ki jo je stranka veliko uporabljala v politične namene. V tej skupini volišč je prevlada SDS 
precej izrazita (v povprečju 39,3 % glasov), vse preostale stranke, razen NSi in LMŠ, pa dosegajo 
slabše izide od povprečja, zato smo jo poimenovali »bolj desna skupina«. Drugi dve skupini volišč 
lahko označimo za »bolj levi«. Prva od njiju obsega Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi in Mislinjo 
z okolico: zaznamuje ju zlasti nadpovprečen izid za LMŠ, ki je tam prejela 16,5 % glasov, kar je 
za dobro tretjino več od koroškega povprečja. Primerjava z zemljevidom iz leta 1996 razkriva, da 
je bila za ta območja nekoč značilna nadpovprečna podpora stranki LDS. Druga »bolj leva« sku-
pina volišč pa obsega središčne predele občin Dravograd, Ravne na Koroškem, Mežica in Črna 
na Koroškem: zaznamuje jo zlasti nadpovprečna podpora stranki SD, ki je na 12 voliščih prejela 
tudi največ glasov izmed vseh strank. Ta območja se delno prekrivajo s tistimi, kjer je na volitvah 
1996 dobre rezultate dosegla njena predhodnica, stranka ZLSD. Od takrat se je SD okrepila tudi 
v Dravogradu in Ravnah na Koroškem. Povečano podporo stranki na teh dveh območjih si lahko 
razložimo s kandidaturo dveh prepoznavnih kandidatov: Janija Prednika, poslanca v trenutnem 
sklicu parlamenta, izzivalca Tanje Fajon na zadnjem volilnem kongresu stranke in ravenskega ob-
činskega svetnika, ter Dravograjčanke in podpredsednice stranke Dominike Švarc Pipan (Minis-
ter Židan … 2018). 

Avtor vsebine: Jernej Tiran
Avtorja zemljevida: Boštjan Rogelj, Jernej Tiran
Vir: Volitve v Državni zbor ... 2021, Državna pregledna karta ... 2019
© 2021, ZRC SAZU
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Slika 20.4: Skupine koroških volišč glede na izide parlamentarnih strank na volitvah v Državni zbor 
1996 (volišče, ki ni obarvano, je vneseno v Register prostorskih enot, ni pa ga v podatkih Državne 
volilne komisije). 
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Iz obeh zemljevidov lahko razberemo tudi delitev med bolj levo usmerjenimi urbanimi in bolj 

desno usmerjenimi ruralnimi območji, ki je sicer eden od ključnih dejavnikov prostorske razme-

stitve volilnih izidov v Sloveniji (Tiran 2015). Podrobnejše pretekle analize so sicer ugotovile, da 

ta na Koroškem ni tako izrazita kot v ostalih delih države, zlasti v osrednjeslovenski regiji (Tiran 

2010).

20.4  LOKALNE VOLITVE

20.4.1  GLAVNE ZNAČILNOSTI ŽUPANSKIH VOLITEV

Za koroške občine je značilna nadpovprečna volilna udeležba na lokalnih volitvah. V prete-

klosti je bila podpovprečno volilna udeležba zabeležena le v Slovenj Gradcu leta 1998 in 2006 ter 

na Ravnah na Koroškem leta 1998, 2006 in 2010. Po letu 2010 je podpovprečna udeležba značil-

na le za občine z enim samim županskim kandidatom (preglednica 20.2). Najvišjo volilno udelež-

bo je v preteklosti beležila Ribnica na Pohorju, v zadnjem obdobju pa izstopata Muta in Podvelka. 

Na podlagi povedanega lahko trdimo, da na volilno udeležbo najbolj vplivata konkurenčnost vo-

lilne tekme ter velikost občin (v občinah z večjim številom volivcev je udeležba nekoliko manjša).

Avtor vsebine: Jernej Tiran
Avtorja zemljevida: Boštjan Rogelj, Jernej Tiran
Vir: Volitve v Državni zbor ... 2021, Državna pregledna karta ... 2019
© 2021, ZRC SAZU
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Slika 20.5: Skupine koroških volišč glede na izide parlamentarnih strank na volitvah v Državni zbor 
2018.
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Preglednica 20.2: Volilna udeležba v prvem krogu lokalnih volitev v obdobju 1998−2018 (%).

občina 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Črna na Koroškem 66,4* 78,3 67,9 69,4 61,6 63,4
Dravograd 67,1 77,1 66,4 58,2 53,7 53,6
Mežica 73,0 79,6 65,9 62,1 57,1 38,9*
Mislinja 65,1 77,1 67,7 66,6 44,7* 67,5
Muta 64,4 76,4 71,1 64,2 67,8 68,8
Podvelka 63,1 73,9 69,0 65,8 66,8 73,3
Prevalje 68,0 78,4 64,6 57,3 42,5* 49,6*
Radlje ob Dravi 61,3 77,6 70,9 57,7 54,0 42,4*
Ravne na Koroškem 58,1 72,7 58,1 46,9 46,4 54,0
Ribnica na Pohorju 70,0 85,2 77,8 72,6 43,0* 68,0
Slovenj Gradec 50,7 73,8 57,8 59,5 59,4 63,8
Vuzenica 55,6* 78,4 66,7 72,9 44,9* 50,6*
Slovenija 58,3 67,2 58,2 51,0 45,2 51,2

*Na volitvah je kandidiral le en kandidat.

V obdobju 1998−2018 je v dvanajstih koroških občinah na županskih volitvah kandidiralo 

237 kandidatov. Za regijo je podobno kot za celotno Slovenijo značilen trend zmanjševanja števila 

kandidatov. Na volitvah leta 2018 so le v treh občinah volivci izbirali med več kot dvema kandida-

toma, v štirih občinah pa je kandidiral le en kandidat (preglednica 20.3). V proučevanem obdobju 

so politične stranke kandidirale 149 (62,9 %), nestrankarske liste 85 (35,8 %), koalicije strank pa 

3 (1,3 %) kandidate. Med političnimi strankami je najmočneje zastopana SD (ZLSD). Preseneča 

relativno šibka zastopanost kandidatov treh pomladnih strank (SDS, NSi in SLS), ki zaradi dobro 

razvejane organizacije na lokalni ravni v ostalih delih države predlagajo največ kandidatov (Bre-

zovšek 2019; Kukovič 2019). V zadnjem obdobju je opazna odsotnost kandidatov mlajših parla-

mentarnih strank (Levica, SAB, LMŠ, v preteklosti LZJ-PS, LGV). K temu največ prispevata ka-

drovska podhranjenost omenjenih strank ter posledično slaba razvejanost mreže lokalnih odborov. 

Preglednica 20.3: Število občin glede na število kandidatov na županskih volitvah.

število kandidatov/leto 1998 2002 2006 2010 2014 2018 skupaj
1 2 4 4 10
2 5 2 5 5 17
3 4 6 2 6 2 20
4 2 1 1 1 2 7
5 2 2 2 2 1 9
6 1 2 1 1 5
7 2 2
8 1 1 2
povprečno število 
kandidatov na občino

3,38 4,5 3,67 3,5 2 2,25 3,29
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Preglednica 20.4: Število županskih kandidatov glede na predlagatelja.

predlagatelj/leto 1998 2002 2006 2010 2014 2018 skupaj
nestrankarski kandidati 11 17 9 15 18 15 85
SD/ZLSD 5 7 8 10 4 4 38
LDS 8 6 6 4   24
SDS 4 4 4 6 1 2 21
NSi/SKD 5 4 3 1 2 15
SLS 4 4 3 3 14
DESUS 1 2 3 2 8
SNS 1 1 1 1 4
ostale stranke 5 9 7 2 1 1 25
strankarske koalicije 2 1 3
skupaj 46 54 44 42 24 27 237

Tri četrtine županskih volitev v koroških občinah je bilo odločenih že v prvem krogu glasova-
nja. Majhne razlike med izvoljenim kandidatom in prvimi zasledovalci so zelo redke. Večina žu-
panov je bila izvoljenih z občutno prednostjo, le na osmih volitvah v proučevanem obdobju je bila 
omenjena razlika manjša od desetih odstotnih točk. V tem pogledu velja izpostaviti Ribnico na 
Pohorju, kjer so leta 2010 zabeležili najmanjšo razliko med zmagovalcem in prvim zasledovalcem 
(le 0,5 odstotne točke), zelo tesne pa so bile tudi volitve leta 2018 (razlika 2,2 odstotnih točk) in 
1998 (razlika 8,8 odstotnih točk). Velika konkurenčnost volilne tekme je verjetno botrovala višji 
volilni udeležbi (preglednica 20.2). 

Skoraj polovico izvoljenih županov je nestrankarskih kandidatov (34 izvoljenih županov ozi-
roma 47,2 %). Med strankarskimi kandidati so najuspešnejši kandidati SD (17 oziroma 23,6 %), 
sledijo kandidati LDS (7 oziroma 9,7 %), SLS (7 oziroma 9,7 %) in SDS (4 oziroma 5,6 %). Po 
enega izvoljenega župana so kandidirale NSi, SNS in koalicija strank.

Razlogov za veliko številčnost in uspešnost nestrankarskih kandidatov je več. Eden pomemb-
nejših je enostavno vlaganje nestrankarskih kandidatur s pomočjo podpisov volivcev (za vložitev 
je treba zbrati relativno majhno število podpisov − le 2 % od števila volivcev v občini, ki so gla-
sovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 
2500 podpisov) in način glasovanja (dvokrožni večinski sistem) (Haček 2004). Pomembno je tudi 
dejstvo, da se politika na lokalni ravni večino časa ukvarja z reševanjem konkretnih problemov, 
ideološka vprašanja, ki zaznamujejo državno politiko, pa le redko pridejo v ospredje. Brezovšek 
in Smerkolj (2011) ugotavljata, da se volivci na lokalni ravni odločajo za apolitične oziroma poli-
tično neopredeljene kandidate, s katerimi se lažje identificirajo. Tako ne preseneča, da se številni 
strankarski kandidati – predvsem tisti, ki niso tesno vpeti v strankarsko strukturo na državni rav-
ni – raje odločajo za samostojno kandidaturo brez uradne podpore stranke. Omenjen trend lah-
ko zasledimo tudi na Koroškem. K vzponu nestrankarskih kandidatov so pomembno prispevale 
tudi spremembe na političnem prizorišču po letu 2004. Zaton nekaterih tradicionalnih strank z 
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močno lokalno mrežo (LDS, SLS, NSi) ter vzpon številnih novih strank s šibko lokalno mrežo 

(Zares, PS, SMC, LMŠ, SAB ...) je ključno prispeval k uspešnosti nestrankarskih kandidatov po 

letu 2006 (preglednica 20.5).

Preglednica 20.5: Število izvoljenih županov glede na predlagatelja.

predlagatelj/leto 1998 2002 2006 2010 2014 2018 skupaj
nestrankarski kandidati 4 4 4 6 8 8 34
SD/ZLSD 1 3 2 3 4 4 17
LDS 2 2 2 1 7
SLS 2 3 2 7
SDS 1 1 2 4
SNS 1 1
NSi/SKD 1 1
strankarske koalicije 1 1
skupaj 12 12 12 12 12 12 72

Nazadnje želimo opozoriti na veliko verjetnost ponovne izvolitve na županskih volitvah v ko-

roških občinah. V obravnavanem obdobju so bili aktivni župani ponovno izvoljeni v 50 prime-

rih (69,4 %), v 11 primerih (15,9 %) se niso odločili za ponovno kandidaturo. Le v 8 primerih 

(11,6 %) aktivni župani niso bili ponovno izvoljeni. Izstopa občina Prevalje, ki ima od ustano-

vitve leta 1998 istega župana (Matija Tasić). Največ menjav na županskem položaju so zabeležili v 

občini Slovenj Gradec, kjer so se od leta 1998 izmenjali štirje župani. Volilna uspešnost županov, 

ki ponovno kandidirajo, znaša kar 86,2 %, kar je nekoliko več od državnega povprečja, ki se giba 

okrog 80 %. Najnižja je bila leta 1998 (77,4 %), najvišja leta 2014 (84,1 %) (Kukovič 2019). Vi-

soka stopnja ponovne izvoljivosti je verjetno glavni dejavnik za vse manjše število kandidatov na 

županskih volitvah (preglednici 20.3 in 20.4) ter od volitev 2002 večinoma padajočo volilno ude-

ležbo (preglednica 20.2).

20.4.2  VOLITVE V OBČINSKE SVETE

Na število kandidatov in izide volitev v občinske svete odločilno vpliva uporabljen volilni sis-

tem, ki je odvisen od velikosti občinskega sveta. V Sloveniji se uporabljata dva sistema. V občinah 

z manj kot 12 svetniki potekajo volitve po sistemu relativne večine, pri katerem volivci glasujejo 

za posamezne kandidate. Območje občine je za volitve razdeljeno na več volilnih enot, v katerih se 

voli en ali več mandatov. Na Koroškem omenjen sistem uporabljajo v občinah Podvelka, Ribnica 

na Pohorju, Vuzenica in od leta 2010 naprej v Muti. V večjih občinah z 12 ali več svetniki volitve 

potekajo po proporcionalnem sistemu (uporablja se D‘Hondtov sistem), volivci pa glasujejo za 

kandidatne liste. Ta sistem uporabljajo vse ostale koroške občine.
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Pri volitvah občinskih svetnikov smo bili v zadnjih petnajstih letih v Sloveniji priča dvema 
trendoma. Oba lahko zaznamo tudi na Koroškem. Prvi je zmanjševanje števila strankarskih kan-
didatnih list (preglednica 20.6). Na lokalnih volitvah 2018 ni niti ena politična stranka nastopi-
la s kandidatno listo v vseh dvanajstih koroških občinah. SDS je vložila listo kandidatov v vseh 
občinah z izjemo Mute. Močno zastopani sta bili še SD in NSi, ki svojih list nista vložili v dveh 
občinah, ter SMC, ki ni bila prisotna v treh občinah. DeSUS in SNS sta vložili kandidatne liste v 
polovici občin. Vse ostale politične stranke so bile s kandidatnimi listami prisotne le v peščici ob-
čin. Manjše stranke − tako parlamentarne, še posebno pa neparlamentarne – vse redkeje vlagajo 
kandidatne liste, saj se zavedajo, da so možnosti za izvolitev minimalne. To še posebno velja za ob-
čine, kjer uporabljajo sistem relativne večine z glasovanjem za kandidate. Omenjen trend, čeprav 
manj izrazit, je prisoten tudi v občinah, kjer uporabljajo proporcionalni volilni sistem.

Manjše število vloženih strankarskih kandidatnih list se kaže tudi v manjšem številu izvolje-
nih strankarskih svetnikov (preglednica 20.7). Na volitvah 2006 je bilo s strankarskih list izvolje-
nih 153 svetnikov, od tega 13 iz vrst neparlamentarnih strank. Najmočnejšima strankama (SD in 
SDS) je pripadlo 68 mest (44,4 % strankarskih svetnikov). Do volitev 2018 se je število svetnikov, 
izvoljenih na strankarskih listah, zmanjšalo na 106. SD (36 svetnikov) in SDS (35 svetnikov) sta 
skupaj osvojili dvakrat toliko svetniških mest kot ostale parlamentarne in neparlamentarne stran-
ke skupaj (35 svetnikov). 

Povečevanje števila nestrankarskih kandidatnih list in njihova naraščajoča uspešnost je drug 
pomemben trend na lokalnih volitvah v Sloveniji. Koroška pri tem ni nobena izjema. Medtem ko 
so leta 2006 nestrankarske liste zasedle le 27 (15,0 %) svetniških mest, so jih leta 2018 že 74 (41,1 
%). Pri tem je zanimivo, da njihova uspešnost ni posledica večjega števila vloženih nestrankar-
skih kandidatnih list – to se je v obdobju 2006−2018 celo nekoliko zmanjšalo (preglednica 20.6). 
Razlogi za vzpon nestrankarskih list so podobni kot razlogi za vzpon nestrankarskih županov. Prvi 
je relativno nezahteven postopek vlaganja kandidatnih list − zbrati je treba podpise najmanj 1 % 
volivcev v volilni enoti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000 podpisov. V največji koroški 
občini Slovenj Gradcu je bilo za vložitev nestrankarske liste na volitvah leta 2018 treba zbrati 140 
podpisov, v vseh ostalih občinah pa manj kot 100 podpisov. Drug pomemben razlog za uspeš-
nost nestrankarskih list pa je dejstvo, da sta na lokalnih volitvah bolj kot ideološka opredeljenost 
kandidatov pomembna njihova krajevna prepoznavnost in ugled. Ti še posebno prideta do izraza 
v občinah, kjer volivci glasujejo za kandidate (po sistemu relativne večine). Omenjene občine so 
v preteklosti beležile bistveno višje deleže nestrankarskih svetnikov kot občine, kjer se glasuje za 
kandidatne liste (proporcionalni sistem), na zadnjih volitvah pa ni več zaznati večjih razlik med 
skupinama. Na tem mestu velja opozoriti, da imamo v obeh skupinah občin pomembne izjeme. 
V občini Ribnica na Pohorju, kjer se glasuje za kandidate, velika večina svetnikov prihaja iz stran-
karskih list. V Dravogradu in na Prevaljah pa kljub proporcionalnemu volilnemu sistemu (kjer se 
glasuje za liste kandidatov) prevladujejo nestrankarske liste.
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Preglednica 20.6: Število kandidatnih list na lokalnih volitvah 2006 in 2018 v koroških občinah 
glede na predlagatelja.

občine
sistem/
leto

skupaj parlamentarne 
stranke

neparlamentarne 
stranke

nestrankarske 
liste

2006 2018 2006 2018 2006 2018 2006 2018
Črna na Koroškem PR 9 6 5 4 3 0 1 2
Dravograd PR 15 15 7 7 4 3 4 5
Mežica PR 14 9 5 4 2 1 7 4
Mislinja PR 10 8 7 6 0 1 3 1
Muta PR/RV 9 13 6 4 3 0 0 9
Podvelka RV 11 13 3 3 1 0 7 10
Prevalje PR 11 10 7 6 1 0 3 4
Radlje ob Dravi PR 9 7 7 6 0 1 2 0
Ravne na Koroškem PR 17 11 7 7 3 1 7 3
Ribnica na Pohorju RV 8 3 4 2 1 0 3 1
Slovenj Gradec PR 12 14 7 8 4 2 1 4
Vuzenica RV 17 10 5 5 1 0 11 5
povprečje 11,83 9,92 5,83 5,17 1,92 0,75 4,08 4,00
povprečje RV 12,00 9,75 4,00 3,50 1,00 0,00 7,00 6,25
povprečje PR 11,78 10,00 6,44 6,00 2,22 1,13 3,11 2,88

*PR – proporcionalni volilni sistem, RV – sistem relativne večine

Preglednica 20.7: Število izvoljenih svetnikov v koroških občinah glede na predlagatelja.

leto sistem število 
svetnikov

parlamentarne stranke neparlamentarne 
stranke

nestrankarske 
liste

skupaj SD SDS

2006 RV 28 17 5 0 1 10

2006 PR 152 123 29 34 12 17

2006 skupaj 180 140 34 34 13 27

2010 RV 41 28 9 7 3 10

2010 PR 139 110 25 32 4 25

2010 skupaj 180 138 34 39 7 35

2014 RV 41 19 5 7 3 19

2014 PR 139 80 25 18 7 52

2014 skupaj 180 99 30 25 10 71

2018 RV 41 23 8 7 0 18

2018 PR 139 77 28 28 6 56

2018 skupaj 180 100 36 35 6 74

*PR – proporcionalni volilni sistem, RV – sistem relativne večine
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20.5  ZAKLJUČEK

Izhodiščne teze, da se obrobna lega, primerjalno nižja stopnja blaginje ter občutki zapostav-
ljenosti in odrinjenosti Korošcev zrcalijo na političnem prizorišču, rezultati analize večinoma ne 
potrjujejo. To velja tako za državnozborske kot za lokalne volitve. Udeležba na volitvah v državni 
zbor na Koroškem se je od prvih do zadnjih volitev sicer zmanjšala za več kot tretjino, kar pa je 
manj od državnega povprečja, s čimer udeležba ostaja podobna kot na državni ravni in je za ob-
robno regijo razmeroma visoka. Zdi se, da udeležbo višajo tudi razmeroma pogoste kandidatu-
re krajevno in medijsko prepoznavnih politikov. Tudi na podlagi volilnih izidov političnih strank 
tezi o vplivu nezadovoljstva na politične orientacije težko pritrdimo, saj bi regijo kvečjemu lahko 
označili za sredinsko politično profilirano; po drugi strani pa to tezo vsaj delno podpirajo glasovi 
za večino novih strank, nastalih po letu 2011 (LGV, SMC, delno tudi LMŠ), ki odsevajo težnjo po 
iskanju mesije, ali populistični in skrajno desni SNS in SDS – vse so bile na Koroškem na večini 
državnozborskih volitev nadpovprečno uspešne. Časovne spremembe v prostorski strukturi volil-
nih izidov je zaradi številnih sprememb na strankarskem prizorišču težko ovrednotiti; še najbolj 
se ujemajo podeželska območja prevlade SLS na volitvah 1996 z območji prevlade SDS na voli-
tvah 2018. Razvidna je ločnica med bolj levo usmerjenimi urbanimi in bolj desno usmerjenimi 
podeželskimi območji, vendar ni zelo izrazita in jo dodatno briše učinek poznanstva in sosedstva.

Na lokalnih volitvah je za koroške občine v primerjavi z ostalimi v državi značilna nadpov-
prečna volilna udeležba, pri čemer udeležbo najbolj zvišujeta konkurenčnost volilne tekme za žu-
panski položaj ter manjše število volilnih upravičencev. Za regijo je podobno kot za celotno Slove-
nijo značilen trend zmanjševanja števila kandidatov, veliki številčnost in uspešnost nestrankarskih 
kandidatov in visoka stopnja ponovne izvoljivosti županov. Prav tako je tudi za volitve v občinske 
svete značilno povečevanje števila nestrankarskih kandidatnih list in njihova naraščajoča uspeš-
nost. Izmed strankarskih list na lokalni ravni močno prednjačita stranki SDS in SD, rezultati lo-
kalnih volitev pa se le deloma ujemajo z državnozborskimi.

Koroška se torej po političnem vedenju ne razlikuje bistveno od Slovenije, zanjo so namreč 
značilni podobni pojavi in trendi. Primerjalno nižja stopnja zadovoljstva, obrobnost, infrastruk-
turna podhranjenost ter občutki odrinjenosti in zapostavljenosti, ki jih pogosto omenjajo in v po-
litične namene izkoriščajo lokalni politiki, se (zaenkrat) še niso pomembneje pokazali na politič-
nem prizorišču. 

ZAHVALA: Poglavje temelji na raziskovalnem programu Geografija Slovenije (P8-0101), ki ga 
financira Javna agen cija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.



307koroška – od preteklosti do perspektiv

21   

KOROŠKA V SLOVENSKIH UČBENIKIH

21.1  UVOD

Učbenik je temeljni učni pripomoček. V njem je možno razbrati, katere teme, primeri in pro-
blemi ter kateri didaktični pristopi so navzoči pri pouku. V njih se zrcali filozofija udejanjanja uč-
nega načrta in vrednote ter pričakovano poznavanje dejstev in veščin, ki jih neka družba razume 
in priznava za pomembne. Ker v Sloveniji učbenike potrjuje država oziroma vladni strokovni svet, 
mora biti učbenik skladen z učnim načrtom. Učbeniki so opredmetenje učnega načrta, ki ga tudi 
potrjuje vladni strokovni svet. Zato se skozi učbenike najbolj vidi državna izobraževalna usmeri-
tev, saj je učbenike, za razloček od pouka, možno objektivneje in nevtralneje opazovati. 

Učbeniki so za področje nacionalne geografije tudi kazalec pričakovanja znanja učencev in 
dijakov o slovenskih pokrajinah; znanja o geografskih imenih, pojavih in procesih. Za poznavanje 
države je v učbenikih pomembno ustrezno razmerje med vsebinami in hierarhija vsebin ter po-
znavanje posameznih območij. Zato so med učitelji geografije pogoste razprave, če je krajevna ge-
ografska problematika ustrezno zastopana v učbeniku tudi na ravni mezoregij, ne le na ravni petih 
makroregij, na katere je Slovenija členjena za pouk geografije v osnovni in srednji šoli. Po drugi 
strani je prisotna bojazen, da se zaradi učenja o krajevni specifiki zanemarja regionalnogeografski, 
celostni vidik. In končna dilema je, s katero lokacijo ilustrirati splošne pokrajinske pojave in pro-
cese: s Škocjanskimi jamami ali Postojnsko jamo, ko gre za kraške jame; z Dravo ali Savinjo, ko 
gre za splavarjenje; z Lešami ali Kanižarico, ko gre za zapiranje rudnika; z Žerjavom ali Idrijo, ko 
gre za vpliv taljenja kovin na okoliško rastlinstvo.

Cilj raziskave je bil ugotoviti, koliko prostora in vsebin se v izbranih slovenskih učbenikih za 
osnovno in srednjo šolo namenja koroški statistični regiji in kakšen je odnos slovenskih učiteljev 
geografije do njene umeščenosti v učbenike. Ugotovljeno je bilo mnenje o ustreznem zastopanju 
vsebin o Koroški v učbenikih za osnovne in srednje šole.
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21.2  METODOLOGIJA

V raziskavo o vključenosti vsebin, lokacij, pojavov in procesov, ki so vezani na koroško stati-

stično regijo (v nadaljevanju KSR) v pouk geografije smo vključili 10 izbranih osnovnošolskih in 

srednješolskih učbenikov, maturitetne naloge za predmet geografija in naloge nacionalnega pre-

verjanja znanja za predmet geografija. Koroška statistična regija ima značilnosti tako homogene 

kot funkcionalne regije. Za referenčni regiji sta bili izbrani:

- zaradi podobne površine obalno-kraška statistična regija (OKSR) in 

- zaradi števila prebivalstva posavska statistična regija (PSR). Posavska, s Krškim in Brežicami, 

je Koroški, z Ravnami in Slovenj Gradcem, podobna tudi zaradi dveh izrazitejših centralnih 

naselij, ki si delita upravne, administrativne, zdravstvene in izobraževalne dejavnosti.

Pregledani učbeniki so različni po učnih pristopih, tematski zgradbi, razporeditvi fotografij in 

besedila; v nekaterih je več krajevnih, v nekaterih več nacionalnih vsebin. Izdajajo jih različne za-

ložbe in niso narejeni po enakih konceptualnih načelih; v nekaterih je več manjših, v drugih manj 

večjih fotografij; tudi deleži učbeniških površin, ki jih pokrivajo besedilo, fotografije, grafikoni, 

zemljevidi in preglednice so različni; nekatera besedila so členjena v krajša, nekatera v daljša po-

glavja; v nekaterih so pojasnila, zanimivosti in utrjevalna vprašanja razporejena v vsem poglavju, 

v nekaterih na koncu; v nekaterih gre za didaktično uniformiranost in poudarjene ključne besede 

ali nize besed, v drugih za svobodnejši pristop, ki omogoča raznovrstno rabo pri pouku. Poleg tega 

se geografski učbeniki razlikujejo z vidika regionalne in splošne perspektive (Pingel 2010). Zato ni 

lahko primerjati učbenikov niti med seboj niti vsebin znotraj njih. Do sedaj tudi ni nastala nobe-

na koherentna in na splošno sprejeta »teorija o učbenikih«, vprašljivo pa je, ali bo sploh kdaj nas-

tala (Volkmann 1997). Zato je nemogoče, in tudi nestrokovno bi bilo, primerjati učbenike med 

seboj; možno pa je vsak učbenik pregledati in ugotoviti, koliko besedila, fotografij, ilustracij ali 

omemb in navedkov je namenjeno posamezni regiji ali krajem.

Učbeniki se med seboj razlikujejo po številu strani: najobsežnejši – elektronski – jih ima 240, 

najmanj obsežen 80. V raziskavo smo vključili štiri učbenike za 3. in 4. letnik gimnazijskega pro-

grama in pet učbenikov za 9. razred osnovne šole. Kot dokaz, da v učbenikih za občo geografijo 

praktično ni krajevnih primerov iz Slovenije, je bil pregledan tudi učbenik za 1. letnik gimnazij-

skega programa. Učbeniki za ostale razrede in oddelke niso bili pregledani, saj tako učni načrti kot 

učbeniki predvidevajo obravnavo Slovenije v zaključnih razredih oziroma letnikih izobraževalnih 

programov. Učbeniki za ostale razrede oziroma letnike v osnovnih in srednjih šolah so namenjeni 

obči, evropski in svetovni geografiji.
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Preglednica 21.1: Seznam uporabljenih učbenikov v raziskavi.
naslov avtor/ica leto izdaje založba kraj izdaje
Geografija 9 - učbenik za geografijo v 
devetem razredu osnovne

Baloh, Eneja 2016 Mladinska knjiga 
založba

Ljubljana

Geografija 9 [elektronski vir] Jeršin Tomassini, 
Kristijan

2015 Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo

Ljubljana

Geografske značilnosti Slovenije: za 
3. letnik gimnazijskega in srednjega 
tehniškega oziroma strokovnega 
izobraževanja

Likar, Marijana 2009 Mladinska knjiga Ljubljana

Geografija 1 - učbenik za geografijo v 1. 
letniku gimnazij in srednjih strokovnih 
šol

Baloh, Eneja 2018 Mladinska knjiga Ljubljana

Geografija Slovenije za 9. (8.) razred Novak, Franci 2003 Državna založba 
Slovenije 

Ljubljana

Geografija 3 - učbenik za geografijo v 2. 
oziroma 3. letniku gimnazij in srednjih 
strokovnih šol

Petek, Martina 2019 Mladinska knjiga Ljubljana

Geografija Slovenije - učbenik za 9. 
razred osnovne šole

Senegačnik, Jurij 2015 Modrijan Ljubljana

Raziskujem Slovenijo 9 Verdev, Helena 2015 Rokus Klett Ljubljana
Slovenija 2 - geografija za 4. letnik 
gimnazij

Senegačnik, Jurij 2016 Modrijan Ljubljana

Slovenija 1 - geografija za 3. letnik 
gimnazij

Senegačnik, Jurij 2019 Modrijan 
izobraževanje

Ljubljana

Geografija 9 - samostojni delovni zvezek 
za geografijo v 9. razredu osnovne šole

Baloh, Eneja 2018 Mladinska knjiga Ljubljana

Pri raziskavi učbenikov smo uporabili naslednja merila:

- vrsta šole in razred;

- razmerje med celotnim obsegom in številom strani za tri statistične regije;

- število omemb naselij ali pojavov za tri statistične regije; 

- število opisov krajev ali pojavov za tri statistične regije; 

- število vzročno-posledično razloženih procesov za tri statistične regije; 

- število vprašanj o treh statističnih regijah; 

- število zemljevidov, osredinjenih na statistične regije; 

- število fotografij in grafikonov iz statističnih regij; 

- število navezav statistične regije na zamejsko Slovenijo; 

- število omemb Raven na Koroškem in Slovenj Gradca ter Brežic in Krškega.
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V drugem delu raziskave smo naredili analizo zastopanosti treh statističnih regij v geograf-
skih nalogah nacionalnega preverjanja znanja v letih 2008–2017, ko se je izvajalo preverjanje 
med izbranimi predmeti, ter mature iz geografije, ki je vsakoletni maturitetni predmet, v letih 
2015–2020.

V tretjem delu raziskave pa smo opravili spletno anketo, v kateri smo med učitelji preverjali 
zadovoljstvo z vključenostjo vsebin o koroški statistični regiji v učbenikih. Prav tako pa smo v ko-
roški statistični regiji opravili individualne intervjuje z učitelji, ki poučujejo geografijo na osnov-
nih in srednjih šolah.

Dobljene podatke smo analizirali z vidika statistične povezanosti in pomembnosti. Ovred-
noteni so bili subjektivni odgovori učiteljev in primerjani ter interpretirani z vidika kvantitativne 
statistične analize učbenikov.

21.3  REZULTATI

21.3.1  VSEBINSKA RAZMERJA MED ZASTOPANOSTJO IZBRANIH SLOVENSKIH 

POKRAJIN V UČBENIKIH Z GEOGRAFIJO

V raziskavi smo proučevali razmerje med zastopanostjo učnih vsebin o treh izbranih regijah v 
učbenikih. Vsebina pregledanih učbenikov je sledila trem ciljem: 

- skladati se z učnim načrtom,

- ozemeljsko prikazati celotno Slovenijo in

- predstaviti geografske procese in pojave, ki so v geografski znanosti prepoznani kot najbolj 
pomembni, ilustrativni in splošnoizobraževalni. 

Obalno-kraška statistična regija izstopa po obsegu zastopanosti v učbenikih, ko gre za število 
strani v učbenikih, število pokrajinskih opisov, število vzročno-posledičnih opisov, število vprašanj 
za dijake in učence, fotografije in grafikone. Edino pri številu enopovednih omemb in zemljevidov 
so pokrajine izenačene. Zamejska Koroška – pokrajina s Slovenci v Avstriji – je pogosteje vezana 
na KSR, kakor zamejski Tržaška in Goriška – pokrajini s Slovenci v Italiji – na OKSR. V matu-
ritetnih vprašanjih so regije izenačene, pri nacionalnem preverjanju znanja pa prednjači OKSR.

Primerjava med KSR in PSR odstopa v prid Koroški. Pri omembi mest je, predvsem zaradi 
nuklearne elektrarne v Krškem, v ospredju Krško. Za OKSR pogostnost omemb krajev ni bila 
merjena, ker gre za neprimerljivo kategorijo po obsegu, številu in funkciji.
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Učbeniki KSR vsebinsko predstavljajo s štirimi temami: 

- Lovrenška jezera, kot primer visokega barja; 

- Pohorje, kot geološka posebnost in gozdni vir; 

- Zgornja Mežiška dolina, kot primer degradirane pokrajine, ki se obnavlja in prestrukturira; 

- Dravska dolina, kot energetska, v preteklosti pa splavarska pokrajina. 

21.3.2  MNENJE ANKETIRANIH UČITELJEV DO VSEBIN V UČBENIKIH

Anketo je v celoti izpolnilo 112, delno pa 27 slovenskih učiteljev. Odgovori so bili zabeleženi 
v prvi polovici marca 2021. Anketo je izpolnilo 99 žensk in 40 moških; glede na izkušnje s pou-
čevanjem so po desetletjih enakomerno zastopane vse kategorije učiteljev. 96 učiteljev poučuje v 
osnovni šoli, 40 v srednji, trije obdobja poučevanja niso označili. Deleži anketiranih po statistič-
nih regijah se skladajo z velikostjo statističnih regij.

Čeprav je Koroški namenjeno več prostora kot Posavju, učitelji zaznavajo Koroško kot bolj 
zapostavljeno. Kljub temu se kvantitativna analiza učbenikov (slika 21.1) v precejšnji meri sklada 
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Slika 21.1: Razmerja med obsegi vsebin v učbenikih.
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Slika 21.2: Kako sem zadovoljna/zadovoljen z obsegom vključevanja mezoregionalnih in lokalnih 
oziroma krajevnih učnih vsebin v učbenikih za geografijo Slovenije? (n = 118)



21 · KOROŠKA V SLOVENSKIH UČBENIKIH 

312 koroška – od preteklosti do perspektiv

z anketnimi odgovori učiteljev. Učitelji prepoznavajo OKSR kot vsebinsko najbolj obsežno pred-
stavljeno regijo in KSR kot najmanj, čeprav kvantitativna analiza učbenikov tega ne potrjuje. Mo-
goče dojemajo Koroško kot geografsko in nacionalno pomembnejšo ter v didaktičnem smislu za  
nazornejšo in sporočilnejšo pokrajino kot Posavje in je njihovo prepričanje plod večjih pričako-
vanj do in od Koroške.

Učitelji se razlikujejo po odnosu do učbenikov. Nekaterim je pomembna globina pojasnje-
vanja in razlaganja, drugim slikovno in kartografsko gradivo, tretjim spretno zastavljena vpraša-
nja ali povzetki, četrti želijo jasno izpostavljene poudarke, peti poudarkov ne želijo, sploh v ob-
liki krepkega tiska in barv, ker omejujejo raziskovalno delo z besedilom, šestim ustreza čim več 
dejstev in pojmov, sedmi pričakujejo geografske zgodbe. Idealnega in univerzalnega učbenika ni. 
Na oceno učbenika vpliva predvsem način rabe pri pouku. Različnost odnosa je razumljiva, ker 
učni načrt usmerja, naj učitelji, učenci in šole uporabljajo učbenike tako, kot jim najbolj ustreza 
za učinkovito usvajanje učne vsebine in doseganje učnih ciljev.

Enako je s pričakovanji učiteljev, ki so prikazana na sliki 21.3. Od učbenikov pričakujejo 
kompleksen pristop ter celostno in regionalno obravnavanje geografskih procesov. Med prostimi 
odgovori navajajo, da je podatke in preprosta dejstva enostavno pridobiti s spleta, v učbenikih pa 
pogrešajo zgodbo – celovito in večplastno ter tudi večpredstavno učbeniško obravnavo. Menijo, 
da sta Ljubljanska kotlina in obalno območje prevečkrat v ospredju učbeniških opisov. Nekateri 
opozarjajo, da je pristop v učbenikih nestrokoven, če se obravnava naravnih regij konča na slo-
venski državni meji.

Štiri petine anketiranih učiteljev učbenik pogosto uporablja pri pouku. Zato odgovori o rabi 
za obravnavanje posameznih pokrajin dajejo verodostojno podobo o uporabnosti učbenikov. Naj-
bolj uporaben se jim zdi (slika 21.4) za makroregionalno poučevanje o naravnih regijah; najmanj 
za mezoregionalno učenje o domači pokrajini. Mogoče gre pri takšnem mnenju za strokovno sa-
mozavest, da je pouk o večjih enotah lažje posplošiti; v domači pokrajini pa jih takšno stališče, za-
radi dobrega poznavanja in množice posebnosti, zavira pred generaliziranjem. 
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Slika 21.3: Kako učbeniki predstavljajo regijo: a) zgolj navedek toponima, pojava in dejstva, b) opis 
ali proces, c) celostni problem? (n = 118)
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Večina učiteljev v prostih odgovorih pojasnjuje, da jih v učbenikih moti prevelika 
deskriptivnost, naštevanje in didaktična usmerjevalnost. Po mnenju učiteljev v osnovni šoli takšna 
vsebina učbenikov učencem, staršem in vodstvom šol sporoča, da je najbolje poučevati »po učbe-
niku in izpolniti vse rubrike v delovnem zvezku«. Učitelji pogosteje uporabljajo učbenik za učenje 
o »nedomačih« pokrajinah, kot o domači, kar lahko pomeni, da univerzalni učbeniki ponujajo 
premalo gradiva za domačo pokrajino. Razloček je še posebej očiten, ko gre za obravnavanje do-
mače mezoregije. Namesto podrobnejših opisov mezoregij naj bi učbeniki imeli pripomoček za 
geografsko raziskovanje domače pokrajine. Učitelji predlagajo prehod od naravnih na funkcional-
ne regije, ki bi se skladale z regionalno identiteto. Predlagajo tudi ustvarjanje podlage za oblikova-
nje bodočih pokrajin. Dva učitelja predlagata resnejšo študijo o rabi geografskih učbenikov, ker je 
od zadnje, in še ta je bila srednješolska, minilo več kot 20 let. 

Tako v anketi kot v individualnih odgovorih 2/3 učiteljev opozarja na težave, ker se statistič-
ne regije ne skladajo z naravnimi. Podatki so na digitalni način v državni statistiki večinoma zbra-
ni po statističnih in ne po naravnih regijah. Zato mora biti učitelj tisti, ki zbira, izbira in objavlja 
pomembne podatke ali vsaj natančno usmerja učence in dijake, da jih bodo lahko uporabili za 
kakovostno interpretiranje pokrajine in procesov v njej. 

Za natančnejše razumevanje rabe učbenikov smo intervjuvali učitelje iz KSR. Na splošno so 
učitelji zadovoljni z obsegom in načinom, kako je Koroška predstavljena učencem in dijakom 
drugih pokrajin. Izbor tipičnih primerov se jim zdi ustrezen: doline, voda, gozdovi in gospodar-
ske dejavnosti industrijske dobe. Opisi in primeri se jim zdijo prepričljivi tudi kot identitetna po-
doba Koroške in tematika, ki geografsko izpostavlja in zaznamuje pokrajino oziroma regijo. V in-
tervjuju so učitelji omilili in zrelativizirali mnenje, ko sta samo dva trdila, da so učbeniške vsebine 
tipične za Koroško, štirje pa se izrecno niso strinjali.
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Slika 21.4: Učencem/dijakom učbeniki za geografijo Slovenije omogočajo (naravne mezo- in 
makroregije) (n = 112) 
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Koroški učitelji predlagajo, da bi se v nove učbenike vključilo še turizem, zaposlovanje v Av-

striji, transformacijo železarske industrije, hierarhijo centralnih naselij, prednosti in slabosti pro-

metne odrezanosti od osrednjega dela Slovenije, poplavno nevarnost zaradi energetske rabe Drave, 

čezmejno sodelovanje, geološko drugačnost Karavank, prehajanje kmetijskih zemljišč v pozidana 

območja in v servisne površine ter primerjavo treh dolin.

21.4  ZAKLJUČEK

Kvantitativni pregled učbenikov je pokazal, da je Koroška, v primerjavi z ostalimi (statistič-

nimi) regijami, ustrezno oziroma dovolj zastopana in učinkovito predstavljena v slovenskih učbe-

nikih za geografijo; tako z besedilom kot s fotografijami, zemljevidi in grafikoni. Zato količinski 

primanjkljaj primerjalno ni ugotovljen in dokazan za nobeno od regij. 

Učbeniki omogočajo in zagotavljajo širok in podroben pregled Slovenije in njenih geo-

grafskih dejstev. Pri zagotavljanju vsebinske in procesne zastopanosti geografskih značilnosti se 
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Preglednica 21.2: Pojavnost elementov v pregledanih učbenikih.

šifra 1* 2 3 4 5 11 12 13 14 15

vrsta šolskega programa SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ OŠ OŠ OŠ OŠ OŠ

vseh strani 160 100 120 80 136 1058 241 145 112 106

strani o KSR 0 2 0 3 3 1 2 2 4 1

strani o PSR 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1

strani o OKSR 0 3 2 7 14 5 14 8 8 5

omemba KSR 1 9 2 0 1 3 6 5 6 4

omemba PSR 1 11 1 0 2 1 6 3 5 5

omemba OKSR 1 12 0 0 1 1 5 3 21 5

omemba Ravne/Slovenj Gradec 0 3 4 3 2 5 2 6 3 2

omemba Brežice/Krško 0 3 4 3 2 4 5 6 3 3

opis KSR 0 1 0 3 3 1 1 2 6 0

opis PSR 0 0 0 2 2 0 2 2 5 2

opis OKSR 0 3 0 3 5 1 2 3 18 2

vzrok/posledica KSR 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1

vzrok/posledica PSR 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0

vzrok/posledica OKSR 0 1 1 7 9 2 1 4 7 5

vprašanje o KSR 0 1 1 7 9 2 1 4 7 5

vprašanje o PSR 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0

vprašanje o OKSR 0 0 0 0 0 5 10 0 9 4

zemljevid o KSR 0 0 0 2 1 3 2 3 5 1

zemljevid o PSR 1 0 0 1 1 2 3 3 4 1

zemljevid o OKSR 0 1 0 1 4 2 3 5 3 6

fotografija o KSR 3 3 5 16 10 3 8 10 6 2

fotografija o PSR 3 3 3 3 3 2 7 4 6 3

fotografija o OKSR 6 18 12 17 33 14 7 28 18 12

grafikon o KSR 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0

grafikon o PSR 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0

grafikoni o OKSR 1 0 2 2 3 5 1 4 1 1

zamejci ob KSR 0 3 4 3 4 0 2 4 3 1

zamejci ob PSR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zamejci ob OKSR 0 1 1 1 1 0 1 2 2 0
*kontrolni učbenik za 1. letnik srednje šole – obča geografija
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ugotavlja nesorazmerje; učitelji pričakujejo več vsebin o pokrajinotvornih procesih, menijo pa, da 
učbeniki zagotavljajo več vsebin o dejstvih. 

Opazna je tendenca avtorjev učbenikov, da poskušajo cilje, ki jih predpisuje učni načrt, ena-
komerno vezati na vse dele Slovenije. Zato se nekateri učitelji sprašujejo o ustreznosti vezav ne-
katerih ciljev na konkretno pokrajino. Samotne kmetije in splavarjenje se jim zdita bolj specifika 
koroške kot pa savinjske pokrajine, čeprav so v učbenikih uvrščeni v slednjo. 

Koroški učitelji so zadovoljni z umeščenostjo svoje regije v učbenike. Poudarjajo, da učbeni-
ške podporne primanjkljaje za ustrezno spoznavanje svoje oziroma domače pokrajine nadgradijo z 
ekskurzijami, raziskovalnimi dnevi ali tedni, delavnicami, terenskim delom, tabori; nove statistič-
ne podatke pa naj bi bili učenci in dijaki za domačo pokrajino sposobni poiskati sami.

Več kritičnih misli so učitelji namenili drugim vidikom učbenikov: togi didaktični usmeritvi, 
neproblemskosti, razdrobljenosti, nepotrebnemu naštevanju, usmerjenosti v posamezno in pre-
majhni usmerjenosti v celostnost. Opozarjajo na slabo možnost, ki se je pokazala v zadnjem letu: 
učbeniki so slabo uporabni za pouk na daljavo. Menijo, da so učbeniki bolj kot za samostojno 
učenje, naravnani in primerni za pouk v šoli. 

Raziskava ni zaznala statistično pomembnih razlik med odgovori učiteljev iz različnih delov 
Slovenije.
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22   
VREDNOTENJE GEODIVERZITETE 
KOT ORODJE ZA UGOTAVLJANJE 
GEOTURISTIČNEGA POTENCIALA
KRAJINSKEGA PARKA TOPLA

22.1  UVOD

Vrednotenje geodiverzitete je v svetu razširjen način vrednotenja neživega dela okolja, v Slo-
veniji pa ta koncept šele stopa v veljavo. Geodiverziteta označuje raznovrstnost vsega neživega, pri 
čemer je v svetu najbolj prepoznavna definicija z opredelitvijo, da je geodiverziteta raznovrstnost 
abiotskega dela okolja, kjer se prepletajo in součinkujejo geomorfološke, hidrološke, geološke in 
pedološke značilnosti okolja (Gray 2004; Zwoliński 2004; Hjort in Luoto 2010). V zadnjih le-
tih je v literaturi čedalje bolj poudarjen vidik objektivnega in avtomatiziranega vrednotenja ge-
odiverzitete, kjer je elemente geodiverzitete možno objektivno zajeti, meriti in z njimi računati 
(na primer Melelli 2014). V tem kontekstu se je razvila množica metod, ki so si v podrobnostih 
različne – v večini primerov so prilagojene namenu vrednotenja – v osnovi pa sledijo predvsem 
najbolj uveljavljeni metodi (Serrano in Ruiz-Flaño 2007) upoštevanja števila elementov na defi-
nirano prostorsko enoto in indeksa razgibanosti površja v enoti (Riley, DeGloria in Elliot 1999). 

Vrednotenje geodiverzitete v Sloveniji se je od pionirskih raziskav Erhartiča (2011), ki je 
vrednotil geodiverziteto v Dolini Triglavskih jezer, razvijalo v smeri kvantifikacije in objektiviza-
cije uporabljene metode, pri čemer so avtorji metode razvijali glede na razpoložljive podatke in 
možnosti, ki jih ponuja tehnologija geografskih informacijskih sistemov. V nadaljevanju jih ne-
kaj izpostavljamo. Erhartič in Zorn (2012) sta ugotovila, da so na zavarovanih območjih možna 
neskladja med registrom naravnih vrednot in lokacijami z veliko raznovrstnostjo ter gostoto reli-
efnih oblik (torej elementov geodiverzitete). Stepišnik in Repe (2015) sta na primeru identifika-
cij vročih točk geodiverzitete predstavila metodo vrednotenja, ki v največji možni meri izključuje 
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subjektivne dejavnike vrednotenja. V tistem času se je v Slovenji razvijalo tudi raziskovanje in 
vrednotenje pokrajinske raznovrstnosti (Perko in Ciglič 2015). Stepišnik in Trenchovska (2017) 
sta predstavila delno avtomatizirano metodo vrednotenja z jasno definiranimi koraki, ki je pri-
merna za komparativne študije med posameznimi območji. Aplikativno so rezultate vrednotenja 
geodiverzitete uporabili Stepišnik, Ilc Klunova in Repe (2017), ki so z njimi določali izobraževal-
ni potencial geodiverzitete: pri tem so za organizacijo in izvedbo ekskurzij za območja z visokim 
indeksom geodiverzitete poleg vpetosti v kontekst ekskurzij upoštevali varnost, dostopnost, kore-
lacije z učnim načrtom in povezovanje z drugimi predmeti, učila in terenske tehnike. Stojilković 
(2019) je poudaril, da so elementi geodiverzitete pretežno geomorfološki in da se geološki tipi ele-
mentov kažejo v geomorfoloških, Stefanovski, Grk in Hočevar (2020) pa, da je vrednotenje učin-
kovitejše, če so osnovne celice vrednotenja šestkotniki namesto običajnih pravokotnikov, ter da je 
pri vrednotenju smiselno poleg razgibanosti površja upoštevati tudi gostoto in ne le raznolikosti 
elementov. Aplikativno dodano vrednost vrednotenja geodiverzitete je poudarila Čončeva (2020), 
ki je ugotavljala pomen geodiverzitete za ohranitev biotske pestrosti.

Študije vrednotenja geodiverzitete so v Sloveniji izdelane predvsem na dinarskokraških obmo-
čjih (na primer Stepišnik in Repe 2015; Stepišnik, Ilc Klun in Repe 2017; Stepišnik in Trencho-
vska 2017; Stefanovski, Grk in Hočevar 2020), v visokogorju Julijcev (na primer Erhartič 2011; 
Erhartič in Zorn 2012) in Kamniško-Savinjskih Alp (Stojilković 2019), v Obsredozemskih pok-
rajinah (na primer Čonč 2020) in v urbanih središčih (Tičar s sodelavci 2017). Območje pre-
dalpskih pokrajin – in s tem tudi večjega dela Koroške – je bilo do sedaj zapostavljeno. Pričujoč 
prispevek je tako med prvimi, ki na Koroškem predstavlja vrednotenje in aplikativni potencial ge-
odiverzitete; vrednosti indeksa na proučevanem območju so namreč povezane z dostopnostjo in 
turističnim potencialom, ki ga spodbujajo različni deležniki na območju Krajinskega parka Topla 
(2021a), kjer je raziskava tudi potekala.

Prispevek predstavlja rezultate vrednotenja geodiverzitete na območju doline Tople, ki je od 
leta 1966 zavarovano kot krajinski park (Krajinski park Topla 2021b). Krajinski park Topla leži 
južno od Pece in je pestro po številu elementov abiotske in biotske narave. V preteklosti je bilo 
to območje dragoceno zaradi rudarjenja, danes pa je pomembno zaradi rekreacije in spoznavanja 
naravne ter kulturne dediščine na Koroškem. Območje omejuje porečje glavnega vodotoka To-
ple, pri čemer na jugozahodnem delu krajinski park delno sega tudi v dolino Koprivne. Glavni 
vrhovi, ki so praviloma razporejeni po mejah parka, so Kordeževa glava (2125 m), Končnikov vrh 
(2109 m), Šoparjev vrh (1524 m), Čofatijev vrh (1606 m), Mravljakov hrib (1260 m) in Mala 
Peca (1731 m) (Kataster stavb 2021) – vsi so tudi pohodniške in turistične razgledne točke. Glav-
ni tektonski prelom na območju poteka po dolinskem dnu, posamezni pa tudi po pobočjih, kjer 
razmejujejo glavne tektonske enote. Pobočja Pece oziroma severni del krajinskega parka večinoma 
sestavljata apnenec in dolomit, osrednji del ob glavnem prelomu skrilavec, južna pobočja pa dia-
baz, granit in granodiorit; dolinsko dno pokriva aluvij (Mioč in Žnidaršič 1983).
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Abiotske naravne vrednote na območju so vse – z izjemo potoka Topla in spodmola pri kme-

tiji Burjak – od zahoda proti vzhodu razporejene na Peci: brezno Snežna jama, sklani osamelec 

Špičasta peč in naravno okno pod Kordeževo glavo na Peci. Biotske naravne vrednote so tri – vse 

so lipova drevesa pri kmetiji Končnik (Atlas okolja 2021). Park je habitat Zoisove zvončnice, trip-

rstega detla, ruševca, belke, planinskega orla in sokola selca in drugih rastlin ter živali (Krajinski 

park Topla 2021b). Etnološka dediščina je opazna predvsem v okolici osamelih kmetij ali celkov 

(Turizem v občini … 2021). Eden izmed ciljev, ki so si jih Občina Črna, Zavod Republike Slove-

nije za varstvo narave – območna enota Maribor in Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna 

zastavili za svoje delo, je "najti skupne cilje in poti med naravo, ljudmi, ki tu živijo, in obiskoval-

ci." Slednji cilj sovpada tudi z enim izmed glavnih splošnih namenov vrednotenja geodiverzitete, 

ki je vrednotenje okolja z namenom njegove trajnostne rabe (Brilha s sodelavci 2018) tako za lo-

kalno prebivalstvo kot tudi v geoturistične namene (Ollier 2012).

Za dosego namena raziskave, ki je ovrednotiti geodiverziteto za namen ugotavljanja dostop-

nosti najbolj abiotsko heterogenih delov v Krajinskem parku Topla, smo si zadali naslednje cilje:

- predstaviti rezultate morfografskega kartiranja geomorfoloških in hidroloških oblik območja 

in lokacij abiotskih naravnih vrednot,

- izračunati indeks geodiverzitete območja in indeks razdeliti v posamezne razrede ter jih 

ovrednotiti in

- primerjati skladnost vrednosti najvišjih razredov indeksa geodiverzitete z obstoječimi 

cestami in potmi, aplicirati možnost uporabe geodiverzitete z vidika geoturizma in doseganja 

ciljev na področju trajnostnega upravljanja krajinskega parka.

22.2  MATERIALI IN METODE

Prvi cilj smo dosegli z morfografskim kartiranjem geomorfoloških in hidroloških oblik, ki je 

obsegalo tako terensko delo v krajinskem parku avgusta 2020 kot tudi GIS analizo LIDAR po-

datkov (Zbirka topografskih … 2008; Register prostorskih … 2015). Analiza podatkov in ostali 

izračuni so narejeni v Esrijevem programskem okolju ArcGis Pro, verzija 2.6. S tem smo pridobili 

elemente geodiverzitete, ki so osnova za nadaljnjo analizo. Izbor elementov je vključeval geomor-

fološke in hidrološke elemente, ki so na obravnavanem območju in ki so jih upoštevali tudi dose-

danji avtorji (na primer Stepišnik in Repe 2015; Stepišnik in Trenchovska 2019; Trenchovska in 

Stojilković 2019; Stojilković 2019), upoštevali pa smo tudi abiotske naravne vrednote, saj je eden 

od namenov prispevka vrednotenje geodiverzitete za geoturizem.



22 · VREDNOTENJE GEODIVERZITETE KOT ORODJE ZA UGOTAVLJANJE GEOTURISTIČNEGA POTENCIALA 

320 koroška – od preteklosti do perspektiv

Za dosego drugega cilja prispevek metodološko sledi kvantitativni avtomatizirani metodi za 

vrednotenje geodiverzitete (Serrano in Ruiz-Flaño 2007), ki je bila za vrednotenje geodiverzite-

te na območju Krajinskega parka Topla delno modificiana; gre za eno najpogosteje uporabljenih 

enačb za izračun geodiverzitete v svetu (na primer Hjort in Luoto 2010; Melelli 2014) in Slove-

niji (na primer Stepišnik in Repe 2015; Stepišnik in Trenchovska 2019; Stojilković 2019; Čonč 

2020). Osnovna enačba enači indeks geodiverzitete s količnikom zmnožka elementov geodiver-

zitete in razgibanosti površja z naravnim logaritmom površine območja (Serrano in Ruiz-Flaño 

2007):

Eg × R
ln(S)

G=

kjer je G indeks geodiverzitete, Eg število različnih elementov geodiverzitete na enoto, R koefici-

ent razgibanosti površja na enoto in ln(S) naravni logaritem površine območja.

Ker površina pri območjih, razdeljenih na enako velike enote, ne igra vloge, smo uporabi-

li modificirano enačbo, kot je ustaljena praksa (na primer Stepišnik in Repe 2015; Stepišnik in 

Trenchovska 2019; Stojilković 2019; Čonč 2020) v slovenskem prostoru:
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Eg × RG = ki vključuje G kot indeks geodiverzitete, Eg kot število različnih ele-
mentov geodiverzitete na enoto in R kot koeficient hrapavosti na enoto.

Za izračun indeksa razgibanosti površja (Riley, DeGloria in Elliot 1999) smo uporabili digi-
talni model višin z ločljivostjo 1 x 1 m (DMV) (Zbirka topografskih … 2008; Digitalni model … 
2016). Glede na šestkotniško prostorsko enoto smo z orodjem statistike gorišča (Focal Statistics) 
izračunali maksimalne in minimalne vrednosti za posamezno enoto in sledili formuli za izračun 
indeksa razgibanosti površja, kjer je bil za izračun uporabljen koren absolutne vrednosti razlike 
kvadratov vrednosti maksimalne in minimalne plasti:

R=√|(''max'')2-(''min'')2 | 

pri čemer je R koeficient razgibanosti površja, "max" maksimalni tip statistike, "min" pa mi-
nimalni. Indeksa pri računanju nismo razporejali v razrede, saj je za te analize potrebna vsaka po-
samična vrednost indeksa na enoto.

Po izračunanem indeksu razgibanosti površja smo vrednost tega indeksa v vsaki prostorski 
enoti pomnožili s številom digitaliziranih elementov geodiverzitete v isti enoti. S tem smo dobi-
li vrednosti indeksa geodiverzitete (G). Slednje vrednosti smo razdelili v pet razredov po Jenksovi 
klasifikaciji (Jenks 1967): prvi razred predstavljajo območja z zelo nizkimi vrednostmi indeksa, 
drugi razred območja z nizkimi vrednostmi, tretji razred območja s srednjimi vrednostmi, četrti 
razred območja z visokimi vrednostmi in peti razred območja z zelo visokimi vrednostmi indeksa 
(Serrano in Ruiz-Flaño 2007).

Tretji cilj smo dosegli s primerjavo sloja indeksa geodiverzitete in sloja cest ter poti. Tako smo 
pridobili statistične podatke, kolikšen delež cest in poti je v celicah posameznega razreda geodiver-
zitete. Pridobljene podatke smo tako lahko interpretirali in odgovorili na vprašanje, katera obmo-
čja z visokim in zelo visokim indeksom geodiverzitete lahko obiskovalci najlažje obiščejo in kje bi 
bila postavitev informacijskih tabel za geoturizem ali izobraževanje najbolj smiselna.

22.3  REZULTATI

V Krajinskem parku Topla smo kartirali in zajeli šest različnih tipov elementov geodiverzitete: 
tri točkovne tipe (naravne vrednote, jamske vhode in vrhove), en linijski tip (vodotoki ali erozijski 
jarki) in dva mnogokotniška tipa elementov (vršaji in dolinsko dno). Vsi elementi so geomorfo-
loški ali hidrološki – vključno z naravnimi vrednotami, ki so geomorfološke ali geološke naravne 
vrednote. Predstavljeni so na sliki 22.2. 
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Trije geomorfološki in geološki elementi geodiverzitete so na grebenu Pece na severu parka, 

en pa v zahodnem osrednjem delu. Zaradi dolomitne in apnenčaste podlage so na območju trije 

večji jamski vhodi. Vsi so v vzhodnem delu parka na levem bregu Tople oziroma na južnem po-

bočju planine Jakobe. Vrhov na območju je 15 in so razporejeni po razvodnici Tople s sosednjimi 

vodotoki. Vrhovi na grebenu Pece so visokogorski, ostali pa imajo sredogorski značaj. Rečna mre-

ža vodotoka Topla je razvejana, pri čemer je stalen vodotok le po dnu doline, ostali pa so občasni 

in odvisni od količine padavin. Predvsem južno pobočje Pece ima številne erozijske jarke. Kraj-

ši in manjši pritoki so tudi na desnem bregu glavnega vodotoka. Ker del krajinskega parka sega 

v dolino Koprivne, del vodotokov pripada koprivskemu porečju. Nekateri erozijski jarki tvorijo 

vršaje, ki jih je na območju pet. Stikajo oziroma prehajajo v dolinsko dno, ki je razdeljeno na dve 

večji območji: prvo je na severozahodu in nato, po izrazitejšem znižanju doline, še drugo, ki je 

po površini tudi večje in se razprostira od osrednjega dela doline dolvodno v smeri jugovzhoda. 

Na območju prevladuje delež celic, kjer nismo identificirali nobenega elementa geodiverzite-

te. Sledijo celice z enim elementom – to je povsod, kjer se v celici nahaja po en element, najpo-

gosteje na proučevanem območju so to erozijski jarki, sledijo jim vrhovi. Po dva elementa sta na 

območjih stikov med elementi znotraj celice: bodisi dolinskega dna z erozijskimi jarki, vršajev z 

erozijskimi jarki ali vršajev in dolinskega dna. Največje število različnih elementov geodiverzitete 

znotraj ene celice je tri, kjer se nahajajo dolinsko dno, vodotoki ali erozijski jarki in vršaji. 
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Slika 22.2: 
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Indeks razgibanosti površja je za namen vizualizacije razdeljen v pet razredov od zelo nizke do 
zelo visoke razgibanosti (za potrebe nadaljnjih izračunov smo uporabili neklasificirane vrednosti). 
Razgibanost je skladna z nakloni površja na preučevanem območju. Indeks razgibanosti površja 
je najvišji na stenah pod glavnim grebenom Pece, kjer so tudi nakloni najvišji. Delno planotast 
vrhnji del in del severnega pobočja Pece, ki še sodi v krajinski park, sta položnejša. Najbolj razgi-
banemu delu območja sledi pas z visoko razgibanostjo, kjer se pričnejo prvi erozijski jarki. Sledi 
pas srednje razgibanosti površja, na levem in desnem bregu Tople. Nadaljuje se v pas z nizko vre-
dnostjo indeksa razgibanosti, kjer so vse večje kmetije. Pas z nizkim indeksom razgibanosti oklepa 
območja z zelo nizko razgibanostjo površja, ki so praviloma uravnana. Na njunem stiku so vršaji, 
pas z zelo nizko razgibanostjo pa pokrivajo aluvialni nanosi.

Indeks geodiverzitete smo izračunali z množenjem števila elementov in razgibanostjo površja 
v posamezni celici (Serrano in Ruiz-Flaño 2007). Razdelili smo ga v pet razredov po Jenksovi 
(1967) metodi in s tem določili celice z zelo nizkim, nizkim, srednjim, visokim in zelo visokim in-
deksom. Indeks geodiverzitete je v največji meri nizek na območjih, kjer geomorfoloških in hidro-
loških elementov geodiverzitete ali abiotskih naravnih vrednot ni. Nizek je na območjih, kjer je v 
celici po en element geodiverzitete in če ta območja niso zelo razgibana. Srednji je v celicah bodisi 
z enim elementom geodiverzitete na srednje razgibanem površju ali v celicah z dvema elementoma 
geodiverzitete in pretežno uravnanem površju. Visok indeks je, kjer je elementov več, saj je posle-
dično zmnožek z razgibanostjo večji, tudi če je površje bolj uravnano. Visok indeks geodiverzitete 
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je tudi tam, kjer je v celici le en element geodiverzitete, razgibanost površja pa je visoka. Najvišji 

indeks pa je na območjih, kjer je število elementov v celici največje. V teh primerih na preučeva-

nem območju indeks razgibanost površja nima odločilnega vpliva. 

Primerjava med slojem cest in poti s slojem visokega in zelo visokega razreda indeksa geodi-

verzitete kaže, da se večina teh območij prekriva s cestami in potmi ali pa so ta območja v njiho-

vem 300-metrskem radiju. Območja, ki so od cest in poti bolj oddaljena, so na pobočjih Pece, 

kjer je vrednost indeksa največkrat visoka zaradi zmnožka enega elementa z visokim indeksom 

razgibanosti površja. Gre za stene oziroma območje, ki je dostopno le plezalcem.

Delež površin posameznega razreda indeksa geodiverzitete in dolžina cest ter poti v teh razre-

dih je predstavljena v preglednici 22.1. Najmanjši delež cest in poti (0,3 %) je na območjih, kjer 

je indeks geodiverzitete najvišji (0,4 %). Delež cest in poti na območjih z visokim indeksom geo-

diverzitete (4,5 %) je s 6,2 % drugi najnižji. Delež cest in poti v srednjem razredu indeksa geodi-

verzitete, ki je po površini (8 % celotne površine) večji od visokega in tudi nizkega, je 7,9 %. Sledi 

razred z nizkim indeksom geodiverzitete, ki obsega 6 % površine območja in 9,3 % cest. Največjo 

površino (81,2 %) preučevanega območja zavzema razred z zelo nizkim indeksom geodiverzitete, 

kjer je tudi največji delež cest in poti (76,4 %).
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Preglednica 22.1: Rezultati analize primerjave cest in poti v odvisnosti od razredov geodiverzitete.

razred indeks geodiverzitete površina (v %)
dolžina cest in poti 
(v km)

dolžina cest in poti 
(v %)

5 zelo visok 0,39 0,17 0,26
4 visok 4,51 4,12 6,2
3 srednji 7,97 5,25 7,91
2 nizek 5,9 6,163 9,27
1 zelo nizek 81,21 50,75 76,36

22.4  RAZPRAVA

Krajinski park Topla je zavarovano območje z vizijo trajnostnega razvoja, za katero si prizade-
vajo krajevno prebivalstvo in organizacije. Pri tem je posebna pozornost namenjena razvoju traj-
nostnega turizma, ki je trenutno usmerjen predvsem v kulturno dediščino, ki med drugim vklju-
čuje tako rudarsko kot agrarno preteklost območja in pa biotsko naravno dediščino. Prav tako so 
na območju različne prvine abitoskega dela okolja, ki so lahko dodana vrednost pri turističnih, 
športnih ali izobraževalnih obiskih območja (Gray 2004; Lukic, Andjelkovic in Dedjanski 2016; 
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Gałaś s sodelavci 2018). Za turizem in rekreacijo je pomembno, da so lokacije znotraj tovrstnih 
območij dostopne obiskovalcem in da je ob njih možno postaviti informativne table. Naš namen 
je, da za geoturizem in izobraževanje ugotovimo, katera območja z najbolj heterogeno geodiverzi-
teto so lahko dostopna obiskovalcem in primerna za postavitev informativnih tabel. V ta namen 
smo izračunali indeks geodiverzitete na podlagi identificiranih geomorfoloških in hidroloških ob-
lik ter abiotskih naravnih vrednot, ki smo jih opredelili kot elemente geodiverzitete, ter indeksa 
razgibanosti površja. Nekatera od teh območij z visokim in zelo visokim indeksom geodiverzitete, 
kjer je tudi največ različnih elementov, so dostopnejša od drugih, do njih pa lahko dostopamo z 
vozilom ali peš. Menimo, da bi bilo treba tem lokacijam pri interpretaciji pokrajine posvetiti več 
pozornosti. S postavitvijo informativnih tabel in promocijo neživega dela narave bi Krajinski park 
Topla poleg bogate in oglaševane kulturne dediščine dobil dodano vrednost na področju geotu-
rizma in izobraževanja.

V primerjavi z drugimi raziskavami (na primer Stojilković 2019) se vrednosti indeksa razgi-
banosti površja (Riley, DeGloria in Elliot 1999) razporejajo na enak način: najvišje vrednosti do-
segajo območja, kjer je naklon površja največji in je površje najbolj razčlenjeno, najnižji indeks pa 
v celicah, kjer je površje najbolj uravnano. Prav tako sta število in raznolikost elementov v posa-
meznih celicah glede na razgibanost površja in kamninsko podlago skladna z drugimi raziskava-
mi. Tam so prav tako jamski vhodi na karbonatnih kamninah, rečna mreža je ob vznožju vzpetin 
in je hkrati v osrednjem delu proučevanega območja bolj razvejana (če gre za prevladujoč fluvialni 
reliefni tip), ob vznožju vzpetin z erozijskimi jarki so vršaji in dolinska dna zapolnjuje aluvij. Prav 
tako se izrazitejši vrhovi razporejajo po razvodnicah, saj ne gre za prevladujoče kraško pokrajino. 

Rezultati vrednotenja geodiverzitete so skladni z drugimi raziskavami oziroma vrednotenji na 
po velikosti primerljivih območjih (na primer Stepišnik in Trenchovska 2017; Stojilkovič 2019), 
pri čemer se pri rezultatih izračuna indeksa geodiverzitete potrjujejo trendi, ki jih z izračuni inde-
ksa po Serrano in Ruiz-Flaño (2007) pridobimo: seštevek različnih elementov je največji tam, kjer 
se stika največ oblik; ta seštevek je pomnožen z indeksom razgibanosti površja. Zmnožek, klasifi-
ciran v pet razredov, je skladen s sorodnimi raziskavami (na primer Hjort in Luoto 2010), saj se 
v tem prispevku potrjuje pravilo, da so najvišje vrednosti indeksa geodiverzitete bodisi tam, kjer 
je seštevek elementov največji, četudi je indeks razgibanosti nižji, bodisi tam, kjer je seštevek ele-
mentov nižji – ne pa enak nič – in je indeks razgibanosti večji. Prav tako so skladne ugotovitve, 
da indeks razgibanosti sam po sebi ne vpliva na vrednosti indeksa geodiverzitete, če v posamezni 
celici oziroma na posameznem mikroobmočju ni drugih elementov geodiverzitete. 

Za turizem ali izobraževanje morajo biti lokacije z visokim indeksom geodiverzitete dostopne 
za uporabnike (Stepišnik, Ilc Klun in Repe 2017), pri čemer vse lokacije običajno niso. To se potr-
juje tudi v Krajinskem parku Topla, kjer so lokacije z zelo visokim indeksom in lokacije z visokim 
indeksom večinoma res dostopne neposredno s cestno povezavo ali s potjo – torej z vozilom ali peš 
– ali pa so v neposredni bližini tega omrežja. To je najbolj pogosto, kjer so omenjena območja z 
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visokim ali zelo visokim indeksom na bolj uravnanih legah, manj dostopna pa na tistih območjih, 
kjer je naklon površja večji. Opaziti je tudi, da ceste in poti pogosto ne potekajo po celicah oziro-
ma lokacijah s številnimi elementi geodiverzitete, pri čemer je razlog najverjetneje v lažji gradnji, 
saj je kamninska podlaga enotnejša, ali pa v tem, da cestne trase ni treba speljati preko številnih 
reliefnih oblik (na primer vršajev ali rečnih strug), kar bi oteževalo gradnjo.

Rezultati kažejo, da je na območju Krajinskega parka Topla mogoče v ponudbo vplesti tudi 
abiotske prvine okolja, saj se tiste, ki so dostopne bodisi peš bodisi z vozilom, locirane predvsem 
na dolinskem dnu ali ob njem. Tako bi z ustrezno interpretacijo geomorfoloških, hidroloških, ge-
oloških, pedoloških in drugih značilnosti območja, ki se prepletajo na posameznih lokacijah, lah-
ko še nadgradili sedanjo ponudbo ali pa zasnovali učne oziroma tematske poti, ki bi uporabnikom 
ponujale heterogen nabor vsebin. Tiste lokacije, kjer so naravne vrednote, povezane z abiotskim 
delom okolja, pa so praviloma dostopne z urejenimi pešpotmi po Peci in so prav tako dosegljive 
za obiskovalce, kar bi lahko vključili v turistično-izobraževalno ponudbo. Posebno vrednost ima-
jo vrhovi, ki so kot element geodiverzitete že prepoznani kot razgledne točke, kar še krepi njihov 
potencial (Trenchovska in Stojilković 2019).

Tokratni prispevek tako z vidika abiotskega dela okolja ponuja temeljno študijo in podatke 
za nadaljnji turistični, rekreativni ali izobraževalni razvoj, ki bi ga bilo treba v prvi vrsti smiselno 
povezati z obstoječimi ponudbami in lokacijami, kjer se takšna raba prostora že odvija. Ob za-
snovi skupne strategije interpretacije okolja, izbranimi lokacijami oziroma točkami geo- in drugih 
znamenitosti, z upoštevanjem cestne infrastrukture ter lokacij različnih ponudnikov, bi Krajinski 
park Topla postal še privlačnejši za obiskovalce.

22.5  SKLEP

Vrednotenje geodiverzitete tako v svetu kot tudi v nekaterih državah Evropske unije prido-
biva na pomenu – ne le z vidika definicij, kaj geodiverziteto sploh opredeljuje, ali metod, kako 
jo ovrednotiti, ampak tudi za zakonsko varovanje okolja in aplikacijo ugotovitev v izobraževalne, 
turistične, rekreativne, urbanistične ali druge namene. Prav tako vrednotenje geodiverzitete pri-
dobiva na pomenu v Sloveniji, kjer so določene geolokacije zavarovane kot na primer geomorfo-
loške ali geološke naravne vrednote. Kljub temu pa enotne metodologije, kako bi možnosti, ki jih 
vrednotenje geodiverzitete ponuja, obrnili sebi v prid z vidika varstva okolja ali uporabe v druge 
namene, še nimamo. V ta namen smo za Krajinski park Topla izbrali in kartirali glavne elemen-
te geodiverzitete, ki so bili izbrani tudi v primerljivih študijah, izračunali indeks geodiverzitete in 
ga interpretirali v kontekstu fizične dostopnosti obiskovalcev. Ugotavljali smo, ali bi bilo možno 
rezultate vrednotenja in lokacije z največjo pestrostjo uporabiti pri nadaljnjem turističnem in izo-
braževalnem razvoju proučevanega območja.



22 · VREDNOTENJE GEODIVERZITETE KOT ORODJE ZA UGOTAVLJANJE GEOTURISTIČNEGA POTENCIALA 

328 koroška – od preteklosti do perspektiv

Cilji prispevka so bili trije in vsi so bili doseženi: prvi se je nanašal na morfografsko kartira-
nje geomorfoloških in hidroloških oblik območja ter predstavitev lokacij in posameznih elemen-
tov geodiverzitete, vključno z že zavarovanimi naravnimi vrednotami; drugi cilj je bil izračunati 
indeks geodiverzitete po celicah, vrednosti razdeliti v ustrezne razrede po veljavni klasifikaciji ter 
vrednosti opisati in ovrednotiti; zadnji cilj se je nanašal na aplikativno rabo pridobljenih rezulta-
tov v skladu z obstoječo infrastrukturo cest in poti, torej na dostopnost najbolj abiotsko heteroge-
nih lokacij znotraj parka za izobraževanje, geoturizem in druge namene. Prvi cilj je bil dosežen s 
podrobnim terenskim kartiranjem in zajemom obstoječih podatkov v geografskih informacijskih 
sistemih, drugi z izračunom indeksa po enačbi Serrano in Ruiz-Flaño (2007) ter klasifikacijo v 
Jenksove (1967) razrede in interpretacijo pridobljenih rezultatov, tretji pa s primerjavo slojev vi-
sokega in zelo visokega razreda indeksa geodiverzitete ter cestami in potmi ter analizo dostopnosti 
za geoturizem in izobraževanje.

Rezultati aplikacije metode na proučevano območje kažejo, da ima območje dolinskega dna 
z neposredno okolico praviloma najvišje vrednosti indeksa. Tam so celice z zelo visokim indek-
som in celice z visokim indeksom, saj sta pestrost in številčnost elementov geodiverzitete največji. 
Omenjene celice so tudi na južnem pobočju Pece, kjer igra odločilno vlogo razgibanost površja 
oziroma naklon v kombinaciji s posameznimi elementi – na primer z že zavarovanimi naravnimi 
vrednotami. Prvo območje je zaradi dostopnosti po cestah in poteh primerno za dostop in obisk 
v geoturistične ali izobraževalne namene, bi pa bilo treba tovrstne obiske osmisliti z vidika inter-
pretacije elementov pokrajine, ki se tam nahajajo. Drugo območje je težje dostopno ali nedosto-
pno. Do naravnih vrednot in vrhov praviloma vodijo poti, same stene z erozijskimi jarki pa razen 
za športno plezanje niso dostopne. Tudi v ta namen bi jih bilo treba ustrezno alpinistično urediti.

Koraki metode, opisane v tem prispevku, kažejo, da vrednotenje geodiverzitete lahko pripo-
more k ugotavljanju kazalnikov za nadaljnji izobraževalni, geoturistični ali rekreacijski namen ob-
močij, v katerih so se prej pojavljale praviloma le druge vsebine. Skrbno načrtovanje skupne in-
terpretacije tako abiotskih kot biotskih prvin narave skupaj z dediščino območja pripomore k bolj 
celostnemu prikazu podobe območja kot je Krajinski park Topla. S tem je nedvomno dokazan 
potencial, ki ga ima vrednotenje geodiverzitete za geoturizem in geoizobraževanje.
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23   

VODNA BILANCA POREČJA MEŽE  

NA KOROŠKEM

23.1  UVOD

Voda na Zemlji je v stalnem gibanju. V tem gibanju stalno spreminja svoja fizikalna stanja – 
od tekočega, plinastega do trdnega. Neprestano premikanje vode opisuje vodni krog, ki deluje na 
Zemlji že milijarde let in na katerem temelji vse življenje (slika 23.1). Kroženje vode je ena od naj-
pomembnejših ekosistemskih storitev okolja, ki zagotavlja količinsko in kakovostno obnavljanje 
vodnih virov. Vodna bilanca ocenjuje količine vode na določenem območju v določenem časov-
nem obdobju. Upoštevati mora vse dotoke in odtoke ter spremembe zalog (Bat s sodelavci 2008).

Slovenija je naravnogeografsko zelo pestra in zato je pestra vodna bilanca. Stik štirih narav-
nogeografskih regij, Alp, Panonskega nižavja, Dinarskega gorstva in Sredozemlja se zrcali preko 
podnebnih in pokrajinskih dejavnikov na elementih vodne bilance. V Sloveniji se pojavljajo veli-
ke razlike v vodnih količinah v prostoru in času, zato je za trajnostno upravljanje z vodnimi viri, 
poleg letnega, potrebno poznati tudi sezonske vzorce vodne bilance (Kolbezen in Pristov 1998; 
Bat s sodelavci 2008).

23.2  VODNA BILANCA

Na elemente vodnega kroga najbolj vplivata količina padavin in temperatura zraka. Padavine, 
ki presegajo izhlapevanje, zagotavljajo vodni odtok in spremembe zalog vode v porečju. Na vse 
tri elemente vodne bilance, odtok, izhlapevanje in spremembo zalog vplivajo tudi drugi elementi 
okolja, kot so izoblikovanost površja, kamninska podlaga, prsti, rastlinstvo, raba zemljišč in raba 
vode. Za izdelavo vodne bilance izbranega območja potrebujemo podatke vodomernih postaj, 
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zato se ocenjevanje elementov nanaša na vodozbirno območje, ki pomeni celotno porečje, ali pa 
na hidrometrično zaledje, ki je omejeno z razvodnicami med vodomernimi postajami. Hidrome-
trično zaledje je v povirnem delu enako vodozbirnemu zaledju, dolvodna hidrometrična zaledja 
pa so omejena z razvodnico dolvodne vodomerne postaje in eno ali več razvodnicami prvih gor-
vodnih vodomernih postaj (Bat s sodelavci 2008). Poleg osnovnih elementov, vključenih v izračun 
vodne bilance porečja, je izračune vodne bilance možno nadgraditi še z informacijami o reliefnih 
značilnostih, tipih prsti in vodi v prsti, rabi zemljišč in gozdnih sestojih, antropogeni rabi vode in 
drugem (Ulaga 2003). Izdelava vodne bilance povodja, porečja ali izbranega območja, kot je na 
primer država ali regija, je zapletena in zahteva veliko podatkov. Tovrstna bilanca je vedno poe-
nostavljen prikaz dejanskih razmer, smiselna pa je, če zajame bistvene bilančne elemente in pravil-
no poda razmerja med njimi (Frantar in Ulaga 2013).

Vodna bilanca je razmerje med dotokom in odtokom vode na določenem območju v dolo-
čenem času, izraženo v odstotkih (Kladnik, Lovrenčak in Orožen Adamič 2005) ali v milimetrih. 
Osnovna enačba vodne bilance temelji na kroženju vode med ozračjem in površjem Zemlje (Van 
Abs in Stanuikynas 2000; Bat s sodelavci 2008; Frantar 2009): 

padavine (P) = odtok (Q) + izhlapevanje (I) + sprememba zalog (dS)

V modelu vodne bilance mGROWA porečja Meže so spremembe zalog upoštevane raz-
lično glede na časovni interval bilančne analize, skupni odtok pa zajema več vrst odtoka, od 

Slika 23.1: Kroženje vode na Zemlji (Kroženje vode … 2021).
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površinskega, pripovršinskega do podzemnega (Andjelov s sodelavci 2016). Raziskave kažejo, da 
se elementi vodnih bilanc porečij v zadnjih desetletjih izrazito spreminjajo (slika 23.2). Še pose-
bej so opazne nekatere sezonske spremembe, kar avtorji v največji meri povezujejo z antropogeni-
mi spremembami podnebja ter s spremembami rabe zemljišč v porečjih. Poleg zmanjševanja letne 
količine padavin, se zmanjšujejo predvsem snežne padavine in zadržek vode v snežni odeji. Za vsa 
porečja je značilno povečano izhlapevanje, ki je posledica porasta temperatur. Rezultat opisanih 
sprememb je manjši vodni odtok in manj razpoložljive vode v različne namene (Kovačič 2016; 
Kovačič in Brečko Grubar 2019). 

23.3  OPREDELITEV OBMOČJA VODNE BILANCE  

POREČJA MEŽE

Porečje Meže je v submakroregiji Alpska hribovja in v mezoregijah Vzhodne Karavanke 
ter Strojna, Kozjak in Pohorje (Perko in Orožen Adamič 1998). Je del porečja Drave, v kate-
ro se Meža izliva pri Dravogradu. Površina porečja meri 552,6 km2 in je raztegnjeno v smeri 
zahod-vzhod, od Pece do zahodnega Pohorja. Na severu meji na porečje Drave in na jugu na 
porečje Savinje. Približno polovico porečja Meže predstavlja porečje njenega desnega pritoka 
Mislinje s površino 231,6 km2, katerega del je tudi porečje Suhodolnice. Površje je hribovito, 
s prevladujočim deležem nadmorskih višin med 700 in 1100 m ter zelo gozdnato (Državna 
… 1998). V kamninski zgradbi porečja prevladujejo paleozojske metamorfne kamnine, sicer 

Vpliv spreminjanja podnebja:
- Zmanjševanje skupne letne 
višine padavin (P)
- Zviševanje temperatur zraka 
 povečevanje izhlapevanja (I)
- Zmanjševanje odtoka (O)

PADAVINE - IZHLAPEVANJE
=

VODNI ODTOK 
(površinski in podzemeljski) 

I
P

O
P I

O
čas

površinski 
odtok

podzemeljski
odtok

izhlapevanje

padavine

Slika 23.2: Spreminjanje vodnega odtoka (Kovačič in Brečko Grubar 2019).
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pa se izmenjujejo zelo različne, pretežno neprepustne in slabo porozne kamnine. Karbonat-
nih kamnin je malo, med njimi je največ dolomita (Zemljevid tipov kamnin 2016). Za pore-
čje Meže je značilna gosta rečna mreža, ki je pogojena s prevladujočim površinskim odtokom 
padavin. Količina teh je pod povprečjem v Sloveniji, podpovprečen pa je tudi vodni odtok 
(Bat s sodelavci 2008). 

Porečje Meže glede na lego vodomernih postaj členimo na pet hidrometričnih zaledij 
(Model vodne bilance … 2021). Hidrometrično zaledje vodomerne postaje Črna obsega po-
virni in zgornji del porečja Meže, Otiški Vrh I srednji in spodnji del njenega porečja, Dovže 
povirni in zgornji del porečja Mislinje, Otiški vrh I njen srednji in spodnji del, Stari trg pa 
večino porečja Suhodolnice, ki je levi pritok Mislinje (preglednica 23.1 in slika 23.3).

Preglednica 23.1: V analizo vodne bilance zajete vodomerne postaje s površino hidrometričnih zaledij 
(Model vodne bilance … 2021).

šifra vodotok vodomerna postaja površina hidrometričnega zaledja (km2)

2220 Meža Črna 95,2

2250 Meža Otiški Vrh I 225,9

2370 Mislinja Dovže 72,6

2390 Mislinja Otiški Vrh I 99,5

2420 Suhodolnica Stari trg 59,4

2250 2390

2220 23702420

Slika 23.3: Hidrometrična zaledja v porečju Meže s številčnimi oznakami (šiframi) vodomernih 
postaj (Model vodne bilance … 2021).
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23.4  METODA IZRAČUNA VODNE BILANCE - MODEL VODNE 

BILANCE MGROWA

Model mGROWA je rastrski model vodne bilance. V vsaki rastrski celici modela se izračuna-

vajo točkovne vrednosti vodnobilančnih elementov. Osnovni namen modela je ugotavljanje na-

pajanja podzemne vode po letnih časih (Herrmann s sodelavci 2013; Herrmann s sodelavci 2015; 

Frantar s sodelavci 2017; Frantar s sodelavci 2018).

Modeliranje vodnobilančnih elementov poteka v 100 m rastrskih celicah, v katerih se simu-

lirajo poenostavljeni hidrološki procesi. Vhodne podatke za model lahko razvrstimo v tri katego-

rije. Prostorski podatki za model so: raba zemljišč, topografske lastnosti, površja, lastnosti prsti, 

globina do podzemne vode, hidrogeološke značilnosti, podatki o drenaži in zastajanju vode … 

Ti podatki predstavljajo statično osnovo modela. Dinamične sestavine modela obsegajo meteo-

rološke podatke: padavine in potencialno izhlapevanje ter podatke po meteoroloških lokacijah za 

simulacijo snežne odeje, padavin in izhlapevanje. V tretji kategoriji so podatki o poteku najra-

zličnejših funkcij modela in so zajeti v GIS podatkovne sloje (koeficienti rastlin, koeficienti po-

krovnosti in drugo).

Modeliranje vodne bilance poteka na osnovi omenjenih podatkov in procesov v vsaki celici, 

pri čemer so procesi razdeljeni na ključna področja. Voda v prsti se izračunava po nemškem mo-

delu vodne bilance v prsti BOWAB. To je enodimenzionalni model večslojnih podmodelov vode 

v 30 cm slojih prsti. Vsak podmodel predstavlja del profila prsti in deluje na osnovi hidravličnih 

in pedoloških parametrov. Rezultat podprocesa je skupni odtok, ki se v novem procesu ločevanja 

odtoka deli na površinski odtok in napajanje podzemne vode. Količina napajanja podzemne vode 

se ocenjuje glede na različne metode analize baznega odtoka (Herrmann s sodelavci 2015; Andje-

lov s sodelavci 2016). Na osnovi modela BOWAB in podatkov rabe zemljišč se modelira tudi de-

jansko izhlapevanje ter korigira skupni odtok. Ocena dejanskega izhlapevanja se izdela za površine 

z rastlinsko odejo, posebne analize pa se izvedejo za območja urbanih, snežnih, vodnih in ostalih 

površin. Poseben proces zajema simulacijo snežne odeje in elemente, ki so z njo povezani: višina 

snežnih padavin, količina vode v snegu, taljenje, zamrzovanje, sublimacija (slika 23.4). Verifikaci-

ja glavnih hidroloških parametrov modela je bila izvedena s primerjavo merjenih in modeliranih 

obdobnih vrednosti za odtok, napajanje podzemnih vodonosnikov in trajanje snežne odeje. Izra-

čunan je bil koeficient NSEc (Nash-Sutcliffe efficiency) za srednje vrednosti pretokov, ki je potrdil 

ustreznost modelskih rezultatov in koeficienta PBIASc za oceno precenjenosti ali podcenjenosti 

rezultatov modeliranega simuliranega odtoka za vse tri omenjene spremenljivke. Oba koefici-

enta sta bila utežena z velikostjo vodozbirnega zaledja, rezultati pa so potrdili ustreznos modela 

mGROWA (Herrmann s sodelavci 2015; Frantar s sodelavci 2018).
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Metoda omogoča modeliranje na dnevni oziroma mesečni ravni, zaradi česar je mogoče izde-

lati sezonske analize vodnobilančnih elementov. Poleg referenčnih izračunov model mGROWA 

omogoča tudi analize za scenarije podnebnih sprememb. Na osnovi vhodnih podatkov podnebnih 

scenarijev lahko izračunamo vse rezultate vodnobilančnih elementov v spremenjenem podnebju.

Podatki, zajeti v analizo vodne bilance za hidrometrična zaledja v porečju Meže, so za obdobje 

1971−2018 (preglednica 23.2). Uporabljen je bil zagon modela mGROWA Slovenija r108 (Mo-

del vodne bilance … 2021). Izvedena analiza temelji na izračunanih statističnih vrednostih, pri-

dobljenih iz podatkov modela. Analiza je bila opravljena v programu r, podatki so obdelani z GIS 

orodji in MS Excel, zajeti pa so elementi vodne bilance, navedeni v preglednici 23.3.

padavine

potencialna 
evapotranspiracija

topografija

simulacija odtoka

Členitev odtoka

podnebni in 
geografski podatki 

evapotranspiracija

direktni odtok

- pripovršinski tok

- drenažni odtok

- urbani odtok

napajanje podzemne vode 

izračuni 
na podlagi pravil

raba tal

sta�s�ka suše:
- število dni s 
pomanjkanjem vlage 
v tleh 

namakalne potrebe

temperatura

snežna odeja

sneg

kapilarni dvig

pedološki parametri

umetno odvajanje 
vode

hidrogeološke enote in 
hidravlična prepustnost

tendenca zadrževanja 
vode

globina 
do podzemne vode

delež nepropustnos�

Vlaga v koreninskem sloju

skupni 
odtok

sta�s�ka o snegu
- število dni 
s snežno odejo

snežni odtok

Slika 23.4: Prikaz glavnih povezav in izračunov modela mGROWA (Frantar s sodelavci 2017).
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Preglednica 23.2: Glavni vhodni podatki v modelu mGROWA Slovenija (Frantar s sodelavci 2017).
pokrovnost tal
- kategorije pokrovnosti
- delež neprepustnosti Corine Land Cover Slovenia
površje
- naklon
- ekspozicija površja

Digitalni model reliefa Slovenije 
Geodetska uprava Republike Slovenije

prsti/tla
- globina 
- tekstura
- BD gostota
- poljska kapaciteta
- točka venenja
- prostornina organskih delcev
- globina do podzemne vode
- odvodnjavanje

Profili tal – baza Biotehnične fakultete 
Univerze v Ljubljani
Digitalna karta tal Biotehnične fakultete 
Univerze v Ljubljani

osuševana območja Karta vodotokov 1 : 25.000
hidrogeološke enote
- hidravlična prevodnost

Hidrogeološka karta Slovenije – Geološki 
zavod Slovenije

podnebni podatki
- padavine
- temperatura zraka
- sončno obsevanje
- veter
- vlažnost
- sneg Agencija Republike Slovenije za okolje
hidrološki podatki
- dnevni pretoki
- dnevni podzemni odtok Agencija Republike Slovenije za okolje
meje vodnih teles površinske in podzemne vode, razvodnice Agencija Republike Slovenije za okolje

Preglednica 23.3: Elementi vodne bilance in oznake po modelu mGROWA.
kratica element vodne bilance
P padavine
Eta dejansko izhlapevanje
Nswe količina vode v snežnih padavinah
Qn skupni odtok
Qrn napajanje podzemne vode

Vodno bilančne elemente smo agregirali na koledarsko leto, agregacije po letnih časih pa pri 
zimi vključujejo december preteklega leta. Tako je na primer pri zimi 1972 vštet december 1971, 
zato je podatkov o zimi za eno leto manj, saj manjka prvo leto. Po letnih časih smo izvedli tudi 
analizo trendov obravnavanih komponent z enostavnim regresijskim Pearsonovim linearnim ko-
eficientom korelacije in testom za statistično značilnost trenda z vrednostjo stopnje zaupanja nad 
95 %. Obdobna povprečja smo izračunali za niz 1981−2010, trende pa za celoten obravnavan 
podatkovni niz 1971−2018.
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23.5  ELEMENTI VODNE BILANCE ZA HIDROMETRIČNA 
ZALEDJA V POREČJU MEŽE IN PRIMERJAVA S 
POVPREČJEM ZA SLOVENIJO

Povprečna višina padavin v Sloveniji v obdobju 1981−2010 je znašala 1433 mm, od tega jih 
je 628 mm ali 44 % izhlapelo in 56 % odteklo. Za vsa hidrometrična zaledja v porečju Meže je 
povprečna višina padavin v enakem obdobju znašala 1330 mm, višina izhlapevanja 592 mm ali 
44,5 % in odtok 738 mm ali 55,5 %. Povprečni delež padavin v snežni odeji je v Sloveniji ocenjen 
s 13,7 % in v porečju Meže s 17,9 %, kar je glede na prevladujoče višje nadmorske višine v pore-
čju pričakovano. Povprečno napajanje podzemnih vodonosnikov je v Sloveniji ocenjeno z 39 % in 
za porečje Meže z 29,4 %, kar pojasnjujemo s prevlado neprepustnih kamnin (preglednica 23.4).

Preglednica 23.4: Srednje letne vrednosti glavnih elementov vodne bilance (v mm) za hidrometrična 
zaledja v porečju Meže in Slovenijo v obdobju 1981−2010 (Model vodne bilance … 2021).

hidrometrično zaledje padavine

količina vode 
v snežnih 
padavinah izhlapevanje

skupni 
odtok

napajanje 
podzemne 
vode

Slovenija 1433 196 628 805 314
Celotno porečje Meže 1330 238 592 738 217
Meža - Črna 1442 340 499 943 240
Meža - Otiški Vrh I 1288 200 572 716 224
Mislinja - Dovže 1412 319 613 799 213
Mislinja - Otiški Vrh I 1243 163 629 614 207
Suhodolnica - Stari trg 1269 168 649 620 202

V porečju Meže so povprečne višine padavin za okrog 100 mm nižje v primerjavi s Sloveni-
jo. Najmanj padavin je v spodnjih delih porečij Meža - Otiški Vrh I in Mislinja - Otiški Vrh I ter 
v porečju Suhodolnice (Stari trg). Hidrometrični zaledji Meža - Črna in Mislinja - Dovže imata 
podobno višino padavin kot je slovensko povprečje (preglednica 23.4). Trend letnih višin pada-
vin v obravnavanem obdobju 1971−2018 ni značilen, vrednosti pa so se gibale med 900 in 2000 
mm (slika 23.5).
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Slika 23.5: Padavine v hidrometričnih zaledjih porečja Meže in povprečne letne vrednosti za 
Slovenijo v obdobju 1971−2018 (Model vodne bilance … 2021).
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Izhlapevanje je v porečju Meže večinoma nižje od slovenskega povprečja, ki znaša 628 mm. 
V vseh hidrometričnih zaledjih je opazen naraščajoč, statistično značilen trend. Najmanjše izhla-
pevanje je v zgornjem delu porečja Meže (Meža - Črna) s 499 mm in največje v hidrometričnem 
zaledju Suhodolnica - Stari trg s 649 mm (preglednica 23.4). Višine letnega izhlapevanja v hidro-
metričnih zaledjih v obdobju 1971−2018 so se gibale med 430 in 720 mm (slika 23.6).

Količina vode v snežnih padavinah kaže negativni linearni koeficient korelacije, ki pa z iz-
jemo hidrometričnega zaledja Mislinja - Dovže ni značilen. Sneg je pomemben element vodne 
bilance zaradi zadrževanja padavin in ob taljenju pomembno vpliva na vodni odtok, kar se odraža 
v pretočnem režimu ter napajanju podzemnih vodonosnikov. Povprečne količine vode v snežnih 
padavinah so v hidrometričnih zaledjih Meža - Črna in Mislinja - Dovže nad povprečjem države, 
v Meža - Otiški Vrh I povprečne ter v spodnjem delu porečja Mislinje (Otiški Vrh I) in Suhodol-
nice (Stari trg) podpovprečne (preglednica 23.4). Količina vode v snežnih padavinah v hidrome-
tričnih zaledjih kaže zelo velike razlike in je med posameznimi leti kolebala med 45 in 650 mm 
(slika 23.7).

Skupni odtok je glavni element vodne bilance, ki vključuje tudi obnavljanje vodnih količin. 
V Sloveniji je v obdobju 1981−2010 povprečni skupni odtok znašal 805 mm in v porečju Meže 
je bil s 738 mm nekoliko pod povprečjem. Opazno višji je bil v hidrometričnem zaledju Meža 
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Slika 23.6: Izhlapevanje v hidrometričnih zaledjih v porečju Meže in povprečne letne vrednosti za 
Slovenijo v obdobju 1971−2018 (Model vodne bilance … 2021).

Slika 23.7: Količine vode v snežnih padavinah v hidrometričnih zaledjih v porečju Meže in 
povprečne vrednosti za Slovenijo v obdobju 1971−2018 (Model vodne bilance … 2021).



23 · VODNA BILANCA POREČJA MEŽE NA KOROŠKEM  

338 koroška – od preteklosti do perspektiv

- Črna z 943 mm, v Mislinja - Dovže je bil blizu državnega povprečja, pod povprečjem pa v pre-

ostalih hidrometričnih zaledjih (preglednica 23.4). Linearni koeficienti korelacije so večinoma ra-

hlo negativni, a statistično neznačilni. Letne višine odtoka so se v obravnavanem obdobju gibale 

med 270 mm (Meža - Otiški Vrh I) in 1544 mm (Meža - Črna) (slika 23.8).

Napajanje podzemnih vodonosnikov je pomembno za oskrbo s pitno vodo in kot vodna za-

loga v obdobjih z malo padavinami. Povprečne količine napajanja podzemne vode so v vseh hi-

drometričnih zaledjih Meže pod povprečjem Slovenije, ki za obdobje 1971−2010 znaša 314 mm. 

Najmanjše napajanje podzemne vode je ocenjeno v hidrometričnih zaledjih Suhodolnica - Stari trg 

(202 mm) in Mislinja - Otiški Vrh I (207 mm), največje (240 mm) pa v Meža - Črna (preglednica 

23.4). Linearni koeficienti korelacije so tudi tu rahlo negativni, a statistično neznačilni. Letne 

vrednosti v obdobju 1971−2018 so se gibale med 100 mm in 500 mm (slika 23.9).

23.6  PREGLED VODNE BILANCE POREČJA MEŽE  

PO LETNIH ČASIH

Za ugotavljanje sprememb količin vode čez leto je bila izvedena analiza vodnobilančnih ele-

mentov po letnih časih. Bilančni model mGROWA omogoča mesečne agregacije in tako tudi 
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Slika 23.8: Letne višine skupnega odtoka v hidrometričnih zaledjih v porečju Meže in povprečne 
vrednosti za Slovenijo v obdobju 1971−2018 (Model vodne bilance … 2021).
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Slika 23.9: Napajanje podzemne vode v hidrometričnih zaledjih v porečju Meže in povprečne 
vrednosti za Slovenijo v obdobju 1971−2018 (Model vodne bilance … 2021).



23 · VODNA BILANCA POREČJA MEŽE NA KOROŠKEM  

koroška – od preteklosti do perspektiv 339

sezonske analize bilančnih komponent. Izvedli smo agregacijo elementov vodne bilance za celotno 
območje petih hidrometričnih zaledij po letih in dobili pregled za celotno porečje Meže. Povpreč-
ne vrednosti smo izračunali za obdobje 1981−2010.

23.6.1  POMLAD

V pomladi prejme porečje Meže le 17 % letne višine padavin, izhlapevanje presega četrtino 
letne vrednosti, skupni odtok pa 30 % letnega. Večji delež bilančnega odtoka glede na višino pa-
davin lahko pripišemo taljenju snega oziroma snežnemu zadržku. Povprečno je v pomladi slaba 
četrtina letnih snežnih padavin, napajanje podzemnih vodonosnikov pa predstavlja 30 % letne 
vrednosti (preglednica 23.5). Trendi komponent vodne bilance za pomlad so statistično značilni 
zgolj pri izhlapevanju, ki se zvišuje. Ostali elementi imajo negativne koeficiente korelacije, ki pa 
niso značilni. Višja statistična značilnost se kaže pri zmanjševanju količine novega snega in vod-
nem odtoku (slika 23.10).

Preglednica 23.5: Elementi vodne bilance porečja Meže - pomlad (v mm) (Model vodne bilance … 
2021).

padavine nov sneg izhlapevanje skupni odtok napajanje
min 128 9 133 22 6
max 515 155 206 478 139
povprečje 
1981−2010 278 57 164 227 66

23.6.2  POLETJE

Višina poletnih padavin v porečju Meže predstavlja približno 40 % letne vrednosti, izhlape-
vanje skoraj polovico in vodni odtok petino letnega. Približno petino letne vrednosti predstavlja 
tudi poletno napajanje podzemnih vodonosnikov (preglednica 23.6). Pregled trendov vrednosti 
vodnobilančnih elementov za poletje kaže na statistično značilen trend zviševanja izhlapevanja, vsi 
preostali trendi pa niso statistično značilni (slika 23.11). 
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Slika 23.10: Pomladne vrednosti vodnobilančnih elementov (v mm) v porečju Meže (Model vodne 
bilance … 2021).
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Preglednica 23.6: Elementi vodne bilance porečja Meže - poletje (v mm) (Model vodne bilance … 2021).

padavine nov sneg izhlapevanje skupni odtok napajanje

min 257 0 240 23 6

max 608 2 325 334 99

povprečje 1981−2010 450 0 290 146 43

23.6.3  JESEN

Jesen je na Koroškem drugi najbolj namočen letni čas za poletjem. V povprečju pade 29 % 

letne višine padavin, izhlapi jih 18 %, kar je opazno manj od pomladi. Višini skupnega odtoka in 

napajanja podzemne vode sta jeseni najvišji. Odtok znaša 34 %, napajanje podzemnih vodonos-

nikov pa 35 %. Jesenske snežne padavine predstavljajo 15 % letne vrednosti (preglednica 23.7). 

Jeseni se kaže trend zmanjševanja snežnih padavin, kar pomeni zmanjševanje snežnega zadržka, 

hkrati pa se kaže naraščajoč trend izhlapevanja, ki je posledica višjih temperatur in podaljševanja 

rastne dobe (slika 23.12). 
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Slika 23.11: Poletne vrednosti vodnobilančnih elementov (v mm) v porečju Meže (Model vodne 
bilance … 2021).
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Slika 23.12: Jesenske vrednosti vodnobilančnih elementov (v mm) v porečju Meže (Model vodne 
bilance … 2021).
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Preglednica 23.7: Elementi vodne bilance porečja Meže - jesen (v mm) (Model vodne bilance … 2021).

padavine nov sneg izhlapevanje skupni odtok napajanje

min 208 4 86 55 16

max 673 146 125 486 148

povprečje 1981−2010 387 37 104 253 76

23.6.4  ZIMA

Porečje Meže dobi tekom zime dobrih 15 % letnih padavin in 60 % letnega snega. Izhlapeva-
nje je minimalno in predstavlja manj kot 5 % letnega. Najmanjša sezonska deleža pripadata tudi 
skupnemu odtoku (15 %) in napajanju podzemnih vodonosnikov (16 %) (preglednica 23.8). Pre-
gled trendov vrednosti vodnobilančnih elementov za zimo kaže zgolj en značilen pozitivni trend 
in sicer naraščanje izhlapevanja (slika 23.13).

Preglednica 23.8: Elementi vodne bilance porečja Meže - zima (v mm) (Model vodne bilance … 2021).
padavine nov sneg izhlapevanje skupni odtok napajanje

min 54 38 17 31 10

max 479 287 39 345 106

povprečje 1981−2010 205 135 26 111 35

23.7  SKLEP

Na osnovi dobrih vhodnih podatkov, pridobljenih z različnimi monitoringi elementov vod-
ne bilance, je vodnobilančni izračun za porečje Meže z modelom mGROWA podal verjetno raz-
merje med padavinami, izhlapevanjem in odtokom v izbranem obdobju. S primerjavo vrednosti 
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Slika 23.13: Zimske vrednosti vodnobilančnih elementov (v mm) v porečju Meže (Model vodne 
bilance … 2021)..
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vodnobilančnih elementov med porečjem Meže in Slovenijo smo ugotovili, da so vse vrednosti 
z izjemo snežnih padavin v porečju Meže podpovprečne, najmanjša razlika je pri izhlapevanju, 
največja pa pri količini padavin. Vrednosti vodnobilančnih elementov za hidrometrična zaledja v 
porečju kažejo največji delež odteklih padavin za Mežo - Črna (65 %), najmanjša pa za Mislinja - 
Otiški Vrh I (49 %) in Suhodolnica - Stari trg (48 %), kar smo glede na njihove hidrogeografske 
lastnosti pričakovali. Pregled vrednosti vodnobilančnih elementov po letnih časih je pokazal, da 
največji jesenski skupni odtok malo presega pomladnega, podobno je tudi razmerje pri napaja-
nju podzemnih vodonosnikov. Polovica izhlapevanja pripada poletju, spomladi pa je za 7 % večje 
od jeseni. Rezultati izračunanih trendov vrednosti vodonobilančnih elementov za porečje Meže 
se ujemajo z ugotovljenimi podnebnimi spremembami, zlasti v porastu izhlapevanja in zmanjše-
vanju snežnih padavin (Dolinar 2018). Za porečje Meže in vsa hidrometrična zaledja je statistič-
no značilen in izrazit naraščajoči trend izhlapevanja ter statistično značilen negativni trend v po-
rečju za jesenske snežne padavine. Zmanjševanje zadržka padavin v snežni odeji in spreminjanje 
pretočnega režima sta za Mežo ugotovila tudi Hrvatin in Zorn (2020). Trend zmanjševanja sku-
pnega odtoka ni izrazit, je pa opazen in se ujema z ugotovitvami, da se srednji obdobni pretoki 
na vodomernih postajah v Sloveniji zmanjšujejo (Frantar 2008; Kovačič 2016; Kovačič, Kolega 
in Brečko Grubar 2016; Oblak 2017). Za prikaz vpliva podnebnih sprememb na vodno bilanco 
Meže bi bilo potrebno v analizo vključiti rezultate scenarijev vodne bilance modela mGROWA do 
leta 2100, ki so bili izdelani na ARSO v okviru projekta OPS21 (Dolinar 2018). Pri predstavljeni 
analizi vodne bilance porečja Meže ostaja odprto vprašanje rabe vode. Delež rabe vode na letni in 
dolgoletni ravni je majhen (Andjelov s sodelavci 2021) in ne vpliva bistveno na odtok in napaja-
nje podzemne vode, sezonski vplivi pa so zagotovo izrazitejši poleti. Za doseganje ciljev trajnostne 
rabe vodnih virov predlagamo, da se na manjših porečjih izvede tudi vodnobilančna analiza vpliva 
rabe vode glede na sezone in vpliv podnebnih sprememb na vodni krog.
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24   

HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

KOROŠKIH REK

24.1  UVOD

Hidrogeografske lastnosti rek so dinamičen odziv na značilnosti pokrajine, v kateri so njihova 
porečja. Poleg naravnih elementov pokrajine, kot so izoblikovanost površja in kamninska zgrad-
ba, podnebne razmere, prst in rastlinstvo, nanje vpliva tudi človek z rabo zemljišč, poseganjem v 
rečno mrežo in rabo vode. Posamezne lastnosti so vedno zrcalo prepleta in součinkovanja več de-
javnikov in njihova opredelitev zahteva kolikor mogoče natančne analize prostorskih in drugih 
podatkov.

Opis značilnosti vodnega območja, v našem primeru porečij koroških rek, in prikaz vplivov 
človekovega delovanja na stanje površinskih in podzemnih voda, sta osnova za pripravo načrtov 
upravljanja voda, kot jih opredeljujeta Okvirna direktiva Evropske skupnosti o vodah (Direktiva 
… 2000) in Zakon o vodah (2002). Pripravi krovnih dokumentov, to so načrti upravljanja voda 
za vodni območji Donave (Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave … 2016) in Ja-
dranskega morja (Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja … 2016), sle-
dijo postopki priprave Načrtov upravljanja voda III tudi za posamezna porečja (Delovni program 
… 2021). Analiza prostorskih podatkov o porečju in rečni mreži ter analiza podatkov o vodnih 
količinah in njihovem spreminjanju omogočata presojo občutljivosti za človekove posege na eni in 
pogoje za rabo vodnih virov na drugi strani, in so osnova za pripravo načrtov upravljanja porečij.

Namen prispevka je predstaviti hidrogeografske lastnosti koroških rek Meže, Mislinje in Su-
hodolnice ter njihovih porečij; slednji sta del večjega porečja Meže. S pomočjo analize kartograf-
skih in pisnih podatkovnih virov predstavljamo temeljne lastnosti izbranih porečij, rečne mreže 
in vodnega odtoka. Cilji prispevka so povezani tudi z analizo vplivov reliefnih, kamninskih, pod-
nebnih razmer ter pokrajinske rabe in njihovo medsebojno povezanostjo, ki se kaže na različnih 
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hidrogeografskih lastnostih obravnavanih porečij, rečne mreže in odtočnih značilnosti. Izpostav-
ljamo razlike, ki se kažejo v notranji členitvi porečij, njihove lastnosti pa v nadaljevanju presojamo 
tudi z vidika pokrajinske občutljivosti.

24.2  PODATKI IN METODE DELA

Hidrogeografska analiza porečij rek Meže, Mislinje in Suhodolnice s pritoki temelji na pre-
gledu Državnih topografskih kart merila 1 : 25.000 Geodetske uprave Republike Slovenije (1998) 
ter pisnih in digitalnih prostorsko podatkovnih virov Agencije Republike Slovenije za okolje (Ge-
oportal ARSO 2021; Podatki o višini … 2021) in Javnega pregledovalnika grafičnih podatkov 
MKGP-RKG (2021) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg osnovnih geoloških 
zemljevidov SFRJ merila 1 : 100.000 in tolmača, lista Ravne na Koroškem (Mioč 1983; Mioč, 
Žnidarčič in Jerše 1983) in Slovenj Gradec (Mioč in Žnidarčič 1977; Mioč 1978), smo pri ana-
lizi uporabili tudi Zemljevid tipov kamnin (2016) Geografskega inštituta Antona Melika ZRC 
SAZU. Analiza morfometričnih značilnosti površja je bila narejena na podlagi digitalnega modela 
višin 12,5 m (2017).

Prostorske podatke smo analizirali s pomočjo geografskih informacijskih sistemov (GIS) s 
programom ArcMap 10.2.1, tematske zemljevide pa izdelali s programoma ArcMap 10.2.1 in Co-
relDRAW Graphics Suite X4. Za izračune opisne statistike in trenda hidroloških spremenljivk smo 
uporabili program MS Excel. 

Značilne trende spreminjanja letnih in mesečnih pretočnih vrednosti (nizka konica, povpreč-
ni mali pretok, srednji pretok, povprečni veliki pretok, visoka konica) smo določili z uporabo ne-
parametričnega Mann-Kendallovega testa (Mann 1945; Kendall in Gibbons 1990), saj ta meto-
da ni povezana z nobeno statistično porazdelitvijo, je neobčutljiva na osamelce in ima večjo moč 
oziroma uporabnost od drugih primerljivih in običajno uporabljanih metod določevanja trendov 
(Hess, Lyer in Malm 2001). Za določanje naklona obstoječega trenda (kot spremembo med leti) 
smo uporabili metodo neparametričnega Senovega naklona (Theil-Senova cenilka), ki je med naj-
pogosteje uporabljenimi testi za ocenjevanje časovnih trendov v linearnem modelu (Sen 1968; 
Helsel in Hirsch 1992; Theil 1992; Salmi s sodelavci 2002; Tilgenkamp 2021). Cenilka naklo-
na (β), kot mera magnitude trenda, je izračunana mediana med vsemi obstoječimi pari podatkov 
znotraj časovne vrste (Hess, Lyer in Malm 2001). V primerjavi z običajno linearno regresijo je ta 
metoda manj občutljiva na osamelce v časovni vrsti in zato široko uporabljana pri določanju nak-
lonov trenda meteoroloških in hidroloških spremenljivk (Zhao s sodelavci 2010; Espadafor s so-
delavci 2011; Some’s, Ezani in Tabari 2012; Murphy s sodelavci 2013; Fathian, Morid in Kahya 
2015; Kovačič 2016; Hrvatin in Zorn 2017; Hrvatin in Zorn 2020a; Kovačič, Petrič in Ravbar 
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2020). Vrednosti s statistično značilnostjo, večjo od 90 % (p < 0,1), smo privzeli kot statistično 
značilen trend spreminjanja hidroloških spremenljivk in samo te so v besedilu obravnavane.

Podatke o značilnih mesečnih in letnih pretokih vodomernih postaj Meža – Črna (obdob-
je 1971–2019, 49 let), Meža – Otiški vrh I (1955–2019, 65 let), Mislinja – Dovže, Dovže I in 
Dovže II (1970–2019, 50 let), Mislinja – Otiški vrh I (1965–2019, 55 let) in Suhodolnica – Stari 
trg (1989–2019, 31 let) smo pridobili na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Podatki o ka-
rakterističnih … 2021). Analizo trenda značilnih pretokov smo opravili za najdaljše razpoložlji-
ve časovne nize podatkov vodomernih postaj, razpoložljivi podatki pa so omogočali medseboj-
no primerjavo rezultatov analize trenda značilnih pretokov posameznih postaj za obdobje 31 let 
(1989–2019). Za omenjeno obdobje smo tudi izračunali osnovne značilnosti pretokov rek na 
vodomernih postajah. Posamezne manjkajoče vrednosti mesečnih karakterističnih pretokov smo 
nadomestili s povprečnimi vrednostmi za obdobje meritev. Pri vodomerni postaji Črna (Meža) so 
to podatki za 12 mesecev, Dovže (Mislinja) 19 mesecev, Otiški vrh I (Mislinja) 3 mesece in Stari 
trg (Suhodolnica) 4 mesece.

Izračunane trende značilnih pretokov smo primerjali s trendi podnebnih spremenljivk, po-
membnih z vidika vodne bilance porečij, kot so višina padavin, višina snežne odeje, temperatura 
zraka in potencialna evapotranspiracija. Slednja ni neposredno merjena meteorološka spremen-
ljivka, temveč je izračunana po splošno uveljavljeni Penmann-Monteith enačbi, priporočeni s 
strani FAO, vključuje pa podatke o največji in najmanjši temperaturi zraka, relativni vlagi, Son-
čevem sevanju in hitrosti vetra (Allen s sodelavci 1998). Trendov podnebnih spremenljivk nismo 
računali, uporabili smo po enaki metodi izračunane vrednosti za 50-letno obdobje 1961–2011 
oziroma 40-letno obdobje 1971–2011 za evapotranspiracijo, objavljene na spletni strani Agencije 
Republike Slovenije za okolje (Trendi podnebnih … 2021).

S pomočjo zgoraj navedenih podatkov smo opredelili tudi pretočne režime obravnavanih rek.

24.3  POREČJE KOROŠKIH REK – LEGA IN RAZVODNICE

Porečje Meže je v regiji Alpski svet, z večjim delom v submakroregiji Alpska hribovja in me-
zoregijah Vzhodne Karavanke ter Strojna, Kozjak in Pohorje (Perko in Orožen Adamič 1998), po 
Senegačniku (2012) območje večinoma pripada Severovzhodnem Predalpskem hribovju. Na se-
veru meji na porečje Drave, na zahodu na porečje njenega pritoka Bistrice in na jugu na porečje 
Savinje. Površina porečja meri 552,6 km2 in se razteza v smeri zahod–vzhod. Omejuje ga razvo-
dnica, ki je zaradi prevladujočih slabo prepustnih kamnin in goste rečne mreže lahko določljiva 
(Mioč in Žnidarčič 1977; Mioč, Žnidarčič in Jerše 1983). Razvodnica med porečjema Drave in 
Meže ter Meže in Savinje poteka po vrhovih vzhodnega dela Karavank, razvodnica med Mežo in 
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levimi pritoki Savinje tudi po vrhovih in slemenih vzhodnega dela Kamniško-Savinjskih Alp, med 
Mežo, Mislinjo in Pako po hribovju od Zgornjega Razborja do Rogle.

Razvodnica od Dravograda, kjer se Meža izliva v Dravo, povezuje Šteharnikov vrh (1018 m), 
Šteknetov vrh (1061 m) in Požegov vrh (1040 m), kjer ločuje Strojno in Zelen breg od Črneške in 
Libeliške gore in nato do Komeljskega vrha (1065 m). Na dobršnem delu razvodnici sledi državna 
meja, omenjeni vrh pa je že v Avstriji. Razvodnica se nato usmeri proti jugu, mimo Dolgih Brd, 
kjer je mednarodni cestni in železniški mejni prehod Holmec, čez Homberg (668 m) do Kozlo-
vega hriba (742 m), Gornje (1188 m) in Riške gore (1122 m). Od tod se razvodnica usmeri spet 
proti zahodu do Kordeževe glave (2125 m), ki je najvišja točka porečja, Knipsovega sedla (2012 
m) in Končnikovega vrha (2109 m), proti Prevalu, kjer izvirata Topla in Koprivna, zahodno na 
Mozganov vrh (1575 m), do Snežnika (1544 m) in Maroldčevega vrha (1490 m), ki skupaj s Spi-
tzbergom (1550 m) predstavljata povirje Meže. Državna meja na opisanem odseku sledi razvodni-
ci z nekaj odstopanji in tudi Meža izvira na avstrijski strani. Od Maroldčevega vrha se razvodnica 
vzpne na Obel kamen (1911 m) in nato proti vzhodu čez sleme Olševe z najvišjim vrhom Govco 
(1930 m), na Lepi vrh (1619 m) in Prosenčev vrh (1487 m), pod katerim izvira Bistra, desni pri-
tok Meže. Čez Spodnje Sleme (1254 m) poteka povezava med Solčavo in Črno na Koroškem po 
dolini Bistre. Razvodnica v nadaljevanju poteka po slemenu vzhodnega dela Kamniško-Savinjskih 
Alp, preko Raduhe (2062 m) in Laneža (1925 m) v Smrekovško pogorje s številnimi vrhovi, med 
katerimi je najvišji Komen (1684 m), na Smrekovec (1577 m) in od tod proti severovzhodu. Ne-
izraziti vrhovi med Smrekovcem in Zgornjim Razborjem ločujejo porečji Javorskega potoka, ki 
se izliva v Mežo, in Velunje južno, ki se izliva v Pako. Severno od Zgornjega Razborja, z najvišjim 
Kotnikovim vrhom (1220 m), je že porečje Suhodolnice, ki je pritok Mislinje, in od Kotnikove-
ga vrha na Uršljo goro (1699 m) poteka razvodnica med Mežo in Mislinjo, ki se nadaljuje proti 
vzhodu čez več pod 1000 m visokih vrhov, na Završe do Šentlenarta pri Mislinji, kjer je najnižji 
prehod med dolinama Pake in Mislinje. Od tod se nadaljuje proti vzhodu čez Tolsti vrh na Kobu 
(1313 m), Turn (1463 m) in Roglo (1517 m), nato pa se usmeri proti severu, čez Mulejev vrh 
(1533 m), Lovrenška jezera, na preval Šiklarica (1300 m), Črni vrh (1543 m), Otiše (1416 m) in 
Veliko Kopo (1543 m), ki je najvišji vrh v porečju Mislinje. Razvodnica na zahodnem Pohorju po-
vezuje Kremžarjev vrh (1164 m) z nižjimi vrhovi severno od njega, od Pukštanjskega vrha (800 m) 
pa se spusti v dolino do izliva Meže v Dravo. Velik vzhodni del porečja Meže, ki sega na zahodno 
Pohorje, torej pripada porečju pritoka Mislinje (Državna … 1998).

Porečje Meže je raztegnjeno v smeri jugozahod–severovzhod, porečje Mislinje pa v smeri ju-
govzhod–severozahod (slika 24.1). Meža ima opazno večji desni del porečja, Mislinja pa dokaj 
podobni površini desnega in levega dela. Razmerje med največjo dolžino in največjo širino pore-
čja tako Meže kot Mislinje je približno 1 : 2. Znotraj porečja Meže brez Mislinje so večja porečja 
pritokov Bistre, Javorskega potoka in Zelenbreškega potoka, v porečju Mislinje pa je obsežnejše 
porečje Suhodolnice, ki predstavlja večino njenega levega dela porečja (Državna … 1998).
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24.3.1  POREČJE MEŽE

Meža izvira na avstrijski strani meje pod Spitzbergom (1550 m) in v Slovenijo priteče na nad-
morski višini 1278 m, severno od Malega vrha (1410 m) oziroma Govševe planine. Povirni del 
obsega območje med Olševo (Govca 1930 m) na jugu in Peco (2042 m) na severu. Kot manjša 
leva pritoka se ji pridružita Repov potok in Koprivna. Na območju Koprivne se v Mežo izliva ne-
kaj manjših levih in desnih pritokov, prvi večji levi pritok je Topla, ki prav tako izvira pod Peco in 
teče v jugovzhodni smeri. Dober kilometer dolvodno od izliva Tople se v Mežo izliva Helenski po-
tok, ki priteka s Podpece v smeri sever–jug. Tok Meže je vse do Črne na Koroškem v smeri zahod–
vzhod, dolina pa zelo ozka, z izjemno strmimi pobočji. Razširi se po izlivu prvega večjega desnega 
pritoka Bistre, katere porečje obsega severna pobočja Savinjskih Alp. Bistra izvira pod Spodnjim 
Slemenom in se izlije v Mežo pri Pristavi, dober kilometer zahodno od Črne na Koroškem. V Črni 
na Koroškem se v Mežo izliva še drugi desni pritok, to je Javorski potok, ki priteka z jugovzhodne 
smeri. Njegovo porečje meji na porečje Velunje in čez Sleme poteka najkrajša povezava Zgornje 
Mežiške doline s Šaleško dolino. V Črni na Koroškem je prva delujoča vodomerna postaja, katere 
velikost vodozbirnega zaledja je 95,2 km2 (Bat s sodelavci 2008). Nadmorska višina njenega toka 
na ozemlju Slovenije se do Črne na Koroškem spusti za več kot 600 m. Tok Meže se dolvodno od 
Črne na Koroškem usmeri proti severu oziroma severovzhodu, ujet pod strmo pobočje Matvo-
zovega vrha (904 m), do Žerjava, kjer se vanjo izlije desni pritok Jazbinski potok, katerega povir-
je sega na Uršljo goro (1699 m). Tok je usmerjen proti severu, skozi Mežico do Lokovice, kjer 
se usmeri proti vzhodu. Na celotnem odseku med Žerjavom in Lokovico dobi Meža le manjše 

2123,83 m

332,78 m

Avtorja vsebine: Gregor Kovačič, Valentina Brečko Grubar
Avtor zemljevida: Gregor Kovačič
Vir: Državna ... 1998; Digitalni model višin ... 2017; Geoportal ARSO 2021
© 2021, UP Fakulteta za humanistične študije
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Slika 24.1: Prikaz površja porečja Meže z označenimi glavnimi vodotoki in vodomernimi postajami.
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pritoke. Prvi večji levi pritok je Šentanelska reka, ki se v Mežo izliva dober kilometer zahodno od 
Prevalj, v Prevaljah pa se izlivata desna pritoka Leški graben in Barbarski potok, ki imata svoji vo-
dozbirni območji na severnih pobočjih Uršlje gore. Od Črne na Koroškem do Prevalj se nadmor-
ska višina vodnega toka zniža za 200 m, dolina pa se razširi. V Ravnah na Koroškem se v Mežo 
izliva večji levi pritok Zelenbreški potok, ki ima povirje pod Strojno (1055 m), 1,5 km dolvodno 
pa še desni pritok Hotuljka, ki izvira pod Uršljo goro oziroma Plešivcem. Dolvodno od Raven na 
Koroškem se tok Meže usmeri proti severovzhodu, dolina pa je spet večinoma ozka s strmimi po-
bočji. Pri Otiškem vrhu se ji pridruži velik desni pritok Mislinja in po sotočju je nameščena delu-
joča vodomerna postaja Otiški vrh I. Njeno vodozbirno zaledje obsega 552,6 km2, od tega 231,6 
km2 pripada Mislinji, na kateri je vodomerna postaja z enakim imenom. Vodozbirno zaledje se 
Meži od Črne na Koroškem do izliva Mislinje poveča za 225,9 km2. Približno kilometer dolvodno 
od sotočja se Meža v Dravogradu, na 333 m nadmorske višine izliva v Dravo (Državna … 1998).

24.3.2  POREČJE MISLINJE

Mislinja izvira na Pohorju, zahodno od Rogle, na nadmorski višini okoli 1400 m. Njeno po-
rečje meji na jugu s porečjema Hudinje in Pake, na jugozahodu s porečjem Velunje, vsa tri pripa-
dajo porečju Savinje, na severu in zahodu pa s porečjem Drave in Meže. Reka do naselja Mislinja 
teče po ozki dolini Mislinjskega grabna, v smeri vzhod–zahod, dolvodno pa se usmeri proti seve-
rozahodu. Dolina se razširi in v Mislinjo se izlivajo številni krajši desni pritoki z zahodnega pobo-
čja Pohorja. Ima samo en velik levi pritok, to je Suhodolnica. Ta ima povirje med Uršljo goro na 
severu in Razborjem na jugu, teče v smeri zahod–vzhod, v Podgorju se vanjo izlije desni pritok 
Jenina, nato pa se tok usmeri proti severu, skozi Stari trg, kjer je tudi vodomerna postaja (Držav-
na … 1998). Njeno vodozbirno zaledje meri 59,4 km2. Suhodolnica se v Mislinjo izlije v Slovenj 
Gradcu, na nadmorski višini 400 m. Mislinja se v Otiškem Vrhu, na nadmorski višini 338 m, iz-
lije v Mežo. Zgornji del njenega porečja predstavlja vodozbirno zaledje vodomerne postaje Dovže 
s površino 72,6 km2, do izliva v Mežo (vodomerna postaja Otiški Vrh I) pa se ji porečje poveča za 
skoraj 158,8 km2, od katerega več kot tretjina pripada Suhodolnici (Bat s sodelavci 2008).

24.4  GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POREČJA MEŽE

24.4.1  KAMNINE IN POVRŠJE

Geološke strukture v Karavankah in s tem v porečju Meže so prevladujoče raztegnjene v sme-
ri zahod–vzhod, kjer je najbolj opazen pas tonalita paleogene starosti in severno od njega paso-
vi paleozojskega drobnozrnatega gnajsa s prehodi v blestnik, biotitovega granita in granodiorita, 
zelenkastega in vijoličastega filitoidnega skrilavca z diabazi (slika 24.2) (Mioč in Žnidarčič 1977; 
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Mioč 1978; Mioč 1983; Mioč, Žnidarčič in Jerše 1983; Zemljevid tipov kamnin 2016). Meža te 
geološke strukture prereže v zgornjem toku do Črne na Koroškem, prereže jih tudi pritok Bistra, 
Javorski potok pa sledi stiku med granitom in granodioritom ter filitoidnim skrilavcem. Severno 
od Črne na Koroškem je širok pas triasnih dolomitov in apnencev, z manjšimi vmesnimi paso-
vi laporja, lapornatega apnenca in apnenca (Zemljevid tipov kamnin 2016). Navedene kamnine 
gradijo Peco in Uršljo goro, dve najbolj poznani pogorji na Koroškem. Meža ga prereže na odseku 
med Črno na Koroškem in Mežico. V tej strukturi, ki je zelo razlomljena, so tudi rudišča cinka 
in svinca v Zgornji Mežiški dolini (Mioč, Žnidarčič in Jerše 1983). Še bolj severno, od Podkraja 
pri Mežici proti vzhodu, poteka pas zelo pestre paleozojske kamninske zgradbe s filitoidnimi skri-
lavci in vmesno plastjo miocenskih konglomeratov in peščenjakov ter ploščatimi sivozelenkastimi 
in rdečkastimi apnenci jurske starosti. Od Poljane proti Prevaljam in Ravnam na Koroškem teče 
Meža na stiku paleozojskih kamnin, med filitoidnimi skrilavci južno in kremenovo-sericitovim fi-
litom severno, ki gradi hribovje Strojne (Mioč, Žnidarčič in Jerše 1983). Dolina Meže je tu širša, 
prekrita s kvartarnimi rečnimi nanosi, v katere je izoblikovala terase. Zelenbreški potok, ki zbira 
vode z območja Strojne in se v Ravnah na Koroškem izliva v Mežo, teče vzdolž stika omenjenega 
filita in drobnozrnatega gnajsa s prehodi v blestnik. Slednji gradi obsežno kamninsko strukturo 
med Dravo, Mežo in levim delom porečja Mislinje severno od Slovenj Gradca. Meža ga prere-
že v svojem spodnjem toku od Raven na Koroškem do izliva, kjer je njena dolina spet večinoma 
ozka. Mislinja izvira na območju metamorfnih kamnin zahodnega Pohorja z biotitno-muskovito-
vim blestnikom s prehodi v gnajs (Mioč in Žnidarčič 1977). Vanj je poglobljen njen zgornji tok 
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Slika 24.2: Kamninska zgradba porečja Meže.
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v Mislinjskem grabnu. Južno od naselja Mislinja, kjer je nizko potekajoča razvodnica s Pako, je 
otok triasnega dolomita in laporja, lapornatega apnenca in apnenca z roženci, na jugu in zahodu 
obdan z miocenskim konglomeratom, peščenjakom in laporjem. Ta gradi porečje Suhodolnice in 
s tem dobršni del levega porečja Mislinje. V srednjem toku, med Šentiljem, Šmartnim pri Slovenj 
Gradcu, Slovenj Gradcem, Starim trgom, Podgoro in Miklavžem, prečka Mislinja območje ne-
ogenih peščeno glinastih sedimentnih kamnin, ki jih je prekrila s kvartarnimi sedimenti. Široko 
dolinsko dno na severovzhodu prehaja v strmo pobočje raznolikih paleozojskih kamnin Pohorja, 
na jugozahodu pa ga obdajajo zgoraj navedene miocenske sedimentne kamnine (Mioč in Žnidar-
čič 1977). Severno do Slovenj Gradca Mislinja prereže paleozojske kamninske strukture, ki pre-
vladujejo tudi v spodnjem toku Meže in tudi dolina Mislinje je tu ožja. Z leve se ji pridruži manjši 
pritok Selčnica. Meža, ki teče pred izlivom Mislinje pod levim pobočjem doline, in Mislinja, ki 
teče pod svojim desnim, sta znižali površje severno od Selovca med Šentjanžem pri Dravogradu, 
Otiškim Vrhom in Podklancem ter dolinsko dno prekrili s rečnim gradivom, pred izlivom v Dra-
vo pa teče Meža pod pobočjem Bukovja (Državna … 1998).

Nizkometamorfne (22 %) in visokometamorfne (17 %) kamnine paleozojske starosti pokri-
vajo skupaj kar 39 % porečja Meže. Magmatske kamnine skupaj pokrivajo 12,5 % površja, med 
njimi z 8 % prevladujejo globočnine terciarne starosti. Terciarni peščenjak in konglomerat pokri-
vata 10 % površja. Med nevezanimi sedimenti (glina, melj, pesek, prod, til), ki pokrivajo 12,5 % 
porečja Meže, je največ kvartarnega silikatnega proda (8,6 %), ki pokriva dolinsko dno Meže in 
še v večjem obsegu Slovenjgraško kotlino. Karbonatne kamnine – apnenci in dolomiti različne 
sestave in starosti, včasih v kombinaciji s klastičnimi sedimenti – pokrivajo skupaj 24 % porečja 
Meže. Med njimi je največ območij s permskim in mezozojskim dolomitom (skoraj 11 %) (Ze-
mljevid tipov kamnin 2016).

Površje v porečju Meže večinoma pripada reliefni enoti hribovje in je zelo razčlenjeno (slika 
24.1). Pobočja so strma, doline ozke in le na nekaterih odsekih širše z uravnanim dnom. V pore-
čju Mislinje je več uravnanega površja na območju Slovenj Gradca, ki ga označujemo kot kotlino. 
Povprečna nadmorska višina porečja Meže je 824,9 m in je za približno 48 % višja od povprečne 
nadmorske višine Slovenije (557 m) (Ogrin in Plut 2009). Najvišje nadmorske višine presegajo 
2000 m in so severno od zgornjega toka Meže nad Črno na Koroškem, razlika v nadmorski višini 
najvišje in najnižje točke je 1795 m, gozdno mejo pa presega zelo majhen delež porečja (Državna 
… 1998). Največ površja je v nadmorskih višinah 500–700 m (27,7 %), sledita višinska pasova 
700–900 m (19,9 %) in 900–1100 m (17,9 %). Do 500 m je 15,2 % in v višinskem pasu 1100–
1300 okroglih 10 % površja. V pasu 1300–1500 m je 6,8 % površja, nad 1500 m pa je zgolj 2,5 
% porečja Meže. Povprečen naklon pobočij v porečju Meže je 21,1°, kar je 62 % več od povpreč-
nega naklona v Sloveniji (13°) (Ogrin in Plut 2009). Ravnega sveta, do naklona 1,9°, je zgolj 4 
%. Največji delež, 38,7 % površja je v naklonih 20–31,9°, sledita razreda 12–19,9° (24,2 %) 
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in 32–54,9° (16,1 %). Skoraj štiri petine porečja Meže je v naklonih, večjih od 12°. V razredih 
2–5,9° je 5,8 % in v razredu 6–11,9° je 11,1 % površja.

Pobočja v porečju Meže so dokaj enakomerno usmerjena na vse smeri neba. Severno usmer-
jenih pobočij (severovzhod do severozahod) je za približno 2 % več kot južno usmerjenih (ju-
govzhod do jugozahod), za 4 % je več zahodno (jugozahod od severozahod) od vzhodno (seve-
rovzhod do jugovzhod) usmerjenih pobočij.

Zaradi prevladujočih slabo prepustnih kamnin v porečju Meže izrazito prevladuje rečno-de-
nudacijski tip površja z gosto rečno mrežo. Skupna dolžina vodnih tokov je 1180,6 km, gostota 
rečne mreže pa je 2,14 km vodnega toka/km2, kar je za 60 % več od slovenskega povprečja (1,33 
km/km2) (Ogrin in Plut 2009). V slabo prepustnih kamninah se niso razvili pomembnejši vodo-
nosniki. Med različnimi tipi prevladujejo plitvi vodonosniki zelo nizke učinkovitosti (50,3 %), ki 
so značilni za območja z metamorfnimi in magmatskimi kamninami. Vodonosniki z razpoklin-
sko poroznostjo obsegajo 17 % porečja Meže, plitvi medzrnsko-razpoklinski vodonosniki majhne 
izdatnosti pa dobrih 15 %. V porečju Meže je tudi nekaj kraškega površja, vendar ni večjih skle-
njenih površin. Vodonosniki s kraško-razpoklinsko poroznostjo so značilni za skoraj 8 % porečja 
Meže (Geoportal ARSO 2021). Nekoliko večje območje krasa je med Uršljo goro in Vernerico v 
povirju Suhodolnice, kjer so tudi vrtače, ter na južnih pobočjih Pece. Na obeh omenjenih obmo-
čjih je tudi več kraških jam. V porečju Meže je popisanih vsega 24 jamskih objektov. Prevladujejo 
kratke in plitve jame, povprečna dolžina jam je dobrih 20 m in globina dobrih 7 m. Najdaljša je 
Rdečka jama (67 m) in najgloblje je Brezno nad Vernerškom (18 m); oba sta v porečju Suhodol-
nice (eKatatster jam 2021). V nevezanih sedimentih pretežno Meže in Mislinje so razviti vodono-
sniki z medzrnsko poroznostjo, ki obsegajo dobrih 10 % celotnega porečja Meže (Agencija 2021).

24.4.2  POSELITEV IN RABA ZEMLJIŠČ

V porečju Meže živi približno 46.700 prebivalcev, gostota poselitve je 84,5 prebivalcev/km2, 
kar je približno 22 % manj od slovenskega povprečja (Prebivalstvo … 2021). Podpovprečna go-
stota poselitve je skladna z značilnostmi površja, z večjim deležem višjega in bolj strmega sveta ter 
malo ravnin. Natančno število prebivalcev v porečju je težko določiti, saj v večini prevladuje raz-
pršena poselitev v obliki samotnih kmetij, ki so administrativno del večjih naselij, podatki o šte-
vilu prebivalcev posameznih kmetij pa niso dostopni. Tako lahko nekatere samotne kmetije iste-
ga naselja segajo v porečje Meže, druge pa izven njega (Državna … 1998). V celoti sta v porečju 
Meže občini Črna na Koroškem in Ravne na Koroškem, skoraj v celoti občini Mežica in Prevalje, 
medtem ko velik delež ozemlja občin Slovenj Gradec in Mislinja ne pripada njenemu porečju. V 
porečju Meže so tudi štiri naselja občine Dravograd (Selovec, Otiški vrh, Šentjanž pri Dravogra-
du in Bukovska vas). Večje zgostitve poselitve so ob Meži na območju mestnih naselij Črna na 
Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem ter v trikotniku med Mislinjo, Šmartnim pri 



24 · HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOROŠKIH REK 

352 koroška – od preteklosti do perspektiv

Slovenj Gradcu, Slovenj Gradcem, Starim trgom, Podgorjem in Mislinjsko Dobravo ter dolvod-
no od Slovenj Gradca proti Otiškem vrhu. Poleg že navedenih so naselja z več kot 500 prebivalci 
v porečju Meže še Leše, Brdinje, Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem, Kotlje, Selovec, Šentjanž pri 
Dravogradu, Legen, Pameče (Prebivalstvo … 2021). Območja gostejše poselitve so dobro opazna 
na sliki 24.3 (v črni barvi).

Prevladujoč strm relief in odsotnost ravnega sveta v porečju Meže vplivata na majhen delež 
zemljišč z njivami in vrtovi. Ta dosega le eno četrtino slovenskega povprečja (9 %) in znaša ne-
kaj več kot 2 %. Tudi delež trajnih nasadov (intenzivni, ekstenzivni sadovnjaki in drugo) je pod 
slovenskim povprečjem (2,6 %) in je 1,7 %. Delež površin s travinjem (trajni travniki, barjanski 
travniki, kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem) je enak državnemu povprečju in je 17,6 
%. Druga kmetijska zemljišča (v zaraščanju, drevesa in grmičevje, neobdelano kmetijsko zemlji-
šče) obsegajo 2,6 %, kar je za dober 1 % manj od povprečja za Slovenijo. Med ostalimi nekme-
tijskimi zemljišči je delež pozidanih in sorodnih zemljišč 4,5 % in je za 1 % manjši od državnega 
povprečja. Odprta zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom so prisotna v večini 
na območju Pece, delež je zanemarljiv (0,2 %). Krepko nad državnim povprečjem pa je delež ze-
mljišč, porastlih z gozdom, ki je v porečju Meže kar 71 %. Po podatkih Zavoda za gozdove Slo-
venije (O gozdovih Slovenije 2021) gozd v Sloveniji prekriva 58,2 % ozemlja, po podatkih Mi-
nistrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pa 59 % (Mesečna statistika 2021). Občina Črna 
na Koroškem je ena od štirih slovenskih občin, kje delež gozdnih zemljišč presega 85 % ozemlja 
(Lesna biomasa … 2021).

!(
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Slika 24.3: Raba zemljišč v porečju Meže.
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24.5  HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOROŠKIH REK

Pokrajinske lastnosti porečij vplivajo na vodni odtok, ki ga opisujemo kot specifični odtok 
in odtočni količnik vodozbirnih zaledij vodomernih postaj. V prvi vrsti sta odvisna od višine in 
razporeditve, s tem tudi oblike padavin, pomembno pa vplivajo tudi drugi dejavniki okolja, kot 
so toplotne razmere, nakloni površja, prepustnost kamnin in obnavljanje zalog podzemne vode, 
sposobnost prsti za zadrževanje odtoka in rastlinstvo kot porabnik vode. Pomemben je lahko tudi 
vpliv človeka s kmetijsko rabo zemljišč, pozidavo, odvzemi vode in posegi v rečno mrežo. Pore-
čje Meže letno prejme 1050–1500 mm padavin – v obdobju 1989–2019 sta nad 1400 mm pa-
davin zabeležili padavinski postaji Podpeca (1437 mm) in Koprivna (1502 mm), Strojna (1047 
mm), Gradišče pri Slovenj Gradcu (1299 mm), Kotlje (1187 mm) in Šmartno pri Slovenj Grad-
cu (1179 mm) pa manj (Podatki o višini … 2021). Podpovprečni pa so bili tudi izmerjeni spe-
cifični odtoki za hidrometrična zaledja vodomernih postaj. V obdobju 1989–2019 je povpreč-
ni obdobni specifični vodni odtok za hidrometrično zaledje Meža − Črna znašal 21,0 l/s/km2, 
za Mežo – Otiški vrh I 20,8 l/s/km2, Mislinjo – Dovže 26,0 l/s/km2, Mislinjo – Otiški Vrh I 
19,9 l/s/km2 in za Suhodolnico – Stari trg 21,7 l/s/km2, kar je bilo opazno manj od povprečja za 
Slovenijo (27,1 l/s/km2). Običajno se specifični vodni odtok od zgornjega k spodnjemu delu po-
rečja zmanjšuje, česar podatki za Mežo ne potrjujejo (sta približno enaka), pri Mislinji pa je speci-
fični vodni odtok v spodnjem delu porečja za 23 % nižji. Primerjava obdobij 1961–1990, 1971–
2000 in 1989–2019 kaže zmanjševanje vodnega odtoka na vodomerni postaji Meža – Otiški Vrh 
I; specifični vodni odtok se je zmanjšal s 25,8 na 20,8 l/s/km2 (Kolbezen in Pristov 1998; Podat-
ki o karakterističnih … 2021). Med obdobjema 1971–2000 in 1989–2019 se je obdobni pov-
prečni specifični vodni odtok zmanjšal tudi na vodomerni postaji Meža – Črna in sicer z 22,6 na 
21,0 l/s/km2, medtem ko je zmanjšanje vrednosti tega kazalnika na vodomernih postajah na Mis-
linji med obdobjema komaj opazno (preglednica 24.1). Nekoliko presenetljivo je povečanje vred-
nosti specifičnega vodnega odtoka na vodomerni postaji Otiški Vrh I med primerjanima obdob-
jema, s 15,7 na 19,9 l/s/km2, ki ga ne znamo razložiti.

V obdobju 1971–2000 so bili podpovprečni tudi odtočni količniki za vsa hidrometrična za-
ledja z izjemo Mislinje – Dovže (56,8). Odtočni količnik za Mežo – Otiški Vrh I (53,2) je enak 
povprečnemu izmerjenemu za Slovenijo (53,0), za Mežo – Črna je glede na lego presenetljivo 
manjši (44,4) in še manjši za Mislinjo – Otiški Vrh I 37,4, za Suhodolnico – Stari trg pa spet 
bližje povprečju v Sloveniji z 51,3. Bilančno usklajeni podatki kažejo nižje vrednosti specifičnega 
vodnega odtoka in odtočnega količnika predvsem za Mežo – Otiški vrh I in Suhodolnico – Sta-
ri trg, višje pa predvsem za Mežo – Črna in Mislinjo – Otiški vrh I (Bat s sodelavci 2008). Iz-
računi absolutnih vodnih odtokov za vodomerne postaje na Meži in Mislinji so pokazali, da je 
v obdobju 1989–2019 v primerjavi z obdobjem 1971–2000 na letni ravni odteklo 4,9 % manj 
vode. Absolutni vodni odtok za Mežo – Otiški vrh I je v obdobju 1989–2019 za 18,6 milijo-
nov m3 manjši v primerjavi z obdobjem 1971–2000 in za 53 milijonov m3 manjši v primerjavi z 
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obdobjem 1961–1990. Primerjava med obdobjema 1989–2019 in 1961–1990 pokaže zmanjša-
nje za 12,7 %.

24.5.1  PRETOČNE ZNAČILNOSTI IN PRETOČNI REŽIMI

Osnovne značilnosti pretokov koroških rek so prikazane v preglednici 24.1. Primerjava sre-
dnjih pretokov rek na vodomernih postajah v obdobju 1989–2019 pokaže, da Mislinja s prito-
ki k skupnemu pretoku Meže na vodomerni postaji Otiški vrh I prispeva približno 40 % vodnih 
količin, 60 % pa jih prispeva Meža s pritoki. Razmerje med površino obeh porečij je približno 
enako – porečje Mislinje predstavlja 42 % porečja Meže. Od vodomerne postaje Črna do izliva 
Mislinje v Mežo slednja pridobi približno 5 m3/s oziroma kar 71 % celotne količine vode. Raz-
merja med najmanjšim absolutnim, srednjim in največjim absolutnim pretokom kažejo na obi-
čajno večje razlike pri manjših hidrografskih zaledjih, ne kažejo pa na zelo izraziti hudourniški 
značaj proučevanih rek.

Preglednica 24.1: Osnovne hidrološke značilnosti rek v porečju Meže v obdobju 1989–2019.

Meža – Črna
Meža – 
Otiški vrh I

Mislinja – 
Dovže, Dovže 
I in Dovže II

Mislinja – 
Otiški vrh I

Suhodolnica 
– Stari trg

površina zaledja 
(km2) 95,2 552,6 72,6 231,6 59,4
sQs - srednji obdobni 
pretok (m3/s) 2,15* / 2,00

12,11* / 
11,52 1,94* / 1,89 4,80* / 4,61 1,29

nQnk - najmanjši 
absolutni obdobni 
pretok (m3/s) 0,28 2,17 0,20 0,76 0,15
vQvk - največji 
absolutni obdobni 
pretok (m3/s) 60,23 371,00 111,34 230,13 92,46
razmerje nQnk : sQs 
: vQvk 1 : 7 : 215 1 : 5 : 171 1 : 9 : 557 1 : 6 : 303 1 : 9 : 616
povprečni obdobni 
specifični vodni odtok 
(l/s/km2) 22,6* / 21,0 22,9* / 20,8 26,7* / 26,0 15,7* / 19,9 21,8* / 21,7
povprečni obdobni 
odtočni količnik* 44,4 53,2 56,8 37,4 51,3

*podatki za obdobje 1971–2000

Vodomerni postaji Črna na Meži ter Dovže na Mislinji, ki sta v zgornjem toku omenjenih 
rek, izkazujeta v obdobju 1989–2019 prvi mesečni nižek februarja, od mesečnega nižka v avgustu 
pa sta na omenjenih postajah manjša tudi njuna povprečna mesečna januarska pretoka. Zimski 
nižek je posledica snežnega zadržka in kaže na vpliv zadrževanja padavin v obliki snega v povirjih 
omenjenih rek. Mesečna spomladanska in jesenska viška sta dokaj izenačena, vendar pa prevla-
duje dežna komponenta, saj sta povprečna novembrska mesečna pretoka, kot posledica jesenskih 
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padavin v obliki dežja, na obeh vodomernih postajah večja od povprečnih aprilskih, slednja sta 
povezana s spomladanskim taljenjem snega v povirju. Omenjeni postaji imata torej snežno-dežni 
pretočni režim (slike 24.4, 24.5 in 24.6). Vodomerno postajo Otiški vrh I na Meži in istoimensko 
postajo na Mislinji, ki sta v spodnjem toku omenjenih rek, pa glede na gibanje pretokov preko leta 
v obdobju 1989–2019 uvrščamo v skupino rek z dežno-snežnim pretočnim režimom. Obe postaji 
imata namreč prvi mesečni nižek avgusta – ta je povezan z majhnimi višinami poletnih padavin 
in povečanim izhlapevanjem – in drugi nižek februarja, ki nastopi zaradi snežnega zadržka. Obe 
postaji imata jasno izražen prvi mesečni višek novembra – povezan je z jesenskimi frontalnimi 
padavinami v obliki dežja – in drugi aprila, ki je povezan s taljenjem snega v porečju (slike 24.4, 
24.5 in 24.6). Frantar in Hrvatin (2005) sta za obdobje 1971–2000 Mežo na vodomerni postaji 
Otiški vrh I uvrstila v skupino rek z alpskim dežno-snežnim režimom, kjer sta spomladanski in 
jesenski višek dokaj izenačena.

Suhodolnica na vodomerni postaji Stari trg ima dežno-snežni pretočni režim, s prvim meseč-
nim nižkom v avgustu ter drugim v januarju, ima pa, v primerjavi z Mežo in Mislinjo, v spodnjem 
toku izrazitejši prvi jesenski višek, ki je novembra. Od marčevskega drugega viška so večji pretočni 
količniki značilni še za september, oktober in december, kar kaže na prevlado dežne komponente 
(sliki 24.4 in 24.6).
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Slika 24.4: Hidrogrami pretokov rek Meže na vodomernih postajah Črna (Č) in Otiški vrh I (OV I), 
Mislinje na vodomernih postajah Dovže (D) in Otiški vrh I (OV I) ter Suhodolnice na vodomerni 
postaji Stari trg (ST) v obdobju 1989–2019.
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Postavlja se vprašanje, ali je v zadnjih desetletjih zaradi spreminjanja podnebja in posledično 
odtočnih značilnosti v porečjih prišlo do sprememb v letni razporeditvi pretokov proučevanih rek 
in sprememb pretočnih režimov. Na spremembe v pretočnih režimih rek v slovenskih Alpah v ob-
dobju 1961–2010 opozarjata Hrvatin in Zorn (2017), ki ugotavljata, da spomladanski (glavni) in 
jesenski (drugotni) pretočni višek postajata izenačena, zimski (glavni) in poletni (drugotni) nižek 
pa vse bolj opazna. Do enakih ugotovitev sta prišla na podlagi podatkov za obdobje 1961–2018 
(Hrvatin in Zorn 2020a).

Pri razlagi si lahko pomagamo s primerjavo vrednosti mesečnih pretočnih količnikov prou-
čevanih vodomernih postaj v obdobju 1989–2019 s pretočnimi količniki, izračunanimi za dalj-
ša obdobja od začetka meritev – le-ta se med posameznimi vodomernimi postajami razlikujejo 
(sliki 24.5 in 24.6). Primerjava mesečnih pretočnih količnikov Meže na vodomerni postaji Črna 
med obdobjema 1989–2019 (31 let) in 1971–2019 (49 let) ne pokaže razlik med prvim (febru-
ar) in drugim (avgust) nižkom, medtem ko sta prvi in drugi višek med primerjanima obdobjema 
ravno zamenjana (slika 24.5). V daljšem obdobju je bil prvi pretočni višek aprila, v krajšem pa 
novembra. Poleg tega so v krajšem obdobju v primerjavi z daljšim obdobjem nižji pretočni ko-
ličniki spomladansko-poletnih mesecev (marec–julij), jeseni pa je ravno obratno (september–de-
cember). Omenjena opažanja kažejo na počasen proces spreminjanja pretočnega režima Meže na 
vodomerni postaji Črna iz snežno-dežnega v dežno-snežnega. Povsem enake ugotovitve veljajo za 
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Slika 24.5: Mesečni pretočni količniki Meže na vodomerni postaji Črna (Č) v obdobju 1989–2019 
in 1971–2019 ter na vodomerni postaji Otiški vrh I (OV I) v obdobju 1989–2019 in 1955–2019.
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primerjavo pretočnih količnikov Mislinje na vodomerni postaji Dovže med obdobjema 1989–
2019 in 1970–2019 (50 let) (slika 24.6). Razlike med prvim in drugim nižkom med obdobjema 
ni zaznati, mesečna pretočna viška pa sta zamenjana; v krajšem obdobju je prvi višek novembrski. 
Tudi pri Mislinji (Dovže) je opazen proces spreminjanja pretočnega režima iz snežno-dežnega v 
dežno-snežnega.

Pri Meži (Otiški vrh I) primerjava pretočnih količnikov med obdobjema 1989–2019 in 
1955–2019 (65 let) pokaže spremembo prvega nižka, ki je v daljšem obdobju januarski, v krajšem 
pa avgustovski. Primerjava kaže tudi na spremembo prvega viška, ki je v krajšem obdobju novem-
brski, v daljšem pa aprilski. Za primerjavo, Hrvatin in Zorn (2017) med obdobjema 1961–1990 
ter 1981–2010 za omenjeno vodomerno postajo nista ugotovila premika prvega nižka iz zime v 
poletje in tudi ne premika prvega viška z aprila na november. Sta pa premik prvega nižka iz zime 
v poletje ter prvega viška z aprila na november dokazala za obdobje 1991–2018 (Hrvatin in Zorn 
2020a). V krajšem obdobju 1989–2019 so v primerjavi z daljšim 1955–2019 večji jesenski in 
manjši spomladanski pretočni količniki Meže na vodomerni postaji Otiški vrh I. Vse to kaže, da 
je zaradi podnebnih sprememb prišlo do spremembe pretočnega režima Meže na omenjeni vodo-
merni postaji iz snežno-dežnega v dežno-snežni (slika 24.5). Podobne ugotovitve veljajo za Mis-
linjo na vodomerni postaji Otiški vrh I. Primerjava med obdobjema 1989–2019 in 1965–2019 
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Slika 24.6: Mesečni pretočni količniki Mislinje na vodomerni postaji Dovže (D) v obdobju 1989–
2019 in 1970–2019 ter na vodomerni postaji Otiški vrh I (OV I) v obdobju 1989–2019 in 1965–
2019, ter Suhodolnice na vodomerni postaji Stari trg (ST) v obdobju 1989–2019.
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(55 let) pokaže tako na spremembo prvega nižka (z januarja na avgust) kot prvega viška (z aprila 
na november) (slika 24.6). Aprilski (nekoliko večji) in novembrski višek sta bila v daljšem ob-
dobju skoraj izenačena, v krajšem obdobju pa že močno prevladuje novembrski. Pretočni režim 
Mislinje v spodnjem toku lahko označimo kot dežno-snežni.

24.5.1  TRENDI ZNAČILNIH PRETOKOV

Razlike v vrednostih mesečnih pretočnih količnikov koroških rek, če primerjamo krajši in 
daljši časovni niz meritev na proučevanih vodomernih postajah, predstavljenih v prejšnjem po-
glavju, se kažejo tudi v izračunanih vrednostih trendov značilnih pretokov. Z vidika splošnih 
sprememb odtočnih značilnosti v porečju koroških rek skozi desetletja največ povedo izračuna-
ni trendi za srednje letne in mesečne pretoke. V primerjalnem obdobju 1989–2019 zelo malo 
srednjih mesečnih pretokov izkazuje statistično značilen trend (p < 0,1), zelo podobno pa velja 
tudi za daljše časovne nize. Statistično značilen naraščajoči trend srednjega februarskega pretoka 
izkazujejo Meža (Otiški vrh I; 1200 l/s/desetletje, p < 0,1; povečanje za 18,8 % v primerjavi z 
vrednostjo začetnega trenda), Mislinja (Dovže; 150 l/s/desetletje oziroma 15,6 %, p < 0,1), Mis-
linja (Otiški vrh I; 570 l/s/desetletje oziroma 20,8 %, p < 0,05) ter Suhodolnica (250 l/s/dese-
tletje oziroma 49 %, p < 0,05), Mislinja (Dovže; 250 l/s/desetletje oziroma 20,8 %, p < 0,1) in 
Suhodolnica (280 l/s/desetletje oziroma 37,3 %, p < 0,1) pa tudi marčevskega srednjega pretoka. 
To kaže na zmanjševanje vloge snežnega zadržka v lastnostih pretočnega režima omenjenih rek; 
kaže se zgodnje taljenje snega v povirjih in spreminjanje oblike padavin iz snežnih v dežne, kar 
sta v raziskavi podnebnih in hidroloških sprememb na območju slovenskih Alp v različnih dol-
goletnih obdobjih pokazala že Hrvatin in Zorn (2017; 2020a). Poslednje je v skladju s statistič-
no značilnima negativnima trendoma višine snežne odeje (10–20 %/desetletje) in višine novega 
snega (5–20 %/desetletje) meteoroloških postaj v porečju Meže (Trendi podnebnih … 2021). 
Zlasti pri Meži (Otiški vrh I) je februarska sprememba zelo opazna in je 13 %/desetletje. Su-
hodolnica kaže tudi statistično značilen naraščajoči trend srednjega majskega (220 l/s/desetletje 
oziroma 32,8 % v primerjavi z vrednostjo začetnega trenda, p < 0,05) in septembrskega pretoka 
(230 l/s/desetletje oziroma 45,1 %, p < 0,1).

Trendi srednjih letnih pretokov proučevanih rek v obdobju 1989–2019 niso statistično zna-
čilni, je pa statistično značilen padajoči trend srednjega letnega pretoka Meže (400 l/s/desetle-
tje oziroma 3 % v primerjavi z vrednostjo začetnega trenda, p < 0,05) v obdobju 1955–2019 in 
Mislinje (180 l/s/desetletje oziroma 3,4 %, p < 0,05) v obdobju 1965–2019 na vodomerni po-
staji Otiški vrh I. To lahko povežemo s statistično značilnimi naraščajočimi trendi temperatur 
zraka (0,25–0,45 °C/desetletje; obdobje 1961–2011) na meteoroloških postajah Šmartno pri 
Slovenj Gradcu, Uršlja gora in Ravne na Koroškem in posledično naraščajočim trendom višine 
evapotranspiracije v porečjih omenjenih rek, ki se kaže s povečevanjem 3–6 %/desetletje v ob-
dobju 1971–2011. Srednje letne višine padavin v obdobju 1961–2011 se zmanjšujejo, vendar 
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spremembe niso statistično značilne (Trendi podnebnih … 2021). Hrvatin in Zorn (2020a) sta 

za meteorološko postajo Šmartno pri Slovenj Gradcu (obdobje 1961–2018) ugotovila naraščajo-

či trend temperature zraka 0,44 °C/desetletje.

Trendi povprečnih mesečnih malih in velikih pretokov ter konic koroških rek so dokaj raz-

lični. V splošnem se kaže statistično značilno zmanjševanje mesečnih srednjih malih pretokov in 

nizkih konic ter naraščajoči trend mesečnih srednjih velikih pretokov in visokih konic v obdob-

ju 1989–2019. Meža (Črna) kaže naraščajoči trend februarske, majske in julijske visoke konice 

ter srednjega visokega majskega pretoka in zanimivo tudi naraščajoči trend letne nizke konice. 

Meža (Otiški vrh I) kaže statistično značilen naraščajoči trend februarske visoke konice, majske-

ga srednjega velikega pretoka in visoke konice ter septembrske visoke konice in padajoči trend 

srednjega malega pretoka in nizke konice v novembru. Mislinja (Dovže) kaže statistično značilen 

padajoči trend nizke februarske, julijske, avgustovske, oktobrske, novembrske in decembrske ko-

nice, padajoči trend nizke in visoke letne konice ter naraščajoči trend srednjega velikega pretoka 

in visoke konice v februarju. Mislinja (Otiški vrh I) kaže statistično značilen naraščajoči trend 

srednjega velikega pretoka v februarju in maju ter visoke konice v februarju in pa padajoči trend 

visoke julijske konice. Suhodolnica kaže statistično značilen naraščajoči trend povprečnih viso-

kih pretokov ter visokih konic v februarju, maju in septembru ter padajoči trend povprečnega 

velikega julijskega pretoka. Statistično značilni so tudi naraščajoči trendi povprečnih februarskih, 

marčevskih in junijskih malih pretokov.

Daljši časovni nizi izkazujejo v primerjavi z 31-letnim obdobjem 1989–2019 več statistično 

značilnih trendov mesečnih in letnih pretokov. Meža (Črna) v obdobju 1971–2019 kaže pada-

joči trend srednjega aprilskega in septembrskega pretoka, ki je za oba meseca 340 l/s/desetletje 

(p < 0,05) oziroma predstavlja zmanjšanje za 8,9 % v primerjavi z vrednostjo začetnega trenda. 

Meža (Otiški vrh I) v obdobju 1955–2019 kaže padajoči trend srednjega pretoka v aprilu (1210 

l/s/desetletje oziroma 6,3 %, p < 0,05), maju (790 l/s/desetletje oziroma 5,3 %, p < 0,05), ju-

niju (860 l/s/desetletje oziroma 5,8 %, p < 0,05) in juliju (760 l/s/desetletje oziroma 6,3 %, p 

< 0,05). Mislinja (Dovže) v obdobju 1970–2019 kaže padajoči trend srednjega pretoka v maju 

(200 l/s/desetletje oziroma 7,5 %, p < 0,1) in naraščajoči trend v novembru (140 l/s/desetletje 

oziroma 10,4 %, p < 0,1). Mislinja (Otiški vrh I) v obdobju 1965–2019 kaže padajoči trend sre-

dnjega pretoka v aprilu (630 l/s/desetletje oziroma 8,7 %, p < 0,05) in juliju (340 l/s/desetletje 

oziroma 6,7 %, p < 0,1). Rezultati izračunanih padajočih trendov srednjih mesečnih aprilskih 

pretokov za Mežo in Mislinjo na vodomerni postaji Otiški vrh I ponovno dokazujejo na zmanj-

ševanje vpliva snežne komponente na pretočni režim omenjenih rek v spodnjem toku.
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24.6  SKLEP

Hribovito in reliefno členjeno površje z velikimi nakloni, prevladujoče neprepustne kamnine 
in gosta rečna mreža, veliki strmci rek v njihovih zgornjih delih tokov, predvsem pa veliki strmci 
njihovih pritokov ter velika pokritost z gozdom so osnovne lastnosti porečij in rečne mreže Meže z 
Mislinjo. Poselitev je sicer podpovprečna, vendar zgoščena na majhnem deležu porečja, kar je pos-
ledica neugodnih naravnih pogojev za nastanek in širjenje večjih naselij. Vsa večja naselja (Črna 
na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec) so se zato širila 
vzdolž vodnih tokov na delih nekoliko širših dolin.

Zaradi strmih naklonov in pomanjkanja uravnanega površja so manj primerni tudi pogoji za 
obdelovanje in zato razmeroma majhen delež kmetijskih zemljišč, med katerimi prevladujejo trav-
niki. V kolikor ne bi kamninska zgradba omogočila razvoja rudarstva v Zgornji Mežiški dolini, 
bi bila prisotnost človeka v porečju Meže verjetno še manjša. Bolj ugodni pogoji za kmetijsko in 
urbano rabo zemljišč so v porečju Mislinje, z izjemo zgornjega dela porečja in toka na območju 
Mislinjskega grabna, ki je prav tako prevladujoče gozdnato.

Razpoložljivi hidrološki podatki kažejo najvišja razmerja med nizkimi in visokimi konicami 
ter srednjimi pretoki za vodomerne postaje v porečju Mislinje, zlasti za Stari trg na Suhodolnici 
in Dovže v zgornjem toku Mislinje, manjše pa za vodomerni postaji na Meži. Bolj hudourniški 
značaj je torej značilen za Mislinjo. Da ob izdatnih padavinah narasli pretoki z erozijo in popla-
vljanjem ogrožajo infrastrukturo in naselja, kažejo v veliki meri regulirani vodni tokovi. Poplavno 
ogroženost v porečju Mislinje je podrobno proučil že Gams (1976), ki je ugotovil, da so gradnje 
jezov za izrabo vodne energije in poznejše ureditve spremenile ravnovesje v vzdolžnem prerezu 
vodnega toka, da so se spreminjala erozijska in akumulacijska območja ter območja izpostavljena 
poplavam. V 70-ih letih so te očitno zelo ogrožale pozidane površine, saj avtor razmišlja o nuj-
nosti bolj obsežnih ureditev. Trobec (2016) navaja podatek o štirinajstih hudourniških poplavah v 
porečju Meže z Mislinjo v obdobju 1550–2015, kar porečje Meže uvršča na šesto mesto po števi-
lu hudourniških poplav med hidrografskimi območji 2. reda v Sloveniji. Ker so doline večinoma 
ozke, je bilo že zaradi izgradnje infrastrukture potrebno urejanje strug in povečevanje pretočnih 
zmogljivosti, kar je opazno tako na Meži kot Mislinji in pritokih.

Analiza odtočnih in pretočnih lastnosti v hidrometričnih zaledjih vodomernih postaj koro-
ških rek je pokazala opazne spremembe. Srednji letni pretok na vodomerni postaji Meža − Otiški 
Vrh I, ki kaže razmere v domala celotnem porečju, se je v 65-letnem obdobju zmanjšal s 13,4 na 
10,9 m3/s in absolutni srednji letni vodni odtok iz porečja za približno 78,8 milijone m3. Opisane 
in pojasnjene spremembe pretočnega režima iz snežno-dežnega v dežno-snežni se kažejo v opa-
znem zmanjšanju vodnega odtoka v pomladi, povečanju v jeseni in rahlega povečanja pozimi. Ab-
solutni vodni odtok po letnih časih se je med obdobjema 1961−1990 in 1981−2010 v pomladi 
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zmanjšal z 31,6 na 25,1 %, jesenski pa povečal ravno obratno s 25,9 na 28,4 %. Manjše razpolo-
žljive količine vode na letni ravni, zlasti pa v pomladi, so neugodne tako za človeka kot naravno 
okolje. Potreba rastlin po vodi je največja v začetku rastnega obdobja in ugotovljeno zmanjšanje 
predstavlja večjo izpostavljenost možnemu pomanjkanju. Za vse vodomerne postaje v daljšem ča-
sovnem obdobju so namreč statistično značilni padajoči trendi pretokov v aprilu, maju in juniju, 
za Mežo in Mislinjo v spodnjem toku pa tudi v juliju.

Poleg razpoložljivosti vode za rastline – z zviševanjem temperature zraka bodo potrebe rastlin 
po vodi v prihodnje še večje – se čez leto spreminjajo tudi razpoložljive količine vode za oskrbo s 
pitno in drugo vodo. Manjši pretoki, zlasti v toplem delu leta, pa povečujejo občutljivost vodnih 
tokov za onesnaževanje, ki je zaradi pretekle rudarske in industrijske dejavnosti zelo prisotno v 
Mežiški dolini (Kladnik 2009; Bombek Štaher 2017; Žibret s sodelavci 2018), zaradi že omenjene 
ureditve večjega dela glavnih vodnih tokov pa so ti še dodatno občutljivi. Za večino vodomernih 
postaj je namreč značilno zmanjševanje malih pretokov in nizkih konic, tako na letni kot meseč-
ni ravni. Na drugi strani pa porast jesenskih in zimskih pretokov lahko predstavlja tudi povečanje 
ogroženosti zaradi erozije in poplav (Hrvatin in Zorn 2020b), kar kažejo ugotovljeni naraščajoči 
trendi mesečnih srednjih velikih pretokov in visokih konic.

Za prilagajanje podnebnim in drugim spremembam ter načrtovanje upravljanja s porečjem 
Meže je treba bolj podrobno proučiti povezave med pokrajinskimi značilnosti, antropogeno rabo 
virov okolja in vodnimi količinami na ravni podporečij (količine se zmanjšujejo), opraviti te-
renske raziskave vodnih virov ter v analizo zajeti rabo in lastnosti. Že hiter vpogled v geoportal 
ARSO pokaže veliko število podeljenih koncesij za rabo vode in izjemno število podeljenih vod-
nih dovoljenj v porečju Meže z Mislinjo (Geoportal ARSO 2021), kar ne preseneča glede na reli-
efne razmere, prevladujoče manj izdatne vodne vire in razpršeno poselitev.



362 koroška – od preteklosti do perspektiv

25   

VODNE UJME NA KOROŠKEM

25.1  UVOD

Koroška je v hidrogeografskem smislu del Pohorskega Podravja, ki ga odmaka Drava prib-

ližno na odseku med Libeličami in Ožbaltom. Zahodni del regije predstavlja porečje Meže (des-

ni pritok Drave pri Dravogradu) z Mislinjo, preostali severovzhodni del regije pa porečja manj-

ših hudournikov, ki s severnih pobočij Pohorja in južnih pobočij Kozjaka pritečejo neposredno v 

Dravo (na primer Mučka Bistrica, Velka, Vuhreščica in Črmenica) (slika 25.1). Manjši južni del 

regije na območju Mozirskih planin in Paškega Kozjaka, ki ga odmakata Velunja in Paka, pa pri-

pada porečju Save oziroma Savinje.

Avtor vsebine: Tajan Trobec
Avtorica zemljevida: Ana Seifert Barba
Viri: GURS 2021; Zbirka podatkov ... 2019; 2021 
© 2021, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

0 2 4 6 81
km

Drava

M
učka Bistrica

Mislinja

Meža

Ravne na
Koroškem

Slovenj Gradec

Prevalje

Dravograd

Radlje ob Dravi

koroška statistična regija

vodotok

območje poplav

glavna cesta

regionalna cesta

lokalna cesta

porečje Meže

porečje Mislinje

porečje pohorskih vodotokov
zunaj porečja Mislinje

porečja kozjaških vodotokov

Slika 25.1: Porečja na Koroškem.
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Večji del koroških porečij, z izjemo dela povirja Meže in Suhodolnice v pasu med Peco in 
Uršljo goro, se je izoblikoval v vododržnih kamninah, zato je regija prepredena z gosto rečno mre-
žo. Zaradi razmeroma velike količine orografskih padavin, značilnih predvsem za vzhodne od-
rastke Karavank (do 1800 mm), Pohorje (do 1600 mm) in Kozjak (do 1400 mm) (Povprečna 
letna višina … 2021), neprepustne kamninske podlage, strmega reliefa pa tudi antropogenih po-
segov v porečja, imajo pritoki Drave na tem območju hudourniški značaj. Za slednjega je značilen 
hiter odziv pretoka na padavine, ki se ob nesorazmerno veliki količini intenzivnih padavin kaže 
v nastopu hudourniških poplav. Te poplave nastopijo zelo hitro in brez predhodnega opozorila. 
Pogosto jih spremljajo intenzivni erozijski procesi, usadi in zemeljski plazovi ter drobirski tokovi 
(Georgakakos 1986; Natek 2005; International Glossary of Hydrology 2012), zato so lahko izje-
mno nevarne. V Sloveniji so pogoste, saj se v povprečju pojavijo 1,3 hudourniške poplave na leto 
(Trobec 2016). Daleč največ (približno 90 %) se jih pojavi v poletnem in jesenskem času (Tro-
bec 2017). Poplave se kljub regulacijam in močno spremenjenemu režimu pretoka zaradi vpliva 
akumulacij hidroelektrarn (ali pa, kot se je izkazalo leta 2012, morda ravno zaradi tega) pojavljajo 
tudi ob Dravi, s to razliko, da gre pri njih za nižinske (leta 2012 tudi za tehnične) in ne hudour-
niške poplave (Kobold 2013). 

Poplavna območja na Kroškem je na primeru Mislinje podrobneje proučil Gams (1976), 
ob Meži in ostalih vodotokih pa niso bila sistematično proučena. Ob Mislinji se poplave pojav-
ljajo praktično ob celotnem toku. Poplavna voda zunaj struge ne zastaja, temveč dere v rokavih, 
erodira in trga rečne bregove ter odlaga gradivo (Gams 1976). Pri Slovenj Gradcu se vanjo izliva 
Suhodolnica, ki se ob visokih vodah razliva po poplavni ravnici dolvodno od Podgorja. Kljub re-
gulacijam reki ob izjemnih poplavah še vedno ogrožata mesto, kar se je pokazalo tudi ob zadnjih 
večjih poplavah leta 2012 (Klaneček 2013). Obsežnejše poplavno območje je še na sotočju Meže 
in Mislinje pri Otiškem vrhu, ki sega vse do Dravograda, kjer se združi s poplavnim območjem 
Drave. Kjer se njena dolina razširi, ob visoki vodi poplavlja tudi Meža. Razliva se že pri Črni na 
Koroškem, poplavne površine pa so najbolj obsežne na območju med Poljano in Ravnami na Ko-
roškem (Integralna karta poplavne nevarnosti 2021).

Sodeč po Integralni karti poplavne nevarnosti (2021) je ob Meži in Mislinji s Suhodolnico 
ter ob Dravi pri Radljah ob 100-letnem pretoku (Q100) skupaj približno 8 km2 ob 500-letnem 
pretoku (Q500) pa slabih 10 km2 poplavnih površin, oziroma slab odstotek površine celotne Koro-
ške regije. V resnici je površina poplavnih območji na Koroškem znatno večja, saj bi morali upo-
števati tudi poplavna območja ob številnih hudournikih v povirju. Dobršen del poplavnega sveta 
na Koroškem je poseljen ali obdelan, na njem pa so prisotni tudi številni industrijski objekti, to-
varne in hale ter različna infrastruktura. Ob Mislinji in Meži s pritoki zadnjih nekaj let poteka-
jo obsežna vodogradbena dela (regulacije, gradnja in nadvišanje nasipov ter zidov, gradnja suhih 
zadrževalnikov, …), ki naj bi zmanjšala poplavno nevarnost na ogroženih območjih (Grajfoner s 
sodelavci 2020).
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Glede na številne vire, ki podrobneje opisujejo posamezne poplave, je razvidno, da se te na 
Koroškem pojavljajo razmeroma pogosto (Komac, Natek in Zorn 2008). V prispevku opisujemo 
najpomembnejše poplave na tem območju med letoma 1851 in 2020. Za večino poplav smo na 
podlagi pisnih in drugih virov zbrali informacije o času pojavitve, neposrednih in posrednih vzro-
kih za nastanek, okvirnem prostorskem obsegu in posledicah v pokrajini. Na podlagi zbranih po-
datkov je predstavljena pogostnost pojavljanja poplav na Koroškem ter analiza njihovega pojavlja-
nja po porečjih oziroma skupinah porečij in letnih časih.

25.2  ZGODOVINSKI PREGLED  
POMEMBNEJŠIH POPLAV NA KOROŠKEM

Leta 1851 je Drava po močnem in dolgotrajnem novembrskem deževju, ki je zajelo večino dr-
žave, ob svojem toku povzročila pravo razdejanje. Pretok v spodnjem toku ocenjujejo na 4000 m3/s, 
kar ustreza 1000-letni povratni dobi. Na poplave tistega leta spominjajo oznake višine vode na Ra-
deljskem polju pa tudi nekatere nižje ob njenem toku. Na prehodu iz septembra v oktober leta 1882 
so Drava in njeni pritoki ob močnem deževju odnašali mostove, hiše, mline in žage ter drevje, les in 
živino. Škodo so utrpeli tudi dravski mostovi in železniška proga med Mariborom in Dravogradom. 
Povodenj se je na območju Drave v podobnem obsegu ponovila že tri leta kasneje, konec leta 1885 
(Kolbezen 1991). V začetku novembra 1887 je Meža s pritoki odnesla več mostov ter poškodovala 
številne ceste in različne objekte (Kolbezen 1996).

Drava je spet poplavljala 17. septembra 1903, ko je bila pod voda vsa dolina pri Dravogradu, v 
Vuhredu pa je odnesla nov most (Trontelj 1997). Ob silovitih padavinah od 7. do 8. avgusta so na me-
teoroloških postajah Dravograd in Slovenj Gradec namerili 88 oziroma 99 mm padavin. Zato so 8. 
avgusta 1926 narasli hudourniki s Pohorja in Kozjaka, Mislinja pa se je med Slovenj Gradcem in Dra-
vogradom razlila od 100 do 300 m na široko ter odnašala brvi in lesene mostove. Škoda je bila velika, 
ker je odplavilo mnogo požete pšenice, voda je uničila ajdo (Kolbezen 1992). Spomladi 21. maja 1938 
je poplavljala (Mučka) Bistrica s povirjem v Avstriji, ki je odnesla enajst mostov. Poplave so povzročile 
obilne padavine z nevihtami v kombinaciji s taljenjem snega v višjih legah (Trontelj 1997). Reka je v 
eni uri narasla za 1,5 m ter s seboj prinesla več sto kubičnih metrov lesa (Jesenovec 1995).

Maj in začetek junija 1954 sta bila v večini države sorazmerno deževna (Furlan 1954). Izhlapeva-
nje je bilo zaradi neprestane oblačnosti in vlažnega ozračja majhno, tako da je bila namočenost prsti 
ves čas relativno velika. S 4. na 5. junij 1954 je naše kraje prešla hladna fronta, ki so jo spremljali na-
livi v ozkem pasu med Paškim Kozjakom in Krško-Brežiškim poljem, segli pa so tudi v Zgornjo Mis-
linjsko dolino. Zvečer in ponoči 4. junija je v omenjenem pasu padlo med 80 in 150 mm padavin, 
na postaji Sveti Jošt na Paškem Kozjaku so namerili 137 mm padavin (Gams 1987). Dobra polovica 
skupne vsote padavin je padla v vsega treh urah, zato so nalivi povzročili silovite poplave. Te so v širši 
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okolici Celja napravile ogromno škode in zahtevale tudi 22 človeških življenj (Melik 1954; Jesenovec 
1995; Kolbezen 1993). Čeprav o tem nimamo podatkov, sklepamo, da so bile poplave tudi na Ko-
roškem, saj so zemeljski plazovi zahtevali človeška življenja tudi na severni strani Paškega Kozjaka, na 
Koroškem (Gams 1987).

2. junija 1956 je poplavljala tedaj še povečini neregulirana Mislinja. Razlila se je v 100–150 me-
trskem pasu gorvodno od Slovenj Gradca. Na postaji Šmartno pri Slovenj Gradcu so že med 23. in 
26. majem namerili 67 mm padavin, ob vdoru hladnega zraka 1. in 2. junija pa še dodatnih 32 mm 
oziroma 141 mm. Istega dne ob 11. uri naj bi po navedbah Gamsa (1987) Mislinja pri Otiškem 
vrhu dosegla največji pretok pri 167 m3/s, a v spletnem arhivu Agencije Republike Slovenije za oko-
lje (ARSO) (Mesečne statistike 2021) ni podatkov za to leto. Odnesla je številne jezove (predvsem le-
sene), ki so bili del infrastrukture večinoma že opuščenih obratov na vodni pogon (mlini in žage). V 
desetletjih, ki so sledila, so strugo Mislinje kanalizirali in izravnali, brežine pa utrdili s skalnimi bloki 
(Gams 1987; Gams 1991b).

Leta 1961 so zaradi močnega popoldanskega neurja nastopile silovite hudourniške poplave na 
območju med Mežico in Razborjem. Že dan poprej je naše kraje prešla neizrazita fronta, ki pa ni pri-
nesla padavin. Na dan ujme, 21. junija se je od Finske proti Alpam vlekla neizrazita hladna fronta, ki 
je povzročila padavine po vsej državi. Močni konvektivni procesi so se kazali v velikih razlikah v višini 
padavin na sosednjih postajah. Največ padavin je padlo v omejenem pasu od Pece proti jugovzhodu, 
v smeri, v kateri se je premikala tudi fronta. V Mežici so namerili 103 mm, v Sveti Heleni pri Podpeci 
67 mm, v Vernici 76 mm ter v Gornjem Razborju 65 mm padavin (Furlan 1962).

Za neurje med Mežico in Razborjem je bila značilna izjemna intenzivnost padavin z relativno ve-
likim deležem toče in z viharnim vetrom, kar je učinke v pokrajini le še stopnjevalo. Šifrerjeve (1962) 
in Furlanove (1962) navedbe glede trajanja neurja se ne ujemajo povsem. Prvi namreč navaja, da naj 
bi bilo neurje izjemno kratkotrajno, saj naj bi se najhujši nalivi s točo in vetrom v okolici Mežice 
zaključili v vsega 15 do 20 minutah, proti jugovzhodu pa naj bi se dogajanje raztegnilo na približno 
40 minut. Drugi pa po drugi strani navaja, da je tedanji opazovalec vremena na Hidrometeorološkem 
zavodu v Mežici izmeril, da je od 103 mm namerjenih padavin v prvi uri padlo 85 mm. Če pustimo 
ob strani točo in orkanski veter ter se omejimo zgolj na poplave, lahko sklenemo, da so bile posledice 
kljub izjemni kratkotrajnosti neurja (ali pa morda ravno zato), zelo razdiralne. Že sama deževnica, ki 
se je na njivah ponekod združevala v tokove, je odnesla veliko rodovitne zemlje in ponekod razkrila 
skalno podlago. Številni manjši hudourniki so ob veliki količini dežja, ki se je v zelo kratkem času zlila 
iz oblakov, že po kakih 10 minutah dobesedno podivjali. V zgornjem delu so izrazito erodirali, pog-
labljali in širili svoje struge, nižje pa so material odlagali, preplavljali celotne doline, zalivali poslopja 
in kmetijske površine ter odnašali ceste, brvi, mline in žage ter vse ostalo, kar je bilo na poti. Veter je 
podiral drevesa, ki so ponekod po strmih pobočjih z rušo in koreninami vred zdrsela v struge naraslih 
potokov ter jih v ozkih grlih zajezovala in s tem še dodatno vplivala na veliko razdiralno moč vode. 
Sprožilo se je tudi kar nekaj usadov in zemeljskih plazov.
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Neurje je povzročilo veliko gmotno škodo in terjalo več človeških življenj. Najmočneje so na-

rasli in divjali naslednji hudourniki: Šumec in številni drugi v Mežici, Barbarski potok v Prevaljah, 

Velunja ter Suhodolnica, ki je v zgornjem toku narasla za 3,5 m. Glede na to, da se je neurje razbes-

nelo nad prostorsko zelo omejenim razvodnim obočjem, večji vodotoki (Meža, Mislinja in Paka) ve-

činoma sploh niso narasli do poplavnih vrednosti (Šifrer 1962). Furlan (1962) ugotavlja, da izmer-

jene količine padavin niso bile primerljive z obsežnim opustošenjem, ki je nastalo ob poplavah. Po 

njegovem mnenju je, ob dejstvu, da so bila tla pred neurjem razmeroma suha (predhodnih 8 dni je 

bilo skoraj povsem brez padavin), da je med neurjem znaten delež padavin padel v obliki toče (ta ni 

prešla neposredno v odtok), da so padavine ob neurju padale ob močnem vetru (le-ta znatno vpli-

va na napako meritev in posledično manjšo izmerjeno količino padavin), precej verjetno, da je bila 

Slika 25.2: Večji usad 
v Poleni ob junijski 
ujmi v Mežiški dolini 
leta 1961 (Šifrer 
1962).

Slika 25.3: Večji plaz 
pod Črno na Koroškem 
ob junijski ujmi v 
Mežiški dolini leta 
1961 (Šifrer 1962).
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realna količina padavin, ki je padla nad najbolj prizadetim območjem, enaka vsaj 1,5-kratniku iz-

merjenih padavin.

Oktober 1964 je bil nadpovprečno deževen mesec. Prsti so bile dodobra namočene. Povpreč-

ni mesečni pretok na Meži pri Otiškem Vrhu je bil skoraj 3,3-krat večji od 30-letnega oktobrske-

ga povprečja v obdobju 1961–1990. V drugi polovici meseca, 24., 25. in deloma 26. oktobra, so 

obilnejše padavine zajele dobršen del države. V Podpeci je padlo 154 mm padavin, zaradi česar je 

močno narasla Meža s pritoki, ki so prihrumeli s pobočij Pece. Po celotnem toku je napravila veli-

ko škode. Odnašala je ceste, mostove, stanovanjska in gospodarska poslopja, preplavljala polja ter 

si na določenih mestih izdelala novo strugo. Sprožilo se je veliko zemeljskih plazov. Promet med 

Dravogradom in Prevaljami je bil zaradi škode na cestišču in železniški progi prekinjen. Na Rav-

nah, v Prevaljah, Mežici in Črni so reševalne ekipe še dolgo po upadu voda odstranjevale ruševine 

ter obnavljale porušene objekte. Poplavljali sta tudi Suhodolnica in Mislinja, a ne v tako velikem 

obsegu kot Meža. Preplavili sta obvodne travnike in obdelane površine ter predvsem v okolici Slo-

venj Gradca zalili nekaj stanovanjskih hiš (Kolbezen 1994).

Poleti, 30. julija 1970 je silovito nočno poletno neurje, ki je trajalo slabi dve uri, zajelo se-

verni del Pohorja in Mežiško dolino (Trontelj 1997). Na Pohorju je bilo neurje najmočnejše na 

območju hudournikov Crkvenice in Vuhreščice s pritoki. Hudourniške vode so naglo narasle in 

razdejale struge, rušile stare žage in jezove ter odnesle cele domačije. Zaradi zemeljskih plazov so 

bile zaprte številne ceste. K še večjemu razdejanju so pripomogli tudi ob močnem vetru izruvana 

in polomljena drevesa ter lesni ostanki in hlodovina, pripravljena za odvoz, ki so zatrpali številne 

prepuste. Pri tem neurju lahko le ugibamo, koliko padavin je dejansko padlo na najbolj prizade-

tem območje, saj ga zaradi izrazito omejenega prostorskega obsega v vsej njegovi razsežnosti ni za-

beležila nobena padavinska postaj (Kolbezen 1988).

Slika 25.4: Posledice 
neurja julija 1970 v 
spodnjem delu potoka 
Vuhreščica (Kolbezen 
1988).
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25. septembra 1973 so bili naši kraji pod vplivom sredozemskega ciklona. Takrat je Misli-
nja, ob sicer ne ravno ekstremnem pretoku, in sicer 53,8 m3/s na vodomerni postaji Dovže in 124 
m3/s na vodomerni postaji Otiški Vrh (Mesečne statistike 2021), odnesla osem mostov in trgala 
rečne bregove ter prekinila številne prometne povezave. Po mnenju Gamsa (1976) je bila škoda 
ob poplavah v dobršni meri posledica antropogenih posegov v strugo (predvsem opuščanja jezov 
in izvajanja regulacijskih del) ter posledičnem ponovnem vzpostavljanju ravnovesja v podolžnem 
profilu (globinska erozija in poglabljanje struge na eni ter akumulacija in bočna erozija na drugi 
strani). Tudi v Mislinjskem grabnu na Pohorju je povodenj zaradi nanešenega rečnega gradiva od-
nesla številne mostove in cestne odseke. Šolarji osnovne šole v Mislinji kar dva tedna niso mogli 
v šolo (Gams 1976).

Leta 1986 so hudourniške poplave v sredini julija prizadele severozahodni del Pohorja ter 
del zahodnega Kozjaka. Med 14. in 16. junijem je zaradi zadrževanja fronte nad našimi kraji ter 
nižinskih vdorov severnih in severozahodnih hladnih in vlažnih zračnih gmot na že razmočeno 
podlago padlo še dodatnih 100 do 180 mm padavin. Največ jih je padlo 15. junija nad Ribnico 
na Pohorju (104 mm), dan pred tem pa je ta postaja prejela že 45 mm padavin. Dviganje zraka je 
povzročalo nevihte s strelo in gromom, v okolici Radelj pa je padala tudi toča. Grmelo je od pol 
osmih zvečer do naslednjega jutra, ko se je pokazala vsa razsežnost razdejanja. Poleg hudournikov 
(Velka, Vuhreščica, Crkvenica, Trbonjska reka, Ojstriški potok …) so veliko škode povzročali še 
zemeljski plazovi in usadi, ter drobirski tokovi. Med naplavinami hudournikov je bilo tudi veliko 
hlodov in ostankov lesa, kot posledica sečnje, ker je ravno tako pripomoglo h krajevnim zajezit-
vam in prestavitvam struge. Prekinjeni sta bili cestna in železniška povezava med Dravogradom in 
Mariborom, uničenih je bilo 80 km gozdnih cest, porušenih 15 mostov, poškodovanih približno 
30 stanovanjskih zgradb ter prek 100 ha kmetijskih površin. Zaradi zemeljskega plazu je bila tudi 
ena smrtna žrtev (Gams 1987).

Slika 25.5: Posledice 
neurja junija 1986 v 
Ribnici v dolini Velke 
(Gams 1987).
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Novembra 1990 so Slovenijo prizadele silovite poplave, ki so po tedanjih ocenah povzročile 

škodo v višini slabih 20 % BDP (Gams 1991a) in veljajo za eno najbolj uničujočih naravnih ne-

sreč 20. stoletja. Zadnjih šest dni oktobra je bilo po vsej državi precej deževnih. Naše kraje je preš-

lo več oslabljenih hladnih front. Vodostaji večine rek po državi so bili zaradi velike namočenosti 

razmeroma visoki. Predhodnim padavinam je z 31. oktobra na 1. november ob prehodu hladne 

fronte ponovno sledilo močno deževje, ki je bilo najbolj intenzivno predvsem v pasu med Posoč-

jem in Pohorjem. Poplave so bile precej obsežne in so zajele dobršen del države (Pristov 1991). Na 

Koroškem so bile močnejše padavine osredotočene predvsem na območje Smrekovškega pogorja 

in Vzhodnih Karavank. V zgornjem Razborju je v dneh pred poplavami padlo 74 mm dežja, 1. 

novembra pa so namerili še dodatnih 100 mm. V kombinaciji s predhodno namočenostjo tal so 

tolikšne padavine povzročile nagel porast Meže in Mislinje s pritoki. O obsežnosti in silovitosti 

poplav priča dejstvo, da so reke marsikje po državi dosegle in presegle do tedaj izmerjene maksi-

malne velike pretoke. Rekordni pretoki iz leta 1990 tudi pozneje na marsikaterem merilnem mes-

tu niso bili preseženi vsaj do leta 2019, do katerega v času pisanja tega prispevka razpolagamo z 

uradnimi, verificiranimi podatki o pretokih. Tak primer je tudi Meža, ki je pri Otiškem Vrhu po 

sotočju z Mislinjo dosegla do sedaj največji izmerjen pretok 371 m3/s (Mesečne statistike 2021). 

V porečju Mislinje je najbolj narasla Suhodolnica, ki je napravila tudi največ škode. Odnesla je 

most, del krajevne ceste, zalila veliko stanovanjskih hiš v Podgorju ter neprimerno postavljene 

objekte vključno s tovarnami v Slovenj Gradcu. Mislinja se je razlivala predvsem v Pamečah in 

Šentjanžu. K sreči je 1. novembra dež na Pohorju prešel v sneg, zaradi česar Mislinja ni še bolj na-

rasla. V povirju Meže je poplavljal Javorski potok s pritokom Kramarico. Na območju z večjo koli-

čino padavin in neugodno geološko podlago se je sprožilo tudi veliko zemeljskih plazov in usadov, 

na katere je v znatni meri vplivalo nadaljevanje padavin 2. novembra. Ob tem so bile prekinjene 

številne cestne povezave (Gams 1991b; Šeme 1994).

Slika 25.6: Erozija 
v strugi Mislinje ob 
poplavah leta 1990 
(Gams 1991).
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5. decembra 1992 so bile poplave in zemeljski plazovi v zgornjem Pomežju, ko je Meža v Črni 
dosegla drugi največji pretok odkar potekajo meritve (51,6 m3/s). Na širšem območju Črne na 
Koroškem je narasla voda na več mestih zatrpala cestne prepuste in poškodovala cestišča. Hudou-
rniki so izpodkopavali brežine in trgali bregove. V Črni in Mežici je voda vdirala v kleti ter popla-
vila pritlične prostore vrtca. Poplave je sprožilo deževje med 3. in 5. decembrom, ko je na raz-
močeno podlago padlo med 110 in 150 mm padavin. Sprožilo se je več usadov in dva zemeljska 
plazova. Vodno ujmo je še pred nastopom poplav spremljal izjemno močan krajeven veter, ki je 
ruval predvsem iglasta drevesa, trgal električne vode, napravil pa je tudi veliko škode na hišah in 
gospodarskih poslopjih (Gams 1993).

Leta 1994 sta bili kar dve močnejši neurji, ki sta območje koroškega dela Pohorja prizadeli s 
približno dvomesečnim razmikom, prvič 13. junija in drugič 22. avgusta. 13. in 14. junija je ne-
urje nad predhodno dodobra razmočenim severnim delom Pohorja povzročilo poplave v porečju 
Velke, Vuhreščice, Radoljne, Lobnice ter deloma Mislinje. Nekoliko manj so nekateri hudourni-
ki prizadeli še območja na levem bregu Drave – najbolj Čermenica ter Ožbaltski, Potočnikov in 
Brezni potok. V šestih urah je nad prizadetim območjem padlo okoli 100 mm padavin, od tega 
70 mm v treh urah (Mekinda-Majaron 1995). Največ škode je bilo v strugah hudournikov, od-
neslo pa je tudi številne ceste in mostove. V nekoliko manjšem obsegu je severni del Pohorja 22. 
avgusta ponovno prizadelo neurje, ki je škodo povzročilo predvsem zaradi še ne odpravljenih pos-
ledic predhodnega neurja. Najhuje je bilo na območju Velke in Vuhreščice (Šeme 1995; Jeseno-
vec 1995).

Leta 1995 je 9. avgusta popoldan med Uršljo goro in Razborjem na razvodju med Velunjo in 
Suhodolnico ob nevihti padlo v vsega dveh urah okoli 120 mm padavin, kar je povzročilo nagel 
odtok vode po obeh rečnih sistemih. Velunja je zaradi izjemne količine vode prestopila bregove 
in poplavljala praktično po celotni dolžini, medtem ko so bile poplave in razdejanje v dolini Su-
hodolnice omejene le na zgornji tok do sotočja z Jenino. Na Suhodolnici pretok v Starem trgu s 
50,5 m3/s in ocenjeno povratno dobo med 5 in 10 let (Povratne dobe velikih in malih pretokov 
… 2013) ni bil tako izjemen (Mesečne statistike 2021), a niso bili učinki povodnji v povirju zato 
nič manjši. Suhodolnica in Velunja sta glavnino škode naredili v koritih. Poleg tega sta se razlivali 
po poplavnih ravnicah ter zalili številne stavbe, predvsem garaže, hleve in drvarnice, ponekod do 
višine enega metra. Veliko škode je bilo tudi na kmetijskih površinah in infrastrukturi. Suhodol-
nica je po ocenah poškodovala ali uničila okoli 6 km cest. Zaradi vdora kalne vode v vodovodno 
omrežje je bil po poplavi Slovenj Gradec z okolico še pet dni brez pitne vode (Gams 1996; Polaj-
nar 1996; Šeme in Fujs 1996; Šipec 1996). 

Poplave, ki so nastopile med 4. in 6. novembrom leta 1998 so bile ene največjih v Sloveniji in 
po obsegu precej primerljive poplavam leta 1990. Območje Slovenije je bilo tiste dni pod vplivom 
hladne fronte, ki se je ob jugovzhodnih vetrovih zaradi nastanka sekundarnega ciklonskega obmo-
čja nad severno Italijo le počasi premikala prek naših krajev. Največ padavin je padlo v Julijskih 
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Alpah okrog Bohinja, na pregradi Trnovskega gozda s širšim območjem okoli Idrije ter v vzhod-
nem delu Kamniško-Savinjskih Alp s središčem nad Menino planino. Sorazmerno velika količina 
intenzivnih padavin je zaradi hladnega severovzhodnika, ki je v noči na 5. november začel pihati v 
nižjih zračnih plasteh, ob hkratnem močnem in vlažnem jugozahodniku v višjih zračnih plasteh, 
padla v severovzhodnem delu države (Dolinar 1999). Ob močnih padavinah z nevihtami so med 
drugim močno porasli vodotoki na Koroškem, še zlasti tisti s povirjem na Uršlji gori. V Starem 
trgu in Slovenj Gradcu je ponovno poplavljala Suhodolnica, ki je po ocenah dosegla 25 do 50-le-
tni pretok. 10 do 25-letni letni pretok pa je dosegla tudi Mislinja pri Otiškem Vrhu. Reki sta zalili 
okoli 20 stanovanj in tri kmetijske objekte ter proizvodno halo. Poplavljena in zaprta za promet 
je bila regionalna cesta Dravograd–Slovenj Gradec. Poplavljala je tudi Homšnica (Šipec 1999).

Jesen leta 2000 je bila v večini države (z izjemo skrajnega vzhoda) nadpovprečno namočena, 
vodostaji rek pa vseskozi razmeroma visoki. Po količini padavin sta prednjačila predvsem oktober 
in še zlasti november, zato so bila tedaj tudi tla večino časa precej razmočena. Dve hladni fronti sta 
naše kraje prešli že v noči na 1. ter ponovno v noči na 4. november, obilnejše padavine pa so nasto-
pile ob prehodu še ene hladne fronte v noči na 7. november. V višinah se je tedaj nad nami zadr-
ževalo obsežno jedro hladnega in vlažnega zraka, pihal je močan jugozahodni veter. Meja sneženja 
je bila ves čas nad 2000 m, tako da je večina padavin odtekla (Dolinar 2001). Kljub temu, da nji-
hova količina ni bila izjemna, so se zaradi predhodne namočenosti hitro odzvali predvsem manj-
ši hudourniki. Večja škoda je zaradi erozijskega delovanja, naplavin, zemeljskih plazov in usadov 
nastala tudi v povirnem delu Pomežja gorvodno od Črne, še zlasti v dolinah Helenskega potoka, 
Koprivne in Bistre. Prizadeta je bila predvsem infrastruktura, saj so bile poleg strug poškodovane 
večinoma cestne povezave, ki vodijo do višje ležečih kmetij. Meža je pri Črni s 43,9 m3/s doseg-
la pretok s 25- do 50-letno povratno dobo in je poplavljala v Koprivni, Črni ter Žerjavu (Horvat 
2001; Mesečne statistike 2021).

Leta 2012 so Slovenijo večje poplave ponovno prizadele jeseni v začetku novembra. V noči 
na 5. novembra se je ciklonsko območje nad severno, zahodno in osrednjo Evropo poglobilo, nad 
severno Italijo in severnim Jadranom pa je nastalo sekundarno ciklonsko območje. Dež se je 4. 
novembra zvečer in čez noč okrepil ter razširil nad večji del države. Sprva je močneje deževalo v za-
hodni, jugozahodni in severni Sloveniji, 5. novembra dopoldne pa tudi že na območju Pohorja in 
Kamniško-Savinjskih Alp. Dvodnevna vsota padavin nad 100 mm je padla v pasu od Trnovskega 
gozda, Idrijskega, Cerkljanskega in zahodnega dela Škofjeloškega hribovja prek Julijskih Alp, Ka-
ravank, Kamniško-Savinjskih Alp vse do Pohorja. Tako po skupni količini padavin kot po inten-
zivnosti znotraj različnih časovnih intervalov tedanjih padavin ne moremo prištevati k izjemnim. 
Dvodnevna vsota padavin je 10-letno povratno dobo denimo dosegla le na postajah Rodegunda 
(128 mm) in Zgornji Razbor (123 mm), drugje pa so bile povratne dobe še krajše. Ob tem vseeno 
velja izpostaviti, da je glavnina padavin večinoma padla v manj kot 12 urah (Obilen dež in močan 
veter … 2021; Markošek 2012). Izrazit porast vodotokov, ki je sledil, je bil torej le delno posledica 
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aktualnih padavin, delno pa ga moremo pripisati veliki namočenosti prsti zaradi padavin v pred-
hodnih dneh. Večina padavin, ki je padla v noči na 5. november ter 5. novembra je prešla nepos-
redno v odtok. Na Koroškem so močno narasli in poplavljali vodotoki v porečju Mislinje ter v 
zgornjem Pomežju, kjer so bila poplavljena tudi območja redkih poplav (Polajnar 2013). Meža s 
pritoki je poškodovala struge, vodno infrastrukturo in priobalna zemljišča. Na razširjenih delih je 
prihajalo do intenzivnega odlaganja rečnega gradiva, sprožili pa so se številni zemeljskih plazovi in 
usadi. Mislinja s pritoki je poplavljala vzdolž celotne struge. Trgala je brežine in nasipe ter erodi-
rano gradivo in drevnino odlagala na počasneje tekočih odsekih. Poplavljeni so bili številni stano-
vanjski, trgovski in gospodarski objekti (Klaneček 2013). Zaradi obilnega deževja na avstrijskem 
Koroškem in neusklajenega delovanja pregrad je v Podravju, ob daleč največjem pretoku in v pre-
cej večjem obsegu kot kadarkoli poprej, poplavila Drava. Na hidroelektrarni Dravograd je dosegla 
pretok 2570 m3/s. Rekordne pretoke (vsaj do leta 2019, do katerega v času pisanja tega prispevka 
razpolagamo z uradnimi, verificiranimi podatki o pretokih) s približno 100-letno povratno dobo 
pa so dosegle še Meža v Črni (60 m3/s), Mislinja v Dovžah (111 m3/s) in Otiškem Vrhu (230 
m3/s) ter Suhodolnica v Starem trgu (92,5 m3/s). Na ravni 100 letnega pretoka je bil tudi pretok 
na Meži v otiškem vrhu (369 m3/s) (Mesečne statistike 2021).

Meža s pritoki je napravila veliko razdejanje v Mežiški dolini. Največ škode je bilo zaradi hu-
dournikov in zemeljskih plazov na prometnicah, saj je bilo uničenih okoli 35 km občinskih cest. 
Mislinja je poplavila cesto ter se razlila v Slovenj Gradcu. Tudi Suhodolnica je poplavila Slovenj 
Gradec ter poslopja v Starem trgu. Poplavljenih je bilo več stanovanjskih in industrijskih objektov. 
Največ težav pa je v Podravju povzročila ravno Drava, saj je samo v Dravogradu zalila 77 objektov 
(Dnevne informativne oddaje … 2012; Kobold 2013; Večje nesreče v Sloveniji … 2021). 

Od leta 2012 do vključno leta 2020 na Koroškem ni bilo obsežnejših poplav. Občasno so se 
predvsem v poletnem času sicer pojavljali krajevno močnejši nalivi, ki so povzročili porast hudour-
nikov in njihovo razlivanje na omejenem območju, kot na primer 9. avgusta 2014 na Kozjaku, 16. 
avgusta 2016 ob Homšnici ali pa 29. junija 2020 v Vuzenici, a niso povzročili škode večjega obsega.

25.3  RAZPRAVA

V obravnavanem obdobju (1851–2020) je bilo na območju Koroške 22 pomembnejših po-
plav, med katerimi so močno prevladovale hudourniške. Skoraj 2/3 poplav (14) sta se zgostili v 
drugi polovici 20. stoletja, z absolutnim viškom v zadnjem desetletju 20. stoletja (6) (slika 25.7). 
Slednje je verjetno vsaj do določene mere moč povezati tudi s sočasnim intenzivnim antropo-
genim poseganjem na poplavna območja v času po 2. svetovni vojni, ki ni bilo značilno zgolj 
za Koroško temveč za celotno Slovenijo (Komac, Natek in Zorn 2008; Breg Valjavec in Komac 
2018). V prvih dveh desetletjih 20. stoletja pa so Koroško poplave huje prizadele le enkrat in sicer 
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leta 2012, kar priča o njihovem sporadičnem pojavljanju, ki pride še posebej do izraza na manj-
ših prostorskih enotah, kot je Koroška. Manj poplav v zadnjem obdobju se posredno kaže tudi 
v padajočem trendu največjih letnih pretokov (Qvk) na Meži pri Otiškem vrhu, ki so v obdobju 
1961–2018 upadli za slabih 20 % (Hrvatin in Zorn 2020). V obdobju po letu 1951, za katerega 
razpolagamo z natančnejšimi podatki, so večje poplave Koroško v povprečju prizadele vsakih 5 
let in približno takšno pogostnost njihovega pojavljanja verjetno lahko na dolgi rok pričakujemo 
tudi v prihodnje.

Posamezne poplave so v odvisnosti od vsakokratne sinoptične in vremenske situacija prizade-
le včasih večje, drugič manjše območje, zato so se nekatere med njimi hkrati pojavljale ob različ-
nih vodotokih. Najmanjkrat so v obravnavanem obdobju poplavljali hudourniki s Kozjaka (4). Le 
za spoznanje več poplav (5) so povzročili hudourniki s koroškega dela Pohorja, ki niso del porečja 
Mislinje. Tudi ob Dravi smo bili v tem obdobju poplavam priča 5-krat, med tem ko je bilo v po-
rečju Meže in Mislinje po 8 oziroma 11 poplav (slika 25.8).
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Za poplave na Koroškem je značilna izrazita sezonskost pojavljanja. Velika večina (90 %) se 
jih je pojavila v času meteorološke jeseni (11) in meteorološkega poletja (9), v času meteorološke 
zime in meteorološke pomladi pa se je pojavila le po ena poplava. Ta razvrstitev se ujema tudi s 
siceršnjim prevladujočim obdobjem pojavljanja hudourniških poplav v Sloveniji (Trobec 2017). 
Razlogi za tako razporeditev hudourniških poplav so predvsem v podnebnih značilnostih. Izosta-
nek intenzivnih padavin v času meteorološke zime in meteorološke pomladi lahko v prvi vrsti 
pripišemo nižjim temperaturam in nižji vsebnosti vlage v zraku v tem delu leta, kar zavira razvoj 
burnejšega vremenskega dogajanja. Poleti in jeseni pa so pogoji za nastanek obilnih in intenzivnih 
padavin veliko bolj ugodni.

Poplave na Koroškem so se pojavljale bodisi kot prostorsko izrazito omejeni krajevni dogod-
ki bodisi kot del obsežnejših poplav, ki so poleg drugih območij prizadele tudi Koroško. V prvem 
primeru so te nastopile kot posledica intenzivnih padavin nad manjšim območjem, praviloma v 
poletnem času (na primer poplave leta 1961 na območju med Mežico in Razborjem ali kar dvoje 
zaporednih poplav leta1994 na širšem območju Velke in Vuhreščice na Pohorju (Šeme 1995; Je-
senovec 1995)), v drugem primeru pa kot posledica dolgotrajnejših obilnih padavin, praviloma 
v jesenskem času (na primer poplave leta 1990 v porečju Meže in Mislinje (Gams 1991b; Pristov 
1991; Šeme 1994) ali 1998 na vodotokih s povirjem na Uršlji gori (Šipec 1999)).

Pri večini poplav je bil razlog za njihov nastanek močno deževje, ki ga je marsikdaj spremljala 
tudi velika predhodna namočenost tal. Slednja je povečala delež padavin, ki je prešel neposredno 
v odtok ter s tem vplivala na večjo višino in prostornino poplavnega vala. Kot spremljevalni vzro-
ki za nastanek poplav so se pojavljali tudi taljenje snega ob poplavah leta 1938 na Mučki Bistrici 
(Trontelj 1997), z lesnimi ostanki in hlodovino zatrpani prepusti premostitev ali krajevno zajeze-
ne struge vodotokov ob poplavah leta 1970 na severnem delu Pohorja in v Mežiški dolini (Tron-
telj 1997; Kolbezen 1988) ter ob poplavah leta1986 nad Pohorjem in Kozjakom (Gams 1987), 
antropogeni posegi v strugah (na primer opuščanje jezov in izvajanje regulacijskih del ter posle-
dično ponovno vzpostavljanje ravnovesnega podolžnega profila ob poplavah na Mislinji leta 1973 
(Gams 1976)) ter neustrezno uravnavanje pretoka na Dravi leta 2012, kar je ob močnih padavi-
nah na Avstrijskem Koroškem povzročilo tehnične poplave s katastrofalnimi posledicami v Dra-
vogradu (Kobold 2013).

Posledice poplav ter spremljajočih usadov, zemeljskih plazov in drobirskih tokov so bile raz-
notere. V starejšem obdobju so bile pogosto poplavljene kmetijske površine s katerih je odnašalo 
pridelek in rodovitno prst, ali pa so bili poškodovani oziroma odneseni stanovanjski in gospodar-
ski objekti, vključno s hlevi in živino, številni mlini, žage in drugi obrati na vodni pogon ter z nji-
mi povezane tradicionalne ureditve na vodotokih. V novejšem času pa so vodne ujme povzročale 
škodo še na različni (tudi vodni) infrastrukturi, cestah, železnici, mostovih, stanovanjskih, trgo-
vskih in industrijskih objektih.
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25.4  SKLEP

Na Koroškem se vodne ujme pojavljajo razmeroma pogosto. Dobršen del poplavnega sveta 
je poseljen ali obdelan, na njem pa so prisotni tudi številni industrijski objekti, tovarne in hale 
ter različna infrastruktura, zato ob poplavah pogosto prihaja do velike škode. Poleg poplav ško-
do povzročajo tudi usadi, zemeljski plazovi in drobirski tokovi. V zadnjih nekaj desetletjih so se 
poplave na Koroškem v povprečju pojavljale približno na 5 let. Od 22-ih poplav v obdobju med 
letoma 1851 in 2020 je bila večina hudourniških. Slednje se pojavljajo ob Meži in Mislinji s pri-
toki ter ob hudournikih, ki pritečejo s Pohorja in Kozjaka v Dravo, ob Dravi pa se pojavljajo tudi 
nižinske poplave. Poplave so bile najpogostejše v drugi polovici 20. stoletja, med tem ko so se v 
prvih dveh desetletjih 20. stoletja pojavile le enkrat. Devet od desetih poplav se je pojavilo v času 
meteorološkega poletja ali meteorološke jeseni, in sicer bodisi kot izrazito prostorsko omejeni kra-
jevni dogodki ali v okviru obsežnejših poplav, ki so prizadele večji del države.
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26   

TRAJNOSTNA RABA VODNIH VIROV  

NA POHORJU (IZKUŠNJE IZ OBČINE VITANJE)

26.1  UVOD

Voda je obnovljiv okoljski vir, ki je neobhodno potreben za življenje na Zemlji. Hkrati pa je 
tudi pomemben naravni vir, ki poleg njene uporabe v gospodinjstvih omogoča obstoj najrazlič-
nejših dejavnosti (na primer namakanje in zalivanje v kmetijstvu, obratovanje različnih obratov 
na vodni pogon, energetiko, industrijo, turizem, ribolov, rekreacijo …) in tako zagotavlja enega 
izmed temeljev za preživetje, zdravje in ekonomski razvoj družbe (Mehta 2014). Trajnostna in so-
naravna raba vodnih virov, v smislu upoštevanja njihovih zmožnosti samoobnavljanja in samočiš-
čenja, prispeva k udejanjanju trajnostnega razvoja ter na ta način vzpostavlja okvir za doseganje 
uravnoteženosti med zdravimi ekosistemi in zagotavljanjem ekosistemskih storitev, socialno pra-
vičnostjo pri rabi in dostopu do vodnih virov ter uravnoteženim gospodarskim razvojem in blagi-
njo (MacDonnell 1997; Plut 2005; Cosgrove in Loucks 2015).

Z namenom udejanjanja načel trajnostne rabe vodnih virov se je v zadnjih desetletjih uveljavil 
koncept tako imenovanega integriranega upravljanja z vodnimi viri (Agarwal s sodelavci 2000). 
Njegova preslikava na raven porečij se v državah članicah Evropske unije zrcali z vzpostavitvijo 
Načrtov upravljanja voda (2021). Z njimi je sicer zastavljen okvir trajnostne rabe vodnih virov 
na (nad)državni in regionalni ravni, poseben izziv pa ostaja upravljanje z vodnimi viri in njihova 
trajnostna raba na lokalni ravni. Slednje se še posebej kaže na manjših, povirnih območjih. Zanje 
so načrti upravljanja voda preveč splošni, zato se tem območjem v smislu trajnostne rabe vodnih 
virov pogosto posveča premajhna pozornost.

Povirja so zaradi specifičnih naravnih razmer, kot so strm relief, intenzivne orografsko pogo-
jene padavine, poudarjeni erozijski procesi in prisotnost različnih naravnih nevarnosti ter krhkega 
naravnega ravnovesja med okoljsko najbolj občutljivimi deli porečja. Hkrati pa se v povirjih kot 
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najbolj gorvodnih delih porečja tudi prične antropogen vpliv na vodne vire, ki se zrcali v različ-
nih bolj ali manj trajnostno naravnanih posegih v vodni in obvodni prostor. Netrajnostna raba 
naravnih virov (vključno z vodo) in prostora v povirjih lahko predstavlja grožnjo tako za lokal-
no skupnost, kot tudi za dolvodna območja, saj potencialno vpliva na slabšo kakovost vode, pos-
labšanje stanja ekosistemov, slabše možnosti za vodooskrbo in rabo vode ter povečano poplavno 
nevarnost (Křeček in Haigh 2019). Trajnostna raba vodnih virov pa po drugi strani predstavlja 
številne prednosti in priložnosti za razvoj na številnih področjih (trajnostno naravnan turizem, ze-
lena delovna mesta).

Primer povirnega območja je tudi Pohorje, ki ima zaradi razmeroma velike količine pada-
vin in pretežno za vodo neprepustne matične podlage zelo gosto in razvejano rečno mrežo, ki jo 
napajajo številni nekraški izviri, v uravnanem vršnem delu pa tudi pohorska barja in jezera. Po-
horski vodni viri so zagotavljali vodooskrbo in vodo za napajanje živine, zaradi velikih strmcev in 
zadostne količine vode pa so poganjali tudi številne obrate na vodni pogon in tako v kombinaciji 
z ostalimi naravnimi viri skozi stoletja omogočili poselitev ter preživetje krajevnega prebivalstva 
(Gams 1959; Petek 2005). V tem oziru ni izjema niti občina Vitanje, ki je glede na pokrajinsko 
sestavo nadaljevanje pohorskega dela Koroške regije, hkrati pa predstavlja tudi osrednje območje 
našega proučevanja.

Prispevek obravnava trajnostno rabo vodnih virov v občini Vitanje. V njem so poleg osnov-
nih hidrogeografskih značilnosti vodnih virov predstavljeni še pomen vodnih virov (s poudarkom 
na vodooskrbi) in pritiski na njihovem ožjem vplivnem območju, raba vodnih virov skozi čas ter 
odnos prebivalcev do njih. Podane so nekatere smernice za nadaljnjo trajnostno rabo vodnih virov 
na proučevanem območju, ki so v dobršni meri prenosljive tudi na preostalo Pohorje. Rezulta-
ti temeljijo na analizi pisnih, kartografskih in podatkovnih virov, različnih planskih dokumentov 
ter na terenskem delu, ki je zajemalo predvsem inventarizacijo vodnih virov in anketiranje gospo-
dinjstev, in so plod izvedenih projektov iz sheme Po kreativni poti do znanja (PKP) v letih 2018 
in 2019, z naslovoma: Stanje in potenciali rabe vodnih virov na območju občine Vitanje s pou-
darkom na pitni vodi (Gabrič s sodelavci 2018) ter Voda – strateška dobrina v Vitanju (Gabrič s 
sodelavci 2019a).

26.2  PREDSTAVITEV OBMOČJA PREUČEVANJE S POUDARKOM 
NA HIDROGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTIH

Pohorje je povirno in razvodno. S svojimi vršnimi deli sega nekoliko prek 1500 m visoko. 
Večje nadmorske višine zaradi vpliva orografije pogojujejo razmeroma veliko količino padavin, 
ki na obronkih hribovja znaša okrog 1200 mm, v najvišjih delih pa do 1600 mm (Povprečna le-
tna višina … 2021). Pohorje zaradi neprepustne matične podlage odmakajo številni vodotoki, 
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med katerimi jih glavnina pripada porečju Drave (Dravinja s pritoki Oplotnico, Ložnico in Pol-
skavo, Mislinja ter Radoljna, Lobnica, Velka in drugi vodotoki severnega dela Pohorja), Hudi-
nja in Paka na jugu pa porečju Savinje. Po manjšem delu Pohorja tako poteka razvodnica med 
Dravo in Savo. 

Gostota rečne mreže je med najgostejšimi pri nas in mestoma znaša tudi do 3 km/km2, 
medtem ko povprečje za Slovenijo znaša okrog 1,3 km/km2 (Kolbezen in Pristov 1998). Zara-
di relativno velikih strmcev imajo pohorski vodotoki hudourniški značaj. Slednje pomeni, da 
se hitro odzovejo na padavine, ob močnejših padavinah pa lahko povzročijo tudi hudourniš-
ke poplave (Komac, Natek in Zorn 2008). Napajajo jih številni bolj ali manj izdatni izviri, v 
vršnem uravnanem delu pa tudi vode pohorskih barij in jezer. Na Pohorju prevladujejo kamni-
ne z zelo majhno učinkovito poroznostjo, zato so zaloge podzemne vode izjemno skromne ter 
omejene na razmeroma tanko površinsko preperino (Drobne, Veselič in Žlebnik 1976; Mencej 
1994).

Zaradi velike količine padavin in relativno majhnega izhlapevanja s Pohorja okvirno od-
teče med 600 in 1200 mm padavin (Specifični odtok … 2021), relativni kazalci odtoka pa se 
zaradi različnega spleta dejavnikov odtoka po posameznih porečjih precej razlikujejo. Odtočni 
količnik in specifični odtok za obdobje 1971–2000 sta bila denimo največja v porečju Radoljne 
(VP Ruta; 59 %; 28 l/(s×km2)), po vrsti pa so nato sledila porečja Mislinje (VP Dovže; 57 %; 
27 l/(s×km2)), Dravinje (VP Zreče; 46 %; 21 l/(s×km2)), Oplotnice (VP Draža vas; 46 %; 
20 l/(s×km2)), Pake (VP Velenje; 40 %; 17 l/(s×km2)), Hudinje (VP Polže; 36 %; 15 l/(s×km2)) 
in Polskave (VP Tržec; 35 %; 14 l/(s×km2)). V enakem obdobju je povprečni specifični odtok 
za Slovenijo znašal 55 %, povprečni odtočni količnik pa 27 l/(s×km2) (Frantar 2008). Pohorski 
vodotoki gledano v splošnem torej niso med najbolj vodnatimi pri nas, a so glede na pregovor-
no vodnatost Slovenije količine vode, ki odteče s pohorskimi vodotoki, vseeno precej znatne.

Ne glede na veliko nadmorsko višino in vpliv snežnega zadržka na odtok, je tako kot za ve-
čino voda v Sloveniji, tudi za pohorske vodotoke značilen dežno-snežni rečni pretočni režim. 
Na vodotokih severnega in zahodnega dela Pohorja (Paka, Radoljna) se pojavlja alpska razli-
čica, na vodotokih jugovzhodnega dela Pohorja (Polskava, Dravinja) pa že panonska različica 
omenjenega režima (Frantar in Hrvatin 2005). Pri obeh variantah se kažejo razmeroma majhne 
razlike med viški in nižki, kar je z vidika upravljanja z vodnimi količinami zelo dobrodošlo.

Za prav vse pohorske vodotoke je tako kot za večino vodotokov v Sloveniji značilen nega-
tiven trend srednjih letnih pretokov (sQs), ki je verjetno vsaj v določeni meri posledica pod-
nebnih sprememb (višje temperature in izhlapevanje), nanj pa lahko vplivata tudi spremenjena 
raba zemljišč v zaledju in antropogeni odvzemi vode. Zaradi medletne spremenljivosti odtoka 
in različno dolgih ter nepopolnih podatkovnih nizov (Mesečne statistike 2021) je trende na raz-
ličnih vodotokih med seboj težko primerjati, a podatki za zadnjih 67 let (obdobje 1953–2019) 
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vseeno nakazujejo na najbolj izrazit negativen trend pretoka na Hudinji (VP Polže; 46 % zmanj-
šanje sQs) in Paki (VP Velenje; 43 % zmanjšanje sQs), kjer se je glede na enačbo linearnega 
trenda pretok zmanjšal skoraj za polovico. Morebitno nadaljevanje negativnih trendov pretoka 
bi v prihodnje igralo zelo pomemben omejitveni dejavnik pri upravljanju z vodnimi viri, saj 
ima trajno zmanjšanje vodnih količin v strugi lahko kompleksne in daljnosežne posledice, ki 
poleg na zmožnost za vodooskrbo posegajo tudi na področje kakovosti voda ter stanje vodnih 
in obvodnih ekosistemov. 

Vodotoki, ki izvirajo na južnem delu Pohorja so večinoma daljši in posledično bolj vodnati 
od tistih na severnem delu, zato so tudi v večji meri zajeti v državni monitoring spremljanja ka-
kovosti voda. Gledano v splošnem pohorski vodotoki niso prekomerno onesnaženi. Slednje je 
pričakovano, saj gre za povirne vodotoke z relativno majhnimi antropogenimi vplivi v zaledju. 
Vsi povirni odseki (oziroma vodna telesa) vodotokov Mislinje, Pake, Hudinje, Dravinje, Ložni-
ce in Polskave, za katere razpolagamo z oceno kemijskega stanja za obdobje 2009–2013, so se 
po tem kazalcu uvrščali v dobro stanje (Ocena kemijskega … 2017), enako stanje pa je poka-
zal tudi monitoring v letu 2020 (Ocena kemijskega … 2021). Hkrati pa so se v dobro stanje 
uvrščali tudi glede na oceno ekološkega stanja za obdobje 2009–2015, ki je bila določena na 
podlagi kombinacije bioloških, splošnih fizikalno-kemijskih in hidromorfoloških elementov ter 
prisotnosti posebnih onesnaževal (Ocena ekološkega … 2016). Omenjeni vodotoki so tako na 
izbranih odsekih dosegali zahtevane standarde kakovosti, ki so za površinske vodotoke določeni 
z Vodno direktivo (Direktiva … 2000), kar je dobra popotnica za nadaljnje upravljanje z njimi. 
Ko pa so pri ocenjevanju ekološkega stanja v obdobju med 2016–2019 metodologijo dopolnili 
še s kazalcem splošne degradiranosti voda z vidika ribjih populacij, sta se v dobro ekološko sta-
nje uvrstili le še Dravinja in Polskava. Mislinja in Ložnica sta se uvrstili v zmerno stanje, Paka 
in Hudinja pa celo v slabo stanje (Ocena ekološkega … 2020).

Kot osrednje območje proučevanja trajnostne rabe vodnih virov na Pohorju smo izbrali ob-
čino Vitanje, ki se v pretežni meri nahaja v porečju Hudinje. Ustanovljena je bila leta 1995 in 
meri 59 km2. V občini je 7 naselji z 2260 prebivalci, gostota poselitve pa je skoraj trikrat manjša 
od slovenskega povprečja (Občina Vitanje 2019). Občina je v geološkem in (hidro)geografskem 
smislu sestavljena iz treh delov, ki si v pasovih sledijo od severa proti jugu: Pohorje, Vitanjsko-
Doliško podolje in Vitanjske Karavanke. Slednje je Hudinja s slikovito prebojno dolino Socke 
razrezala na dve enoti, zahodni Paški Kozjak in vzhodno Stenico. Pohorje in Vitanjsko-Doliško 
podolje gradijo za vodo neprepustne kamnine, zato ima ta dobro razvito rečno mrežo s številni-
mi izviri, Paški Kozjak in Stenica pa sta zgrajena iz vodoprepustnih karbonatnih kamnin, zato 
tam ni vodnih tokov, se pa pojavljajo kraški izviri. Če izvzamemo osrednje naselje Vitanje, ki je 
nastalo na sotočju Hudinje z Jesenico in Hočno, v občini prevladuje razložena poselitev z manj-
šimi zaselki in samotnimi kmetijami. Gre za podeželsko območje, ki je še vedno v veliki meri 
usmerjeno v kmetijstvo s poudarkom na živinoreji. Izrazito prevladujoči obliki rabe zemljišč sta 
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tako gozd (67 %) in trajni travniki (25 %) (Evidenca dejanske rabe … 2019). Nekateri delovno 
aktivni prebivalci se vozijo na delo zunaj občine, nekaj pa je tudi krajevnih industrijskih in obr-
tnih obratov, ki so pomemben zaposlovalec v občini.

26.3  RABA VODNIH VIROV IN NJIHOV POMEN ZA VODOOSKRBO

Hidrografske značilnosti pohorskih vodotokov so v preteklosti omogočale raznoliko rabo za 
kmetijske, lesno-predelovalne in obrtno-industrijske potrebe. Leta 1840 je bilo na območju Vi-
tanja 7 velikih mlinov in 134 hišnih mlinov in žag, saj so večje samotne kmetije navadno imele 
svoj mlin ali si je njegovo lastništvo delilo več gospodinjstev. Samo v vasi Skomarje je bilo pred 
drugo svetovno vojno 30 mlinov. Njihovo delovanje se je po vojni zaradi postopne preusmeri-
tve v živinorejo, vpeljave električnega pogona in naravnih razmer (povodenj leta 1954) močno 
skrčilo. Leta 1963 je delovalo le še 9 mlinov na vodni pogon (Gabrič s sodelavci 2019a). Da-
nes mlini ne delujejo več, so pa evidentirani njihovi ostanki (Ošlak s sodelavci 2018). Vodna 
energija se je uporabljala tudi za delovanje žag. Povpraševanje po kakovostnem lesu iz Vitanja 
je bilo veliko, kar je vplivalo na nastanek večjega števila žag na tem območju. Locirane so bile 
ob stalnih in močnejših vodotokih ter blizu cest, po katerih so lahko spravljali les do žag in 
od njih (Natek 1983). Še leta 1961 je na območju Vitanja in zaledja obratovalo 15 žag od več 
kot petdesetih, ki so delovale pred drugo svetovno vojno (Gabrič s sodelavci 2019a). Žagarstvo 

porečje Drave
porečje Save

P               o               h               o               r 
       

      
j    

     
     

 e

Polskava

Savinja

Me
ža

Pesnica

E
H lana

K
ejčilotalZ

H
ud

in
ja

M
islinja

Paka

Drava

Dravinja

Ložnica

MariborSelnica
ob Dravi

Bstrica
ob Dravi Limbuš

Lovrenc na
PohorjuRibnica na

Pohorju
Josipdol

Slovenj
Gradec Šmartno pri

Slovenj
Gradcu

Vuzenica

Vitanje
Zreče

Oplotnica

Slovenske
Konjice

Slovenska
Bistrica

Dravograd

Rače-Fram

Hoče-Slivnica

Miklavž na
Dravskem

polju

Razvanje

Ruše

Mislinja

Poljčane

Podvelka

Dobrna

Velenje

Šoštanj

Srednji Dolič

Gorenje
pri Zrečah

 

  
 

vodotok

vodno telo površinske vode

meja porečja

naselje

avtocesta

glavna cesta

regionalna cesta

lokalna cesta

občina Vitanje

vtorja vsebine: Simon Kušar, ajan robec
vtorica zemljevida: Ana Seifert Barba

Vir: eVode 2019; GURS 2021
© 2021, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

0 5 10 152,5
km

A T T
A

Slika 26.1: Izbrane hidrografske značilnosti Pohorja.
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je ostalo pomembna gospodarska dejavnost v 
občini Vitanje, vendar ni več vezano na rabo 
vodne energije.

Uporabnik vodnih virov je bila tudi obrt, 
pozneje industrija. Začetki rabe vode v tej pa-
nogi segajo v 18. stoletje, ko so na Pohorju 
nastale glažute. Vodo so uporabljali tako za 
spuščanje lesa po drčah kot tudi za poganjanje 
brusilnic. V drugi polovici 18. stoletja so juž-
no od Vitanja nastale fužine, ki so za mehan-
sko energijo uporabljale vodno moč (Krnel-
-Umek in Šmitek 1987). Fužinarstvo je bilo 
podlaga za poznejši razvoj kovaštva in stroj-
ne industrije v Vitanju. V 20. letih 20. stole-
tja je na Rakovcu deloval majhen tovarniški 
obrat za izdelavo sukna. Vodo so uporablja-
li za pridobivanje mehanske energije oziro-
ma delovanje strojev, pa tudi za elektrifikacijo 

(Krnel-Umek in Šmitek 1987). Na območju 
Vitanja so bile tudi druge tekstilne in strojar-
ske obrtne delavnice, ki so onesnaževale vodo 
(Gabrič s sodelavci 2019a).

Na reki Hudinji je bilo načrtovanih 8 ma-
lih hidroelektrarn. Ker pa je reka Hudinja ka-
tegorizirana kot naravna vrednota lokalne-
ga pomena, do realizacije projektov ni prišlo. 
Zgrajena je bila le ena mala hidroelektrar-
na, ki pa zaradi lastniških težav ne deluje več 
(Gabrič s sodelavci 2019a). Jezovi, ki so zara-
di mlinov in žag nastali na vodotokih, so se v 
preteklosti uporabljali tudi za plavanje. V prvi 
polovici 20. stoletja je bilo za jezom graščin-
skega mlina v središču Vitanja kopališče, pre-
bivalci pa so se kopali tudi za ostalimi jezo-
vi ob mlinih (Krnel-Umek in Šmitek 1987; 

Slika 26.2: Ostanki Kuzmanove žage v 
povirju Hudinje. • TAJAN TROBEC 

Slika 26.3: Primer vitanjskega trškega vodnjaka. 
•TAJAN TROBEC 
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Ošlak s sodelavci 2018). Danes se vodni viri uporabljajo poleg krajevne oskrbe s pitno vodo le 
še v ribogojnici pri Vitanju ter v izobraževalne namene (Od kapljice do reke 2021).

Vodni viri na Pohorju so bili že od nekdaj izjemnega pomena za tamkajšnje prebivalce, saj 
so zagotavljali tako vodo za vodooskrbo kot tudi za ostalo rabo. V višjih legah, zunaj strnjenih 
naselij, kjer prevladuje razložena poselitev, so se za vodooskrbo naslonili predvsem na krajevne 
izvire in potoke. Številne izvire so pozneje zajeli, vodo pa speljali v zbiralnike iz katerih se je v 
odvisnosti od izdatnosti vira skupaj lahko oskrbovalo tudi več gospodinjstev. Podobno je bilo v 
zaledju Vitanja, kjer so poleg tega ponekod, kjer je bila oskrba z vodo iz zajetij manj zanesljiva, 
kot dodatni vodni vir zbirali še deževnico. V samem naselju Vitanje je bila slika drugačna. Gle-
de na to, da je zgrajeno na območju aluvialnih nanosov, so za vodooskrbo pretežno uporabljali 
mestne vodnjake, ki so se napajali s podzemno vodo (Gabrič s sodelavci 2018).

Način vodooskrbe na Pohorju se do danes ni dosti spremenil, saj je ta v veliki meri še vedno 
osnovana na zasebnih vodnih zajetjih ali manjših zasebnih vodovodih. To je moč razbrati tudi 
iz podatkov na občinski ravni. Z izjemo občin Ruše, Maribor in Hoče - Slivnica je v pohorskih 
občinah delež prebivalcev, ki se oskrbujejo iz lastnih vodnih virov, večji od 25 %. Najvišji delež 
je v občini Podvelka (72 %), ki ji sledi občina Vitanje (62 %), kjer si pitno vodo tako zagotavlja 
kar dve tretjini gospodinjstev. Več kot polovica prebivalcev se iz lastnih vodnih virov oskrbuje 
še v občinah Dravograd (60 %), Ribnica na Pohorju (56 %) in Vuzenica (53 %) (Operativni 
… 2016). Razen Vitanja se občine z največjim deležem vodooskrbe iz zasebnih vodnih zajetij 
uvrščajo v koroško statistično regijo.

Glavni razlog za tako velik delež prebivalcev, ki se oskrbujejo iz lastnih vodnih virov, je v 
naravnogeografskih danostih (velika količina padavin in za vodo neprepustna matična podla-
ga) zaradi katerih so vodni viri, ki jih ponuja Pohorje, dovolj številni in vodnati, očitno pa tudi 
primerne kakovosti. Drugi razlog pa je v naravnogeografskih omejitvah (velika nadmorska vi-
šina in strma pobočja), ki pogojujejo razloženo poselitev, zato je izgradnja javne vodovodne in-
frastrukture ekonomsko neupravičena. Tudi vodooskrba v zaledju Vitanja tako ni doživela večjih 

Slika 26.4: Primer zasebnega vodnega zajetja (levo) in zbiralnika (desno). • TAJAN TROBEC
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sprememb, kar pa ne velja za samo občinsko središče. V Vitanju in bližnjem zaselku Brezen sta 
tradicionalne vodooskrbne vodne vire zamenjala javna vodovoda, ki pa ju ravno tako napajajo 
krajevni vodni viri. Vitanje je vezano na vodni vir Petretovo na Pohorju, Brezen pa na vodna 
vira Podlevec 1 in 2 na Paškem Kozjaku. Na omenjena javna vodovoda je priključenih preosta-
lih 38 % prebivalcev občine (Operativni … 2016). Podobno je tudi v drugih pohorskih obči-
nah, kjer za številna naselja na obronkih Pohorja zaradi njihove izdatnosti za javni vodovod za-
jemajo pohorske vodne vire.

Pomen vitanjskih vodnih virov za krajevno vodooskrbo v občini se kaže tudi v velikem de-
ležu izdanih vodnih dovoljenj, namenjenih lastni oskrbi s pitno vodo, ki je v letu 2019 znašal 
89 %, oziroma 218 od 244 dovoljenj. Od preostalih izdanih vodnih dovoljenj jih je 14 odpadlo 
na oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, 9 na vodo za druge namene, 
2 (vezana na zajem in izpust) na vodo za vzrejo vodnih organizmov ter 1 na vodo za tehnološke 
namene (Vodna dovoljenja 2019). Popis vodnih virov na terenu smo izvajali na pilotnih obmo-
čjih, na katerih smo skupno popisali 50 virov. Izkazalo se je, da so evidence vodnih dovoljenj v 
občini Vitanje nepopolne, saj smo na terenu zaznali relativno velik delež vodnih virov, ki se de-
jansko uporabljajo, a uporabniki za njihovo rabo nimajo izdanega vodnega dovoljenja (Gabrič 
s sodelavci 2018; Gabrič s sodelavci 2019a). Ocenjujemo, da se za lastno oskrbo s pitno vodo 

Slika 26.5: Zlivanje gnojnice po travniku. • TAJAN TROBEC
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v praksi uporablja za približno 30 do 60 % večje število vodnih virov, kot jih izkazujejo uradne 
evidence. Poleg tega se je pokazalo, da je v uradnih evidencah marsikje vprašljiva tudi sama lo-
kacija vodnih virov, na katere se izdana vodna dovoljenja nanašajo.

Velik problem in izziv lastne oskrbe s pitno vodo na Pohorju je poleg skrbi za zadostno ko-
ličino vode v dolgotrajnejših sušnih obdobjih ta, da zaradi izvzetosti uporabljanih zajetij iz sis-
tema javne vodooskrbe na njihovih vplivnih območjih ni zagotovljena ustrezna oblika varstva 
vodnih virov, uporabniki vode pa poleg tega večinoma ne vedo, če je ta zares zadostne kakovo-
sti za pitje. Za preverjanje kakovosti vode bi bilo namreč treba kontinuirano testiranje vzorcev, 
kar bi zaradi odmaknjenosti območja za uporabnike predstavljalo velik finančni in logistični 
zalogaj. Zajeti vodni viri so namreč potencialno lahko izpostavljeni določenim vplivom, ki so 
posledica predvsem neprimernih dejavnosti in rabe zemljišč v zaledju. V okviru terenskega po-
pisa vodnih virov v občini Vitanje smo zato proučili tudi obstoječe in potencialne vire onesna-
ževanja na njihovih vplivnih območjih. Izkazalo se je, da dobršen del zajetih vodnih virov ni 
izpostavljen neposrednim vplivom onesnaževanja, ker njihova zaledja prerašča gozd, ki z vidika 
varstva vodnih virov predstavlja najboljši možni način rabe zemljišč (Chang 2006). Slednje še 
posebej velja za zajetja na višji nadmorski višini. Po drugi strani pa je tudi kar nekaj predvsem 
nižje ležečih zajetij, ki imajo v zaledju travnike in pašnike (ki so lahko izpostavljeni gnojenju z 
gnojnico), prometne povezave (ki so krajevnega značaja in zato ne predstavljajo večje obreme-
nitve) ter zaselke in samotne kmetije (pri katerih so problematični predvsem izpusti neprečiš-
čenih odpadnih voda iz gospodinjstev in kmetijskih gospodarstev). Poleg naštetih vplivov smo 
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Slika 26.6: Izbrane hidrografske značilnosti občine Vitanje.
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v zaledju posameznih vodnih virov našli tudi nekaj nelegalnih odlagališč odpadkov, ki so lahko 

vir različnih nevarnih snovi (Gabrič s sodelavci 2018; Gabrič s sodelavci 2019a). 

Vodni viri v občini Vitanje pa so specifični še v enem oziru. Poleg pomembnosti na krajevni 

ravni, so namreč izjemno pomembni tudi na regionalni ravni, saj predstavljajo najpomembnejši 

vodni vir za vodooskrbo približno 20 km oddaljenega regionalnega središča savinjske regije – 

Celja. Glavni vitanjski vodni viri s skupnim pretokom okoli 180 l/s, iz katerih se s pitno vodo 

oskrbuje Celje, so izvira Stenica in Jelševa loka v Socki ter vodotok Hudinja, ki je zajet gorvod-

no od Vitanja (Vodovodni sistem Celje 2021). Za vse vire v upravljanju celjskega podjetja Vo-

dovod-Kanalizacija, ki so namenjeni za vodooskrbo Celja, so z občinskim odlokom določena 

tudi vodovarstvena območja (Odlok o varovanju … 2002). Hudinja je sicer eden redkih vodo-

tokov pri nas, ki je zajet za oskrbo s pitno vodo, a na Pohorju ni edina. Za oskrbo s pitno vodo 

je namreč zajeta tudi bližnja Bistrica, pritok Oplotnice na Bistriškem Pohorju.

Slika 26.7: Zajetje Hudinje za celjski vodovod. • TAJAN TROBEC
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26.4  ODNOS PREBIVALCEV  
DO VODNIH VIROV V OBČINI VITANJE

Odnos prebivalcev do vodnih virov v občini Vitanje smo opredelili skozi formalne in nefor-
malne institucionalne vidike: skozi normativne vidike načrtovanja, upravljanja in rabe vodnih vi-
rov na ravni občine ter skozi analizo rabe vode in načinov ravnanja z vodnimi viri občanov. Sled-
nje smo ocenili z anketo, izvedeno pri projektu Stanje in potenciali rabe vodnih virov na območju 
občine Vitanje s poudarkom na pitni vodi (Gabrič s sodelavci 2018).

Pri opredeljevanju odnosa prebivalcev do vodnih virov v občini Vitanje je v ospredju neskla-
dnost med (teoretično) veliko izdatnostjo vodnih virov v občini in njihovo dejansko rabo. To naj-
bolje dokazuje podatek, da je le tretjina gospodinjstev v občini priključena na javni sistem oskrbe 
s pitno vodo. Večina gospodinjstev razpolaga s svojimi vodnimi viri, a je njihova uradna evidenca 
pomanjkljiva. Vodni viri se pretežno uporabljajo le za oskrbo z vodo, medtem ko je druga raba re-
lativno omejena in precej manj prisotna kot v preteklosti.

V normativnem kontekstu imajo vodni viri posebno mesto v občinskem prostorskem načr-
tu. Ohranjanje in izboljšanje kakovosti površinskih voda je eden od okoljskih razvojnih ciljev. 
Cilji so dobro razdelani in se nanašajo tako na ohranjanje kakovosti vodnih virov kot tudi na 
upravljanje z individualnimi in manjšimi sistemi oskrbe s pitno vodo, predvsem z njihovim 
združevanjem v srednje in večje sisteme (Odlok o Občinskem … 2021). Toda ob izvedbi obeh 
PKP projektov (Gabrič s sodelavci 2018; Gabrič s sodelavci 2019a) je bil ugotovljen precejšen 
implementacijski deficit tako na področju vrednotenja in načrtovanja kot tudi upravljanja z vod-
nimi viri v občini. 

Strategija razvoja turizma do leta 2021 kot eden od strateških razvojnih dokumentov občine 
Vitanje opredeljuje občino kot privlačno izletniško destinacijo, ki poskuša obiskovalce pritegniti 
s privlačno naravo, pri čemer vodni viri niso opredeljeni kot sestavni del turistične ponudbe. Nji-
hovo vključenost je mogoče zaslediti le posredno preko načrtov o razvoju učnih in tematskih poti 
(Načrt razvoja … 2016). 

Voda kot razvojna kategorija v občini Vitanje kljub temu pridobiva na pomenu. Poleg izvede-
nih dveh PKP projektov (H2O_Vitanje iz leta 2018 in Voda – strateška dobrina v Vitanju iz leta 
2019), so vodni viri obravnavani tudi v projektu Vitanjska pitna voda. Gre za projekt v okviru lo-
kalnih akcijskih skupin (LAS) »Od Pohorja do Bohorja«, ki je bil namenjen vzpodbujanju varo-
vanja okolja in trajnostnega turizma z inovativnimi metodami interpretacije vodnih virov naselja 
Vitanje (Projekt Vitanjska pitna voda 2021). Rezultat projekta je tudi leta 2019 odprta učna pot 
po prenovljenih vodnjakih v naselju Vitanje (Holobar 2019). Občina želi v prihodnje pri načr-
tovanju razvoja v večji meri izhajati iz endogenih razvojnih potencialov, kjer vodni viri zajemajo 
pomembno vlogo. 
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Anketa, s katero smo ocenjevali odnos prebivalcev občine Vitanje do vodnih virov in pitne vode, 
je zajemala več vsebinskih sklopov: opis vodnih virov, oceno njihovega pomena ter vrednotenje kul-
turne dediščine vodnjakov v naselju Vitanje. Ankete so bile razdeljene učencem v osnovni šoli v Vi-
tanju. Vrnjenih je bilo 134 anket. Izpolnjevali so jih predvsem mlajši odrasli (stari med 26 in 45 let – 
71,6 % anketirancev). Ocenjujemo, da smo z anketo reprezentativno zajeli uporabnike vodnih virov 
in pitne vode v občini Vitanje, saj se je posamezna anketa nanašala na celotno gospodinjstvo. 42,5 % 
anketirancev je prebivalo v naselju Vitanje, ostale ankete so bile izpolnjene v drugih naseljih občine. 
Vitanje so edino naselje v občini, ki ima urejeno vodno oskrbo iz javnega vodovodnega sistema (na 
javni vodovod je priključenih 91 % anketirancev), zato se odnos prebivalcev do rabe vodnih virov 
razlikuje od anketirancev v drugih naseljih občine, ki so pri oskrbi z vodo odvisni pretežno od lastnih 
(64 % anketirancev) ali krajevnih (26 % anketirancev) vodnih zajetij (Gabrič s sodelavci 2018).

Odnos do rabe vodnih virov pogojuje tudi gospodarska usmerjenost gospodinjstev. Vsa an-
ketirana gospodinjstva uporabljajo pitno vodo v gospodinjstvu. V zaledju Vitanja so potrebe po 
vodnih virih bistveno večje kot v naselju Vitanje, saj se 70,0 % anketiranih gospodinjstev iz za-
ledja ukvarja z živinorejo. To je hkrati tudi najpomembnejša kmetijska usmeritev v občini, ki pa 
je z vidika porabe vode zelo intenzivna. Gre za kar velike kmetije, saj so v povprečju imele 21 glav 
govedi. To je precej nad povprečno slovensko kmetijsko gospodarstvo, ki je ob popisu kmetijstva 
leta 2020 redilo 6 glav velike živine (GVŽ). V Sloveniji je tega leta imelo 20 ali več GVŽ le 6,9 
% kmetijskih gospodarstev (Prvi podatki … 2021).V zaledju se voda tudi v večji meri uporablja 
za pranje avtomobilov in kmetijske mehanizacije ter za zalivanje vrtov kot v naselju Vitanje (Gab-
rič s sodelavci 2018). 

Večina anketiranih iz zaledja (81,4 %) ne izraža želje po priključitvi na javni vodovod, saj 
kljub občasnemu varčevanju z vodo ne občutijo njenega pomanjkanja, prav tako so zadovoljni z 
njeno kakovostjo, pri čemer kar tri četrtine (74,1 %) anketirancev, ki ne želi biti priključenih na 
javni vodovodni sistem, ni nikoli podvomila o kakovosti vode. Ocena kakovosti temelji pretežno 
na lastnih izkušnjah in opažanjih, saj je le slaba tretjina od vseh anketiranih gospodinjstev v pre-
teklih letih analizirala kakovost uporabljanega vodnega vira. Do obremenjevanja vodnih virov so 
bolj kritični anketiranci iz Vitanja. Kot najpomembnejši dejavnik njihovega obremenjevanja so 
izpostavili kmetijstvo (49,0 %), medtem ko so anketiranci iz zaledja kmetijstvu, neurejenim od-
lagališčem odpadkov in odpadnim vodam iz gospodinjstva namenili podobno vlogo pri obreme-
njevanju vodnih virov (Gabrič s sodelavci 2018).

Izkušnje iz terenskega dela kažejo, da so zaledja vodnih virov najbolj obremenjena zaradi 
kmetijstva, predvsem neustreznega gnojenja ter neustreznega ravnanja z gnojevko. Opazen dejav-
nik obremenjevanja vodnih virov so tudi odlagališča odpadkov. Občina z divjimi odlagališči sicer 
ni zelo obremenjena (Register divjih odlagališč 2021), toda ob terenskem popisu vodnih virov je 
bilo zabeleženih tudi večje število lokacij z odloženimi odpadki, pretežno gradbenimi, pa tudi z 
belo tehniko in avtomobilskimi gumami (Gabrič s sodelavci 2019b). 
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Večina anketirancev (60,0 %) se zaveda vrednosti vodnjakov v središču naselja Vitanje kot 
kulturne dediščine. Občani se zavedajo velike vloge vodnih virov v občini ter so nanje ponosni. 
Zato je ključnega pomena njihovo ustrezno upravljanje, s čimer bi zagotovili tako njihovo traj-
nostno rabo kot tudi opredelili prihodnje načine njihove uporabe v širšem razvojnem kontekstu.

26.5  RAZPRAVA IN SKLEP

Raba vodnih virov v občini Vitanje je bistveno manj raznolika, kot je bila včasih. Z redkimi 
izjemami se uporabljajo predvsem za oskrbo s pitno vodo, v preteklosti pa so bili pomemben lo-
kacijskih dejavnik za razvoj številnih obrti, manufaktur in industrije, ponekod so jih uporablja-
li celo za namakanje travnikov. Vitanjski vodni viri so izjemnega pomena za vodooskrbo tako na 
krajevni kot regionalni ravni. Dve tretjini gospodinjstev se z vodo oskrbuje iz lastnih vodnih za-
jetij (preostala so priključena na vitanjski vodovod), hkrati pa voda iz občine Vitanje predstavlja 
osrednji vodni vir za vodooskrbo Celja z okolico.

V občini obstajajo številni izzivi in vrzeli na področju upravljanja z vodnimi viri, ki jih je rav-
no zaradi izrazito večplastne vloge vitanjskih vodnih virov potrebno ustrezno nasloviti. Eden takih 
je ureditev odvajanja odpadne vode v zaledju Vitanja, ki se bo morala reševati z inovativnimi re-
šitvami čiščenja vode in iskanjem možnosti za njeno morebitno ponovno uporabo. Odvajanje od-
padne vode je namreč rešeno le v aglomeraciji Vitanje, kjer se ta zbira v kanalizacijskem omrežju 
in se ob procesu sekundarnega čiščenja (odstranjevanje organskih obremenitev) obdeluje na tam-
kajšnji čistilni napravi, v zaledju pa prevladujejo greznice.

V občini načrtujejo širjenje občinskega vodovoda z vzpostavitvijo novih vodnih virov in pri-
ključitvijo na celjski vodovod, za kar bo treba najti ustrezen konsenz med ključnimi deležniki, saj 
ima, kljub določenim prednostim zanje (nadzor nad kakovostjo vode), dobršen del prebivalcev 
do tovrstnih projektov še vedno odklonilen odnos. Vzporedno s širjenjem vodovoda bo v občini 
treba zagotoviti tudi razglasitev in upoštevanje novih vodovarstvenih območij, ki bodo zagotovila 
ustrezno zaščito vodnih virov tudi za obstoječi vitanjski vodovod, ne le za celjskega.

Kot pomembna podporna dejavnost pri zasnovi upravljanja z vodnimi viri, kot tudi prilož-
nost za njihovo bolj raznoliko rabo v smislu krepitve rekreacijske in turistične vloge, se kažejo raz-
lične možnosti za izobraževanje krajevnega prebivalstva in obiskovalcev s pomočjo tematskih in 
učnih poti. Vitanjski vodni viri zaradi svoje pestrosti ter z njimi povezane bogate naravne, kultur-
ne in tehnične dediščine na tem področju izkazujejo velik potencial. Na območju sta že vzpostav-
ljeni dve vodni učni poti, ena na temo vitanjskih vodnjakov, druga na temo Hudinje, s čemer pa 
potenciali še zdaleč niso izčrpani.
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Izkušnje z upravljanjem z vodnimi viri v občini Vitanje je kljub krajevnim posebnostim v 
dobršni meri moč prenesti tako na preostalo Pohorje kot tudi na številna povirna območja v Slo-
veniji. Pohorski vodni viri bodo verjetno tudi v prihodnje v obliki individualnih zajetij ostali 
ključni vir za vodooskrbo v številnih zaselkih in na samotnih kmetijah. Smiselnost kakršnihkoli 
velikopoteznih poskusov infrastrukturnega povezovanja obstoječih individualnih zajetji v razme-
rah razpršene poselitve je, kljub tovrstnim željam in nameram, zelo vprašljiva tako z ekonomskega 
kot tudi z okoljskega vidika. V tem oziru se kaže potreba po oblikovanju natančnejših in popol-
nejših evidenc, ki bodo omogočale ustreznejše upravljanje tako z vodnimi viri kot tudi s prosto-
rom v njihovem zaledju. O varstvu vodnih virov in dobrih praksah primernejše rabe prostora v 
njihovih zaledjih, v smislu večje uporabe trajnostnih kmetijskih praks (ekstenzifikacija živinoreje, 
krepitev ekološke pridelave), ureditve problematike odpadnih voda in podobno, pa bo treba izo-
braziti tudi krajevno prebivalstvo.

Kljub na splošno gledano izdatnim vodnim virom pa trendi pretokov za pohorske vodotoke, 
ki so vključeni v mrežo državnega monitoringa, brez izjeme izkazujejo negativne vrednosti. Sled-
nje bi ob nadaljevanju neugodnih trendov v prihodnje lahko predstavljalo določeno tveganje za 
vodooskrbo v času dolgotrajnejših sušnih obdobjih. Po drugi strani pa so pohorski vodotoki ob 
hudourniških poplavah zaradi velike količine vode in burnih spremljevalnih procesov (erozija in 
akumulacija, zemeljski plazovi, gruščnati in ilovnati tokovi) tudi izjemno nevarni in razdiralni. 
V luči blaženja vpliva poplav in morebitnega prihodnjega občasnega pomanjkanja vode bi velja-
lo razmisliti o možnostih sonaravnega zadrževanja vode v povirju. Pri tem bi se lahko naslonili 
na tradicionalne prakse preoblikovanja vodotokov (po vzoru bogate dediščine iz časa obratovanja 
mlinov in žag), ki niso bistveno posegale v naravne struge in režim odtoka, ter na tehniko izdela-
ve kranjske stene.

Ključna srednje- in dolgoročna potreba ter izziv se torej kaže v razvoju modela trajnostnega 
upravljanja z vodnimi viri na manjših porečjih in/ali v povirjih z upoštevanjem njihovih speci-
fičnih geografskih značilnosti. Slednje bi bilo treba urediti sistemsko oziroma plansko, saj na teh 
območjih lahko le na ta način zagotovimo trajnostno rabo vodnih virov ter ohranjanje ustrezne 
količine in kakovosti vode za nadaljnji trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.
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27   

HIDROMORFOLOŠKA SPREMENJENOST 

MEŽE IN MISLINJE

27.1  UVOD

Spremenjene hidromorfološke razmere vodotokov vplivajo na fizikalno-kemijske in biološke 
lastnosti vodnega telesa in s tem na ekološke pogoje. Zato je z vidika ocenjevanja ekološkega sta-
nja vodotokov pomembno tudi določanje njihovih hidromorfoloških lastnosti. Med ukrepi 
Načrta upravljanja voda za obdobje 2016–2021 (Pomembne zadeve … 2020) so med temelj-
nimi ukrepi za doseganje dobre kakovosti površinskih in podzemnih voda tudi ukrepi, ki se 
nanašajo na hidromorfološke obremenitve. Usmerjeni so v doseganje okoljskega cilja prepre-
čevanja slabšanja stanja voda zaradi novih posegov v vodno okolje. Izboljšanje hidromorfolo-
škega stanja pa je tudi med temeljnimi ukrepi na področju urejanja voda. Največjo obremeni-
tev za slovenske površinske vode so že v preteklosti predstavljale hidromorfološke spremembe 
oziroma splošna degradiranost, ki zajemajo zajezitve vodotokov zaradi hidroelektrarn, spre-
menjenost strug vodotokov, odvzeme vode in drugo (Stanič Racman s sodelavci 2014). Tudi 
v zadnjih letih se stanje površinskih voda ni opazno izboljšalo. Hidromorfološka spremenje-
nost reke predstavlja odstopanje hidroloških značilnosti in morfoloških lastnosti rečne stru-
ge, brega ter poplavne ravnice od naravnih lastnosti. S povečevanjem človekovih posegov v 
vodni ekosistem se povečuje tudi spremenjenost hidromorfoloških elementov celotne reke 
ali posameznega rečnega odseka, zmanjšujejo se zmogljivosti samočiščenja, kar se posledično 
kaže na slabši kakovosti vode. Poznavanje spremenjenosti hidromorfoloških lastnosti vodoto-
kov služi kot osnova za ugotavljanje pritiskov rabe vode in zemljišč v delu porečja, kjer so v 
ospredju nasprotja med različnimi rabami, zlasti pa med rabami in varovanjem še ohranjene-
ga naravnega okolja. Z boljšim poznavanjem stanja in ustreznim upravljanjem že obstoječe in 
načrtovane rabe zemljišč ter umeščanja objektov v obrečni prostor lahko znatno zmanjšamo 
pritiske in izboljšamo stanje vodnih ekosistemov in okolja. 
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S tem namenom je bila na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) pripravljena 
Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi hidromorfoloških elemen-
tov kakovosti (Metodologija … 2020), ki smo jo uporabili za oceno spremenjenosti Meže in 
Mislinje. 

Meža in Mislinja sta glavni koroški reki, ki sta z izoblikovanjem svojih dolin ustvarili 
pogoje za gradnjo prometne infrastrukture in mestnih naselij. Obe izvirata v gorskem svetu; 
Meža v pogorju Pece, Mislinja na Pohorju, in sta v hribovju vzhodnih Karavank ter zahodne-
ga Pohorja oblikovali pretežno ozke doline. Za obe reki je značilen hudourniški značaj, ki je 
posledica razgibanega površja z velikimi nakloni in prevladujočih slabo prepustnih kamnin. 
Rudna bogastva in gozd so že v preteklosti spodbudili razvoj neagrarnih dejavnosti v Mežiški 
in Mislinjski dolini. Gospodarske objekte, infrastrukturo in razvijajoča se naselja pa so po-
gosto ogrožale poplave. Poleg izrabe vodne energije, je bilo slednje razlog, da sta bili ob reki 
že v preteklosti regulirani (Gams 1976; Senegačnik 2012). Danes so nekatere ureditve že sko-
raj neopazne, številni jezovi za pogon žag in mlinov so že zdavnaj propadli, ostajajo pa tisti 
za oskrbo z vodo za potrebe industrije. Skozi naselja in najožje dele dolin sta strugi Meže in 
Mislinje togo urejeni z betonskimi brežinami in številnimi talnimi pragovi, kar je trajno spre-
menilo njihove hidromorfološke lastnosti. V obdobju 2016–2019 je bilo za obe reki v povir-
nem delu ugotovljeno dobro in zmerno ekološko stanje, v spodnjem toku pa slabo ekološko 
stanje (Ocena … 2020). Rezultate ocenjevanja spremenjenosti hidromorfoloških elementov 
kakovosti predstavljamo v nadaljevanju.

27.2  METODE DELA

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi hidromorfoloških ele-
mentov kakovosti je sestavni del Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda (Pravilnik 
… 2016). Ta določa način in obseg izvajanja, pogoje za izvajalce monitoringa stanja povr-
šinskih voda ter način in obliko poročanja o monitoringu stanja površinskih voda v skladu z 
direktivami Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije (Vodna direktiva 2000). Področna 
zakonodaja določa izvajanje monitoringa hidromorfoloških elementov kakovosti vodotokov, na 
podlagi katerega se ocenjuje hidromorfološko spremenjenost vodnih teles (Pravilnik … 2018) in 
izdela predlog ukrepov za izboljšanje njihovega stanja. Metodologijo vrednotenja ekološkega sta-
nja vodotokov na podlagi hidromorfoloških elementov (Metodologija … 2020) so pripravili na 
ARSO, skladno z mednarodnimi in slovenskimi standardi kakovosti vode, in sicer z Navodili za 
ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti vodotokov (SIST EN 14614:2005) in Smernim stan-
dardom za določanje stopnje spreminjanja hidromorfoloških značilnosti vodotokov (SIST EN 
15843:2010). Metodologija za vrednotenje hidromorfoloških elementov, ki bo del Metodologije 
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vrednotenja ekološkega stanja rek s hidromorfološkimi elementi, je v pripravi (Ekološko stanje 
… 2020).

Ocena hidromorfološkega stanja reke je pridobljena z upoštevanjem ključnih hidromorfolo-
ških elementov in zajema: 

- hidrološki režim, ki se ugotavlja na podlagi parametrov količine in dinamike vodnega toka 
in povezave s telesi podzemne vode,

- zveznost vodnega toka in sedimentov, ki se ugotavlja z evidentiranjem vseh objektov, ki 
zveznost preprečujejo,

- morfološke razmere v strugi, bregu, obrežnem in pribrežnem pasu, ki se ugotavljajo na 
podlagi parametrov spreminjanja globine in širine vodotoka, strukture in substrata rečne 
struge in strukture obrežnega pasu (Metodologija … 2020).

Hidromorfološke značilnosti vodotokov ugotavljamo s pomočjo GIS analize podatkov, pri-
dobljenih iz javno dostopnih podatkovnih zbirk ter podatkov, ki so bili zbrani s terenskimi 
popisi na posameznih popisnih odsekih vodotoka. S slednjimi preverimo že zbrane podatke 
in zagotovimo zanesljivejšo ocene hidromorfološke spremenjenosti vodotoka. Osnovna eno-
ta za ocenjevanje hidromorfoloških elementov je 500 metrski popisni odsek vodotoka, ki 
je določen s pomočjo kartografskih zbirk za prikaz vodotokov (Metodologija … 2020). Vsi 
pridobljeni podatki so shranjeni v bazi podatkov hidromorfoloških elementov (goMURra 
2021).

Ekološko stanje površinskih voda se v skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih 
voda, ugotavlja na podlagi bioloških, splošnih fizikalno-kemijskih in hidromorfoloških ele-
mentov kakovosti, ter posebnih onesnaževal. Hidromorfološki elementi kakovosti kažejo zelo 
dobro stanje, kadar povsem ali skoraj povsem odgovarjajo razmeram brez motenj zaradi člo-
vekovih dejavnosti in ustrezajo vrednostim bioloških elementov kakovosti pri zelo dobrem 
stanju. Upoštevani hidromorfološki elementi so torej povsem ali skoraj povsem nespremenje-
ni glede na naravno stanje in ne odstopajo od referenčnih razmer. Referenčne razmere pred-
stavljajo razmere, ko je bil vodotok v prvotnem, naravnem stanju, brez človekovih vplivov, 
ali pa so bili ti vplivi zelo majhni in primerljivi z razmerami brez motenj. Obdobje zabeleže-
nega naravnega stanja se imenuje referenčno obdobje in se med hidromorfološkimi elementi 
lahko razlikuje. Vrednotenje ekološkega stanja vodotokov s hidromorfološkimi elementi ka-
kovosti se tako ugotavlja glede na spremenjenost strukture in funkcij ekosistema v primerjavi 
s potencialnimi naravnimi razmerami. Stopnja hidromorfološke spremenjenosti vodotoka se 
določa na podlagi vrednotenja spremenjenosti hidromorfoloških elementov na vseh popisnih 
odsekih vodotoka. Število popisnih odsekov je odvisno od dolžine vodotoka. Hidromorfolo-
ška spremenjenost se določa na osnovi indeksa hidromorfološke spremenjenosti (IHMS), ki 
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ima lahko vrednost med 0 (nespremenjene ali neznatno spremenjene razmere) in 1 (izrazita 

spremenjenost). Indeks hidromorfološke spremenjenosti popisnega odseka (IHMS PO) se iz-

računa tako, da se seštejejo ocene spremenjenosti vseh elementov, vsota pa se nato deli z vso-

to največjih možnih vrednosti ocen spremenjenosti. Indeks hidromorfološke spremenjenosti 

vodnega telesa (IHMS VT) je izračunan kot povprečna vrednost indeksov hidromorfološke 

spremenjenosti popisnih odsekov (IHMS PO). Stopnja hidromorfološke spremenjenosti vo-

dotoka v popisnih odsekih ali na območju celotnega vodnega telesa je glede na izračunan in-

deks hidromorfološke spremenjenosti podana z opisnimi ocenami v preglednici 1 (Metodo-

logija … 2020). 

Preglednica 27.1: Stopnja hidromorfološke spremenjenosti (Metodologija … 2020).

indeks hidromorfološke spremenjenosti (IHMS) opisna ocena hidromorfološke spremenjenosti

0 < IHMS ≤ 0,15 naravno stanje

0,15 < IHMS ≤ 0,30 malo spremenjeno 

0,30 < IHMS ≤ 0,50 zmerno spremenjeno 

0,50 < IHMS ≤ 0,70 močno spremenjeno

0,70 < IHMS ≤ 1 izrazito spremenjeno

Skupna ocena hidromorfološke kakovosti vodnega telesa se ugotavlja na podlagi indeksa 

hidromorfološke kakovosti (IHMK). IHMK je pokazatelj ekološkega stanja vodotokov, ugo-

tovljenega na podlagi hidromorfoloških elementov. Vrednost IHMK med 0,85 in 1 kaže zelo 

dobro ekološko stanje, vrednost IHMK pod 0,85 pa dobro ali slabše ekološko stanje vodoto-

ka glede na hidromorfološke elemente kakovosti. Glede na področne predpise je razlikovanje 

ekološkega stanja na podlagi hidromorfoloških elementov kakovosti mogoče le med razredi 

zelo dobro in dobro ali slabše ekološko stanje. Skupna ocena ekološkega stanja vodotoka je 

zelo dobra le v primeru, da tudi hidromorfološki elementi izkazujejo naravne ali neznatno 

spremenjene razmere (Metodologija … 2020).

Hidromorfološke elemente kakovosti smo ocenjevali za Mežo in Mislinjo, pri tem pa 

uporabili vse razpoložljive prostorske in podatkovne zbirke. V primeru, da na podlagi razpo-

ložljivih podatkov posameznih parametrov hidromorfoloških elementov ni bilo mogoče oce-

niti (na primer utrjenost brega, višina prečnega objekta ...), smo stanje preverili s terenskimi 

proučitvami, ki smo jih opravili v marcu 2021. Pri terenskem popisovanju hidromorfoloških 

elementov pomembno vlogo igra strokovna presoja ocenjevalca, ki opazovane lastnosti oce-

njuje skladno z navodili, metodologijo in področno zakonodajo. 
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27.3  OCENA HIDROMORFOLOŠKE SPREMENJENOSTI  

IN KAKOVOSTI MEŽE IN MISLINJE

Ocena hidromorfološkega stanja reke je pridobljena z upoštevanjem ključnih hidromorfolo-

ških elementov, ocena posameznega hidromorfološkega elementa pa na podlagi razpoložljivih po-

datkov za določanje stanja parametrov hidromorfoloških elementov.

Poglavitne spremembe, kot so odvzemi vode, vodna infrastruktura in primer antropogene 

rabe pribrežnih zemljišč, ki so vplivale na oceno hidromorfološke spremenjenosti Meže in Misli-

nje, so prikazane na sliki 27.1. 

27.3.1  HIDROLOŠKI REŽIM MEŽE IN MISLINJE

Za oceno hidrološke spremenjenosti smo upoštevali podatke o pretokih na vodomernih 

postajah Otiški Vrh I na Meži (brez Mislinje) in Otiški Vrh I na Mislinji (Državni … 2021). Na 

Meži se hidrološki monitoring neprekinjeno izvaja od leta 1955, na Mislinji pa od 1973. Na obeh 

vodomernih postajah je zaznan trend upadanja značilnih pretokov, ki je še bolj izrazit na Meži 

(slika 27.2). 
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Slika 27.1: Lokacije vplivnih dejavnikov na hidromorfološko spremenjenost Meže in Mislinje pri 
sotočju obeh rek (ARSO – Vodna infrastruktura; Raba tal; tloris – referenčno stanje).
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Slika 27.2: Značilni Qs (srednji), Qnk (mali) in Qvk (veliki) pretoki Meže in Mislinje v obdobju 
1973−2019 z linearnimi trendnimi črtami (Državni … 2021).

Slika 27.3: Delež dni z odstopanjem 5-letnega srednjega pretoka (2015−2019) Meže in Mislinje od 
povprečnega 30-letnega srednjega pretoka (1991–2010) po letnih časih (Državni … 2021).
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Med parametri spremenjenosti hidrološkega režima, kot del skupne ocene hidromorfološke 
spremenjenosti, uvrščamo odvzem vode iz vodotoka, vpliv vodne infrastrukture na značilnosti 
vodnega toka, spremembe pretoka vode v obdobju zadnjih petih let glede na dolgoletno obdob-
je ter nihanje gladine vode (Metodologija … 2020). Med njimi ima na obeh vodotokih najvišjo 
oceno spremenjenosti sprememba pretoka v obdobju, ki pojasni odstopanje srednjega pretoka v 
zadnjih petih letih (2015–2019) od povprečnega 30-letnega srednjega pretoka (1991–2010) na 
vodomerni postaji. Pretok Meže in Mislinje je v največji meri spremenjen poleti in jeseni. Delež 
dni v obdobju 2015−2019 z nad 50 % manjšim pretokom od srednjega dolgoletnega povprečja 
poleti na Mislinji predstavlja 44 % dni in na Meži 42 % dni letnega časa, v jeseni pa na Mislinji 
42 % dni in na Meži 37,4 % dni letnega časa. Na Meži je zaznati tudi več kot 50 % manjši pre-
tok v zimskih mesecih (slika 27.3). Zmanjševanje pretoka je pokazatelj vse večje hidrološke suše v 
času rasti. Ob analizi podnebnih sprememb ugotavljamo, da se količina vode v porečjih zmanjšu-
je in da se spreminjajo predvsem ekstremna hidrološka stanja (Ulaga 2002; Hrvatin 2020). Poleg 
manjše količine padavin in večjega izhlapevanja zaradi višjih temperatur in večje poraslosti z goz-
dom, na zmanjševanje pretoka vplivajo tudi odvzemi vode v sušnih mesecih. Veliki odvzemi vode 
pomembno vplivajo na hidromorfološko spremenjenost Meže.

Na obeh vodotokih je na podlagi opisane ocene opazen vpliv vodne infrastrukture na značil-
nosti toka, nihanja gladine vode zaradi objektov vodne infrastrukture pa pri analizi podatkov nis-
mo zaznali. Povprečne ocene elementov hidrološke spremenjenosti in skupni oceni za vse popisne 
odseke na Meži in Mislinji so prikazane v preglednici 27.2. Glede na upoštevane elemente hidro-
loškega režima ugotavljamo, da je Meža močno, Mislinja pa zmerno spremenjena.

Preglednica 27.2: Ocena hidrološke spremenjenosti.

reka/
parametri

odvzemi vode iz 
vodotoka

vpliv vodne infrastrukture 
na značilnosti vodnega toka

sprememba 
pretoka vode 
v obdobju

nihanje 
gladine vode

skupna 
ocena

Meža 2,32 1,40 4,00 0,00 0,51

Mislinja 1,22 1,60 4,00 0,00 0,46
(največja možna ocena posameznega parametra je 5)

27.3.2  ZVEZNOST VODNEGA TOKA IN SEDIMENTOV

Del skupne ocene hidromorfološke spremenjenosti vodotoka je tudi ocena spremenjenosti 
zveznosti vodnega toka in sedimentov, ki se ugotavlja z evidentiranjem objektov, ki zveznost pre-
prečujejo. To so pragovi, jezovi, pregrade, zapornice in visokovodni nasipi. Zveznost se ugotavlja 
z merili, ki določajo primernost objektov vodne infrastrukture za prehod rib, kontinuiteto plavin 
in povezanost vodotoka s poplavno ravnico. Protipoplavni ukrepi pogosto povzročijo spremem-
bo prečne povezanosti s tem, ko so umeščeni na obrežni ali pribrežni pas. Poplavne ravnice so na 
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primer od struge ločene s protipoplavnimi nasipi ali visokovodnimi zidovi, ki ovirajo tudi stik s 

podzemno vodo. Povprečne ocene spremenjenosti upoštevanih parametrov in skupni oceni na 

vseh popisnih odsekih Meže in Mislinje so prikazane v preglednici 27.3. Glede na upoštevane pa-

rametre zveznosti vodnega toka in sedimentov ugotavljamo, da je Meža močno, Mislinja pa izra-

zito spremenjena. Največjo spremenjenost predstavljajo številni objekti vodne infrastrukture, ki 

onemogočajo zvezno premeščanje sedimentov po toku navzdol in so ovira za prehajanje rib gor-

-vodno in dol-vodno (slika 27.4).

Preglednica 27.3: Ocena spremenjenosti zveznosti vodnega toka in sedimentov. 
reka/zveznost 
vodnega toka prehodnost za ribe kontinuiteta plavin prečna povezanost skupna ocena

Meža 4,48 7,00 0,00 0,60

Mislinja 7,00 7,00 0,07 0,74

(največja možna ocena prvih dveh parametrov je 7, prečne povezanosti pa 5)
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Slika 27.4: Na Mislinji so v strugo umeščeni številni objekti vodne infrastrukture, ki povečujejo 
hidromorfološko spremenjenost. Prikazano območje Mislinje v Slovenj Gradcu ima najslabšo oceno 
hidromorfoloških elementov kakovosti.
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27.3.3  MORFOLOŠKE RAZMERE

Tretja skupina parametrov, s katerimi ocenjujemo hidromorfološko spremenjenost vodoto-
kov, so morfološke razmere v strugi, brežinah, obrežnem in pribrežnem pasu. Ugotavljamo jih na 
podlagi spreminjanja globine in širine struge, strukture in substrata rečne struge in strukture ob-
režnega pasu. Povprečne ocene morfoloških parametrov in skupni oceni za popisne odseke Meže 
in Mislinje so prikazane v preglednici 27.4. Tlorisni potek struge Meže in Mislinje se od prvot-
nega stanja, ugotovljenega iz digitaliziranih kart Franciscejskega katastra, močno razlikuje. Rečne 
zavoje, ki so bili prisotni v večjem delu rečnega toka tako Meže kot Mislinje, so z regulacijskimi 
deli zamenjali izravnani odseki, rečna struga pa je bila znatno zožena. Izravnana struga obeh rek 
je omogočila hitrejši odtok vode in z izvedenimi protipoplavnimi ukrepi so bile pred poplavami 
zavarovane pozidane površine, pa tudi kmetijska zemljišča. Regulacije struge Meže so nad Ravna-
mi večinoma manj opazne, ker brežine porašča lesno rastje, utrjene brežine so prekrite s prstjo in 
travnim rastjem in na nekaterih delih jih je že poškodovala rečna erozija. Dno je prekrito s sedi-
menti, zato so pogosto nevidni tudi pragovi. Kjer neposredno ob strugi poteka cesta ali se nahaja-
jo pozidane površine, so brežine togo utrjene in struga je spremenjena v kanal. Takšno stanje je na 
primer značilno za Mežo v Ravnah (slika 27.5). Pri komunalni čistilni napravi je na novo preobli-
kovana brežina zgrajena kot kašta oziroma kranjska stena. Pod Ravnami se na videz naravni odseki 
struge izmenjujejo s preoblikovanimi zaradi prometne infrastrukture. Regulacija struge Mislinje 
na širšem območju Slovenj Gradca, to je na območju popisnih odsekov 18 do 23, ter med Slovenj 
Gradcem in izlivom v Mežo, je zelo opazna, na nekaterih odsekih pa je na novo preoblikovana in 
prevladujejo toge utrditve brežin (Grajfoner 2020). V rečnem koritu so pogosti prečni objekti, kot 
so pragovi in drče (slika 27.4). V tem delu je ocena posameznih popisnih odsekov najslabša (pre-
glednica 27.5). Antropogena raba sega ob Meži v večji del obrežnih zemljišč, na pribrežnem pasu 
pa naravnega rastja skoraj ni več, enako velja za Mislinjo od Slovenj Gradca do izliva. Ostali para-
metri ne kažejo večje spremenjenosti. Glede na morfološke lastnosti celotnega vodotoka je Meža 
opredeljena kot zmerno spremenjena, Mislinja pa kot malo spremenjena.

Preglednica 27.4: Ocena spremenjenosti morfoloških razmer.
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Meža 6,00 3,00 0,06 0,00 1,29 0,32 0,07 0,05 0,05 1,36 3,31 4,06 0,33
Mislinja 6,00 3,00 0,22 0,00 0,45 0,16 0,25 0,25 0,25 1,22 2,84 3,82 0,30

(največja možna ocena parametrov je 5, tlorisnega poteka struge 7, odstranjenost, prisotnost in 
sklenjenost lesne vegetacije 3)
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Preglednica 27.5: Spremenjenost posameznih hidromorfoloških elementov in indeks hidromorfološke 
spremenjenosti (IHMS) izbranih popisnih odsekov (PO) Mislinje.

številka 
PO hidrološki režim

zveznost vodnega 
toka in sedimentov

morfološke 
značilnosti IHMS PO

18 0,47 0,84 0,45 0,54
19 0,47 0,89 0,57 0,62
20 0,47 0,74 0,41 0,49
21 0,47 0,74 0,39 0,48
22 0,27 0,74 0,37 0,44
23 0,60 0,74 0,35 0,48

27.4  SKLEP 

Ocene hidromorfološke spremenjenosti vodotoka ali posameznih delov vodotoka so zrcalo 
odstopanja hidroloških in morfoloških razmer od prvotnega stanja, ko antropogena raba ni imela 
opaznega vpliva na vodotok. Skupaj z oceno bioloških in fizikalno-kemijskih lastnosti vode dobi-
mo vpogled v današnje stanje vodnega ekosistema in okolja. Hidromorfološka spremenjenost ce-
lotnega toka Meže in Mislinje, ki smo jo ocenili s pomočjo razpoložljivih podatkovnih zbirk in s 
terenskim popisom, kaže precejšnjo spremenjenost naravnega stanja (preglednica 27.6).
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Slika 27.5: Antropogena raba zemljišč in spremenjen tlorisni potek struge slabšata oceno 
hidromorfološke spremenjenosti Meže v Prevaljah.
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Preglednica 27.6: Ocena hidromorfološke spremenjenost in kakovosti Meže in Mislinje.

reka/
hidromorfološka 
spremenjenost

indeks 
hidromorfološke 
spremenjenosti

hidromorfološka 
spremenjenost
IHMS

indeks 
hidromorfološke 
kakovosti 
IHMK

razred kakovosti 
ekološkega stanja

Meža 0,42 zmerno spremenjeno 0,58 dobro ali slabše 

Mislinja 0,43 zmerno spremenjeno 0,57 dobro ali slabše 

Izračunana indeksa hidromorfološke spremenjenosti vodnih teles Mežo in Mislinjo oprede-
lita kot zmerno spremenjeni. Indeksa hidromorfološke kakovosti kažeta dobro ali slabše stanje. 
Ocene ekološkega stanja vodnih teles Meže povirje–Črna na Koroškem in Črna na Koroškem–
Dravograd ter Mislinje Slovenj Gradec–Otiški Vrh za obdobje 2016–2019 v okviru monitoringa 
bioloških, splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti ter posebnih onesnaževal so bile dob-
ro, enake tudi za leta pred tem (2009–2015), za Mislinjo povirje–Slovenj Gradec pa so ocene le za 
nekatera leta in stanje prav tako dobro (Ocena … 2020). Ekološko stanje Meže in Mislinje glede 
na ocenjeno stanje hidromorfoloških elementov kakovosti ni zelo dobro. Za doseganje ciljev Vod-
ne direktive (2000) bi bilo smotrno pripraviti načrta upravljanja porečij za izboljšanje ekološkega 
stanja obeh vodotokov. Predlagamo, da se pri tem pozornost nameni hidromorfološkim elemen-
tom, izpostavljenim v preglednici 27.7. 

Preglednica 27.7: Predlog ukrepov za izboljšanje hidromorfološkega stanja.
hidrološki 
režim

Omejiti odvzeme vode iz vodotoka, ki dodatno vplivajo na poslabšanje že tako slabega 
hidrološkega stanja, ki ga kažejo zmanjšani pretoki.

zveznost 
vodnega toka 
in sedimentov

Kontinuiteta plavin in prehodnost za ribe kažeta izrazito stopnjo hidromorfološke 
spremenjenosti zaradi številnih prečnih objektov vodne infrastrukture. Izboljšanje 
stopnje hidromorfološke spremenjenosti je mogoče z izgradnjo ribjih prehodov ob/na 
objektih ter s premeščanjem plavin preko prečnih pregrad v vodotoku.

morfološke 
značilnosti

Kjer je mogoče, bi bilo nujno antropogeno rabo na obrežnih in pribrežnih zemljiščih 
omejiti oziroma omogočiti naravno rastje, stremeti k trajnostnem vzdrževanju 
vodotoka z izvedbo sonaravnih ureditev in z nadomestitvijo togih z gibkimi obrežnimi 
zavarovanji. Priporočena je odstranitev obrežnih zavarovanj na območjih zunaj naselij za 
izboljšanje tlorisnega poteka vodotoka.

Z izvedenimi premišljenimi oziroma dobro načrtovanimi ukrepi urejanja obeh porečij bi v 
naslednjih obdobjih načrtov urejanja voda lahko izboljšali tudi ekološko stanje Meže in Mislinje. 
Izvajanje ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja je smiselno zlasti na popisnih odsekih z najslab-
šo oceno hidromorfoloških elementov. 

Razpoložljivi podatki za vrednotenje hidromorfoloških elementov kakovosti Meže in Misli-
nje na mnogih odsekih vodotokov ne zadoščajo za kakovostno presojo v skladu z metodologijo. 
Potreben je bil tudi terenski popis, ki je časovno zahteven in bi v primeru terenskega popisa ce-
lotnih tokov Meže in Mislinje zahteval tudi večtedensko aktivnost, ki pa tokrat ni bila izvedljiva. 
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Izkušnje kažejo, da so za kakovostno presojo spremenjenosti hidromorfoloških elementov potreb-
ni izurjeni in primerno opremljeni popisovalci (Brečko Grubar in Kovačič 2019). Za bolj učin-
kovito vrednotenje ekološkega stanja vodotokov s hidromorfološkimi elementi kakovosti je zato 
treba izboljšati kakovost podatkovnih zbirk in javno dostopnost podatkov. Na ta način bo omogo-
čeno tudi bolj objektivno ugotavljanje dejanske spremenjenosti ekosistemov ter ustreznejše ukre-
panje v prihodnje.
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28   

NAMEŠČANJE OZNAK VISOKIH VODA - 

PRIMER DOBRE PRAKSE GEOGRAFSKEGA 

OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

28.1  UVOD

Z akcijo postavljanja oznak visokih voda so na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) 
v sodelovanju s Komisijo za hidrogeografijo Zveze geografov Slovenije (KHG ZGS) začeli v letu 
2014 (Komisija za … 2021). Akcija je nastala na pobudo članov regionalnih geografskih društev z 
namenom izboljšati trajnostno rabo prostora v porečjih. Namen akcije je izobraževanje in ozave-
ščanje prebivalcev o visokih vodah in poplavah kot naravnih in neizbežnih pojavih, zato dejavno-
sti potekajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Podpisan je bil sporazum o sodelovanju med 
obema glavnima institucijama ARSO in KHG ZGS in do leta 2021 je bilo postavljenih že preko 
60 oznak visokih voda (slika 28.1).

Akciji postavljanja oznak visokih voda se je v nadaljevanju dejavno priključilo tudi Ministrstvo 
za okolje in prostor (MOP). MOP in Vlada Republike Slovenije tako akcijo, kot obliko sodelovanja 
javnosti, uvrščata med ukrepe Načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti (Načrt zmanjševanja … 
2017). Akcija je del ukrepa »Izobraževanje in ozaveščanje o poplavni ogroženosti (U6)«, kjer je pou-
darjeno, da je velik delež dejavnosti namenjen izobraževanju in ozaveščanju. Akcija oznak se v pove-
zavi z ukrepom U6 sistematično izvaja od leta 2015, najprej na vseh območjih pomembnega vpliva 
poplav v Sloveniji in tudi drugje. Izpostavljamo pomembno dimenzijo ukrepa in akcije, ki se glasi, 
da je »ukrep U6 treba izvajati kontinuirano« (Načrt zmanjševanja … 2017).

Namen prispevka je predstaviti idejo, pomen, organizacijo ter izvajanje akcije postavljanja vi-
sokih voda, s ciljem promocije akcije v geografski skupnosti in tudi širši javnosti. Akcijo želimo 
predstaviti kot možen ukrep, namenjen izobraževanju in ozaveščanju o poplavah tudi na Koroškem. 
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Zborovanje slovenskih geografov na Koroškem hkrati izkoriščamo za namestitev oznak v porečjih 
koroških rek, kjer tovrstnih oznak do sedaj še nismo postavili. 

28.2  NAMEN, CILJI IN PREDSTAVITEV AKCIJE  

POSTAVLJANJA OZNAK VISOKIH VODA

Označevanje gladin visokih voda v prostoru temelji na »zgodovinskih« virih o pojavljanju vi-
sokih voda. Gre za različne oblike beleženja najvišjih poplavnih voda, običajno s pomočjo različ-
nih oznak, tablic, narisanih črt oziroma v kamen ali fasade izdolbenih oznak z datumom oziroma 
letnico poplavnega dogodka na javnih (različne zgradbe, mostovi, obzidja, protipoplavni nasipi in 
podobno), pa tudi na zasebnih objektih (stanovanjske hiše, stanovanjski bloki). Označevanje vi-
sokih voda poteka po posameznih državah, regijah in krajevnih okoljih že različno dolgo, v glav-
nem pa nepovezano, brez osrednjega upravljanja, organizacije in vodenja s strani za to določene 
organizacije. V nekaterih razvitih državah je sistem označevanja visokih voda bolj uveljavljen (sli-
ka 28.2), večinoma pa ne poteka po enovitem konceptu in v povezavi s krovnimi državnimi ali 
nevladnimi ustanovami. V Sloveniji so bile oznake visokih voda s strani ARSO nameščene na vo-
domernih postajah ter na okrog petih drugih lokacijah. Neorganiziranost in nepreglednost pos-
tavljenih oznak visokih voda ter neprimerna raba prostora na poplavnih ravnicah in drugje v pore-
čju so privedli do pobude in vzpostavitve Akcije oznak visokih voda ARSO in KHG ZGS, katere 
cilj je bil tudi vidno poenotiti oznake po vsej državi.

Osnovni namen Akcije oznak visokih voda je ozaveščanje in izobraževanje najširše javnosti o 
trajnostni rabi prostora v porečjih ob upoštevanju visokih voda. Ključni cilji akcije so predvsem:

- obveščanje prebivalcev o visokih vodah kot naravnem pojavu v konkretnem prostoru, ki se 
ga je treba v kontekstu podnebnih sprememb vedno bolj zavedati;

- izobraževanje o poplavnih območjih površinskih tekočih voda (rek, potokov, hudournikov), 
morja in kraških poplavah (ojezeritve kraških polj, poplave, povezane z zmanjšano 
zmogljivostjo ponorov);

Slika 28.1: Poenotena 
podoba oznake visoke 
vode.
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- ozaveščanje in opominjanje na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase potrebuje prostor.

Na terenu vidne in poenotene oznake visokih voda naj bi domačine, obiskovalce in načrto-
valce rabe prostora ozaveščale in opominjale na pojav visokih voda, ki jih je pri načrtovanju rabe 
prostora treba upoštevati. Fizične oznake so v prostoru trajen opomnik in so le del procesa ozave-
ščanja in izobraževanja o visokih vodah.

Akcija je vezana na smernice Vodne direktive (2000) in Poplavne direktive (2007) Evropske 
Unije. Obe direktivi temeljita na načelih trajnostnega razvoja in s tem trajnostne rabe prostora in 
vode, torej trajnostne rabe v porečjih, kjer se poplavam ni mogoče v celoti izogniti, lahko pa se 
jim prilagodimo. Prilagoditev bo potrebna tudi zaradi vpliva podnebne krize na pogostost visokih 
voda v prihodnosti, saj se zaradi povečane energije ozračja že kažejo spremembe v geografski raz-
poreditvi padavinskih vzorcev, spreminjanje padavinskih režimov ter tudi povečevanje pogostosti 
ekstremnih padavinskih dogodkov in z njimi povezanih hidroloških ekstremov, s sušami na eni 
in poplavami na drugi strani; pa četudi trendi povečevanja pogostosti visokih vodnih ekstremov 
v zadnjih desetletjih niso povsod statistično značilni (Armstrong, Collins in Snyder 2012; Hirsch 
in Ryberg 2012; Bezak, Brilly in Šraj 2015; Bezak, Horvat in Šraj 2015; Blöschl s sodelavci 2015; 
Frei, Kunkel in Matonse 2015; Šraj s sodelavci 2016).

Del akcije poteka tudi na spletnem porta-
lu Geopedia (slika 28.3), kjer lahko sodelujo-
či v akciji, pa tudi širša zainteresirana javnost, 
pod zavihkom »Sporoči poplavo – Komisija za 
hidrogeografijo, Zveza geografov Slovenije« sa-
mostojno dodajajo in prikazujejo podatke o lo-
kacijah, obsegu ter posledicah preteklih ali tre-
nutnih poplav (Geopedia 2021). Na spletni 
strani Zveze geografov Slovenije so preko po-
vezave s spletnega portala Geopedia »Navodila 
za vnos podatkov« dostopna navodila za vnos 
podatkov in opažanj o poplavnih dogodkih 
(Bodi aktiven … 2021). V času pisanja prispev-
ka vnos novih poplavnih dogodkov ni bil mo-
žen. Težave se nakazujejo tudi v prihodnje, zato 
člani KHG pri ZGS iščejo nove možnosti za 
nadaljnje delovanje omenjene aplikacije, tudi v 
okviru drugih spletnih GIS pregledovalnikov.

K sodelovanju pri akciji postavljanja oznak 
visokih voda so krovne ustanove ARSO, MOP 

Slika 28.2: Primer oznak visoke vode v Passau 
(Nemčija) na nemško-avstrijski meji. Mesto 
stoji na sotočju rek Donave in Inna. • ARHIV 
PETRA FRANTARJA
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in KHG ZGS pritegnile tudi druge deležnike, kot so Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Dru-
štvo učiteljev geografije (DUGS), različna druga krajevna društva (gasilska, kulturna, turistična 
…), osnovne šole, srednje šole ter univerze in lokalne skupnosti. Znanje in vedenje o akciji orga-
nizatorji in pobudniki širijo tudi preko meja, saj le teh vode in z njimi poplave, kot sestavni in po-
memben del rečnega 
režima, ne poznajo. 
V sodelovanju z ob-
mejnimi lokalnimi 
skupnostmi Avstri-
je in Hrvaške smo do 
sedaj postavili oznake 
visokih voda na Muri, 
Sotli in Savi. V sode-
lovanju z Mednaro-
dno komisijo za reko 
Savo in Zvezo geogra-
fov Hrvaške smo prip-
ravili tudi s tem pove-
zano izobraževanje.

28.3  METODOLOGIJA POSTAVLJANJA OZNAK VISOKIH VODA

Metodologija oziroma proces označevanja visokih voda in postavljanja oznak v fizičnem oko-
lju nista enotna (Frantar s sodelavci 2016; Ulaga 2019a). Osnovno načelo delovanja je postop-
kovno gledano »od spodaj navzgor«, kjer je na spodnji strani krajevno prebivalstvo, na zgornji pa 
državne in mednarodne ustanove (Rutar-Ilc 2008; Semeraro s sodelavci 2020). Proces od spodaj 
navzgor pomeni usmerjeno delovanje od krajevnih deležnikov do uradnih ustanov. S tem nači-
nom delovanja zagotavljamo, da se v akcijo dejavno vključuje krajevno prebivalstvo, ki želi oh-
raniti védenje o visokih vodah, poplavah, na splošno pa o zgodovinskih in sodobnih dogodkih v 
svojem domačem geografskem okolju.

Proces »od spodaj navzgor« je postopkovni okvir, saj je zaradi različnih dejavnikov pri za-
snovi, načrtovanju in izvedbi posameznih dogodkov potrebno večje ali manjše prilagajanje pro-
cesa oziroma metodologije. Od podobnih, z različnimi predpisi, metodologijami in vnaprej 
znanimi postopki določenih akcij, vodenih s strani določenih ustanov, se Akcija označevanja 
visokih voda razlikuje tudi v tem, da je v celoti zasnovana na prostovoljstvu in na principu so-
odločanja. Vključeni deležniki sodelujejo v vseh fazah poteka akcije, kar prispeva k zadovoljstvu 

Slika 28.3: Pogovorno okno prikaza poplav v spletni aplikaciji Geopedija 
(2021).
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vseh vpletenih ob uspešni izvedbi akcije in zaključnega dogodka s postavitvijo oznake visokih 

voda – tudi zato, ker prepoznajo svoj lastni prispevek in vlogo znotraj celotnega dogodka. Pri 

postavljanju oznak so krajevni deležniki zaradi poznavanja krajevnih naravno- in družbenoge-

ografskih značilnosti domače pokrajine ključni pri uporabi krajevnega znanja o poplavnih do-

godkih in posledično vključevanju tega znanja v ustrezne dokumente, poročila in drugo.

Akcija je organizacijsko in časovno zahtevna. Izbira lokacij in nameščanje oznak potekata 

posamično, v dogovoru med člani KHG ZGS, ARSO in drugimi deležniki. Proces (slika 28.4) 

se začne pri pobudi krajevnih prebivalcev ali drugih deležnikov za postavitev oznake. V sodelo-

vanju med ARSO, KHG ZGS in MOP se pobuda prouči, s krajevnimi deležniki pa se dogovo-

ri o osnovnih pogojih, ki so potrebni za uspešno izvedeno akcijo. Eden ključnih deležnikov pri 

akciji so izobraževalne ustanove (Lipovšek 2016; Lipovšek 2018; Lipovšek 2019; V Izoli ozna-

čili … 2020). Sledi priprava objekta postavitve, določitev natančne lokacije ter dogovarjanje 

o terminu dogodka. Dogodek je ključni in hkrati zaključni del akcije, kjer se postavi oznako 

ob prisotnosti krajevnih, strokovnih, državnih in ostalih zainteresiranih deležnikov. Dogodek 

se najavi in o izvedbi poroča preko različnih sredstev javnega obveščanja na krajevni in državni 

ravni, pomembno je tudi širjenje preko različnih socialnih omrežij, v primeru vključevanja šol 

tudi informacij med učiteljicami in učitelji na osebni ravni. Informacije o ravnokar izvedenem 

dogodku postavljanja oznake visokih voda tako morebiti ponovno vzbudijo druge zainteresira-

ne krajevne deležnike, da pristopijo k pobudi za organizacijo novega dogodka.

Slika 28.4: Osnovni 
proces akcije 
postavljanja oznak 
visokih voda.
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Postavitev oznake je najvidnejši javni dogodek, ki v postopku predvideva naslednje ključne 

korake (Ulaga 2019a; 2019b):

- ugotoviti, kdaj in do katere višine je najvišje segla poplavna voda; o tem se poskuša pridobiti 

podatke in zlasti slikovno gradivo od prebivalcev in različnih ustanov (na primer šol, krajevnih 

društev, krajevnih skupnosti, občin …), nato se jih preveri še s hidrološkimi podatki;

- poiskati ustrezen objekt za namestitev oznake na izpostavljenem in javno dostopnem, dobro 

vidnem in obiskanem mestu;

- dogovoriti se z lastnikom objekta za dovoljenje namestitve oznake;

- z vsemi deležniki uskladiti datum namestitve oznake in »otvoritve« ter dogodek predstaviti 

čim širši javnosti;

- fotografirati in opredeliti skrbnika oznake za podatkovno bazo oznak, ki se zbira na ARSO.

Kadar so v postavljanje oznak vključeni učenci in dijaki, učitelji umestijo njihovo sodelova-

nje v okvir pouka. Navežejo se na cilje učnih načrtov in pripravijo dejavnosti na terenu. Zaradi 

praktičnosti in izvedljivosti ter umeščanja dejavnosti v urnik je terensko delo omejeno na dve šol-

ski uri. Za pripravo na dogodek v času do izvedbe učenci in dijaki izvajajo različne dejavnosti, a 

primer zbirajo in analizirajo podatke o poplavnem dogodku, opravijo terenske meritve in stanje 

primerjajo z najvišjim, ugotovitve vpnejo v vzročno-posledični okvir in jih predstavijo na dogod-

ku. Predstavitev je pomemben del, saj dijaki in učenci s tem usvajajo veščine javnega nastopanja 

pred nešolskim občinstvom oziroma v javnosti. Obenem niso samo nedejavni spremljevalci do-

godka, temveč tvorno sodelujejo pri njegovem ustvarjanju, nanj pa se vsebinsko skrbno priprav-

ljajo pri pouku. Navedeno je zelo pomembno pri razvijanju kompetenc dejavnega državljanstva. 

Postavljena oznaka visoke vode se lahko pozneje vključuje v doseganje izobraževalnih ciljev raz-

ličnih šolskih predmetov.

Opisani okvirni potek dogodka z vključevanjem šol je prilagodljiv in spremenljiv, uspešnost 

pa je odvisna od več dejavnikov; predvsem od zavzetosti vključenih deležnikov in od podpore lo-

kalnih skupnosti.

Širjenje informacij o akcijah poteka preko javnih medijev, kjer se ob dogodkih objavlja novi-

ce. Na ARSO in ZGS novico objavimo na družabnih omrežjih (twitter in facebook), za objave v 

krajevnih časopisih, radiu in televiziji običajno poskrbijo sodelujoči krajevni deležniki. Poleg tega 

so akcije in posamezni dogodki predstavljeni tudi na spletni strani Zveze geografov Slovenije (Ko-

misija za … 2021).
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28.4  OSNOVE ZA POSTAVITEV OZNAKE VISOKE VODE  

V OKOLICI SLOVENJ GRADCA NA KOROŠKEM

Zborovanje geografov Slovenije bo potekalo v Slovenj Gradcu in s tem namenom se je Ko-
misija za hidrogeografijo odločila za namestitev oznake visoke vode na poplavnem območju kraja 
zborovanja. Občina Slovenj Gradec se kljub regulacijam rek in izvedenim protipoplavnim ukre-
pom sooča s poplavljanjem Mislinje in njenega pritoka Suhodolnice, predvsem z obsežnimi iz-
jemnimi poplavami (slika 28.5). S tem bomo akcijo postavljanja oznak visokih voda predstavili 
udeležencem zborovanja, lokalni skupnosti, ki gosti dogodek, in obenem preko medijev poskr-
beli za prepoznavnost geografov kot ključnih ustvarjalcev akcije. K sodelovanju želimo pritegniti 
tudi učence. Z dejavnostmi postavitve smo začeli že v začetku leta 2021 in s pomočjo GIS analize 
obstoječih prostorskih podatkov pridobili potrebno poznavanje lokalnega okolja Slovenj Gradca.

Koroško statistično regijo sestavlja 12 občin in preko 30 šolskih okolišev. To pomeni, da na 
tem območju lahko sodelujemo s toliko občinami in šolami. Koroška ima tudi zelo gosto hidrolo-
ško mrežo, veliko manjših vodotokov z večjimi strmci ter je posledično dovzetna za hudourniške 
poplave v grapah in dolinah. Na ravninah so možna razlivanja glavnih koroških rek – Meže, Mis-
linje, Suhadolnice in Drave (slika 28.5).

Avtor vsebine in zemljevida: Peter Frantar
Vira: Povratne dobe ... 2021; Statistične regije 2021
© 2021, Agencija Republike Slovenije za okolje

Legenda
10-letne povratne dobe

100-letne povratne dobe

500-letne povratne dobe

Slika 28.5: Območja poplavne nevarnosti ob glavnih koroških rekah z opredeljeno povratno dobo.
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Avtor vsebine in zemljevida: Peter Frantar
Vira: Šolski okoliš 2021; Povratne dobe ... 2021
© 2021, Agencija Republike Slovenije za okolje

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC

PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC

PODRUŽNIČNA OŠ SELE

OSNOVNA ŠOLA PODGORJE

PODRUŽNIČNA OŠ PAMEČE

Legenda
šolski okoliš

10-letne povratne dobe

100-letne povratne dobe

500-letne povratne dobe

DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC

PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO

PODRUŽNIČNA OŠ PAMEČE

PODRUŽNIČNA OŠ SELE

Avtor vsebine in zemljevida: Peter Frantar
Vira: Poplavni dogodki 2021; Povratne dobe ... 2021
© 2021, Agencija Republike Slovenije za okolje

Legenda
šolski okoliš

poplavni dogodki

Slika 28.6: Ožje območje Slovenj Gradca z območji poplavne nevarnosti in šolskimi okoliši.

Slika 28.7: Ožje območje Slovenj Gradca z zabeleženimi območji poplav in šolskimi okoliši.
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V občini Slovenj Gradec je šest šolskih okolišev in k izvedbi dogodka postavitve oznake viso-

kih voda bi lahko pritegnili toliko osnovnih šol. Izdelan zemljevid poplavne nevarnosti je poka-

zal, da se ti v največji meri pokrivajo s šolskimi okoliši Šmartno pri Slovenj Gradcu, Prva osnovna 

šola Slovenj Gradec, Druga osnovna šola Slovenj Gradec in Podgorje (slika 28.6). Ob Mislinji in 

Suhodolnici so možne obsežne poplavne površine s povratno 100 let in s povratno dobo 10 let. 

Slednjih je največ na območju šolskega okoliša Šmartno pri Slovenj Gradcu. Na osnovi navede-

nih ugotovitev se bomo s posredovanjem Društva učiteljev geografije Slovenije povezali z učitelji 

osnovnih šol tega območja in jih povabili k sodelovanju, povabili pa bomo tudi ustanove srednje-

šolskega izobraževanja v občini Slovenj Gradec. Želimo si, da bi z njihovo pomočjo izbrali lokacijo 

za postavitev tablice in dogodek obogatili s čim več dejavnostmi učencev in dijakov.

Pregled poplavnih dogodkov na izbranem območju kaže dva zabeležena poplavna dogodka 

(slika 28.7). Eden od njih se razprostira na meji dveh šolskih okolišev in je uvrščen v kategorijo 

poplavne ogroženosti z veliko povratno dobo, drugi pa v šolskem okolišu Druge osnovne šole Slo-

venj Gradec in na zemljevidih poplavne ogroženosti ni prikazan.

Slika 28.8: Postavitev oznake visoke vode na meji med Hrvaško in Slovenijo v Mostecu, v sodelovanju 
ARSO, ZGS, MOP, ICPDR, ISRBC, DUGS in drugih, 2019. • ARHIV FLORJANE ULAGA
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28.5  ZAKLJUČEK IN RAZPRAVA

Kot smo v prispevku že poudarili, je bilo v okviru akcije oznak visokih voda do leta 2021 

nameščenih že 60 oznak visokih voda v Sloveniji. V letih 2014‒2020 smo organizirali 15 dogod-

kov, v akcijo je bilo vključenih prek 60 različnih ustanov, na dogodkih postavitve oznak pa je bilo 

po oceni skupno prisotnih najmanj 700 oseb (preglednica 28.1), ki delujejo na področjih šolstva, 

raziskovanja in upravljanja, tako na krajevni kot na državni ravni. Akcija ima tudi mednarodno 

prepoznavnost. Prepoznana je pri Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave (ICPDR), Med-

narodni komisiji za reko Savo (ISRBC) in pri strategiji Evropske Unije za Jadransko-Jonsko regi-

onalno strategijo EUSAIR (slika 28.8). Z vsemi omenjenimi ustanovami smo v akcijah tudi de-

javno sodelovali. 

Preglednica 28.1: Sodelujoči v dogodkih postavitev tablic visokih voda (* ob imenu občine označuje, 
da je bi ob postavitvi tablic v tej občini organiziran tudi javni dogodek).

ustanove

Agencija Republike Slovenije za okolje 

Akvarij Piran
Civilna zaščita Izola
Društvo učiteljev geografije Slovenije
Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
Inštitut za celostni razvoj in okolje            
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Kmetijska zadruga Šmarje
Komisija za hidrogeografijo, Zveza geografov Slovenije 

Komunala Izola d.o.o.
Kozjanski regijski park
Krajinski park Barje 
Krajinski park Sečoveljske soline 

Luška kapitanija Koper, Uprava RS za pomorstvo, MZI
Mednarodna komisija za reko Savo (ISRBC)
Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR) 

Mestni muzej Krško
Ministrstvo za okolje in prostor 
Narodni muzej Slovenije
Svetovno združenje za vodo

Uprava RS za zaščito in reševanje
Zavod Republike Slovenije za šolstvo    
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občine

Mestna občina Koper*

Mestna občina Ljubljana*

Občina Bistrica ob Sotli*

Občina Bohinj*

Občina Brežice*

Občina Domžale*

Občina Izola*

Občina Kozje

Občina Krško*

Občina Lož *

Občina Miren - Kostanjevica *

Občina Nova Gorica

Občina Piran*

Občina Podčetrtek*

Občina Poljčane

Občina Postojna*

Občina Sevnica*

Občina Velenje*

šole

Gimnazija Brežice

Gimnazija Koper

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Osnovna šola Bohinjska Bistrica

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Osnovna šola Dornberk

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

Osnovna šola Koper

Osnovna šola Lesično
Osnovna šola Livada

Osnovna šola Livade
Osnovna šola Miren 

Osnovna šola Planina

Osnovna šola Sevnica 

Srednja šola Domžale

Srednja šola Izola

ostali

Brodarsko turistično društvo Mostec

Galerija Rex Izola
Krajani in prostovoljci

Prostovoljno gasilsko društvo Planina

Ribiči, čolnarji, gostinci
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Pomemben korak pri izvajanju akcij postavljanja oznak visokih voda je bil narejen s prikazom 
sloja vseh nameščenih oznak v spletnem portalu Atlas okolja (2021) Agencije Republike Sloveni-
je za okolje, kjer so vsebine redno posodobljene (slika 28.9). ARSO zagotavlja tudi podporo bazi 
podatkov o oznakah visokih voda.

Metodologija oziroma proces akcije nameščanja oznak visokih voda je zasnovana na delova-
nju od spodaj navzgor, a pri sami izvedbi postavljanja oznak in dogodkov ugotavljamo, da je ob-
časno potrebna tudi spodbuda »od zgoraj navzdol«. Menimo, da bo treba metodološki koncept v 
nadaljevanju prilagoditi stanju in hkrati delovati v obeh smereh procesa – »od zgoraj navzdol« in 
»od spodaj navzgor«. Podobno v svoji študiji urbanega planiranja ugotavlja tudi Semeraro s sode-
lavci (2020). S podporo državnih in drugih ustanov se akciji lahko zagotovi večjo strokovno in or-
ganizacijsko kakovost, pristop od spodaj navzgor pa je nujen za uspeh akcije na krajevni ravni in 
za trajnostnost same dejavnosti. V akcije so sedaj formalno vključeni ARSO, KHG ZGS in MOP. 
Po opravljenih razpravah v okviru KHG ZGS smo oblikovali idejo, da bi v akcijo v prihodnje for-
malno vključili še več sodelujočih vladnih in nevladnih organizacij.

Slika 28.9: Prikaz lokacij oznak visokih voda v spletnem portalu Atlas okolja Agencije Republike 
Slovenije za okolje in prostor (Atlas okolja 2021).
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Pa prajijo ani, je t’žko živet,

so colnge nizke, drah koln za gret.

Pa prajijo drugi, da bo ž švo,

š’t’k doro, da ldom nikol’ še ni bvo.

Ta ani bi šparali, nimajo s čim,

ta drugi bi lumpali, častili vsem.

Jes sn pa posredi si meru uzav,

ne jamram, koj devam pa pijem no mav.

Oj srotej ubogi pozabi na vse,

zapoj si zajuckej, lej pol pa vse gre.

Korošci smo zmerom za mušter bili,

na sveto ni gorših, ni bolšeh l’di.

Dolina ni mrtva kot jamrajo vs’,

med nami je narvenč vesievih l’di.

Pa ni ga Korošca, da ne’b znau pet,

da devat in juckat, pa lub’co met.

Al kadar boš umiru, mrš svovo jemat,

noben ne bo baru, si biv delegat.

Vsak bo vsaj reku, je biv en fajn det,

je papu, pa pupu pa mov je zapet.
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