Postojnska jama je najimenitnejši predstavnik
našega krasa.
Za turistični razvoj Postojne je bila odločilna
prav Postojnska jama, njene prednosti so:
• bogata zasiganost in raznovrstnost kapniških
tvorb v vseh njenih rovih in razsežnih dvoranah,
• vodoravna lega, ki omogoča lahek dostop,
• izredna lokacija ob Postojnskih vratih,
naravnem prehodu iz Srednje Evrope na Jadran,
• zgodnje odkritje in turistična urejenost.
V Rovu starih podpisov so sledovi obiskovalcev že iz 13. stol., vendar se začne
večje zanimanje za jamo:
• s 1818. letom, ko je Luka Čeč odkril nadaljevanje jame,
• 17. avgusta 1819 je bila odprta za prvega turističnega obiskovalca, v tem
letu so jih našteli 114,
• 13. aprila 1824 se osnuje Jamska komisija in v veljavo stopi prvi jamski
statut,
• februarja 1825 je bila organizirana stalna vodniška služba,
• 850-1853 je raziskoval jamo A. Schmidl in postavil temelje jamoslovja,
• 16. junija 1872 je bila urejena podzemeljska železnica, prva na svetu,
• 1874 je bil zgrajen prvi hotel v Postojni,
• 1883 je bila Postojnska jama prvič električno osvetljena, ustanovljeno je
bilo tudi Društvo za pospeševanje olepšave trga in tujskega prometa v
Postojni,
• 1889 je bil ustanovljen jamarski klub Anthron v Postojni,
• od 1896 dalje je poslovala jamska pošta,
• 1904 so odprli turističnemu obisku Lepe jame,
• 1928-1935 so bile povezane Postojnska, Črna in Pivka jama z umetnimi
rovi, v Pivki jami je bila narejena turistična pot in jama elektrificirana, pred
Postojnsko jamo je bila zgrajena reprezentativna stavba z uradi in restavracijo,
• 1928 je bil v Koncertni dvorani nastop P. Mascagnija, naslednje leto pa
nastop Scale iz Milana,
• v noči med 22. in 23. aprilom 1944 so partizani uničili skladišče goriva
nemškemu okupatorju.
Sledila je obnova, nakar je obisk jame pospešeno rasel:
• 1964 do 1967 je bila zgrajena krožna dvotirna železnica,
• v naslednjih letih je bilo veliko storjenega za varen obisk in udoben ogled,
zgrajena
vstopna
in
izstopna
postaja, obnovljeno in
razširjeno
telekomunikacijsko, električno in vodovodno omrežje v jami ter urejena
okolica vhoda s pripadajočimi objekti.
Od 1819 do 1918 si je jamo ogledalo 525.407 obiskovalcev, od 1918 do
1945 1.407.271 turistov, od leta 1945 dalje pa prek 23 milijonov. Absolutni
dnevni rekord je bil 8. avgusta 1978 z 12.025 obiskovalcev: največji letni
obisk z 942. 256 turisti pa je bil leta 1985.
Današnji "Postojnska jama, turizem p.o." in "HOT, hoteli, turizem p.o."
sta organizaciji s 600 zaposlenimi, ki, poleg ogleda naravnih in
kulturno-zgodovinskih znamenitosti, vključujeta tudi gostinsko oziroma
hotelsko ponudbo. Razpolagata s preko 1000 ležišči, turistično ponudbo
dopolnjujejo še športni in rekreacijski objekti (zimskošportni center Kalič,
pokrit plavalni bazen v hotelu Jama, sodoben športni park itd).
Vse to daje Postojnski jami pečat svetovne jame.
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Raziskave je organizirati Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani v okviru
usmerjenega raziskovalnega projekta "Prostorsko usmerjanje razvoja v
republiki Sloveniji".
Financer raziskave, v okviru PORS-11 za družbeno infrastrukturo, je bil
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo.
Sofinancerja raziskovalnega projekta sta bila Izvršni svet skupščine skupnosti
obalnih občin, Koper in Izvršni svet skupščine občine Koper.

Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.

Tehnična organizacija zborovanja: Geografsko društvo Primorje.
Namizno založništvo in oblikovanje: Milan Orožen Adamič.
Zbornik je bil v celoti urejen in pripravljen za tisk na računalniku Atari Mega
ST4 s programom STEVE Primoža Jakopina, kar je prispevek Geografskega
inštituta Antona Melika ZRC SAZU.
Fotografija na naslovnici: Pogled na Marino, Portorož, Bernardin in Piranski
polotok iz letala. Fotografiral: Sergio Gobbo.
Tisk ovitka: Grafika Ilirska Bistrica - Tiskarna Koper.
Tisk: Povše, Ljubljana.
Naklada: 600 izvodov.
Po mnenju Republiškega sekretariata za kulturo spada ta knjiga med
proizvode, za katere se ne plačuje temeljni in posebni davek od prometa
proizvodov. Mnenje številka 415-448/90 mb z dne 14/9-1990.

PREDGOVOR
Prejšnje zborovanje slovenskih geografov je bilo na Notranjskem, v Postojni.
Razpravljali smo o prehodnem svetu iz notranjosti k morju. Tako se je porodila
zamisel, da naj bo tokrat srečanje geografov ob morju, ob obali, ki je je v
Sloveniji le nekaj več kot štirideset kilometrov.
Tržaški zaliv je razdeljen med dve državi, je majhno plitvo robno morje, z
gosto večnacionalno, intenzivno poselitvijo obal in široko paleto različnih
prostorskih interesov. Obsežni deli neposrednega obalnega pasu so znatno
preoblikovani z nasipi, pristanišči, itd. Ob pristanišču in industriji je turizem
ena izmed najpomembnejših gospodarskih dejavnosti te regije. Ob tem ne gre
podcenjevati ekoloških problemov, kot je v prvi vrsti onesnaženja morja. Ta
proces se še vedno nadaljuje. Vedno več obale se spreminja v "betonsko"
gmoto. Je to naš cilj? Brez dvoma je to do neke mere potrebno. Kaj je s
pokrajino v notranjosti? Ali dovolj poznamo te kraje? Kako naprej? Kam nas
peljejo poti, ki jih danes hodimo?
To je del Primorske, za katerega pa se uporabljajo različna imena in oznake kot
so: Obala, Koprsko primorje, Slovenska Istra in še kaj bi lahko našteli. Zaradi
neenotnega poimenovanja teh krajev smo se odločili, da bomo del posveta
posvetili prav temu vprašanju. V razpravah našega zbornika govore
raziskovalci večinoma o Koprskem primorju. Se ni dolgo tega, ko je bilo v
Kopru ustanovljeno geografsko društvo in ob njegovem ustanavljanju se je
razvila razprava prav o tem. Presekali so jo geografi iz teh krajev, ki so svojo
organizacijo poimenovali "Geografsko društvo Primorje". Tako je iz te zadrege
tudi naš zbornik dobil ime PRIMORJE. To je pretežno flišna pokrajina, ki
obsega občine Koper, Izola in Piran.
Organizator objavljenih raziskav je bil, ob Zvezi geografskih društev
Slovenije, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani v okviru usmerjenega
raziskovalnega projekta "Prostorsko usmerjanje razvoja v republiki Sloveniji".
Finančna sredstva so v okviru PORS-11 za družbeno infrastrukturo prispevali:
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, Izvršni svet
skupščine skupnosti obalnih občin, Koper in Izvršni svet skupščine občine
Koper. V raziskovanju, so poleg Inštituta za geografijo Univerze sodelovali
raziskovalci: Oddelka za geografijo Filozofske fakultete, Geografskega
inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC
ZASU, Urbanističnega inštituta RS, Hidrometeorološkega zavoda RS,
Regionalnega zavoda za spomeniško varstvo in drugi. Za pomoč, sodelovanje in
prispevke se vsem v imenu Uredniškega odbora najlepše zahvaljujem.
Na koncu so natisnjeni tudi šolski referati, ki smo jih prejeli pred zaključkom
redakcije.
Ta knjiga je v celoti, z vsemi grafičnimi prilogami, pripravljena v digitalni
obliki in je kot taka, po dogovoru, dostopna vsem zainteresiranim.
Urednik
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POKRAJINSKE
ZNAČILNOSTI
TRŽAŠKEGA
ZALIVA
IN
KOPRSKEGA PRIMORJA
Pomorske in obmorske poteze obeh pokrajin na sedanji stopnji antropogene
preobrazbe
Darko Radinja
Poleg obrežja načenja sestavek izbrana vprašanja Tržaškega zaliva kot regije
(regionalizacijo, zmogljivost), ki so povezana z njegovim položajem na JZ robu
Slovenije; pa tudi vprašanja, ki se tičejo pestre pokrajinske strukture zaliva,
temelječe na stiku jadranskega, dinarskega in alpskega sveta; zlasti njegovo
situacijsko pomembnost ter iz tega izvirajočo prostorsko stisnjenost,
preobremenjenost in degradacijo okolja ter z vsem tem povezano živo
problematiko.
V nasprotju s kopnimi pokrajinami, ki so praviloma edini objekt
regionalne geografije, je tokrat v ospredju Tržaški zaliv kot maritimna
pokrajina, zlasti njegov jugovzhodni del, ki pripada matični Sloveniji. V
središču pozornosti je Tržaški zaliv tudi zato, ker je med slovenskimi
pokrajinami edini, ki so ga dosedanje regionalizacije prezrle. Tako tudi Melik
(1960), ki ga v Primorski Sloveniji sicer posebej opisuje.
Za Slovenijo je Tržaški zaliv ne samo stvarno, temveč tudi tipološko
edinstvena regija, kar velja kakor v naravnogeografskem pogledu, tako tudi v
družbenem, saj vsebuje vrsto pokrajinskih potez, ki jih drugod po Sloveniji ne
srečujemo. Ena takšnih je tudi sedanja meddržavna razmejitev zaliva, izpeljana
po načelih, ki so drugačna kakor na kopnem. Zaradi skopo odmerjenega
prostora so osvetljene le nekatere poteze omenjene regije, želi pa obravnava
tovrstna preučevanja spodbuditi.
Regionalizacija Tržaškega zaliva
Ko govorimo o regionalizaciji Slovenije, gre najprej za vprašanje, kam
Tržaški zaliv sploh uvrstiti? Ali ga šteti za eno od njenih makroregij, kakršne
so npr. alpski, predalpski ali submediteranski svet, ali pa ga imeti za
mezoregijo ali celo le za submezoregijo, če namreč uporabljamo Ilešičevo
regionalizacijo in njeno hierarhijo (Ilešič 1972).
V primerjavi z drugimi našimi makroregijami je nemara pomislek, da je
Tržaški zaliv z nekaj sto kvadratnimi kilometri (551 km 2 ) premalo obsežen, da
bi ga uvrstili mednje, saj je manjši od marsikatere naše submezoregije ali
občine. Zato pa je strukturno toliko bolj različen, da bi bila tovrstna
hierarhična uvrstitev vseeno upravičena.
Ko razglabljamo o regionalni hierarhiji Tržaškega zaliva, naj omenimo
najprej različno
pojmovanje
Mediterana
in
mediteranskega
ter
submediteranskega sveta. Tržaški zaliv ni sestavni del Mediterana le kot
sinonima za Sredozemsko morje, temveč prav tako, ko ga pojmujemo širše, kot
morje s sosednjim mediteransko obarvanim kopnim vred. Ni pa Tržaški zaliv
del submediteranskega sveta, ko z njim pojmujemo le kopno obrobje z napol
mediteranskimi potezami. Tržaškega zaliva k submediteranski Sloveniji
potemtakem ne kaže kar prišteti, ne kot mezoregijo in še manj kot
submezoregijo, kajti tudi z vidika Slovenije je Tržaški zaliv ne glede na veli-
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kost ena od jadranskih regij. Zaliv sicer res ni obsežen, ne z vidika Slovenije
(2,7 %) in še manj Jadrana (0,4 %), toda podobno velja tudi za Slovenski alpski
svet, ki je v primerjavi s celotnimi Alpami še manjši. Bistveno pa je vendarle,
da je Tržaški zaliv glede na hierarhijo sestavni del mediteranskega in ne
submediteranskega sveta.
S tem v zvezi je vendarle značilno, da Ridjanovič (1980), ko govori o
Jugoslovanski Jadranski regiji, pravzaprav o "Geografski regiji Jadrana SFRJ",
poleg morja vključuje tudi kopno, namreč ustrezni del Jadrana in Primorja
(Prijadrana). Slednjega pojmuje sicer širše od mediteranskega pasu, ker
vključuje vanj tudi submediteranski svet, vseeno pa ožje od jadranskega
povodja, saj ga ne omejuje z razvodnico, pač pa z orografsko-klimatsko mejo.
Za Ridjanovičevo regionalizacijo je tedaj značilno, da v skupno regijo
združuje dva različna dela, morje in kopno, regijo pa označuje po morju, ne po
kopnem. Ni pa izključeno, da pojmuje Jadran širše, podobno kakor večkrat
pojmujemo tudi Mediteran. Obala, ki je stičišče obeh delov, je hkrati njuna os
(populacijska, prometna, gospodarska itd.). S tega vidika je združevanje morja
in kopnega tudi regionalizacijsko smiselno. Glede tako pojmovane Jadranske
regije sta vseeno dva pomisleka, kajti na kopnem je regija omejena
naravnogeografsko (orografsko-klimatsko), na morju pa družbenogeografsko (z
državno oziroma ekonomsko razmejitvijo Jadrana), torej po dveh različnih
kriterijih. Drugi pomislek je zaradi tega, ker sta v pokrajinsko enoto povezana
morje in kopno. To pa hkrati pomeni, da so razlike znotraj regije (med kopnim
in morjem) večje, kakor navzven, kar ni skladno z enim od osnovnih principov
geografske regionalizacije, čeprav je tudi to mogoče utemeljevati. Tudi s tem,
da gre za gravitacijsko regijo, ki združuje sicer različne, vendar med seboj
dopolnjujoče si dele.
Ridjanovičeva Jadranska regija zajema tudi slovenski del, kamor poleg
Tržaškega zaliva uvršča še njegovo submediteransko zaledje, vse do Visokega
kraškega roba (Snežnika, Nanosa, Trnovskega gozda).
Opravek imamo potemtakem s tremi osnovnimi regionalizacijskimi načeli.
(1) Z dosedanjo regionalizacijsko shemo Slovenije, ki morja ne upošteva; (2) Z
regionalizacijo, ki združuje v skupno (makro) regijo submediteransko Slovenijo
z njenim morskim delom vred, torej morje in primorje skupaj; (3) Slednjič z
regionalizacijo, ki tudi morje šteje kot samostojno, kopnim regijam ustrezno
(enakovredno) pokrajinsko enoto.
Zmogljivost in obremenjenost slovenskega dela Tržaškega zaliva
Matična Slovenija, ki sega neposredno do morja le na jugovzhodni, istrski
strani Tržaškega zaliva, ima v njem približno tretjinski delež. Njen dostop do
morja, stisnjen med Italijo in Hrvatsko, je zelo ozek, širok komaj petnajst
kilometrov. Prej bi lahko govorili o tesnem hodniku (koridorju) ali ozkih
vratih, kakor o čem drugem, zlasti v primerjavi s sosednjima državama, ki sta z
dolgo morsko mejo od Slovenije povsem različni. Ta spominja prej na Bosno in
njen iztanjen dostop do morja.
Druga značilnost je, da Slovenija ne sega do odprtega morja, temveč do
zalivskega, pravzaprav do notranjega. Njeno teritorialno morje je zato le napol
razvito. Namesto 12 morskih milj je široko le okoli šest. Omejeno ni le z dveh
strani, temveč s treh, tudi na prednji strani, poleg kopnega seveda. Medtem ko
je v zračni smeri široko le okoli 20 km, pa od obale navzven, pravzaprav od
osnovne črte, sega za polovico manj. Z manj kot 200 km 2 je zelo majhen
košček morja, prej vzorec kakor kaj drugega, saj je manjši od koprske občine
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ter za triinpolkrat manjši od Koprskega primorja. Dimenzijsko ustreza prej
občinskemu, kakor republiškemu oziroma nacionalnemu morju. V primerjavi s
Slovenijo je njegovo razmerje 1:100, obsega torej komaj odstotek republiškega
ozemlja.
Ker je hkrati plitvo, povprečno manj kot 20 m, ima le 3,7 km 3 vode, manj
kakor marsikatero jezero. Toliko vode, kolikor je v njem, preteče po Soči (ob
izlivu) približno v enem letu, po Muri pri Murskem Središču v osmih mesecih,
po Dravi pri Ormožu in Savi pri Čatežu že v štirih mesecih (Po podatkih HMZ
o vodnatosti rek za 40-letno obdobje, 1926-1965).
Slovensko morje ni značilno le dimenzijsko, temveč tudi strukturno.
Zaradi severne lege, globoke zajedenosti v kopno, plitvosti itd. sta Tržaški
zaliv, z njim pa tudi slovensko morje, bolj kontinentalna kakor maritimna, saj
sta med drugim podvržena izdatnemu temperaturnemu in drugemu kolebanju,
kar za morja ni značilno. To je nedvomno ena njunih najznačilnejših celinskih
potez. Ker se poleti močno segreje (do 23°C), pozimi pa močno ohladi (do
9°C), je ekstrem Jadrana. Za razliko od Sredozemlja je s SZ Jadranom in
Tržaškim zalivom vred izjemno tudi po pozitivni vodni bilanci. Zgolj zaradi
dotoka rečne vode se teoretično lahko obnovi enkrat v dveh letih, kar je
dvakrat do trikrat hitreje kakor Jadran v celoti (Pom. encikl., 3, 1976).
Nasploh pa je bilo slovensko morje s Tržaškim zalivom vred še pred nekaj
tisočletji kopna pokrajina, kar je zapustilo v njem vrsto celinskih potez. Med
drugim je zatočišče nekaterih borealnih vrst organizmov (endemitov), ki so se
v postpleistocenu umikali po Jadranu navzgor in tu obtičali, kar so biološke
raziskave odkrile že pred več kot sto leti (Štirn 1979).
Še značilnejša je njegova antropogena preobrazba. Saj ga s celotnim
Tržaškim zalivom vred obdajajo že v marsičem precej spremenjene pokrajinske
poteze, močno kultivirane, pravzaprav antropoizirane, kajti vselej niso
kulturne, temveč tudi degradacijske. S tem v zvezi zadošča ugotovitev, da je
slovensko morje v neposredni bližini Trsta (oddaljeno komaj 6-7 km), ki ni le
med največjimi urbanimi aglomeracijami Jadrana ter največjimi pristanišči,
temveč je hkrati tudi krepko degradacijsko žarišče. Toda podobne antropogene
poteze, kakršne so ob Tržaškem zalivu, srečujemo tudi v SZ Jadranu.
Spomnimo se le na Benetke in na široko, marsikje sklenjeno urbanizirano
ravninsko obrežje s primorjem vred, na zgoščen promet, množični turizem itd.
To je toliko pomembnejše, ker je SZ Jadran najplitvejši in z daleč najmanj
vode (obsega 10 % površine (do črte Rimini-Pulj), a ima vode le za dober
odstotek vsega Jadrana). Poleg drugih večjih rek se vanj izliva Pad, ki je ena
največjih sredozemskih rek sploh (s porečjem 74.970 km 2 in povprečnim
pretokom 1460 m3/s). Njegov delež je po vodnatosti in onesnaževanju SZ
Jadrana daleč prevladujoč. Gre za velikopotezno, takorekoč makroregionalno
onesnaževanje morja in v tem okviru tudi za mezoregionalno onesnaževanje
Tržaškega zaliva, znotraj njega pa še za lokalno onesnaževanje slovenskega
dela. Takšen je torej širši degradacijski okvir, kar slovenskemu morju v
marsičem zmanjšuje veljavo.
SZ Jadran je edini plitvi, šelfni del Sredozemlja, njegova izjema, in edini z
vodno bilanco, ki omogoča, da se voda v njem obnavlja vsaj dvakrat hitreje,
kakor v vsem Jadranu, kjer se obnovi približno v petih do osmih letih (Pom.
encikl., 3, 1976). Pri tem ima odločilno vlogo dotok vode s kopnega. Kar je
Pad za SZ Jadran, je Soča za Tržaški zaliv, saj prinaša vanj več kot štiri
sedmine (63 %) vse rečne vode. Za Padom pa bistveno zaostaja njena
degradacijska vloga, ki jo je namesto Soče prevzel več kot četrtmilijonski Trst.
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Tolikšen dotok sladkih voda je zaradi njihove splošne onesnaženosti v
današnjem času dvorezen, kar velja zlasti za Pad, pravzaprav za vse
severnojadranske reke. Kajti Padska nižina kot osrednji del severnoitalijanske
ni le gosto poseljena, temveč tudi na široko urbanizirana, industrializirana pa
tudi kmetijsko intenzivna ter preplavljena z množičnim turizmom, notranjim in
obmorskim. Izredno veliko je zaradi tega ekološko obremenjevanje SZ Jadrana.
Pri tem Tržaški zaliv, čeprav na njegovem robu, ni izjema. Na Pad odpadejo
več kot štiri sedmine vsega sladkovodnega dotoka v tem delu Jadrana, po
obsegu onesnaževanja pa več kot sedem desetin (Radinja 1989). Takšne so
torej splošne osnove tudi za košček zalivskega morja, ki pripada matični
Sloveniji.
S slovenskim delom vred ima Tržaški zaliv, kar je ekološko zelo
pomembno, poleg labilnostnih pokrajinskih potez tudi vrsto stabilnostnih, kar
ne velja le dimenzijsko, temveč tudi strukturno.
Prvo dimenzijsko protislovje izvira iz pojava samega. Prostor, ki je manjši,
je že zaradi tega dragocenejši. Sili k preudarnejši in intenzivni rabi. V njem se
prej kaže prostorska stiska in prej se iščejo rešitve. Poglejmo, ali velja to tudi
za slovensko morje, njegovo obrežje in primorje.
Zaradi ozkega dostopa do morja je tudi obala kratka, v zračni črti komaj
20 km. Vendar pa tovrstno stisko zmanjšuje njena izvijuganost tako, da je
obala za več ko dvakrat daljša. S tega vidika je njena razčlenjenost toliko
pomembnejša. Toda bolj kot za dolžino gre za strukturo. Izvijugana obala jo
namreč diferencira na izpostavljene polotoke in zatišne zalive ter na vse, kar je
s tem povezano. Razčlenjena obala stopnjuje vrednost in bogastvo obrežja,
čeprav ju hkrati tudi drobi. Stopnjuje tudi pestrost njene (iz)rabe, različno
usmerjenost, policentričnost, prinaša pa tudi razdrobljenost. Na splošno jo
moremo vendarle oceniti kot dimenzijsko pozitivno modifikacijo, čeprav jo
moremo presojati tudi obratno. Tako so npr. zalivi razširjeni na račun kopnega.
In ker so hkrati tudi zatišni, so za onesnaževanje občutljivejši itd,
Slovensko morje tudi navzven ne sega daleč. Bistveno je zato manjše,
kakor bi bilo pred odprto in ne zalivsko obalo. Ker je poleg tega plitvo, z malo
vode, ga intenzivno ne kaže obremenjevati. Ze nekaj kilometrov dolga
kanalizacijska cev, položena na dnu morja, ne pomeni le tega, da se približa
robu, temveč tudi delež tako obremenjenega morja ni zanemarljiv zaradi
njegove dimenzijske omejenosti.
Zaradi neizrazitega morskega strujanja kot naslednje dimenzije je v
slovenskem delu zaliva tovrstna izmenjava vode razmeroma skromna, kar za
ekološko obremenjevanje prav tako ni ugodno. Na drugi strani je njegov
položaj na vstopnem delu Tržaškega zaliva relativno ugodnejši. Računi o
morskem strujanju namreč kažejo, da tovrstna izmenjava vode ne zaostaja za
sladkovodno, pravzaprav jo celo prekaša.
Razvoj ob Tržaškem zalivu je odsev gravitacijskega zaledja. Pri obsežnem
in enotnem zaledju so značilni vzponi, ob manjšem in razdrobljenem pa
stagnacija. Posledica prvega razmerja je ravno nagli razvoj avstrijskega Trsta.
Kar je bilo nekdaj značilno v velikem, je danes v malem, namreč razmerje med
Slovenijo kot zaledjem na eni strani in istrskim koščkom njenega morja kot
izhodom na drugi, oziroma razmerje med Ljubljano in Koprom, ki je v tem
času podobno zaživel kakor nekdaj avstrijski Trst. S tem v zvezi so značilna
razmerja, izražena z različnimi kazalci (koeficienti), med gospodarsko in drugo
razvitostjo Slovenije ter razsežnostjo njene "obale", ki ilustrirajo pritiske
zaledja. Ob tem naj omenimo naslednji pojav, ki sicer ni najpomembnejši, je pa
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zgovoren: Slovenskemu zaledju pripada npr. neprimerno več počitniških hišic
(vikendov) na hrvatski obali, kakor na svoji, ker je ta kratkomalo prekratka,
četudi bi bila vsa turistična. Pritisk se je zato usmeril drugam in "slovenske"
turistične obale je več drugje kakor doma. Podobno je z ribolovom, saj
slovenski ribiči ulovijo največ rib izven slovenskega morja (Zei 1977).
Zato ni presenetljivo, da za obmorski del slovenske Istre prevladuje
mnenje, da je na tem koščku obrežja postala povojna gospodarska struktura
preveč raznovrstna, preveč navzkrižna in tudi prostorsko prezahtevna, kar naj
bi bilo v živem nasprotju z njenimi dimenzijskimi in strukturnimi potezami. S
tem v zvezi so tudi mnenja, da je naš obmorski pas tudi ekološko preveč
obremenjen in da v tem pogledu ne zaostaja veliko za drugimi deli Tržaškega
zaliva, ki so podobno obremenitev dosegli že prej.
Kdaj smo s tem v zvezi strokovno upravičeni govoriti ne le o
onesnaženosti obravnavanega pokrajinskega okolja, temveč tudi o načetem
oziroma porušenem ravnotežju, o občutljivosti in degradaciji okolja, njegovi
preobremenjenosti itd. Ali sta Tržaški, zaliv in z njim slovensko morje,
preobremenjena, degradirana ali le onesnažena, ali pa so med posameznimi deli
tolikšne razlike, da še lahko govorimo vsaj o lokalno čistem morju, ustreznem
ne le za turizem, temveč tudi za bolj zahtevno školjkarstvo in marikulturo
sploh?
Ko obremenjevanje Tržaškega zaliva analiziramo kvantitativno, v razmerju
med obrežjem kot virom in zalivom kot posledico, bi pravzaprav pričakovali še
večjo onesnaženost morja. Ob Tržaškem zalivu živi namreč preko 400.000
prebivalcev, na km 2 preko 3000, na kilometer obale preko 1000, poraba pitne
vode dosega 300 l/os/dan in temu ustrezna je količina odplak. Zelo visoka je
poraba najrazličnejših industrijskih izdelkov, vključno z ekološko najbolj
spornimi (pralni praški, kemična sredstva itd.), izredna je poraba naftnih
derivatov, impresivno je število avtomobilov (preko 150.000), zelo gosta sta
prometno omrežje in promet (Stat. letopis, 1986, Compendio statistico, 1971).
Ce vse to primerjamo z velikostjo zaliva in količino vode v njem, spoznamo, za
kakšno obremenitev pravzaprav gre. Kaže, da pri Tržaškem zalivu ne moremo
govoriti o ekološki občutljivosti, kakor pogosto slišimo, prej obratno. Očitno se
v njem odvija dvoje precej intenzivnih procesov - intenzivno onesnaževanje
na eni in prav tako intenzivno samočiščenje na drugi strani. Odkod tolikšna
samočistilna sposobnost Tržaškega zaliva, ki je po obsegu in količini vode
vendarle skromen? Vzroke je očitno treba iskati vsaj v dveh lastnostih zaliva.
Prvič v njegovih celinskih potezah, vključno s plitvostjo ter s tem povezano
polimiktičnostjo zaliva, torej v njegovi strukturi sami. Drugič v izmenjavi
vode, brez katere bi bila degradacija zalivskega morja še veliko večja. Ker pa
izmenjava vode ne koleba le preko leta, temveč tudi od leta do leta, se
spreminja tudi samočistilna sposobnost in s tem občutljivost. Očitno je ob
nižkih že načeta, kar se kaže navzven med drugim tudi v "cvetenju morja".
Zaradi plitvosti je Tržaški zaliv brez kritične mase, kakršno imajo globlji
deli Jadrana, kar pa je zanj dvorezno. Njegove oceanološke lastnosti zato bolj
kolebajo in so tudi manj zanesljive, kakor v globljih in bolj odprtih delih
Jadrana. Kakor kažejo podatki morskih postaj v Trstu, Piranu in Rovinju
(povzeto po Bičaniču 1989), upravičeno sklepamo na morda pojemajoče
splakovanje slabše globinske zimske vode v Tržaškem zalivu in SZ Jadranu
sploh. Podobno koleba vpliv Pada, ki je daleč največji vir onesnažene vode v
tem delu Jadrana. Odtod tudi degradacijska asimetrija SZ Jadrana, okrepljena z
anticiklonalnim kroženjem vode, izhajajočim iz srednjega dela pred padsko
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delto (Vučak 1985, Jerlov 1958).
Okrepljeni pojavi onesnaženosti so v zadnjem času, kakor je videti, prej
povezani s kolebanjem omenjenega vodnega sistema, ki pripomore k
evtrofikacijskim procesom v tem delu Jadrana, kakor z naraščajočim
onesnaževanjem, ki se v zadnjih letih ni bistveno povečalo.
Interferenca celinskih in maritimnih vplivov ter njeno kolebanje preko leta
in še bolj med leti je za Tržaški zaliv pomembnejša kakor za globlje in bolj
odprte dele Jadrana. Ko govorimo o preobremenjenem okolju ob slovenski
istrski obali zaradi obsega in strukture njene gospodarske in druge
usmerjenosti, velja to le relativno, namreč za razvoj na sedanji predekološki
stopnji, ki se kaže bodisi v ekstenzivnosti gospodarstva ali v suburbanizaciji.
To pa pomeni, da so možnosti nadaljnjega razvoja odprte z intenzivno
okoljevarstveno komponento, ne pa s kakršnimkoli omejevanjem.
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UDK 911.7(497.12-14/-15)=863
DIMENZIJE TRŽAŠKEGA ZALIVA IN SLOVENSKEGA MORJA TER
NJIHOV REGIONALNI POMEN
Darko Radinja
Članek postavlja v ospredje razsežnosti Tržaškega zaliva in tistega dela, ki
pripada matični Sloveniji. Izhaja iz tega, da dosedanji industrijski in drugi
gospodarski razvoj ob Tržaškem zalivu v marsičem prerašča njegove
dimenzijske zmogljivosti, zlasti pokrajinsko ekološke. Perspektive nadaljnjega
razvoja in pokrajinske preobrazbe so zato veliko bolj v kvalitativni rasti kakor
kvantitativni, kar velja v polni meri seveda tudi za njegov istrski, slovenski
del. S tega vidika so njegove dimenzije v okviru celotnega Tržaškega zaliva
tudi prikazane.
Površina zaliva
Zaradi prvovrstnega geografskega, zlasti prometnega položaja Tržaškega
zaliva so nadpovprečno dragocene že njegove razsežnosti. Oglejmo si zato,
kakšne so pravzaprav zalivske dimenzije, še posebej, ker jih geografska
literatura doslej še ni sistematično obravnavala.
Če ga omejimo z vhodom na črti Savudrija-Gradež (Grado), širokim 21
km, obsega Tržaški zaliv 551 km2. Gradeška laguna je pri tem izvzeta. 1 Zaliv
obsega potemtakem manj kot tri odstotke matične Slovenije (2,7 %) in manj
kot pol odstotka Jadranskega morja (0,4 %). Tudi v primerjavi s
submediteransko Slovenijo (1656 km2), ki po Ilešiču (1958) sega v notranjost
do Visokega kraškega roba, je zaliv trikrat manjši, v primerjavi s pravimi
submediteranskimi pokrajinami (mezoregija V B) pa dvakrat.2 Širša primerjava
kaže, da je Tržaški zaliv štirikrat manjši od Slovenskega alpskega sveta (2317
km2), ki je sicer naša najmanjša makroregija. Lažje ga zato primerjamo s
submezoregijami, recimo s skoraj enako velikim "Tolminskim hribovjem s
srednjo dolino Soče" (562 km2) ali s subpanonskim Goričkim (511 km2),
medtem ko je Škofjeloško-Polhograjsko hribovje (748 km2) že precej večje.
Glede na najbližje pokrajine je Tržaški zaliv nekoliko manjši od sosednjega
matičnega Krasa (560 km2) in prav tako od Tržaškega in Koprskega primorja
(upravno vzeto) skupno. Prvo obsega namreč 211 km2 in drugo 346 km2. S
tržaškim zaledjem na severozahodni strani zaliva vred pa je razmerje med njim
in neposrednim obrobjem še manj uravnovešeno. V celoti vzeto je torej Tržaški
zaliv manjši celo od najbližjega obrobja, kaj šele od širšega zaledja. Ze ta
razmerja kažejo, kako malo obsežna je pravzaprav zajeda, s katero Jadransko
morje posega najgloblje v kopno, zato pa je toliko pomembnejša in prostorsko
dragocena.
Poleg plitvosti in višjega obrobja je že skromni obseg Tržaškega zaliva
1

Dosedanja literatura (Melik 1960) navaja po Merzu (1912) večjo površino - 582 km2. Razlika gre verjetno na račun
severozahodnega, lagunskega dela. Tu zbrani podatki o površini Tržaškega zaliva in njegovih delov slonijo na planimetriranju jugosl.
topogr. kart različnega merila (1:190000, 1:50000 in 1:25000), ki sta ga po večini opravila P. Markelj in S. Špilar.
2
Ta in naslednje regije so pojmovane po že omenjeni llešičevi fiziognomski regionalizaciji Slovenije.
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poglavitni vzrok, da klimatski (maritimni) vplivi ne segajo daleč na kopno.
Značilna je sicer razlika med padavinskimi in termičnimi vplivi, saj so prvi
neprimerno širši od drugih. Ko pa se morje v zalivu ne bi obnavljalo, bi bili
maritimni vplivi še šibkejši. Nazorna je primerjava z Ohridskim jezerom, ki
vsebuje nekajkrat več vode od Tržaškega zaliva, vendar so prav zaradi
osamljenosti njegovi vplivi na okolico skromnejši. Očitno je, da se klimatska
funkcija Tržaškega zaliva s prometno sploh ne more primerjati. Ko govorimo o
skrajnem odrastku Jadranskega morja kot zalivu, je v ospredju hidrografska in
ne prometna (položajna) oznaka, sicer bi bilo ustrezneje govoriti o Jadranskih
(Tržaških) vratih.
Največkrat govorimo o vplivih morja na kopnem, manj obratno. Toda pri
Tržaškem zalivu enako opravičeno govorimo tudi o njegovih kontinentalnih,
pravzaprav subkontinentalnih potezah. Ne le zaradi njegovega položaja
(globoke zajedenosti v kopno), temveč tudi plitvosti in višjega obrobja, pa
seveda zaradi njegove kopne razvojne faze sploh.
Njegovo kontinentalnost slabi poleg odprtosti tudi izoblikovanost, saj je
zaliv nekaj globlji (daljši) kot širši (1:1,3). Razmerje sicer ni takšno, kakor pri
Jadranu (1:4), vseeno pa je izrazito. Zaliv je tako približno trikrat obsežnejši
(3,2-krat) od polkroga, katerega premer ustreza vhodu v zaliv (Risba l) 3 .
Za kontinentalnost zaliva je nadalje odločilna razsežnost kopnega zaledja.
To se na dveh straneh (kraški in soški) razširja daleč na celino, ki je zato
večstokrat obsežnejša od zaliva. Edino na istrski strani je zaledje manjše, ker
je pač polotoško, vseeno pa od zaliva nekajkrat večje (5,7-krat).
Dimenzije Tržaškega zaliva
Območje

Površina
Delež
Delež
Razmerje
km2 cel. zaliva obrob, dela polkrog-zaliv1
%
%
Celotni zaliv
SSI
100
1:2,8
osrednji del2 474
86
obrobni del
77
14
slovenski del3 180
32,7
Stranski zalivi
19
Piranski z.
24,5
1:1,9
3,4
Koprski z.
18
3,2
23
1.1,3
Miljski z.
17
13
1:2,1
2,4
Tržiški z.
24
4,4
32
1:1,2
-

•

-

-

-

-

-

1

Razmerje med polkrogom na vhodu v zaliv in njegovo površino
Priobalni, v stranske zalive razčlenjeni del
3
V okviru matične Slovenije
Tržaški zaliv je precej pravilne, v bistvu pravokotne oblike (20 X 24 km),
izoblikovan tako, da obsega osrednji, nerazčlenjeni del več kot štiri petine
celotne zalivske površine (474 km2 ali 86 %), obrobni, v zalive razčlenjeni del
pa sedmino (77 km2 ali 14 %) (tabela). Večina zaliva je zato odprta in
vetrovom na široko izpostavljena. Še posebno, ker je ta na glavne smeri
orientiran diagonalno. Njegova prednja in zadnja stran sta tako skladni z
dinarsko smerjo, obe stranski pa nanjo pravokotni. Zaliv je s tem izpostavljen
prevladujočima vetrovoma SZ Jadrana - burji s kopnega in jugu (JZ vetru) z
nasprotne, morske strani. Ni naključje, da so pristanišča skrita v stranskih
2

3

Po definiciji Mednarodnega pomorskega urada v Monacu mora namreč morska zajeda, če naj velja za zaliv, presegati površino
pripadajočega polkroga, katerega premer je zalivski vhod.
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zalivih, razen tržaškega, ki ima glede na zaliv štirikrat daljše privetrje
(privetrišče) segajoče do padske delte. Pristanišča so zato morali opremiti z
obsežnimi valolomi, saj je prevladujočim vetrovom najbolj izpostavljeno.
Dolžina in razčlenjenost zalivske obale
Zaradi skoraj kvadratne oblike so vse strani zaliva približno enako dolge,
v zračni razdalji od 19 do 24 km. Njihova dolžina je izračunana tako, da je
Tržiški zaliv v celoti prištet k severozahodni obali, Miljski zaliv pa
jugovzahodni. Kraška obala, med Devinim (Duino) in Tržaškim rtom Sv.
Andreja, je zato nekaj krajša, soška, do Gradeža (Grado), in istrska, do
Savudrije, pa sta daljši (Risba 2).
Pri dejanski dolžini obale niso upoštevane spremembe, povezane s
pristaniškimi nasipi, pomoli, solinami in drugimi preureditvami. Z njimi vred
je razčlenjenost morskih bregov sicer za petino večja, kar kaže na visoko
stopnjo njihovega preurejanja. Po naravnem poteku pa je celotna zalivska
obala dolga 125 km, kar je skoraj dvakrat več od zračne (1:1,98). Najmanj
razčlenjena je severovzhodna, dinarska obala (kraška), ki je le za petino daljša
od zračne (1:1,19), za dve tretjini od zračne je daljša severozahodna (soška)
obala (1:1,6), medtem ko je jugovzhodna (istrska) od zračne trikrat daljša
(1:2,9). Na severozahodni strani zaliva ni upoštevana notranja, lagunska obala.
Z njo vred pa razčlenjenost nižinskih, akumulacijskih bregov na SZ, ne
zaostaja za istrskimi, razlike med njimi so genetske oziroma tipološke. Medtem
ko je soška obala drobno razčlenjena, je istrska grobo. Prva ima razčlenjenost
lagunsko-deltaste obale, druga riaške.
Morskih bregov seveda ne kaže vrednotiti le po dolžini, temveč tudi po
strukturi in funkciji (ekspoziciji, dostopnosti, opremljenosti itd.). Med
otipljivimi kazalci je nedvomno obseg njihove izrabe. Ni naključje, da je ob
Tržaškem zalivu zelo malo naravne obale, manj kot četrtina. Še največ jo je na
soški, nižinski strani (skoraj polovica), veliko manj na istrski (približno petina),
najmanj na kraški (dvajsetina). Ker je kriterij "naravnega" brega lahko sporen,
je značilnejši zrcalni podatek, da je namreč takšno ali drugačno izrabo mogoče
zaslediti na več kot štirih petinah zalivskega brega. Toda povsod, tudi na
najbolj odmaknjenih oziroma najtežje dostopnih delih spremlja zaliv proga
naplavljenih odpadkov, ki pa so tudi alohtonega izvora, posledica živahnega
morskega prometa.4
Globina zaliva in količina vode v njem
Zelo značilna lastnost Tržaškega zaliva je njegova plitvost, saj pokriva dno
le tanka plast vode, debela povprečno nekaj manj kot 19 m (18,7 m). Druga
značilnost je ta, da je zaliv enakomerno plitev. Ves osrednji del, ki obsega štiri
petine, je od povprečja globlji ali plitvejši kvečjemu za kakšen meter. Je
takorekoč povsem gladka ravnina, podobna sosednji Soški nižini, saj je tudi
njeno nadaljevanje. Zalivsko dno sestavlja namreč dobro ohranjena fluvialna
akumulacija, ki jo je morje zalilo šele v holocenu, pred komaj nekaj tisočletji.
Zato je relief med najbolj izrazitimi kontinentalnimi zalivskimi potezami.
Postavimo lahko ugotovitev - kakršno je sosednje kopno, takšno je tudi
zalivsko dno: ob višji obali strmo, ob nižji položno. Ni naključje, da je zaradi
4

Pri raziskavah Tržaškega zaliva smo sredi njega, kjer potekajo glavne ladijske poti, naleteli na plavajoče polivinilne vreče
odpadkov, nedovoljeno vržene z ladij, le nekaj milj predno priplujejo v pristanišče ali potem, ko izplujejo iz njega. Stemse jih
brez stroškov znebijo.
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akumulacije soške delte najplitvejša vsa severozahodna polovica zaliva, ki
nikjer ne doseže povprečne globine. Izobata 20 m obkroži le vzhodno polovico
srednjega dela zaliva (Risba 3). Fosilizirane fluvialne oblike najbolj kaže šele
drobna izoblikovanost dna (Rossi in drugi 1968).
Značilna je arealna razporeditev globin, katerih deleži se navzdol
povečujejo. Medtem ko do 5 m globokem dnu pripada le slaba desetina (8,9 %)
vsega zaliva, pripada 5-10 m globokemu dobra desetina (11,1 %), 10-15 m
globokemu skoraj šestina (15,9 %) in 15-20 m globokemu dnu blizu petine
(19,5 %). Globine 20-25 m, ki so osredotočene v vzhodni polovici zaliva,
zavzemajo kar 44 %. Največje globine (nad 25 m), ki pa jih je komaj za pol
odstotka (0,6 %), po D'Ambrosiju (1969) pa več, niso sredi zaliva, temveč tik
ob istrski obali. Gre za drobne, lokalne poglobitve blizu Piranskega in
Savudrijskega rta, podobne vrtačam. Prva je nekaj sto metrov SZ od Pirana,
kjer se dno poglobi do 34 m 5 , druga, v podobni oddaljenosti od obale je
severno od Savudrijskega rta, kjer se dno poglobi celo do 40 m. To je hkrati
največja doslej ugotovljena globina, ki je še na notranji strani zalivskega
vhoda, a izven slovenskega morja, vendar jo najnovejše raziskave prav tako
niso potrdile.
Plitvost je nedvomno zelo značilna poteza Tržaškega zaliva. Odtod ne
izvirajo le njegove, precej krepke kontinentalne poteze, temveč tudi ekološka
občutljivost. Plitvost je tudi družbenogeografsko neposredno pomembna, saj so
globine soodločale celo o sedanji državni razmejitvi zaliva. Kajti zalivske
globine so tudi navtično pomembne. Ko so v šestdesetih letih, po
onesposobljenosti Sueškega prekopa zaradi vojne, začeli nafto z Bližnjega
vzhoda prevažati okrog Afrike, so gradili, da bi prevoz pocenili, čedalje večje
tankerje, tudi z nosilnostjo več stotisoč ton ter ugrezom 15 do 20 m in več.
Takšne pa so tudi globine osrednjega dela Tržaškega zaliva, ki so zato postajale
navtično kritične, čeprav tako velikih ladij v Tržaški zaliv še ni bilo. V
sedemdesetih letih je naftna kriza, gradnjo gigantskih tankerjev sicer zavrla,
toda sredi teh let je z osimskimi sporazumi prišlo do tega, da meje med obema
državama niso začrtali ekvidistančno, po sredini zaliva, temveč "navtično" ter
jo potisnili proti istrski obali tako, da je onstran nje ostala proga z globinami
preko 20 m (Osimski sporazumi, Koper 1977). S tem imajo ladje ne le
udobnejši dostop do tržaškega pristanišča in Miljskega zaliva, ne da bi pri tem
prečkale jugoslovanske teritorialne vode, temveč je možna plovba tudi
največjim ladjam (do 250 000 ton nosilnosti z ugrezom 17 m, z malenkostno
poglobitvijo na krajši razdalji pa celo ladjam do 300 000 ton in ugrezom do
19 m). Vse to sicer sploh ni aktualno, kajti naravne globine Miljskega zaliva,
kjer je naftna luka ustrezajo le za precej manjše ladje. Po D' Ambrosiju (1969)
pa je razširjenost večjih globin sredi zaliva sploh obsežnejša. Toda ne glede na
to se je že tako in tako izredno skromen delež slovenskega morja še dodatno
utesnil, vsaj za desetino.
Zaradi plitvosti vsebuje Tržaški zaliv zelo malo vode, kar je njegova
druga, nič manj značilna poteza. Glede na velikost (551 km 2 in povprečno
globino (19 m) ne premore več kot 11 km 3 vode, kar je manj kakor v
marsikaterem jezeru. Ohridsko jezero ima npr. 4,6-krat več vode. Tudi zaradi
tega so kontinentalne poteze Tržaškega zaliva izrazitejše.
5

Po nekaterih topogr. kartah naj bi bila globina 37 m, a je povojne raziskave niso potrdile.
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Slovensko morje
Ko govorimo o deležu, ki ga ima matična Slovenija v Tržaškem zalivu, gre
pravzaprav za več razsežnosti. Po zračni razdalji je slovenska obala dolga
nekaj manj kot 20 km (tretjina vse zalivske), dejanska razdalja pa je zaradi
njene razčljenjenosti za več kot dvakrat
daljša - 43 km (tretjina celotne).6
Naslednje je dolžina meje, ki omejuje slovensko morje navzven. Ta morska
meja je dolga okoli 40 km, od tega z Italijo dobra polovica (23 km), medtem
ko je morska meja s Hrvatsko doslej le nakazana.
Del Tržaškega zaliva, ki je v okviru matične Slovenije, sestavljata v bistvu
dva zaliva, toda v celoti le Koprski, medtem ko pri Piranskem zalivu pripada
leva stran njegove obale Hrvatski, s tem pa tudi del zaliva. Ta pa očitno ni
razdeljen ekvidistančno, kajti na topogr. kartah poteka meja tik pred
savudrijsko obalo, medtem ko od Savudrijskega rta navzven sploh ni začrtana.
Prezreti torej ne smemo, da poleg Italije in Slovenije sega v Tržaški zaliv tudi
Hrvatska, čeprav močno obrobno, saj odpade nanjo bržkone le nekaj odstotkov
vsega zaliva, kar pa doslej še ni precizirano (Risba 4).
V nakazanem obsegu pripada jugoslovanskemu delu Tržaškega zaliva okoli
200 km 2 , od tega Sloveniji približno 180 km 2 , kar je nekaj manj kot tretjina
vsega zaliva. Od tega odpadejo na osrednji, odprti del zaliva dobre štiri petine
(82 %) in na priobalni, v stranske zalive razčlenjeni del, slaba petina (18 %).
Arealno je morja, ki pripada matični Sloveniji, manj od povprečne velike
slovenske občine. Ustreza približno površini ljutomerske (179 km 2 ) ali
velenjske (182 km 2 ), je pa precej manjše od koprske (273 km2). V primerjavi
s slovenskimi fiziognomskimi enotami je slovensko morje manjše od Pivke
(216 km 2 ) in dvakrat manjše od povprečno velikih fiziognomskih
submezoregij Slovenije (422 km 2 ).
Glede na površino in globino hkrati je v slovenskem delu Tržaškega zaliva
manj kot 4 km 3 vode (3,7 km3), kar je sicer 2,8-krat več kakor npr. v
Bodenskem jezeru (1,4 km3), vendar skoraj 14-krat manj kakor v Ohridskem
(50,5 km 3 ). Makedonija ima potemtakem več jezerske vode, kakor Slovenija
morske. V primerjavi z Bohinjskim jezerom, ki spada med drobna, je v našem
morju le 37-krat več vode.
Sklep
Med najosnovnejše poteze morja, obale in obrežja, ki so v okviru matične
Slovenije, spadajo nedvomno njih dimenzije, ki že same po sebi, še zlasti
zaradi položaja, pokrajinske strukture in ekološke občutljivosti območja,
terjajo gospodarski in sploh celotni razvoj, ki bo tudi po pokrajinski
preobrazbi skladen in vsestransko smotrn. Kajti prav prostorska stiska je med
glavnimi vzroki oziroma razlogi za sedanja razvojna neskladja ter ekološko
preobremen je vanje zalivskega morja in obrežja. Prav zaradi tega osvetljuje
sestavek dimenzijsko stran celotne problematike. Nadaljnji razvoj naj bi se že
zaradi tega moral v večji meri preusmerjati od kvantitativne rasti v
kvalitativno, ki naj bi bila vsestransko, torej tudi ekološko usklajena in
uravnotežena.
6
Zaradi različnega upoštevanja antropogeno spremenjenih delov obale, npr. pri Škocjanskem zalivu, navaja literatura različne
podatke o njeni dolžini, od 42 do 46,S km.
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PODVODNI RELIEF TRŽAŠKEGA
NARAVNE DEDIŠČINE

ZALIVA

IN

VAROVANJE

Milan Orožen Adamič
Predstavljene so poglavitne značilnosti podvodnega in obalnega reliefa
Tržaškega zaliva, kar naj bo eno od izhodišč za smotrnejšo rabo in usklajevanje
različnih interesov izrabe. V zaključku je pregled v letu 1990 zavarovanih
podvodnih območij.
Ob različnih priložnostih se je pokazalo, da so predstave o izoblikovanosti
podvodnega reliefa v Tržaškem zalivu ob slovenski obali zelo skromne in
pomanjkljive. Enostavnejše potapljaške tehnike (potapljanje s stisnjenim
zrakom) so se uveljavile in postale široko uporabne šele v zadnjih desetletjih.
Vzporedno s tem so zrasli v Sloveniji številni potapljaški klubi, v katerih se
sistematično goji potapljanje. Skupaj s tovariši iz Društva za raziskovanje
morja (Ljubljana), katerega član sem vse od leta 1965, smo se potapljali v
Tržaškem zalivu in to na obeh straneh meje. Prav iz teh potopov, pogovorov o
morju in svetu pod njim je nastalo to pisanje. Glavni namen prispevka je
osvetliti poglavitne poteze podvodnega površja Tržaškega zaliva in opozoriti na
nekatere posebnosti.
A. Melik (1960) je v opisu slovenskih pokrajin v četrti knjigi "Slovensko
Primorje" podal oris Tržaškega zaliva, ki ga je očividno izdelal s pomočjo
obstoječih pomorskih kart in navajanjem izsledkov proučevanj nekaterih
starejših raziskovalcev. V povezavi s proučevanjem geomorfologije Koprskega
Primorja se je podvodnega reliefa dotaknil tudi M. Šifrer (1965). Ob
proučevanju poplavnih področij Rižane, Badaševice, Dragonje in Drnice sta
posredno obravnavala podvodni relief tudi D. Plut (1980) in M. Orožen
Adamič (1980). O klifih je pisal I. Gams (1970).
Tržaški zaliv je od Jadranskega morja nekako ločen s črto, ki povezuje
Savudrijski rt z Gradežem (Grado). Celotna obalna črta Tržaškega zaliva je
dolga približno 130 km, od tega je po podatkih Katastrskega urada v Kopru
Slovenska obalna črta dolga 46,6 km. Za slovenski del obale je značilno, da jo
uvrščamo med med obale riaškega tipa. Kopna dolžina obale Jadranskega morja
(jugoslovanski del) znaša 3.737 km (Buljan, Zore-Armanda, 1971, 138).
Obalna črta v katero so vključene tudi obale otokov pa je ddolga kar 7.867
km. Slovenska obala je le majhen del (0,59 %) celotne jugoslovanske obalne
črte. Površina Tržaškega zaliva je približno 570 km 2 . Najdaljše diagonale tega
mnogokotnika so me seboj oddaljene približno 33 km. Ob lepem vremenu in
dobri vidljivosti so to razdalje, ki jih z vzpetin ob obali lahko opazujemo s
prostim očesom in brez večjih težav dojamemo velikost in izoblikovanost obal
Tržaškega zaliva.
Globina morja v osrednjem delu Tržaškega zaliva ni nikjer večja od 25 m.
Zanimivo je, da največje globine morja v Tržaškem zalivu niso v sredini
temveč na njegovem obrobju ob naši obali. Te so ob rtu Savudrija (najbolj
zahodna točka Jugoslavije) -40 m in ob Piranski Punti (rt Madona) -37 m.
Navedbe o teh dveh največjih depresijah so na različnih pomorskih kartah
nekoliko različne. Odstopanja od teh navedenih največjih globin so na novejših
pomorskih kartah tudi za 10 in več % . To najnižjo točko ob slovenski obali,
ki je znotraj teritorialnih voda, so potapljači imenovali "povodni Triglav". Na
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priloženi karti je na osnovi meritev ob potopih približno vrisana 30 metrska
izobata. Doslej najpodrobejšo batimetrično karto Piranskega zaliva je s
sodelavci izdelal U. Ranke (1974), ki jo je objavil v študiji o sedimentih
Piranskega zaliva. Na njej je ob Savudriji vrisana 35 metrska izobata in pri
Piranu 32,5 metrska izobata, kar potrjuje že opisane ugotovitve o največjih
globinah v Tržaškem zalivu.
Z ozirom na litološko osnovo imamo v slovenskem delu Tržaškega zaliva
naslednje tri poglavitne tipe obal in morskega dna ob njih:
a.) apneniške obale (11 %; apnenci paleocenske, turonske in deloma albijske
starosti, geološka katra Trst 1:100.000),
b.) flišne obale (60 %; srednji eocen) in
c.) obale z aluvialnimi in holocenskimi sedimenti (29 %).
Ti litološki tipi so v osnovnih črtah značilni tudi za ves ostali del jugoslovanske obale. Za razliko od slovenske, je ob naši jadranski obali največji delež
apneničavih obal. Razumljivo je, da se litološka osnova ob obali močno kaže
tudi v neposrednem obalnem pasu pod vodo. Na priloženi karti smo posebej
označili vsakega od navedenih tipov obale. Pas podvodnega površja od obalne
linije navzdol, kjer je pod vodo mogoče zasledovati apnenec in fliš, je razmeroma ozek in omejen na nekaj deset do 100 metrov. V globini med 10 in 15
metrov ob apneniških in flišnih obalah povsod naletimo na osrednje akumulacijsko ali sedimentno dno, kadunje zaliva. U. Ranke (1974) je podrobno proučeval sedimente v Piranskem zalivu. Z ozirom na utežnostne deleže gline,
mulja in peska je razdelil Piranski zaliv v 7 različnih sedimentnih območij.
Osnovna značilnost je, da je v bližini akumulacijsko najintenzivnejšega nanašanja s kopna ob sečoveljskih solinah (Dragonja in Drnica) prevladujoč delež
gline in mulja. Peska v tem območju ni. Proti zunanjim delom Piranskega zaliva postopoma upada delež gline in mulja, hitro pa narašča delež peska. V
območju okrog Brajd, to je že povsem izven Piranskega zaliva (2 do 3 milje od
obale), ne zasledimo več gline in mulja. Ob apneniških obalah je delež peska v
sedimentnem dnu večji kot ob flišnih obalah.
Osrednja uravnava s peščenim dnom je bolj ali manj povsem ravna in je
do 25 metrov globoka. To je skoraj povsem ravna, okrog 10 km široka ploskev
z zelo majhnimi višinskimi razlikami. Dvajset metrska izobata je linija, ki
povezuje med seboj prečno čez zalive najbolj izpostavljene rte. Ob rtoma
Savurija in Madona (Piran) je potek te izobate na severni strani rtov usločen v
zaliva. Ob teh dveh, v Tržaški zaliv najgloblje segajočih rtih, je na karti vrisana
tudi 30 metrska izobata. Ob rtih so morski tokovi zaradi reliefne ovire znatno
močnejši kot ob ostalih delih obale. V tem delu Jadrana je prevladujoč morski
tok ob Istrski obali navzgor in dalje proti Trstu s hitrostjo 0,8 vozla. V
nasprotni smeri se občasno uveljavlja nekoliko šibkejši tok z 0,5 vozli. Pri
potapljanju na rtih smo mnogokrat ugotovili, da so tu tokovi močnejši kot
drugod. Pogosto smo opazili tudi menjavo smeri tokov od SV na JZ ali obratno.
V i d e t i je, da je prevladujoča smer toka v tesni povezavi z bibavico, ki je v
tem delu Jadrana največja in povprečno okrog 96 cm (Buljan, Zore-Armanda,
1971, 106). To je približno kar 5 % debeline vodnega sloja. Zato ni nič
presenetljivega, da smo pogosto opazili spremembo smeri toka z globino, kjer
se je 10 ali 15 globoko, uveljavila površinskemu toku nasprotna smer, kot neke
vrste povratni ali kompenzacijski tok. Posebej je treba podčrtati, da je zaradi
plitvosti Tržaškega zaliva smer in jakost tokov v tesni povezavi s trenutno
vremensko situacijo. Ob močnem in dolgotrajnejšem jugu prihaja do narivanja
morske vode v zaliv in zabeležene so izredno visoke plime, tudi do 2 metra in
več nad normalo (Bernot, 1970; Izveštaj... 1977). Ob takih izjemnih situacijah
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pogosto prihaja do poplav v obalnem svetu v mestih Piran, Izola in Koper (Titi,
1983). Z lokalno močnejšimi morskimi tokovi, ob obeh najbolj izpostavljenih
rtih si razlagamo nastanek obeh večjih depresij - kotanj v sedimentnem dnu.
Na teh mestih smo mnogokrat opazovali izredno moč toka, ki kot reka nosi s
seboj posamezne organske in anorganske delce. Na obrobju kotanje nastajajo
pravi grebeni - nasipi, ki se občasno premikajo in preoblikujejo. Prav s tem si
razlagamo nastanek obeh depresij. O tem nas prepričuje tudi dejstvo, da je
naklon seimentnega dna ob rtih neobičajno velik. Za vso ostalo površino,
prekrito s sedimenti, je značilno, da je uravnana ali pa ima od obal proti
osrednjim delom zaliva le minimalni nakloni. V Koprski zaliv pritekata Rižana
in Baševica, v Strunjanskega Strunjanski potok ter v Piranski zaliv Fazan,
Jernejski potok, Drnica in Dragonja. Vse te vode, ki imajo obsežno in
večinoma lahko erodibilno flišno zaledje, plavijo v morje velike količine
materiala. Ker pa imajo vse te vode, zaradi izrazito hudourniškega značaja,
občasno zelo veliko vode občasno tudi poplavljajo (Orožen Adamič, 1980;
Plut, 1980). Z ozirom na velikost posameznega pritoka se je postopoma
oblikovala večja ali manjša aluvialna holocenska ravnica z značilnimi lagunami
ob morju. Ti plitvi deli obale so že stoletja izjemno močno preoblikovani s
solinami. Danes so mnoge površine nekdanjih solin opuščene, zasute in
uporabljene v druge namene. Ob tem pa velja opozoriti, da je tu nevarnost
kombinacije rečnih in morskih poplav precejšnja. Najprej so opustili soline pri
Kopru, ki je bil nekdaj otok in soline pri Izoli, po vojni pa soline pri Luciji in
del solin v Sečovljah. Deloma so regulirali Rižano, Badaševico, Dragonjo in
Drnico. Vendar vsa ta prizadevanja niso dala pričakovanih rezultatov, ker so
posvečali premalo pozornosti hidrografskemu zaledju - notranjosti in je bil ves
razvoj izrazito usmerjen na razmeroma ozek obalni pas. Do intenzivnejše izrabe
notranjosti prihaja šele v zadnjih letih.
Ob apneniških in flišnih obalah spremlja obrežni podmorski pas
živoskalno dno, ki se v številnih manjših terasah (Šifrer, 1965) pod vodo
spušča v rahlem naklonu do globine med 8 in 10 metri. V tej globini ( 9 + - 1
m) je izrazit pregib s strmejšim skokom, ki sega vse do sedimentnega dna. Prav
ta skok ali rob (to ime se je uveljavilo med potapljači) je najmarkantnejša
oblika v tem tipu obalnega podvodnega reliefa. Naklon tega strmejšega spusta,
ki ima ponekod značaj manjše stene, je lahko tudi do 70° in je na najvišjem
mestu pri rtu Madona do 10 metrov visok. Prav ta skok - teraso v skalnem dnu
v tej globini zasledimo ob celi Jadranski obali. Posebej zanimiva je ta terasa na
zunanjih, tektonsko pogojenih stenah Kornatskega otočja, kjer je v tej globini
meter široka polica v navpični steni. Videti je, da je ta stopnja posledica
daljšega zadrževanja površine morja v tej legi. Ob apneniških obalah, še zlasti
pa na odsekanih strmih podvodnih stenah, je zaradi večje odpornosti kamnine
ta rob izrazito opazen. V flišnem dnu, ki prevladuje ob slovenski obali, je rob
veliko blažji, vendar še vedno močno izrazit. Podvodna priobalna ravnica ali
uravnan zgornji del terase je v flišu zaradi manjše odpornosti kamnine širši kot
v apnencu. V notranjost zalivov, kjer je globina morja manjša, potone rob v
sedimentnem dnu. Thom (1973) je analiziral številne ugotovitve in hipoteze o
nihanju gladine morja. Vsi so si enotni v tem, da je bila med zadnjo
poledenitvijo (37.000 let) gladina morja drugačna in predvsem nižja od
današnje in to od 10 do 30 metrov. Ali je ostanek nekdanje gladine morja
terasa, oziroma rob o katerem govorimo, je še odprto vprašanje; treba bi ga
bilo podrobno proučiti in dokazati. V osrednjem in južnem Jadranu se na
stenah apneniških obal v globini med 30 in 40 m pojavlja večje število jam,
polic, teras, ali podobnih oblik, ki pa niso tako lepo in pravilno ohranjene kot
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terasa v globini 9 + - 1 m. Nesporno lahko govorimo o dveh terasah, mlajšem
in starejšem nivoju morja. V Tržaškem zalivu te globlje terase ni, ker je morje
preplitvo. Največje globine zaliva, kjer bi lahko naleteli nanjo, pa je
zapolnjena s sedimenti in skalna osnova ni odkrita.
Poleg teh podvodnih teras je Šifrer (1965) opozoril še na več priobalnih
uravnav. O tako imenovani "rimski" terasi govore tudi številna arheološka
raziskovanja, kot naprimer pri Žusterni (Izola) kjer je cela vrsta arheoloških
ostankov danes približno 2 m pod morsko gladino. Ta terasa še daleč ni tako
markantna kot "rob", pa vendar jo lahko s pozornim opazovanjem zasledimo na
mnogih krajih. Ena od najbolj verjetnih razlag za to teraso je postopno
grezanje obale.
Vrtač ali skalnih plitvin (Melik, 1960) v Tržaškem zalivu ni, če ne
štejemo nekaj plitvin ob koncu Savudrijskega polotoka, ki sodijo k apneniški
istrski obali. Vse te plitvine Grbo (Gobo*), Jakomo (Jakovlja*), Piranor in Buje
so v globini okrog 10 m i n sodijo v sistem ostankov omenjene terase. Brajde je
razmeroma široko območje v osrednjem delu zaliva, 2-3 milje od obale s
peščenim dnom, brez jasne in ostre omejitve in svojskim podmorskim
ekotipom.
Ob apneniški obali Piranskega zaliva (od Kanegre proti rtu Savudrija) smo
ob potapljanjih opazili tudi manjše, lahko trdimo, občasne podvodne izvire
sladke vode (vrulje). Ti nikakor niso tako izaziti, močni in stalni, kot jih
poznamo na primer v Kvarnerskem zalivu. Videti je, da so ti izviri
nadaljevanje številnih izvirov, ki pritekajo s kraškega terena in jih poznamo ob
sečoveljskih solinah, pod Kaštelom in drugod v tem območju, kjer je stik
apnencev s flišem.
Na italijanski strani Tržaškega zaliva se uveljavljajo podobne značilnosti,
s poglavitno razliko, da flišnih obal skoraj ni. Od Gradeža (Grado) do izliva
Timava v morje so obsežne akumulacijske obale z lagunami in največjim
pritokom Sočo. Od izliva Timava v morje pa vse do Trsta se strmo spušča v
morje apneniška obala Krasa. Tudi tu je pod vodo več izvirov sladke vode. Pod
Nabrežino in pri Miramarskem gradu je po vodo lepo viden rob v globini
okrog 9 m. Pri Devinu so visoki in izredno lepi klifi v apnencu, ki nekoliko
spominjajo na klife, ki jih poznamo na primer na zunanji strani Kornatskega
otočja. Tu se markantna tektonska in litološka ločnica, ki je pri nas vidna nad
Črnim Kalom, spušča neposredno v morje. Rosandra in Osapska reka sta v
Miljskem zalivu oblikovali manjši akumulacijski flišni tip obale, ki se naprej
proti Debelemu rtiču, z manjšimi prekinitvami (zaliv Svetega Jerneja)
nadaljuje v značilnem tipu klifov v flišu. Klifi v flišu so brez dvoma najbolj
markantna obalna oblika obal Koprskega Primorja. Najvišji so na mestih, ki so
najbolj izpostavljeni delovanju morja in vremenskih sil. Ponekod, pri Piranu, v
zalivu Sv. Križa, so skoraj 100 m visoki. Med Koprom in Izolo je spodnji del,
sicer zelo izpostavljene obale - klifa, presekala cesta in v zadnih desetletjih se
je začel hitro zaraščati, spreminjati svojo nekdanjo podobo.
Zaradi tradicionalne in razmeroma intenzivne poselitve obal Tržaškega
zaliva so obsežni deli neposrednega obalnega pasu znatno preoblikovani z
nasipi, pristanišči, itd. Urbanizacija neposrednega obalnega pasu in posegi v ta
prostor so izredno intenzivni. Na mnogih krajih so umetno zasuli obalo in ta
proces se še vedno nadaljuje. Vedno več obale se spreminja v "betonsko"
obalo. Je to res naš cilj? Brez dvoma je to do neke mere potrebno. Vendar
moramo vprašati; Kje je ta meja? Iz takega razmišljanja že pred več kot dvema
desetletjema so nastale prve zamisli in pobude za zavarovanje narave obalnega
pasu in Tržaškega zaliva nasploh (Štirn 1970).
* Imeni Gobo in Jakomo sta udomačeni med slovenskimi potapljači.
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Na kratko smo orisali nekatere poglavitne značilnosti Tržaškega zaliva,
zlasti fizično geografske značilnosti, ki so pomembne za podrobnejše
vrednotenje naravnih danosti. Postopoma se je izoblikovalo več predlogov za
zavarovanje, ki so najbolj celovito predstavljeni v študiji, ki predstavlja
naravno dediščino in naravovarstveno oceno stanja (Svetličič, Križan, 1985).
Doslej je bil pravno realiziran Krajinski park Strunjan, ki je deloma v piranski
in deloma v izolski občini (Odlok ... 1990). Od prvih zamisli do pravne
realizacije tega predloga je poteklo več kot 20 let. V letošnjem letu je prišlo
tudi do razglasitve naslednjih naravnih spomenikov: Jezeri v Fiesi, Rt Madona v
Piranu, park pred hotelom Palače v Portorožu, grič Stena v dolini reke
Dragonje in reka Dragonja s pritoki. Od predloga do realizacije zaščite za
podvodni naravni spomenik ("rezervat") Rt Madona v Piranu v letu 1983 je
minilo 7 let (Odlok... 1990). Tako imamo danes v slpvenskem delu obale
oziroma njenega odvodnega sveta dvoje zavarovanih območij. K temu moramo
prišteti še prvo zavarovano območje v Tržaškem zalivu (1972), to je podvodni
svet in obala ob Miramarskem gradu. Ob vseh teh dolgotrajnih prizadevanjih,
za zavarovanje z naravovarstvenega stališča najbolj atraktivnih območij, je
nerešenih še vrsta problemov, ki bi jih v najkrajši obliki lahko strnili v
probleme upravljanja, predstavljanja in smotrne rabe prostora. Nekoliko na
boljšem je miramarski park, ki ima upravo s stalno zaposlenimi strokovnimi
delavci, didaktičnim gradivom, programom, itd., česar vsega pa pri nas
zaenkrat še ni.
Tržaški zaliv, ki je razdeljen med dve državi, je majhno robno morje, z
izjemno gosto poselitvijo in koncentracijo zelo različnih interesov, brez dvoma
zelo ogrožen. Zato ne gre podcenjevati celovite ekološke problematike, kot je
v prvi vrsti onesnaževanje morja, kar pa na tem mestu ne bom obravnaval.
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Slika 2. Značilen prečni profil obalnega podvodnega sveta z vrisano rimsko
teraso in "robom".
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UDK 551.463/464(497.12-15)=863
HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI MORJA OB SLOVENSKI OBALI
France Bernot
Avtor najprej obravnava temperature morja pri Kopru-Semedeli in Piranu. Pri
tem ugotavlja, da se dolgoletni mesečni temperaturni povprečki, ki izvirajo iz
različnih obdobij in različnih krajev opazovanja med seboj skoro ne
razlikujejo. Ob izredno mrzlih zimah, predvsem ob ustjih rek, morje celo
zamrzne. Te navedbe ilustrira z dogajanji leta 1929, ko so zaradi močne
ohladitve vodne mase ribe masovno umirale. V zvezi s sanaliteto je
ugotovljeno, da je slanost morja ob slovenski obali večja pozimi in manjša
poleti. Ob določenih vremenskih situacijah (močno zqjžani zračni pritisk,
močen jugo, sizigialna plima) prestopi morje normalno obalno črto in
preplavlja nižje predele Pirana, Izole in Kopra.
Med hidrografskimi značilnostmi našega morja bomo obravnavali njegovo
temperaturo, saliniteto in valovanje v povezavi z vetrovi - katastrofalne plime.
Morje ob slovenski obali je del Tržaškega zaliva, ki spada v plitvo (šelfno)
morsko področje, kar nam pove že pogled na karto izobat. Razen osamljenih
globljih točk v bližini Pirana (37 m) in Savudrijskega rtiča (36 m) ima pretežni
del zaliva globino od 20 - 30 m (Furlanič 1962).
V literaturi je vrsta prispevkov, ki obravnavajo temperaturo morja ob
slovenski obali (Bernot 1959, 1962, 1967, 1971; Perin - Luca 1960). Prvi
povojni podatki so zaradi različnih opazovalnih terminov, ki so se v toku časa
še večkrat spreminjali, medsebojno neprimerljivi (Bernot 1959, 1962). Šele s
pričetkom mednarodnega geofizičnega leta (1. julij 1957) je bil sistem
merjenja temperature morja, smeri širjenja valov in ocenjevanja stopnje
razgibanosti morske površine poenoten in usklajen z mednarodnimi
oceanografskimi in klimatološkimi predpisi in termini. Zatorej bomo v
nadaljnjem uporabljali podatke o temperaturi morja, ki so bili izmerjeni po 1.
juliju 1957 ob slovenski obali v globini 30 cm.
Pred 25. majem 1954 so bile vse meritve temperature morja opravljene v
koprski luki, po tem datumu pa v Semedeli, na pomolu, ki je zapiral vhod v
mandrač (pristan) za manjše čolne. S premestitvijo meteorološke postaje Koper,
ki je bila locirana v Semedeli, na Beli križ nad Portorožem (v 1. 1974) so
prenesli merjenje temperature morja v Piran, na "carinski pomol" ob vhodu v
pristanišče. Tamkaj opazujejo tudi smer in jakost vetra, smer širjenja valov ter
ocenjujejo stopnjo razgibanosti morske površine (valovitost).
Zaenkrat razpolagamo z obdelanimi temperaturami morja za obdobje 1958
- 1985, vendar brez let 1966 in 1967. Nujno je še opozoriti, da podatki do l.
1974 izvirajo iz Semedele pri Kopru, kasnejši pa iz Pirana. Zato tab. 1
prikazuje 8-letne temperaturne povprečke obdobja 1958 - 65 iz Semedele, 10
letne temp. povprečke iz Pirana (1976 - 1985) in temp. podatke obdobja 1968
- 1985, ki izvirajo iz Semedele do leta 1975, nato pa iz Pirana,
povzamemo, da je morje najbolj ohlajeno v mesecu februarju, najbolj ogreto
pa v avgustu. Od marca do avgusta se morje ogreva (doba slo jen ja), nakar se od
septembra do februarja ohlaja (perioda homotermije). Temperaturna ekstrema
nastopata z zamudo približno dveh mesecev za ustreznima solsticijama (Bernot
1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1971).
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Tabela 1. Povprečne mesečne in letne temperature morja iz raznih obdobij v
Semedeli in Piranu.
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
Seplciber
Oktober
November
December
Dolgoletni
povprečel

Semedela
1958-65
9,1
7,9
9,1
12,3
17,1
21,6
23,9
24,3
21,8
18,5
H,9
11,7

Piran
1976-85
8,9
8,1
9,1
11,8
16,3
21,1
23,6
24,0
21,8
18,8
14,8
11,1

16,0

15.8

Semedela-Piran
1968-1985
8,9
8,3
9,1
12,0
16,8
21,2
23,7
24,0
21,8
18,4
14,6
11,0
15,8

Razlike med temperaturnimi povprečki istih mesecev, ki izvirajo iz
različnih opazovalnih obdobij in različnih točk opazovanja so majhne in
zanemarljive, zlasti še, če primerjamo dolgoletne letne povprečke.
Največje razlike med mesečnimi temperaturnimi povprečki ugotavljamo za
maj. Morje je bilo najtoplejše pri Semedeli v obdobju 1958 - 65, najhladnejše
pa v Piranu v obdobju 1976 - 1985.
Obdobje 1968 - 85 zaradi podatkov, ki izvirajo iz Semedele in Pirana
zaenkrat ne bomo komentirali.
Za mesec maj je ob našem morju značilno, da je lahko še zelo hladen,
deževen in vetroven, lahko pa je že zelo poletno topel, suh in miren.
Nedvomno zavisi temperatura morja tudi od tega, kakšen majski oz.
pomladanski tip vremena je prevladoval in kolikokrat v posameznem nizu.
Iz literature zvemo, da se morje pri Rovinju sedem mesecev ogreva
(perioda slojenja), a zimska perioda ohlajanja (perioda homotermije) pa traja
pet mesecev (Marinkovič - Roje 1959).
Iz podatkov o srednji mesečni temperaturi morja ob slovenski obali (tab. 1)
Tabela 2. Terminske ekstremne temperature morja ob slovenski obali v
obdobju 1958-1985 (brez let 1966 in 1967).
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Maks.temp. dne
Min.temp. dne
4. 1961
31. 1963
2,9
11,9
10,9
27. 1959; 27. 1961 3,4
3. 1963
14,8
28. 1977
3,3
2. 1963
19,0
25. 1968
6,6
4. 1963
26.- 27. 1958
10,7
1. 1960
23,6
28,6
25. 1961
14,3
4. 1962
16,9
28,4
1.-2. 1963
5. 1970
17,9
28,6
2. 1958
31. 1959
25,6
4. 1962
16,5
1. 1959
23,4
1. 1961; 3.1957 14,5
25. 1959; 31.
18,4
1. 1961
10,8
24. 1959
5,9
27. 1962
15.5
6. 1961
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V letih 1968-1985 je bila najvišja letna (maksimalna) temp. morja
osemkrat zabeležena v juliju in enajstkrat v avgustu. Pri tem je dodati, da je
leta 1985 znašala najvišja terminska temp. morja 26,7 %, opazovali pa so jo
vse dneve med 29. julijem in 1. avgustom 1985. Zakaj uporabljamo naziv
najvišja terminska (maksimalna) oz. bomo uporabljali izraz najnižja
(minimalna) terminska temperatura? Razlog je enostaven: temperaturo morja
merimo ob treh terminih (07, 14 in 21 uri). Pri tem smatramo najvišjo
izmerjeno vrednost ob kateremkoli terminu za dnevni terminski maksimum,
najnižjo pa za dnevni terminski minimum. Specialnih "ekstremnih"
termometrov v Sloveniji namreč nimamo. Absolutne terminske minimalne
temperature morja se najpogosteje uveljavljajo v februarju (Bernot). V
obravnavanih 18 letih je bila najnižja letna temperatura morja izmerjena 3 krat
v mesecu januarju ter po 8 krat v februarju in 7 krat v marcu. Dvakrat pa se je
zimski hlad zadnjih februarskih dni raztegnil še na začetek marca (1975 in
1983).
V obdobju 1968-85 je znašala najnižja temperatura morja 5,5° dne 7.
marca 1971. Iz starejših podatkov pa povzamemo, da je 31. januarja 1963
znašala temperatura morja samo 2,9° (Bernot 1971). Amplituda med
terminskima ekstremoma (maks. 28,6°, min. 2,9 °) znaša ob naši obali 25,7°. V
daljšem opazovalnem nizu se bodo nedvomno pojavili novi temperaturni
ekstremi. V izredno mrzlih zimah se morje lahko še bolj ohladi. Tako je n.pr. v
februarju 1956 znašala najnižja temperatura morja pri Kopru samo 1,6°. Če
upoštevamo ta podatek, se amplituda poveča na 27,0°. Velike temperaturne
amplitude so značilne za manjša, plitvejša in bolj zaprta morja srednjih
geografskih širin (Ercegovič 1949).
Po 8-letnih dnevnih povprečkih temperature je morje najhladnejše 2.
februarja. Nastop najvišjega dnevnega povprečka je težje določiti, ker je
povprečni dnevni temp. maksimum, ki znaša 25,1° bil dosežen večkrat. Ta
vrednost se češče pojavlja v avgustu, med drugim tudi dva dni zaporedoma (7.
in 8. avg.) in ker ima tudi ta mesec najvišji temperaturni povpreček temperatur
morja v celem letu, se pač odločimo, da nastopa povprečni dnevni maksimum
temperature morja dne 7. avgusta. Zanimivo je tudi vedeti, kdaj se v letu
prvič, oz. zadnjič pojavi določena temperaturna vrednost (temperaturni prag).
Po 8-letnih dnevnih temperaturnih povprečkih se dvigne srednja dnevna
temperatura morja nad 10° dne 30. marca, a pod njo sc prvič spusti šele 7.
januarja. To se pravi, da je povprečno 84 dni v letu neprekinjeno temperatura
morja pod 10° in 281 dni nad njo. Nad 20° se srednja dnevna temperatura
vode dvigne prvič 4. junija, a se potem še večkrat ohladi pod to vrednost. Od
11. junija naprej pa vse do 5. oktobra se srednja dnevna temperatura morja ne
zniža pod 20°. To razdobje znaša torej 116 dni. Dnevi s srednjo dnevno
temperaturo morja nad 25° in več so redki. Po 8-letnih dnevnih temperaturnih
povprečkih doseže morje to stopnjo ogretosti le 20. in 21. julija in 2., 7., 8. in
11. avgusta.
Ne smemo prezreti dejstva, da se ob močnih in dolgotrajnih vdorih
hladnega zreka severni Jadran zelo ohladi. V takih situacijah se - kot piše
Duplenčič (1959) - morje lahko ohladi celo pod 0 ° in zamrzne, zlasti ob rečnih
izlivih. Ob Padski nižini se takrat, zaradi dotoka velikih količin mrzle rečne
vode, lahko pojavlja led. Za primer naj služi leto 1929, Vatova (1929) piše o
njem takole: Izjemno mrzel val, ki je zajel celo Evropo, se je odražal tudi na
temperaturi severnega Jadrana. Zabeležene so bile nizke temperature kot še
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nikoli pred tem. V Rovinju znaša sicer srednja mesečna temperatura februarja
6,3°. Leta 1929 pa je bil februarski temperaturni povpreček 0,7°. Povpreček
najhladnejšega obdobja (med 11. in 15. februarjem 1929) pa -6,7°, absolutni
minimum pa -12,2°. Najnižje temperature morja, 1 nm pred Rovinjem, so bile
zabeležene dne 7. marca 1929: 6,2°. Po tem datumu je pričela temperatura
morja naraščati. Posledice tako močne ohladitve celotne vodne mase je bil
množičen pogin lignjev, brancinov, orad, ribonov in salp. Pogin rib je bil
skoraj popolen, medtem ko je poginilo razmeroma zelo malo jegulj. Le-te so se
namreč že pred nastopom mraza zarile v blato. V zalivih in delih Beneške
lagune, Maranske lagune in Lagune pri Gradežu se je tiste dni pojavil led.
Na temperature vode severnega Jadrana učinkujejo tudi vetrovi. Ob
normalnih pogojih se temperatura morja od enega do drugega dne le malo
spremeni. Temperaturnih skokov navzgor (naglo ogrevanje) skoraj ni. Pogoste
pa so nagle in občutne ohladitve morja, ki jih ob naši obali povzroča burja, ki
se v sunkih zaganja s kopnega in odriva relativno toplejšo površinsko vodo od
obale. Ob takih situacijah nastaja kompenzacijski ascendentni tok, ki dovaja
hladnejšo globinsko vodo na površje. Tako je n.pr. 9. februarja 1956 okoli 13.
ure pričela v Kopru pihati burja, ki je ob 17. uri dosegla jakost 7 po
Beaufort-ovi skali (50-61 km/h). Temu ustrezno se je spreminjala temperatura
morja, ki je tega dne ob 11. uri znašal 5,1°, naslednjega dne ob isti uri še 1,8°,
a ob 19. uri 1,6° (mesečni terminski minimum). Čim je burja popustila, je
pričela temperatura morja naraščati. Podobne razmere so vladale tudi med 20.
in 22. junijem 1956. Takrat je zaradi burje padla temperatura morja od 21,2°
(20.junija 1956 ob 19. uri) na 17,7° dne 22. junija 1956 ob 10. uri. Čim je
burja prenehala, se je morje pričelo ogrevati (Bernot 1959). Takih primerov bi
lahko našteli celo vrsto, saj je burja ob naši obali dominanten veter. Od jakosti
burje je do neke mere odvisna tudi višina morske gladine (Polli 1963). Burja
odriva površinsko vodo od obale, pri čemer se morska gladina znižuje. Vendar
to zniževanje gladine ne povzroča gospodarske škode, medtem ko ob
sizigialnih plimah, zlasti v novembru in decembru, ob ciklonalnih baričnih
situacijah močen jugo nariva vodne mase proti severnoitalski in koprski obali
(Bernot 1969, 1970). Takrat vodne mase ne morejo v pridneni plasti dovolj
naglo odtekati, zato pride do poplav. Ob naši obali takrat morje zalije najnižje
predele Pirana, Izole in Kopra. V Italiji pa so na direktnem udaru juga Benetke
in Trst. Včasih je porast vode miren, drugič ga spremlja rušilno valovje. Tako
je n.pr. v noči od 25. na 26. november 1966, ob zelo znižanem zračnem
pritisku, sizigialni bibavici in močnem jugu, morje zalilo najnižje predele med
Piranom in Trstom. Močno valovanje je uničevalo v pristaniščih vezane čolne,
jih potapljalo ali trgalo z vezi in metalo na kopno, rušilo pristaniške naprave in
pomole ter vdiralo v bližnje hiše (Bernot 1970). Temperatura morja se ob takih
situacijah bistveno ne spremeni.
Polli (1963) je ugotovil, da se ob zmernih južnih vetrovih lahko dvigne
morska gladina v Tržaškem zalivu do 25 cm. Pri zelo močnem jugu (jeseni in
pozimi) pa lahko doseže zvišanje gladine morja do pol metra. Znižanje
zračnega pritiska za 1 mb pa povzroča dvig morske gladine za 1 cm.
Upoštevati je tudi sezonsko nihanje vodostajev, ki so meteorološko pogojeni.
Povprečni mesečni vodostaji so najvišji med oktobrom in decembrom, najnižji
pa med januarjem in marcem.
Leta 1965 je takratni Zavod SRS za raziskovanje morja (sedaj Morska
biološka postaja) v Piranu na sedmih križarjenjih zbirala tudi podatke o
saliniteti morja. Na morski postaji "A-I" pri Piranu, zahodno od Punte so bile
ugotovljene naslednje vrednosti (v °/ 0 0 ).
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Tabela 3. Saliniteta (v °/ 0 Q ) zahodno od piranske Punte v 1. 1965.
Mesec
28.
27.
9.
27.
6.
8.
17.

in

jan.
febr.
apr.
maj
jul.
avg.
nov.

dan

G1 o b i na v met r i h
0
10
20
37,52
37,48
37,45
3 8 , 19
3 8 , 06
3 8 , 10
36,78
37,32
37,66
3 5 , 86
3 6 , 82
37,16
33,77
35,07
37,34
37, 23
3 6 . 26
35.91

Opomba: marca, junija in decembra ni podatkov o slanosti,
V toku leta se saliniteta ob naši obali spreminja. Največja je v februarju (3
°/ 0 0 ), najmanjša pa v poletnih mesecih (julij) Visoko zimsko slanost skušamo
razlagati z dotokom vode iz južnega in srednjega Jadrana, kjer se je poleti
ogrevala in je zaradi možne evaporacije z vodne površine naraščala njena
slanost. Obratno pa zimske padavine in povečani pomladanski rečni dotok iz
Alp, zlasti Pada (Scaccini 1956) in Soče zmanjšujejo saliniteto. Dotok Soče in
njen zaslajevalni učinek je opazen zlasti v Tržaškem zalivu (Perin - Luca
1960).
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UDK 551.58(497.12-15)=863
KLIMA KOPRSKEGA PRIMORJA IN N J E N POMEN
Ivan Gams
V okviru Koprskega Primorja so precejšnje, doslej premalo znane razlike.
Ravnine v dnu dolin imajo zaradi temperaturne inverzije nižje temperaturne
minime. Tudi na vrhu slemen so na ravnem travniškem površju za nekaj stopinj
nižji minimi pri 2 cm kot so ti, izmerjeni pri 2 m višine(izpričanina postaji
Beli Križ). Najtoplejše je obalno gričevje, zlasti v jugozahodnem delu, ki je
bolj zaščiten pred burjo. Zanj veljata postaji Koper in Portorož. Najhladnejše
so fluviokraške uvale pod Čičarijo (postaja Kubed) in Podgorski kras.
Zaradi precejšnjega poletnega padavinskega deficita bo nujno potrebno
povečati namakalne površine, ako bomo želeli, da bi klima imela v kmetijstvu
tolikšno komparativno prednost za celinsko Slovenijo, kot jo ima v turizmu.
Klimo K. P. (»Koprskega Primorja ) poznamo kot najtoplejšo v Sloveniji.
Po Koepenu jo kot edino v Sloveniji uvrščamo med Cfa (najtoplejši mesec nad
22), in ker je januarska temperatura Kopra 4,5°, med sredozemsko. Toda že
stara vremenska postaja Kubed (januarska v letih 1956-85 2,9, julijska 20,6°)
se izmika obema klasfikacijama in nakazuje notranjo klimatsko diferenciranost,
ki je glavni namen tega članka.
Temperatura
Po Arhivu HMZ in literaturi (Biel, 1927, Klimatografija I, Furlan, 1953,
Pučnik, 1980) razpolagamo z naslednjimi podatki.
Posiaia
Trsi 1870-1914
Valdoltra 1903-1913
Korlina 1931-60
Koper 1931-1960
Strunjau 1903-1914
Portorož 1974-1989
Fazan 1902-1909
Sečovlje 1870-1914
Kubed 1931-1960
Kubed 1956-1985

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H
4,1 5,2 8,3 12,4 16,7 20,7 23,4 22,7 19,1 14,4 9,3
3,5 4,7 7,7 12,0 16,5 20,6 23,0 21,9 18,3 13,7 8,8
3,9 5,3 8,3 12,7 16,4 20,0 22,3 22,2 19,2 13,9 9,1
4,5 5,6 8,7 12,7 17,0 20,7 23,3 22,9 19,8 14,4 9,6
4,0 5,2 8,2 13,4 17,9 22,1 24,5 23,5 19,7 14,5 9,2
5,1 5,6 8,6 11,8 16,3 19,9 22,7 22,2 19,3 14,8 9,5
3,6 4,7 7,9 12,1 16,4 20,7 23,0 21,0 18,0 13,7 8,4
3,6 4,6 7,8 12,2 16,8 21,0 23,3 22,3 18,2 13,6 8,6
2,9 4,2 6,9 10,8 15,2 18,8 21,0 20,9 17,6 12,0 7,8
2,9 3,7 6,5 10.4 14,9 18,5 20,6 20.0 16,6 12,2 7,9

12 1-12
6,8 13,5
5,4 13,0
5,8 13,3
6,4 13,8
6,0 14,1
6,6 13,5
5,5 13,0
5,4 13,1
4,9 11,9
4,3 11.5

Postaje pred prvo svetovno vojno so delovale v obalnih krajih. Za
uporabnost njihovih podatkov govorijo majhne razlike. Zimska temperatura
postaj Kortina, Koper in Portorož (koperska je bila nameščena v n. v. 33 m na
polici, nagnjeni pod Markovcem proti severu, portoroška, od 1. 1974 dalje, v
naselju Beli Križ na ravnem vrhu slemena v n. v. 92 m) je višja zaradi manjše
temperaturne inverzije. Od vseh navedenih postaj v gričevju, ki zajema 78 %
pretežno s flišnim ozemljem omejene regije K. P. , je kubejska najhladnejša.
Pri njeni primerjavi z obalnimi postajami je potrebno poleg oddaljenosti od
obale upoštevati še večjo kontinentalnost, večjo nadmorsko višino in lego v
kotanji.
Za oceno vpliva reliefa so bile 6. 5. 1990 opravljene terenske meritve
temperatur v času jutranje inverzije. Vladalo je anticiklonalno vreme z jasnim
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nebom in brezvetrjem. Termometer smo montirali na avto 1,3 m nad tlemi.
Tranzistorski termistor je registiral vzdolž ceste Izola-Sečovlje-Šmarje—
Koper-Izola močna lokalna odstopanja. Tu so navedena povprečja za daljši
sektor.
V času meritev med četrt na šesto in polsedmo uro (sončni čas), to je malo
pred in po sončnem vzhodu, je bila pod klifi med Koprom in Izolo temperatura
9,0-10,3, v Kopru 8,1-9,0. Čeprav je v zaledju Izole kratka ravnica, je bila na
obalni cesti temperatura med 8,4 in 10,0. V dnu Strunjanske doline je bila med
6 in 7,4, na ravnini pri Luciji 5,2-5,6, v Sečovljah med 6,3 in 7,6, v spodnji
dolini Dragonje med 6,0 in 6,2. Temperature v dolini Drnice in Pjažentina
ponazarja skica št 1. Viden je porast z rastjo nadmorske višine. Med šmarškim
prevalom (213 m) in Šmarjem (280 m) je bilo le še 0,6° razlike. Porast z
večanjem višine je bil registriran na vsej poti:na prevalu pred Sečo (7,0), na
prevalu nad Portorožem (90 m, 11,5), na Belvederu nad Izolo (60 m, 10,5).
Portoroška postaja višjega reda pri Belem Križu, ki je na travniku na okoli sto
metrov dolgi ravnici vrh slemena, je registrirala na v. 5 cm za 3,1° nižji nočni
minimum (9,7°) kot v vremenski hišici. Taka razlika pa je ob anticiklonu
običajna. O tem priča spodnja tabela, kjer je poleg minimalnih temperatur pri
200 in 5 cm in njihove razlike (1976-1989) za pojasnilo vnešena še relativna
vlaga ozračja in oblačnost, oboje za leta 1956-85 (Arhiv. . . ).
Postaja Portorož, srednje minimalne temperature, oblačnost in relativna vlaga
minimalna
minimalna
razlila
oblačnost
relativna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
i. 200 cm 2,7 3,1 5,7 8,9 13,2 16,6 19,3 18,8 16,2 12,6 7,2 4,4 10,7
1. 5 cm -0,7-0,4 2,0 4,6 8,7 12,5 14,9 14,6 11,6 8,5 3,0 0,8 6,7
3,4 3,5 3,7 4,3 4,5 4,1 4,4 4,2 4,6 4,1 4,2 3,6 4,0
v 1/10 6,1 5,1 6,0 5,6 5,4 4,7 4,0 3,7 4,0 5,1 5,7 5,1 5,0
vlaga % 71 65 68 64 67 66 65 65 69 71 71 74 68

Največje razlike med dnevnimi minimalnimi temperaturami pri 200 in 5
cm so med majem in septembrom, ko najnižja relativna vlaga. Takrat je najbolj
pogosto anticiklonalno vreme, ki zavzema v K. P. večji delež med
vremenskimi tipi kot drugod v Sloveniji. Po Petkovšku (1965 ) je znašal v
letih 1957-58 njegov letni delež 49 %. Oblačnemu tipu je pripadlo 38,
ciklonalnemu 13 % vseh vremenskih situacij.
O temperaturnih razlikah med obalnim Portorožem in zalednim Kubedom
(1976 - 8 9 , Arhiv HMZ) govori tabela oz. skica št. 2. Kubejske temperature so
v letnem povprečju za 2,1° nižje. Zaradi večje kontinentalnosti so kubejske
povprečne maksimalne temperature vse leto rahlo višje (letna povprečka 17,1
in 16,6), dnevni minimi pa so za 4 ° nižji. Toda letna amplituda je na obeh
postajah enaka (17,9°). Učinek ogrevanja od morja se odraža med julijem in
oktobrom, ko je v Portorožu za 5° topleje. V poletnih mesecih so minimalne
temperature Kubeda le malo višje kot npr. v 80 m višjem Jeruzalemu v
subpanonski klimi. Podatek, da je razlika med temperaturnimi minimi pri 200
in 5 cm na Belem Križu (leta 1976-1983 ) 5,15, v Kubedu pa 1,8°,si lahko le
dolno razložimo z lego kubejske postaje v kotanji, kjer se nabere debeljši
hladni zrak, in lego v naselju. Padce temperature (1956-1985 ) pod 0,0° so v
Kubedu registrirali še v maju in že v oktobru. Absolutni ekstrem dobe
1956-85 je znašal v Kubedu -16,0 in v Kopru -9,3°. V teh letih so v
Portorožu registrirali povprečno 13 dni z dnevno minimalno temperaturo pod
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0,0 in v Kubedu 59. V Kubedu je tudi več dni z registriranim dnevnim
maksimom nad 25,0° in sicer 76 (v Kopru-Portorožu le 56).
Padavine
Za mesečne in letne povprečke imamo na razpolago naslednje podatke.
Mesečne in letne padavine
Po s t a i a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
St runjan, 1931 -60 59 53 54 62 80 86 68 69 98 106 104 83 922
Portorož, 1956-1985 86 64 74 67 74 71 59 86 114 119 87 109 1010
Koper 1931-60
61 55 58 61 83 105 83 68 93 110 104 79 960
Koštabona 1968-88+ 90 75 78 80 74 90 72 101 98 105 104 110 1077
Kubed 1931-1960 75 71 75 75 100 119 89 83 102 119 121 101 1130
Kubed 1956-85
96 79 92 100 97 122 93 105 118 117 134 115 1269
Rakitovec 1951-80 137 117 124 124 119 125 119 117 138 146 173 132 1571
PoJgorie 1968-88 122 104 136 136 114 126 98 120 124 137 163 153 1533
+ Pri Koštaboni manjka nekaj mesecev v letih 1971-1975.
Podatki zanjo in za Podgorje so iz Arhiva HMS. Ostali viri:
Klimatografija Slovenije II, Furlan 1961, Statistični letopis SRS, Pučnik, 1980.
V gričevnato-brdovitem zaledju K. P. se padavine povečujejo v smeri
višje Čičarije (Rakitovec, 1571 mm) in Slavnika (Podgorje, 1533 mm). Ob
obali je mesečni višek padavin v oktobru, bliže Čičariji in Slavniku v
novembru. Delež poletnih padavin je v brdovitem zaledju rahlo višji (1/4) kot
ob obali (Portorož 21 % ), delež jesenskih pa nižji (28-29 : 31 %). Večji delež
poletnih padavin v zaledju je posledica tudi močnejše konvekcije zraka nad
segretim kopnim. Včasih poleti je mogoče na nebu po meji konvektivne
oblačnosti razpoznati približno obalno linijo. Toda statistika nad zaledjem ne
potrjuje večje povprečne letne oblačnosti. To kaže naslednja tabela.
Povprečna mesečna oblačnost in število ur s soncem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
Oblačnost v 1/10
Kubed
5,8 5,2 5,5 5,4 5,1 4,8 3,8 3,7 4,0 5,1 5,7 6.4 5.1
Portorož
5,1 5,1 6,0 5,6 5,4 4,7 4,0 3,7 4,0 5,1 5,7 6,4 5,1
Stev. ur sončnega obsevanja (1956-1985 )
Portorož, 100 130 154 198 244 274 299 277 230 166 118 82 2272
Čeprav podatkov o obsevanju za celinsko zaledje ni,lahko za vso regijo
posplošimo, da je najbolj sončna v Sloveniji, saj redki kraji v njenem
subpanonskem delu presegajo 1800 ur.
Slika o maksimalnih dnevnih padavinah ni jasna. Po Arhivu znašajo za
Portorož (Koper) in Kubed v letih 1956-85 okoli 113, Reya (1949), Orožen
Adamič (1979, s. 175) pa navajata za Lucijo 260 mm (leta 1923).
Padavine po drugi svetovni vojni, ako jih v tabeli primerjamo s tistimi iz
let 1931-60 za postaji Kubed in Koper (Portorož), so rahlo porasle,kar ni
skladno s postajo Trst. Pač pa so sušnejša osemdeseta leta. Postaja Portorož je v
letih 1985-88 sprejela sto milimetrov manj letnih padavin kot je dolgoletno
povprečje. Izredno malo je bilo padavin 1. 1988 (804 mm) in 1985 (755 mm).
Tudi v teh letih je bilo malo padavin oktobra (73 mm),tako da ga je presegel
junij (102 mm),kar je skladno s splošnim razvojem padavin v Sloveniji
(Gams-Krevs, 1990).
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K. P. ima najmanj snežne odeje in dnevov s sneženjem v Sloveniji
(Koper-Portorož, 1956-85, 4,9 dnevov s sneženjem na leto). Odsotnosti zimske
snežne odeje pripisujejo opažanje,da se v Primorju flišna tla relativno manj
ogreje jo kot v celinski Sloveniji (sodeč po postaji Koper, 1951-1975, so letni
povprečki za zemeljske temperature približno enaki zračnim dva metra nad
tlemi). Absolutni negativni ekstrem koprske postaje je pri globini 5 cm -6,5, v
globini 10 cm -4,2 in še pri globini 30 cm - 0 , 2 ° (Gams, 1989).
Klimatska členitev in bioklimatske razmere
Ker manjka postaj iz gričevnato brdovitega zaledja,je mogoče K. P. zelo
posplošeno razčleniti le v večje klimatske enote.
1. Širša dna dolin. Zaradi temperaturne inverzije ali vdora hladnejšega zraka
s hladnejšega morja na topleše kopno, so minimi temperature nižji, nevarnost
pozeb večja, dnevni maksimi pa višji. Pogostejša slana povečuje vlažnost tal,
ki imajo itak večjo vodno kapaciteto. Njiva in travnik sta tu najprimernejša
oblika kmetijske rabe (gl. tudi Plut, 1979). Hladna sapa nočnik, ki začne ob
anticiklonalnem vremenu po polnoči pihati proti morju v času hladnejšega
kopnega, prinaša po dnevni vročini prijetno osvežitev obalnim krajem. V času
hladnejšega morja pa je mornik, sapa, ki piha po dolinah navzgor, hladnejši.
2. Gričevje in brda. Bioklimatski pogoji kot skupek so v prvi polovici leta
dokaj enotni. To so potrdila tudi naša merjenja dolžine listov 5. in 6. maja
1990. Skraja smo k meritvam pritegnili tudi mali jesen. Zaradi prevelikih
razlik na istih rastiščih smo se omejili na puhavec.
Izbrana so bila na samem stoječa 2-3,5 m visoka drevesa in na njih listi na
koncu vej 1,5 do 2,1 m nad tlemi. Na 18 mestih je bilo izmerjeno 631 listov
med Petrinjem,Valdoltro,Gračiščem in Dragonjo. Povprečna dolžina listov v
gričevju in v dnu doline (Rižane,Dragonje) je bila med 71 in 77 cm (71 cm v
pod Belim Križem nad Fjeso). Nad 80 cm so bili dolgi na Lucanu (180 m) in
ob severnem kraju naselja Raven(190 m). Rahlo je zaostajalo spomladansko
olistanje pri Taboru v Kubedu ( 66 cm ),močneje pa v uvali pod Račiščem (39),
na podgorski apneniški planoti nad Črnim Kalom (32 cm, 435 m) in na
prisojnem pobočju na apnencu nad Bržanijo (59 cm,320 m). Na nižjih prisojah
začne drevje rano spomladi za nekaj dni prej cveteti kot v dnu doline. Julija
dozori (npr. sadje na prisojah v Črnem Kalu) dva tedna prej kot ob morju.
V gričevju so temperature zadostne za submediteranske kulture. Zato je
osredotočenost vinogradov na južne ekspozicije (36,1 %) manj izrazita, ker
odpade na zahodne (30,7), vzhodne (22,3) in celo severne (10,9 % )precejšen
delež (Jurinčič, 1985). Ovira pa je spomladanska pozeba. Glede nje je na
boljšem vsako naslednje južnejše pobočje slemen, ki se raztezajo praviloma v
smeri Z-V. Najugodnejša so nižja prisojna pobočja nad dolino Dragonje in
Piranskim zalivom ter v Strunjanu. Tod so še večji nasadi oljk. Njihov obseg so
tu in še bolj drugod zmanjšale pozebe,ki so bile v novejšem času močnejše v 1.
1929, 1955 in 1958 (Briški, 1956, Titi, 1965). V dneh s temperaturami pod 0 °
med 30. 1. in 13. 2. 1956 zabeleženi ekstremi (Koper,-12,8, Škocjan -13,0,
Kubed - 1 5 . 0 ° (Meze, 1959) so bili v jugozahodnem delu gričevja domnevno
manjši. Severno od hrbta Strunjan-Smarje-Varda najdemo npr. pod
Marezigami oljčne nasade na prisojah do 250 m, ne pa več na vrhu slemena
(280 m). Na ravnem travniškem ali njivskem svetu na vrhu slemen se pritalni
zrak bolj shladi,več je rose in vetra. Tod prevladujejo njive in travniki. Nad
300 m n. v. fenofaze jeseni že precej zaostajajo za dolinskimi. Ker nadmorska
višina površja večidel raste z oddaljenostjo od morja,ima najboljše termične
razmere za sadje in vinograd jugozahodno obalno gričevje.
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Krajani v gričevju poznajo skoraj povsod kako izjemno toplo lego, ki je
navadno ulegnina v prisojnem zavetrnem pobočju.
3. Uravnano fluviokraško površje pod Čičarijo ima v uvalah (Gračiška,
Smokavska, Sočerska, Lukinska, Movraška najnižje temperature in minime.
Kubed, katerega bioklimatske razmere primerja skica št. 3 s postajo
Portorož,obira grozdje dva tedna prej kot v Gračiški uvali. V Kubedu dozori
sadje dober teden kasneje kot ob morju, grozdje pa obirajo konec septembra
ali prve dni oktobra. Tu kot v vsem višjem vzhodnem gričevju poznajo
drugačne značilne vetrove in imena zanje kot ob obali (Kubed: burjo od V,
tudi od morja - Pirana, jug od J ali JV, sever od "Trsta". V Portorožu poznajo:
burjo in slabši burin od SV,levante od V, jugo od JV, široko od JZ, maestral
SZ, Z, tramontano od S). Hladnejša so domnevno tudi dna slepih dolin na stiku
fliša in Bujskega krasa v okolici Gradina,vendar manjkajo opazovanja.
4. Podgorski kras je hladnejši zaradi višine nad 400 m, uravnanega do
dolastega površja in večje oblačnosti ter višjih padavin (Podgorje, 1533 mm).
Spomladansko olistanje ne prehiteva tega v nižavju subpanonske Slovenije.
Bioklimatsko K.P. odstopa od ostale Slovenije po najvišjih temperaturnih
vsotah in največjem vlažnostnem deficitu. Temperaturne vsote dnevnih
temperatur nad 5° znašajo na postaji Portorož 4800°, nad 10° je vsota 3800 in
nad 15 stopinj 2375°. Pri Belem Križu je med spomladanskim in jesenskim
pragom 5 stopinj 349 dni, med pragoma 10° 247 in med pragoma 15° 184
dni(skica 3). Vlažnostni deficit kot razlika med padavinami in potencialno
evapotranspiracijo (izračunano po Thornthweitu) znaša v Kopru od maja do
avgusta skupno 590 mm, v Kubedu julija in avgusta 81 mm (Furlan, 1966).
Poletna suša najbolj prizadene strma prisojna pobočja iz tršega laporja ali
peščenjaka in tla na vodnoprepustni kamnini. Zaradi nje poleti rast močno
zastane. V letih 1931-40 je bilo v Kubedu največ dni v sušnih dobah (to je
zaporedju 10 dni,ko ne pade nič padavin) pozimi in marca (11,4-18,8),
najmanj maja. V poletnih mesecih jih je bilo od 6,1 dni junija do 11,2 julija. V
Kubedu je bilo teh dni v letnem povprečku 119 dni, v Skocjanu ob morju pa
143 dni, z viškom v prvih treh mesecih (13,4 do 17,8 dni) in nižkom v maju
(4,7). V poletnih mesecih,ko so sušne dobe najbolj škodljive, jih je bilo med
10,9 in 12,8 (Furlan 1961).
Poglavje o suši lahko zaključimo z mnenjem,da bo potrebno namakalne
površine močno povečati, ako bomo želeli, da zavzamejo bioklimatske razmere
takšno komparativno prednost v proizvodnji ranih pridelkov kot jo ima klima v
našem turizmu.
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UDK 551.58(497.12-15)=863

NEKAJ KLIMATSKIH ZNAČILNOSTI POKRAJINE OB RIŽANSKI
DOLINI
Darko Ogrin
Članek obravnava klimatske razmere v Rižanski dolini in v njenem sosedstvu.
V spodnjem delu ima dolina submediteranske klimatske poteze. Z ožanjem
doline, oddaljevanjem od morja in naraščanjem nadmorske višine,
submediteranske poteze slabijo, kar se odraža tudi v nekaterih potezah
kmetijske izrabe in vegetacijskih značilnostih. Najvišji in od morja najbolj
oddaljeni predeli Podgorsko-Rakitovškega krasa pa imajo že nekatere
značilnosti celinskega podnebja.
V referatu obravnavamo klimatske razmere v celotni Rižanski dolini, od
njenega začetka pri vasi Dol, pa do širokega izteka med Koprom in
Ankaranom. V obravnavo smo vključili tudi Bržanijo (prisojno pobočje med
strukturno stopnjo in zgornjo Rižansko dolino), kakor tudi sosednje predele
Podgorsko-Rakitovškega krasa in flišnega gričevja, predvsem nekatere suhe
doline,
ki
predstavljajo nekakšno
nadaljevanje Rižanske
doline
(Zazijsko-Rakitovška, Kubejsko-Gračiška idr.).
Analizo klimatskih razmer smo oprli na podatke za delujoče in nekdaj
delujoče meteorološke postaje, ki ležijo v tej pokrajini ali v njeni neposredni
soseščini (Koper, Kortine, Kubed, Podgorje, Kozina). Ker podatki omenjene
mreže niso zadostovali za prikaz vseh lokalnih klimatskih posebnosti, smo jih
dopolnili s podatki dveh improviziranih opazovalnic (Kovači in Bezovica), na
katerih smo opazovali nekatere klimatske parametre v novembru 1989 (pri
Kovačih je opazoval Nevio Kofol, v Bezovici pa Rado Nikolič, za kar se jima
najlepše zahvaljujemo). Temperaturno podobo smo dopolnili še z merjenjem
temperaturnih profilov: vzdolžnega po dolini Rižane in prečnih čez dolino.
Zelo dober indikator nekaterih klimatskih razmer so nam bile tudi posebnosti v
kmetijski izrabi, pojavljanje nekaterih klimatsko bolj zahtevnih rastlin in
kultur, kakor tudi posebnosti v pojavljanju posameznih fenofaz.
Podatki mreže meteoroloških postaj se nanašajo na obdobje 1931-1960,
povzeli smo jih po delu J.Pučnika (1980). Za to obdobje smo se odločili zato,
ker so v omenjenem času delovale nekatere postaje, ki danes ne delujejo več
(Kortine) ali so jih preselili drugam (Koper) in so za opis klimatskih razmer v
Rižanski dolini zelo pomembne. Le podatki za meteorološko postajo Podgorje
se nanašajo na obdobje 1951-1980 (Poli, 1981).
I.
Klimatsko najugodnejši del obravnavane pokrajine je spodnja Rižanska
dolina, med zaselkom Miši pri Dekanih, kjer se dolina močno zoži, in morjem.
Klimatske razmere tega dela lahko predstavimo s podatki meteorološke postaje
Koper, ki je do leta 1974 delovala v Semedeli (n. v. 33 m). Povprečne letne
temperature so se gibale okoli 13,8°C, najhladnejši mesec je bil januar s
4,5°C, najtoplejši pa julij s 23,3°C. Če za vegetacijsko sezono vzamemo
obdobje od aprila do vključno septembra, potem je temperaturni povpreček v
tem času znašal 19,4°C. Obdobje med spomladanskim in jesenskim
temperaturnim pragom 10°C je tu najdaljše - 228 dni (med 25. 3. in 13. 11.).
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Letna količina padavin se giblje okoli 1000 mm in pro^j notranjosti narašča
(Koper 1028 mm, Dekani 1128 mm; podatki so za obdobje 1925-1940, iz Krš
Slovenije, 1957).
Slana je v tem predelu bolj redek pojav. V povprečju (obdobje
1954-1970, Letna poročila HMZ Slovenije), se v Kopru pojavi prvič v sezoni
okoli 15.novembra, drugod do 25 dni prej. Zadnjič pa okoli 31. marca, v
zgornji Rižanski dolini pa še v drugi polovici aprila. Zaradi manjše nevarnosti
pozebe zaradi slane, sadijo kmetje npr. krompir v spodnji Rižanski dolini 10
do 20 dni prej kot v zgornji.
Klimatska ugodnost se odraža tudi v fenofazah pri rastlinstvu. Mandlji, eni
prvih znanilcev pomladi, so v okolici Kopra leta 1988 začeli cveteti okoli 14.
februarja, splošen razcvet pa dosegli okoli 21. februarja. V prisojni Bržaniji se
je cvetenje začelo 6 dni kasneje, prav tako je za 6 dni kasnil splošni razcvet.
Podobno kasni razvoj tudi pri ostalem rastlinstvu.
II.
Nad zaselkom Miši pri Dekanih (n. v. 25-30 m) se Rižanska dolina močno
zoži in tako zožena ostane do Mostičja (n. v. 65 m), ko se ponovno razširi.
Srednji del doline (med Miši in Mostičjem) se na posameznih delih razširi
maksimalno do 300 m, zgornji del (nad Mostičjem) pa je ob posameznih pritokih
(Štefanjski potok, Rakovec) širok tudi do 1 km.
V srednjem in zgornjem delu nastopajo pomembne mikroklimatske razlike
med samim dnom doline, prisojnimi in osojnimi pobočji. Za samo dolinsko dno
je značilen pojav temperaturne inverzije in s tem slabši pogoji za uspevanje
rastlinstva, zlasti nekaterih kulturnih rastlin.
Poskusno enomesečno opazovanje novembra 1989 pri Kovačih (n.v. 60 m)
v dnu doline in v Bezovici (n. v. 170 m) na prisojnem Bregu, je pokazalo
pomembne temperaturne razlike. November 1988 je bil v Bezovici povprečno
za 1,1°C toplejši (Bezovica 8,5°C, Kovači 7,4°C). Pri povprečnih maksimalnih
temperaturah je bila ta razlika manjša (0,4°C), pri povprečnih minimalnih pa
večja, 1,8°C (Bezovica 4,5°C, Kovači 2,7°C). Se večje in pomembnejše so
razlike ob jasnem in mirnem vremenu. Takih dni je bilo novembra 1989
devetnajst. Povprečna temperatura teh dni je bila v Bezovici 7,5°C, pri
Kovačih pa 5,4°C, pri povprečnih minimalnih temperaturah pa sta se obe
postaji razlikovali za 3°C (Bezovica 2,4°C, Kovači -0,6°C). Najbolj viden
efekt inverzije je bila slana, ki se je v dolini pojavila kar 9-krat, medtem ko je
na pobočjih sploh ni bilo.
V posameznih bolj zaprtih delih doline, ki jih spnee v zimskem času sploh
ne obsije, se lahko slana zadrži tudi po nekaj dni skupaj. Na splošno je dno
Rižanske doline, ob jasnem vremenu v zimskem času, zaradi visokih osojnih
pobočij, za okoli 3 ure manj časa obsijano s soncem, kakor pa 100 m višje
ležeča prisojna pobočja (30. decembra 1989 je sonce pri Kovačih vzšlo ob
8.30, zašlo ob 12.50, v Bezovici je vzšlo ob 8.40, zašlo pa ob 16.05).
Inverzija se ne pojavlja samo v hladni polovici leta, ampak tudi poleti.
Meritve v jasni, radiacijski noči 17. julija 1990, v jutranjih urah pred sončnim
vzhodom, so pokazale, da so imele najnižje temperature merilne točke v samem
dnu doline na n.v. 50 do 70 m (Rižana 14,8°C, Mostičje 13,8°C, Bobri 13,4°C,
Potok 12,2°C). Točke, ki so ležale približno 30 m nad dolinskim dnom, pa v
povprečju za več kot 1°C višje temperature (nad Rižano 15,8°C, odcep nad
Mostičjem 15,5°C, Rakovec na levem bregu Potoka 13,8°C, Barnje njive na
desnem bregu pa 13,9°C). Temperatura je nato z višino naraščala, najvišje
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temperature smo izmerili tik pod strukturno stopnjo (Podpeč 20,3°C, Zgornji
Črni kal 19,1°C), kar je tudi posledica sevanja čez dan nakopičene toplote v
apnenčasti stopnji. Za primerjavo, ti dve merilni mesti (n. v. 240 in 300 m) sta
imeli v tej noči višje temperature kot npr. Koper na n. v. 2 m (Koper 17,8°C).
S prehodom na kraško planoto (n.. v. nad 300 m), so začele temperature z
naraščajočo višino padati. Spustile so, se pod nivo tistih ob morju: Gabrovec
nad Črnim kalom (n. v. 300 m) 18,9°C, odcep za Socerb (n. v. 340 m) 16.2°C,
vrh Petrinjskega klanca (n. v. 410 m) 15,4°C; nad Podpečjo (n.v. 330 m)
17,8°C, vrh Obodina (n. v. 380 m) 15,5°C.
Temperaturna razlika med merilnima mestoma z najnižjo in najvišjo
temperaturo na prvem profilu (Rižana - Zg. Črni kal) je znašala 4,3°C.
Višinska razlika med tema dvema točkama je 190 m, kar nam da temperaturni
gradient 2,26°C/ 100 m. Na drugem profilu (Potok - Podpeč) je bila na
višinski razliki 232 m temperaturna razlika 7,4°C, gradient pa 3,18°C/100 m.
Razlika med obema gradientoma je nastala tudi zaradi razlike v času meritev,
saj je bil prvi profil merjen od 3.48 do 4.05, drugi pa med 4.45 in 5.01, torej
se je ozračje na drugem profilu dlje časa ohlajevalo.
Klimatske razlike med samim dnom doline, osojnim in prisojnim
pobočjem, se odražajo tudi v vegetacijski podobi in kmetijski izrabi. Prisojno
pobočje je bilo v preteklosti, ko je bilo kmetijstvo prevladujoča gospodarska
panoga, skoraj v celoti sterasirano in zasajeno z vinsko trto, sadnim drevjem in
oljčnimi nasadi. Ti se začno nekako 30 m nad dnom doline in segajo do n.v.
približno 200 m. Oljčni nasadi v zgornji Rižanski dolini so najbolj v notranjost
Istre pomaknjeni nasadi in ležijo na klimatski meji uspevanja za to kulturo.
Dolinsko dno je v srednji in zgornji Rižanski dolini izkoriščeno za njivske
in travniške površine, vinogradov je malo. Osojna pobočja, ki so izpostavljena
burji, so bila v preteklosti, tudi zaradi večjih strmin (15 do 24°), izkoriščena
predvsem za pašo, danes pa jih je večinoma zarasel gozd.
Razlike med prisojno in osojno lego se odražajo tudi v vegetacijski
podobi. Po M. Wrabru (1967) sestavljajo gozdno rastje združbe hrastov in
ojstrice. Po prisojnih pobočjih prevladuje med hrasti toploljubni puhavec, med
katerega se mešajo še nekateri drugi toploljubni elementi: mali jesen, rujevica,
etrursko kosteničevje, bodeča lobodika, ostrolistni beluš idr. Osojna pobočja pa
večinoma poraščajo združbe hrasta gradna.
Posebno mikroklimatsko in fitogeografsko enoto tvori apnenčasta stopnja Stena. V zavetnih, pred burjo zaščitenih in sončni pripeki izpostavljenih legah,
najdemo tu nekatere predstavnike prave mediteranske vegetacije kot so hrast
črnika, samonikli lovor, širokolistna zelenika in terebint.
Podatki za meteorološko postajo Kortine (n. v. 120 m), ki je delovala na
prisojnem bregu nad srednjim delom Rižanske doline, kanejo, da imajo ti kraji,
kljub prisojnosti, v povprečju nekoliko slabše klimatske razmere od krajev ob
morju. Temperature so tod za 0,5°C nižje od tistih v Kopru, za 6 dni je krajša
tudi vegetacijska sezona (Kortine 222 dni).
III.
Rižanska dolina se konča pri Dolu. Njeno nadaljevanje pa predstavljajo
suhe doline (Zazijsko-Rakitovška, Kubejsko-Gračiška, Plasa, Obodin), ki se
začnejo nad njenim zgornjim delom na n. v. okoli 250 m in se prav tako v
dinarski smeri nadaljujejo v notranjost Istrskega polotoka. Po V. Kokoletu
(1956) so te suhe doline ostanek vodotokov, ki so se v pred kraškem obdobju
izlivali v nekdanjo Osapsko reko in ki jo je kasneje pretočila Rižana.
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Na začetku Kubejsko-Gračiške suhe doline je vas Kubed (n.v. 262 m), ki
ima tudi meteorološko postajo. Povprečne letne temperature so v Kubedu za
skoraj 1°C nižje kot na Kortinah, ki ležijo 140 m nižje in so za dober km
oddaljene od Kubeda. Za 1,2°C je v Kubedu hladnejša tudi vegetacijska
sezona, ki traja 200 dni (od 9. 4. do 29. 10.) in je za 22 dni krajša kot na
Kortinah. Srednje minimalne januarske temperature so v Kubedu že pod 0°C
(-0,8°C), prejme pa Kubed v primerjavi z nižje ležečimi kraji več padavin
(1200 mm).
Bolj kontinentalna lega Kubeda se odraža tudi v kmetijski izrabi. Delež
vinogradov od skupne površine je v K.O. Kubed, v primerjavi s K.O. Črni kal
v Bržaniji, veliko nižji (Črni kal 20,2%, Kubed 2,03 %; Plut, 1981), kar pa je
delno posledica manjše primernosti površin za to dejavnost. Delež vinogradov
se z naraščajočo n. v. še zmanjšuje, nad n. v. 400 m pa jih praktično ni več.
Tudi oljka, kot tipična mediteranska kultura, v Kubejski suhi dolini ne uspeva
več.
Klimatskim razmeram primerno zaostajajo tudi fenofaze. Po podatkih za
obdobje 1954-1967 (Letna poročila HMZ Slovenije) kasni cvetenje divjega
kostanja v Kubedu 8 dni za Koprom, cvetenje češnje prav toliko, medtem ko
se obiranje češenj začne v Kopru 12 dni prej.
Inverzija se pojavlja tudi v dnu suhih dolin, posebno v tistih delih, ki
imajo značaj depresij. Dno Obodina (n. v. 360 m) je imelo po meritvah 17.
julija 1990 zjutraj za 0,7°C nižjo temperaturo kot 20 m višje ležeče pobočje
(Obodin 14,8°). Zazid (n. v. 370 m) pa za 1,5°C nižjo temperaturo kot 30 m
višje ležeče Gabrje (Zazid 14,1°C). Za 1°C je bila istega dne nižja, od
temperature na 30 m višji okolici, tudi temperatura v vasi Rakitovec (n. v. 495
m),ki leži v nekakšni uvali (Rakitovec 14,7°C, križišče nad Rakitovcem
15,7°C). Kot viden pojav jezera hladnega zraka se je v Rakitovški uvali
ustvarila meglena plast.
Pojav inverzije v teh suhih dolinah pomeni tudi podaljšanje sezone s
slano. V Kubedu se je zadnji dan s slano v obdobju 1954-70 (Letna poročila
HMZ Slovenije) pojavljal povprečno okoli 18. 4., v Movražu (n. v. 226 m), ki
leži v izraziti depresiji pa 23.4., torej je sezona s slano spomladi za skoraj
mesec dni daljša kot v Kopru, kar pomeni tudi mesec dni zamika pri nekaterih
poljskih opravilih. Ta zamik je še toliko bolj pomemben, ker so vse glavne
obdelovalne površine vasi v teh suhih dolinah v dnu dolin.
IV.
Kraji v notranjosti Podgorsko-Rakitovškega krasa (n. v. 400-500 m), ki
ležijo v obravnavani pokrajini najvišje in so od morja najbolj oddaljeni, imajo
najneugodnejše klimatske razmere. Glede povprečnih letnih temperatur
zaostajajo za približno 4° C za kraji ob morju, približno tolikšen je tudi
zaostanek pri temperaturah po letnih časih. Ustrezno krajša je tudi vegetacijska
sezona, ki je v Podgorju (n. v. 518 m) dolga 184 dni (Podgorje imajo nekoliko
ugodnejšo klimo zaradi zavetrne lege), na Kozini (n. v. 500 m), ki je bolj
odprta kontinentalnim vplivom pa 173 dni, to je približno toliko kot npr. v
Ljubljani. Tudi sicer so temperaturne razmere tu bolj podobne tistim v v
notranjosti Slovenije, kot pa razmeram v krajih ob morju. Od njih se
razlikujejo po tem, da imajo zime v povprečju temperature nad 0°C (Podgorje
I,7°C, Kozina 1,3°C, Ljubljana -0,2°C) in da je jesen tu toplejša (Podgorje
II,0 °C, Kozina 10,2°C, Ljubljana 9,9°C), kar je odraz bolj maritimne lege.
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Pomlad in poletje pa sta v Ljubljani celo toplejši (pomlad: Podgorje 9,6°C,
Kozina 8,8°C, Ljubljana 9,7°C; poletje: Podgoje 18,6°C, Kozina 18,2°C,
Ljubljana 18,8°C).
Poteze kontinentalnih klimatskih razmer se odražajo tudi v kmetijstvu.
Vinogradi niso več gospodarsko pomembni, kar pa jih je, se držijo izrazito
zatišnih leg (Prešnica). Oljke in ostale mediteranske kulture in rastline tu ne
uspevajo več. Razvoj vegetacije zaostaja za 15 dni za razvojem v zgornji
Rižanski dolini (primer: 12. 5. 1990 so bili listi hrasta gradna v zgornji
Rižanski dolini že popolnoma razviti, medtem ko so bili na Rakitovškem krasu
šele v začetni fazi razvoja).
Če skušamo opisano ozemlje klimatsko rangirati, potem imajo
najugodnejše podnebje kraji v spodnji Rižanski dolini do njene zožitve pri
Miših. Sledijo prisojna pobočja v srednji in zgornji Rižanski dolini (do tu še
uspeva oljka). Podobne klimatske razmere imajo dno Rižanske doline v
srednjem in zgornjem toku kakor tudi proti Rižanski dolini odprte suhe doline
(Kubejsko-Gračiška, Zazijska, Črnotiško-Praproška). Najslabše pa kraji na
Podgorsko-Rakitovški planoti na n. v. nad 400 m, ki jih po klimatskih
značilnostih lažje primerjamo s kraji s celinskim podnebjem v notranjosti
Slovenije, kakor pa s kraji s submediteranskim podnebjem v soseščini.
Tabela 1. Pregled nekaterih klimatskih pokazateljev, september.
Met. postaji

KOPER
Nit.C) P(u)
Nadi. viš.
33 i
Od d. od lorja
0 ki
Opaz. obdobje
1931-60
Januar
4.S
61
Februar
5.6
55
Marec
8.7
58
Ap ril
12.7
61
Maj
17.0
83
Junij
20.7 105
Julij
23.3
83
Avgust
22.9
68
Sepleiber
19.8
93
Oktober
14.4 110
Noveiber
9.6 104
Deceabe r
6.4
79
Leto
13.8 960
Ziia
5.5 195
Pomlad
12.8 202
Poletje
22.3 256
Jesen
14.6 307
Vege(. doba'
19.4 493
Teip. prag 10°C 25.3 - 13.11
Dolž. vesel.dobe 228 dni

KORTINE
T
P
120 i
9 ti
1931-60
3.9
88
5.3 110
8.3
95
12,7
86
16.4
92
20.0 117
22.3 111
22.2
85
19.2 104
13.9
98
9.1 119
5.8 100
13.3 1205
5.0 298
12.4 273
21.5 313
14.1 321
18.8 596
27.3 - 9.11
222 dni

KUBED
T
P
262 i
11 ki
1931-60
2.9
75
4.2
71
6.9
75
10.8
75
15.2
180
18.8
119
21.0
89
20.9
83
17.6
102
12.0
119
7.8
121
4.9
101
11.9 1210
4.0
247
10.9
330
20.3
291
12.4
342
17.6
648
9.4. • 29.10
200 dni

PODGORJE
T
P
518 •
15 ki
1951-80
0.9
137
2.0
58
5.2
143
9.5
94
14.1
137
17.6
167
19.5
109
18.8
150
15.6
152
11.0
109
6.3
143
2.4
192
10.2 1591
1.7
387
9.6
374
18.6 426
11.0 404
15.8 809
18.4 - 22.10
184 dni

KOZINA
T
P
500 i
17 ki
1931-60
0.2
104
1.6
83
4.6
80
96
8.8
97
13.2
16.9
149
19.0
109
18.6
93
15.2
102
10.2
145
5.4
172
2.1
112
9.6 1354
1.3
299
8.8
273
18.2
351
10.2
419
15.3 646
23.4 - 16.10
173 dni

Vira: Pučnik, 1980; Poli, 1981 (Podgorje). • apri I-september
Kokole, V., 1956, Morfologija Šavrinskega gičevja in njegovega obrobja.
Geografski zbornik, Ljubljana.
Krš Slovenije, 1957, Split.
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Letna poročila HMZ Slovenije, 1954-70, Ljubljana.
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Plut, D., 1981, Prikaz in ocena naravnogeografskih potez Koprskega primorja z
vidika načrtovanja prostorskega razvoja. Slovensko morje in zaledje
4-5, Koper.
Poli, S., 1981, Podnebje v dolini Glinščice. Mednarodni seminar o Glinščici,
Trst.
Pučnik, J., 1980, Velika knjiga o vremenu, Ljubljana.
Wraber, M., 1968, Kratek prikaz vegetacijske odeje v Slovenski Istri. Proteus
30, Ljubljana.
Wraber, T., 1989, Rastline od Krasa do morja. (Zbirka "Sprehodi v naravo"),
Ljubljana.
Slika 1: TEMPERATURNE RAZMERE KOT FUNKCIJA RELIEFA (n. v.).

1. Dno Rižanske doline
2. Pobočja 30 m nad dolinskim dnom
3. Prisojna pobočja
4. Strukturna stopnja
5. Podgorsko - Rakitovški kras
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KLIMA KOPRSKEGA PRIMORJA Z VIDIKA RAZVOJA TURIZMA IN
ZDRAVILIŠKE DEJAVNOSTI
Tanja Cegnar, Zoran Pavšek
Za opis bioklimatskih značilnosti nekega kraja ali pokrajine vedno bolj
uporabljamo bioklimatske pokazatelje, s katerimi vrednotimo sočasno
učinkovanje dveh ali več meteoroloških parametrov, pomembnih za počutje
ljudi. Za Portorož smo z ekvivalentno temperaturo izračunali število dni s
soparnostjo, s PMV pa število dni s toplotno obremenitvijo za leto 1988 in julij
1990, za slednje smo rezultate primerjali še z nekaj drugimi slovenskimi kraji.
Klasična klimatologija večinoma obravnava posamezne meteorološke
elemente (npr. temperaturo, vlažnost zraka, hitrost in smer vetra) ločeno,
oziroma neodvisno od ostalih pogojev. Tak pristop za pravilno vrednotenje
učinka vremena in klime na organizem ne zadošča, zato narašča zanimanje za
bioklimatologijo.
Bioklimatološki pristop se od klimatološkega razlikuje predvsem v tem, da
pri prvem vselej vrednotimo sočasno učinkovanje vsaj dveh meteoroloških
parametrov tako, da upoštevamo njihov skupni učinek. Celovit pristop je
potreben, saj na organizme deluje atmosfera s svojimi lastnostmi kot celota.
Pogosto se učinek enega meteorološkega elementa pod vplivom drugega ojača
(npr. ohlajanje organizma in s tem občutek mraza se pri nizkih temperaturah
zraka okrepi, če pri tem piha močan veter) oziroma oslabi (npr. v zraku z malo
vlage organizem lažje prenaša visoke temperature). Da bi lahko ovrednotili
bioklimatske lastnosti prostora, moramo vremenske oziroma klimatske elemente
prevesti v fiziološko relevantne količine.
V literaturi je navedenih mnogo biometeoroloških indeksov (Vida, 1989),
ki opisujejo skupni učinek dveh meteoroloških elementov. Pri njihovi uporabi
moramo upoštevati, da so vsi taki indeksi izpeljani za uporabo v posebnih
pogojih (za primere, ko je učinek v indeksu izluščenih pokazateljev
zanemarljiv) in niso splošno veljavni. Prav je, da za računanje indeksov
uporabimo dejanske kombinacije meteoroloških pokazateljev (npr. urne
podatke) in povprečimo vrednosti tako izračunanih indeksov. Vrednosti
indeksov, izračunanih iz povprečij posameznih meteoroloških elementov, nas
lahko zavedejo k napačnim zaključkom. Uporabnejši od povprečnih vrednosti
posameznih indeksov so prikazi pogostnosti in jakosti določenih kombinacij
(vrednosti
indeksov)
oziroma
porazdelitev
in
trajanja
izbranih
biometeoroloških pogojev.
Primerno obdelana in predstavljena bioklimatska informacija turistu olajša
odločitev o kraju in letnem času letovanja. Pravilno izbrana klima lahko
prispeva k okrepitvi obrambnih sposobnosti organizma in uglasitvi njegovih
fizioloških funkcij. Nekaterim kroničnim bolnikom pravilno izbrana
sprememba klime pomaga ojačati obrambne sposobnosti organizma in ublažiti
simptome bolezni. V takih primerih je pomembna razlika med domačo in za
letovanje izbrano klimo.
Ekvivalentna tempratura in PMV vrednost
Ekvivalentno

temperaturo

zraka

uporabljamo za določanje stopnje
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soparnosti in oceno toplotne obremenitve organizma v toplem okolju.
Izračunana je na osnovi temperature zraka in dejanske količine vlage v zraku,
zanemari pa vpliv vetra in kratkovalovnega ter dolgovalovnega sevanja.
Ločimo dve stopnji soparnosti: za manj odporne ljudi in bolnike se prične
obtežilni učinek pri ekvivalentni temperaturi enaki ali višji od 49°C, za ostale
je meja soparnosti pri 56°C.
V zadnjem času se za opis termičnega kompleksa uveljavljajo modeli, ki
celovito zajemajo vpliv fizikalnega okolja na organizem. Pri nas smo pred
kratkim začeli uporabljati PMV vrednost (Predicted Mean Vote), ki je
fiziološko relevantna mera za toplotno ugodje oziroma neugodje. Temelji na
enačbi energijske bilance med človekom in njegovim okoljem. Upošteva vpliv
štirih meteoroloških spremenljivk (temperaturo zraka, delni pritisk vodne pare
v zraku, hitrost vetra in srednjo sevalno temperaturo okolice) in dveh
nemeteoroloških spremenljivk (človekovo aktivnost in toplotno prevodnost
obleke).
Da bi zagotovili primerljivost, uporabljamo standardizirane fiziološke
lastnosti tako imenovanega povprečnega človeka in predpostavimo, da nosi
obleko, ki ustreza vremenskim pogojem (izbiramo med lahko poletno obleko,
klasično poslovno obleko, debelejšo obleko in zimskim plaščem).
PMV vrednosti, izračunane s Klima-Michel-Modellom (Jendritzky, 1982)
so se v srednji Evropi uveljavile kot osnova za izdelavo bioklimatskih kart in
vrednotenje bioklimatskih značilnosti turističnih in zdraviliških krajev. Za
objektivno vrednotenje biotoplotnega učinka na posameznika so KMM
izpopolnili tako, da upošteva dejanske fiziološke lastnosti posameznika (Hoppe,
1982, 1987) in je skoraj nepogrešljiv pri izvajanju sodobne klimatske terapije.
Za meteorološko postajo na Belem križu (Portorož) smo na osnovi
terminskih vrednosti izračunali ekvivalentno temperaturo in vrednost PMV v
letu 1988 in juliju 1990.
Tabela 1: Število dni s soparnostjo in toplotno obremenitvijo v Portorožu.
JAN FEB MAR APR MAJ JUH J U AVG SEP OKT NOV DEC
1976 - 1988
l.st. soparnosti
2.si. soparnosti

0 0 0 0 2 12 23 21 12 2 0 0
0 0 0 0 0 3 13 10 4 0 0 0

1988
l.st. soparnosti 0 0 0 0 0 12 27 23 14 3 0 0
2.si. soparnosti 0 0 0 0 0 1 20 17 3 0 0 0
topi. obreienitev 0 0 0 0 4 15 29 22 12 3 0 0
Prvi soparni dnevi za bolne in občutljive organizme se v Portorožu
običajno pojavijo maja, njihovo število proti sredini poletja narašča in doseže
maksimum julija, ko je v povprečju 23 dni s soparnostjo 1. stopnje in 13 dni s
soparnostjo 2. stopnje. Avgusta njihovo število že počasi upada in septembra so
približno tako pogosti kot junija. Dni s soparnostjo 2. stopnje v oktobru ne
zasledimo več, v povprečju sta takrat le še dva dneva s soparnostjo 1. stopnje.
Leta 1988 je bilo v juliju kar 20 soparnih dni, soparnost 1. stopnje pa se je
pojavljala skoraj vsak dan. Tudi 17 soparnih dni v avgustu je precej nad
povprečjem za ta mesec. Za organizme je bilo posebej obtežilno neprekinjeno,
več dni trajajoče obdobje soparnosti. Da je bila toplotna obremenitev v
Portorožu julija in avgusta 1988 velika, nam potrjujejo tudi PMV vrednosti za
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to obdobje. Če postavimo mejo med toplotnim ugodjem in obremenitvijo pri
PMV = 1,5, je bilo julija kar 29 dni, ko je bilo večini ljudi vsaj del dneva na
prostem pretoplo in so se ugodneje počutili v senci. Letni potek vrednosti
PMV zgodaj popoldne je prikazan na sliki 1. Iz slike je razvidno, da v letu
1988 zgodaj popoldne nikoli ni bilo tako mraz, da nam primerna obleka ne bi
zagotovila toplotno ugodnega bivanja na prostem. Julija in avgusta so ljudje na
prostem pogosto občutili, da so toplotno obremenjeni.
Za julij 1990 smo za tri termine dnevno izračunali ekvivalentno
temperaturo in PMV za štiri kraje na različnih nadmorskih višinah.
Tabela 2: Število dni s soparnostjo in toplotno obremenitvijo v juliju 1990.

PORTOROŽ
LJUBLJANA
NOVA GORICA
LISCA

OB 8. URI
TO TE1 TE2
9 10 0
1 2 0
17 4 0
1 0 0

OB 14.URI
TO TE1 TE2
ITU 7
17 13 3
23 16 4
8 2 0

OB20.UR!
TO TE1 TE2
T
1 7 2
11 18 6
0 0 0

V juliju 1990 se soparnost 2. stopnje zjutraj ni pojavila v nobenem od
zgornji krajev, na Lisci z nadmorsko višino 948 m ni bilo soparno niti ob 14.
in 20. uri. Ob 14. uri je število dni s soparnostjo 1. stopnje relativno veliko,
bistevno manjkrat pa je dni s soparnostjo 2. stopnje. Ob tem terminu je bilo
ljudem na prostem pogosto pretoplo (v Portorožu je bilo takih dni 18, v
Ljubljani le en manj). V takih primerih pomaga že zaslon pred direktnim
sončnim sevanjem (senca) ali umik iz ulice v park ali gozd.
Zaradi težav s podatki smo predstavili uporabo bioklimatskih pokazateljev
le na dveh vzorcih podatkov. V prihodnje bomo na dolgoletnih nizih prikazali
določene bioklimatske značilnosti Slovenskega Primorja in ostale Slovenije. Te
bo mogoče vključiti v informacije namenjene turistom in jih uporabiti za
izboljšanje turistične ponudbe (sem sodi tudi intenzivnejši razvoj zdraviliškega
turizma).
Jendritzky, G., 1982, Zumtermischen Wirkungskomplex des Menschen. Promet
3/4, 1982, Offenbach am Main.
Hoppe, P., 1987, Experimentelle Untersuchungen zur Warmebilanz des
menschlichen Korpers. 2. Treffen Arbeitskurs Huirjanbiometeorologie,
Munchen.
Hoppe, P., 1982, Die Energiebilanz des Menschen. Munchper Universitats
Schriften, Munchen.
Vida, M., 1989, Osnove biometeorologije in medicinsko-meteorološka
problematika. Seminar: Medicinska meteorologija z vidika higiene,
Medicinska fakulteta, Ljubljana.
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Slika 1: Portorož - PMV vrednosti ob 14. uri leta 1988.

PMV

MESECI

Slika 2: Portorož - PMV vrednosti ob 8., 14. in 20. uri v juliju 1990.

PMV

DNEVI
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PEDOGEOGRAFSKE IN VEGETACIJSKOGEOGRAFSKE RAZMERE V
KOPRSKEM PRIMORJU
Franc Lovrenčak
V prvem delu tega prispevka so prikazane prsti, nastale na različni matični
osnovi, reliefu, pod različnim rastjem in zaradi močnega vpliva človeka. S
posegom v pedosfero so nastale antropogene rigolane prsti. V drugem delu je
obravnavana rastlinska odeja, ki je zaradi antropozoogenih vplivov dokaj
spremenjena po sestavi in razprostranjenosti glede na naravno rastlinstvo. V
zaključku smo Koprsko Primorje razdelili na štiri pedogeografske in
vegetacijske regije, ki se dele še na podrcgije.
Ta pregled pedogeografskih in vegetacijskogeografskih značilnosti se
nanaša na del Slovenije, ki ga imenujemo Koprsko Primorje, zajemajoč
območje treh občin Izole, Kopra in Pirana (Titi, 1985).
Med geografske dejavnike, ki odločilno vplivajo na značilnosti,
razprostranjenost in različnost v odeji prsti Koprskega Primorja, spadajo
matična osnova, reliefna izoblikovanost in antropogeni vplivi.
Kamnine, ki tvorijo matično osnovo prsti, in iz katerih je zgrajena
pokrajina, delimo na tri skupine. Glede na te kamninske skupine ločujemo tri
skupine prsti: 1. prsti na flišu, 2. prsti prsti na apnencu, 3. prsti na nanosih
potokov in rek.
Prsti na flišu. Večji del Koprskega Primorja gradi srednji del eocenskih
klastičnih sedimentov (fliš), ki se sestojijo iz menjajočih plasti laporja in
peščenjaka, vložkov breč, numulitnega apnenca in apnenčevih skladov. Laporji
so glinasti, peščenjaki drobnozrnati in apnenčevi, apnenci kompaktni in gosti,
drobir v brečah je iz kosov krednih in paleogenskih apnencev in gomoljev
laporja (Pleničar et col., 1973).
Za izoblikovanost površja in s tem posredno tudi za lastnosti prsti je zlasti
pomembno menjavanje lapornega fliša (debelejše plasti laporja in tanki vložki
peščenjaka) s peščenjakovim flišem(debelejše plasti peščenjakov). Peščenjakov
fliš z debelimi in trdimi plastmi peščenjaka je dokaj odporen proti eroziji. Zato
so tisti deli gričevja, ki jih gradi, ravni in so ostanek prvotnega ravnika. Prsti
na tem flišu so se razvijale bolj nemoteno kot na lapornem flišu. Ta je bolj
podvržen eroziji. Zato je gričevje bolj razrezano z erozijskimi jarki in
grapami. Razvoj prsti je zaradi odnašanja oviran in često prekinjen (Stepančič,
1974).
Po Stepančiču (1984) se je na flišu v Koprskem Primorju v pedogenezi
izoblikovalo naslednje zaporedje prsti: regosol, karbonatna rendzina, evtrična
rjava prst in izprana (lesivirana), mestoma pseudooglejena prst.
Regosol nastaja na strmih pobočjih Savrinskega gričevja iz lapornega in
na položnejših pobočjih iz peščenjakovega fliša. Deževnica, ki stalno odnaša
delce prsti, preprečuje razvoj profila v globino. Zato je regosol slabo razvita
prst iz drobcev razpadle matične kamnine, pomešanih z organsko snovjo. Profil
regosola ima (A)-C horizonta. Na taki prsti uspeva le skromno pionirsko rastje.
Regosol v Koprskem Primorju prekriva le manjše površine in ne nastopa
strnjeno. Značilen je za strma pobočja pod Šmarjami, Pomjanom, Marezigami
itd. (Stepančič, 1974).
Tam, kjer rastlinstvo gosteje porašča površje in se erozija prsti zmanjša,
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regosol preide v karbonatno rendzino. Tako na strmih pobočjih iz lapornatcga
fliša menjaje nastopata obe skupini prsti. Karbonatna rendzina nastaja tudi na
pobočjih in na položnih slemenih in hrbtih gričev iz peščenjakovega fliša. Tam
so kmetje odstranili vrhnje plasti peščenjaka in iz hitro razpadajočega laporja
pod njim je nastala debelejša, do 35 cm globoka antropogena karbonatna
rendzina. Rendzina ima že jasno izoblikovan A humusni horizont, nasičen z
bazami. Profil gradijo A - A O C horizonti. Glinasti delci so enakomerno
zastopani v vsem profilu, teksturno je ilovnata glina, reakcija je nevtralna do
slabo alkalna(pH 6, 9-7, 4), vsebuje 3 - 5 % organske snovi. Na strmih pobočjih
karbonatno rendzino porašča gozd, na slemenih in hrbtih pa so na njej uredili
njive, travnike in pašnike. Antropogena karbonatna rendzina se širi po dolgem
uravnanem hrbtu, ki tvori razvodje med vodami, ki tečejo v Koprski zaliv ter
porečjem Dragonje, od Kavaličev na vzhodu, preko Marezig, Pomjana, Šmarja,
Šareda do Malije na zahodu. Po človeku manj spremenjena karbonatna
rendzina se nahaja na vseh strmejših pobočjih gričevja, zlasti še na višjih
vzhodnih in jugovzhodnih delih.
S postopnim poglabljanjem profila prsti na lapornatem in peščenjakovem
flišu in istočasnim izpiranjem karbonatov pri naravni pedogenezi karbonatna
rendzina preide v evtrično rjavo prst. Od rendzine se loči po večji
globini(87-100 cm), plitvejšem A horizontu, po zgradbi profila, ki ga
sestavljajo horizonti A-(B)-C, težji teksturi (prevladuje glinasta tekstura)in
manjši prepustnosti za vodo. Evtrična rjava prst ima nevtralno reakcijo in
vsebuje baze, še posebno kalcij. Fizikalne in kemične lastnosti so ugodne za
rast kulturnih rastlin in zato je to kmetijska prst. Na položnih pobočjih so na
njej njive, na južnih in zahodnih, zavetrnih legah pa vinogradi in sadovnjaki.
Evtrična rjava prst menjaje s karbonatno rendzino prekriva višji, vzhodni in
jugovzhodni del Šavrinskega gričevja, južno od črte Labor-Boršt-Zabavljc.
Poleg te tipične evtrične rjave prsti se na flišu Koprskega Primorja
pojavljata še pseudooglejena evtrična rjava prst (rjava sprana prst,
pseudooglejena-Stepančič, 1974) in koluvialna evtrična rjava prst. Prva je
večinoma nastala na ravnih hrbtih in slemenih najvišjih delov gričevja npr.
okoli Boršta, Marezig, Topolovca, kjer se je nabrala za deževnico slabo
prepustna preperelina. Zato poteka proces pseudooglejevanja v globini 45-64
cm. Profil gradijo horizonti A-E-B-Bg-C. Zaradi slabe zračnosti na tej prsti
uspevajo rastline s plitvimi koreninami in tiste, ki dobro prenašajo vlago.
Večinoma so na njej njive, travniki in pašniki in le redko vinogradi in
sadovnjaki. Manjše površine te prsti so tudi pri Dekanih in Bertokih, kjer se
pobočja položno spuščajo v dolino Rižane.
Deževnica, ki izpira delce prsti po pobočju, jih odlaga na vznožju gričev.
Na taki matični osnovi je nastala koluvialna evtrična rjava prst globoka okoli
80 cm, z debelim humusnim horizontom. Ta prst je dobro strukturna, rahla in
dobro odcedna, nevtralne reakcije, zasičena z bazami. Vse te lastnosti vplivajo
na dobro rast vrtnin, vinske trte in sadnega drevja. Nahaja se npr. pri
Ankaranu, Strunjanu, Luciji, Dragonji.
Človek je rendzine in evtrične rjave prsti na flišu, ki so se razvile v
naravnih procesih, v večjem delu Šavrinskega gričevja, močno spremenil. Z
globokim prekopavanjem in rigolanjem je premešal naravne horizonte in
ustvaril antropogeno, rigolano prst, ki ji pripadajo prsti na kulturnih terasah.
Zaradi rigolanja so nastale globoke, prerahljane prsti, zelo ugodne za rast
vrtnin, vinske trte, sadnega drevja in oljke. Zaradi manjše odpornosti pri
rigolanju je večina rigolanih prsti na lapornatem flišu. Ta se nahaja tudi v
nižjih nadmorskih višinah, kjer so ugodne podnebne razmere za rast tistih
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kulturnih rastlin, ki jim ustreza rigolana prst. Višji hrbti in slemena iz bolj
odpornega peščenjakovega fliša so bolj izpostavljeni burji, zato tu gojijo bolj
odporne rastline, ki ne potrebujejo globoke, rigolane prsti. Profil prsti gradijo
P-C horizonti, pri globokem rigolanju pa lahko nastane obrnjen profil C-P, če
pride na površje matična osnova. V prsti so navzoči karbonati, nasičena je z bazami, reakcija je nevtralna, do slabo alkalna (pH 6, 9-7, 3). V vsem profilu
se nahaja malo organske snovi (Stepančič, 1974). Rigolane prsti so na široko
razprostranjene v nižjem, zahodnem in srednjem delu Savrinskega gričevja,
zlasti na južnih in zahodnih legah, ki so podnebno najugodnejše za rast
kulturnih rastlin, saj so zavarovane pred burjo. Velike površine rigolanih prsti
so južno od Bertokov, med Dekani in Ankaranom, okoli Šmarij, med
Parecagom in Sečo itd.
Prsti na apnencu. Skrajni vzhodni del Koprskega Primorja sega na
apnence, iz katerih je strma in izrazita kraška stopnja od Socerba, preko
Črnega Kala, do Brežca pri Podgorju. Črnokalska stopnja je zgrajena iz
foraminifernega apnenca (miliolidni, alveolinski in numulitni apnenec) iz
zgorjega paleocena- spodnjega eocena. Majhna zaplata tega apnenca se širi
tudi okoli Izole. Predel od Kubeta do Movraža gradi zgornje paleocenskispodnje eocenski, alveolinski apnenec (1). Na izrazito karbonatni, apnenčasti,
matični osnovi sta nastali dve skupini prsti rendzina na apnencu in
pokarbonatna prst na apnencu (rjava prst na apnencu delno izprana).
Rendzina na apnencu ima A-AC-C profil, globok okrog 40 cm. Po
teksturi je ilovnata ali glinasto ilovnata, zaradi plitvosti sušna, po reakciji slabo
kisla ali nevtralna, visoko nasičena z bazami. Pokriva skalnato, kraško površje
in je najbolj primerna za gozd. Le na manj skalnatih tleh so uredili travnike in
redke njive. Rendzina se nahaja na območju od Griže (263 m) pri Kubetu, do
Movraža; dokaj je razširjena tudi na Črnokalski stopnji, vse do vzhodne meje
občine Koper.
Z rendzino se na Črnokalski stopnji menjava pokarbonatna prst, ki spada
med reliktne in policiklične prsti. V profilu te prsti se pod humusnim A
horizontom nahaja eluvialni E horizon, iz katerega deževnica izpira snovi v
spodnji del profila. Pod njim je Bt horizont rumeno rdečkaste gline. V profilu
je veliko glinastih delcev, vendar je prst kljub temu prepustna. Reakcija je
različna od pH 4-7. Tudi nasičenost z bazami je različna, od 35-80 %. Na
zakraselem površju jo porašča gozd, na položnejših pobočjih so uredili
travnike. Na ravnejšem, neskalnatem območju okoli Izole pa je rodovitna
kmetijska prst, kjer rastejo vrtnine, vinska trta in sadno drevje (Stepančič et
col. , 1985).
Prst na nanosih potokov in rek. Dna dolin so vode zasule z glinastimi
delci, ki so nastali s preperevanjem laporja. Taki rečni nanosi napolnjujejo
zlasti spodnje dele dolin. V zgornjih in povirnih delih reke nanašajo tudi pesek
in prod, prodniki so iz peščenjaka in apnenca (1). Ti recentni, rečni nanosi
tvorijo matično osnovo obrečnim prstem in gleju.
Obrečne prsti so mlade in slabo razvite, s profilom A-C ali Ap-C,
globoke (tudi čez 100 cm), peščeno ilovnate teksture, močno karbonatne.
Vstran od strug so primerne za njive in vinograde, ob strugah jih porašča
travniško in grmovno-drevesno rastje: beli topol (Populus alba), trst
(Phragmites communis), rdeči dren (Cornus sanguinea), trstenika (Arundo
donax), črni trn (Prunus spinosa), robidovje (Rubus sp.) itd. Nahajajo se v
zgornjem in srednjem delu doline Rižane, Badaševice, Drnice in Dragonje ter
Strunjanskega potoka.
V glinasti matični osnovi, blizu izliva rek v morje, ob Rižani, Badaševici,
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Dragonji in Drnici se zadržuje talna voda, ki povzroča oglejevanje prsti in
nastanek gleja z A-G profilom. Gladina talne vode niha v različni globini, tam
kjer se nahaja med 40-80 cm globoko, nastaja zmeren glej, ki se širi na večjem
delu rečnih nanosov že blizu morja. Tam, kjer je gladina talne vode 10-40 cm
pod površjem, nastaja močan glej, ki se pojavlja v obliki otokov menjaje, z
zmernim glejem, npr. ob spodnji Dragonji, pri Sečovljah in na
Srminsko-Valmarinski Bonfiki.
Zmeren glej ima ilovnato glinasto teksturo, slabo je prepusten za vodo,
slabo alkalen in močno karbonaten. Pri Sečovljah in ob Rižani so oglejene prsti
osušili, tako da na njih gojijo vrtnine in poljščine. Zaradi velike količine
aktivnega apna (7-15 %) prst ni primerna za gojenje hrušk in
breskev(Stepančič et col. , 1985). Močan glej ima glinasto in meljnato glinasto
teksturo, zaradi katere je slabo prepusten za vodo, je vlažen in zaradi
redukcijskih procesov sivo zelen barve. Na njem rastejo higrofilne rastline. Za
kmetijsko izrabo je primeren po hidrotehnični ureditvi (Stepančič et c o l . ,
1985).
Tako kot je sedanja odeja prsti v Koprskem Primorju odraz prepletenega
delovanja naravnih in družbenogeogarfskih dejavnikov je taka tudi sedanja
rastlinska odeja. Rastje še bolj kot prsti-kaže izrazite posledice človekovih
posegov. V dolgi dobi bivanja ob obali in na gričevju je človek močno
prilagodil svojim potrebam prsti in še bolj rastje. Rastlinstvo je človek močno
spremenil v njegovi sestavi in razširjenosti. Naravni dejavniki, zlasti podnebje
in prsti v Koprskem Primorju omogočajo rast gozda, ki je pred naselitvijo
človeka poraščal večino območja, razen mokrotnih ravnic ob izlivih rek v
morje. Gre za submediteranske, listopadne gozdove, saj je za zimzeleno,
evmediteransko (pravo mediteransko) vegetacijo v Koprskem Primorju zaradi
severne lega prehladno. Posamezno ali v skupinah rastejo v submediteranski
vegetaciji tudi zimzelene vrste, npr. črnika (Quercus ilex), mirta (Myrtus
communis), jagodičnica (Arbutus unedo) in druge in sicer na Strunjanskem
polotoku na Steni, pri kraju Dragonja itd. (Wraber T. , 1972).
Sedaj porašča gozd le 29,1 % (l. 1989) Koprskega Primorja. Vsa ostala
zemljišča porašča negozdno rastje. Obdelovalnim zemljiščem, kjer raste
antropogeno rastje, pripada 29,4 % (njive, vrtovi, sadovnjaki in vinogradi)ter
travnikom in pašnikom 29,1 % površja. Ostalih 12,1 % ozemlja sodi k
ribnikom in močvirjem ter nerodovitni zemlji (2). Prvotni gozd so zelo izkrčili
v nižjih, zahodnih in srednjih delih Šavrinskega gričevja, kjer je bilo na
lapornem flišu lažje rigolati prsti, urediti terase in s tem ustvariti ugodne
pogoje za gojenje kulturnih rastlin. Tako je le 12,8 % občine Piran pod
gozdom, na 42,6 % so obdelovalna zemljišča in na 15,8 % travniško rastje. Z
gozdom je najbolj poraščen višji, vzhodni in jugovzhodni del Koprskega
Primorja, ki pripada občini Koper, saj je 32,1 % občine pod gozdom in
30,7 % pod travniškim rastjem (2). Sedanjo vegetacijo v Koprskem Primorju
tvorijo gozd, travniško rastje, grmišča in antropogeno rastje.
Gozdno rastje. Naravni gozd tvorijo različne gozdne združbe. Zelo je
razširjen
primorski
gozd
gradna
in jesenske vilovine (Seslerio
autumnalis-Quercetum) (4), ki je tudi prvotno poraščal velik del regije, od
morja do okoli 500 m visoko. V njem poleg gradna (Quercus petraea) v
drevesnem sloju rastejo še cer (Quercus cerris), puhavec (Quercus pubescens),
beli gaber (Carpinus betulus), malo je črnega gabra (gabrovca Ostrya
carpinifolia). Tla porašča gost, zeliščni sloj z jesensko vilovino (Sesleria
autumnalis). Rastline so termofilno-zmerno kscrofilne in v manjši meri
acidofilne (Marinček et. col., 1979). Sedaj porašča zgornje dele porečij Rižane
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in Dragonje ter Črnokalsko stopnjo, večinoma za kmetijstvo najmanj primerna
zemljišča, na strmih severnih in severovzhodnih pobočjih.
Na manjših površinah med Dvori nad Izolo, Malijo in Parecagom ter južno
od Pridvora se na karbonatni rendzini razrašča primorski termofilni nizki gozd
ali grmišče gabrovca in jesenske vilovine(Seslerio autumnalis-Ostryetum) (4).
To je gozd, ki je zaradi dolgotrajnih antropozoogenih vplivov nastal iz
klimozonalne združbe puhavca in črnega gabra (Ostryo-Quercetum)(Zupančič
et col., 1982). V drevesnem sloju rastejo črni gaber, cer, puhavec, mali jesen
(Fraxinus ornus), trokrpi javor (Acer monspessulanum) itd. Grmovni sloj
gradijo navadni ruj(Cotinus coggygria), beli gaber in drugi grmi. V zeliščnem
sloju rastejo poleg jesenske vilovine še bledi podraščec (Aristolochia pallida),
okroglolistni golšec (Mercurialis ovata) itd. (Wraber M., 1968).
Večina teh gozdov spada med gozdove z vsestransko poudarjenim
varovalnim značajem. Njihov gospodarski pomen-lesna proizvodnja je
podrejen varstvu pred usadi, erozijo prsti in varstvom pred odnašanjem
kamninskega gradiva v nižje ležeče predele (Košir, 1975). Marsikje so gozdovi
panjevci, iz katerih domačini dobijo kurjavo. Le ponekod gabrovčevi in
gradnovi gozdovi npr. jugovzhodno od Šmarij, severno od Nove vasi rastejo na
takih rastiščih, da spadajo med lesnoproizvodne gozdove (Košir, 1975).
Gozd, ki je še ostal, večinoma gradijo listavci s 86,6 %, iglavcev je le
13,2 % (1. 1984)(Dolgan, 1986). Med iglavci je zlasti pomemben črni bor
(Pinus nigra), ki ga ponekod sadijo na opuščenih obdelovalnih zemljiščih. Les
črnega bora postaja tudi gospodarsko pomemben. V letu 1962 je bilo v občini
Koper od vsega posekanega lesa 9 % in leta 1976 že 13,8 % iglavcev (Rejc,
1985).
Travniško rastje. Na rastiščih, kjer je rastel gozd gradna in jesenske
vilovine, se razraščajo razne travniške združbe pokončne stoklase
(Mezobromion). Uporabljajo jih za pašnike in senožeti. Na gnojenih tleh se
razrašča gospodarsko zelo pomembna travniška združba visoke pahovke
(Arrhenatheretum elatioris), ki jo na leto večkrat kosijo (Wraber M., 1968).
Širi se na zmerno vlažnih, obrečnih prsteh ob Dragonji, Drnici, Badaševici in
Rižani. Z visoko pahovko(Arrhenaterum elatior) rastejo še orientalska kozja
brada(Tragopogon orientalis), njivsko grabljišče (Knautia arvensis), navadni
rebrinec (Pastinaca sativa), rumenkasti ovsenec (Trisetum flavescens)itd. Po
višjem gričevnatem svetu na rastišču gozda gabrovca in jesenske vilovine raste
travniška združba pokončne stoklase in kršina (Bromo-Chrysopognetum grylii)
(Wraber M., 1968). Uspeva na pusti, plitvi prsti. Kosijo jo dvakrat na leto,
seno pa je slabe kakovosti.
Posebna oblika zeliščnega rastja je slanoljubna (halofitna) vegetacija ob
morski obali in v solinah pri Sečovljah in Strunjanu. Na opuščenih solnih
bazenih se na široko razraščajo navadni lobodovec (Halimione portulacoides),
ozkolistna mrežica (Limonium angustifolium), navadni osočnik(Salicornia
europaea) in druge. Ob morski obali, kamor pršijo kaplijce morske vode,
poganjata navadni morski koprc(Crithmum maritimum) in obmorski oman
(Inula crithmoides) (Kaligarič, 1985).
Grmovno rastje. V to obliko rastlinstva spadajo grmišča, ki se širijo po
opuščenih obdelovalnih terasah, pašnikih in košenicah, zlasti na osojah, kjer je
največ opuščenih teras. Nanje se selijo grmi in zeliščne rastline iz prvotnih
gozdnih združb: mali jesen, črni gaber, južna šmarna detelja (Coronilla
emeroides) in druge rastline npr. navadni brin (Juniperus communis), navadni
ruj, navadna žuka (Spartium junceum), robida (Rubus sp.), robinija (Robiriia
pseudacacia) itd.
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Antropogeno rastje. Tako kot se zaradi podnebnih razmer ločuje naravno
rastlinstvo v Koprskem Primorju od rastlinstva v notranji Sloveniji, se ločujejo
tudi kulturne rastline. Poleg vrtnin, poljščin, sadnega drevja in vinske trte, ki
rastejo tudi drugod v Sloveniji, v Koprskem Primorju uspevajo še nekatere
mediteranske kulturne rastline npr. smokva in oljka. Oljka (Olea europaea) kot
zimzelena vrsta uspeva na toplejših južnih, jugovzhodnih in jugozahodnih
pobočjih, zavarovanih pred burjo. V letu 1988 je bilo v Koprskem Primorju
25 500 rodnih oljk, ki so dale 182 900 kg oliv (3). Iz oliv dobijo zelo
kakovostno olje, uporabljajo jih tudi še v svežem stanju in za konzerviranje.
Zaključek
Prsti in rastje Koprskega Primorja se razlikujejo glede na razlike v
kamninski osnovi, reliefni razčlenjenosti in bolj ali manj močnemu vplivu
človeka. Vsi ti in še drugi naravni dejavniki so povzročili izoblikovanje štirih
osnovnih pedogeografskih in vegetacijskogeografskih enot (regij), ki se dele še
na podenote (subregije)(karta).
1. regija. Ta regija zajema prsti in rastje na dnu rečnih dolin od njihovih
zgornjih delov do morske obale. Ima tri subregije. V prvo spada halofitna
vegetacija na slanih tleh, v opuščenih in še delujočih solinah. Druga subregija
zajema močvirno in higrofilno rastje na srednjem in močnem gleju v spodnjih
delih dolin ob Dragonji in Rižani. Tu so zaradi hidromelioracij ponekod prsti
že osušili in na njih rastejo kulturne rastline. Tretjo podenoto tvori travniško in
grmovno-drevesno rastje na obrečnih tleh, v srednjih in zgornjih delih dolin.
2. regija. V to regijo spadajo prsti in rastje na flišnem gričevju. Zajema tri
subregije. Travišča pokončne stoklase in kršina na regosolu in plitvi karbonatni
rendzini, na strmih flišnih pobočjih tvorijo prvo subregijo. Druga subregija
zajema gozd gradna in jesenske vilovine na karbonatni rendzini in tretja gozd
gabrovca in jesenske vilovine na karbontani rendzini in evtričnih rjavih prsteh
na flišu.
3. regija. Prsti in rastje na zakraselem površju sodijo v to regijo, ki se deli na
dve subregiji. V prvi je gozd gabrovca in jesenske vilovine na rendzini in rjavi
pokarbonatni prsti na apnencu. Antropogeno rastje na pokarbonatni prsti na
apnencu pri Izoli, spada v drugo subregijo.
4. regija. Tej regiji pripada antropogeno rastje na kulturnih terasah in zunaj
njih, na večinoma rigolani prsti.
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EROZIJA V POREČJU DRAGONJE
Karel Natek
V porečju Dragonje je 486 hektarjev območij z močno erozijo površja ter
279 km erozijskih jarkov in grap. V precejšnji meri so ti pojavi rezultat
delovanja naravnih procesov v specifičnih submediteranskih razmerah
(neprepustna flišna podlaga, velike strmine, intenzivne padavine), v veliki meri
pa rezultat delovanja človeka v tej stari kulturni pokrajini. S propadanjem
kulturne pokrajine, zlasti obdelovalnih teras na pobočjih, in širjenjem
grmovnega rastja se erozijski procesi počasi umirjajo, toda pri vsakem
poseganju v ta prostor je nujno treba upoštevati možnost njihovega ponovnega
oživljanja.
Za celotno Koprsko gričevje je značilna močna erozija, kakršne ne
srečujemo nikjer drugod v Sloveniji (erozija v širšem pomenu besede, sklop
denudacijskih in fluvio-erozijskih procesov). Na številnih mestih je ta proces
tako napredoval, da lahko govorimo že o t.im. badlands, čeprav omejenih
razsežnosti. V referatu se bom omejil le na porečje Dragonje, ki zajema južni
del Koprskega gričevja, sicer pa so razmere zelo podobne tudi v ostalem delu.
Glavni namen mojega prispevka je orisati prostorske razsežnosti tega pojava in
poglavitne razloge za pojavljanje pretirane erozije.
Pojav močno erodiranih tal v flišnem gričevju v zaledju slovenske obale je
že dolgo znan (Jež, 1956; Melik, 1960; Orožen Adamič, 1980), vendar sam po
sebi geomorfološko še ni bil obdelan. Vse kaže, da se v tem prepletajo številni
naravno- in družbenogeografski elementi v kombinaciji, kakršne sicer ne
najdemo drugod po Sloveniji.
Erozija je v splošnem odvisna od endogenih in eksogenih dejavnikov ter
od delovanja človeka. Učinki vseh teh dejavnikov so odvisni od trajanja
njihovega vpliva, kar lahko kot splošni odnos med njimi izrazimo v obliki:
Ep(t)

= En(t)

+ Ex(t)

+ Em( t )

p r i čemer j e :
Ep = e r o z i j a v c e l o t i
E n = e r o z i j a kot p o s l e d i c a e n d o g e n i h d e j a v n i k o v
E x = e r o z i j a kot p o s l e d i c a e k s o g e n i h d e j a v n i k o v
E a = e r o z i j a kot p o s l e d i c a d e l o v a n j a č l o v e k a
t = čas
V tabeli 1 je sumarno prikazan obseg erozijskih pojavov po porečjih. 304
območja močne erozije (v veliki meri golo površje, močno razjedeno s plitvimi
erozijskimi jarki) obsegajo 486 hektarjev, kar je 6% denudacijskih površin v
porečju Dragonje. Ta območja so razporejena zelo neenakomerno, najmočneje
so skoncentrirana v območjih nekaterih grap, kjer ta območja zavzemajo od
14-18% površja.
Poleg teh površin je v porečju Dragonje še 723 erozijskih jarkov in 213
grap (grapa je preko 10 m globoka erozijska oblika brez akumulacije v dnu) s
skupno dolžino 278.9 km. Povprečna gostota teh oblik je v celotnem porečju
Dragonje 34.1 m/ha, vendar se po posameznih porečjih manj razlikuje kot
razporeditev območij močne erozije, kar lahko razložimo z manjšim vplivom
človeka na njihovo razporeditev.
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Endogeni dejavniki erozije
V ta sklop dejavnikov prištevam kamninsko podlago ter recentne radialne
tektonske premike.
Kamninska podlaga je zagotovo eden najpomembnejših dejavnikov
pretirane erozije v proučevani pokrajini, saj je splošno poznana navezanost
erozije na flišna območja v celotnem mediteranskem bazenu (Istra, Srednja
Italija, Španija, Alžirija idr.).
Prevladujoča kamnina v porečju Dragonje je fliš eocenske starosti, čeprav
menijo nekateri geologi, da so to le flišu podobni sedimenti
(Pleničar-Polšak-Šikič, 1973, 30). Sedimenti so nastajali v morju s kalnimi
tokovi, zato je značilna ciklična sedimentacija. Južno od Izole so štirje takšni
sedimentacijski ciklusi, debeli od 50-100 m. Vsak ciklus se pričenja z
numulitno apneno brečo (Pleničar-Polšak-Šikič, 1973, 31), ki je debela od
1 - 3 m in zaradi večje odpornosti proti preperevanju tvori do 20 m visoke
pragove v dnu grap in do nekaj metrov visoke stopnje, ki na večje razdalje
potekajo prečno po pobočjih.
Nad apnencem ležijo lapornate plasti, v katerih so plasti sivorjavega
peščenjaka, nad laporjem pa se z ostrim prehodom spet pojavijo numulitne
apnene breče naslednjega ciklusa.
Lapornate plasti so zelo slabo odporne proti preperevanju, na njih hitro
nastaja rjava prst, ki pa jo zaradi velikih strmin in neprepustne podlage
padavinska voda naglo odnaša in v teh plasteh so žarišča erozije.
Vpliv recentnih tektonskih premikov na pojav erozije je glede na
razporeditev erozijskih žarišč in njihovo lego glede na dolinsko omrežje po
vsemu sodeč verjetno zanemarljiv, saj geološka proučevanja ne kažejo izrazitih
tektonskih premikov.
Eksogeni dejavniki erozije
Agens erozijskih procesov je površinsko odtekajoča voda, njen erozijski
učinek pa je odvisen od značilnosti pobočij, množine in intenzivnosti padavin,
rastlinske odeje in od antropogenih posegov.
Za celotno Koprsko gričevje so značilne razlike v nagnjenosti pobočij med
zgornjimi deli slemen, kjer široki slemenski nivoji zlagoma prehajajo v
pobočja z naklonom od 3-10°, in spodnjimi deli pobočij, ki se navzdol vse
strmeje spuščajo v ozke grape in dosežejo strmine tudi preko 32°, mestoma
celo preko 40°.
Povprečni letni pretok Dragonje pri Kaštelu je bil v obdobju 1954-1960
0.95 m 3 /sek, Drnice pri Pišinah pa 0.5 m 3 /sek (1966-1971) (Orožen Adamič,
1980, 166), pri izlivu Dragonje v morje pa v obdobju 1926-1965 1.78 m 3 /sek
(Vodnogospodarske osnove, 5/5). Tudi specifični odtok v porečju Dragonje je
majhen in znaša le 10.9 1/sek/km2, kljub temu da prevladuje neprepustna
lapornata podlaga.
Glavni razlog za majhen specifični odtok je za slovenske razmere visoka
evapotranspiracija. Potencialna letna evapotranspiracija za obdobje 1931-1960
je znašala v Kopru 786 mm in v Kubedu 696 mm. Glede na višino padavin v
istem obdobju (Koper 960 mm, Kubed 1130 mm) znaša razlika med množino
padavin in potencialno evapotranspiracijo v Kopru 1'74 mm in v Kubedu
519 mm, kar je veliko manj kot v kontinentalnem delu Slovenije (Orožen
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Adamič, 1980, 178).
Razlike med obema deloma Slovenije obstajajo tudi v intenzivnosti
padavin, ki so v primorskem delu intenzivnejše, zlasti v poletnih mesecih, kar
povzroča v slabo odpornih laporjih močno erozijo. V obdobju 1952-1968 so
bile maksimalne 24-urne padavine v Kopru 144.2 mm (25.10.1964), v
Kubedu 148.1 mm (19.7.1952), Seči 129.7 mm (27.9.1956) in v Koštaboni
110.9 mm (15.7.1963) (Orožen Adamič, 1980, 179). Pogostnost dnevnih
padavin od 80-100 mm je približno vsakih 5 let, enkrat na 10 let pa lahko
pričakujemo preko 100 mm padavin v 24 urah (Orožen Adamič, 1980, 181).
Tekoče vode opravijo veliko večino geomorfnega dela ravno v kratkih
obdobjih intenzivnih padavin, ko se močno poveča specifični odtok (v porečju
Dragonje za več kot 60-krat; na 607.7 l/sek/km 2 ). Padavinska voda se v
takšnih razmerah zelo hitro steka po pobočjih navzdol, sq združuje v linijske
tokove, ki odnašajo s sabo velike množine nesprijetega materiala, predvsem
meljaste in glinaste frakcije, ki nastanejo s preperevanjem laporja. Zaradi
velike gostote dolin, grap in erozijskih jarkov se ta voda naglo zbere v
glavnem vodotoku, ki zelo hitro naraste, a tudi naglo upade. Največji pretok
Dragonje so zabeležili pri Podkaštelu 20.3.1971, ko je znašal 58.1 m 3 /sek , kar
je 61-krat več od povprečnega letnega pretoka in tedaj se je majhen potok v
nekaj urah spremenil v veliko reko, podobno Ljubljanici v Mostah (srednji
letni pretok 55.8 m 3 /sek) ali Krki pri Podbočju (s.l.p. 59.3 m3/sek).
Erozija kot posledica delovanja človeka
Tretja skupina pomembnih dejavnikov erozije je vegetacija oziroma raba
tal in z njo povezano delovanje človeka v pokrajini. Naselja in obdelovalne
površine so že od nekdaj razmeščene po položnejših pobočjih na vrhovih
slemen. Zaradi prevladovanja drobne razparceliranosti zemljišč, t.im. culture
miste in številnih obdelovalnih teras tudi na razmeroma položnih pobočjih je
bila in je tudi danes v teh delih erozija razmeroma šibka, razen na poljskih
kolovozih in drugih poteh.
Na strmejših pobočjih so bile njivske površine skoraj izključno v ozkih
obdelovalnih terasah, omejenih s kamnitimi škarpami, kar je bistveno
zmanjšalo erozijo. S propadom kulturnih teras se je ob koncu prejšnjega
stoletja in na začetku sedanjega začasno erozija povečala, kasneje pa je z
napredovanjem goščave spet upadla na jakost, ki je verjetno celo manjša od
erozije v "naravnih" razmerah.
Na osnovi sedanjega poznavanja razmer v porečju Dragonje ni možno
kvantitativno opredeliti vpliva človeka na jakost erozije. Glede na to da je to
območje stara kulturna pokrajina, gosto poseljena že v predrimski (gradišča na
slemenih) in rimski dobi (številna arheološka najdišča) pa je bil ta vpliv
verjetno razmeroma močan.
Posredno nam govori o tem proučevanje naplavine Dragonje v sečoveljskih
solinah (Ogorelec in sod., 1981), zlasti pelodne analize, ki jih je opravil A.
Šercelj (Ogorelec in sod., 1981, 196-197).
Pelodna analiza je zajela 36.5 m holocenskih naplavin iz vrtine V-6/79, ki
je bila napravljena v solinah Lera ok. 600 m južno od cerkve Sv.Jerneja v
Seči. Prvi antropogeni vplivi se pokažejo v globinah od 11 do 3 m (pelod
leske, gabra in črnega gabra), kar verjetno sovpada z razvojem kulture
kaštelirjev (hallstattska doba pred okrog 3000 leti). V tem času so na račun
bukovo-jelovega gozda izkrčili obsežne pašnike, kjer je bila predvsem zaradi
poškodb travne ruše in mestoma pretirane paše erozija bistveno večja kot v
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gozdu. V tem času so gotovo obstajale že vse današnje grape, krčenje gozda s
požiganjem pa je mestoma zajelo tudi najstrmejša pobočja v dnu grap, kjer so
nastala erozijska žarišča, predvsem erozijski jarki.
Takšni erozijski jarki so gotovo obstajali tudi že pred posegom človeka v
naravno rastje, vendar so bili redkejši. Tudi nekatera erozijska žarišča so še
danes sestavni del naravnih procesov (npr. erozijska žarišča v zvezi z bočno
erozijo Dragonje in retrogradno erozijo v povirnih kotanjah), večina pa je
antropogeno pogojena.
Na osnovi izotopske analize C 1 4 kosa lesa iz vrtine V-6/79 iz globine
26.5 m, ki je pokazala starost 9160+-120 let (postglacial, preboreal), znaša
povprečna sedimentacija 2.9 mm/leto. Večji del teh sedimentov (40 m, pri
sečoveljskem rudniku preko 56 m), je naplavila Dragonje, vmes pa so le tanjše
plasti brakičnih sedimentov, kar geologi razlagajo s postglacialnim tektonskim
grezanjem tega dela Piranskega zaliva (Ogorelec in sod., 1981, 211).
Primerjava tega z rezultati proučevanja poplavnih območij v Sloveniji kažejo,
da to sploh ni posebno močna poplavna sedimentacija, tudi za njeno debelino
ni bilo potrebno tektonsko grezanje, saj je poznano, da pod naplavinami
Tržaškega zaliva obstaja normalen, fluvialni relief, verjetno iz obdobja
würmske poledenitve.
Naplavljanje Dragonje v spodnjem delu je bilo močno tudi še po rimski
dobi, o čemer pričajo tudi ostanki rimskega zidu v Križišču pod Kaštelom, ki
so bili pokriti z 2 m rečne naplavine (Orožen Adamič, 1980, 161). Po
izračunih Pauliča (1971) se v porečju Dragonje sprošča ok. 43 000 m 3
nesprijetega materiala letno in velik del tega se sprošča v erozijskih jarkih in
erozijskih žariščih, saj je erozija pod gosto grmovno-drevesno vegetacijo
bistveno manjša.
Geografska razporeditev erozijskih pojavov je prikazana na karti 1. Iz
karte je na prvi pogled razvidna navezanost erozijskih pojavov na današnjo
rečno mrežo, kar lahko razložimo tako, da je to sicer sestavni del naravnih
procesov odnašanja materiala (navezanost erozijskih območij na spodnje dele
pobočij dolin in grap, kratki erozijski jarki predvsem ob grapah in manj ob
večjih dolinah), vendar pa je njihovo intenzivnost močno povečalo delovanje
človeka.
Zaključek
Proučevanje erozije v porečju Dragonje je pokazalo, da ti procesi nimajo
pretirano velikega obsega, čeprav 486 hektarjev območij z močno erozijo in
279 km erozijskih jarkov in grap ni zanemarljivo. Učinki tega delovanja se
kažejo v zgornjih delih porečij, saj teh površin še dolgo ne bo mogoče
izkoriščati, pa tudi v spodnji, intenzivno obdelani ravnici ob Dragonji in
Drnici z močnim naplavljanjem.
Spremembe v rabi tega območja, ki se kažejo predvsem v zaraščanju
nekdanjih obdelovalnih površin na pobočjih, se odražajo tudi v postopnem
zmanjševanju jakosti erozije. Toda kljub zaraščanju z grmovno vegetacijo so
takšna območja (mnogih sploh nisem mogel identificirati na letalskih
posnetkih) še vedno potencialna žarišča močne erozije, kar se je že pokazalo
ponekod pri neuspelih poskusih velikih plantažnih vinogradov na razmeroma
strmih pobočjih. Tudi prepuščanje teh območij počasnemu delovanju narave
nima posebnega smisla, saj je današnja goščava daleč od nekdanjih naravnih
razmer. V erozijska žarišča nima smisla pretirano posegati niti s sanacijami, za
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pokrajino pa bi bilo tako z geomorfološkega kot splošnega vidika
najprimerneje, da nekoristno goščavo na primernih pobočjih spet zamenjajo
slikoviti pejsaži mediteranskih obdelovalnih teras.
Tabela 1: Erozijski pojavi v porečju Dragonje
Porečje

P o v r š i n a (ha) Območja nočne erozije Erozijski jarki in grape
celotna obn. območje Število Površina
Eroz.
Grape Skupna Gostota
akum. denudac.
(ha) %x iarki(si.) (št.) dolž.(m) ( m / h a ) 2
E U T1T 1458.6
M L J J^ L8167.
U J 5L
WA 486.0
HTA K6.0n M
Ui
278 M
875
9626.
304
723 '' in
213 M
2667.1 341.1 2326.0
50
79.5 3.4 138
55 57 600
24J
9.7 2.5 18
12
8 700
404.5 18.8 385.7
10
722.2 41.4 680.8
17
24.8 3.6 41
12 15 250
24.9 4.0 37
640.6 15.1 625.5
10
10 16175
214.4 7.1 207.3
3
10.1 4.9 ii
5
5 000
11
26.0 8.5 25
9 12 550
315.8 11.5 304.3
133.7 7.4 126.3
6
21.2 16.8 10
5
4 775 37! 8
111.9 1.0 110.9
7
8.2 7.4 11
2
4 200
8 725
245.7 5.4 240.3
16.1 6.7 25
12
2
76.3 5.8 134
24 46 700
1430.1 119.6 1310.5
38
3 500
207.1 0.0 207.1
2
1.5 0.7 6
1
205.9 5.2 200.7
4
2.6 1.3 22
2
6 275
4
3
3 600
143.8 0.6 143.2
4.2 2.9 7
71 91 775
1660.4 140.4 1520.0 147 221.7 14.6 233

n,-,™«;, «pni**;
Dragonja
T celoti
Orni ca v celoti
Medljanščica
Baredinta
Piševec
Grapa pod Padao
Krkavški potok
Grapa pod Počaii
Grapa pod Plaojavaii
Grapa pod Koštabono
Pinjevec v celoti
Zedeka
Grapa pod Loparje«
Starec pod Borštoi
Dragonja tad izliroi
Pinjevca
Perilo pod Borštoi
Grapa Kaienela
Pasji potok » celoti
Grapa pod Trušlam
Sabusijevica
Grapa pod Butarji
Stranice
Valica
Grapa pod Topol ovce«
Žleb pod Skorušico
Argi1 a

119.4 0.0
145.2 0.0
360.2 13.3
83.5 0.0
124.7 1.3
115.4 0.0
250.8 1.3
115.6 0.0
174.2 0.0
187.0 0.0
923.6 121.9

119.0
145.2
346.9
83.5
123.4
115.4
249.5
115.6
174.2
187.0
801.7

2
6
12
6
5
3
28
5
7
10
23

5.8 4.9 5
12.8 8.8 14
28.3 8.2 47
15.5 18.6 12
3.6 2.9 10
2.2 1.9 11
40.9 16.4 29
4.1 3.5 5
7.2 4.1 9
13.2 7.1 21
24.8 3.1 53

3
5
13
4
3
2
7
1

4
3
33

3 400
5 725
16 650
4 025
4 725
4 200
11 075
3 225
5 925
6 950
23 300

28.6
39.4
48.0
83.5
38.3
36.4
44.4
27.9
34.0
37.2
29.1

1

Delež območij z močno erozijo je izračunan glede na površino območja denudacije.
Gostota erozijskih jarkov in grap je izračunana glede na površino območja denudacije.
3
Ni všteto območje solin v Piranskem zalivu (691.0 ha).
2

Jež, L., 1956, Pojavi erozije v obmorski Slovenski Istri. Proteus, let. 19,
št.4-5, str. 104-105. Ljubljana.
Melik, A., 1960, Slovenija II. Geografski opis. Opis slovenskih pokrajin.
4.zvezek - Slovensko Primorje. 546 str. Ljubljana,
Šifrer, M., 1965, Nova geomorfološka dognanja v Koprskem primorju.
Geografski zbornik 9, str. 5-58. Ljubljana.
Orožen Adamič, M., 1980, Geografske značilnosti poplavnega sveta ob
Dragonji in Drnici. Geografski zbornik 19, str. 155-214. Ljubljana.
Pleničar, M., Polšak, A., Šikič, D., 1973, Tolmač za list Trst Osnovna geološka
karta 1:100 000. 68 str. Beograd.
Vodnogospodarske osnove. Zveza vodnih skupnosti Slovenije. Ljubljana 1978.
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Ogorelec, B., Mišič, M., Šercelj, A., Cimerman, F., Faganeli J., Stegnar, P.,
1981, Sediment sečoveljske soline. Geologija 24, 2.del, str. 179-216.
Ljubljana.
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Slika 1: EROZIJSKI POJAVI V POREČJU DRAGONJE.
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UDK 551.442(497.12-15)=863
SPELEOLOŠKE ZNAČILNOSTI KOPRSKEGA PRIMORJA
Andrej Mihevc
Obravnavano območje obsega okrog 344 km 2 , z le 49 km 2 krasa. Tu je 86
znanih jam, kar pomeni 1,7 jame/km2. Povprečna dolžina jam je 76,7 m,
globina 16 m in povprečna nadmorska višina jamskih vhodov je 317 m.
Najdaljša je Osapska jama z 1607 m, najglobje je brezno Č~4 (blizu Črnotič) z
116 m. 81 % jam je suhih, nekaj pa je zelo pomembnih vodnih jam z močnimi
izviri, ki se uporabljajo za oskrbo z vodo. Poseben tip jam je pod apnenčevo
osnovo v flišu. Te jame so se razvile s pomočjo erozije voda iz apnenca.
Najdaljša jama (876 m) tega tipa je Poljanska buža, ki je 91 m, globoka.
Večji del ozemlja treh primorskih občin, Koprske, Izolske in Piranske
zavzemajo Šavrinska brda. Majhen del Koprske občine seže tudi v Čičarijo ter
zavzema del Podgorskega krasa.
Med Šavrinskimi brdi in Podgorskim krasom leži pod stenami kraškega
roba ob Rižani in Osapski reki Bržanija, jugovzhodno, med Kubedom, Sočergo
in Movražem pa svojstven prehodni svet, kjer se apnenčasta uravnana slemena
menjavajo z podolgovatimi v flišu oblikovanimi dolinami.
Kraško površje je povečini uravnano, v drobnem zlasti v Podgorskem
krasu razčlenjeno z vrtačami. Ob narivnih stikih lusk apnenca in fliša, kjer je
fliš zaradi manjše odpornosti pred erozijo znižan, so nastali pregibi v pobočjih
in značilne bele apnenčaste stene. Te dajejo značilno podobo Bržaniji, najdemo
pa jih tudi v Podgorskem krasu.
Kraški pojavi ter jame so kljub majhnemu deležu karbonatnih kamenin
dobro zastopani. Posamezne jame najdemo tik ob obali pri Izoli na apnencih ,
ki izdanjajo izpod fliša, v plasteh apnenca, ki so vložene v flišu, v ozkih
progah apnencev v Bržaniji in krasu med Kubedom in Movraško valo.
Največje gostota jam pa je na sklenjenem kraškem površju v Podgorskem
krasu.
Geološka zgradba Koprskega primorja
Po Osnovni geološki karti, list Trst, 1: 100 000 (1969) so najstarejše
kamnine v Koprskem primorju paleozojski numulitni in alveolinski apnenci.
Grade Podgorski kras, ter ozke planote med Kubedom in Movražem. V
manjšem obsegu izdanjajo izpod fliša tudi v dolini Dragonje ter pri Izoli, kjer
zavzemajo okrog 2 km 2 površja.
Bolj razširjen je eocenski fliš. Tvorijo ga laporji, peščenjaki, numulitne
breče in apnenci. V sklenjenem območju zavzema fliš vsa Šavrinska brda, v
ozkih progah pa se vriva tudi med apnence v Bržaniji in Podgorskem krasu.
Med plastmi laporjev in peščenjakov so tudi do nekaj metrov debele
plasti apnenčevih breč. Te so odpornejše kot druge flišne plasti, poleg tega pa
še zakrasevajo, ter dajejo osnovo za poseben tip krasa v fliših.
Od skupne površine 344 km 2 zavzemajo flišne, nskarbonatne kamnine
okrog 74%, apnencev je manj, le okrog 49 km 2 ali 14%. Približno enako
površino zavzemajo aluvialne naplavine ob obali in v dolinah rek.
Tektonsko pripada ozemlje dvema izrazitima enotama. Podgorski kras in
Bržanija pripadata naluskani zgradbi Čičarije, za katero so značilne sinklinalno
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in antiklinalno nagubane plasti paleocenskih apnencev, narinjenih na grudo
koprskega narivnega preloma (L., Placer, 1981). Te grade skladovnice flišnih
sekvenc, ki so le malo nagubane in prelomljene.
Vpliv geološke strukture se jasno izraža tudi v reliefu. Na Podgorskem
krasu so na fliš narinjeni apnenci planotasto uravnani v flišu pa je površje
erozijsko znižano.
Širina flišnih lusk med apnenci proti jugozahodu narašča, zato je tak
strukturni relief med Kubedom in Movražem še izrazitejši. Na apnencih so
oblikovane planote, ki jih domačini imenujejo kras, med njimi, ali ob stiku
sklenjenega flišnega ozemlja Šavrinov, pa so nastale zaprte depresije, vale s
ponori, estavelami in kraškim načinom odtekanja skozi apnence.
Speleološke značilnosti Koprskega primorja
Zgodovina raziskav
Arheološke najdbe iz jam pri Črnem kalu pričajo o poselitvi že v
paleolitiku (S., Brodar, 1958). Znane so v srednjem veku utrjene pečine v
črnokalskih stenah, v zaščiti mogočne stene, ki je vhod v jamo, pa je nastal
tudi Osp in Osapski grad. Posebnost med jamami je gotovo Sveta jama pri
Socerbu, v kateri je zgrajen oltar in služi kot cerkev.
Prve speleološke raziskave segajo v prejšnje stoletje, večji del kraških
votlin pa so med obema vojnama raziskali tržaški jamarji in speleologi.
Rezultati teh raziskav so objavljeni v publikacijah Duemila Grotte ter
speleološki reviji Le Grotte di Italia.
Novejša raziskovanja so dala številne nove jame, pomembna pa so tudi
nova odkritja v starih, že znanih jamah. Nova so tudi spoznanja o jamah v
flišu. Prva jama v flišu, Tribanjska jama, je bila odkrita že leta 1910
(Bertarelli, L., E., Boegan, 1926), šele sistematična raziskovanja v
sedemdesetih letih pa so pokazala na relativno razširjenost kraških pojavov in
jam v Šavrinskih brdih (Malečkar, F., 1978, Sušteršič, F., 1978). Pozno je bil
odkrit oziroma opisan tudi Izolanski kras (Gams, I., 1963), kjer sta znani dve
jami.
V novejšem času so bile raziskane nekatere pomembne jame pri
proučevanjih povezanih z vodno oskrbo ali melioracijami ( Habič, P., et al
1983, Sancin, S. 1984, Malečkar, F., & S. Morel, 1987).
Pregled jam po tipih:
Na ozemlju obmorskih občin je znanih oziroma registriranih 86 jam in
brezen. Od tega je v Koprski občini 84 jam, dve sta v Izolski občini, Piranska
občina pa nima znanih jam.
Zaradi pestre geološke zgradbe so jame razporejene zelo neenakomerno.
Če preračunamo gostoto na celotno površje je ta nizka ( 0,25 jame na km 2 ), če
pa upoštevamo le površino apnencev je gostota 1,7 jame na km 2 .
Večina jam leži na Podgorskem krasu. Na to kaže tudi poprečna
nadmorska višina vhodov v jame, ki je 371 m. Velika jam je bilo odkritih pri
delih v kamnolomu Črni kal. Te jame pa odkopavanje hitro uniči.
Pomembnejše jame, izviri Rižane Zvroček, Osapska jama in Jama pod Krogom
so v Bržaniji. Večje in predvsem s spelološkega vidika zanimive so jame v
flišu. Te se pojavljajo ob izdankih apnenih plasti.
Poprečna dolžina jam je 76,7 m. Najdaljša je Osapska jama s 1607 m ,
sledi 876 m dolga Poljanska buža ter Kubik s 292 m. Brez teh treh jam je
poprečna dolžina ostalih le še 40 m.
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Najglobji sta 116 m globoko brezno C-4 pri Črnotičah in Poljanska buža,
ki je globoka 91 m. Slede brezno Špirnica z 83 m globine ter Osapska jama s
54 m. Poprečna globina jam je 16 m, kar polovica jam pa je plitvejša od 10 m.
Po ustaljeni metodologiji (P., Habič et alt., 1974) lahko delimo jame na
tipe glede na njihove hidrološke funkcije. V tabeli 1. so prikazani deleži jam
po posameznih tipih, nadmorski višini, dolžini in globini.
Tabela 1.: Pregled jam po tipu, nadmorski višini vhoda, dolžini in globini
Tip:
1.. 2
1.. 3
1.. 4
2., 2
2.. 2
4..2
4. 6
5. 1
5. 2
5. 3
5. 5
5. 6

št.jam
2
1
1
1
1
1
1
12
10
32
14
8

% jam N a d m o r . v i š i na D o l ž i n a
vhoda
3
94
1
120
1607
1
144
368
1
361
876
1
273
2
1
420
231
1
9
3
14
388
17
12
337
31
38
382
61
17
382
15
10
395
43
-

Globina
-

54
5
6
1
44
6
6
8
50
14
30

Legenda: Izvirne jame: 1.2 jama občasni izvir, 1.3 občasni izvir ob stalnem
toku, 1.4 občasni izvir ob občasnem toku, ponorne jame: 2.2 jama občasni
ponor; vodne jame z neaktivnim vhodom: 4.2 jama s stalnim tokom, 4.6 brezno
vodokaz; suhe jame: 5.1 spodmol ali kevdrc, 5.2 vodoravna jama, 5.3 jama z
breznom in etažami, poševna jama, 5.5 brezna, 5.6 poševna in stopnjasta
brezna.
Tip 1.2 predstavljati dve jami, Vroček in Slačka baba na izvirih Rižane.
Vodo dobivata iz širšega kraškega zaledja, dokazane so vodne zveze s ponori
brkinskih ponikalnic (P., Krivic, et al. 1989).
Občasen izvir ob stalnem toku je Osapska jama (tip 1.3). V obsežnih
raziskavah za sifoni je bilo v njej izmerjeno 1607 m rovov, ki v večjem delu
potekajo ob narivni ploskvi apnenca na fliš (Malečkar, F., S., Morel,1987).
Jama dobiva vodo iz širšega zaledja, dokazane so vodne zveze z Brkinskimi
ponikalnicami (P., Krivic, 1989).
Občasen izvir ob občasnem toku (tip 1.4) je izvirna Jama pod Krogom.
Je visokovodni izvir voda iz Movraške vale. Jama in nekaj nižji stalni izviri
verjetno odmaka še večje kraško zaledje,(Krivic,P., et al, 1989, Habič, P., et
al. 1983).
Poljanska buža (tip 2.2) je občasni požiralnik vode, ki se zbira na flišu.
Jama je nastala v flišu in je naša najdaljša jama tega tipa.
Kubik je jama v flišu s je stalnim vodnim tokom (tip 4.2). Vhod leži v
dolini v flišu, katere dno je doseglo apneno plast. V jami dosežemo vodni tok,
ki odteka v izvire v sosednji erozijski dolini. Vodni tok odcedne kraške vode
dosežemo tudi v Sveti jami pri Socerbu.
V Izolanskem breznu, (tip 4.6) dosežemo gladino z morjem zajezene in
tudi pomešane kraške vode. Gladina v jami oscilira skladno z bibavico.
Jam brez vodnih tokov je 81% od skupnega števila. So krajše a globlje
kot vodne jame, njihovi vhodi pa leže v večji nadmorski višini. Med njimi
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prevladujejo jame z brezni in etažami (tip 5.3), ki jih je 44% od skupnega
števila. Kevdrci in spodmoli, vodoravne jame ter brezna (tip 5.1, 5.2, 5.5, 5.6)
so zastopani z po 10-20% od skupnega števila. Visok delež kevdrcev in
spodmolov ter vodoravnih jam lahko povežemo z nastajanjem jam v pogojih
zajezenega krasa ob stiku lusk apnenca in fliša. Pogoste in značilne so jame v
stenah v bližini kontaktov, ki so po izvoru verjetno fosilni izviri. V stenah je
tudi veliko število spodmolov, ki pa povečini niso registrirani kot jame.
Sklep
Po speleoloških značilnostih lahko kras v Koprskem primorju delimo na
štiri različne enote.
Najobsežnejši je Podgorski kras. Zanj je značilno uravnano površje na
paleocenskih apnencih med katere so vloženi ozki proge fliša. Površje na
apnencih je pokrito z vrtačami, pogoste so strukturne stopnje, navpične ali
strme stene, pogojene z geološko zgradbo ter suhe doline v flišu.
Prevladujejo suhe jame in brezna z vodoravnimi odseki. Vodni kanali, ki
dovajajo vodo kraškim izvirom v Bržaniji leže globoko pod površjem ter so še
nedosegljivi.
Kras Med Kubedom Sočergo in Movražem je nastal na višjih
podolgovatih planotah iz apnencev, ki so vloženi med fliš. Jam je malo, nekaj
plitvih brezen je na planotah, pomembna pa je izvirna jama pod Krogom, ki
drenira Movraško valo ter širše kraško površje .
Kras v Bržaniji je omejen na nekaj pomembnih izvirnih jam. Tu izteka
voda, ki se zbira v obsežnem kraškem zaledju v Matarskem podolju, Slavniku
in Čičariji.
Izolski kras obsega le okrog 2 km 2 površja ob sami obali. Delno ga
pokrivajo nanosi z višjega fliša, delno pa je močno pozidan oziroma
antropogeno spremenjen. V Izolanskem breznu dosežemo gladino kraške, že z
morsko vodo zajezene in pomešane vode.
Posebnost Koprskega primorja je kras v fliših Šavrinskih brd. Relief je v
osnovi erozijski (Kokole, V., 1956), z opaznimi strukturnimi stopnjami v
pobočjih kjer izdanjajo odpornejši apnene plasti. Kjer je apnena plast blizu
površja se pojavljajo brezna, grezi, redkeje plitve vrtače ali slepe doline.
Kraški izviri imajo hranilna območja omejena le na izdanjke apnenih
plasti, njihovo zaledje se zato ne ujema z orografskimi razvodnicami, kar je
treba upoštevati pri določevanju zaščitnih con pri izvirih, ki so zajeti za
vodooskrbo.
V tektonsko neporušenih fliših Šavrinov je nastal poseben tip jam. Jame
so nastale potem, ko se je zaradi vrezovanja grap pospešil pretok kraške vode v
mreži inicialnih kanalov v določeno smer. Kanal, ki je odvajal vodo v tej smeri
se je povečal, dosegel pod apnencem ležeče laporje, ter se vanje erozijsko
vrezal.
Te jame, ki lahko dosegajo višino do treh in širino do šest metrov ter več
sto metrov dolžine so v celoti v flišu, le strop, ki je običajno raven, je iz
apnenca. V stropih so ohranjeni inicialni kanali in redki kamini, korozijsko
razširjene krojitvene razpoke, ki se lahko povežejo z površjem.
Bertarelli, L., E., Boegan, 1926, Duemila grotte. 1-494, Milano
Brodar, S., 1958, Črni kal, nova paleolitska postaja v Slovenskem primorju.
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Gams, I., 1963, Izolanski kras. Proteus, 26, 235-239, Ljubljana
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UDK 312.8(497.12-15)=863
PREBIVALSTVENA PROBLEMATIKA KOPRSKEGA PRIMORJA
Aleksander Jakoš
Število prebivalcev Koprskega Primorja je naraščalo hitreje od Slovenije od
prvega popisa do prve svetovne vojne. Med vojnama se je že začela stagnacija
zaradi gospodarske krize Trsta, zaradi spremembe meje pa je po vojni prišlo do
močnega odseljevanja. Po letu 1953 se je začel hiter gospodarski razvoj obale,
ki je povzročil močno doseljevanje, ki se nadaljuje tudi danes. Zaradi visokega
deleža mladega prebivalstva so tudi projekcije prebivalstva bolj ugodne kot je
slovensko povprečje. Analiza po nižjih enotah pa pokaže, da je ugoden
demografski razvoj omejen na obalo, medtem ko je zaledje demografsko
opustošeno.
Pretekli demografski razvoj Koprskega Primorja je bil različen od
Slovenskega. Obala je bila dokaj gosto naseljena že v srednjem veku in je
predstavljala tudi pomembno gospodarsko središče, katerega razvoj se je
ustavil v začetku 18 stoletja, ko je Trst postal svobodna luka. Koprsko
Primorje je med obema vojnama pripadalo Italiji, kar je ravno tako vplivalo na
drugačen demografski razvoj, še bolj pa je to prišlo do izraza v prvih letih po
koncu vojne. Demografski razvoj Koprskega Primorja je šele od začetka
šestdesetih let bolj odvisen in pa tudi podoben demografskemu razvoju
Slovenije.
Dosedanji demografski razvoj
Dosedanji demografski razvoj Koprskega Primorja lahko razdelimo v tri
večja obdobja. Prvo predstavlja razmeroma zelo hiter porast števila
prebivalcev v obdobju 1869-1910. V tem času se je število prebivalcev tega
območja povečalo za več kot 42%, medtem ko je znašal povprečen porast za
celotno Slovenijo le 17%. Sledi obdobje zniževanja števila prebivalcev med
obema vojnama, ki je bilo posledica gospodarske krize Trsta. Odseljevanje se
je po vojni zaradi Tržaške krize in spremembe meje še okrepilo. Tako je leta
1953 na tem območju živelo skoraj 14 000 manj prebivalcev kot leta 1910.
Tretje obdobje pa zopet predstavlja obdobje hitre rasti števila prebivalcev. V
tem času je bila rast števila prebivalcev vedno hitrejša od slovenskega
povprečja. Od leta 1961 do danes je število prebivalcev porastlo približno za
deset tisoč vsakih deset let.
Podatki o številu prebivalcev so povzeti iz popisov prebivalstva, za leti
1987 in 1989 pa iz registra prebivalstva. Po drugi svetovni vojni je bila v
Sloveniji notranja in zunanja migracija zelo močna. Vpliv selitev na sistem
poselitve Slovenije lahko razdelimo v tri faze. V prvj fazi, nekako do leta
1961 je prevladovala koncentracija na republiški ravni, sledi ji koncentracija
na regionalni ravni, v osemdesetih letih pa lahko začnemo govoriti o
koncentraciji na lokalni ravni zaradi hitrega razvoja številnih manjših
občinskih središč.
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Gibanje števila prebivalcev po občinah:
OBČINA 1869
IZOLA 4604
KOPER 24953
PIRAN 9993
SKUPAJ 39550

1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1987 1989
5477 6477 7362 8353 9203 9704 7750 9339 10488 12513 13335 14120
28503 29702 30694 34260 32954 30433 25530 29228 35445 41843 44604 46221
10386 10986 11947 13585 13537 12413 9385 11410 12359 15235 16628 17130
44366 47165 50003 56198 55694 52550 42665 49977 58292 69591 74567 77471

V določenem smislu je tudi demografski razvoj Koprskega Primorja
deloma sledil tem fazam, čeprav so bili razlogi včasih tudi različni. Povojno
odseljevanje je bilo v Koprskem Primorju izredno intenzivno, ter daleč
najmočnejše v Sloveniji. Glavni vzrok pa je bilo odseljevanje v Italijo in le v
manjši meri odseljevanje v Ljubljano, kar je prevladovalo v drugih območjih.
Večanje luke Koper kot edinega Slovenskega pristanišča, razvoj industrije in
pa porajajoči se turizem so največ prispevali k močnemu doseljevanju na to
območje. Koper je postajal pomembno regionalno središče in privabljal
prebivalce ne samo iz lastnega gravitacijskega zaledja, ampak iz celotne
Slovenije. V Koprskem Primorju pa ni prišlo do tretje faze, torej koncentracije
na lokalni ravni, saj gre enostavno za premajhno območje in izven ozkega
obalnega pasu praktično ni populacijsko pomembnejših središč. Zato danes
najhitreje rastejo tista naselja ob obali, ki imajo še prostor za gradnjo, ne glede
na to kje ob obali ležijo.
Prebivalci glede na nadmorsko višino naselij:
NADMORSKA
ŠTEVILO
ŠTEVILO PREBIVALCEV LETA
VIŠINA V METRIH NASELIJ 1961 1971 1981 1987
ODO 50
12 27349 36118 42309 43323
SI DO 100
15 7939 8993 12922 14493
101 DO 1S0
18 2757 2860 4652 6499
1S1 DO 200
18 4067 4049 4131 4505
201 IN VEC
59 7865 6272 5577 5747
SKUPAJ
122 49977 58292 69591 74567
NADMORSKA
DELEŽ
VI Si NA V ffiTRIH
NASELIJ
ODO SO
9.81
51 DO 100
12.31
101 DO 150
14.8%
151 DO 200
14.8«
201 IN VEC 48.4%
SKUPAJ
100.0%

DELEŽ PREBIVALCEV LETA
1961 1971 1981 1987
54.7« 62.0% 60.8% tt.ll
15.91 15.4% 18.6% 19.4%
5.5% 4.9% 6.7% 8.7%
8.11 6.9% 5.9% 6.0%
15.71 10.8% 8.0% 7.7%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Primerjava med posameznimi leti pokaže osnovno demografsko
problematiko Koprskega Primorja, to je pomanjkanje prostora. Le v obdobju
1961-1971 in deloma še do leta 1981 se je tudi absolutno zniževalo število
prebivalcev v naseljih višjih od 200 metrov. V zadnjem obdobju pa zniževanje
deleža v vsem prebivalstvu ni več posledica zniževanja števila prebivalcev,
ampak le hitrejše rasti ostalega dela. Za območje do 50 metrov lahko rečemo,
da praktično v njem ni več prostora za stanovanjsko gradnjo in zato tudi
število prebivalcev po letu 1981 le še neznatno poraste (zato seveda delež v
vsem prebivalstvu upade). Le nekoliko boljši je položaj v naseljih z nadmorsko
višino od 50 do 100 metrov. V zadnjem obdobju je tako najhitreje naraščalo že
prebivalstvo v naseljih z nadmorsko višino 100 do 150 metrov. Višinsko
zaledje Obale se je najprej praznilo, ob pomanjkanju prostora ob sami obali pa
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se naselitev zopet seli v višje višine. Vendar pa se oba procesa ne dogajata v
istem prostoru, saj se je k obali selilo prebivalstvo višje ležečih naselij, ki pa
so bila tudi bolj oddaljena, sedaj pa gre višinska poselitev nazaj le v tista
območja, ki so fizično bližja obali.
Gibanje števila prebivalcev po naseljih v zadnjih obdobjih (povprečni letni
porast ali padec števila prebivalcev):
ŠTEVILO NASELIJ V RAZREDU V POSAMEZNIH OBDOBJIH
1961-1971
1971-1981
1981-1987
44
RAST
31
76
rast več kol lt
18
21
50
rast več tol 2t
10
13
31
16
rast več kot 3%
6
11

RAZRED

PADEC
padec teč kot 1%
padec več kot 2S
padec več kot 3%

91
70
45
23

78
56
36
11

46
29
!4
4

Medtem ko je v prvem obdobju število prebivalcev upadalo v treh
četrtinah naselij, pa jih danes samo še v dobri tretjini; ker pa gre predvsem za
manjša in bolj oddaljena naselja, demografsko ogrožen del Koprskega Primorja
ni tako majhen.
Razvrstitev naselij glede velikosti
ŠTEVILO
PREBIVALCEV
pod 10
11 do 25
26 do 50
51 do 100
101 do 250
251 do 500
501 do 1000
1001 do 5000
več kot 5000

1961
6
6
13
20
42
18
12
2
3

1971
9
3
17
26
37
14
7
6
3

LETO
1981
11
5
19
20
35
13
8
9
2

1987
10
8
18
21
28
16
10
8
3

V četrtini naselij živi manj kot 50 prebivalcev, kar se ujema s slovenskim
povprečjem (primerjava je narejena za leto 1981). Vendar pa gre na
Primorskem v zasnovi za večja naselja, ki pa so doživela močno odseljevanje.
Med večjimi naselji je daleč najhitreje rasel Koper. Zaradi pomanjkanja
prostora ob obstoječih mestih pa nastajajo tudi nova velika spalna naselja. Tako
je bilo leta 1987 v občini Piran že največje naselje Lucija.
Zaradi znižane rodnosti in tudi manjšega doseljevanja v Slovenijo, se je po
letu 1981 rast števila prebivalcev v Sloveniji upočasnila. To pa ne velja za
Koprsko Primorje, kjer se nadaljuje hitra rast. V obdobju 1981-1989 je znašal
indeks porasta števila prebivalcev Slovenije 105,5, za Koprsko Primorje pa
110,4. Hiter porast števila prebivalcev se nadaljuje v vseh treh občinah. Pri
razvrstitvi občin Slovenije glede porasta števila prebivalcev v obdobju
1981-1989 je tako občina Izola na četrtem mestu (indeks 112,2), občina Piran
na šestem mestu (indeks 111,5) in občina Koper na devetem mestu (indeks
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109,4). V obdobju 1981-1986 je znašala naravna rast v občini Izola 446, v
občini Koper 1106 in v občini Piran 589 prebivalcev, presežek priselitev nad
odselitvami pa v občini Izola 970, v občini Koper 1339 in v občini Piran 831.
V vseh treh občinah pa se naravna rast počasi znižuje. J$kost doseljevanja pa
se v občinah Koper in Piran znižuje, medtem ko se v občino Izola celo
povečuje.
Ocene možnega bodočega demografskega razvoja
V sedemdesetih letih, se je gibalo število živorojenih otrok v Sloveniji
okoli 30 000. Vendar pa je k visokemu številu rojstev veliko prispevalo
doseljevanje mladega prebivalstva. Z zmanjšanjem doseljevanja in tudi
dejansko nižjo rodnostjo po letu 1981, se danes giblje število rojstev v
Sloveniji le še okoli 25 000 letno. Zaradi spremenjenih demografskih razmer
je bilo potrebno izdelati nove tablice umrljivosti in rodnosti (Šircelj, 1987) s
katerimi smo na Urbanističnem inštitutu izdelali nove projekcije prebivalstva.
Poleg ocen bodočega števila prebivalcev s trendom, so bile izdelane tudi
projekcije po naravni rasti in dve planski varianti za vse občine v Sloveniji.
Osnovne enote za izdelavo predpostavk so bile planske cone (te cone se
večinoma ujemajo z nekdanjimi matičnimi okoliši), ki jih je v Sloveniji nekaj
manj kot 400.
Primerjava različnih ocen bodočega števila prebivalcev:
Si. PREBIVALCEV
OCENE ZA LETO 2000
OBMOČJE
1981 1987 TREND
NR PLAN DEM
IZOLA
12513 13335 15336 14414 14458 14552
KOPER
41843 44604 51326 46293 46940 47401
PIRAN
15235 16628 20020 17259 17303 17397
KOPRSKO PRIMORJE 69591 74567 86682 77966 78701 79350
SLOVENIJA
1891864 1976839 2183735 2034343 2064454 2064450
INDEKSI NA LEI0 1981
OBMOČJE
1981 1987 TREND
NR PLAN DEM
IZOLA
100 106.6 122.6 115.2 115.5 116.3
100 106.6 122.7 110.6 112.2 113.3
KOPER
PIRAN
100 109.1 131.4 113.3 113.6 114.2
KOPRSKO PRIMORJE 100 107.2 124.6 112.0 113.1 114.0
100 104.5 115.4 107.5 109.1 109.1
SLOVENIJA
OCENE BODOČEGA ŠTEVILA PREBIVALCEV PO CONAH
0BC CONA I « CONE
P1981 P1987 TREND NR PLANRSS
5513 1 IZOLA
12513 13335 15336 14414
44
5517 1 ČRNI KAL
1658 1606 1479 1517
1863 2160 2883 2204
5517 2 DEKANI
5517 3 GRAClSCE
971 1006 1091 951
5517 4 GRADIN
518 484 401 446
5517 5 KOPER
29826 32112 37678 33919 352
5517 6 HAREZIGE
1037 1023 989 972
5517 7 ŠMARJE
1984 2036 2163 1975
5517 8 SPODNJE ŠKOFIJE 3986 4177 4642 4311
44
4951 4963 4992 5128
5540 1 PIRAN
8220 9516 12671 9935
5540 2 PORTOROŽ
2064 2149 2356 2196
5540 3 SEČOVLJE

PLAN DEMRSS DEM
14458 138 14552
1517
1606
2204
2204
1006
951
446
484
34270 1108 35026
1023
972
1975
2036
4311
4311
5172 138 5267
9935
9935
2196
2196
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Legenda:
TREND
NR
PLAN
DEM
PLANRSS
DEMRSS
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e k s t r a p o l a c i j a t r e n d a obdobja 1981-1987
projekcija
po n a r a v n i r a s t i
planska varianta
demografska v a r i a n t a
razporeditev republiškega selitvenega salda
razporeditev republiškega selitvenega salda

Rast števila prebivalcev Koprskega Primorja je bila v obdobju 1981-1987
bistveno višja kot v Sloveniji (ta razlika se do leta 1989 še poveča). Zato ocena
na osnovi trenda do leta 2000 bistveno presega Slovensko povprečje. V nekem
smislu je demografski razvoj Obale po letu 1981 podoben demografskemu
razvoju Slovenije pred desetimi leti. Močno doseljevanje mladega prebivalstva,
vpliva na hitrejšo rast števila prebivalcev in tudi na višji naravni prirastek.
Zato tudi projekcija po naravni rasti v vseh treh občinah bistveno presega
Slovensko povprečje. V kolikor pa bo tudi v Slovenskem Primorju prišlo do
podobnega procesa kot je po letu 1981 v Sloveniji, lahko tudi tu pričakujemo
zaradi sedanjih nizkih koeficientov rodnosti hitro spremembo projekcije.
Projekcije prebivalstva po naravni rasti za vse tri občine so pokazale, da bi se
ob sedanjih koeficientih rodnosti in v primeru, da po letu 1989 ne bi bilo več
doseljevanja število prebivalcev začelo zniževati v občinah Koper in Piran po
letu 2001 in v občini Izola po letu 2004.
Projekcije po naravni rasti
OBMOČJE LETO
IZOLA
KOPER
PIRAN

1989 1995 2000 2005
2010
14042 14291 14396 14448 14333
45773 46163 46293 46140 45534
16988 17202 17255 17243 17072

Obe variantni projekciji sta na ravni Slovenije en$ki, manjše razlike pa
nastopijo na ravni občin. Bistvo planske variante je v tem, da tudi v območjih
z negativno naravno rastjo predpostavlja, da se bo v njih ohranilo vsaj sedanje
število prebivalcev. Doseljevanje v Slovenijo pa naj bi bilo usmerjeno v vsa
občinska središča. Demografska varianta pa predpostavlja v vseh območjih
razvoj po naravni rasti (torej znižanje števila prebivalcev v primeru negativne
naravne rasti), doseljevanje v Slovenijo pa naj bi bilo usmerjeno v 25 izbranih
središč. Pri obeh variantah smo predpostavljali pojemajoče doseljevanje v
Slovenijo (saldo naj bi se znižal od sedanjih 4000 na 2000 v letu 2000).
Obe variantni oceni slonita predvsem na projekciji po naravni rasti.
Koprsko Primorje naj bi dobilo približno 5% pozitivnega Slovenskega
migracijskega salda, ki bi se razporedil v cone: Koper (80%), Izola (10%) in
Piran (10%). Zaradi ugodne starostne sestave obe projekciji predpostavljata
hitrejšo rast prebivalstva od Slovenskega povprečja. Koprsko Primorje je
razdeljeno v 12 planskih con. V obdobju 1981-1987 je število prebivalcev
nazadovalo sicer samo v treh conah, toda močno odseljevanje v prejšnjih
obdobjih pa je že tako poslabšalo starostno sestavo prebivalstva, da je naravna
rast negativna kar v petih conah. V te cone bi morali prebivalce celo
doseljevati, v kolikor bi želeli, da ostane v njih število prebivalcev vsaj
nespremenjeno, kakor predpostavlja planska varianta.
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UDK 312.8(497.12-15)=863
SESTAVINE PREBIVALSTVENE RASTI PO NASELJIH KOPRSKEGA
PRIMORJA V OBDOBJU 1961-1989
Milan Natek
V obravnavanem obdobju se je povečalo število prebivalstva za 39 %, in sicer
v mestih za 73 %, v drugih naseljih pa se je zmanjšalo za 0,6 %. Nataliteta je
znašala 16,5 %o, mortaliteta 7,8 %., medtem ko je bila povprečna letna
stopnja migracijske bilance +7,9 %o. K rasti števila prebivalstva je prispeval
prirodni prirastek 52 %, preostali delež (48 %) pa selitve. Podrobnejša
preučitev po naseljih je pokazala, da je imelo v desetletju 1971-1980 47 %
naselij negativen naravni prirastek, v letih 1981-1989 pa 54 % naselij.
Negativna selitvena bilanca je bila značilna za 63 % naselij.
Človek je s svojimi raznovrstnimi dejavnostmi glavni in zavestni
preoblikovalec pokrajine in nosilec ter usmerjevalec celotnega proizvodnega
procesa. V socialnih in demografskih sestavinah prebivalstva je nakopičena
moč, ki je ob sproščanju namenjena spreminjanju življenjskega prostora,
povezovanju in usklajevanju posameznih pokrajinskih sestavin ter vsem tistim
dogajanjem, ki s svojimi pojavnimi oblikami snujejo in preoblikujejo
pokrajine.
Tudi Slovenska Istra je v okviru Slovenskega primorja doživljala buren
razvoj po zadnji svetovni vojni. S priključitvijo Sloveniji oziroma Jugoslaviji
je bila ponovno pridružena matičnemu delu Slovenije (Ilešič, 1955, 1; Melik,
1958; Vrišer, 1987). Zaradi geografskega položaja in lege, samosvojih
geografskih potez in drugih posebnosti, ki izhajajo iz njenega historičnega in
geopolitičnega razvoja, je zavzemala posebno mesto v naših povojnih razvojnih
načrtih. Ob tem je treba računati, da ima Koprsko primorje višji delež
priseljenega prebivalstva (65 %) kot celotna Slovenija (46 %).
Preučevanje sestavin rasti števila prebivalstva bi bilo na tem narodnostno
in pokrajinsko mešanem območju tehtno in poučno, ako bi skušali na tem
področju dognati vsaj osnovne demografske razlike med avtohtonim in
priseljenim prebivalstvom. Z raziskavo po naseljih in območjih krajevnih
skupnosti smo skušali spoznati le razlike v vrednostih med temeljnimi
sestavinami, ki so vplivale na spremembe števila prebivalstva.
Leta 1981 je bilo v Koprskem primorju 122 naselij. Med letoma 1961 in
1981 se je povečalo število prebivalcev samo v 34 naseljih, v vseh drugih pa
se je zmanjšalo zaradi različnih vzrokov. V navedenem obdobju se je povečalo
prebivalstvo Koprskega primorja za 39 %, v Sloveniji le za 19 %. Tudi to
kaže, da je bila povprečna letna stopnja prebivalstvene rasti v Slovenski Istri
(1,96 %) dvakrat večja kot na Slovenskem (0,94 %).
Število rojstev in stopnja rodnosti
Število rojstev je občutljiva spremenljivka, ki ni odvisna le od
prebivalstvenih sestavin, temveč tudi od socialnih, gospodarskih, političnih in
drugih razmer. V obdobju 1961-80 je bila stopnja rodnosti v Koprskem
primorju (16,5 % 0 ) za spoznanje nižja od slovenskega povprečka (16,9 %0).
Razlike med posameznimi obalnimi občinami niso bile velike; najvišja rodnost
je bila na območju občine Izola (16,7 %0), najnižja pa v občini Koper
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(16,3 %.). Očitnejše pa so razlike, ko razčlenimo rodnost po desetletnih
obdobjih: v šestdesetih letih je ta v Koprskem prifnorju zaostajala za
slovenskim povprečkom za 7,5 %, v sedemdesetih letih pa je bila nad njim
(2,4 %). To pomeni, da se je rodnost v Sloveniji v desetletju 1971-80 v
primerjavi z obdobjem 1961-70 zmanjšala od 17,6 na 16,3 % 0 , v Koprskem
primor ju pa zvečala od 16,3 na 16,7 % 0 . Nataliteta je porasla v piranski in
koprski občini, rahlo pa je upadla v izolski občini.
V desetletju 1971-80 je bila najvišja rodnost v obalnih predelih, kjer so
mestna naselja. Proti vzhodu - notranjosti Šavrinskega gričevja se je
zmanjševala; v Zgornjem Šavrinskem gričevju je bila rodnost med najnižjimi.
Najvišjo rodnost, ki je vsaj za eno desetino presegala regijski povpreček, so
imela naselja v krajevni skupnosti (= KS) Portorož, Ankaran in Škocjan. Za eno
petino in nižja je bila rodnost v KS Boršt (8,5 %0), Gradin (10,9 %0), Nova
vas-Padna-Raven (13 % 0 ) in Črni Kal (13,2 %Q; prim. sliko 1).
Stopnja rodnosti v mestnih naseljih Koprskega primorja je bila skoraj
izenačena z njihovim podeželskim zaledjem. Ob tem ugotavljamo, da so bili
vplivi urbanizacije na račun deagrarizacije podeželja zelo pozitivni, saj so v
mnogočem zabrisali razlike v načinu vsakdanjega življenja (prim. tudi Kokole,
1969). Pri tem moramo računati, da je imelo Koprsko primorje izredno majhen
delež kmetijskega življa (3,2 %).
Tabela: Demografske sestavine rasti števila prebivalstva po občinah Koprskega
primorja v obdobju 1961-70 (=A) in 1971-80 (= B)
Občina
I zol a

Število Število
r o j s t e v umrlih
A
1680
608
1925
763
B

Naravni
Selitvena
p r i r a s t e k bi 1anca
1072
+77
+863
1162

Koper

A
B

5200
6405

2634
3108

2566
3297

+3651
+3101

Pi r a n

A
B

1941
2362

984
1139

957
1223

-8
+ 1653

Koprsko
pr i mor i e

A
B

8821
10692

4226
5010

4595
5682

+3720
+5617

Razlike v rodnosti med posameznimi mesti so precejšnje. Največja rodnost
je bila v mestnih naseljih Livade (26 %0), Portorož (21 %0), Polje (19,5 % 0 )
ter v Piranu (17,8 %0), najnižja pa v naseljih Jagodje (13,8 %0), Koper in
Lucija (14,9 %0). Potemtakem vsa mestna naselja niso več najmočnejša žarišča
natalitete; le ta je odvisna od mladega in priseljenega prebivalstva. Povsod
tam, kjer so gradili nova stanovanja, je število prebivalcev naglo naraščalo na
račun naravnega prirastka in selitvene bilance (Klemenčič, 1971, 204-205).
V desetih naseljih Koprskega primorja, katera so imela manj kot po 16
prebivalcev, ni bilo nobenega rojenega v sedemdesetih letih. Ta naselja so v
vzhodnih in južnih predelih koprske občine, in sicer na območjih KS Črni Kal
(Brežec in Zanigrad), Gračišče (Karli, Olika, Peraji, Pisari in Šeki), Gradin
(Močunigi) in Šmarje (Brič in Dilici). V obdobju 1981-89 ni bilo rojstev v
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šestih naseljih (Brežec, Dilici, Karli, Maršiči, Praproče in Sokoliči). V zadnjih
19 letih pa ni bilo rojstev v treh krajih (Brežec, Dilici in Karli).
Med letoma 1981 in 1989 je v primerjavi z obdobjem 1961-80 upadlo
število rojstev v Sloveniji za 10,3 %, v Koprskem primorju za 7,4 %.
Primerjava med obdobjema 1971-80 in 1981-89 pokaže, da se je število
rojstev v osemdesetih letih v Sloveniji zmanjšalo za 11 %, v občinah
Slovenske Istre za 15,5 %. Največji padec števila rojstev je bil v koprski
občini (-19%), precej manjši pa v naseljih piranske občine (-8 %). V
osemdesetih letih se je v primerjavi s sedemdesetimi povečalo povprečno letno
število rojstev na območjih sedmih KS (Jagodje, Lucija, Boršt, Ankaran,
Pridvor in Gradin), v vseh drugih se je zmanjšalo. Za eno četrtino in manj
rojstev so imela naselja v sedmih KS (Marezige, Črni Kal, Dekani, Bertoki,
Gračišče, Škofije in Piran). V tem času so se zmanjšala rojstva tudi v mestnih
naseljih, in sicer za 9 %. Edinole Lucija in Jagodje sta imela v letih 1981-89
večje število rojstev kot v obdobju 1971-80.
Število umrlih in stopnja umrljivosti
V obdobju 1961-80 je bila umrljivost v Koprskem primorju (7,8 % 0 )
nižja kot na Slovenskem (9,9 % 0 ; Natek, 1984, 45). Najnižja je bila v izolski
občini (6,3 %0), nad regijskim povprečkom pa v naseljih koprske (8,1 %„) in
piranske občine (8,2 %Q). Primerjava med desetletjema 1961-70 in 1971-80
je pokazala naslednje: na območju izolske občine se je povečala umrljivost od
6,1 na 6,6 % 0 , zmanjšala pa v koprski (8,1 na 8 %Q) in stagnirala na območju
piranske občine.
V desetletju 1971-80 so imela najnižjo umrljivost območja, ki so
neposredno ob morju. Izvzeta so bila le naselja oziroma KS v občini Piran, kjer
je bila umrljivost v večini primerov nad regijskim povprečkom. Umrljivost je
bila za štiri petine in več nad območnim povprečjem v naseljih sedmih KS, ki
so zavzemale osrednje in skrajno vzhodne predele Koprskega primorja
(Vanganel, Marezige, Nova vas-Padna-Raven, Črni Kal, Gradin, Gračišče in
Boršt). Predeli z najnižjo umrljivostjo so bili na zahodu, in sicer v KS
Ankaran, Izola z vsemi primestnimi naselji in Lucija.
Mestna naselja (5,8 % 0 ) so imela v povprečju za 26 % manjšo umrljivost,
kot je bila na obravnavanem območju. Le-ta je bila najnižja v Livadah,
Jagodju, Luciji, najvišja pa v Portorožu in Piranu.
V desetletju 1971-80 sta bili naselji Brič in Stepani (občina Koper) brez
umrlih. V osemdesetih letih so bila takšna naselja tri (Karli, Pisari in Zanigrad),
in sicer na območju KS Črni Kal in Gračišče.
V osemdesetih letih je v primerjavi z desetletjem 1971-80 naraščalo
število umrlih: v Sloveniji se je povečalo za 9 %, v Kpprskem primorju za
12,5 %. Med primerjalnima obdobjema se je zmanjšalo število umrlih v 11 KS,
v vseh drugih pa povečalo. V letih 1981-89 je število umrlih najbolj upadlo v
naseljih KS Boršt in Gračišče, Vanganel, Piran, Strunjan itd. Na drugi strani pa
je bilo 6 KS, kjer je bilo število smrtnih primerov v osemdesetih letih najmanj
za četrtino večje kot v sedemdesetih letih (npr. Jagodje, Lucija, Ankaran,
Pobegi-Čežarji, Korte nad Izolo in mestno območje Kopra). V tem času se je
povečalo število umrlih v mestnih naseljih za 29 %; samo Polje pri Izoli in
Piran sta imela manj umrlih kot v sedemdesetih letih.
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Naravni prirastek
Razlike med presežkom rojstev nad umrlimi ali obratno, katere smo
ugotavljali med Slovenijo in Koprskim primorjem, se zrcalijo v vrednostih
naravnega prirastka; le ta je edini činitelj, ki neposredno vpliva na biološko
rast števila prebivalstva. Med letoma 1961 in 1980 je bil naravni prirastek na
obravnavanem območju (8,7 % 0 ) za 23 % nad slovenskim povprečjem.
Najvišja vrednost naravnega prirastka je bila na območju izolske občine
(10,4 % 0 ), v drugih dveh pa je bil za spoznanje pod regijskim povprečkom.
V sedemdesetih letih je naravni prirastek v Sloveniji v primerjavi z
desetletjem 1961-70 upadel skoraj za petino (od 7, 8 na 6,4 % 0 ; prim. Natek,
1984, 45), v Koprskem primorju pa se je povečal od 8,5 % 0 na 8,9 % 0
(+4,7 %). Njegova vrednost se je povečala na območju koprske in piranske
občine, zmanjšala pa v izolski občini, in sicer od 10,8 na 10,1 % 0 .
Kartogram (slika 2) kaže zanimive prostorske razlike v vrednosti
naravnega prirastka. Večina naselij v osrednjih in vzhodnih oziroma v Zgornjih
Šavrinih je imela negativen naravni prirastek v letih 1971-80. V obalnih
območjih in njihovih neposrednih zaledjih je bila stopnja naravnega prirastka
najvišja (Portorož 14,2 %Q, Ankaran 13,2 % 0 , širše območje Kopra 12,1 % 0
in Izole 11,1 %0). Pet KS je imelo presežek umrlih nad rojenimi; ta je bil
največji v KS Boršt (-14,8 % J , Gradin (-7,1 %0), Gračišče (-6,7 % 0 ) itd.
V obdobju 1971-80 je bilo 57 naselij z negativnim naravnim prirastkom,
v naslednjem desetletju pa se je njihovo število povečal^ na 66 krajev. Ti so
praviloma raztreseni po vseh območjih, a največ jih je v vzhodnih in osrednjih
predelih Koprskega primorja. To so praviloma manjši kraji (v povprečju z 80
prebivalci), medtem ko so imela naselja s presežkom rojenih nad umrlimi v
povprečju po 914 ljudi. Kar 42 naselij, ki so imela po 87 ljudi, je imelo
negativni naravni prirastek v zadnjih devetnajstih letih.
V sedemdesetih letih so imela mestna naselja v Koprskem primorju za
68 % (10,4 % 0 ) višji naravni prirastek kot njihovo podeželsko zaledje
(6,2 % 0 ). Najvišja stopnja naravnega prirastka je bila v Portorožu (14,2 % 0 ),
na območju Izole (11 % 0 ) in Lucije (10,6 %0), v Kopru (9,8 %Q) in Piranu pa
pod povprečjem obalnih mest. Mesta so tista vitalna žarišča, ki ne privabljajo
samo priseljencev, temveč je v njih osredotočena najpomembnejša komponenta
biološke rasti prebivalstva.
Selitvena bilanca
Vrednost selitvene bilance je bila v Koprskem primorju skoraj petkrat
višja kot v Sloveniji. V obdobju 1961-80 je znašala v letnem povprečku
7,9 %Q (v Sloveniji 1,6 % 0 ) in je bila za spoznanje pod vrednostjo naravnega
prirastka. Selitve so bile najintenzivnejše v občini Koper in Piran, medtem ko
so v izolski občini prispevale k rasti prebivalstva le 30 %.
V sedemdesetih letih je bil učinek selitev v Koprskem primorju (8,8 % 0 )
izdatnejši kot v obdobju 1961-70. Selitve so se najbolj povečale v piranski
občini, ki je imela negativno selitveno bilanco v desetletju 1961-70.
Med letoma 1971 in 1980 so imela najvišjo vrednost selitvene bilance
naselja v KS Jagodje (93 %0), Lucija (58 %0), Portorož (27 % 0 ) in Ankaran
(25 %0). Najnižja stopnja negativnega selitvenega salda je bila v KS Hrvatini
(-23 %0), Piran, Boršt in Gradin (-19 % 0 ) itd. V mestih in njihovih zaledjih
je bil najvišji presežek priselitev nad odselitvami. Vsa tri stara obalna mesta
niso več privlačna za doseljence, pač pa njihova okolica z novogradnjami,
katera se
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katera se organsko staplja in vrašča v nove mestne aglomeracije (gl. sl. 3).
Mestna naselja so imela visoko in pozitivno selitveno bilanco (15,8 %0),
podeželska pa negativno (-6 %Q). Povprečna letna vrednost selitvene bilance
je bila najvišja v Luciji (73 %Q); nad območnim povprečkom pa še v Portorožu
(27 % 0 ) in Kopru (20 %0). Podeželska naselja, ki so imela v sedemdesetih
letih 35 % prebivalcev Koprskega primorja, so postala žarišča izseljevanja.
V desetletju 1971-80 je imelo 34 % naselij pozitivno selitveno bilanco,
negativno 63 % in pri štirih naseljih, ki so štela v povprečju po 4 ljudi, so bile
priselitve izravnane z odselitvami. Naselja s pozitivno selitveno bilanco (890
preb.) so bila v povprečju dvainpolkrat večja od onih z negativnim
migracijskim saldom (356 preb.). Kraji s presežkom odselitev nad priselitvami
so neenakomerno raztreseni po regiji. Praviloma velja, da najbolj oddaljeni
kraji v zatišjih legah izgubljajo čedalje več svojih prebivalcev. Praznijo se
tudi stara mestna jedra. Za priseljence so najbolj privlačna mesta in podeželska
središča, ki so prometno ugodno povezana z zaposlitvenimi središči (Vrišer,
1957, 36; Briški, 1957, 61). V zadnjem času prihaja do čedalje večje
koncentracije prebivalstva na posameznih območjih. Večina podeželja v
Koprskem primorju se prazni in je podvržena značilnim tendencam
depopulacijskih procesov (Titl, 1965, 104-109; Klemenčič, 1971, 191-194).
Sklep
Z orisom glavnih sestavin prebivalstvene rasti smo dobili vpogled v
njihovo prostorsko diferenciranost. Čeprav je bila stopnja prebivalstvene
reprodukcije v Koprskem primorju nad slovenskim povprečkom, pa je kljub
temu prispevala le 52 % k rasti prebivalstva. Selitve oziroma selitveni saldo
sta tista dejavnika, ki skupaj s socialnimi, gospodarskimi, pokrajinskimi in
drugimi činitelji soodločata pri današnji prostorski prerazporeditvi
prebivalstva.
Mesta so še vedno tista privlačna jedra, ki s svojimi funkcijami prispevajo
h koncentraciji prebivalstva. Obalna mestna jedra so imela visoko rodnost
(17,1 % 0 ) in nizko umrljivost (5,9 % 0 ) ter visoko vrednost naravnega prirastka
(11,2 %0). Celotna vrednost pozitivne selitvene bilance Koprskega primorja se
je razdelila po mestih. Med letoma 1971 in 1980 se je povečalo prebivalstvo v
mestnih naseljih za 30 % (ali za 10.818 ljudi); k temu so prispevale selitve
57 % in naravni prirastek 43 %.
Leta 1981 je živelo na podeželju Koprskega primorja 33 % prebivalcev.
Nataliteta na podeželju je bila višja (17,8 % 0 ) kot v mestih, pa tudi umrljivost
je bila visoka (11,6 %0). Naravni prirastek je znašal na podeželju 6,2 % 0 ,
selitvena bilanca je bila negativna (-5,95 %QX V sedemdesetih letih se je
število prebivalcev v podeželskih naseljih povečalo za 2,2%: pri tem je bil
udeležen naravni prirastek s 34 %; z njegovim preostalim delom (66 %) pa so
bili okrepljeni selitveni tokovi.
Najnovejše težnje v razvoju prebivalstva v Koprskem primorju kažejo, da
se bo povečal njegov delež v okviru Slovenije. V tem je tudi nakazana
nadaljnja polarizaejo med mesti in pomembnejšimi krajevnimi središči na eni
strani, ter podeželjem na drugi. Koncentracija prebivalstva v mestnih naseljih
in naglo zmanjševanje gostote obljudenosti na podeželju spodbujata in
sproščata nove preoblikovalne procese v pokrajini.
Briški, A., 1956, Agrarna geografija Šavrinskega gričevja. - Geografski
zbornik, IV., 221-274, Ljubljana.
Briški A., 1957, Šavrinsko gričevje. - Geografski obzornik, IV., štev. 3,
57-61, Ljubljana.
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15. zborovanje slovenskih geografov - Portorož 1990

85

Natek, M., 1984, Tipi rasti števila prebivalstva v SR Sloveniji v desetletju
1971-1981. - Geografski vestnik, LVI., 39-50, Ljubljana.
Titi, J., 1965, Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. Koper.
Vrišer, I., 1957, Dnevni dotok zaposlenih v Koper. - Geografski obzornik, IV.,
štev. 2, 34-38, Ljubljana.
Vrišer, I., 1987, Ob štiridesetletnici združitve Slovenskega Primorja s
Slovenijo. - Geografski vestnik, LIX., 3-12, Ljubljana.
Število rojstev in umrlih v obdobju 1971-1989. Podatki Zavoda Republike
Slovenije za statistiko, Ljubljana.
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Slika 3. Povprečna letna stopnja selitvene bilance po krajevnih skupnostih
Koprskega primorja v desetletju 1971-1980.

(Seznam krajevnih skupnosti: občina I z o l a : 1 = Izola I., 2 = Izola II., 3 =
Izola I I I . - P o l j e - L i v a d e , 4 = Jagodje-Dobrava, 5 = Dvori-Korte nad Izolo;
občina K o p e r : 1 = Ankaran, 2 = Hrvatini, 3 = Škofije, 4 = Črni Kal, 5 =
Dekani, 6 = Pobegi-Čežarji, 7 = Bertoki, 8 = Koper, 9 = Semedela, 10 =
Zusterna, 11 = Prisoje-Olmo, 12 = Škocjan, 13 = Vanganel, 14 = Pridvor, 15 =
Gračišče, 16 = Marezige, 17 = Šmarje, 18 = Boršt, 19 = Gradin; občina
P i r a n : 1 = Piran, 2 = Portorož, 3 = Strunjan, 4 = Lucija, 5 = Sečovlje, 6 =
Nova vas-Padna-Raven)
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RAZMERJE MED RELIEFOM IN RAZPOREDITVIJO PREBIVALSTVA
Matej Gabrovec
V primeru raztresenih naselij je za prikaz razmerja med reliefom in
prebivalstvom naselje prevelika enota, kajti posamezno naselje se lahko
razprostira preko večih relefnih enot. V takih primerih lahko dobre rezultate
dobimo s pomočjo evidence hišnih številk (EHlŠ). Kot primer uporabe take
metode smo proučili reliefno lego zaselkov in vasi v krajevni skupnosti Nova
vas ~ Padna - Raven v občini Piran.
Cilj pričujočega članka je predvsem metodične narave. Prikazati želimo
možnosti povezav med reliefom in prebivalci na mikro nivoju. Osnovni
element prebivalstvenih podatkov nam je v tem primeru hiša, osnovni element
reliefnih podatkov pa kvadratna celica površine 100x100 m.
Dosedanje slovenske
geografske razprave so pri proučevanju
problematike povezav med prebivalstvom in naravnimi razmerami kot
najmanjšo enoto upoštevale naselje. Naselje so razbili na več sestavnih delov le
v primeru, če je bilo le-to razdeljeno na več upravnih enot (krajevnih
skupnosti, katastrskih občin in podobno). Ob takem načinu dela lahko dobimo
dobre rezultate v primeru strnjenih naselij. Kadar pa je naselje razdeljeno na
več zaselkov ali samotnih kmetij, ki se razprostirajo preko različnih naravnih
ali reliefnih enot, si s prebivalstvenimi podatki, vezanimi na naselje, ne
moremo dosti pomagati. V takih primerih si lahko pomagamo
s podatki, ki so
vezani na posamezno hišo. Take obdelave nam omogoča evidenca hišnih številk
(EHlS). To je nova geodetska evidenca, izdelana za večino slovenskih občin (za
preostale bo narejena v kratkem). V njej imamo za vsako stavbo s hišno
številko navedene koordinate. Te podatke lahko na eni strani povežemo z
registrom prebivalstva, kjer imamo za vsakega prebivalca naveden naslov. Zal
ni možna neposredna avtomatska povezava podatkov iz zadnjega popisa
prebivalcev, kajti na računalniške medije z originalnih popisnic niso preneseni
podatki o naslovih prebivalcev oziroma gospodinjstev. Na drugi strani lahko
vsako stavbo s pomočjo njenih koordinat uvrstimo v eno izmed celic
digitalnega modela reliefa. Za vsako celico pa lahko s pomočjo višin njenih
vogalnih točk izračunamo povprečno nadmorsko višino, naklon in ekspozicijo;
z nekaj več računalniške spretnosti pa bi bilo moč avtomatsko ugotavljati tudi
reliefno lego vsake celice, ali leži na pobočju ali slemenu, njeno relativno
višino in tako naprej.
Na območju obalnih občin je evidenca hišnih številk izdelana le za manjši
občini Izola in Piran, ne pa tudi za Koper. Zato žal ne moremo analizirati
celotnega Slovenskega Primorja. Zategadelj smo se omejili na notranji
gričevnati del občine Piran, to je na krajevno skupnost Nova vas - Padna Raven. Ta krajevna skupnost je sestavljena iz imenovanih treh naselij z
značilno slemensko lego. Izven strnjenih vasi, kjer živi večina prebivalcev, pa
je še nekaj zaselkov. To so Kortine v okviru Nove vasi, Orešje v okviru Pad ne
ter Goreli, Ivankovec, Koščiči, Kozloviči, Letišče, Podbando, Sikuri, Špchi in
Sterenci v sklopu Ravna. Evidenca hišnih številk nam omogoča ugotavljanje
deleža prebivalcev, živečih izven jedra vasi v zaselkih, ter spoznavanje
reliefnih značilnosti ozemlja, na katerem ležijo vasi oziroma zaselki.
Proučevano ozemlje smo omejili z najmanšim možnim pravokotnikom
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okoli omenjenih treh naselij. Koordinati severozahodnega vogala tako
definiranega območja sta 5039500 in 5396500, jugovzhodnega vogala pa
5035400 in 5398700. Površina ozemlja meri 9,02 km 2 . V obravnavanem
pravokotnem ozemlju smo upoštevali le tiste hiše, ki pripadajo naštetim trem
naseljem v občini Piran. Oblikovitost površja nam prikazuje slika 1.
Kot smo že omenili, nas v tej študiji najbolj zanima lokacija posameznih
zaselkov oziroma samotnih kmetij oziroma hiš. Glede na to, da pri
obravnavanih treh naseljih maksimalni premer vasi nikjer ne doseže petsto
metrov, smo vse hiše, ki so od vaškega jedra oddaljene več kot pol kilometra,
smatrali za samotne kmetije oziroma za del zaselka. V nadaljevanju bomo
primerjali reliefne značilnosti celotnega obravnavanega ozemlja z reliefnimi
značilnostmi celic, na katerih ležijo zaselki, in reliefnimi značilnostmi celic,
kjer ležijo vaška jedra. Zaradi omenjenih težav pri povezovanju popisa
prebivastva z evidenco hišnih številk in težav pri pridobivanju dovoljenja za
uporabo registra prebivalcev smo se v nadaljevanju omejili zgolj na primerjavo
razmestitve hiš in reliefnih danosti.
Tabela 1: Nadmorske višine
nadmorska
višina v m
0 - 50
51 - 100
101 - 150
151 - 200
201 - 250
251 - 300

celotno ozemlje zaselki
vaška jedra
število delež število delež število delež
celic celic celic celic celic celic
107
0
12
3
9
0
146
16
0
0
0
0
0
175 19
0
0
0
239 27
11 34
16 41
194 22
17 53
12 31
5
3
41
1
11 28

Iz tabele 1 in slike 2 je lepo razvidna slemenska poselitev. Praktično vse
stavbe se nad 150 metri. Na tej višini namreč ležijo slemena. Nobene hiše ni v
pasu med 50 in 150 metri, kjer so pobočja. Zelo slabo so naseljene doline, kjer
so le posamezne stavbe. Vaška jedra zavzemajo večje površine na največjih
višinah, ker ležijo na vrhu glavnih slemen, medtem ko je več zaselkov na
nižjeležečih stranskih slemenih.
Tabela 2: Nakloni
naklon t
stopinjah
0- 4
5- 9
10-14
15 -19
20-24
25-29
30-34

celotno ozemlje zaselki
vaška jeifa
Število delež število delež število delež
celic celic celic celic celic celic
7
18
11
6
19
96
16
15
47
14
36
140
8
25
7
18
162
18
3
9
7
18
208
23
10
20
0
0
4
180
0
0
0
0
106
12
0
0
10
1
0
0

Iz druge tabele je lepo razvidno, da si človek na največjih strminah ni
postavljal domov. V tem primeru ni opaziti nobenih razlik med lokacijo
zaselkov in vasi. Treba pa je opozoriti, da nekatera naselja kot na primer Pad na
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ležijo na zelo ozkem, komaj 50 metrov širokem slemenu. V takem primeru del
celice pade na strmo pobočje pod vasjo, zato je izračunani naklon prevelik. Iz
tega razloga imamo razmeroma velik delež hiš na celicah z naklonom večjim
od 15 stopinj. Takim napakam bi se izognili, če bi uporabili ustreznejši
digitalni model reliefa 50x50m, vendar pa je iz finančnih razlogov za celotno
Slovenijo izdelan le digitalni model reliefa 100xl00m.
Tabela 3: Ekspozicija
celotno ozemlje zaselki
vaška jedra
šlevilo delež število delež število delež
ekspozicija celic celic celic celic celic celic
sever
105 12
1
3
7
18
4
0
0
10
severovzhod
32
4
severozahod
154
17
6
19
8
20
vzhod
63
7
3
2
5
1
zahod
122
14
6
19
1
3
112
12
9
5
13
jugovzhod
3
127
25
3
jugozahod
14
8
1
182 20
7
21
11
28
i»R
Na prvi pogled naselitev ne kaže nobene povezanosti z ekspozicijo. To je
posledica tega, da so naselja večidel na položnih ali ravnih površinah, na takih
pa ekspozicija ne pride do veljave. Prav tako ekspozicija ni pomembna pri
slemenskih naseljih. Pri zaselkih pa vendarle lahko opazimo razliko med
severnimi in južnimi legami. Tako je na južnih, jugovzhodnih in jugozahodnih
legah skupaj 55% vseh celic s hišami, na severnih, severovzhodnih in
severozahodnih pa le 22%.
Na koncu bi na kratko omenil še uporabnost druge geodetske evidence, in
sicer registra območij teritorialnih enot - ROTE. V tem registru so
digitalizirane meje osnovnih teritorialnih enot: popisnih in statističnih okolišev,
naselij, katastrskih občin, krajevnih skupnosti in upravnih občin. Za geografijo
je zlasti zanimiva uporaba ROTE-ja v primeru katastrskih občin, kajti v tem
primeru lahko povezujemo gostoto prebivalstva, rabo tal in reliefne razmere.
Gabrovec, M., 1990, Vloga reliefa za geografsko podobo Polhograjskega
hribovja. Magistrska naloga. Oddelek za geografijo Filozofske
fakultete, Ljubljana.
Lipej, B., 1988, Register območij teritorialnih enot (ROTE), Evidenca hišnih
številk (EHIS). Sinteza predpisov, praktičnih izkušenj in usmeritev.
Ljubljana.
Plut, D., 1976, Koprsko primorje in njegova valorizacija za kmetijstvo in
turizem. Magistrska naloga, Oddelek za geografijo Filozofske
fakultete, Ljubljana.
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POKRAJINSKI ODNOSI MED RELIEFOM IN DEPOPULACIJO V
KOPRSKEM PRIMORJU
Drago Perko
Na depopulacijo in koncentracijo prebivalstva najbolj vplivajo splošne reliefne
razmere (razlike med ravnino, gričevjem in hribovjem), s katerimi si lahko
razložimo več kot 40 % razlik v koncentraciji prebivalstva (z razlikami v
povprečni nadmorski višini niti 10 % in razlikami v povprečnem naklonu le
13 %). Izrazita območja močne koncentracije so ravnina, nakloni do 12 stopinj
in višinski pas do največ 200 m, območja močne depopulacije pa so hribovje,
nakloni nad 15 stopinj in višinski pasovi nad 300 m. Gostota prebivalstva, ki
je največja na ravnini, je v velikem nesorazmerju z gostoto naselij, ki je
največja v hribovju. Indeksi koncentracije prebivalstva
zelo visoki, vendar
se bodo ob takšnem gibanju prebivalstva, kot je bilo v obdobju 1961 do 1981,
še znatno povečali.
Vsebina članka je zgrajena na osnovi podatkov o številu prebivalcev za
naselja v občinah Izola, Koper in Piran ob posameznih popisih (1 in 2) in
številu prebivalcev za naselja leta 2001 (na osnovi gibanja med letoma 1961 in
1981). Reliefne značilnosti smo določili s pomočjo digitalnega modela reliefa
100 krat 100 m (3) v okviru pravokotnika, ki se v veliki meri sklada z obliko
in površino omenjenih občin. Reliefne enote smo določili na osnovi
standardnega odklona nadmorskih višin stotih stometrskih kvadratov v okviru
enega kvadratnega kilometra, znotraj katerega smo določili tudi najmanjši
naklon (oznaka v tabelah nakmin), največji naklon (nakmax), razliko med
največjim in najmanjšim naklonom (nakraz), povprečni naklon (nakpov),
standardni odklon naklona (nakodk), najmanjšo nadmorsko višino (vismin),
največjo nadmorsko višino (vismax), višinsko razliko (visraz), povprečno
nadmorsko višino (vispov) in standardni odklon nadmorske višine (visodk).
Računalniško obdelavo smo izvedli s pomočjo programa Staper (4).
Za začetek na kratko poglejmo povezanost reliefnih prvin pokrajine (tabela
1), ki so bile osnova za ugotavljanje navezanosti prebivalstva na relief. Kot
najpomembnejše lahko izdvojimo nakpov, nakmax, visraz in visodk, kot malo
pomembni pa nakmin in vismin. Povprečni koeficient znaša 0,5640, kar je
veliko, vendar razumljivo, saj gre le za reliefne prvine.
Tabela 1: Koeficienti povezanosti reliefnih prvin pokrajine
nakni n
naknai
nakraz
nakpov
nakodk
visiin
visim
visraz
vispov
visodk
povprečje

nakiin
1.0000
0.3115
0.2003
0.4824
0.1583
0.0561
0.2238
0.3409
0.1740
0.2974
0.3245

naknai
0.3115
1.0000
0.9921
0.8247
0.9004
0.1188
0.5225
0.8153
0.3455
0.7939
0.6625

nakraz
0.2003
0.9921
1.0000
0.7899
0.9094
0.1129
0.5091
0.7990
0.3321
0.7824
0.6427

nakpov
0.4824
0.8247
0.7899
1.0000
0.7734
0.1423
0.5591
0.8480
0.3883
0.8476
0.6656

nakodk
0.1583
0.9004
0.9094
0.7734
1.0000
0.0860
0.4800
0.7864
0.2999
0.7942
0.6188

visiin
0.0561
0.1188
0.1129
0.1423
0.0860
1.0000
0.8549
0.0397
0.9442
0.0004
0.3355

visiai
0.2238
0.5225
0.5091
0.5591
0.4800
0.8549
1.0000
0.5523
0.9570
0.4942
0.6153

visraz
0.3409
0.8153
0.7990
0.8480
0.7864
0.0397
0.5523
1.0000
0.3260
0.9524
0.6460

vispov
0! 1740
0.3455
0.3321
(1.3883
t.2999
0.9442
0.9570
0.3260
1.0000
0.2796
0.5047

visodk povprečje
0.2974
0.3245
0.6625
0.7939
0.6427
0.7824
0.8476
0.6656
0.7942
0.6188
-0.0004
0.3355
0.4942
0.6153
0.9524
0.6460
0.5047
0.2796
1.0000
0.6242
0.6242
0.5640
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Tako kot v precejšnjem delu Slovenije, imamo tudi tu pokrajinske procese
koncentracije prebivalstva v enih in depopulacije v drugih območjih.
Leta 1880 je razporeditev prebivalstva po stometrskih pasovih (tabela 2)
pokazala, da je v pasu pod 100 m, ki zavzema dobro tretjino ozemlja, živelo
okrog 60 % vsega prebivalstva. Petdeset let kasneje so bili deleži prebivalstva
po pasovih skoraj enaki, ob popisu leta 1981 pa je v najnižjem pasu živelo že
skoraj 80 % prebivalstva, v pasu od 100 do 200 m, ki predstavlja četrtino
ozemlja, le osmina, v višjih pasovih, ki pomenijo skoraj polovico ozemlja, pa
niti desetina (leta 2001 komaj 4 %), čeprav je še pred sto leti tu živela dobra
četrtina vsega prebivalstva. V najnižjem pasu absolutno število in delež
prebivalcev naraščata hitro, v naslednjem le počasi, v pasovih nad 200 m pa
hitro padata. Med letoma 1880 in 1981 se je v pasu pod 100 m število
prebivalcev več kot podvojilo, v naslednjem pasu se je povečalo za 40 %, v
treh višjih pasovih pa se je zmanjšalo za 32 %, 54 % in 63 %. Se pred 100
leti gostota prebivalstva ni enakomerno padala z nadmorsko višino, saj je bila
leta 1880 gostota v pasu od 200 do 300 m večja ko v pasu pod njim, vendar
že za polovico manjša kot v pasu pod 100 m, leta 2001 pa lahko pričakujemo
v najnižjem pasu že gostoto čez 850 ljudi/km 2 , kar je trinajstkrat več kot v
pasu med 200 in 300 m in celo več kot šestdesetkrat več kot v najvišjem pasu
(400 do 500 m). V prejšnjem stoletju je bila povprečna velikost naselja v
pasovih nad 100 m zelo podobna, na začetku prihodnjega stoletja pa bo v
najnižjem pasu sedemkrat večja in v najvišjem pasu enaindvajsetkrat manjša
kot v pasu od 100 do 200 m. Tako lahko opredelimo najnižji pas kot območje
močne in naslednji pas kot območje šibke koncentracije. Ostali pasovi so
območja depopulacije, ki z naraščanjem višine postaja vse močnejša. Indeks
koncentracije, ki prikaže koncentracijo nekega pokrajinskega pojava in ima
vrednosti med 0, če je pojav enakomerno razporejen po pokrajini, in 1, če je
pojav skoncentriran le v eni enoti (razredu, območju), znaša za naselja le 0,18,
kar pomeni sorazmerno enakomerno razporejenost naselij po pokrajini, za
prebivalstvo leta 1880 0,51 in leta 1981 0,73, kar pomeni, da se je v 100 letih
koncentracija prebivalstva povečala za več kot 40 %.
Tudi razporeditev prebivalstva po naklonskih razredih (tabela 3) kaže na
območja depopulacije. V prvih dveh razredih število in delež prebivalcev
naraščata, v tretjem število rahlo narašča, delež pa pada, v četrtem pa oba
padata. Leta 1880 je v četrtem razredu (dobra petina ozemlja) živela slaba
petina in v prvem razredu (slaba osmina ozemlja) tretjin? prebivalcev. Gostota
je v prvem razredu znašala 300 ljudi/km 2 , v ostalih keh pa okoli 100. Ob
popisu 1981 pa je bila gostota v prvem razredu trikrat, šestnajstkrat in
dvajsetkrat večja kot v drugem, tretjem in četrtem razredu. Med letoma 1880
in 1981 se je prebivalstvo v prvem in drugem razredu povečalo za dobrih
150 % in 115 %, v tretjem in četrtem pa zmanjšalo za 13 % in 30 %. V
prejšnjem stoletju je razen v prvem razredu, kjer je povprečna velikost naselja
presegla 2100 prebivalcev, znašala okrog 250 prebivalcev, ob prehodu v
naslednje stoletje pa bo povprečna velikost naselij v prvem razredu za
osemkrat, štiridesetkrat in petinšestdesetkrat večja kot v drugem, tretjem in
četrtem razredu. Leta 1880 je z izjemo prvega razreda gostota z nadmorsko
višino naraščala, kar je v skladu z naraščanjem gostote naselij, ki je v četrtem
razredu trikrat večja kot v prvem. Tako sta depopulaclja in dekoncentracija
prebivalstva obrnili pokrajinske zakonitosti: pozitivna povezanost med gostoto
prebivalstva in naselij je postala negativna. Ista zakonitost velja tudi pri
višinskih pasovih. Vse to kaže, da so se odločilni dejavniki, ki razmeščajo
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Tabela 2: Stometrski višinski pasovi
višinski
površina
t
pasovi t i 2
0- 99 11! 34.1
100-199 88 25.4
200-299 61 17.6
300-399 59 17.1
400-499 20 5.8

povprečne vrednosti
višina naklon višinska
° razlila
i
7
97
42
148
14
191
245
14
201
12
161
348
8
423
100

naselja
število t
25 20.5
36 29.5
29 23.8
22 18.0
10 8.2

število prebivalcev 1880 1931 1961
0-99
26654 32977 34227
100-199
6444 9050 7184
200-299
6634 8485 5472
300-399
3336 3738 2218
400-499
1298 1444
876

1971 1981 2001
44095 54021 100629
7099 9070 20814
4722 4490 3945
1756 1536 1171
620
474
274

delež prebivalcev
0- 99 .
60.1
100-199
14.5
200-299
15.0
300-399
7.5
400-499
2.9

59.2
16.3
15.2
6.7
2.6

68.5
14.4
11.0
4.4
1.7

75.6
12.2
8.1
3.0
1.1

77.6
13.0
6.5
2.2
0.7

79.4
16.4
3.1
0.9
0.2

gostota poselitve
0- 99
100-199
200-299
300-399
400-499

279
103
139
63
72

290
82
90
38
44

374
81
77
30
31

458
103
74
26
24

853
237
65
20
14

povprečaa velikost našel i i
0- 99
1066 1319
100-199
179
251
200-299
229
293
300-399
152
170
400-499
130
144

1369
200
189
101
88

1764
197
163
80
62

2161
252
155
70
47

4025
578
136
53
27

226
73
109
57
65

prebivalstvo, v 100 letih popolnoma spremenili oziroma zamenjali. Indeks
koncentracije za naselja znaša 0,34, kar je skoraj še enkrat več kot pri
nadmorski višini, za prebivalstvo leta 1981 pa 0.36. To pomeni, da so naselja
in prebivalstvo približno enako koncentrirani, vendar s to razliko, da je
koncentracija naselij večja pri višjih, koncentracija prebivalstva pa pri nižjih
naklonih. Prvi razred je območje močne in drugi šibke koncentracije, tretji
območje stagnacije in četrti območje depopulacije.
Najbolj zanimiv je pregled po reliefnih enotah (tabela 4), ki predstavljajo
splošne reliefne pogoje. Na ravnini (7 % ozemlja) je leta 1880 živela slaba
tretjina, sto let kasneje pa že skoraj polovica vseh prebivalcev. Indeks rasti
znaša 247. V gričevju (70 % ozemlja) je bil v istem obdobju indeks rasti le
132 in je delež padel s 55 % na 46 %, v hribovju (23 % ozemlja) pa je bil
indeks samo 56, kar pomeni, da se je število prebivalcev zmanjšalo za več kot

94

- Mag. Drago Perko

Tabela 3: Naklonski razredi po pet stopinj
povprečne vrednosti
naklonski
površina višina naklon višinska
razredi
h2 %
i
° razlika
57
2
39
0-4
46 13.3
147
8
5-9
68 19.7
111
12
218
165
10-14 157 45.4
198
16
223
15-19
75 21.6
število prebivalcev 1880
0-4
14723
5-9
6314
15228
10-14
15-19
8101

1931 1961 1971
17789 21074 29465
10062 8772 9774
17408 13571 13146
10435 6560 5907

delež prebivalcev
0-4
33.2
5-9
14.2
10-14
34.3
15-19
18.3

31.9
18.1
31.3
18.7

42.2
17.6
27.1
13.1

363
148
111
139

povprečni velikost t a s e l i i
0-4
2103 2541
402
5-9
253
10-14
272
311
307
15-19
238

gostota poselitve
0-4
5-9
10-14
15-19

300
93
97
108

naselja
Slevilo
t
7 5.7
25 20.5
56 45.9
34 27.9
1981
37093
13603
13189
5706

2001
74150
32380
14811
5492

50.5
16.8
22.6
10.1

53.3
19.5
19.0
8.2

58.5
25.5
11.7
4.3

430
129
106
87

6(1
144
84
79

757
200
84
76

1513
476
94
73

3011
351
242
193

4209
391
235
174

5299
544
236
168

10593
1295
264
162

40 %, tako da je delež od dobrih 14 % padel na komaj 5 %. Zanimivo je, da
je gostota prebivalstva padala od ravnine proti hribovju že tudi leta 1880,
kasneje pa vse bolj izrazito: leta 1981 je bila ravnina več kot tridesetkrat bolj
poseljena od hribovja. Prav obratno pa velja za naselja: na ravnini je gostota le
17 naselij na 100 km 2 , v gričevju 36, v hribovju pa 40, Indeks koncentracije
znaša za naselja kar 0,59, za prebivalstvo leta 1981 pa 0,42, vendar hitro
narašča.
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Tabela 4: Reliefne enote
višinski
pasovi
ravnina
gričevje
hribovje
skopaj

povprečne vrednosti
površina višina naklon višinska
naselja
k« 2 %
•
° razlika število %
24 6 . 9
39
1
16
4 3.3
242 70.0
182 10
134
86 70.5
80 23.1
208 IS
238
32 26.2
346 100.0
179 11
151 122 100.0

število prebivalcev 1880 1931 1961 1971 1981 2001
13740 16470 19103 26957 33920 68925
ravnina
gričevje
24199 30977 26179 27450 32057 54982
hribovje
6427 8247 4695 3885 3614 2926
44366

55694

49977

58292

69591 126833

delež prebivalcev
ravnina
31.0
gričevje
54.5
hribovje
14.5

29.6
55.6
14.8

38.2
52.4
9.4

46.2
47.1
6.7

48.7
46.1
5.2

54.4
43.3
2.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

gostota poselitve
ravnina
gričevje
hribovje

572
100
80

686
128
103

796
108
59

1123
113
49

1413 2872
132 • 227
45
37

skupaj

128

161

144

168

201

367

povprečna velikost naselij
raviina
3435 4118
gričevje
281
360
hribovje
201
258

4776
304
146

6739
319
122

8480
373
113

17231
639
92

skupaj

410

477

570

1039

skupaj

skupaj

364

457

Tako vidimo, da so imele reliefne enote običajno padanje gostote že ob
koncu prejšnjega stoletja, pri naklonih se je to zgodili v petdesetih letih, pri
nadmorski višini pa je gostota enakomerno padala z večanjem nadmorske višine
šele v sedemdesetih letih. V primerjavi s koncentracijo površin pasov, razredov
ali enot (slika 2), so naselja najbolj koncentrirana glede na naklon (kar kaže na
veliko pomembnost naklona ob nastajanju in oblikovanju mreže naselij),
prebivalstvo pa glede na nadmorsko višino (predvsem v pasu pod 100 m, kar v
bistvu pomeni koncentracijo prebivalstva, s tem pa tudi njegovih dejavnosti,
ob obali - litoralizacija). Tabela 7 pa pove, da je bila v celotnem obdobju, za
katerega imamo na voljo podatke, povezanost (koeficient eta) gostote
prebivalstva največja z reliefom, šele nato pa sledita naklon in nadmorska
višina.
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Tabela 5: Koeficienti povezanosti med naravnimi spremenljivkami in gostoto
poselitve po posameznih popisih
lelo popisi
1869
1880
1890
1900
1910
1931
1948
1953
1961
1971
1981
2001

nakiin nakian m k m nakpov mkodk visiin v i s m visriz vispov
-0.0428 -0.2742 -0.2719 -0.2281 -0.2499 -0.1874 -0.2943 -0.2655 -0.2427
-0.0574 -0.3004 -0.2965 -0.2561 -0.2732 -0.2029 -0.3163 -0,2831 -0.2611
-0.0619 -0.3135 -0.3089 -0.2658 -0.2846 -0.2189 -0.3352 -0.2945 -0.2786
-0.0697 -0.3294 -0.3240 -0.2824 -0.2994 -0.2322 -0.3537 -0.3088 -0.2955
-0.0787 -0.3435 -0.3369 -0.2948 -0.3114 -0.2441 -0.3686 -0.3188 -0.3087
-0.0902 -0.3667 -0.3588 -0.3194 -0.3335 -0.2650 -0.3955 -0.3377 -0.3325
-0.1083 -0.3864 -0.3766 -0.3329 -0.3475 -0.2669 -0.4063 -0l3546 -0.3392
-0.1181 -0.3940 -0.3831 -0.3502 -0.3549 -0.2485 -0.3917 -0.3547 -0.3252
-0.1165 -0.3920 -0.3807 -0.3520 -0.3558 -0.2472 -0.3899 -0.3534 -0.3229
-0.1346 -0.3844 -0.3707 -0.3545 -0.3470 -0.2265 -0.3650 -0.3379 -0.3010
-0.1518 -0.3846 -0.3687 -0.3594 -0.3431 -0.2269 -0.3608 -0.3296 -0.3011
-0.1718 -0.3719 -0.3534 -0.3541 -0.3220 -0.2157 -0.3389 -0.3060 -0.2866

visodt
-0.2322
-0.2498
-0.2596
-0.2733
-0.2828
-0.3016
-0.3171
-0.3229
-0.3222
-0.3105
-0.3036
-0.2801

Tabela 6: Koeficienti povezanosti med naravnimi spremenljivkami in indeksi
gibanja števila prebivalstva med posameznimi obdobji
lelo popisa
1869-1880
1880-1931
1880-1981
1931-1961
1931-1981
1961-1971
1961-1981
1971-1981

nakiin m k i i i m k m nakpov mkodk visiin i i s « t v i i n z vispov visodk
-0.0727 -0.2473 -0.2470 -0.2315 -0.2400 -0.3692 -0.4400 -0.2670 -0.3934
-0.1137 -0.2038 -0.1883 -0.2256 -0.2642 -0.3529 -0.4188 -0.2519 -0.3885
-0.1908 -0.3318 -0.3086 -0.3311 -0.3280 -0.2970 -0.3954 -0.2908 -0.3610
-0.1327 -0.3418 -0.3236 -0.3283 -0.3390 -0.2233 -0.3750 -0.3609 -0.3178
-0.2695 -0.3945 -0.3612 -0.3825 -0.3556 -0.3290 -0.4562 -0.3554 -0.4103
-0.2896 -0.2553 -0.2209 -0.3355 -0.2512 -0.3752 -0.4845 -0.3396 -0.4419
-0.2880 -0.3696 -0.3354 -0.3982 -0.3412 -0.3827 -0.4927 -0.3439 -0.4667
-0.2023 -0.3164 -0.2930 -0.3386 -0.3086 -0.2866 -0.3800 -0.2777 -0.3661

-0.2423
-0.2367
-0.2803
-0.3494
-0.3396
-0.2954
-0.3232
-0.2767

Tabela 7: Koeficienti povezanosti na osnovi korekcijskega razmerja (eta
koeficient) med gostoto prebivalstva ter nadmorsko višino, naklonom in
reliefom
lelo popisa
1880
1931
1961
1971
1981
2001

višinski
pasovi
0.3096
0.3237
0.3987
0.3835
0.3595
0.3488

nakloaski
razredi
0.3884
0.4668
0.5052
0.5074
0.5056
0.4847

reliefie
enole
0.5127
0.6116
0.6330
0.6351
0.6287
0.6050

Če pogledamo tabelo 5, ki prikazuje povezanost nekaterih reliefnih prvin
z gostoto ob posameznih popisih, lahko opazimo, da je bila nadmorska višina
do petdesetih let bolj povezana z gostoto kot naklon, kasneje pa ima naklon
stalno povezave s koeficientom okoli 0,35, nadmorska. višina pa vse manjše,
tako da je v primerjavi z naklonom vse manj pomembna. Iz tabele lahko
ugotovimo še nekaj značilnosti:
• glede na velikost koeficienta je bil vrstni red prvin
• leta 1880: vismax, nakmax, nakraz, visraz, nakodk, vispov, nakpov,
visodk, vismin in nakmin,
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• leta 1981: nakmax, nakraz, vismax, nakpov, nakodk, visraz, visodk,
vispov, vismin in nakmin,
• najpomebnejše so torej reliefne prvine, ki predstavljajo največje vrednosti,
razlike med najmanjšo in največjo vrednostjo in standardne odklone,
• najmanj pomembne so reliefne prvine, ki predstavljajo najmanjše vrednosti,
• prav vse reliefne prvine so imele leta 1981 večje koeficiente kot leta 1880.
Podobno lahko iz tabele 6, ki prikazuje povezanost nekaterih reliefnih
prvin z indeksi gibanja števila prebivalcev v posameznih obdobjih, ugotovimo:
• glede na velikost koeficienta je bil vrstni red prvin
• obdobje 1869-1880: vismax, vispov, vismin, visraz, nakmax, nakraz,
visodk, nakodk, nakpov in nakmin,
• obdobje 1971-1981: vismax, vispov, nakpov, nakmax, nakodk, nakraz,
vismin, visraz, visodk in nakmin,
• v prvem obdobju so bile pomembnejše reliefne prvina nadmorske višine, v
drugem pa sta si višina in naklon približno enaka,
• prav vse naklonske in dve višinski reliefni prvini imajo v drugem obdobju
večje vrednosti, zmanjšale pa so se vrednosti pri vismin, vismax in vispov,
• vse vrednosti koeficientov so negativne, kar pomeni, da se ob večjih
vrednostih reliefnih prvin zmanjšujejo vrednosti indeksov gibanja števila
prebivalcev.
Tako so izrazita območja močne koncentracije ravnina, nakloni do 12 ° in
višinski pas do največ 200 m, območja močne depopulacije pa so hribovje,
nakloni nad 15 ° in višinski pasovi nad 300 m. Gostota prebivalstva, ki je
največja na ravnini, je v velikem nesorazmerju z gostoto naselij, ki je največja
v hribovju. Indeksi koncentracije prebivalstva so zelo visoki, vendar se bodo
ob takšnem gibanju prebivalstva, kot je bilo v obdobju 1961 do 1981, še
znatno povečali. Ob nadaljevanju takih trendov lahko pričakujemo hudo
povečanje starih in nastajanje cele vrste novih regionalnih problemov in
konfliktov in to tako na območjih koncentracije, kot tudi na območjih
depopulacije.
1. Krajevni leksikon Slovenije. I., II., III. in IV. knjiga. Ljubljana, 1968-1980.
2. Popis prebivalstva ... za leto 1971 in 1981. Zvezni zavod za statistiko.
Beograd.
3. DMR 100 X 100. Republiška geodetska uprava. Ljubljana.
4. Perko, D., 1990, Staper. (Računalniški program), Ljubljana.
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UDK 312.8(497.12-15)=863
KOPRSKO KOT OBMEJNO,
TERCIARIZIRANO OBMOČJE

NARODNOSTNO

MEŠANO

IN

Vladimir Klemenčič
Koprsko je obmejno območje Slovenije, ki se preko mejnih prehodov po
kopnem, morju in zraku odpira svetu, obenem pa se skupaj s Tržaško pokrajino
v Italiji povezuje v enoten urbaniziran in terciariziran prostor. Vse območje je
mešano poseljeno z avtohtonim slovenskim in italijanskim prebivalstvom ter
številnim doseljenim prebivalstvom drugih narodov in narodnosti Jugoslavije.
Zaradi hitrega razvoja vseh gospodarskih panog in negospodarskih dejavnosti,
kar je povzročilo zgostitev delovnih mest na ožjem obalnem pasu in stihijsko
poselitev notranjega obalnega zaledja, so se odprli številni novi ekološki
problemi, na perifernih območjih pa problemi depopulacije in razkroja
kulturne pokrajine.
Najbrž skoraj nikjer v Sloveniji in Jugoslaviji ne najdemo podobnega
območja kot je Koprsko, ki bi v dobrih štiridesetih letih doživelo tako močne
spremembe v svoji regionalni preobrazbi, pa naj si bo to v socialnem,
gospodarskem ali pa fizionomskem smislu (Titi, 1965). Tp območje, ki je imelo
pred drugo svetovno vojno funkcijo slabo razvitega širšega tržaškega zaledja,
se je z nastankom državne meje med Jugoslavijo in Italijo po drugi svetovni
vojni preobrazilo v tipično obmejno območje ob odprti meji ter morju, z
velikimi možnostmi nadaljnje gospodarske preobrazbe. S pridobitvijo funkcije
obmejnega območja predstavlja Koprsko del pomembnega, enotnega in preko
meje povezanega urbanega prostora z lastno identiteto v Sloveniji na eni strani,
na drugi strani pa predstavlja, s svojo prekomejno odprtostjo procesom pretoka
blaga, ljudi in informacij, sestavni del evropske obmejne regije, ki je
sestavljena iz dveh narodnostno mešanih ozemelj: iz Tržaške pokrajine na eni
in Koprskega na drugi strani jugoslovansko-italijanske meje.
Geografske danosti in dejavniki pokrajinske preobrazbe
Na Koprskem so v gospodarskem razvoju in načinu poselitve prebivalstva
igrale pomembno vlogo tri naravnogeografske enote tega območja: obalni pas,
Šavrini in kraški rob.
Najpomembnejšo vlogo ima zaradi izhoda na morje še danes obalni pas,
kjer si prostorsko konkurirajo, se razvijajo in med seboj prepletajo vse vrste
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, med katerimi igra še posebej
pomembno vlogo koprska luka. Pod vplivom teh dejavnikov se je
nesorazmerno hitro večalo število prebivalstva, kar je odprlo številne nove
probleme, predvsem ekološke narave.
Večino Koprskega zajema flišno, terciarno Šavrinsko gričevje, ki je z
rečnimi dolinami Rižane, Badaševice in Dragonje ter njihovih pritokov močno
razrezano (Plut, 1976). Ta območja so se izkazala kot zelo primerna za
poselitev nekmečkega prebivalstva, ki se ukvarja z ljubiteljskim ali tako
zvanim "hobby" kmetijstvom.
Izven teh dveh za gospodarstvo in poselitev ugodnih območij pa ostaja
kraški rob zaradi svoje periferne prometne lege območje depopulacije z
razkrojem kmetijske pokrajine (Šiškovič, 1990) (Karta 1). Večina območja
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Koprskega predstavlja zaradi obmejne in obmorske lege pomembno
mednarodno prometno in tranzitno območje, ki je preko meje povezano s
Tržaško pokrajino in širšim evropskim prostorom, po morju pa tudi s širšim
svetom. S cestami in železnico je to območje povezano tudi z notranjostjo
Slovenije in hrvaško Istro.
Prometna povezanost in preobremenjenost prostora se kažeta v močnem
pretoku blaga in ljudi preko meje, saj povezuje Koprsko s sosednjo Tržaško na
61,1 km meje na kopnem in morju 11 mejnih prehodov. Preko njih je leta
1980 prečkalo mejo okrog 10,3 milijona potnikov ter 2,5 milijona ton blaga,
leta 1988 pa okrog 16,1 milijona potnikov in 4,55 milijona ton blaga, kar znaša
za leto 1988 17,5 % mednarodnega potniškega in okrog 20 % mednarodnega
blagovnega prometa celotne Slovenije. Večina blagovnega prometa na tem
območju poteka preko koprske luke.
Na intenzivno prekomejno povezanost Koprskega in sosednje Tržaške
pokrajine, ki sta obe narodnostno mešano poseljeni, pa nam kažejo še:
• število potnikov v maloobmejnem prometu, katerega delež od celotnega
potniškega prometa na tem območju znaša leta 1988 kar 53,7 %.
• močno razvejana mreža izobraževalnih ustanov (od vrtcev pa vse do visokih
šol), ki je posebej pomembna za ustvarjanje dvojezičnosti in s tem tudi večje
komunikativnosti med avtohtonim slovenskim in italijanskim prebivalstvom ter
alohtonim prebivalstvom iz drugih jugoslovanskih območij znotraj Koprskega
in med slovenskim ter italijanskim prebivalstvom na Tržaškem v Italiji. Močno
je razvejana tudi mreža številnih smeri srednjih šol, najdemo pa tudi tri smeri
višjih in visokih šol. Na dvojezičnem ozemlju je v učne programe osnovnih in
srednjih šol vključena vsebina interkulturne narave. Tako se v slovenskih šolah
kot obvezen predmet poučuje italijanščina, v italijanskih šolah pa slovenščina.
Za to območje je značilen tudi visok delež mladine v izobraževanju v srednjih
šolah v starosti od 15 do 19 let, ki znaša več kot 80 % in je znatno višji kot v
ostalih delih Slovenije (Klemenčič, 1990).
• sredstva javnega informiranja v italijanskem in slovenskem jeziku (radio
televizija, časopisi, revialni tisk), ter dnevni pretok le-teh med Koprskim in
Tržaško pokrajino v Italiji, kar igra pomembno vlogo v gospodarskem,
kulturnem in političnem povezovanju obeh obmejnih območij.
• možnost in soodvisnost od dnevnih nakupov z obeh strani meje. Razen tega
je Koprsko privlačno tudi za vsakodnevne izlete, izlete ob koncu tedna ter za
daljše počitnice, obenem pa predstavlja pomembno rekreacijsko območje za
tržaško mestno prebivalstvo.
• v skupnem reševanju problemov s področja varstva okolja in sodelovanja
med tržaškim in koprskim pristaniščem.
• sodelovanje na kulturnem, športnem in političnem življenju, pri čemer
prihaja vse bolj do izraza kulturno in gospodarsko sodelovanje italijanske
manjšine z njihovim matičnim narodom v Italiji.
Elementi procesov pokrajinske preobrazbe
Pomemben politično-geografski položaj in sama gospodarska pomembnost
Koprskega sta nesorazmerno hitreje kot v ostali Sloveniji pospeševala razvoj
vseh vrst gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Ker so se vse
skoncentrirale le na ozkem obalnem pasu, je prišlo v tem preobremenjenem
prostoru do neracionalne medsebojne konkurenčnosti in neustrezne komunalne
opremljenosti, kar je povzročilo degradacijo morja in obalnega pasu, v
zgradbeni strukturi pa se že kažejo tudi poteze slamizacije.
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Vzroke za tako stanje moramo iskati v močnem migracijskem križanju
tokov prebivalstva različnih kulturnih okolij, ki so pogojevali močno naravno
in s tem tudi skupno rast prebivalstva. Tako se je v slabih tridesetih letih
(1961 - 89) število prebivalcev na Koprskem povečalo skoraj za polovico, v
Sloveniji pa istočasno le za četrtino, kar je pogojevalo pretirano zgostitev
prebivalstva različnih socialnih in narodnostnih struktur (Karta 2).
Za prostorske učinke je posebej pomembno dejstvo, da so se migracijski
tokovi med notranjostjo in obalnim območjem v zelo kratkem času hitro
menjali. Do šestdesetih let se je, zaradi odseljevanja kmečkega prebivalstva iz
širokega in gričevnatega obalnega zaledja na ožji obalni pas, močno zmanjšalo
skupno število in tudi število kmečkega prebivalstva, tako da je to območje
postalo območje depopulacije ter razkroja kulturne pokrajine. Tako se je delež
kmečkega prebivalstva do leta 1981 na tem območju zmanjšal na le 3,2 %
(Karta 4).
V zadnjih treh desetletjih pa lahko sledimo tem migracijam v obratni smeri
(od obale v notranjost) in v zvezi s tem tudi stabilizaciji še preostalega
avtohtonega prebivalstva. S temi selitvami se je območje depopulacije skrčilo
le na kraški rob in na najbolj oddaljena šavrinska območja, prebivalstvo pa se
je iz agrarnega prestrukturiralo v terciarno (tabela 1). Pomembno vlogo igra
tudi primernost tega prostora za tzv. "hobby" kmetijstvo, kar je pogojevalo
izgradnji številnih stanovanj za odmor in rekreacijo (Karta 3).
Tabela 1. Deleži zaposlenega prebivalstva po sektorjih gospodarskih dejavnosti
za leto 1981.

Izola
Koper
Piran

š t . a k t . pri«, sektor sek. sektor t e r c . scMor
preb.
štev. t
štev. t štev. %
5.564
107 1 , 9 2.732 49,1 2.691 48,4
17.923
193 1 , 1 6.413 35,8 11.188 62,4
77 1 , 2 1.634 25,7 4.552 71,1
6.346

Koprsko
29.833
377 1 , 3 10.779 36,1 18.431 61,8
S l o v e n i j a 753.167 18.982 2 , 5 380.804 50.6 347.311 46.1

Z uvajanjem visoko razvitega tzv. "hobby" kmetijstva, ki se ukvarja
predvsem z vinogradništvom in pridelavo sadja ter zelenjave, pa se zunanji
izgled pokrajine ni spremenil le v zgradbeni strukturi, kjer prevladuje urbani
tip hiše, ampak tudi v načinu izrabe zemlje. Ta, z rekreacijo povezan način
izrabe zemlje, ima ob pridelavi biološko čiste hrane tudi žp tržni značaj.
Zaključek - Posledice in problemi pokrajinske preobrazbe
Neenaka obremenitev izrabe prostora z različnimi gospodarskimi ter
negospodarskimi dejavnostmi in gosto poselitvijo je v toku tridesetih let
zdiferenciralo Koprsko na štiri prostorsko - strukturna in različno razvita
območja in sicer na:
I. - starejša območja intenzivne urbanizacije in terciarizacije
II. - novejša območja urbanizacije in terciarizacije
III.- prehodna območja - šibka terciarizacija
IV. - območja depopulacije (Karta 5).
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Tabela 2. Območja urbanizacije, terciarizacije in dcpopulacijc
površina
prebivalstvo
v km2 %
štev. %
8 2 , 5 0 2 3 , 9 61 . 621 8 2 , 0

S t a r e j š a območja u r b a n i z a c i j e in t e r c i a r i z .
Novejša območja u r b a - 137,18 3 9 , 9
n i z a c i j e in t e r c i a r i z .
Prehodna območja 88, 27 2 5 , 6
šibka t e r c i a r i z a c i j a
36.59 10.6
Območja d e p o p u l a c i i e

10. 434 1 3 , 9

gostota
pr/km2
746,9
76, 1

2. 467

3,3

27,9

588

0.8

16. 1

Za celotno območje Koprskega je značilna pretirana dinamika in
intenzivnost gospodarskega razvoja, s tem v zvezi pa je neustrezno tudi
oblikovanje prostorskih struktur. Pretirana koncentracija prebivalstva in
gospodarskih dejavnosti povzročata degradacijo predvsem morja in ožjega
obalnega pasu. Posledice tega nenačrtnega gospodarskega razvoja se kažejo
tudi v stihijskem razvoju naselij, predvsem v širjenju hiš in vikendov na
kmetijske površine, ter v neenakomerni gostoti poselitve, kjer so še zlasti
velike razlike med obalnim območjem (nad 700 preb/km 2 ) in območji
depopulacije (16,1 preb/km 2 ).
Pri nadaljnjem planiranju regionalnega razvoja bo potrebno ugotoviti
ekološko preobremenjenost terciariziranih območij in gtadc na naravne danosti
najti ustreznejše načine izrabe nerazvitih območij.
posebej bo v tem
planiranju
potrebno
posvetiti
pozornost
enakopravnemu
družbeno-ekonomskemu in kulturnemu razvoju avtohtonega italijanskega
prebivalstva ter predvideti ustrezen in skladen razvoj vsemu prebivalstvu. Vse
skupaj je potrebno podrediti geopolitičnemu položaju Koprskega kot
obmejnega območja z mednarodno prometno in tranzitno funkcijo.
Titl, J., 1965, Socialnogeografski problemi na Koprskem podeželju. Koper.
Geographica Slovenica 16, 1985. Ljubljana.
Šiškovič, R., 1990, Prirodnogeografski oris in rast prebivalstva. Koprsko in
Bržanija. Koper. (str. 9 - 19).
Klemenčič, V., National Minorities along the Border Regions of the
Alpine-Adriatic Area. Referat na simpoziju "Minority Problems within
Borderlands. Bialowieza, 1990.
Plut, D., 1976, Koprsko primorje in njegova valorizacija za kmetijstvo in
turizem (magistrska naloga). Ljubljana.
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 1990. Projekcije prebivalstva in
zaposlitvena bilanca Slovenije. Ljubljana.
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UDK 314.7(497.12-15)=863
SPREMINJANJE NARODNOSTNE STRUKTURE PREBIVALSTVA
KOT ELEMENT DEMOGEOGRAFSKEGA RAZVOJA V KOPRSKEM
PRIMORJU
Peter Repolusk
Prispevek obravnava nekatere vidike spreminjanja narodnostne strukture v
vseh treh občinah Koprskega primorja. Spremembe političnih meja in hiter
razvoj gospodarskih dejavnosti so povzročili močne migracijske tokove. Ena od
vidnejših posledic v strukturi prebivalstva je, da je Koprsko primorje
narodnostno najbolj heterogeno od vseh slovenskih regij.
Območje občin Izola, Koper in Piran sodi med tista v Sloveniji, kjer je
narodnostna struktura prebivalstva najbolj pestra, procesi njenega spreminjanja
pa so še vedno zaznavni. Narodnostno pestrost pogojujeta dva pojava v
strukturi in razvoju prebivalstva:
• prisotnost italijanskega prebivalstva, ki je avtohtono na zahodnem delu vseh
treh občin,
• številno prebivalstvo, priseljeno iz drugih jugoslovanskih republik zaradi
hitrega razvoja prometa, industrije in turizma.
Večji del analiz in zaključkov temelji na podatkih popisa prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj iz leta 1981. Kasnejših dovolj zanesljivih podatkov
o narodnostni strukturi v takem obsegu ni. Vendar menimo, da stanje leta 1981
dovolj zanesljivo prikazuje posledice povojnega prebiv^lstvenega razvoja v
regiji, ki je pripeljal do današnje etnične podobe, še zlasti zato, ker vključuje
prebivalstvo, ki se je v Slovenijo priselilo v drugi polovici sedemdesetih let,
ko je bil ta priliv najmočnejši.
Spreminjanje narodnostne strukture
V tabeli 1 je prikazana sprememba v številu in deležu posameznih
narodnosti med zadnjima dvema popisoma. Pojav etnične heterogenosti pa je
starejši in je vse do petdesetih let temeljil na stiku italijanskega in slovenskega
prebivalstva. Ugotavljanje narodnostne strukture za predvojna obdobja, še
zlasti za 19. stoletje, otežkoča različna metodologija popisov prebivalstva, v
dokajšnji meri pa tudi pozno izoblikovana narodnostna zavest, zlasti pri
slovanskem prebivalstvu.
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Tabela 1. Spremembe števila in deleža pripadnikov posameznih narodnosti v
občinah Izola, Koper in Piran v letih 1971 in 1981

Italijani
Slovenci
Hrvati
Srbi
Mus1 i mani
Črnogorci
Makedonci
Albanci
ostali
n e o p r e d e l j eni
Jugos1ovani
regionalna pripad.
neznano
Skupa j

1971
št.
2568
45403
6980
1399
222
98
51
53
213
198
531
343
233
58292

%
4,4
77,9
12,0
2,4
0,4
0,2
0,1
0, 1
0,4
0,3
0,9
0,6
0.4
100.0

1981
št.
1901
50953
8262
2801
833
169
156
122
289
373
2942
283
507
69591

%

2,7
73,2
11,9
4,0
1,2
0, 2
0,2
0,2
0,4
0,5
4,2
0,4
0.7
100.0

Po ugotovitvah Jadranskega inštituta je leta 1945 na območju Koprskega
primorja živelo 19429 Italijanov ali 38,0 % od vsega prebivalstva. Iz cone B se
je do leta 1956 odselilo v Italijo 25070 prebivalcev, pretežno Italijanov, kar je
predstavljalo skoraj polovico prebivalstva (Piry, 1983; Titi, 1965). Močni
kompenzacijski priselitveni tokovi iz ostalih delov Slovenije ter hrvaškega dela
Istre so po podatkih posebnega popisa že leta 1956 v Koprskem primorju
ustvarili etnično strukturo, ki je osnova današnji. Večino prebivalstva so
predstavljali Slovenci, delež Italijanov se je zmanjšal na 7,7 % (3347 oseb),
prej zanemarljivo nizek delež Hrvatov pa se je dvignil na 6,7 %. Zlasti po
okrepitvi migracij iz ostalih delov Jugoslavije lahko govorimo o tendencah
spreminjanja narodnostne strukture, ki veljajo še danes:
• absolutno in relativno upadanje števila Italijanov,
• absolutna rast in relativno upadanje števila Slovencev in Hrvatov,
• absolutna in relativna rast števila pripadnikov drugih narodnosti, zlasti
Srbov in Muslimanov ter narodnostno neopredeljenega prebivalstva.
Priseljevanje iz drugih republik se je nadaljevalo tudi v obdobju
1981-1987. Srednja vrednost koeficienta pozitivnega migracijskega salda
znaša (na 1000 prebivalcev) 5,1 (v istem obdobju v Sloveniji 2,1) ter s tem
ostaja najmočnejša komponenta v rasti prebivalstva - koeficient naravne rasti
za isto obdobje je 4,9, koeficient pozitivnega migracijskega salda z ostalimi
slovenskimi občinami pa 3,0.
Spreminjanje narodnostne strukture je tesno povezano s socioekonomskim
razvojem posameznih območij (tabela 2).
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Tabela 2. Spremembe v deležu številčnejših narodnosti po posameznih
območjih po popisnih podatkih za leta 1945, 1956, 1971 in 1981 (v %).
ItaSlo1 i iani venci
Območj e
45
56
71
81
Območj e
45
56
71
81
Območj e
45
56
71
81
6bmočj e
45
56
71
81
Skupaj
45
56
71
81

Hr- Srbi
vat i

1

ne- ostalo
opr.

89, 0
10,5
4,7
2,9

10,6 0 , 3
76, 1 1 0 , 4
75,9 12,6
70,3 12,6

...

...

2,1
2,9
4,6

2,2
6,1

15,9
14,8
8, 8
5,1

8 3 , 8 0, 1
75,0 9,1
69,1 15,4
70, 3 1 2 , 7

0,7
2,9
4,2

3, 6
1,1
0,7
0,4

96,3 0,0
95,5 2,4
8 2 , 0 13, 8
80,0 12,5

0,7
1,6
2,4

2,0
1,1
0,4
0,2

96, 1
97, 8
93,3
89,7

1,8
0, 8
4,9
6,0

61, 2 0, 8
83,9 6,7
77,9 12,0
73.2 11,9

1,2
2,4
4,0

Skupaj

0,1
0,9
1,7
3,5

100,0
100,0
100,0
100,0

0,2
0,4
1,5
3,1

100,0
100,0
100,0
100,0

0, 8
2,8

0,1
0,3
1,1
1,9

100,0
100,0
100, 0
100,0

0, 2
0,4
1,4

0,6
1,6

0,1
0,1
0,4
1,1

100,0
100,0
100,0
100,0

...

... . . .
... « 0 , 5

100, 0
100,0
100,0
100.0

2
•

•

•

•

•

•

...

2,3
4,6

3

. ..

4

38,0
7,7
4,4
2.7

1,8
5,1

1,5
3,1

Območje 1 zavzema naselja mestnega tipa (Izola, Livade, Jagodje, Koper,
Piran, Portorož, Lucija), ki so zaradi odselitve Italijanov ter privlačnosti za
migrante iz drugih republik povsem spremenila narodnostno strukturo.
Območje 2 tvorijo naselja, ki skupaj z mestnimi naselji tvorijo narodnostno
mešano območje (NMO), ker v njih živi avtohtono prebivalstvo italijanske
narodnosti. To so naselja Kolomban, Barizoni, Cerej, Hrvatini, Premančan,
Ankaran, Sp.Škofije, Bertoki, Škocjan, Šalara, Bošamarin in Kampel v občini
Koper, Dobrava in Polje v občini Izola ter Strunjan, Seča, Parecag, Sečovlje in
Dragonja v občini Piran. Kljub manj izrazitemu odseljevanju Italijanov je
narodnostna struktura skoraj enaka kot v mestnih naseljih.
V območje 3 sodijo ostala naselja v urbanem zaledju, kjer ni avtohtonega
italijanskega prebivalstva. To so vsa ali del naselij v krajevnih skupnostih
Škofije, Dekani, Pobegi, Pridvor, Vanganel in Škocjan. Narodnostna struktura
se je zaradi priselitev manj spreminjala, saj večino neslovenskega prebivalstva
predstavljajo Hrvati.
V območje 4 sodijo naselja v gričevnati notranjosti vseh treh občin.
Območje je v nasprotju s prejšnjimi tremi že več desetletij depopulacijsko in
kaže nekatere slabosti v socioekonomskem razvoju. Tu je treba iskati vzrok, da
je območje ostalo etnično razmeroma homogeno.
Med leti 1971 in 1981 se je delež najštevilčnejše narodnosti zmanjšal v
skoraj vseh naseljih. Leta 1981 je imelo slovensko prebivalstvo absolutno
večino v 118, relativno pa v 2 od 121 naselij. Slovenskega prebivalstva ni bilo
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le v enem od manjših naselij (manj kot 10 prebivalcev). Hrvaškega
prebivalstva je bilo v 45 naseljih več kot 10 % in v 65 več kot 5 % (leta 1971
40 oziroma 59). Srbskega prebivalstva je bilo več kot 5 % v 13 naseljih (leta
1971 v 5), muslimanskega pa v 6 (leta 1971 v nobenem). Manjša se delež
italijanskega prebivalstva: v dveh naseljih je bil leta 1981 delež Italijanov več
kot 10 %, v 9 pa več kot 5 % (leta 1971 6 oziroma 14).
Očitne so nekatere razlike v vzorcu oziroma disperznosti poselitve
posameznih narodnosti. Več kot polovica Makedoncev živi v enem naselju, več
kot pol Črnogorcev, Muslimanov, Srbov, Albancev in narodnostno
neopredeljenih v dveh ter Slovencev, Italijanov in Hrvatov v treh naseljih.
Leta 1971 je bilo 41, leta 1981 pa 51 naselij, v katerih sta vsaj dve
narodnosti predstavljali 10 ali več odstotkov prebivalstva. Naselij, kjer so tri
narodnosti dosegale ali presegale 10 %, je bilo leta 1971 10, leta 1981 pa le še
5. Vzrok je predvsem v nazadovanju deleža Italijanov v naseljih Kolomban,
Dobrava, Lucija, Seča in Sečovlje.
Število italijanskega prebivalstva v vseh treh občinah Koprskega primorja
je po vojni ves čas upadalo, še posebej med leti 1971 in 1981, ko se je
zmanjšalo za 26 %. Razen v Strunjanu, kjer so za Slovenci druga
najštevilčnejša skupina, so v vseh naseljih, kjer so avtohtoni, izrazito
manjšinsko prebivalstvo. Vzroke za upadanje števila lahko razdelimo v tri
skupine:
• množična odselitev do leta 1956 je povzročila negativne demografske
značilnosti italijanskega prebivalstva, predvsem ostarevanje
• vedno večje število narodnostno mešanih zakonov, kjer se potomci navadno
opredelijo za večinsko narodnost v okolju; leta 1961 je bilo 44 %
gospodinjstev, v katerih so živeli Italijani, narodnostno mešanih, leta 1981 pa
že 59%
• relativnost in spremenljivost psihološkega in kulturnega pojma narodne
zavesti in pripadnosti, saj metodologija popisa omogoča več možnosti
opredeljevanja; primer je neujemanje med materinim jezikom in narodnostno
opredelitvijo: 27,3 % prebivalstva z italijanskim materinim jezikom se leta
1981 ni opredelilo za italijansko narodnost. Največ se jih je opredelilo kot
Slovenci (311), Hrvati (157) ali "Jugoslovani" (108).
Narodnostno neopredeljeno prebivalstvo
Tako kot v celi Jugoslaviji se je tudi v Sloveniji število in delež
narodnostno neopredeljenega prebivalstva (narodnostno neopredeljeni,
"Jugoslovani" in regionalno opredeljeni) močno povečal Leta 1971 je znašal
0,7 %, leta 1981 pa 1,8 %. Na območju občin Izola, Koper in Piran se je delež
povečal od 1,8 % na 5,1 %. Visok delež neopredeljenega prebivalstva sta
povzročila podobno kot drugod nadpovprečna stopnja urbanizacije in
dinamičen gospodarski razvoj, ki sta pospešila priselitve in mešanje številnih
narodnostnih skupin (Petrovič, 1987; Zuljič 1989). Koprsko primorje je imelo
leta 1981 3,7 % prebivalstva Slovenije, istočasno pa 10,8 % njenega
narodnostno neopredeljenega prebivalstva. Najštevilčnejša skupina med njimi
so opredeljeni kot "Jugoslovani" (82 %).
Gre za izrazito heterogeno skupino prebivalstva. Deloma so to priseljenci,
ki se v novem jezikovnem in kulturnem okolju opredele za nadnacionalno
identiteto - 53 % narodnostno neopredeljenim je materin jezik srbohrvaščina,
kar dva in polkrat presega siceršnji delež tega jezika v strukturi prebivalstva.
Med narodnostno neopredeljenimi je veliko otrok mešanih zakonov, na kar
kaže zelo visok delež prebivalstva, mlajšega od 20 let (36,9 %, pri skupnem
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prebivalstvu le 28,7 %).
Tako heterogeno skupino težko pojmujemo kot demografsko zaključeno
celoto, saj je zelo vejretno, da se bo velik del tega prebivalstva, odvisno od
socialnih in tudi političnih razmer, ob naslednjem popisu drugače opredelil. V
nekaterih primerih narodnostno neopredeljevanje otežkoča spremljanje razvoja
predvsem manjših narodnosti na območju. Narodnostno se npr. ni opredelilo 7
% prebivalstva z italijanskim materinim jezikom, pri prebivalstvu s slovenskim
jezikom pa samo 3 %.
Zaključki
Koprsko primorje je narodnostno najbolj heterogeno območje v Sloveniji.
Osnovne smeri razvoja narodnostne strukture so sorodne v vseh treh občinah.
Zgolj številčna razmerja in njihovo spreminjanje med posamičnimi narodnostmi
še ne pojasnijo vse kompleksnosti problematike, saj se narodnosti med seboj
bistveno razlikujejo v nekaterih strukturnih značilnosti, povezanih bodisi s
priseljevanjem ali odseljevanjem prebivalstva. Italijansko prebivalstvo je
demografsko ostarelo, zaposleno zlasti v primarnih in kvartarnih gospodarskih
dejavnostih, manj zgoščeno v urbanih naseljih ter razen mlajših generacij
prostorsko in socialno manj mobilno. Nasprotno je prebivalstvo, priseljeno iz
drugih republik, mlado, zaposlitveno usmerjeno v sekundarne in terciarne
dejavnosti ter močno skoncentrirano v mestnih naseljih. Delna izjema je
hrvaško prebivalstvo iz Istre, katerih migracije imajo bolj medobčinski kot
medrepubliški značaj. Večinsko slovensko prebivalstvo je deloma avtohtono,
deloma pa priseljeno iz notranjosti Slovenije, njihove demografske in
socioekonomske značilnosti pa se ne razlikujejo bistveno od prebivalstva
ostalih nadpovprečno urbaniziranih predelov Slovenije. Večplastnost etnične
strukture je vsekakor potrebno obravnavati kot del geografske strukture
območja.
Petrovič, R., 1987, Migracije u Jugoslaviji. Beograd.
Piry, I., 1983, Demografska gibanja na Slovenski obali. Tipkopis IGU,
Ljubljana.
Repolusk, P., 1988, Prostorska in socialna mobilnost pripadnikov italijanske
narodnosti. Letno poročilo. IGU, Ljubljana.
Titi, J., 1965, Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. Koper.
Zuljič, S., 1989. Narodnosna struktura Jugoslavije i tokovi promjena. Zagreb.
Cadastre national de l'Istrie. Jadranski inštitut. Sušak, 1946.
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1. 1981. Zavod SR Slovenije za
statistiko, Ljubljana.
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UDK 711.3(497.12-15)=863
POMEN PODEŽELJA IN VASI ZA RAZVOJ KOPRSKEGA PRIMORJA
Pavle Mihevc
Iskanje bodočega pomena podeželja gredo v smer ohranjanja čimveč krajinske,
kulturne, prebivalstvene pa tudi gospodarske različnosti in svojskosti. V to
smer gredo tudi prizadevanja evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja
in prenova vasi. S predloženim prispevkom želimo ob primeru Slovenskega
Primorja opozoriti na neobetavne trende v povojnem poselitvenem razvoju več
kot 100 naselij koprskega zaledja. Utrditi želimo tudi misel, da je zaledje
obalnih centrov z ljudmi, zemljo in zgrajenimi naselji vred temeljnega pomena
in naravna možnost za komplementarni tudi gospodarski razvoj Slovenskega
Primorja.
Razvojana nasprotja in poselitev
Namen tega prispevka je utrditi misel, da je za nadaljnji razvoj
Slovenskega Primorja potrebno spoznati razvojne možnosti vsega poseljenega
prostora in je zato potrebno razmisliti o načrtnejšem razvoju vseh 123 naselij,
o delu ljudi in pomenu zemlje, kar vse predstavlja temeljni razvojni potencial.
V prostoru se obstoj in razvoj teh virov najvidneje odraža v naseljh in v
dejavnostih, ki jih človek razvija. Izpostavljamo tudi misel, da je gravitacijsko
(dnevno dostopno) zaledje obalnih središč z več kot 100 ostalimi naselji
pomanjkljivo vključeno v konkretna planska prizadevanja. V preteklih letih
smo vse preradi izpostavljali samo območja koncentracije. Podrobnejši,
predvsem
pa
z
raznih
zornih
kotov
(npr.
demografskega,
prostorsekga, gospodarskega, nacionalnega ...) analiziran razvoj posameznih
naselij in omrežja kot celote ter soočanje teh spoznanj, $ podrobnejšo plansko
opredeljeno funkcijo naselij v omrežju naselij Slovenskega Primorja, nam
odpira vrsto strokovnih tudi organizacijsko upravnih in predvsem planersko
konceptualnih vprašanj, ki zadevajo pravilnost dosedanjih odločitev, usmeritev
in v ta namen izbranih politik ter ukrepov.
Kar nerazumljivo je dejstvo, da smo na prostoru, ki ne presega pol urne
(avtomobilske) dostopnosti obale in tam skoncentriranih delovnih mest,
pozabili na potrebno načrtnost tudi pri celostnem usmerjanju razvoja zaledja,
njegov gospodarski pomen za dnevno oskrbo gosteje poseljene obale, na obstoj
in pomen skoraj 100 naselij izven ozkega obalnega pasu, na zgrajeno prometno
infrastrukturo, na rodovitno zemljo in vode in ne nazadnje ugodne prostorske,
mikroklimatske, prometne in druge pogoje za bivanje. Vse to bo gospodarni in
celovit razvoj Obale v bodoče moral upoštevati in s pridom izkoriščati.
Ne samo drobno-lastninska
posestna problematika, za zaledje
nestimulativna je bila naložbena gospodarska in še posebej kmetijska politika.
Strokovno premalo prožna in ljudem neprilagojena je tudi obstoječa lokacijska
politika.
Očitno nekontrolirana je razložena ali posamična rast individualne gradnje
v neposrednem Koprskem zaledju proti Šmarju ali po robu Vanganelskega
polja in ob razmeroma dobrih cestnih povezavah v smeri proti Kubedu,
Gračišču, Popetrah, Šmarju pa vse do obalnih naselij.
Nasprotujoče so si tudi podobe, ki jih označujejo posegi v prostor.
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Novogradnje v posameznih naseljih, celo zelo ambiciozne ~ npr. v Borštu na
eni in propadanje obsežnega stanovanjskega (družbenega in privatnega) ter
drugega stavbnega fonda v istem naselju, na drugi strani, so pogost pojav.
Med tem ko smo razmišljanje o perspektivnosti in načrtnosti podeželskega
prostora v preteklih letih povsem zanemarili in celo zavestno obšli, se je več
kot polovico naselij praznilo in demografsko ostarelo. Novejši čas s tržno
naravnanim razmišljanjem pa vse več ljudi sili v drugačno vrednotenje
bivanjskega prostora v vaseh, ki so od zaposlitvenih središč še vedno ugodno
oddaljene. Ta trend pričakovanega oživljanja zanimanja za vse širše obalno
zaledje je šele potrebno pričakovati, zato bo potrebno načrtneje poseganje v
celotni prostor Slovenskega Primorja in tega podkrepiti z jasnejšimi in
strokovno trdnejšimi usmeritvami. Potrebno bo poiskati strokovne odgovore, ki
bodo upoštevali tradicijo, današnje potrebe ljudi in pričakovano funkcijo
posameznega naselja. Ljudje žele graditi tudi na novih območjih, izven
tradicionalno zgrajenih vasi. Zdi se da bo potrebno poiskati odgovor in ljudem
v in ob obstoječih vaseh, ob vsem spoštovanju tradicije in kvalitet obstoječega,
najti tudi nove možnosti in načrtno zasnovati nova zazidljiva območja, ki bodo
upoštevale merilo, tradicijo, funkcijo in potrebe današnjih ljudi. Načrtno
vključevanje novega, ob sožitju s starim pa naj bo izziv novim prostorskim
oblikovalcem. Kvalitetne nove stvaritve moramo z odgovornostjo prenesti tudi
na vas in jih kot novo ustrvarjene vrednote pustiti zanamcem.
Če hočemo ohraniti vsaj del naše s pokrajino take zraščeno zasnovane
istrske vasi, potem si moramo prizadevati za organizirano načrtno strokovno
vodeno preobrazbo vasi, vključeno v pospeševalno delo, sicer bomo v
prihodnjih nekaj letih priča propadu človekove ustvarjalnosti preteklih let, ki
ga pa je vodila trdnejša medsebojna povezanost in zavest, ki zadeva ohranjanje
kvalitetne zemlje, obrambo pred naravnimi ujmami, takrat obvladljiva
tehnologija gradnje, itd.
O omrežju, tipih naselij in pričakovanem razvoju
O omrežju in hierarhiji centralnih naselij pri nas je mogoče veliko zvedeti
iz že dosedaj opravljenih študij (I. Vrišer 1968. 1973, VI. Kokole 1971). Vrišer
je pri svoji razvrstitvi razlikoval sedem, Kokole pa devet hierarhičnih stopenj.
Teh strokovno kvalitetnih opredelitev ob danes znanih in dosegljivih
informacijah ni potrebno dopolnjevati in jih take kot so tudi sprejemamo.
Vprašanja, ki si jih zastavljamo, zadevajo razvoj celotnega omrežja naselij,
medsebojno povezanost razvoja centralnih naselij z ostalimi naselji, pomen
vsakega izmed njih in iskanje temeljnih usmeritev za obstoj in razvoj naselitve
nasploh. Tovrstna razmišljanja še posebno novejša gledanja na razvoj poselitve
pa živo zadevajo ter tudi korigirajo v polpreteklih letih sprejeta planska
stališča, ki kar praviloma niso vzpodbujala razvoja oddaljenejših območij in
manjših naselij. Morda zato kaže iskati vzpodbudo za pripravo okvirnih
smernic za oživljanje "ostalih" naselij tudi v vseevropski akciji o načrtni
prenovi vasi. Vse bolj upoštevanja vredne sestavine nadaljnjega razvoja
postajajo vsa naselja tudi v Slov.Primorju. Sprejemanje misli, da je obstoj vseh
ali vsaj večine naselij v Slovenskem Primorju možen, da je potrebno ta razvoj
nadgraditi z gospodarsko, socialno, ekonomsko pa ns nazadnje ekološko
sprejemljivimi programi in utemeljitvami, še ni strokovno sektorsko in še manj
družbeno-politično usklajeno. Tudi niso raziskane vse možnosti smeri in
razvoja drobnih proizvodnih programov, ki bi lahko strukturo obalnega
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gospodarstva dopolnjevali in popestrili. V razvoju centralnih krajev še posebno
nižjih stopenj, bodo po mnenju posameznih avtorjev (Kokole 1971) v
prihodnje odločali faktorji dostopnosti gravitacijsko-popualcijskega zaledja in
značaj potrošnje v najširšem smislu besede. Napoved, da bo odpadla potreba po
večjem številu centrov nižje ravni, se je na Koprskem primeru uresničila.
Vendar se kaže potreba po načrtni krepitvi omrežja osnovne oskrbe v celotnem
Koprsekm Primorju. Na sploh pa se omrežje osnovne oskrbe po mnenju
nekaterih krepi, kar kaže na dvig standarda prebivalstva (I. Vrišer 1989).
Primerjava posameznih strokovnih mnenj z usmeritvami podanimi v planskih
dokumentih sicer dajo slutiti, da bo za oživitev še posebno oddaljenega
obalnega zaledja, vzhodno in južno od črte Črni Kal, Pridvor, Merezige,
Šmarje, Raven potrebno še načrtneje razmišljati. Še prav posebej pa bo
potrebno poleg dobre povezave z obalnimi centri najti poleg kmetijskih tudi
nekmetijske programe za celostno gospodarsko oživitev, ki jih ta prostor še
posebno zaledje Boršta, Gradina, Gračišča, Črnega Kala iz demografskega,
prostorskega, ekološkega pa tudi krajinsko oblikovalskega vidika potrebuje in
prenese. Ne nazadnje kaže opozoriti na dejstvo, da bo stanje kakršno je,
mogoče preseči samo po poti organizirane prenove, ki bo poleg neambicioznih
lokalnih pobud, naravnih in ustvarjenih danosti, vključevala tudi interese
širšega prostora in še posebno obalnega območja. H okvirni analizi omrežja
naselij in razmišljanju o planiranem sistemu smo pristopili s ciljem nakazati
eno od možnosti za nakazovanje strokovno podprtih usmeritev. Teorijo
tovrstnega dela so v Sloveniji najpoglobljeneje dopolnili VI. Kokole, I. Vrišer in
drugi, v Jugoslaviji pa D. Perišič, A. Veljkovič, R. Jovanovič, itd.
Razvrstitev naselij v tipe, smo si na UI R Slovenije izdelali z namero
pridobiti vsaj nekaj ključnih informacij o možnih smereh razvoja posameznega
naselja. To je pomembno za dimenzioniranje prostorskega razvoja. Razvrstili
smo vsa naselja (tudi najmanjša) v pet osnovnih skupin (AJB,C,D,E) z vmesnimi
podtipi. Zaključke podane z opredelitvijo razvoja podeželskih naselij v občini
Koper (M. Požeš 1989), ki je bila izdelana po nakazani metodi ter na podlagi
analize stanja, nam potrjuje tudi v nadaljevanju podana preglednica. Ta
potrjuje spoznanje, da so demografska gibanja neusmerjevana in da zato ostaja
vprašanje razvoja več kot 100 "ostalih naselij" vprašljiva.
Območje
Naselja ožjega
obalnega pasu
ostala naselja
samo večja
obalna naselja *
vsa n a s e l j a

Število prebivalcev Obiočju pripadajoče
1987 š t e v i l o n a t r i j
1961
33 81S
16 162

S8 406
16 161

2)
W

28 191
49 977

49 842
74 567

3
123.

Opomba * Koper, Izola, Piran, Lucija, Potrorož, Strunjan, Ankaran in Bertoti.

Rezultati tudi drugih študij (np. I. Piry 1983) j^sno potrjujejo velik
razkorak med obalnimi in naselji v zaledju. Dejstvo, da je preko 100 naselij z
vsaj 16000 prebivalci mogoče opisati s karakteristikami najnižje razvrščenega
tipa A, ki kažejo v najboljšem primeru na stagnacijo, nas sili, da si v okviru
iskanja usmeritev za njihov nadaljnji razvoj vprašujemo: Ali prepustimo
obsežen prostor postopnemu odmiranju, ali (in za to se zavzemamo) poiščimo
vse možnosti, ne samo lokalne, za zavestno oživljanje in načrtno
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prevrednotenje pomena vsakega posameznega naselja v načrtovanem sistemu
omrežja naselij. To pa pomeni poiskati več možnosti za gospodarski razvoj vsaj
vseh centralnih naselij tudi na najnižji ravni, npr. tudi za Boršt, Gradin,
Gračišče, Črni Kal, Marezige, Pridvor, Šmarje, Pobege itd. To tudi pomeni
zavestno prevrednotenje ugotovljenih tipov naselij, ki so opredeljeni na
podlagi poznavanja stanja (M. Požeš 1989). Plansko opredeljenim (Dolgoročni
plan obalnega območja) centralnim naseljem vseh stopenj pa je potrebno
poiskati konkretne programe tudi s ciljem zagotavljanja skladnega
regionalnega razvoja. Za vsa , tudi propadajoča naselja pa poiskati utemeljen
odgovor o njihovi bodoči vlogi. Mnenja smo, da se ne bi smeli zadovoljiti s
preprostim,danes tako modernim samo tržno naravnanimi odgovori, ki
zahtevajo nadaljnje praznjenje in razvrednotenje dolgoročno tudi gospodarsko
pomembnega celotnega Slovenskega Primorja.
Prepričani tudi smo, da bo potrebno dosedaj zapisana planska izhodišča
preveriti in dopolniti, saj zapis, ki zadeva krepitev (samo) vloge centrov,
pomeni tudi, da bo razvoj poselitve sledil obstoječim trendom, to je
praznjenju. Brez zavestne korekcije planskih ciljev in priprave ukrepov, ki
bodo upoštevali dejstvo, da bo za ohranitev vitalnosti vsega prostora potrebno
vsaj v prvi fazi tudi nekaj več vlagati npr. v infrastrukturo zaledja, ni
pričakovati skladnejšega razvoja in ne ohranjanja življenjsko pomembnih virov
na celotnem prostoru.
Poiskus razvrščanja naselij Slovenskega Primorja.
Funkcija n a s e l i j v
omrežju n a s e l i j po
DP obalnih občin

centralna naselja
po VI. Kokoletu po I . Vrišerju

tipi po
UI R Slovenije

š t e v i l o tipu
pripad.
naselij

A, AB R u m na naselja
B, BC Prevladujoče ruralna 97
1 Lokalno oskrbno središče Subcentralna ali Lokalno (krajevno) BC, C1 RiJ ra I no urbana
17
centralna vas
središče
C2 Urbano ruralna
6
1-2 Centralna vas
Centarlna vas
2 Pomembnejše lokalno
Centralna vas
Ruralnofindustrijsko
središče
središče
3 Središče občinskega
Centralni kraji Komunalno (občinsko) D Prevladujoče urbana
pomena
( I I I ) središče
4 Središče ožjega
Centralni k r a j i Distriktno (okrajno) E Urbana
3
regionalnega pomena
(IV) središče
E Urbana
5 Središče širšega
Centralni kraji Provincijsko
regionalnega pomena
(IV) središče
Opombe: - tipu pripadajoča n a s e l j a :
A,B vsa ostala n a s e l j a , ki niso poimensko našteta
Cl,
Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin,
Marezige, Pobegi,Rižana, Š k o f i j e , Šmarje, Nova vas,
Sečovlje, Boršt, Pridvor, Vanganel, Hrvat i ni, Dvori
Raven
C2
Lucija, Portorož, Strunjan Ankaran, (Parecag). Seča
D,E Koper, Izola, Piran
- Podčrtana so naselja s konstantno rastjo števila prebivalcev.
- Baza podatkov po naseljih (UI R Slovenije).
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UDK 711.3(497.12-15)=863
SOCIO-EKONOMSKE ZNAČILNOSTI KOPRSKEGA PRIMORJA TER
MOŽNOSTI ZA RAZVOJ NJEGOVEGA ZALEDJA
Angelca Rus
V svojem prispevku skuša avtor podati nekaj splošnih značilnosti razvoja
Koprskega Primorja, s posebnim oziram njegovega zaledja. Izhajajoč iz analize,
skuša v nadaljevanju nakazati, kakšen je možen nadaljnji razvoj vasi gledano z
vidika produkcije, distribucije in bivanja. Na koncu skuša opozoriti na
nekatere potenciale, ki jih naselje v Koprskem zaledju imajo, pa so bili doslej
vse premalo izkoriščeni.
Koprsko Primorje obsega ozemlje, ki ga danes administrativnopolitično
sestavljajo tri občine: Koper, Izola, Piran. Ozemlje pripada različnim
pokrajinskim enotam: sama obalna pokrajina na eni strani in flišno gričevje v
notranjosti (Šavrinska brda), ki se razteza vse do prelomnice Podgorskega krasa
(Planina, 1963:239).
Naravne razmere in ugodni klimatski pogoji so že v preteklosti dajali
izredne možnosti za razvoj ribolova na eni strani in posebnih kmetijskih kultur
na drugi strani. Z razvojem industrializacije se je dokaj dobro ravnovesje v
socio-ekonomskem razvoju med obalnim in notranjim pasom porušilo. Odvečna
delovna sila s kmečkih posestev je začela odhajati v zaposlitvene centre
(Koper, Piran, Izola), povečala se je dnevna delovna migracija. Nekdaj vzorno
obdelane terase so začele propadati.
V sestavku skušamo podati nekaj splošnih značilnosti socio- ekonomskega
razvoja Koprskega Primorja, s posebnim ozirom na razvoj njegovega zaledja.
Pri tem pa se nam zastavlja vprašanje kako naj naselja v zaledju poimenujemo:
ali naj govorimo o podeželskih naseljih ali o vaseh. Prav zaradi teh nejasnosti
skušamo uvodoma osvetliti pojem "vas" in "podeželje". Označevanje vaških
naselij samo po deležu kmečkega prebivalstva je danes premalo.
Pojma "vas" in "podeželje" sta postala sinonim v pogovornem jeziku.
Vendar so se danes podeželska naselja v marsičem spremenila in jih ne moremo
definirati tako kot v preteklosti. Zato lahko označimo za podeželsko naselje "vas" vsako naselje, ki je že po tradiciji povezano s kmetijskimi in gozdnimi
površinami, čeprav je lahko večina prebivalstva zaposlena v neagrarnih
dejavnostih. Nekdanje zunanje značilnosti vasi so še danes vidne, npr.: gradnja
stanovanjskih objektov v povezavi z drugimi objekti: hlev, kozolec...
Poleg teh kriterijev bi s sociološkega vidika opredelili "vas" kot
življenjski prostor posebnimi odlikami prebivalstva: s soodgovornostjo in
povezanostjo (sosedsko in medgeneracijsko),z močnim občutkom lokalne
pripadnosti, z močno povezanostjo z naravo, z ohranjeno sosedsko pomočjo,
kombinacijo dohodka...
Namen opredelitve tega pojma je predvsem v tem, da ne prikazujemo
podeželja samo kot zaostalo območje v odnosu do urbano- industrijskih
centrov, ampak skušamo oživeti pojem "vasi" v pravem pomenu ter skušati
najti v njej vse vrednote in potenciale, ki bi ji dale drugačen pomen, kot smo
ga navajeni.
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Socio-ekonomske značilnosti razvoja
Reševanje vprašanja glede ekonomskega razvoja vasi mora potekati
postopoma. Najprej je treba spoznati historični vidik razvoja, potem na podlagi
analize nakazati prostorske pogoje za nadaljnji razvoj z vidika posameznih vasi
in njenih prebivalcev; šele nato se lotiti nove faze ekonomskega razvoja.
a. Historični vidik
Razvoj vasi lahko razdelimo v tri različne faze. Te so:
1.faza do srede/konca 19.stol.
2.faza do 2.svetovne vojne
3.faza po drugi svetovni vojni
1.faza: Do druge polovice prejšnjega stoletja so bile vasi, gledano
gospodarsko v glavnem samooskrbne. Viški pridelkov so se prodajajli v
bližnjih centrih ali mestih, šlo je predvsem za blagovno menjavo (tekstil,
keramika).
2.faza: Vas v porajajoči znanstveno-industrijski revoluciji. Zasnova
carinskih zvez, širjenje cest, železniškega omrežja. S tem so bile dane možnosti
za izmenjavo dobrin. Prišlo je do specializacije posameznih območij in naselij,
tudi živalski in rastlinski proizvodnji. Pojavi se začetna izgradnja telefonskega
in telegrafskega omrežja.
3.faza: Vas v industrijski družbi. Po vojni se je razmerje zaposlenosti po
dejavnostih bistveno spremenilo v korist neagrarnih dejavnosti. Vendar je vas
ostala še vedno zanimiva kot stanovanjsko-bivalni prostor, čeprav prebivalci
ustvarjajo dohodek v glavnem v mestih (dnevna delovna migracija).
Naraščajoči standard in prosti čas so prispevali X razvoju turizma in
rekreacije. Vas je mestno prebivalstvo ponovno odkrilo kot kraj miru, ki s
svojo kulturno pokrajino nudi mnoge možnosti za regeneracijo.
b. Osnovne značilnosti razvoja Koprskega Primorja
štev. gospodinjstva štev. delovna
g o s p . v p o d e ž e l s t i h d e l o v , m e s t a na
leta naseljih
nest
podeželju
1981
leta
štev.
%
1986
%
šlev.

z a p o s l e n o s t

štev.
V ^odežel.naseljih
-skupaj — ' —
leta
skupaj doiačei kraju
1981
štev.
%
IZOLA 4 1 9 4 4 1 7 9 . 9 6 3 9 1
8
0 . 1 5564
505 30 5 . 9
KOPER 14107 4134
2 9 . 3 19645
6 2 8 3 . 2 17923
4715 294 6 . 2
PIRAN 5472 1109
2 0 . 3 6898
7 9 3 1 1 . 5 6346
1Ž01 2 0 6 1 7 . 1
SKUPAJ 2 3 7 7 3 5 6 6 0
2 3 . 8 32934
1 4 2 9 4 . 3 29833
6421 530 8 . 2

Od 123 naselij, kolikor jih je Koprskem primorju, jih večina leži na
nadmorski višini med 100 in 300 m, največ prebivalcev pa je v naseljih v
obalnem pasu, oziroma naseljih mestnega tipa: Izola, Dobrava, Livade, Polje,
Ankaran, Bertoki, Dekani, Koper, Spodnje Škofije, Lucija, Piran ter Portorož..
Po analizi, ki jo je na podlagi popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj
izvedel Zvezni zavod za statistiko, naj bi na območju Koprskega Primorja leta
1981 živelo 69591 prebivalcev oziroma 23773 gospodinjstev. Večina
gospodinjstev je v mestnih naseljih (76,2 %), medtem ko znaša delež
gospodinjstev v 111 podeželskih naseljih samo 23,8 %, čeprav predstavlja
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delež teh naselij 90,2 %. Padec prebivalstva v zaledju je zlasti očiten po letu
1948.
Vzrok za takšno nesorazmerje v poseljenosti je nedvomno v neenakomerni
razmestitvi delovnih mest. Od 32939 delovnih mest, ki jih je bilo leta 1986 na
tem območju, jih je bilo 31510 (95,7 %) v mestnih naseljih. Tako pride v teh
naseljih 1,6 prebivalcev na delovno mesto. V podeželskih naseljih pa pride kar
12,1 prebivalcev na delovno mesto.
Od prebivalcev, ki stalno živijo v Koprskem Primorju, je bilo zaposlenih
29833, od tega od prebivalcev, ki živijo na podeželju 6421, od katerih je po
podatkih popisa prebivalstva imelo možnost zaposlitve v domačem kraju samo
530. To kaže, kako so vsa delovna mesta skoncentrirana v obalnem pasu in da
se iz notranjosti dnevno vozi na delo okoli 6000 delavcev.
Dnevna delovna migracija in neugodne povezave s krajem zaposlitve, so
povzročile, da se je vse bolj opuščala kmetijska zemlja. Čeprav so bila
zemljišča po vaseh v notranjosti kljub neugodnim reliefnim oblikam skrbno
obdelana (sistem teras), smo danes priča propadanju in zaraščanju teras. Zaradi
ugodnih klimatskih kot tudi talnih razmer je bil ta del Slovenije znan po
vinogradništvu in pridelovanju zelenjave in sadje za bližnja urbana središča.
Vendar zaradi odhajanja delovne sile se je kljub nekaterim novim nasadom
vinske trte delež vinogradov po drugi svetovni vojni krepko znižal, in sicer za
70,4 % (od 6358 ha na 1883).
Razvojni trendi
Pri opredeljevanju nadaljnjega razvoja moramo izhajati iz tega, da ima
vsaka regija različne razvojne potenciale. Ponavadi so možnosti večje, kot jih
izkoriščamo. V obravnavani regiji bi lahko globalne potenciale delili na
kontinentalne in morske. S stališča ekonomskega razvoja moramo nadaljnji
razvoj vasi obravnavati v odnosu do produkcije, distribucije in bivanja.
Vas kot mesto produkcije-pridelave.
Kmetijstvo in gozdarstvo bosta tudi v prihodnje obdržala svojo vlogo pri
razvoju vasi. Vsekakor je pričakovati, da bo število posestev upadlo. Prav tako
je pričakovati, da z upoštevanjem ekoloških kriterijev, tudi velike farme ne
bodo več zanimive. Več možnosti bo za razvoj obrti in malih obratov. Povečali
se bodo tudi centri za prodajo izdelkov. Obrati, ki imajo v vasi že neko
tradicijo, bodo s prestrukturiranjem lahko novo vlogo. Tako lahko računamo
tudi na zvišanje števila zaposlenih.
Turizem (predvsem gastronomija in prenočišča) nudi lahko v kmetijski in
klimatsko ugodni pokrajini vrsto različnih možnosti za zaposlovanje in
pridobivanje dohodka.
Možnosti za odpiranje javnih služb na vasi niso ravno velike. Nekatere
storitve in dejavnosti se bodo sicer obdržale še vnaprej: nižji razredi osnovnih
šol, razna društva, zaposlovanje v socialnih službah, kot npr. oskrbovanje na
domu, varstvo otrok in ostarelih. Tu ne gre samo za ohranjanje tradicionalnih
oblik samopomoči, ampak za višjo obliko te pomoči v obliki "servisa".
Vas kot kraj distribucije
Posamezne trgovine in predelavo živil (pekarne, klavnice) je bilo včasih
najti skoraj v vsaki vasi. Kasneje so nastale večje enote (supermarket) in na ta
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način so bile v mnogih vaseh trgovine opuščene. Manjših obrati niso bili do
danes ustanovljeni, ker ni bilo videti nobene možnosti, da bi zagotovili tržišče.
Lahko bi nudili specialno blago (sveže blago, globoko zamrznjena živila)
Vas kot lokacija za stanovanjsko gradnjo
Mnogo stanovanj bodo tudi v prihodnosti imeli kmetje (čisti ali dodatno
zaposleni), lastniki majhnih posesti ali obrtniki. Tu bodo delovna mesta in
stanovanja predstavljala prostorsko povezana.
Vsekakor bodo največjo skupino predstavljali lastniki stanovanj, ki so
zaposleni v bližnjih zaposlitvenih centrih. Ta skupina ljudi ima interes, da se
naseljuje na vasi, ker si želi zgraditi lastno hišo po nižjih cenah.
Tretjo skupino predstavljajo stari in upokojenci, bodisi domačini, ali pa
tisti, ki se vrnejo iz mesta, ko se upokojijo.
Zaključek - "Ne spreglejmo potencialov tega območja,"
Vas se je obravnavalo kot produkcijsko enoto in kot enoto distribucije in
bivanja. Od osemdesetih let dalje se pojavljajo nove prostorske kvalitete, ki jih
lahko označimo takole:
• Čas nenaklonjen razvoju novih delovnih mest, povezan z večanjem
brezposelnosti.
• Povečuje se zavest o pomenu varstva okolja. To se že odraža na političnem
in upravljavskem področju.
Položaj v Sloveniji kot tudi Koprskem Primorju je tak, da se bo še naprej
povečevalo število nezaposlenih in s tem tudi doba brezposelnosti. Vzroki za to
so vsekakor neenakomeren nenačrtovan gospodarski razvoj in prepočasno
prilagajanje delovnih mest novim zahtevam svetovnega trga.
Za vasi je pričakovati predvsem naslednji trend:
• vse več ljudi bo iskalo glavno zaposlitev na kmetijah, čeprav so nekatere
majhne,
• povečevalo se bo število dodatno zaposlenih,
• po gospodarski krizi se bo ravno zaradi nezaposlenosti več ljudi vrnilo na
vas.
Zaradi vse večje ekološke zavesti tudi po vaseh oziroma na podeželju je
treba računati s tem, da ne bo več prihajalo do arondacij in komasacij zaradi
večje produkcije. V razvitih evropskih deželah so že prišli do spoznanja, da je
potrebno ravno zaradi ekološkega ravnovesja ter atraktivnosti prostora (tudi za
potrebe turizma) vzpostaviti prvotno stanje (močvirna območja, žive meje...).
Že danes so velike možnosti za pridelavo "bio" proizvodov. Čim bolj bo
prišla v zavest ljudi potreba po ekološko neoporečni prehrani, tem večje
možnosti bo imelo ekološko naravnano kmetijstvo.
Možnost kombinirane zaposlitve
Aktivni prebivalci, ki obdelujejo svojo zemljo, imajo vrsto možnosti, da
poleg tega opravljajo še kakšno drugo dejavnost, ali samo del svojega časa ali
pa sezonsko. Posestva na Koprskem so vsekakor premajhna za dovolj visok
dohodek, ki bi lahko ustrezal 4-članski družini. Dohodek bi lahko pridobivali
še na drug način. Vaške gostilne , ki so odprte samo v večernem času; poštne
izpostave, ki imajo svoje pisarne odprte samo določene ure, ali avtobusne
linije, ki vozijo npr.samo trikrat dnevno (šolski, delavski), bifeji, majhne
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bencinske postaje, vse to nudi dodatni zaslužek. Poleg tega je še vrsto
sezonskih dejavnosti na področju vzdrževanje cestnih in komunalnih objektov.
To pa pomeni, da bi morali zakonsko urediti tudi možnost za zaposlovanje s
skrajšanim delovnim časom oziroma v času sezone. Poleg tega je treba prenesti
določene upravljavske in komunalne dejavnosti na podeželje.
Ekologija in kmetijstvo
• Farmski način pridelave zmanjšuje zanimivost kulturne pokrajine za
turizem. Majhna posestva s sv jo obdelavo prinašajo diferencirano, razčlenjeno
kulturno pokrajino, ki sicer zahteva intenzivnejšo obdelavo, vendar pri tem
ustvarja večjo možnost zaposlovanja.
• Biološko-dinamična oblika kmetovanja, ki je tudi intenzivno, potrebuje pri
enaki površini več delovnih mwči, vendar pa njihovi pridelki lahko dosegajo
višjo ceno. Treba je poskrbeti za primerno in stalno organizacijsko obliko
prodaje takih pridelkov in izdelkov.
Prav vsa naselja v Koprskem Primorju imajo pogoje, da se poleg
vinogradništva v njih razvije še vrtnarstvo in sadjarstvo. Dnevno bi lahko
oskrbovali z zelenjavo in sadjem mesta na obali (Koper , Izola, Piran). Z
odpiranjem državne meje in v okviru osimskih sporazumov postaja vse bolj
interesantno tržišče tudi Trst. Tu ne gre samo za sveže pridelke, ampak tudi
vse oblike predelave: marmelade, sušeno sadje, zamrznjeni pridelki, ki bi lahko
s primerno organiziranostjo zaradi ekološke neoporečnosti dosegali višjo ceno.,
kot pridelki s plantaž.
• Dolgoročno varovanje pitne vode je za človeštvo ena prvih nalog. Tudi
zdravo pitno vodo bi načrtovalci razvoja morali upoštevati in območja z zdravo
vodo tudi primerno varovati in primerno subvencionirati.
Gosar, L., 1988, Oblikovanje kompleksnega modela skladnejšega regionalnega
razvoja SR Slovenije in manj razvitih območij, Urbanistični inštitut
Slovenije, Ljubljana.
Klemenčič, V., 1987, SR Slovenija v luči socialno prostorske preobrazbe,
lO.Derčevi pediatrični dnevi od 11.-13.6.1987, Ljubljana.
Maier, J., Muller S. 1988, Chansen und Möglichkeiten der Mehrfach Beschäftigung
für
kleine
und
mittlere
Vollewerbslandwirte in Bayern, 133 str., Bayreuth.
Planina, F., 1984, Slovenija in njeni kraji, Prešernova družba, Ljubljana.
Krajevni leksikon, l.del: Zahodni del Slovenije, Državna založba Slovenije,
Ljubljana, 1968
Statistični letopis Slovenije, Zavod SR Slovenije za statistiko, 1989
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1981, Zvezni zavod
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UDK 631.1 (497.12-15)" 1981 "=863
ZEMLJIŠKOPOSESTNA STRUKTURA IN VELIKOST
GOSPODARSTEV V KOPRSKEM PRIMORJU LETA 1981

KMEČKIH

Milan Natek
Zemljiško-posestna struktura je neugodna in neprimerna za velikopotezno
tržno proizvodnjo. 89,5 % kmetij je imelo manj kot 5 ha zemlje. Kmetije so
merile v povprečju 2,32 ha, od tega je bilo 53 % obdelovalnih površin.
Velikost kmetij narašča od obale, kjer so mesta, proti gričevnato-hribovitemu
vzhodu. Tudi številna gospodinjstva v mestih (11,4 %) so imela zemljiško
posest, ki je merila 1,21 ha, od tega je zavzemala obdelovalna zemlja 57 %.
Leta 1981 je bilo 3,2 % kmetijskega prebivalstva. Na kmetijah je delalo 947
ljudi, med katerimi je bilo 23 % žensk.
Geografske prilike so sooblikovalke predelov s posebnimi pokrajinskimi
značilnostmi. Te so zarisane v pokrajini ter v njenih temeljnih sestavinah. Med
pokrajinsko značilne in razpoznavne poteze je uvrščena tudi zemljiška posest
in vse iz nje izvirajoče družbene, socialne in gospodarske izpeljanke.
Zemljiška posest, njena struktura in zemljiško-posestni odnosi so dinamične in
dominantne pokrajinske kategorije, ki spremljajo in usmerjajo proizvodnjo in
razvejanost kmetijskega gospodarstva (Natek, 1984, 178-179).
Koprsko primorje predstavlja s submediteranskimi potezami, kmetijsko
proizvodnjo, starimi oblikami in načini izrabe tal ter s svojstvenimi tipi naselij
samosvojo pokrajino (Ilešič, 1955, 2-3; Melik, 1960, 84-85; Briški, 1957,
59-60; Titl, 1965, 57-71; 1984, 240-241). V njegovi strukturi in podobi so
zakoreninjene značilnosti preteklih obdobij, in so odsev nekdanje usklajenosti
ali nasprotij med naravnimi in družbenogeografskimi sestavinami pokrajine.
Podoba je, da sta zemljiška razdelitev in zemljiško-posestna struktura tista
dejavnika, ki sta dajala pokrajini dominantno podobo skozi stoletja. Na
območju Slovenske Istre prevladuje zemljiška razdelitev na grude; le ta se
spreminja z oblikami površja: v predelih kraških vrtač in uval ima obliko
nepravilnih, le malo progastih grud, medtem ko na flišnih območjih
prevladujejo pravilne grude podolgovatih oblik s številnimi prehodi v
nepravilne delce. Na flišnem robu se hkrati z vinogradom, sadnim drevjem in
ostanki oljčnih nasadov uveljavijo terasne oziroma progaste grude vzdolž
pobočja (Ilešič, 1949, 237).
Zemljiško-posestna struktura
V Koprskem primorju prevladuje izredno razdrobljena zemljiška posest, ki
prispeva k nizkemu deležu kmetijskega življa (Ilešič, 1949, 237-238; Briški,
1956, 242; Melik, 1960, 172-173; Titl, 1965, 33, 36; Kladnik, 1984). Leta
1981 je bilo v občinah Koprskega primorja 4.731 zemljiških posestnikov, ki so
imeli v povprečju po 2,32 ha zemlje, to je 59 % manj, kot je bilo slovensko
povprečje (Natek, 1987, 53). Vse tri obalne občine so bile med tistimi, ki so
imele najmanjšo in najbolj razdrobljeno zemljiško posest (Natek, 1984, 180,
183; Kladnik, 1984, 284). Prenekatere značilnosti zemljiške posesti v
Slovenski Istri izvirajo iz njenega dosedanjega razvoja.
Zemljiško-posestna struktura v Koprskem primorju je zanimiva in
svojevrstna. Polovica posestnikov je imela manj kot 1 ha zemlje. 29 %
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kmečkih gospodarstev je posedovalo od 1 do 3 ha in samo dobra desetina jih je
imela od 3 do 5 ha zemlje. Prav toliko kmečkih gospodarstev je bilo večjih od
5 ha in ta so posedovala 45 % zemljišč. Plastična predstava zemljiško-posestne
strukture v Koprskem primorju je prikazana na sliki 1.
Nakazana zemljiško-posestna struktura je veljavna kot povprečna vrednost
za celotno obravnavano območje. Obstajajo pa občutne razlike med
posameznimi predeli - občinami. Te razlike so zasnovane, pogojene in
utemeljene z naravnimi, socialno-gospodarskimi ter prcbivalstvenimi
značilnostmi regij. Kajti sleherno območje je opredeljeno v pokrajini s
prostorskimi in socialno-gospodarskimi parametri, ki kažejo in odmerjajo
njegovo individualnost. Med takimi značilnostmi je tudi zemljiška posest, ki
ponazarja dolgotrajen razvoj in splet socialnih in družbenih odnosov na
podeželju kakor tudi vplive rasti mest in jačanja neagrarnih dejavnosti na
račun krčenja podeželja.
Razlike v zemljiško-posestni strukturi Koprskega primorja opozarjajo med
drugim na velikost mest in njihovih zaledij, na delež in rast mestnega
prebivalstva, na deagrarizacijo in drobljenje zemljiške posesti, na
industrializacijo, na socialno-gospodarsko strukturo in velikost ter geografski
položaj podeželskih naselij in njihovih krajevnih središč itd.
Tipologija zemljiško-posestne strukture na Slovenskem je pokazala, da
pripadajo obalne občine dvema tipoma. Občini Izola in Koper sodita v skupino,
ki je imela razdrobljeno posest, več kot 80 % mestnega in le neznatno število
kmetijskega življa (1,6 %). Občina Piran je skupaj z Lendavo predstavljala
skupino, v kateri je bilo več kot devet desetin posestnikov z manj kot 5 ha
zemlje. V obeh primerih je znašala povprečna zemljiška posest le nekaj nad 2
ha (Natek, 1987,57,60).
Velikost zemljiške posesti po krajevnih skupnostih
Povprečna velikost kmetij po krajevnih skupnostih (=KS) Koprskega
primorja se giblje od 0,6 ha (Hrvatini, Portorož) do 7,88 ha (Gradin). V tem
razponu, ki je večji od povprečne slovenske kmetije (5,62 ha), je začrtana
pestra in raznovrstna socialna struktura zemljiških posestnikov ter opredeljena
potencialna, proizvodno-gospodarska moč primorskih kmetij. Velikost
zemljiške posesti praviloma narašča od obale in mest protij gričevnato-hriboviti
notranjosti Slovenske Istre. Območja in naselja, ki so neposredno povezana z
mesti in obalo, imajo zemljiško posest, ki je v povprečju manjša od 2 ha. V
neposrednem zaledju obalnega pasu, kjer je razgibanost površja večja kakor
tudi v odmaknjenih in prometno zatišnih predelih med Gračiškim podoljem in
Čičarijo, v Zgornjih Šavrinih ter v povirjih Dragonje in Rižane so kmetije
večje in merijo v povprečju že dva do 3 ha (slika 2).
Že v preteklosti so bila obmorska mesta neposredno povezana s
kmetijstvom; tudi mestno prebivalstvo se je preživljalo z obdelovanjem zemlje
(Ilešič, 1955, 2; Titl, 1965). Tudi danes je med prebivalstvom "prirojena"
oziroma podedovana potreba po koščku kmetijski zemlje. Obstoječa
zemljiško-posestna struktura je neugodna; mnogi si pomagajo z najemom
predvsem obdelovalne zemlje, na kateri pridelujejo najpotrebnejše pridelke za
dom ali trg. Z najeto zemljo so se povečale obdelovalne površine za eno petino.
Pri tem najbolj izstopajo naselja na območju piranske in izolske občine, pod
območnim povprečkom pa zaostajajo naselja v koprski občini. Samo na
odročnih območjih dveh KS (Gradin in Pridvor) je bilo manjše zanimanje za
obdelovalno zemljo, kot jo je bilo na voljo.
Zemljiški posestniki so imeli v povprečju po 53 % obdelovalne zemlje,
preostale površine so bile namenjene seliščem, gozdovom ali nerodovitnemu
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svetu. Dve tretjini in več obdelovalne zemlje so imeli posestniki v Piranu,
Bertokih, Sečovljah, Žusterni in v Luciji. Na drugi strani pa so naselja v KS
Gračišče, Gradin in Boršt, kjer je bilo obdelovalnega sveta manj kot dve
petini. Ugotavljamo, da velikost posesti ni bistveno vplivala na delež
obdelovalne zemlje. Korelacija med njima je bila srednjevelika (r = -0,60501):
čim večja je bila posest, tem manjši delež je bil odmerjen obdelovalnim
površinam (prim. tudi Natek, 1984, 181). Sicer pa je v velikosti kmetije samo
ena tretjina vzrokov in dejavnikov (r 2 = 0,36604), ki učinkujejo na delež
obdelovalne zemlje, vsi drugi činitelji so izven posestne strukture. Med njimi
ne moremo prezreti tistih geografskih in pokrajinskih sestavin ter
socialno-gospodarskih činiteljev, ki so neposredno vplivali na oblikovanje
zemljiško-posestne strukture.
Delež gospodinjstev z zemljiško posestjo
Za naše pokrajine je značilno, da živi znaten del prebivalstva v
gospodinjstvih, ki imajo kmečko gospodarstvo. To opozarja, da je slovenski
človek kljub vsem socialnim in gospodarskim spremembam še vedno tesno
povezan s kmečko zemljo. Leta 1981 je živelo na kmetijah 38,1 %
prebivalstva Slovenije, v Koprskem primorju 26 % (Natek, 1985, 38-39).
Tedaj je imelo 32 % slovenskih gospodinjstev zemljiško posest, v Koprskem
primorju le 24 %. Razlike med Slovenijo in Slovensko Istro opozarjajo na
mnoge posebnosti, ki so pogojevale in usmerjale razvoj zemljiške posesti v
našem Primorju (npr. veleposest, kolonat; prim. Briški, 1956, 234-238; Titi,
1965,32-33).
;
Na območju koprske občine, ki ima v primerjavi z drugima dvema
obalnima občinama precej obsežno zaledje, je imelo 28 % gospodinjstev
zemljiško posest, v občini Izola 17 % in v občini Piran 18 %. V mestih in
njihovih zaledjih je bilo najmanj gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom;
njihov delež pa je naraščal proti notranjosti obravnavane pokrajine. V
vzhodnih predelih Koprskega primorja kakor tudi v povirju Rižane in
Dragonje ter v neposrednem zaledju mest je imela več kot polovica
gospodinjstev kmečko posest (gl. sliko 3). Najmanj kmečkih gospodarstev so
imela gospodinjstva v mestih (Piran 4 %, Koper 12 %, Izola 13 %, Lucija
19 %); med drugimi območji pa izstopajo iz povprečja KS Ankaran (15 %),
Jagodje-Dobrava (24 %) in Hrvatini (27 %). Več kot sedem desetin
gospodinjstev z zemljiško posestjo je bilo v naseljih na območjih KS Nova
vas-Padna-Raven, Marezige, Gradin, Boršt in Gračišče.
Med velikostjo kmečkega gospodarstva in deležem gospodinjstev z
zemljiško posestjo je bila srednjevelika soodvisnost (r = +0,57568).
Determinacijski koeficient (r 2 = 0,33140) pove, da velikost posesti predstavlja
le eno tretjino dejavnikov, ki so vplivali na delež gospodinjstev s kmečko
zemljo, vsi drugi činitelji so izven njenega področja (npr. oddaljenost od mest
ali industrijskih obratov, možnosti stanovanjske gradnje, regionalno-krajevno
poreklo prebivalstva, proizvodna usmerjenost kmetij itd.).
Delež in velikost kmečkih gospodarstev v mestnih in drugih naseljih
V mestih je bilo znatno število gospodinjstev, ki so imela in so obdelovala
kmetijsko zemljo. Čeprav se je z rastjo mest zmanjševal delež gospodinjstev s
kmečkim gospodarstvom, pa so tista, ki so se ohranila, pomembna vez in
kazalec med nekdanjo in današnjo socialno-zaposlitveno in sploh eksistenčno

128

- Milan Natek

usmerjenostjo meščanov. Obenem pa je to potrdilo o prenekaterih trdovratnih
preostankih preteklosti v današnji pokrajini (Ilešič, 1955, 2; 1964, 6; Melik,
1960, 77; Briški, 1956, 234-236). Tovrstna socialna in proizvodna
strukturiranost mest in podeželja opozarja na njihovo medsebojno in organsko
povezanost, obenem pa nakazuje stopnje razkroja nekdanjih oblik in sistemov
kmetijske proizvodnje v Slovenskem primorju (Titl, 1965, 26, 39-41 idr.).
Leta 1981 je bilo v obalnih mestnih naseljih že dve tretjini prebivalcev
Koprskega primorja in njihova gospodinjstva so imela 33 % kmečkih
gospodarstev. Podeželska kmečka gospodarstva so merila v povprečju 2,79 ha,
mestna le 1,21 ha. Družbene, socialne in gospodarske razmere so neposredno
vplivale na velikost gospodarstev kakor tudi opredeljujejo njihovo proizvodno
usmerjenost po posameznih območjih. Najmanjša so bila kmečka gospodarstva
v mestnih naseljih piranske občine (0,77 ha), kar za sedem desetin večja pa so
bila v izolski in koprski občini (1,32 ha). Kmečka gospodarstva v nemestnih
naseljih so bila od 42 % (Izola) do 91 % (Koper) večja kot v mestih.
Podeželska kmečka gospodarstva so imela za spoznanje manj obdelovalnih
površin (52 %) kot mestna (57 %). Teh razlik pa ni bilo na območjih ne
izolske in ne piranske občine, ampak le v predelih občine Koper. Razdrobljena
zemljiška posest predstavlja pomemben pokrajinski in fiziognomski činitelj,
medtem ko v gospodarskem pogledu ne pomeni ne samostojnega in ne
močnejšega spodbujevalca socialno-proizvodnega procesa in sprememb.
Razdrobljena posest pa je tudi posledica kolonata, ki jc bila značilna oblika
mediteranskega socialno-gospodarskega področja. Kolonat se je začel pri nas
uveljavljati od 12. stoletja dalje. Njegovo središče je bilo na Koprskem in
piransko-sečoveljskem območju (Briški, 1956, 234-238; Titl, 1965, 31-32,
39-42).
Sklep
Čeprav je zemljiška posest v Koprskem primorju silno razdrobljena, pa je
lahko v tem tudi marsikatera prednost. Sestavine zemljiške posesti moramo
presojati in vrednotiti s kompleksnega pokrajinskega vidika. Prizadevati si je
treba, da bodo naravne prednosti Slovenskega primorja optimalneje izrabljene
v kmetijstvu, kot so bile doslej (Ilešič, 1955, 2; 1956, 38; Briški, 1956; Titi,
1965, 130). Prav tako je treba doseči, da bo kmetijska zemlja, ki terja
specifične oblike obdelave, prvenstveno namenjena specializiranim in
usmerjenim oblikam kmetovanja. Tržno usmerjeno kmetijstvo z vrtnarstvom,
sadjarstvom in vinogradništvom se mora nasloniti na spoznanja tradicionalnih
oblik in sistemov (sub)mediteranskega kmetijstva, ki je bilo uveljavljeno tudi
pri nas (Titl, 1984). Le tako bo mogoče izrabiti razpoložljivi zemljiški sklad in
njegov proizvodni potencial. Ob tem bo mogoče še dodatno zaposliti
prebivalstvo, ki živi na kmetijah.
Obstoječa zemljiško-posestna struktura ne zagotavlja socialne varnosti
ljudem na kmetijah. Leta 1981 je delalo na kmetijah 947 ljudi, med katerimi
je bilo 23 % žensk. Med velikostjo kmetij in številom kmečkega aktivnega
prebivalstva je bila visoka soodvisnost (r = +0,80332). Toda na 100 kmečkih
gospodarstev je vendarle prišlo le 23 kmetov in med njimi je bilo samo 5
kmetic. Večina kmečke proizvodnje je namenjena domu in le 16,5 %
gospodarstev je redno proizvodno sodelovalo s kmetijsko zadrugo (ali
kombinatom). Takšno sodelovanje pa ni odvisno samo od velikosti kmetije (r =
+0,31984), temveč od številnih drugih dejavnikov in okoliščin, ki oblikujejo in
opredeljujejo gospodarsko in socialno podobo domačij. Skratka, velikost
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kmetije in razdrobljenost njenega zemljišča sta sicer pokrajinsko pomembna
dejavnika, nista pa edino določujoča pri gospodarski in socialni strukturi
kmetij v Koprskem primorju.
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zbornik, IV., 221-274, Ljubljana.
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UDK 631.4(497.12-15)" 1975/1988"=863
SODOBNE SPREMEMBE V KMETIJSKI RABI TAL V KOPRSKEM
PRIMORJU
Branko Pavlin
Prispevek prinaša rezultate raziskovanja sprememb v kmetijski rabi tal med
leti 197S in 1986/88 na štirih vzorčnih površinah v Koprskem primorju: Osp,
Bonini, Marezige in Topolovec. Osnovna metoda pridobivanja podatkov je bila
fotointerpretacija letalskih posnetkov cikličnega aerosnemanja Slovenije.
Izhodiščno stanje smo analizirali na posnetkih iz leta 1975, ki so v merilu
1:17500, primerjalno stanje pa smo dobili iz posnetkov iz let 1986/88, ki so v
merilu 1:10000 in deloma v merilu 1:17500. Zavedamo se, da so sodobne
spremembe v kmetijski rabi tal le najbolj sveža faza v razvojnem nizu, zato
podajamo na začetku kratek oris zgodovinsko-političnih dejavnikov, ki so na
procese spreminjanja vplivali.
Primorska Slovenija je ozemlje, kjer so se državne meje v dvajsetem
stoletju živahno menjavale. Za Slovensko prebivalstvo najbolj dramatično in
usodno je bilo nastajanje meje med Italijo in Jugoslavijo po letu 1945. Tedaj je
Primorska Slovenija izgubila svoji glavni gravitacijski središči Trst in Gorico.
Prekinjena je bila možnost zaposlitve izven kmetijstva, prekinjene so bile
prometnice, ukinjen je bil trg za kmetijske pridelke, pretrgane so bile številne
sorodstvene in prijateljske vezi. Tradicionalno mestooskrbno kmetijstvo
Koprskega primorja se je moralo takorekoč preko noči prestrukturirati in se
preusmeriti na druge trge. Zaradi politične negotovosti se je iz Koprskega
primorja izselilo znatno število italijanskega prebivalstva, ostale so polprazne
vasi in odprta lastniška vprašanja, ki še danes ponekod predstavljajo oviro za
promet s parcelami. Kot nadomestilo za izgubljeni mesti, so forsirali
industrijski in urbani razvoj Kopra, edine Slovenske luke, ter Nove Gorice. Z
liberalizacijo prometa ljudi in blaga preko državne meje, zlasti po letu 1963,
pa postaja obmejna lega prej prednost kot ovira za vsestranski razvoj
prebivalstva na obeh straneh meje. Drugi, za kmetijstvo pomembni dejavnik, je
z ideologijo obremenjeni državni intervencionizem, ki je načrtno zatiral
zasebno kmetijsko posest kot element kapitalističnih družbenih odnosov, na
drugi strani pa favoriziral državna oziroma družbena kmetijska posestva, ki so
bila deležna obilnih dotacij, s katerimi so urejala nove zemljiške komplekse,
praviloma v kmetijsko najugodnejših predelih. Širila se je dvojna
kmetijsko-zemljiška struktura: na eni strani kompleksi družbenih posestev z
zaokroženimi parcelami, na drugi pa vse bolj razdrobljena posest zasebnih
kmetovalcev z velikim številom majhnih parcel in obilico ročnega dela. Zato ni
presenetljiva izredno hitra deagrarizacija prebivalstva v vsej Sloveniji: leta
1948 je bil delež kmečkega prebivalstva 48,9%, leta 1981 le 9%!
Deagrarizirano prebivalstvo se je zaposlilo v industriji, vse več zemlje je
ostalo neobdelane. Sredi šestdesetih let je prišlo do paradoksnega stanja, ko je
ostajal znaten del zemlje neobdelan, država pa je uvažala hrano.
Spremembe v kmetijski rabi tal 1975-1988 po vzorčnih območjih
Vzorčno območje, del katastrske občine Osp, zajema večji del doline
Osapske reke na nadmorski višini 50 m, ki poteka v smeri JV-SZ, tako da se
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reka izteka v Tržaški zaliv. Dolina je torej odprta proti morju in njegovim
klimatskim vplivom. Pedološka slika območja je enostavna: prevladujejo flišne
prsti različnih debelin, kakor so jih narekovali nagibi. Za kmetijstvo
najugodnejše površine se nahajajo na dnu doline, ob reki, pa tudi na blago
nagnjenih, terasiranih pobočjih. Na vzorčni površini (187 ha) so največje
spremembe (na 19,3 ha) doživeli travniki. Na 7,1 ha so jih nadomestile njive;
na 4,8 ha jih je prerastlo gozdno in grmovno rastje; 4,3 ha jih je v začetni fazi
zaraščanja, na 3,1 ha so nastali novi vinogradi in sadovnjaki. Dobra polovica
travnikov je torej prešla v intenzivnejšo rabo, druga polovica pa je v različnih
fazah zaraščanja oziroma opuščanja. Intenzifikacija travniške rabe tal je
potekala na dveh lokacijah. V osrednjem delu doline, na Osapskem polju, kjer
je bila izvedena zložba parcel, so njive skoraj povsem izrinile travnike, saj je
tam možno intenzivno poljedelstvo z namakanjem iz reke. Na obeh pobočjih pa
so nastali novi vinogradi. Zaraščanje travnikov in pašnikov poteka večji del na
severnih pobočjih, kjer se zaraščajo tako vaški pašniki kot tudi široke kulturne
terase ob njihovem vznožju. Največji neto porast površin so imeli vinogradi in
njive, oboji po 4 ha (po 2,1% vzorčne površine). Menjavanje njivske in
travniške rabe tal je dokaj ustaljeno zaradi kolobarjenja, zato je zanimivejše
nastajanje novih vinogradov. Ti so bili urejeni iz nekdanjih travnikov (2,6 ha),
njiv (1,1 ha), pašnikov (1,1 ha) ali obnovljeni iz zaraščajočih se vinogradov.
Največ novih vinogradov je nastalo v bližini naselja Osp na južnem pobočju
doline, v ugodni ekspoziciji. Drugo območje novih vinogradov je vznožje
severnega pobočja doline, tretje pa ravninski del doline med Ospom in
Gabrovico, kjer je prsti primešanega več apnenčastega drobirja. Sodobne
spremembe v kmetijski rabi tal v Ospu so večsmerne. Na sosednjih parcelah
lahko potekajo različni, nemalokrat nasprotujoči si procesi. Razlago lahko
poiščemo v prebivalstveni sliki Ospa. Samo med leti 1971 in 1981 se je število
prebivalstva znižalo od 204 na 173, delež kmečkega probivalstva pa od 42%
na 7%! Leta 1990 je bilo število prebivalcev 170, kar pomeni stabilizacijo
prebivalstvenih gibanj, posledice preteklih procesov, zlasti stihijske
deagrarizacije, pa so ostale. Povečanje površine vinogradov za 15 % prejšnjega
obsega in nekaj manjše povečanje njivskih površin,
začetna znamenja
postdeagrarizacijskega obdobja in novega vrednotenja kmetijske zemlje.
Vzorčno območje Bonini je pobočno-slemenska površina (175 ha) na hribu
s slemenitvijo V-Z, med potokoma Badaševica in Cerej in z nadmorsko višino
od 50 do 140 m. Na slemenu so locirani zaselki Bonini, Žburga in Cerej, v
dolini ob Badaševici pa še nekaj manjših. Spremembe v kmetijski rabi so bile v
obdobju 1975-1988 občutne. Velik poseg je izvedel kmetijski kombinat, ki je
na novo uredil v enovitem kompleksu dobrih 10 ha vinograda iz travnikov in
pašnikov. Novi vinograd je lociran na severnem pobočju, kar je presenetljivo.
Toda pobočje je tam dovolj položno, da slaba ekspozicija ne vpliva pretirano
na zmanjšanje insolacije. Naslednjih 10 ha vinogradov so uredili zasebniki na
parcelah, ki so bile prej travniki(4,7 ha), njive(3,7 ha) ali pašniki (1,2 ha). Ti
vinogradi so razpršeni po južnem pobočju, najraje v okolici zaselkov in vikend
hišic. Travniki so zemljiška kategorija, ki se je najbolj skrčila - za 13,5 ha
(7,5% vzorčne površine) , in sicer največ zaradi vinogradov; enako se je
dogajalo s pašniki ( - 1 0 ha). Kar 7,7 ha travnikov je prešlo v njive, v obratni
smeri, kar smatramo za kolobarjenja z deteljo, pa le 2,5 ha. Nove njivske
površine so uredili iz pašnikov (1,1 ha), iz gozda in vinograda pa po 0,5 ha.
Neto povečanje njiv znaša 4,0 ha. Razviden je torej proces večanja poljedelske
rabe parcel in porast interesa za obdelovanje zemlje. Podrobnih podatkov o
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nosilcih novega načina rabe tal še nimamo, sklepamo pa lahko vsaj na nekatere.
Gre lahko za interes vedno večjega števila novih prebivalcev. Prebivalstvo
naselja Bonini je od leta 1948 upadlo s 345 na 223 leta 1981. Prav tako se je
delež kmečkega prebivalstva zmanjšal v času 1971/1981 od 36% na 4%! V
zadnjih letih pa naselje beleži občuten porast prebivalstva; marca 1990 je štelo
že 305 prebivalcev. Bonini so od Kopra oddaljeni le 6 do 8 km, zato so postali
območje izredno intenzivne zasebne gradnje, številne odprte novogradnje so
lepo vidne na aeroposnetkih. Na parcelah okrog hiš pa praviloma nastanejo
vinogradi ali sadovnjaki ter vrtovi. Mnogim naseljencem obhišna parcela ni
dovolj, zato zakupijo v bližini še druge kmetijske parcele, ki pa so praviloma
majhne. Naslednja, manjša kategorija ljudi, ki spreminja rabo tal, so lastniki
počitniških bivališč, ki pašnike ali travnike v okolici svojih parcel spremenijo
v vinograde in sadovnjake. Poleg družbenih investitorjev povzročajo
najobsežnejše spremembe v kmetijski rabi tal nekdanji kmetje, danes
polkmetje, pa tudi polkmečki upokojenci. Za polkmeta je vinogradništvo
dejavnost, ki omogoča relativno veliko fleksibilnost pri razporejaju prostega
časa za delo na zemlji. Za delavsko -kmečkega upokojenca pomeni kmetovanje
ohranjanje stika z zemljo, kar je potreba čustvenega značaja, hkrati pa je to
rekreacijsko delo. Najbolj očiten proces na vzorčni površini je torej
specializacija v vinogradništvo na zasebnih in družbenih posestvih saj kar
11,4% površja vzorčne površine predstavljajo novi vinogradi. Poleg tega pa je
povečanje njivskih površin znak postdeagrarizacijskoga obdobja v coni
suburbanizacije Kopra, kjer raste pomen kmetijsko ugodnih površin za različne
kategorije prebivalstva: doseljence, vikendaše, polkmete ter investitorje
družbenega kapitala.
Vzorčno obočje Marezige (230 ha) se nahaja na hribu (280 m n.v.), na
slemenu katerega so locirane Marezige ter zaselki Sabadini, Krmci in Škrlji.
Južno pobočje je kmetijsko najugodnejše, saj so terase na njem široke od 20 do
50 metrov. Severno pobočje je razrezano in strmejše ter z več različnimi
ekspozicijami terena. Sodobne spremembe (1975-1988) v kmetijski rabi tal so
bile naslednje. Neto površina njiv je ostala skoraj nespremenjena, čeprav je
13,1 ha travnikov prešlo v njive in 11, 5 ha njiv v travnike, kar je posledica
kolobarjenje z deteljo, ki je tod še močno v veljavi. Kljub temu pa je opazna
razlika v razporeditvi novih njiv: na predelu z najširšimi terasami je prešlo v
njive neprimerno več travnikov, kot pa na strmejšem delu južnega pobočja,
kjer je novih travnih površin več kot njiv. Sklepamo lahko, da se uveljavlja
selektiven odnos do kmetijskih površin. Na najugodnejših površinah se raba tal
intenzivira, na manj ugodnih pa se ekstenzivira. Travniki so se od vseh
kategorij rabe tal najbolj skrčili in sicer za 9,1 ha (3,9%). Zarastlo se je 2,1 ha
travnikov, v pašnik je prešlo 4.0 ha, v vinograde pa so preuredili 2,1 ha
travnikov. Novi vinogradi so nastali tudi iz njiv (2,3 ha). Večinoma so to
majhne parcele v neposredni okolici hiš, medtem ko je bilo na oddaljenih
pacelah 1,7 ha vinogradov preurejenih v njive ali travnike. Viden je porast
pozidanih stanovanjskih površin - za 2,5 ha. Nova pozidava se širi v okolici
starih naselbinskih jeder pa tudi na povsem novih lokacijah, vglavnem ob
cestah. Marezige z zaselki so postale v osemdesetih letih področje
suburbanizacije, saj je do Kopra le 9 km. Stalno upadanje števila prebivalcev
po vojni se je ustavilo, v letih 1981-1990 pa je število narastlo od 314 na 353.
V prihodnosti je moč pričakovati nadaljnji pritisk na kmetijska zemljišča
zaradi pozidave pa tudi povpraševanje po površinah za rekreativno
vinogradništvo ter sadjarstvo. Povzamemo lahko, da so Marezige kljub
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upadanju števila prebivalstva do leta 1981 ter deagrarizagiji (delež kmečkega
prebivalstva se je v obdobju 1971/1981 znižal od 40% na 21%) ohranile značaj
agrarne pokrajine. Kmetijska raba tal ostaja strukturno razmeroma stabilna,
razporeditev pa se spreminja upoštevajoč naravne elemente za rentabilnost
kmetovanja ter potrebe tako novih doseljencev kot tudi polkmetov za
rekreativno kmetovanje.
Vzorčno območje Topolovec je od morja najbolj oddaljeno, najvišje ležeče
(410-460 m), reliefno najmanj homogeno in izmed vseh primerjalnih območij
najbolj oddaljeno od zaposlitvenih središč: od Kopra 34 km, od Buzeta 15 km,
od Buj 18 km. Do sredine osemdesetih let je bilo območje brez asfaltne cestne
povezave. Število prebivalstva se je od leta 1948 s 191 zmanjšalo na 54 leta
1981, do leta 1990 pa poraslo na 59. Neobičajno visok je delež kmečkega
prebivalstva - leta 1971 95%, leta 1981 pa 69%! Vzorčno območje Topolovec
leži na flišnem hribu z glavno slemenitvijo JZ-SV, od katerega se cepita dva
prečno potekajoča pomola na katerih sta naselji Topolovec in Žrnjovec. Ob
glavni slemenski cesti sta še zaselka Hrvoji in Pelvedur. Kmetijsko
najugodnejši predeli so na oblih slemenih ter na južnem pobočju J V pod
Belvedurjem, ki se spušča v zmerni strmini proti dolini Malinske (50 m
relativne višinske razlike). Tu so kulturne terase široke, ali sploh nepotrebne.
Nasprotno so pobočja pomolov Topolovca in Žrnjovca neprimerno strmejša, ker
padajo proti 250 m nižje ležeči povirni grapi Dragonje in njenih pritbkov.
Terase so tu ozke in kratke. Na severnih ekspozicijah raste le gozd.
Na 247 ha obsegajoči vzorčni površini so potekale spremembe v kmetijski
rabi tal v pričakovani smeri - to je ekstenzifikacija in opuščanje kmetijske rabe.
Tradicionalna dejavnost tukajšnjega prebivalstva - živinoreja, izgublja svojo
naravno osnovo, kajti v vzorčni površini so se najbolj skrčili travniki, neto za
16,5 ha (6,7%): 3,4 ha jih je prerastel gozd, 5,4 ha je prešlo v kategorijo
nekošenih travnikov, na 2,8 ha so nastali pašniki. Živahno je bilo tudi
kolobar jen je z deteljo: 11,8 ha travnikov je prešlo v njive, v obratni smeri pa
7,4 ha. Prostorsko so površine iz kolobarja razporejene po vzorčnem območju
dokaj enakomerno, ponovno pa opažamo porast njivske rabe tal v reliefno
ugodnih predelih. Sicer pa je največji porast površin zabeležen v kategoriji
gozd - za 13,1 ha (5,3%). V gozd se je zarastlo 5,6 ha grmovja, 4,1 ha
pašnikov in 3,4 ha travnikov. Procesa opuščanja in zaraščanja kmetijskih
površin sta lokacijsko jasno razporejena: gre za procesa, ki sta potekala na
oddaljenih in strmejših parcelah. Presenetljivo je zato povečanje njivskih
površin za 4 ha (1,6% vzorčne površine), kar povezujemo z inovacijo v tem
okolju - farmo govejih pitancev v Belvedurju, ki jo vodi zasebnik.
Zaključek
Vzorčne površine so locirane tako, da tvorijo grob prerez Koprskega
primorja od obale proti notranjosti. Zato se istočasno spreminjajo nadmorska
višina, strmina kmetijskih površin (in celotni naravni pogoji za kmetijstvo) ter
dostopnost do zaposlitvenih središč (in z njo povezan kompleks družbenih
dejavnikov za kmetijstvo). Ob hkratnem spreminjanju kompleksa naravnih in
družbenih dejavnikov z oddaljevanjem od morja je težko nedvoumno izreči
sodbo o tem, kateri dejavnik je dominantnega pomena za sodobne spremembe
kmetijske rabe tal. Ob vsej zapletenosti zgodovinskih dejavnikov zato tvegamo
naslednjo tezo: med vsemi vplivi izstopa strmina kmetijskih zemljišč kot
odločujoči dejavnik za intenziviranje ali ekstenziviranje oziroma opuščanje
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kmetijske rabe tal. Učinki stihijske povojne deagrarizacije so konec
osemdesetih let verjetno dosegli svoj višek. V postdeagrarizacijskem obdobju,
ki se je v večjem delu Koprskega primorja že začelo, je razumljivo, da se
rentabilnostno robne kmetijske parcele nahajajo v različnih fazah opuščanja, ki
se bo nadaljevalo do vzpostavitve gozda. Na kmetijsko rentabilnih parcelah pa
lahko pričakujemo ohranitev strukturno enake kmetijske rabe tal ali delno
intenzifikacijo s proizvodno specializacijo. V predelih suburbanizacije pa je
moč pričakovati povečano povpraševanje po površinah za rekreacijsko
kmetovanje (sadovnjaki in vinogradi) s strani doseljencev in malih polkmetov.
Titl, J., 1965, Socialnogeografski problemi na koprskem primorju. Lipa, Koper.
Vrišer, I., 1987, Ob štiridesetletnici združitve Slovenskega primorja s
Slovenijo, Geografski vestnik 59.
Plut, D., 1978, Preobrazba geografskega okolja v Koprskem primorju-II.del
raziskovalne naloge. Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani.
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UDK 712.24(497.12-15)=863
FIZIČNOGEOGRAFSKI POMEN KULTURNIH TERAS
Vladimir Drobnjak
Gradnja teras na pobočjih je eden najveličastnejših civilizacijskih posegov v
pokrajino, katerega posledice so, za razliko od večine drugih, v glavnem
pozitivne. Ne le, da je celim pokrajinam vtisnila poseben pečat, ampak vnaša
tudi velike spremembe v pobočja, mimo katerih ne moremo.
Morfologija pobočij in tipih prsti v flišnem hribovju severozahodne Istre.
Razen na obrobju, ki ga je tektonika močneje prizadela, so geološke plasti
le rahlo vzvalovane, marsikje skoraj vodoravne. Za morfologijo je zlasti
pomembna pravilna izmenjava plasti laporjev, peščenjakov in apnenčeve breče.
Omenjene plasti breče kot najtrše, tvorijo nekakšno ogrodje razvoju
makrooblik. Profilni prevoj pobočja se ponavadi drži v spodnji polovici
pobočja in skoraj vedno kakšne plasti apnenčeve breče. Pod temi plastmi so
najbolj strmi predeli pobočij, ki so od nekdaj predstavljali pomembno ločnico
v rabi tal in katerih so se držale in se še vedno držijo katasterske in druge
meje. Lapornate plasti so najbolj izdatne in najčistejše tik nad apneno brečo.
Zaradi naglega preperevanja so se vanje zajedle pobočne uravnave. So najmanj
prepustne, zato se po njih scejajo talne vode, ki olajšajo drsenje preperline in
dajejo lokalne izvirke. Tako kot je apnenčeva breča okostje lapornatih plasti,
so peščenjakove plošče okostje skladov rjavega fliša. Ti so zaradi bolj grobe
teksture prepustnejši, manjša je nevarnost plazenja tal.
Prevladujejo plitve do srednje globoke prsti, pretežno antropogene. Na
nižjih uravnavah so se razvile ponekod globoke prsti na koluvialnih nanosih,
medtem ko so na slemenih precej skeletne. Značilna je močna kalcifikacija v
globinah 40 - 70, cm zlasti na laporjih. Kemična reakcija je največkrat
nevtralna do bazična, zakisana tla so redka. Na po človeku nespremenjenih
delih pobočij sta strmina in debelina prsti v obratnem sorazmerju.
Plazine se na laporjih pojavljajo že pri strminah okoli 28
sicer pa so
najpogostejše pri naklonih okoli 35 - 38 ° Večje strmine zavzemajo le malo
površin in so praviloma brez preperlinske odeje, še zlasti tiste nad 45 °
naklona na prisojnih pobočjih. Južna in še zlasti jugozahodna pobočja so veliko
bolj izpostavljena eroziji kot na pred soncem bolje zavarovanih ekspozicijah
zaradi večjih dnevnih temperaturnih kolebanj čez celo leto in še zlasti zaradi
hude popoldanske pripeke poleti, ki močno izsušuje prst in zavira vegetacijo.
Osnovne karakteristike teras
Terasa je običajno sestavljena iz notranje izkopne in zunanje nasipne
polovice. Pomemben element po vertikali je globina izkopa, pravokotno na
pobočje pa debelina izkopa. Debelejši ko je izkop, debelejši in širši je tudi
nasip. Druga dva osnovna elementa sta še naklon škarpe in naklon terasne
ploskve. Omenjeni trije elementi (debelina izkopa, naklon škarpe in naklon
terasne ploskve) nam v odvisnosti od naklona pobočja in mikroklimatskih
dejavnikov omogočajo teoretični izračun fizičnogeografskih sprememb na
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terasiranem pobočju. Kombinacija osnovnih elementov nam da 12 osnovnih
modelov teras:
A terase z zidano škarpo in
1. z vodoravno terasno ploskvijo
2. z navzven nagnjeno terasno ploskvijo (proti dolini)
3. z navznoter nagnjeno terasno ploskvijo (proti pobočju)
B terase z enakomerno nagnjeno travnato škarpo in
1. z vodoravno terasno ploskvijo
2. z navzven nagnjeno terasno ploskvijo (proti dolini)
3. z navznoter nagnjeno terasno ploskvijo (proti pobočju)
C terase s konveksno travnato škarpo in
1. z vodoravno terasno ploskvijo
2. z navzven nagnjeno terasno ploskvijo (proti dolini)
3. z navznoter nagnjeno terasno ploskvijo (proti pobočju)
D terase s konveksno podzidano škarpo (nasipni del je zatravnjen) in
1. z vodoravno terasno ploskvijo
2. z navzven nagnjeno terasno ploskvijo (proti dolini)
3. z navznoter nagnjeno terasno ploskvijo (proti pobočju).
Terasiranje povzroča naslednje bistvene fizičnogeografske spremembe na
pobočju: spreminja razporeditev in debelino prsti, poveča površino pobočja,
ovira pobočni pretok vode in zraka, poveča razlike v vlažnosti tal, zmanjšuje
razlike v direktni insolaciji obdelovalnih površin med različnimi
ekspozicijami... Največje spremembe povzročajo terase z notranjim nagibom
obdelovalne ploskve, najmanjše pa one z zunanjim nagibom. Poglejmo najprej
na kratko kako je s spremembo površine pobočja.
Povečanje površine pobočja
Koeficient povečanja površine dobimo po splošnem obrazcu
1/2
CsinCb +- 3>sin(b-a)]
sin(a +- 3)

1/2
Csin(c +- 3)sin(c-a)3
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kjer je:
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iskani koeficient,
strmina pobočja,
naklon izkopnega dela skarpe,
naklon nasipnega dela škarpe,
notranji nagib terasne ploskve,
zunanji nagib terasne ploskve.

Pri tem levi sumand predstavlja koeficient povečanja površin zaradi škarp,
desni pa zaradi terasnih ploskev koeficient izkoristka.
Najvišje vrednosti daje model A3, s katerim na mejnih strminah (30
stopinj in več) dosežemo več kot 40% povečanje površine. Večja kot je strmina
pobočja, bolj kot je terasa nagnjena navznoter in pokončnejša kot je škarpa,
bolj se s terasiranjem poveča površina pobočja. Posledice so izredne, saj ni
vseeno ali pade neka količina dežja na lm 2 ali pa na 1.4m2. S tem se prav tako
poveča tudi ogrevalna (ohlajevalna) površina pobočja, žal pa na tem področju
še ni ustreznih raziskav.
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Druge posledice spremenjene konfiguracije terena
S pravilnim izborom modela teras oziroma z ustrezno kombinacijo le-teh
lahko vplivamo na geomorfološke in mikroklimatske karakteristike terasiranega
pobočja:
a) Proti eroziji so najbolj učinkovite terase modela A3.
b) Največjo absorbcijo vode na obdelovalnih pasovih dpsežemo na terasah z
blagim notranjim nagibom in na vodoravnih terasah.
c) Največji premik zemljin med terasiranjem zahtevajo terase iz skupine C in
na sploh terase z notranjim nagibom terasne ploskve.
d) Pobočno cirkulacijo zraka najbolje zaustavljajo široke terase s čim večjim
notranjim nagibom terasne ploskve.
e) Z uravnavanjem pobočne zračne cirkulacije vplivamo na potencialno
evapotranspiracijo in na pritlehne temperature nad obdelovalnimi površinami
(zlasti pozimi).
Vpliv podnebnih faktorjev na terasiranje
V mediteranskem, poleti aridnem podnebju so z vidika vlažnosti in zaščite
prsti najboljše široke terase z zidano škarpo in blagim notranjim nagibom.
Morda je to vzrok, da imajo najstarejše terase škarpe iz dobro se prilegajočih
velikih kamnitih blokov z obveznim kamnitim robom višine cca 30-50 cm, ki
je dodatno varoval rodovitno prst (obdelovalna površina je vodoravna, na burji
izpostavljenih legah je rob ponekod višji).
Na prisojnih pobočjih travnate škarpe predstavljajo pomembno
evapotranspiracijsko površino, pa tudi ruša se težje razvija, zato naj bodo na
takih ekspozicijah čim nižje. Nasprotno pa se na osojnih ekspozicijah ruša
zatravnjenih škarp zaradi minimalne pripeke in manjše prizadetosti prsti veliko
bolje razvija, zato je tu priporočljiva gradnja višjih in s tem tudi širših teras.
Aridnejše kot je podnebje, manjše so strmine, ki so že oziroma so še
primerne za gradnjo teras. Obratno se v humidnejšem (in hladnejšem) podnebju
priporočljive meje terasiranja pomikajo navzgor, terasna ploskev pa vse bolj
visi navzven proti dolini (kompaktnejša prst, manjša nevarnost erozije, večja
potreba po toploti). V tukajšnjih razmerah je terasiranje najbolj priporočljivo
na pobočjih s 13% - 40% naklonom (pribl.7 - 22°), na njivskih površinah pa
že pri 6% naklona (pribl. 3°).
Vpliv geoloških, geomorfoloških in pedoloških faktorjev
Matična kamnina vpliva predvsem s svojo prepustnostjo (nepropustnostjo)
in preko mineralne strukture prsti. Laporji s svojo fino teksturo in zbitostjo po
daljših deževjih omogočajo nastanek drsne površine, ovirajo pa tudi razvoj
koreninskega sistema. Zaradi tega se je na lapornatih pobočjih pri terasiranju
bolje držati manjših strmin. Nasprotno pa so plasti rjavega fliša z vmesnimi
peščenjaki bolj prepustne, koreninski sistem se lažje razvija in manjša je
nevarnost drsenja tal. Zato tu terasiranje ni problematično tudi na večjih
strminah (nad 40 %). Pomembna je tudi nagnjenost geoloških plasti. Če so
nagnjene navznoter, je pobočje stabilnejše, sicer je večja prisotnost talnih
voda. Pri močni nagnjenosti navzven pa je terasiranje možno le pri majhnih
strminah. Ne smemo pozabiti tudi na precejšnjo karbonatnost tukajšnjega fliša,
ki ne povzroča le močne kalcifikacije prsti, ampak po svoje prispeva tudi k
večji stabilnosti zemljin. Voda si namreč s pomočjo apnenca marsikje navidez
neprepustne plasti spremeni v sito, skozi katero z lahkoto odteka.
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Geomorfološki in pedološki vplivi so neločljivo povezani predvsem preko
debeline prsti na pobočju. Terasiranje na pobočjih, kjer ni vsaj 30 cm debele
prsti, ni priporočljivo. Zaradi tega so nekoč pri terasiranju strmejših terenov
vso boljšo prst prebrali in jo odnesli na terase, namenjene intenzivnejši
obdelavi, na ostalih površinah pa so uredili travnike in manj zahtevne nasade.
To so bili pravi podvigi, ki bi si jih danes verjetno težko privoščili.
Z vidika varstva okolja ter kulturne in ekonomske dediščine bi rad
opozoril na problem stihijske obnove teras na eni ter njihovega uničevanja za
potrebe urbanizma na drugi strani. Kmetje in zakupniki so zaradi nerodne
parcelizacije prisiljeni združevati terase po hribu navzdol, da si omogočijo
strojno obdelavo. S tem se odpira pot eroziji in ustvarja marsikdaj po
nepotrebnem velika ekološka škoda. Kazalo bi vsaj na še prostih občinskih
zemljiščih izvesti reparcelizacijo, ki bi omogočala izohipsno združevanje in
obnovo teras. Hkrati bi morali na občinski ravni nuditi strokovno pomoč in s
tem tudi kontrolo pri takih posegih. Veliko hujši je problem urbanizacije, kjer
se dejansko ne upošteva kriterij kvalitete prsti in se z levo roko uničujejo
stoletne investicije v velike kmetijske terase, z ročno prebrano prstjo.
Drobnjak, V., 1989, Strmina in njena vloga v Krkočanskih hribih. Diplomska
naloga, Ljubljana.
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UDK 712.24(497.12-15)=863
MOŽNOSTI INTENZIVIRANJA RABE KULTURNIH, TERAS
Drago Kladnik
Kulturne terase predstavljajo eno izmed vizualnih dominant v Koprskem
Primorju. Ustvarjene in urejene za intenzivno kmetovanje s primitivno ročno
obdelavo so zaradi izgube tržišča, demografskih in socialnoekonomskih
sprememb ter modernejših tehnik pridelave, izgubile svojo prvotno funkcijo.
Danes je mnogo opuščenih. Možnosti intenziviranja so v prilagajanju posestne
strukture, ki bi omogočila zadosten dohodek ob uporabi lahke mehanizacije ter
zagotovitvi možnosti dostopa na posamezne zemljiške kose. Za ponazoritev
predstavljamo gospodarjenje na razmeroma uspešni vzorčni kmetiji.
Splošno o kulturnih terasah
Terase so nedvomno najpomembnejša značilnost koprske podeželske
pokrajine. Za terasno pokrajino je značilna velika razdrobljenost obdelovalnih
zemljišč. Trdimo lahko, da nikjer v Sloveniji obdelovanje zemljišč z urejanjem
kulturnih teras ni tako prevladalo kakor tu (Titl, 1965).
Precejšnji predeli terasne pokrajine ne služijo več prvotnemu
gospodarskemu namenu in so v njih terase opuščene. Po Titlu lahko pokrajino
razdelimo na štiri območja: z obdelanimi, z delno opuščenimi, s pretežno
opuščenimi in uničenimi terasami. Obseg opuščenih teras se je v povojnem
času nenehno povečeval. Po podatkih Titla (1965) je bil delež opuščenih teras
okrog polovice, po podatkih Pluta (1977) pa se je povzpel že na tri četrtine.
Šele kriza v osemdesetih letih nakazuje obraten proces v smeri ponovne delne
intenzifikacije.
Vzroki za opuščanje intenzivne obdelave so večvrstni in učinkujejo v
medsebojni povezanosti. Sodelovali niso niti samo naravnogeografski niti samo
družbenogeografski činitelji. Izgleda, da so bili slednji vplivnejši povsod, kjer
so bili naravnogeografski pogoji manj ugodni.
Terase so bile urejene z ozirom na strmino v različnih širinah: kolikor
položnejše je pobočje, tem širše so lahko bile terase. Razlikujemo predvsem
med nagibi do 20°, 20-40° in nad 40° (ekstremno do 54°) (Titl, 1965).
Slednje so morale biti podprte z zidovi. Za normalno vzdrževanje in obdelavo
je bilo potrebno veliko delovne sile, te pa je bilo dovolj le v preteklih
družbenih sistemih. Industrializacija je pritegnila mnoge ljudi, ki so obdelovali
terase. Na ravnem si je kmetijstvo pomagalo z uvajanjem mehanizacije in z
drugimi agrotehničnimi ukrepi, s čimer se je pridelava celo povečala. Na
terasah pa strojne obdelave ni bilo mogoče uveljaviti zaradi razdrobljenosti
zemljišč rta razgibanem reliefu, pomanjkanja dovoznih poti in odseljevanja
ljudi nasploh. In tudi če bi bilo delovne sile za delo na terasah dovolj, bi bila
pridelava v tradicionalni obliki predraga in nekonkurenčna. Zato je prišlo
zlasti do opuščanja teras v strmih, severnih in odročnih legah, z majhno
površino, vzdrževale pa so se predvsem tiste z večjimi površinami v bližini
doma in v takšnih legah, ki so zahtevale manj truda ali so bile manj
izpostavljene negativnim klimatskim vplivom (primerjaj izseka izrabe tal na
karti št. 1).
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Možnosti intenziviranja izrabe kulturnih teras
Prihodnost slovenskega kmetijstva naj bi slonela na razvoju in delovanju
družinskih kmetij. V ospredju mora biti težnja po zagotovitvi paritetnega
dohodka, ki bo položaj kmeta najmanj izenačeval z delavčevim. Za dosego tega
cilja pa je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
• zainteresiranim kmetovalcem ob vključenosti dveh polnovrednih delovnih
moči zagotoviti dovolj velike obdelovalne površine (za pridelovanje zelenjave,
usmeritev v vinogradništvo ali sadjarstvo vsaj 3 ha);
• usmeritev kmetijske pridelave v eno samo panogo, ki naj upošteva
komparativne klimatske prednosti Koprskega Primorja, kar zagotavlja sezonsko
doseganje višjih cen;
• ureditev zemljiško-posestnih razmer (zemljo naj dobi tisti, ki mu bo
zagotavljala poglaviten vir dohodka in bo njegova pridelava tržno usmerjena;
polkmetje in hobby kmetovalci naj ne bi imeli več kot 1 ha veliko posest in še
to predvsem tam, kjer ni interesa s strani čistih kmetij) s komasacijami, ki naj
omogočijo zaokroževanje zemljišč (večjo strnjenost teras) bodisi v smeri
izohips bodisi v smeri nagiba zemljišča v čim večji bližini kmečkega doma;
• ureditev dovoznih poti, ki bodo omogočile dostop lažji kmetijski
mehanizaciji (motokultivatorjem in lahkim traktorjem), prepotrebni za
intenzivno obdelavo, dovoz gnoja in spravilo pridelkov;
• intenzifikacija zlasti v smeri zagotovitve možnosti namakanja, kar pa v
sedanjih razmerah pomeni past, saj vode ni dovolj (zagotoviti dodatne količine
vode), kar bi povečalo donose in zmanjšalo možnosti tveganja;
• pospešiti kmetovanje v rastlinjakih (sončna energija, zgodnejši pridelki višje cene);
• posodobiti kmetijsko infrastrukturo (odkupna mreža s hitrim transportom);
• omogočiti razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
• urediti evidenco v katastru (raziskave kažejo na tolikšno stopnjo
neažurnosti, da je dejansko stanje povsem drugačno od podatkov katastra,
bodisi v smeri ekstenzifikacije bodisi intenzifikacije);
• z ustreznim izobraževanjem usposobiti potrebno delovno silo za uporabo
sodobnih agrotehničnih spoznanj;
• poskrbeti za razvoj podeželja nasploh.
Zavedati se je potrebno, da so najstrmejše terase za vselej izgubljene za
kmetijstvo in je na njih potrebno dati prednost gozdarstvu (produktivni in
varovalni gozd). Precej neuničenih teras na manj strmih, klimatsko ugodnih
legah pa bi bilo mogoče rekultivirati, seveda ob velikih potrebnih naložbah,
kar zahteva spoštovanje načela postopnosti. Predlagani ukrepi bi omogočili
povečano zaposlovanje perspektivne, zdrave delovne sile v kmetijstvu, s čimer
bi se blažili' negativni učinki prestruktuiranja celotnega gospodarstva. Videz
urejene pokrajine bi v veliki meri prispeval k večji atraktivnosti naše sicer
vodilne turistične regije.
Primer uspešne vzorčne kmetije
Poglejmo si pobliže možnosti uspešnega kmetovanja na primeru kmetije v
Luciji. Na voljo ima 1,80 ha obdelovalnih zemljišč v treh zemljiških kosih, ki
jih je dobila v najem od Kmetijske zemljiške skupnosti občine Piran. Dejanska
izraba je zaradi značilnosti usmeritve v pridelovanje zelenjave, zahtev
kolobarjenja ter kmetovanja na kulturnih terasah zelo pestra in je razdrobila
posest na 25 različnih obdelovalnih enot (karta št. 2). Na posameznih
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zemljiščih si sledi v enem letu tudi več različnih kultur.
Kmetija je izrazito tržno usmerjena v pridelovanje zelenjave. V letu 1989
je dohodek od prodaje znašal 15700 DEM. Največji (59,5 %) je bil zaslužek s
paradižnikom, nad 5 % pa je bil delež bučk (12,2 %), cvetače (8,9 %) in solate
(6,2 %). Zaslužek preko leta močno niha in doseže močan višek v juliju
(grafikon št. 1). Značilen je časoven zamik za količino vloženega dela.
Materialni stroški znašajo 4250 DEM (amortizacija mehanizacije 900
DEM, nakup semen 877 DEM, folija za rastlinjake 645 DEM, gorivo in umetna
gnojila po 546 DEM (poraba umetnih gnojil je kar 1060 kg/ha), najem
mehanizacije 270 DEM, škropiva 84 DEM, drugo - zavarovanje, davki 382
DEM), kar pomeni, da je čisti dohodek 11450 DEM. Število delovnih ur za
prodajo je znašalo 2557, kar pomeni dohodek 4,48 DEM na delovno uro ali
mesečno 815 DEM. V letu 1989 je bil povprečni osebni dohodek v Sloveniji
698 DEM, torej je zaslužek na proučeni kmetiji kar precej višji.
Delovne obremenitve so med letom dokaj neenakomerno razporejene,
spreminja pa se tudi značaj delovnih opravil (grafikon št. 2). Vodilno vlogo
ima gospodar, ki dela samo na kmetiji, pri delu pa mu pomagajo tudi sicer
zaposlena žena in šoloobvezna otroka, v konicah pa si pomagajo z najeto
delovno silo. Kljub vsemu obremenitev v primerjavi z redno zaposlenimi ne
moremo označiti za pretirane, saj je gospodar obremenjen z več kot 200 urami
le v maju in juliju. Pomembno vlogo ima uporaba lahke kmetijske
mehanizacije (234 delovnih ur) z viški v oktobru, maju, avgustu in aprilu.
Pri povečevanju dohodka imajo pomembno vlogo dopolnilne dejavnosti
(predvsem usluge s kmetijskimi stroji, prevozništvo in pomoč pri kmetijskih
opravilih), ki so zahtevale 422 ur vloženega dela in prinesle 5600 DEM
dodatnega zaslužka. Kadar je obremenitev na lastni kmetiji velika, so
aktivnosti v dopolnilnih dejavnostih manjše in obratno.
Za samooskrbo in tudi razvedrilo ima pomembno vlogo gojenje 3 svinj, 4
koz, 15 zajcev in 40 kosov perutnine, ki letno zahtevajo skupaj z drugimi
kmečkimi opravili (predvsem popravilo mehanizacije) 644 delovnih ur,
razporejenih na vse družinske člane.
Za vsemi navedenimi številkami se skriva spoznanje, da je mogoče na
družinski kmetiji obvladovati okrog 3 ha v intenzivno pridelovanje usmerjenih
zemljišč in primerjalno dosegati v sedanjih razmerah soliden zaslužek. Ko pa
se bo dohodek v nekmetijstvu dvignil, ga bo potrebno povečati tudi v
zasebnem kmetijstvu. Tega ne bo mogoče doseči z dvigovanjem cen, ki so že
tako na svetovni ravni ali celo nad njo, temveč s povečano produktivnostjo. Za
to pa bo potrebna še večja specializacija, intenzifikacija (predvsem
namakanje), racionalizacija (opuščanje netržno usmerjenih programov) in
uporaba najmodernejših agrotehničnih spoznanj (kvalitetna semena, primerno
gnojenje, uporaba ustrezne mehanizacije, ipd.).
Drobnjak V., 1989, Strmina in njena vloga v Krkočanskih hribih, Diplomska
naloga, Ljubljana.
Kladnik D., 1989, Učinki zemljiške razdrobljenosti v Sloveniji, IGU,
Ljubljana.
Plut D., 1977, Preobrazba geografskega okolja v Koprskem primorju - II. faza,
IGU, Ljubljana
Podatki Narodne banke Jugoslavije.
Podatki Zavoda republike Slovenije za statistiko.
Titl J., 1965, Socialnogeografski problemi na Koprskem podeželju, Koper.
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UDK 63(497.12-15)=863

POKRAJINSKI UČINKI KMETIJSTVA V KOPRSKEM PRIMORJU
Irena Rejec Brancelj
Kmetijstvo v Koprskem primorju je v svojem razvoju doživljalo številne
spremembe, ki so se odražale tudi v podobi pokrajine. Danes imamo na eni
strani zasebno kmetijstvo z razdrobljeno posestjo, majhnimi parcelami in
mešanimi kulturami, ki z vidika varstva okolja ni posebej problematično. Na
drugi strani pa družbeno kmetijstvo z velikimi kompleksi monokultur vinske
trte in sadnega drevja, kjer se že pojavljajo nekateri problemi z okoljem.
Koprsko primorje ima zaradi svoje lege ter naravnih in družbenih
značilnosti specifično agrarno podobo. Z izjemo obalnih mest in ozkega
obalnega pasu, je ta podoba (tip pejsaža) prevladujoča za pretežni del regije.
To je naša najbolj mediteranska pokrajina, kjer se že dolgo in močno uveljavlja
človekov poseg v naravo. Osnovne poteze ji dajejo submediteranska klima,
kulturne terase, velika razparceliranost in zgodnja intenzifikacija in
komercializacija kmetijske dejavnosti.
Kmetijska dejavnost v preteklosti
Kmetijstvo v Koprskem primorju je v svojem razvoju doživljalo številne
spremembe, ki so se odražale tudi v podobi pokrajine.
V začetku 19. stoletja je bilo to izrazito vinogradniško področje, zlasti
severozahodni del. Vinsko trto so gojili na kulturnih terasah, ki so jih skozi
stoletja uredili v želji za zaščito pred erozijo tal ob močnih nalivih, za lažjo
obdelavo na strmih pobočjih, za zadrževanje vlage v tleh. S tem so tudi omilili
posledice suše. Na kulturnih terasah so prevladovali mešani nasadi vinograda,
oljke, sadnega drevja ali njivskih kultur. V jugovzhodnem, višjem in bolj
oddaljenem delu obravnavane regije, je prevladovalo bolj samooskrbno
gospodarstvo, s poljedelstvom in živinorejo.
V drugi polovici 19. stoletja je bila vinska trta še vedno v ospredju, le da
se je vse bolj uveljavljalo gojenje na latnikih. Razmerja med različnimi
zemljiškimi kategorijami so se spremenila: čisti vinogradi so se povečali za
4-krat, močno pa so se zmanjšali pašniki na račun njiv in vinogradov. Skrčilo
se je tudi gojenje oljk. Zaradi povečanega povpraševanja v Trstu po mleku, se
je živinoreja intenzificirala.
Konec 19. stoletja je dosegla raba tal največji obseg. Presežena je bila
optimalna raba in zato so se močneje uveljavljali tudi erozijski procesi.
Peronospora in filoksera sta uničili velik del vinogradniških površin.
Zaradi ugodnih družbenih razmer (posojila, oprostitev davkov) začno v
začetku 20. stoletja z obnovo vinogradov. Njihove površine so se spet močno
povečale in ker se je povečal tudi donos, je prišlo do presežkov prodaje. Tako
obnovi spet sledi opuščanje vinogradniških površin (tudi do 4/5) in preurejanje
v druge zemljiške kategorije. Zmanjšal se je tudi delež gozda. Oblikovala so se
značilna proizvodna področja (Titl, 1965), ki so pogojena z naravnimi
razmerami: področje intenzivne vrtnarske proizvodnje in vinogradništva,
poljedelsko-sadjarsko
področje,
področje
mlečne
živinoreje,
vrtnarsko-poljedelsko področje, področje ekstenzivnega gospodarstava in
področje nazadovanja in depopulacije.
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V 30-letih 20. stoletja so se začela velika melioracijska dela v spodnjih
delih rek in akumulacijskih ravnicah Rižane, Badasevice, Dragonje in
Osapskega potoka. Na novo pridobljena kmetijska zemljišča, z velikimi
parcelami, naj bi postala središče sodobnejše pridelave.
Kljub agrarni reformi in komasacijam v akumulacijskih ravnicah je začelo
kmetijstvo po 2. svetovni vojni propadati. Izguba glavnega odjemalca svojih
pridelkov in storitev ter porajajoča se industrija, sta povzročili deagrarizacijo
in depopulacijo obravnavane regije. Tako kmetijstvo, kljub agrarnemu videzu
pokrajine, nima večjega pomena.
V zadnjih desetletjih je v Koprskem primorju še vedno najbolj v ospredju
vinogradništvo, ponovno se pojavljajo poskusi s pridelovanjem zgodnje
zelenjave in sadja ter oživljanjem živinoreje. V celotni regiji je opaziti
ponovno obnavljanje in širjenje kmetijske dejavnosti.
Kmetijstvo danes
Naravne razmere oz. kvaliteta zemljišč nudijo različne možnosti za
razvijanje kmetijstva. Najbolj ugodne so aluvialne ravnice in položna pobočja
priobalnih gričev, ter uravnave na vrhu slemen. Tu je možna uporaba
raznovrstne mehanizacije in na ravnicah namakanje. Zmerno strma in zelo
strma pobočja so urejena v terase, kjer je mehanizacija otežkočena. Primerna je
le uporaba manjših traktorjev in motokultivatorjev. V sodobnem kmetijstvu je
prišlo do prevrednotenja naravnih razmer. Sedaj imajo veliko vrednost ravna
zemljišča z velikimi parcelami, četudi prst ni najboljša in so potrebne
agromelioracije - osuševanje. Za kakovostno pridelavo je potrebno vlagati
večje količine umetnih gnojil in zaščitnih sredstev ter namakanje.
Neupoštavanje naravnih razmer se je v preteklosti že večkrat pokazalo kot
neučinkovito. Jeseni l. 1953 je v okolici Črnega kala na hovih vinogradniških
površinah burja potrgala polzrelo grozdje. Meritve v februarju 1. 1954 so
pokazale, da je burja ob hitrosti 23.7 m/s odnesla tudi do 10 cm prsti z
nezaščitenih vinogradniških tal. Novi nasad je bil obsojen na propad.
Raba tal, po katastru, nam kaže največji delež njiv in vrtov. V občini
Koper tako zavzemajo 36.4 %, v Izoli 23.4 % in v Piranu 46.1 % kmetijskih
površin (glej tabelo 1). Sadovnjakov je največ v piranski občini - 20.4 % in
vinogradov v izolski - 17.1 %. Vinogradniških površin je največ na pobočjih z
naklonom 2 - 6 in 6 - 12°. Tu so tudi največji kompleksi družbenih
vinogradov. Kategorija pašnikov, ki predstavlja nekakšno prehodno kategorijo
med obdelovalnimi površinami in opuščenimi oz. zaraščenimi površinami, je
prav tako obsežna. Zavzema tudi do tretjino kmetijskih zemljišč v koprski in
izolski občini.
Tabela 1: Izraba tal v Koprskem primorju leta 1987 (delež posameznih
kategorij).
Koprsko
Koper
I zola
Piran
prii m o r j e
35. 4
n j i v e in v r t o v i
36. 3
23. 4
46.2
4.8
20,4
9. 3
sadovnjaki
2.9
17. 1
8.3
11. 5
vinogradi
9.3
14.3
18. 2
21.3
18.9
travniki
10.8
25. 6
35.8
pašniki
30.2
98. 1
66. 3
71. 8
51.2
i n d e k s preobrazbe
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Izračunali smo tudi indeks preobrazbe pokrajine pod vplivom kmetijstva.
Z njim je mogoče oceniti intenzivnost preobrazbe glede na vloženo delo.
Stanje nam prikazuje karta 1. V grobem lahko ločimo dve območji. Priobalni
del z vrednostmi indeksa nad 55, kamor spada 21 katastrskih občin. Največjo
intenzivnost preobrazbe izkazujeta katastrski občini Vinica in Malija, ki imata
največji delež vinogradniških površin. Na splošno pa je na tem območju v
ospredju usmeritev v zelenjadarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo. Tu so
najbolj kvalitetna zemljišča in najbolj ugodne klimatske razmere. Obenem je
tudi veliko možnosti za namakanje. Izven tega območja imata indeks nad 55 še
katastrski občini Loka in Črni kal. Katastrske občine v zaledju in mestne
občine imajo indeks pod 55. Primerjava indeksa za obdobji 1974 in 1987 ni
pokazala večjih sprememb, čeprav je povprečni indeks preobrazbe sedaj višji.
V zadnjih letih so se kmetijske površine spet začele širiti. Ljudje obdelujejo
več zemlje in s tem se podoba pokrajine ponovno spreminja.
V Koprskem primorju ločimo dva tipa kmetijske pokrajine. En tip je
zasebna, razdrobljena posest, z majhnimi parcelami in mešanimi kulturami.
Drugi tip pa so veliki družbeni kompleksi z monokulturami vinske trte in
sadnega drevja. Razdrobljena posest je preprečevala, da bi se kmetijstvo lahko
močneje moderniziralo in intenzificiralo. Posledica tega je tudi ta, da v
Koprskem primorju še ni večjih težav z učinki kmetijstva na pokrajinske
elemente. Na velikih družbenih kompleksih pa so se že pojavili stranski učinki,
npr. večja erozija in izpiranje tal, odnašanje zemlje idr. Pod velikim
vinogradniškim posestvom v Laborju je prišlo tudi do onesnaženja glavnega
lokalnega vodnega vira s pesticidi. Zato so morali pitno vodo domačinom
dovažati s cisternami.
Današnje kmetijstvo v Koprskem primorju ima tri organizacijske oblike.
Družbeni sektor, zasebni sektor in t.i. družbeno organizirana proizvodnja.
Slednja združuje velik del individualnih proizvajalcev hrane. V njej je preko
200 stalnih pridelovalcev in letno preko 500 kooperantov. Danes prisotne
usmeritve so zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in živinoreja. Tudi te
dejavnosti so locirane v pasovih od obale proti notranjosti.
Za ugotavljanje stopnje intenzivnosti kmetijstva smo izvedli anketo med
zadružniki, ki so člani kmetijske zadruge Agraria. Anketirali smo 129 kmetov,
od tega 47 zelenjadarjev, 25 vinogradnikov, 21 živinorejcev in 3 sadjarje. Za
33 kmetov nismo dobili podatkov o usmeritvi. Starostna struktura se je
pokazala kot zelo neugodna, saj je več kot 2/3 anketiranih starejših od 50 let in
sicer je 34 % starih od 50 do 60 let in 28 % od 60 do 70 let. Menimo, da je to
tudi eden od dejavnikov, ki je vplival na to, da je ostalo kmetijstvo
tradicionalno, kar je povezano z upoštevanjem naravnih značilnosti pokrajine.
Po drugi strani ne moremo zanikati dejstva, da takšno nima prihodnosti.
Naša anketa je pokazala, da več kot tretjina anketiranih kmetov ne
uporablja hlevskega gnoja. To je razumljivo, saj vemo, da v Koprskem
primorju ni veliko živine. Ko smo izračunali indeks obremenjenosti kmetijskih
tal z glavami normalne živine, je ta za leto 1981 znašal komaj 0,13 gnž/ha. 33
% anketiranih kmetov je porabilo do 19 m 3 gnoja, 22 % Jo 39 m 3 gnoja, 40 in
več m 3 gnoja pa komaj 10 % anketiranih. Zato je razumljivo, da je analiza 31
vzorcev prsti pokazala nizek nivo humusa (Požar, 1987).
Poraba umetnih gnojil na hektar obdelovalne zemlje znaša v povprečju
122.6 kg (minimalno 4 kg/ha in maksimalno 1450 kg/ha). Poraba škropiv na
hektar znaša v povprečju 1.5 kg (minimalno 0.02 kg/ha in maksimalno 9
kg/ha). V družbenem sektorju je poraba nekoliko višja in sicer 852 kg/ha
umetnih gnojil in 5.9 kg/ha zaščitnih sredstev. To je znatno pod slovenskim
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povprečjem, ki znaša 2360 kg/ha umetnih gnojil in 8.2 kg/ha zaščitnih
sredstev. To je v nasprotju s predpostavko, da kmetje dodajajo prekomerne
količine umetnih gnojil (Požar, 1987). Analiza vzorcev prsti na parcelah
kmetov zelenjadarjev je pokazala dobro založenost s kalijem, srednjo
založenost s fosforjem, pomanjkanje magnezija in bora ter nizek nivo humusa.
Slednje je posledica majhne uporabe organskih gnojil, predvsem hlevskega
gnoja.
Anketirani kmetje največ gnojijo vinograde, njive in vrtove, manj pa
sadovnjake in travnike. 87 % anketiranih kmetov bi gnojilo več, če bi bila cena
gnojil nižja. Kljub povečani uporabi umetnih gnojil 13.2 % kmetov meni, da se
pridelek bistveno ne povečuje, 42 % kmetov pa navaja povečanje plevelnih
vrst. 3 % anketiranih kmetov in terenski razgovori opozarjajo tudi na zbitost
zemlje ob uporabi umetnih gnojil, ki jo še povečuje uporaba mehanizacije.
Več kot polovica kmetov ni opazila negativnih učinkov zaščitnih sredstev
na pridelkih, 14 % pa jih je navedlo ožig kultur po škropljenju. Obenem so
številni navedli, da so opazili negativne učinke na rastlinah in živalih v okolici.
Od živali so bile najbolj prizadete čebele in ribe. Na tem mestu bi bilo
potrebno opozoriti tudi na malomarno ravnanje z ostanki zaščitnih sredstev in
embalaže, ki so često odvrženi kar na koncu zemljišč ali celo v bližnjih
potokih.
Velik vpliv na spreminjanje kmetijske podobe Koprskega primorja imajo v
zadnjem času tudi melioracije. Tako je bilo v letih 1981 do 1985 v Koprskem
primorju melioriranih 1616 ha površin. Od tega je bilo osušenih 1248 ha
površin v rižanski dolini, na ankaranski bonifiki, v dolini Dragonje, v Movraški
vali, Sočerško-gračiški vali in Malinski. Za namakanje so uredili 169 ha
površin in sicer v spodnjem toku Dragonje, v okolici Sermina ter na ankaranski
Bonifiki. Obnovljenih pa je bilo še 199 ha trajnih nasadov v Stepanjh,
Kastelcu, Sv. Simonu in v Šmarjah.
Statistični podatki po občinah SR Slovenije. Kmetijstvo 1983 - 1987. Zavod
SR Slovenije za statistiko, 1989, LJubljana.
Jurinčič, I., 1985, Funkcijska geomorfologija Koprskega primorja. Geografski
obzornik XXXII, 1, Ljubljana.
Plut, D., 1976, Koprsko primorje in njegova valorizacija za kmetijstvo in
turizem. Magistrska naloga na PZE za geografijo FF, Ljubljana.
Požar, E., 1987, Preskrbljenost tal z glavnimi rastlinskimi hranili in gnojilne
navade kmetov zelenjadarjev v okolici Kopra. Diplomska naloga na
VTOZD za agronomijo BTF, Ljubljana.
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UDK 711.436(497.12 Koper)=863
PODEŽELSKA NASELJA V OBČINI KOPER
Mirjam Požeš
Na koprskem podeželju se po razvojni dinamiki ločijo tri območja, ki
prehajajo od mesta v notranjost: območje koncentracije prebivalstva in
različnih dejavnosti, območje depopulacije in prehodno območje (stagnacija).
Različen razvoj podeželja vodi tudi v postopno spreminjanje poselitvenega
vzorca, bistveno pa se spreminjajo prostorske značilnosti naselij - tako na
območjih zgoščevanja kot na območjih praznjenja. V nadaljevanju
opredeljujemo nekatere značilnosti poselitvenega vzorca v začetku stoletja,
osnovne tendence njegovega spreminjanja in nekatere značilnosti prostorske
preobrazbe posameznih naselij.
Na koprskem podeželju se po razvojni dinamiki ločijo tri območja, ki
prehajajo od mesta v notranjost. V obmestnih naseljih (Ankaran, Bertoki,
Škofije) število prebivalcev hitro narašča, razvijajo se različne gospodarske
dejavnosti, infrastrukturna opremljenost je nadpovprečna. V južnih in
zahodnih predelih občine se število prebivalcev zmanjšuje, infrastrukturna
opremljenost je nezadostna. V prehodnih območjih pa število prebivalcev
stagnira oz. postopno narašča.
Različen razvoj podeželja vodi tudi v postopno spreminjanje poselitvenega
vzorca, bistveno pa se spreminjajo prostorske značilnosti naselij - tako na
območjih zgoščevanja kot na območjih praznjenja. V nadaljevanju
opredeljujemo nekatere značilnosti poselitvenega vzorca v začetku stoletja,
osnovne tendence njegovega spreminjanja in nekatere značilnosti prostorske
preobrazbe posameznih naselij.
Naselja po velikosti in strnjenosti
Današnja (1987) razporeditev naselij po velikosti kaže, da je od 99
podeželskih (nemestnih) naselij 39 zaselkov (do 5o prebivalcev), vsi pa ležijo v
notranjosti občine, večina v visokem flišnem gričevju na jugovzhodu občine, v
obalnem pasu in obrobnem gričevju so večja in velika naselja. Tudi
razporeditev naselij po velikosti leta 1910 (upoštevajoč današnjo razmejitev)
kaže podobno sliko (le razlike med majhnimi in velikimi naselji so manjše)
(slika 1).
Velikih, sklenjenih vasi je relativno malo. Po njihovi legi in zgradbi
ločimo dva tipa. Prvi tip predstavljajo vasi na prehodu flišnega gričevja v
kraški svet. Ležijo v pobočju, hiše so razporejene v več vzporednih nizih,
skladno s potekom plastnic (Črni Kal, Loka, Kubed, Movraž, pa tudi Gabrovica
in Osp).
V drugi skupini velikih vasi so gručaste slemenske vasi v višjem flišnem
gričevju: Šmarje, Gažon, Pomjan, Koštabona. Skupna značilnost zgradbe teh
vasi je velika zgoščenost, zaprtost, postavitev hiš ob cesti - ulici.
Teh nekaj velikih vasi spremlja veliko število manjših vasi in zaselkov (do
50 oz. 10 hiš). Tudi njihova skupna značilnost v zgradbi je gručasta strnjenost,
lega pa na slemenu ali v pobočju.
Večina t.i. nesklenjenih (sestavljenih) naselij leži v obalnem pasu in
obrobnem nižjem gričevju. Skupno tem naseljem je le to, da sestavlja naselja
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več med seboj prostorsko ločenih delov. Glede na to, kakšni so ti deli (zaselki,
vasi, razloženi domovi) ločimo štiri skupine nesklenjenih naselij.
Razloženo naselje je naselje s 500 do 1000 prebivalci, sestavlja pa ga več
skupin hiš (s svojimi imeni), znotraj teh skupin pa so domovi prav tako
postavljeni daleč vsaksebi (Ankaran, Semedela, Markov hrib, Škocjan, pa
Bonini, Triban, Bošamarin, Kampel, Šalara).
Drugo skupino nestrnjenih naselij predstavljajo naselja, kjer je jedro
naselja sklenjena vas s 50 ali več hišami, kar predstavlja okoli tretjino celotne
velikosti naselja, ostale hiše pa so v več sklenjenih zaselkih, manjših vaseh (do
10 oz. 25 hiš) oz. razporejene v razloženih skupinah. Taka naselja so Bertoki (s
Serminom), Pobegi, Čežarji, Škofije, Hrvatini - skupaj z ostalimi naselji na
Miljskih hribih.
V tretji skupini nesklenjenih naselij prave razložene poselitve ni več:
naselje sestavlja več strnjenih zaselkov ali manjših vasi. Vsak del naselja ima
svoje ime (Pridvor - 21 enot, največji Kavaliči - 24 hiš, Marezige - 8 enot,
največji Burji - 16 hiš, Truške, v to skupino sodijo še Topolovec, Pregara,
Puče).
Naselja iz četrte skupine nesklenjenih naselij sodijo bolj k velikim vasem:
v osnovnem naselju so tri četrtine vseh hiš, ostale so razporejene v več zaselkih
(Krkavče, Tinjan, Črni Kal, Babiči).
Strnjenost poselitve narašča od obale v notranjost, s strnjenostjo pa ne tudi
velikost naselij. Prevladujočo obliko poselitve v začetku stoletja predstavljajo
torej manjše vasi in zaselki, njihova gostota pa se zmanjšuje od obale v
notranjost. Združevanje vasi in zaselkov v enotna naselja izraža bolj upravno
potrebo kot dejanske razmere, na kar opozarjajo stalne spremembe mej naselij
v preteklosti: ime Marezige se npr. pojavi šele pri popisu leta 1910 in naselje
obsega širše območje kot danes. V prejšnjem obdobju so bile Marezige le
zaselek naselja Burji, ostale enote so imele samostojen status. Sv. Anton
(Pridvor) se kot skupno ime za več zaselkov pojavi pri popisu 1890, prej so
bile vasi in zaselki samostojna naselja. Truške so le skupno ime za več zaselkov
in vasi, ki imajo vsak svoje ime in samostojnega naselja s tem imenom, kot je
to prikazano danes, sploh ni.
Spreminjanje poselitvenega vzorca in prostorskih značilnosti naselij
Zaradi različnega zajemanja podatkov (hiše-stanovanja) in opustitve
ločevanja med različnimi deli sestavljenih naselij v uradnih evidencah, ne
moremo spremljati dejanske rasti naselij (po številu hiš). S pomočjo
topografskih kart in aerofotoposnetkov pa lahko ugotovimo osnovne značilnosti
in tendence pri prostorskem spreminjanju naselij.
Za območje rasti števila prebivalcev, ki se prekriva predvsem z naselji
prve in druge skupine nesklenjenih naselij, so značilnosti naslednje:
• načrtno - z zazidalnimi načrti nastajajo povsem nova naselja: Semedela,
Žusterna (že sestavna dela mesta), Ankaran, Prade, Škofije (del), Pobegi (del).
S prvotnim značajem podeželskih naselij nimajo nobene povezave, so povsem
samostojna, z značilno zgradbo predmestnih naselij (šahovnica);
• obstoječa razložena poselitev se ohranja (nadomestna gradnja, novogradnja
ob stari hiši) in postopno gosti (npr. Bonini, slika 2);
• prav tako se širijo zaselki - bolj ali manj sklenjeno (npr. Gregoriči Pridvor, sl. 2) in postopno povezujejo med seboj. Take povezave so zlasti
značilne ob cestah, kjer nastajajo dolge vasi (Bertoki - Pobegi - Čežarji Pridvor; Babiči - Marezige).
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Na teh območjih hitre rasti števila prebivalcev novogradnje po številu hiš
presegajo število nekdanjih objektov in je značaj prvotne poselitve zato
povsem zabrisan. Ta je razpoznavna le kot ogrodje današnjemu poselitvenemu
vzorcu, ki bi ga lahko imenovali "zgoščena razložena poselitev", brez pravih
jeder naselij.
Zmanjševanje števila prebivalcev v notranjosti je povzročilo opuščanje
nekaterih, že prej majhnih naselij - zaselkov (Zanigrad, Brežec, zaselki ob
hrvaški meji). Na splošno pa ne moremo govoriti o zmanjševanju naselij
(prostorsko), ker je za večino vasi v notranjosti v zadnjih 10 letih značilna
pomembna stanovanjska gradnja: v obdobju 1981-86 je bilo npr. v Šmarjah 59
novogradenj, v Pučah 19, Koštaboni 15, Marezigah 29, Truškah 5, Popetrah in
Poletičih po 6, Gračišču 14 itd. Po letu 1975 le v 16 najmanjših naseljih ni
bilo novogradenj.
Novogradnja v vasi na teh območjih praviloma pomeni opustitev stare hiše
v jedru vasi. Za prostorski razvoj naselij v notranjosti je zato značilen
naslednji proces: nastajanje novih delov vasi z razloženo, zlasti obcestno
zazidavo (npr. Gračišče, si. 2) in opuščanje starih delov vasi. Vas Gračišče je
npr. to fazo razvoja že zaključila: v stari vasi je šest obnovljenih hiš (na robu)
z mlajšimi oz. večgeneracijskimi gospodinjstvi, v ostalih domovih živijo
ostarela gospodinjstva (otroci so v mestu) ali so opuščeni (6), vsa ostala mlajša
gospodinjstva so si zgradila novo hišo izven vasi. Stara vas nima več lastnih
razvojnih potencialov. Začetek nove faze v razvoju stare vasi pa pomenijo
podnajemniki - v štirih hišah, ki bi bile sicer opuščene, živijo mlade družine
ali posamezniki, priseljeni iz mesta.
Poselitveni vzorec se torej tudi v depopulacijskih območjih občine ohranja
(dograditev višinskega vodovoda, ki predvideva vodovodno omrežje za vsako
vas in zaselek ter izboljševanje cestnih povezav pa ga bo ohranjala tudi v
bodoče), vendar se tako kot v o balnih območjih spreminja značaj naselij: iz
strnjenih vasi nastajajo razložena naselja.
Zaključek
Intenzivna urbanizacija v obalnem pasu je povsem spremenila poselitveni
vzorec (čeprav v okvirih, ki ga je določala obstoječa poselitev v razloženih
gručah, zaselkih in manjših vaseh), še bolj pa zgradbo in značaj posameznih
naselij. V tem pasu o podeželskih - kmečkih naseljih ne moremo več govoriti,
prav tako ne o ohranjanju kontinuitete in identitete v razvoju naselij.
Tudi v notranjosti, kjer so procesi preobrazbe naselij kljub zmanjševanju
števila prebivalcev intenzivni, je potrebno za ohranjanje identitete naselij
načrtno usmerjanje njihovega nadaljnjega razvoja. Pri bodočem urejanju gre za
dve skupini nalog.
Širjenje naselij je potrebno omejiti in oblikovati tako, da bodo upoštevane
vsaj osnovne značilnosti zgradbe starih naselij. Sedanja razložena postavitev
novogradenj opozarja, da bi bilo strnjenost, kot je značilna za stare vasi, zelo
težko doseči tudi z načrtnim urejanjem, zato bi bilo potrebno bolj upoštevati
druge značilnosti: tip objekta, postavitev objektov glede na reliefne razmere
ali glede na prometnico itd. Taka usmeritev pa zahteva načrt bodoče zazidave
za vsako naselje posebej.
Povsem drugačen pristop zahteva urejanje jeder vasi: ustrezna obnova
arhitekturne dediščine je le eden od elementov razvoja. Pomembnejši so
mehanizmi, ki bodo tako obnavljanje omogočili oz. bodo ustvarili razmere, ki
bodo pri prebivalcih (lastnikih hiš, ne glede, kje živijo) vzpodbudili interes za
obnavljanje vasi. Gre za ukrepe na področju zemljiške, davčne, kreditne in
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stanovanjske politike, na področju komunalnega urejanja (v jedru vasi je to
mnogo dražje in zahtevnejše kot na obrobju, v novogradnji) itd.
Ohranjanje obstoječega poselitvenega vzorca s številnimi vasmi in zaselki,
kot ga kažejo današnji procesi, pa onemogoča tako načrtno urejanje vseh
naselij. Zato se kot tretja naloga urejanja podeželskih naselij postavlja zahteva
po selektivnem, a zato celovitem urejanju posameznih podeželskih naselij.
Tako urejanje bi verjetno prispevalo k spreminjanju poselitvenega vzorca
(pospeševalo bi praznjenje manjših naselij), zato pa bi zagotovilo ohranjanje
kontinuitete v prostorskem razvoju posameznih naselij in njihove identitete, ki
se je oblikovala v več stoletnem postopnem razvoju.
Ilešič, 1948-49, Kmečka naselja na Primorskem, Geografski vestnik XX-XXI.
Orts-Repertorium von Triest und Gebiet Gorz, Gradišča und Istrien, auf
Grundlage der Völkszählung vom 31. Dezember 1869, Wien 1873.
Orts-Repertorium des Osterreichisch-Ilyrischen Küstenlandes- Specijalni
repertorij krajev na Avstrijsko-ilirskem Primorju (po rezultatih popisa
dne 31. dec. 1890), Wien 1894.
Spezialortsrepertorium der Osterreichischen Lander, bearbeitet auf Grund der
Ergebnissc der Volkzählung vom 31. Dezember 1910, VII.
Osterreichisch-Ilirisches Kastenland, Wien 1918.
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(Poskus nove razmejitve mestnih območij)
Marjan Ravbar
Avtor je s pomočjo formalnih, morfoloških, fiziognomskih fukcionalnih,
strukturnih in dinamičnih kriterijev omejil obalno mestno regijo na mestna
središča, primestna in suburbana območja. Po tej klasifikaciji obalna mestna
regija obsega okoli 9000 ha in v njej prebiva 69.870 prebivalcev.
V sklopu razglabljanj o urbanizaciji je eden temeljnih problemov tudi
razmejitev med mestnimi in ostalimi naselji. V povojni jugoslovanski statistiki
so naselja razvrščali na podlagi sprejetih kriterijev M. Macure (1954). Tako je
prebivalstvo ob popisih leta 1953, 1961 in 1971 živelo v mestnih, mešanih in
vaških naseljih. Leta 1981 so statistične službe opustile dotedanji koncept
razmejevanja naselij. Tedaj se je namreč uveljavil t.im. pravni kriterij, po
katerem morajo biti mestna naselja proglašena z uradnim aktom politične
skupnosti. O tem, katero je mestno naselje oziroma katero ni, je prepuščeno
posameznim občinam. Namesto, da bi se izboljšali Macurini kriteriji, smo
dobili še slabšo distinkcijo, ki nima skupnih izhodišč niti v Sloveniji.
Sprememba kriterijev je znatno otežila analize časovnih serij, vnesla zmedo in
zmanjšala uporabnost v znanstvenem in praktičnem delu. Na tej podlagi imajo
v obalnih občinah status mesta naslednja naselja: Izola z Jagodjem, Livadami in
Poljem, Koper (s Semedelo) ter Lucija, Piran in Portorož, Po tej klasifikaciji je
v obalnih mestih leta 1981 prebivalo 46,8 leta 1986 pa 50,6 tisoč ali dobri dve
tretjini prebivalstva vseh treh občin.
V Sloveniji se v zadnjem času z vprašanji razmejitev med mestnimi
območji in podeželjem direktno ne ukvarja nobena stroka. Tudi pri
posameznikih je znatno upadlo zanimanje za strokovno soočenje s to
problematiko. Zaradi spremenjenih pogojev je potrebno tudi kritično
vrednotenje ustreznosti dosedanjih metod, uveljavljenih v šestdesetih in
začetku sedemdesetih let (Ilešič, 1958, Klemenčič, 1960, Kokole, 1969 in
1976, Vrišer, 1956 in 1965), ki so temeljile v glavnem na demografskih
(razvoj mestnega prebivalstva) in socialno-ekonomskih kazalcih (delež
kmečkega prebivalstva, delež dnevnih migracij). Zato v praksi tudi še vedno
prevladuje preživeli kriterij velikosti in "gradbene zveze" kot determinirajočih
variabel za definicijo mest (oz. mestnih naselij). V tuji - geografski, planerski,
statistični - literaturi *) obstaja vrsta poskusov redefinicije le-teh kriterijev.
Bistvo vseh novejših poskusov razmejitve mest in mestnih regij je v
vključevanju različnih kriterijev, ki vsebujejo posamezne aspekte urbanizacije
in suburbanizacije.
Prostorski razvoj v Sloveniji že vse povojno obdobje označuje proces
koncentracije. Zgostitve prebivalstva in kopičenje različnih dejavnosti pa ni
točkovno omejeno le na mesta, marveč so le-ta samo odločujoči sooblikovalec
sodobnega naselitvenega sistema v njihovi okolici. Tendence urbanizacije in
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stopnja doseženih sprememb opozarjajo, da se vzporedno s procesi zgoščevanja
prebivalstva v mestih odvija tudi dekoncentracija socialnega in ekonomskega
življenja v naseljih ali skupinah naselij, ki so po doslej priznanih kriterijih
veljali za nemestna (Ravbar, 1989 in 1990). Na ta način se tudi v Sloveniji
postopno oblikujejo mestne regije, ki so definirane kot socialno-ekonomske in
funkcionalne prostorske enote (Boustedt, 1968) kjer poleg določene minimalne
velikosti, urbane strukture, visoke gostote in pretežno nekmetijskih dejavnosti
prevladujejo še intenzivne funkcionalne povezave med pretežno suburbanimi
stanovanjskimi območji in trgom delovne sile v mestih (slika 1). Mestne regije
so zato le posledica spremenjenega načina življenja. Družbeni razvoj in
urbanizacija sta namreč med sabo na mnogo načinov vzročno povezana. Če je
še nedavno tega značaj urbanizacije določala industrializacija, potem v
zadnjem desetletju tudi pri nas stopa v ospredje terciarizacija družbe. To fazo
urbanega razvoja v literaturi pogosto imenujejo kot metropolitansko. Pojavljati
se prične na tisti stopnji družbeno-ekonomskega razvoja, ko prično terciarne
dejavnosti (industrijski management, svetovalne dejavnosti, telekomunikacijske
tehnologije, oskrba,ipd.) prevzemati vodilno vlogo v zaposlovanju prebivalstva.
Razvoj terciarnih dejavnosti - ob njih pa tudi tistih industrijskih panog - ki so
vse manj odvisne od bližine energetskih in surovinskih virov, zato pa tembolj
od kupne moči prebivalstva, vpliva na prostorski razvoj delovnih mest. Nova
delovna mesta se odpirajo, kar je logično - v gosto naseljenih območjih. To
praktično pomeni, da prostorska razmestitev novih delovnih mest sledi
razmestitvi stanovanj. Prihaja torej do procesov, ki so nasprotni tistim v
industrijski fazi urbanizacije, ko se je delovna sila priseljevala v mesta. Pri
tem velja še posebej poudariti, da metropolitanizacija pridobiva na pomenu na
tisti stopnji družbenega razvoja, ko se povečuje pomen "srednjih" slojev
prebivalstva, katerih življenjski standard je dosegel takšno stopnjo, ki omogoča
bivanje v družinskih hišah na atraktivnih lokacijah na robu mesta. Zato prihaja
v mestnih regijah do določenih prerazporeditev prebivalstva. Primestne cone
doživljajo koncentracijo prebivalstva in uslužnostnih dejavnosti. Razvoj
prometa ta proces še pospešuje. Poseben pomen ima individualni avtomobilski
promet. Pojavne oblike, ki jih najčešče poimenujejo s terminom
suburbanizacija, so v funkcijski zvezi s prostorsko preobrazbo širokega
mestnega območja - mestne regije. Na ta način se tudi neizogibno spreminjajo
razmerja med mestom in podeželjem. Zaradi suburbanizacije ni nobena mestna
meja niti trdna niti dokončna.
Pričujoči poskus razmejitve mest in z njimi funkcijsko povezanih naselij
ima namen določiti stopnjo in proces zgoščevanja na primeru obalne mestne
regije. Poglavitni namen je, razviti problemsko naravnani model regionalizacije
zgostitvenih območij. Koncept omejevanja obalne mestne regije izhaja iz
predpostavk zgoraj prikazanega modela. V ta namen so posebej izbrani kazalci
s pomočjo katerih je bilo moč operacionalizirati prostorske kategorije kot so
mestna središča, predmestja in suburbana območja ter prehode med njimi.
Izbor kriterijev je prilagojen na eni strani statistično merljivim kazalcem, ki so
enostavno strukturirani in razumljivi, na drugi strani pa tudi različni. Dodatno
težavo predstavljajo še ovire pri pridobivanju relevantnih statističnih
informacij. Zato je pričujoči konstrukt prilagojen statistično pridobljivim
kazalcem.
Metodo dela sestavljajo skupine kazalcev s katerimi je moč označiti
kompleksnost pojavov urbanizacije. Ti so po našem mnenju: FORMALNI
(minimalna velikost 5000 prebivalcev v mestnem naselju in 10 000 v
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celotnem zgostitvenem območju), FIZIOGNOMSKI (obseg - gostota
prebivalstva, pozidave in delovnih mest), MORFOLOŠKI (število stanovanj na
100 stanovanjskih zgradb, delež po letu 1981 zgrajenih stanovanj),
FUNKCIJSKI (delež dnevnih migrantov, zaposlitveni faktor), STRUKTURNI
(delež priseljenega prebivalstva, delež alohtonega prebivalstva v številu
priseljenih, delež števila delovnih mest /v terciarnem sektorju/ v skupnem
številu zaposlenih, delež kmečkega prebivalstva) in DINAMIČNI (ritem
sprememb vseh zgoraj našteih kriterijev).
S pomočjo tako izdelanega preglednega kataloga podatkov, ki določajo
posamezne elemente zgostitvenih območij, smo izvedli vrednotenje. Vsi
kazalci, so imeli v postopku vrednotenja enako težo. Na podlagi enostavnega
grupiranja rangov smo s seštevanjem dobili indeks obremenitev (Io) in indeks
sprememb (Is) za posamezna naselja. Običajni postopek računanja vrednosti
indikatorjev je izhajal iz treh razredov: podpovprečen (PP), povprečen (P), in
nadpovprečen (NP) kazalec. Povprečno vrednost kazalca so predstavljale
številke, ki so odstopale za 0,75 standardne deviacije (s) od aritmetične sredine
(x). Tako smo razrede oblikovali na naslednji način:
min =< PP =< x - 0,75 s
x - 0,75 s =< P =< x + 0,75 s
x + 0,75 s =< NP =< max
Regionalizacija mestne regije tako izhaja iz obremenitev v zgostitvenem
območju mestnega središča in predmestjih, ki smo jih pripravili na podlagi
statičnih in dinamičnih kriterijev ter na podlagi razmejitev suburbanih območij
s pomočjo funkcijskih in strukturnih kriterijev.
Tabela 1.Razmejitev obalne mestne regije s pomočjo izbranih kazalcev
(sinteza).
indeks obrenen. indeks sprem,
71
86
8 1 / 7 1 86181
23,3 33,9 1,1 3,0
mesta
predin. 19, 6 3 7 , 0
2, 0
3, 6
suburb. 13,7
33,0 0,9 8,1
o s t . oba
skupaj 1 5 , 2 1 9 , 3 0 , 5 4 , 0

t p r e b i v . % po v r š g o s t o t a
71 8 6
86 P+D.Hfha
5 4 , 65 0 , 0 4,2 4 1 , 0
1 3 , 1 1 9, 5 1 , 5 3 9 , 5
2 2 , 7 2 3 , 7 20,8 3 , 7
9,5 6,9 73,6 0,2
100 100 100 2 , 2

Rezultati vrednotenja so pokazali, da je leta 1986 na 26 % površja vseh
treh obalnih občin prebivalo 69 870 (93 %) prebivalcev iz obalne mestne regije. Delež prebivalstva, prebivajočega v mestnih središčih Kopra, Izole in Pirana se od leta 1971 - predvsem po zaslugi negativnega migracijskega salda stalno zmanjšuje na račun intenzivne rasti v obrobju mest (Semedela, Jagodje,
Livade, Lucija, itd) v obdobju do leta 1981 in po tem letu v širokem suburbanem zaledju - ki šteje 37 (35 %) naselij - vseh treh obalnih mest. Tipični
indikatorji procesa v teh naseljih so: pozitivni migracijski saldo, relativno hitrejša rast prebivalstva od rasti v mestih, nadpovprečna letna rast individualnih
enodružinskih hiš (2,5 %), relativna rast števila delovnih mest - med njimi
tudi rast števila delovnih mest v terciarnem sektorju (delež delovnih mest v
številu zaposlenih znaša 53 % in 26 % delovnih mest y terciarnem sektorju),
pozitivni migracijski saldo in nadpovprečna rast deleža priseljenih v suburbana
območja ter intenzivna dnevna delovna migracija zaposlenih (slika 2).
* gl.npr.: Studien zur Abgrenzung von Aglomerationen in Europa, Beitrage der Akadcmie fur Raumforschung und Landesplanung,
Band 58, Hannover, 1982 ali Delimitation des Agglomerations en Suisse, Contributions a k statis(ique suisse, 105e fascicule,
Lausanne-Bern, 1984.
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Slika 1: Model mestne regije.
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Slika 2: Razmejitev obalne mestne regije.

a. Gibanje števila prebivalstva 1981-1986.
(1. upadanje - stagnacija, 2. povprečna rast, 3. nadpovprečna rast)

b. Število stanovanj na stanovanjsko zgradbo 1986.
(1. 1 - 1,5; 2. 1,6 - 2; 3. nad 2,1)
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c. Delež priseljenega prebivalstva 1981.
(1. do 60 %; 2. 60,1 - 75 %; 3. nad 75,1 %)

d. Delež dnevnih migrantov 1981.
(1. do 20 %; 2. 20,1 - 33 %; 3. nad 33,1 %)
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UDK 711.4(497.12 Izola)=863
ČLENITEV MESTNEGA OBMOČJA IZOLE
Vlado Drozg
Prispevek obravnava členitev Izole na strukturno-homogena območja. Le-ta so
opredeljena kot del mesta, ki je nastal na območju z istimi prirodnimi pogoji, v
istem časovnem razdobju, ter je zanj značilna svojska morfologija in namenska
izraba površin.
O proučevanju celote (mesta)
Mesto je enoten organizem, sestavljen iz mnogih četrti, delov, območij.
Spoznavanje njegove strukture je običajno zasnovano na proučevanju
posameznih kriterijev, ki ta območja opredeljujejo. Rezultat tega so funkcijska
območja, četrti uslužbencev in nameščencev, območja namenske izrabe
površin, območja prostostoječih enodružinskih hiš, secesijske mestne četrti,
srednjeveško mesto ipd. Tak parcialen pristop nam nedvomno daje veliko
informacij o ustroju in značilnostih mesta. Zdi pa se, da se ob tem oddaljujemo
od spoznavanja mesta kot celote.
Celote ni mogoče spoznati samo z razčlenjevanjem in proučevanjem njenih
sestavnih delov, potrebno je še proučevanje nje same (Schirmacher, 1978, str.
14). Ob takem pristopu središče našega zanimanja ni v sestavnih delih celote,
temveč na celoti, sestavljeni iz različnih elementov. Celota je namreč več kot
samo vsota sestavnih delov. Je še neka nova kategorija, ki ponazarja bistvo
obravnavanega pojava, njegovo strukturo, pomenskost, identiteto.
Spoznati celoto, pomeni proučevati jo iz vidika tistih sestavnih delov, ki so
za njeno vzpostavljanje najpomembnejši. Vsi sestavni deli nimajo enakega
pomena. Obstaja določena hierarhija, po kateri lahko ločimo konstitutivne
elemente, ter druge, ki se na prve le navezujejo, čeprav so za njeno pojavnost
tudi pomembni (povzeto po Schirmacher, 1978, str. 12-15 in Metzger, 1975
str. 89-93).
Če poskušamo ugotoviti, kateri dejavniki vzpostavljajo fizično obliko
mesta in predstavljajo osnovo v okviru katere mesto živi, se razvija, širi, se
zdi, da so najpomembnejši naslednji: (glej tudi Schirmacher 1978, str. 29;
Hottes, 1970 str. 2900).
• gospodarska dejavnost, ki je mestotvorni element vsakega naselja in v
določenem smislu pogoj njegovega obstoja in razvoja. V fizični strukturi se
kaže v namembnosti površin, funkciji, pa tudi fiziognomiji zgradb ter v
morfologiji.
• prirodni pogoji so med najpomembnejšimi dejavniki, ki so odločali o legi in
mikropoložaju naselja, vplivajo pa tudi na prostorski razvoj. Izražajo se kot del
mestnega naravnega okolja in v prilagajanju mesta prirodnim razmeram.
• arhitektonsko-gradbeni element vključuje tipologijo zazidave, tehniko
gradnje, prevladujoč gradbeni in umetnostni stil, tudi kulturni milje (ki preko
duhovnih vrednot, tradicije in načina življenja ustvarja svojstveno strukturo
mesta). Izraža se predvsem v morfologiji.
• historični razvoj oz. geneza tlorisa. Posamezni deli mesta, ki so nastali v
različnih fazah zgodovinskega razvoja se med seboj razlikujejo po morfologiji,
prevladujoči namembnosti, tipologiji stavb, njihovi funkciji.
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• socialni element (predvsem socialne in etnične razlike), vzpostavlja
svojstveno strukturo mesta, ki je razvidna predvsem v morfologiji.
Za vzpostavljanje fizične strukture mesta so (domnevno) najpomembnejši
gospodarski, prirodni, gradbeno-arhitektonski, socialni in historični dejavniki.
Kot je bilo že nakazano, se le-ti v fizični strukturi izražajo na različne načine,
ki pa jih lahko združimo v štiri skupine. To so:
• topografija
• namenska izraba zemljišč
• morfologija
• geneza tlorisa
Elementi vsake od teh skupin, so hkrati tudi kriteriji za členitev mesta. Iz
tega se ponuja sklep, da obstaja med konstitutivnimi dejavniki fizične
strukture mesta in omenjenimi kriteriji za členitev mestnega območja povezava
oz. da je členitev mesta po teh kriterijih eden od načinov za spoznavanje mesta
kot celote. Ali drugače, zaradi smiselne povezanosti med konstitutivnimi
dejavniki mesta in kriteriji za njegovo členitev sklepamo, da so omenjene štiri
skupine elementov relevantne za spoznavanje tako sestavnih delov celote, kot
tudi celote same. "Smiselna členitev celote mora izhajati iz nje same",
ugotavlja Schirmacher (Schirmacher, 1978, str. 15).
Strukturno-homogena območja
Predpostavili smo, da so topografija, namenska izraba, morfologija in
geneza tlorisa v povezavi s konstitutivnimi dejavniki naselja. Če naselje
razčlenimo z omenjenimi kriteriji in dobljena območja med seboj primerjamo,
prekrivamo, iščemo skupne točke, pa tudi različnosti, lahko ugotovimo, da se
območja med seboj dokaj ujemajo. Skupne so jim strukturne in fiziognomske
značilnosti. Določenemu zgodovinskemu predelu namreč odgovarjata
specifična morfologija in prostorski razvoj, pogosto tudi svojstvena funkcija
oz. izraba zemljišč, očitna pa je tudi prilagojenost topografiji ter omejitvam, ki
jih za širjenje mesta predstavljajo prirodne razmere (slednje velja predvsem za
zgodnejše faze razvoja tlorisa).
Tako dobljena območja delujejo kot strukturno-homogena območja. Izraz
bi naj po eni strani nakazoval zaključeno območje (del celote), z lastno pojavno
obliko in značilnostmi, ki pa je hkrati sestavljeno iz posameznih elementov ter
njihovih medsebojnih razmerij. Po drugi strani pa nakazoval že omenjeno
skladnost med topografijo, genezo, izrabo tal in morfologijo. V vsakem
primeru gre za zaključeno enoto, ki nekaj obsega, ima torej določeno vsebino,
ter nekaj razmejuje, torej ločuje od sosednjega območja.
Za določevanje strukturno-homogenih območij je potrebno pojasniti še
naslednje:
• opredeljevanje območij topografije, geneze, namembnosti in morfologije je
ključna faza postopka. Uporabna je samo taka klasifikacija, ki je prilagojena
spoznavanju celote. Biti mora dovolj splošna in generalizirana, čeprav je zato
njena analitična vrednost in natančnost manjša. Preveč kategorij predstavo o
mestu drobi in otežuje iskanje skupnih potez. Ob tem se srečujemo tudi s
problemom reda velikosti. Pri manjšem naselju bodo kategorije zato
podrobnejše, pri večjem pa bolj splošne. Izbrane kategorije naj predvsem
upoštevajo kvalitetne spremembe obravnavanega pojava, ne pa npr. kronološko
doslednost ali funkcijsko večplastnost.
• v primeru, da se območja med seboj ne ujemajo dovolj, je vzrok lahko
neustrezna razčlenitev območij (kot je bilo že omenjeno), ali pa smo enemu od
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kriterijev pripisovali prevelik pomen in je zato prevladal nad ostalimi. Povsem
realno je tudi pričakovati, da v posameznih primerih odstopanja obstajajo. "Za
celoto ni značilna samo simetrija in jasna strukturiranost, temveč tudi nered in
zapletenost", (Metzger 1975, str. 118).
• pogosto zaidemo v dilemo, ali del naselja opredeliti v eno ali sosednje
območje, predvsem, kadar imamo opraviti z arealom, ki je premajhen, da bi bil
samostojen, se pa razlikuje od sosednjega. V takih primerih poskušamo poiskati
skupne točke s sosednjimi območji, tudi kontraste - kajti tudi antipod pojava
je lahko del celote (Metzger, str. 232), ter podrobneje spoznati razvoj tega dela
naselja.
Zaključek
Za opredeljevanje strukturno-homogenih območij v Izoli smo večino
podatkov pridobili s kartiranjem, uporabili smo tudi projekt Prenova starega
mestnega jedra Izole.
Iz topografije terena smo izdvojili tri območja: nekdanji otok, depresijo
med otokom in obalo, ter obalni del, ki se rahlo dviga proti notranjosti.
Prostorski razvoj mesta smo razdelili v naslednje faze: do srede 19.
stoletja, ko se je mesto izgrajevalo znotraj obzidja, koncem 19. in v začetku
20. stol. se je razširilo na obalo (približno do trase železniške proge) in na V
del (nekdanjega) otoka. V 60-tih letih je zunanja meja pozidanega območja
segala do regionalne ceste Portorož-Koper, kasnejši prostorski razvoj pa je
zajel površine še na drugi strani ceste.
Namenska izraba površin (določevali smo jo glede na pretežno
namembnost) sovpada s historičnim razvojem. Največ centralnih dejavnosti je
združenih v območju starega dela mesta, novi predeli so izrazito
enofunkcionalni.
Pri določevanju morfoloških enot smo načinu zazidanosti pripisovali
največjo težo. Ločevali smo območje srednjeveškega mesta s strnjeno zazidavo,
območje vrstne zazidave, ki sovpada z gradbenim razvojem iz konca
preteklega in začetka 20. stol. V to kategorijo smiselno sodijo tudi podeželske
vile, ki pa jih nismo opredeljevali kot posebno območje.
Tretja kategorija so prostostoječe individualne hiše, četrta pa bloki in
stolpiči. Industrijske objekte smo združili v enotno skupino, čeravno je možno
razlikovati med industrijskimi (montažnimi) halami in industrijskimi
zgradbami.
Med strukturno-homogenimi območji je srednjeveško mesto najbolj
izrazito. Podobno tudi "mesto 19. stoletja", čeravno je njegova meja ob Ulici
oktobrske revolucije in Drevoredu l.maja težko določljiva. Kot enotno
območje izstopajo tudi novejše stanovanjske soseske (ob Prešernovi cesti in na
Livadi), ter vzhodni del naselja, kjer so pretežno zelene površine.
Bernik, S., 1968, Organizem slovenskih obmorskih mest, Piran
Hartshorn, T.A., 1980, Interpreting the City, New York
Hottes, K., 1970, Siedlungsstrukturen, v Handwörterbuch der Raumforschung
und Raumordnung, Hannover
Kant, E., 1969, Zur Frage der inneren gliederung der Stadt, v Allgemeine
Stadtgeographie, Darmstadt
Kramar, J., 1988, Izola, mesto ribičev in delavcev, Koper
Metzger, W., 1975, Psychologie, Darmstadt
Schirmacher, E., 1978, Erhaltung in Stadtebau, Braunschweig.
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UDK 711.523(497.12 Koper)=863

PROBLEMATIKA TERCIARIZACIJE MESTNEGA JEDRA V KOPRU
Mirko Pak
Terciarizacija starega mestnega jedra v Kopru je pogojena z regionalnimi in
nadregionalnimi funkcijami mesta: luka, turizem, obmejni položaj in
regionalno središče. Krepijo se predvsem nekateri segmenti trgovine, turizmu
namenjeni obrati in še posebej neposredno z luko povezane dejavnosti. Ob tem
gre tudi za prostorsko diferenciacijo in oblikovanje funkcijsko usmerjenih
predelov v starem mestnem jedru, združenih z njegovo sanacijo.
Razvoj modernega narodnega gospodarstva in mestnih naselij opredeljuje
rastoča terciarizacija. Gre za preobrazbo delovnih mest iz proizvodnih
dejavnosti v področje trgovine, prometa, denarnih zavodov, komunikacij, ter
za druge zasebne in javne usluge. Ob povečanju družbenega proizvoda in
števila zaposlenih v tem sektorju se povečuje tudi delovna in kapitalna
produktivnost, kar vodi k nadaljnji hitrejši preobrazbi, oziroma terciarizaciji,
ta pa k poglobljenim razvojnim razlikam (Schmitt,1984).
Nosilci terciarizacije so tiste dejavnosti uslužnostnega sektorja, ki
opravljajo svojo dejavnost za širše vplivno območje, so torej regionalnega
pomena. Nosilci pospešene terciarizacije pa so dejavnosti širšega, največkrat
tudi mednarodnega pomena, ki se praviloma razvijajo v največjih središčih in
ob specifičnih razvojnih elementih tudi v nekaterih manjših centralnih naseljih
s silno obsežnim vplivnim območjem. Med dejavniki nadregionalne
terciarizacije je zato najbolj v ospredju prometni položaj. Med takšna središča
pa sodijo tudi pristaniška mesta.
Ob vrednotenju mestnih funkcij v okviru proučevanja centralnih naselij,
se nam oblikuje skupina s specifičnimi funkcijami, njihovo razmestitvijo in
zasedenostjo prostora.
Funkcijska zgradba mestnega jedra
Koper svojo nadregionalno funkcijo opredeljuje izključno s svojim
položajem ob meji, v turističnem območju in z luško funkcijo. Na tej osnovi se
je že pred več kot dvajsetimi leti močneje kot drugod v Sloveniji uveljavila
terciarizacija predvsem v treh sektorjih: trgovini, neposrednih turističnih
obratih in v pristaniški funkciji. Takratna stopnja razvoja je bila tudi v Kopru
značilna za stopnjo razvoja naše produkcije, saj je bilo kar 61% trgovin
namenjenih prodaji hrane.
Sedanje proučevanje je pokazalo na splošno napredovanje terciarizacije v
naslednjih segmentih: povečanje števila obratov nasploh, povečanje števila
obratov v mestnem jedru, povezano s sanacijo (prenovo) stanovanjskih hiš,
širjenje obratov izven starega mestnega jedra in nastajanje nove terciarne zone,
prostorsko širjenje dejavnosti v starem mestnem jedru ter prestrukturiranje v
smislu višje kvalitete in višje funkcijske vrednosti.
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Struktura terciarnih dejavnosti v mestnem jedru:
Tr g o v i ne
z živili
za s r e d n j e r o č n o o s k r b o
za d o l g o r o č n o o s k r b o
za s p e c i a l n o o s k r b o
marketi
Us1uge
Obrti
Gostinski obrati
Pos1ovni p r o s t o r i
Denarni zavodi
Skupaj

gosp.

org.

št.
128
33
41
10
41
3

%
41,3
25,8
32,0
7,8
32,0
2,3

56

18, 1

17
40
63
6
310

5,5
12, 9
20,3
1.9
100

Število obratov in njihova sestava kažejo koncentracijo in prepletanje
večih funkcij, ki so kljub selitvam na obrobje starega središča še vedno
osredotočene v starem jedru. Neposredno je to povezano z visoko dnevno
gostoto prebivalstva. Od tod številne trgovine na sploh, se posebej trgovine z
živili in trgovine s specialnimi predmeti, gostinski obrati in kar je za staro
mestno jedro sicer nenavadno, poslovni prostori, največkrat povezani s
pristaniško funkcijo (Karta).
Terciarizacija kot rezultat nadregionalnih in regionalnih dejavnikov,
tehnološko-poslovnega razvoja, ter povečane privatne iniciative, vpliva na
funkcijsko in strukturno preobrazbo starega mestnega jedra na eni strani, ter na
oblikovanje terciarne zone med starim jedrom in Istrsko cesto ter še preko nje.
Zaradi večfunkcionalne terciarizacije in zaradi specifičnega položaja nekaterih
dejavnosti kot je luka, se v starem jedru Kopra kažejo ob ustaljenih tokovih
nadaljnje terciarizacije mestnih jeder, ki gredo v smeri specialne trgovine,
nekaterih specifičnih uslug in dejavnosti, ter javnih ustanov (šola, zdravstvo,
kultura), še ohranjanje in celo krepitev poslovnih dejavnosti in nekaterih uslug,
ki sicer za mestna jedra niso značilne. Nastajajoči obroč dejavnosti ob Cesti
JLA in Vojkovem nabrežju takšno tercializacijo starega mestnega jedra le še
pospešujejo. Gre za prostorsko koncentracijo raznovrstnih dejavnosti,
funkcionalno medsebojno tudi povezanih in soodvisnih, kar na istem prostoru
povečuje pretok ljudi, blaga in kapitala.
Nadaljnja terciarizacija starega mestnega jedra pomeni v prostorskem
pogledu predvsem novo koncentracijo dejavnosti ob njegovem južnem robu
(Cesti JLA in Vojkovem nabrežju), širjenje obstoječih koncentracij in
odpiranje obratov izven njih; v funkcijskem pogledu to pomeni predvsem
odpiranje poslovnih in servisnih obratov ter specialnih trgovin, v strukturnem
pogledu pa to pomeni sanacijo starega mestnega stavbnega fonda in
novogradnje na obrobju. Število prebivalstva se manjša, dnevna gostota pa
narašča. V bistvu gre za specifično obliko sanacije starega mestnega jedra (Pak,
Bervar, 1971).
Osnovne trgovske ulice Čevljarska, Kidričeva, Zupančičeva ter Prešernov
in Gortanov trg, ki so bili vedno jedro trgovske funkcije v Kopru, so svojo
funkcijo okrepili, pri čemer so močno v ospredju trgovine z živili, za
srednjeročno oskrbo in trgovine s specialnimi predmeti.(Pak, 1987) Takšna
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struktura kaže na polifunkcionalnost trgovskega središča v starem mestnem
jedru. Soodvisnost med funkcijami mesta in stanjem jedra se v tem jasno
odčituje. Število in razmestitev gostinskih in drugih turistično relevantnih
obratov kaže ob koncentraciji na zahodnem robu čisto jasno na njihovo
dopolnilno vlogo, polifunkcionalnost in samo funkcijsko pomembnost starega
mestnega jedra pa kažejo še številne upravne, šolske, zdravstvene in druge
dejavnosti, osredotočene predvsem na robu trgovskega predela.
Funkcija luke v razvoju mestnega jedra
Luka je nedvomno največ prispevala k razvoju mesta s samo svojo
dejavnostjo in s pripadajočo infrastrukturo, z zaposlitvijo prebivalstva in
vzporedno z razvojem prevozniških, špediterskih, agencijskih, kontrolnih in
drugih organizacij, ki so že leta 1970 dajale okrog 450 delovnih mest, skupaj z
Interevropo in Slavnikom pa nad 1400. Tem neposredno z luko povezanim
dejavnostim je treba prišteti še banke in zunajtrgovinska podjetja. Vse to pa
posredno vpliva na razvoj ostalih gospodarskih in tudi negospodarskih
terciarnih dejavnosti (Kolbl, 1972).
Razmestitev z luko neposredno povezanih terciarnih dejavnosti kaže
neposredno lokacijsko in funkcijsko povezavo z luko. Oblikovale so se štiri
lokacije: najstarejša neposredno nad luko pretežno ob Verdijevi ulici
predstavlja 11 največ kontrolnih in agencijskih obratov; ob Cesti JLA je po
starosti na drugem mestu predel 13 obratov, predvsem zastopstev in agencij;
tretja je novejša koncentracija 33 obratov ob luki, med katerimi prevladujejo
neposredno z luko povezane, špediterske ter prevozniške dejavnosti; ter četrti
predel z 8 tovrstnimi dejavnostmi izven starega mestnega jedra. V celoti
odpade na špedicije nad 50 % obratov. Četrtina obratov ima sedež v drugih
republikah; največ na Rijeki in Beogradu, ter še v šestih drugih mestih.
Pomen luke v vseh elementih razvoja Kopra se kvalitetno in kvantitetno
povečuje. V prostorskem pogledu zavzemajo z luko neposredno povezane
terciarne dejavnosti vedno več prostora in ob Vojkovem nabrežju se je
izoblikovala četrt s to funkcijo kot prevladujočo. Stopnja koncentracije z luko
povezanih dejavnosti pa je vezana na razvoj luke, tovrstnih dejavnosti in
mestnega jedra samega.
Zaključek
Regionalna in nadregionalna odvisnost gospodarskega razvoja Kopra je
ustvarila današnjo zgradbo mestnega jedra in njegovega obrobja ter aktivno
vpliva tudi na njegovo sanacijo. Takšen model sanacije mestnih jeder je znan
za nekatera pristaniška mesta s prepletanjem večih funkcij, kot je to v primeru
Kopra (luka, turizem, obmejnost, regionalno središče). Polifunkcionalnost bo
ohranil tudi bodoči razvoj povezan s sanacijo starega mestnega jedra s tem, da
se bodo pristaniške funkcije razvijale na njegovem obrobju in proti jugu, kar
velja tudi za prostorsko zahtevnejše trgovske in druge obrate. V mestu se bo
krepila specialna trgovina, povezana s turističnim in prekomejnim prometom
ter raznovrstne, s turizmom neposredno povezane dejavnosti (gostinski lokali,
agencije itd). S tem je povezana spomeniško-umetnostna funkcija številnih
objektov v katerih so javne funkcije, ki v Kopru kažejo absolutno
koncentracijo v starem mestnem jedru.
Na polifunkcionalnost kažejo tudi servisni obrati, ki so vezani v večji meri
tudi na obstoječe vrednotenje prostora. Z zmanjšanjem števila prebivalstva, kar
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bo tudi v bodoče stalen proces, pa se bo to število spreminjalo, ali se bo vsaj
njihova struktura prilagodila funkcijskemu razvoju mestnega jedra.
V bistvu gre za dva procesa hkrati, za sanacijo in za razvoj, pri čemer sta
v starem mestnem jedru prisotna oba, na obrobju pa samo slednji. Podobno kot
pri vsaki sanaciji starega mestnega jedra in pri razvoju :;a njegovem obrobju
gre za spreminjanje funkcije, za sanacijo stavbnega fonda, za širjenje
terciarnih dejavnosti na račun stanovanj, ter s tem za zmanjšanje števila
prebivalstva in končno za oblikovanje novega, funkcijsko dokaj homogenega
nestanovanjskega predela na robu starega mestnega jedra.
Schmitt, G., 1984, Die Entwicklungs und Standorttendcnzen des tertiären und
quartären Wirtschaftssektor, dargestellt am Beispial Frankfurt am Main
und Umland. Fachberreich Geographie, JWG Universität Frankfurt.
Pak, M., Bervar, G., 1971, Geografski vidiki socialne deformacije v slovenskih
mestih. Geografski vestnik XLIII, Ljubljana, s. 123-133.
Pak, M., 1987, Nekateri elementi zgradbe in ustroja mestnega središča
Maribora. Časopis za zgodovino in narodopisje, 1.58-1, Maribor, s.
3-20.
Kolbl-Kastelic, T., 1972, Koper po letu 1947. Diplomska naloga na Oddelku
za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Ljubljana.
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UDK 339.14(497.12-15)=863
OSKRBA IN SPONTANA GRAVITACIJA V PRIMORJU
Vera Kokole
Oskrbo v tem prispevku opazujemo z analizo odgovorov na vprašanja kam
hodijo vaščani posameznih vasi po nakupih in opravkih. Tako smo dobili
podobo razporeditve oskrbe glede na koriščenje. Analiza je pokazala, da je
koriščenje lokalne ponudbe izven obalnega somestja in seveda Trsta daleč pod
slovenskim povprečjem. Lokalna oskrba se ob forsiranem razvoju Kopra in
demografskem odlivu po vojni ni razvila tako kot v ostali Sloveniji. Vaščani
večine vasi, tudi bolj oddaljenih nakupujejo vse v Koprskem somestju in Trstu.
Trgovina z mešanim blagom je zanimivejša le v vaseh blizu državne meje in v
Gračišču.
Obravnava oskrbe v kontekstu geografije in prostorskega razvoja zahteva
dodatno pojasnilo, ki naj prepreči dvome ali napačno razumljen pojem oskrbe.
Ker ni ustrezne enotne definicije oskrbe, si geografi in prostorski planerji
često svojim potrebam ustrezno opredelijo pojem oskrbe. OSKRBA je v
Slovarju slovenskega knjižnega jezika (III str. 448) opredeljena takole: kar
obsega vse potrebno za zadovoljevanje zlasti telesnih potreb koga. Primeri:
otroci potrebujejo dobro oskrbo, oskrba bolnika, oskrba prebivalstva, oskrba s
kruhom itd.
V urbanističnem terminološkem slovarju (Ljubljana 1975 str. 172) je
navedena s področja vodnega gospodarstva oskrba z vodo, vodna oskrba in z
urbanističnega področja "oskrbne dejavnosti" določene terciarne in kvartarne
dejavnosti pomembne za oskrbo prebivalstva v kakem centru ali širšem
območju. V planskih dokumentih najdemo različno "oskrbo" z zelo različno
vsebino. V ruralnih območjih največkrat gre za trgovino oziroma prodajalno
osnovne preskrbe torej za dnevne nakupe. V okviru gospodarskih analiz pa je
ožja oskrba razširjena na celotni sektor terciarnih in kvartarnih dejavnosti in
pogosto ji je priključena tudi komunalna oprema, vsaj oskrba z vodo.
Največkrat srečujemo obravnavo oskrbe v enem od dveh konceptov, ali gre za
oskrbo prebivalstva ali pa z oskrbne funkcije naselja. Prvi ima bolj
organizacijski, gospodarsko socialni značaj, drugi pa je bolj prostorski in bolj
geografski. Zaradi opisanih vsebinskih razlik samega pojma oskrbe na tem
mestu ni odveč pojasnilo, kaj je oskrba v pričujočem prispevku.
V tem prispevku opazujemo oskrbo s posebnega zornega kota, preko
rezultatov ankete o sponatni gravitaciji. Ob strani smo pustili podrobno
registracijo prodajaln in servisov ampak smo preko odgovorov na vprašanja kam
hodijo vaščani posameznih vasi po določenih nakupih in opravkih dobili
podobo razporeditve oskrbe. Iz širše ankete o spontani gravitaciji v Sloveniji,
ki obsega 46 vprašanj in varianti največkrat in včasih, so obdelana po naseljih
treh primorskih občin (Koper, Izola,Piran) naslednja vprašanja: KAM
NAJVEČKRAT: l.v trgovino z mešanim blagom; 3. v železnino; 4. po tekstil
in konfekcijo; 5. po obutev; 6. po otroško konfekcijo in obutev; 7. v
cvetličarno; 8. po barve, lake; 9. po pohištvo; 10. po uro ali nakit; 11. po
repromaterial in gnojila; 12. po bencin in kurilno olje; 13. k frizerju; 14. v
kemično čistilnico; 16. h kleparju; 18. k avtomehaniku; 20. v radio ali TV
servisu; 21.popravilo gospodinjskih aparatov. Dodali smo še vprašanja kje
imajo sestanke krajanov, kam gredo na avtobusno postajo in kam gredo
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telefonirat, kam gredo na pošto in kam gredo v banko. Ta vprašanja smo dodali
s predpostavko, da se spotoma ob naštetih opravkih verjetno oglasijo tudi v
trgovini, če je v bližini na razpolago. Če je pa ni v kraju za katerega kaže
anketa, da se tam zbira veliko ljudi bodisi zaradi avtobusne postaje, bodisi
pošte bodisi sestankov krajanov, potem je stvar načrtovalca razvoja, da o tem
razmišlja.
Preden predstavimo samo analizo spontane gravitacije pa je potrebno
opozoriti na specifike Koperskega primorja, ki pojasnjujejo specifične
rezultate analize spontane gravitacije.
Razmerja poselitve Koperskega primorja so bila po vojni porušena.
Izselitev optantov za Italijo je marsikje prepolovila prebivalstvo gravitacijskih
zaledij malih središč. Nesoramerje med središčem v notranjosti in in njihovim
zaledjem se je še povečevalo, ker je povojni razvoj popolnoma obšel
notranjost. Prisotna oskrba v manjših središčih je polagoma hirala, razredčeno
prebivalstvo pa se je vedno bolj usmerjalo v centre ob morju, kjer je bil razvoj
forsiran. V tabelarnem prikazu spontane gravitacije s številom prebivalcev v
različnih štetjih je razvidno izgubljanje prebivalstva v območjih gravitacije.
Medtem ko za celotno Slovenijo ugotavljamo v zadnjem obdobju
okrepitev omrežja osnovne oskrbe, kar je posledica višjega standarda
prebivalstva tudi izven večjih mest, pa na Primorskem v notranjosti ni takega
razvoja. Razvojne specifike tega območja so privedle tudi do na poseben način
modificiranega prostorskega vzorca oskrbe. Bolj ali manj izoblikovala so se
naslednja območja: a.)Somestje s forsiranim urbanim razvojem in zaradi tega
pospešen tudi razvoj obmestja, b.)območje ob meji, in c.) notranjost s še
obstoječimi središči (Marezige, Gračišče), med katerimi prihaja do
diferenciacije zaradi novejših prometnih tokov (tunel pod Učko je nedvomno
prispeval k razvoju Gračišča).
Na oskrbo ima poseben vpliv tudi sezonska značilnost turizma, ki rahlja
stabilno ponudbo oskrbe in vodi v koncentracijo samo na določenih območjih.
Šele v najnovejšem času je malo več zanimanja tudi za razvoj v notranjosti in
tako lahko pričakujemo tudi pozitiven vpliv turizma na tem območju.
Analiza je pokazala, da je koriščenje oskrbe v lokalni trgovini izven
somestja zelo slabo. V lokalne trgovine z mešanim blagom centralnih vasi
Marezige, Šmarje, Dekani, Črni kal, ki imajo tradicionalno gravitacijsko
zaledje, prihajajo prebivalci le iz ene do treh vasi. Vsj nakupe celo večino
dnevnih nakupov opravijo tudi vaščani v Kopru, Izoli, Piranu, Portorožu in
Trstu. Nekoliko odstopa navzgor obisk trgovine z mešanim blagom v vaseh
blizu državne meje in v Gračišču. Vaščani 17 vasi koprske občine tudi v
trgovino z mešanim blagom gredo neposredno v Koper. V Kopru in v Trstu pa
nakupujejo tudi predmete železnine ter barve in lake kar v ostali Sloveniji
ostaja v domeni lokalne oskrbe. Iz največ vasi gredo v Trst po nakit ali uro. (iz
17 vasi iz območja občine Koper in iz 5 vasi občine Izola). Vso ostalo nekoliko
bolj specializirano robo in storitve, ki smo jo zajeli z vprašanji od 4 do 21 nudi
Koper za zaledje lastne občine in za približno polovici zaledja občine Izole in
občine Pirana.
Izrazita centralizacija oskrbe v Kopru, ki jo ilustrira tudi anketa o spontani
gravitaciji je rezultat razvoja na Koprskem v povojnem obdobju in drugih
specifik tega območja Slovenije. V Kopru je bil namreč politično forsiran
razvoj, ki je zahteval tudi priseljevanje prebivalcev iz drugih predelov
Slovenije in Jugoslavije. Na razmeroma kratki obali ne bomo imeli samo
konfliktov med razvojnimi interesi turizma in drugih gospodarskih dejavnosti
ter varstvom okolja in varovanjem kulturna krajine temveč lahko pričakujemo
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specifične razvojne pogoje, ki bodo rezultat mešanja vplivov kulture, novih
priseljencev in mediteranske tradicije.
Somestje Koper Izola Piran je od vseh potencialnih slovenskih somestij
najbolj zaživelo kot eno mesto in to zaradi velike prevlade Kopra in okrnjenih
teritorialnih zaledij občine Pirana in Izole. Mesto Koper je v primerjavi z
drugimi mesti Slovenije dosegel na področju storitev največji razvoj saj se je
uvrstil po deležu storitev v strukturi zaposlenih od osmih največjih mest na
drugo mesto takoj za Ljubljano. Po absolutnem številu zaposlenih v storitvah
pa na četrto mesto za Ljubljano Mariborom in Celjem. (Ve. Kokole, Storitvene
dejavnosti in razvoj mest UI 1980 str 58, 59).
Pretežni značaj gravitacije v posamezne kraje - središča:
V Lucijo največ hodijo po repromaterial na bencinsko črpalko in kemično
čistilnico. V trgovino z mešanim blagom pa samo iz enega naselja.
V Sečovlje največ hodijo na pošto. V trgovino z mešanim blagom samo iz
enega naselja.
V Portorož največ hodijo v cvetličarno, k frizerju in k avtomehaniku. Piran je
pomemben za nakup železnine, nakup obutve, otroško obleko in obutev, za
barve in lake ter kemično čistilnico.
V Dvore nad Izolo gredo iz dveh vasi k avtomehaniku in iz dveh po
repromaterial in gnojila.
V Gračišče najširše gravitacijsko zaledje v notranjosti hodijo v trgovino z
mešanim blagom, po repromaterial, k frizerju, na pošto in v banko.
V Marezige hodijo po repromaterial in na pošto.
V Šmarje hodijo največ na bencinsko črpalko, na pošto in po repromaterial. V
trgovino z mešanim blagom samo iz treh vasi.
V Gradin hodijo samo še k avtomehaniku in na avtobusno postajo
V Črni kal hodijo iz največ vasi na pošto in sestanke krajanov
V Dekane hodijo iz največ vasi h kleparju.
V Ankaran hodijo iz največ vasi na pošto, banko, bencinsko črpalko in
avtomehniku. V trgovino z mešanim blagom samo iz ene vasi.
Na Škofije hodijo iz največ vasi na pošto, po bančnih poslih, k frizerjum na
bencinsko črpalo v cvetličarno in v trgovino z mešanim blagom (iz 5 vasi)
V Hrvatine hodijo iz največ vasi k frizerju, na avtobusno postajo in v trgovino
z mešanim blagom iz 3 vasi)
V Škocjan hodijo le na sestanke krajanov, v Semedelo pa h kleparju.
V Vanganel hodijo iz največ vasi po repromaterial in le iz enega naselja v
trgovino z mešanim blagom.
V Pridvor hodijo največ v trgovino z mešanim blagom (3 vasi) in k
avtomehaniku.
V Osp hodijo iz največ vasi na bencinsko črpalko, v trgovino z mešanim
blagom samo iz 1 naselja.
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PRIKAZ RAZMERIJ IN OBSEGA GRAVITACIJSKIH OBMOČIJ CENTROV
KOPRSKEGA OBMOČJA TAKO KOT JIH JE POKAZALA ANKETA O
SPONTANI GRAVITACIJI V PRVI POLOVICI 80. LET.
OBMOČJE
ŠTEVILO PREBIVALCEV LETA
1961 1971 1978 1981 1986
center
delež
LUCIJA • 5 naselij 4674 5765 7973 9189 "10526
1004 1667 3102 4072 : 1004
21.48 28.92 38.91 44.31 9.54
SECOVUE • 5 nas. 2234 2069 1987 2064 2149
569
564
530
564
563
25.25 27.21 26.67 27.57 26.24
PORTOROŽ • 9 nas. 5936 6876 9090 10284 11665
1564 1948 2777 2949 1564
26.35 28.33 30.55 28.68 13.41
10148 11248 13097 14140 15489
PIRAN«6 nas.
5474 5483 5124 4951 5474
53.94 48.75 39.12 35.01 35.34
892
944 1236
925
DVORI NAD IZOLO 1021
489
489
456
438
455
• 3 naselja
47.89 49.30 49.10 48.20 39.56
GRACS
lCE • 30 nas. 2767 2184 2069 1971 2008
149
146
140
146
141
5.28 6.46 6.77 7.56 7.27
MAREZIGE « 10 nas. 1622 1212 1111 1074 1066
315
422
352
326
422
26.02 29.04 29.34 29.33 39.59
ŠMARJE « 11 nas. 2670 2196 2099 1984 2034
677
584
677
635
631
25.36 28.73 30.25 29.44 33.28
506
498
534
1182
609
GRADN
I > 4 nas.
79
118
86
118
96
9.98 15.76 16.10 15.61 23.69
ČRNI KAL * ISnas. 2522 1839 1749 1667 1656
259
225
236
259
221
10.27 12.02 12.86 14.16 15.64
1951 2562 2528 2582 2762
DEKANI • 5 nas.
967
967 1109 1164 1202
49.56 43.29 46.04 46.55 35.01
2855 3092 3218 3433 4219
ANKARAN t 6 nas.
995
995 1247 1419 1735
34.85 40.33 44.10 50.54 23.58
ŠKOFIJE « 4 nas. 2045 2348 2305 2412 2455
830
830 1148 1166 1239
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OBMOČJE
center
dele

ŠTEVILO PREBIVALCEV LETA
1961 1971 1978 1981

40.59
1727
700
40.53
SKOCJAN * S naselij 1643
577
35.12
SEkEDELA * 3 MS. 872
VANGANEL * 3 nas. 454
182
40.09
PRI DVOR 13 nas.
1108
519
46.84
SALARA t 8 nas
1877
471
25.09
OSP t 3 nas.
647
250
38.64
HRVATINI t 4 nas.

48.89
1722
896
52.03
1556
321
20.63
947
416
203
48.8»
980
489
49.90
1934
280
14.48
529
250
47.26

50.59
1669
848
50.81
1957
381
19.47
1176
448
246
54.91
985
538
54.62
2312
267
11.55
534
250
46.82

51.37
1574
870
55.27
2056
357
17.36
1242
484
292
60.33
976
553
56.66
2595
355
13.68
505
250
49.50.
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1986
33.81
1722
700
40.65
2292
577
25.17
1346
524
182
34.73
1242
519
41.79
2836
299
10.54
482
250
51.87

Zanimiv primer je na novo nastala gravitacija v Šalaro, novo naselje z oskrbo.
Iz največ naselij hodijo v trgovino z mešanim blagom na avtobusno postajo k
frizerju in k mehaniku ter kleparju.
V območjih ob meji in v širšem urbanem zaledju tudi ni takega
populacijskega upada. To so Škofije, Hrvatini, Vanganel ipd. Zelo rahlo je
zaledje Črnega Kala, Marezig, pač pa se je vsestransko okrepilo zaledje
Gračišča, skozi katerga vodi cesta na tunel pod Učko in na Reko. V nasprotju z
Gračiščem, ki je bil pred dvajsetimi leti še opredeljen kot subcentralna vas pa
je Gradin ostal v popolnem zatišju in izgubil skoro vso prvotno oskrbo in se
usmeril na Gračišče.
Na koncu lahko zaključimo da tako kot na drugih področjih razvoja tudi
ba področju oskrbe stanje v prostoru po spremembah po vojni še ni ustaljeno.
Vzorec oskrbe je precej modificiran in prvotnega usklajenega stabilnega
omrežja lokalnih središč verjetno ne bo mogoče vzpostaviti, čeprav se v
novejšem času več pozornosti posveča notranjosti. Tudi novejša tehnologija
oskrbe, potujoča oskrba ni več striktno navezana na centralno lokacijo.
Ravnotežja, ki ga je imela spontana gravitacija v lokalne centre v prvotni
obliki ne bo več. Tu se odpira za geografe novo zanimivo področje
raziskovanja. Kaj se zgodi v naseljeni pokrajini, ki doživi take pretrese kot jih
je naša obala in njeno neposredno zaledje? Ne gre samo za vprašanja kako se
bo izoblikovala mreža oskrbe ob novi mobilni tehnologiji ponudbe ampak za
vprašanja kakšne geografsko pokrajinske spremembe bo v klasično
mediteransko pokrajino prinesel živelj, ki je prišel iz popolnoma drugačnega
kulturnega okolja n. pr. iz panonskega. Ali lahko pričakujemo nastanek nove
kulturne pokrajine drugačne od mediteranske. Ali pa ne bo prišlo do
prekinitve v mediteranski podobi pokrajine. To so vprašanja za raziskovanje
geografov.
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UDK 628.1(497.12-15)=863
OSKRBA Z VODO V KOPRSKEM PRIMORJU
Mitja Bricelj, Irena Rejec Brancelj
Tradicionalna vodna oskrba v Koprskem primorju je slonela na uporabi
površinske, talne in padavinske vode. Vse tri oblike so se med seboj
povezovale in prepletale. Njihova množičnost pa ni mogla nadomestiti skromne
izdatnosti v sušnem obdobju. Sodobna oskrba, z rižanskim vodovodom, temelji
na enem samem avtohtonem vodnem viru, ki ima zaledje v sosednji kraški
regiji. Vendar le -ta, zaradi potratne porabe vode in velikih izgub (40 %) v
vodovodnem omrežju, ne zadošča več. Iskanje novih virov pa ob takšnih
razmerah postaja nesmotrno, ekološko in ekonomsko vprašljivo.
Posledica gospodarskega razvoja Koprskega primorja v zadnjih desetletjih
se odraža tudi v izraziti zgostitvi prebivalstva. Po številu prebivalcev na
kvadratni kilometer (glej tabelo), se občini Izola in Piran, uvrščata takoj za
ljubljanskimi občinami. V ozkem in le 32 km dolgem obalnem pasu so
s k o n c e n t r i r a n e različne gospodarske dejavnosti. Osnova za nastanek in
delovanje te aglomeracije, danes usmerjene predvsem v industrijo, promet in
turizem, so zadostne količine pitne vode.
Predstavitev regije
Koprsko primorje je flišna regija, edina med slovenskimi pokrajinami, ki
ima submediteransko podnebje. Le-to se odraža v milih zimah, vročih in
sorazmerno suhih poletjih. Letna količina padavin znaša okoli 1000 mm in se z
oddaljevanjem od obale povečuje (v obdobju 1951 - 1980: Koper 1051 mm in
Kubed 1301 mm). Padavine so preko leta neenakomerno razporejene, s
primarnim viškom jeseni (oktober, november) in sekundarnim zgodaj poleti
(junij). Večina poletnih padavin pade v obliki ploh oz. kratkih in intenzivnih
nalivov. Vrednosti potencialne evapotranspiracije kažejo na vlažnostni
primanjkljaj od maja do avgusta. Sončno in jasno vreme v poletnih mesecih še
pripomore k poletni suši, ki je pogosta junija, julija in avgusta, in ki prinaša
težave tudi v vodni oskrbi.
Na flišnih tleh so bile ugodne razmere za razvoj normalne rečne mreže.
Glavni vodni žili tega območja sta Rižana in Dragonja, ki odmakata večji del
obravnavane regije. Poleg njiju je omembe vredna le še Badaševica. Rižana je,
zaradi svojega kraškega povirja, pravzaprav edini stalni vodni vir na tem
območju, pomemben tudi za vodno oskrbo. Dragonja in Badaševica ter ostali
manjši pritoki imajo povsem drugačen - hudourniški značaj. Ob dežju se
njihove struge hitro napolnijo z vodo, ki tudi hitro odteče, tako da v poletnem
času skoraj popolnoma presahnejo. Najmanjši opaženi pretoki ob izlivu so bili,
v obdobju 1926 - 1965, na Badaševici 10 l/s, na Dragonji 40 l/s in Rižani 120
l/s. Podoben vodni režim imajo tudi, sicer številni, izviri v Koprskem primorju.
Majhna izdatnost teh izvirov se ob suši še zmanjša in veliko jih sploh presahne.
Ob takšnih naravnih razmerah postane vodna oskrba v poletnih mesecih pereč
problem.
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Tradicionalne oblike vodne oskrbe
Tradicionalna vodna oskrba v Koprskem primorju je poznala tri oblike
oskrbovanja z vodo in sicer s površinskimi vodami, talno in padavinsko vodo.
Značilno je bilo povezovanje posameznih oblik in njihovo prepletanje. Tako se
je eno gospodinjstvo oskrbovalo iz več virov hkrati - s pitno vodo na izviru,
zalivali in prali so z deževnico in živino napajali na kalih oz. "pučih". Poletna
suša je lahko povzročila spremembo načina oskrbe in tako so se gospodinjstva,
ki so se sicer oskrbovala z vodo iz vodnjaka s talno vodo, preusmerila k bolj
oddaljenim izvirom. Pri tradicionalni vodni oskrbi je bila poraba vode majhna,
od 25 - 50 litrov na osebo na dan, največji porabnik na podeželju je bila
živina. Majhna poraba je razumljiva, saj je bilo prinašanja vode z oddaljenega
izvira naporno delo, in zato tudi odnos do vode drugačen kot danes.
Oskrbovanje s površinskimi vodami predstavlja v Koprskem primorju
najstarejšo obliko vodne oskrbe. Številni izviri in potoki so bili pomemben
vodni vir in so oskrbovali velik del naselij s pitno vodo. Največji problem pri
tem je bila njihova majhna izdatnost - komaj nekaj litrov na sekundo in
pogoste presušitve v poletnem času. Zaradi majhne porabe je vendarle po
večini bilo tudi v poletnem času vode dovolj, le bolj oddaljena je bila ter več
časa in dela je zahtevala. Številni lokalni vodovodi so se naslonili na najbolj
izdatni bližnji vodni vir. Po podatkih ZVSS je v Koprskem primorju danes 17
lokalnih vodovodov, od tega 11 v občini Koper. Z vodo iz, lokalnih vodovodov
se oskrbuje 7% prebivalcev. V okolici vasi je bilo često več zajetih izvirov in
ob zajetjih so bila urejena korita za napajajnje živine in pranje. Vaščani so
skupno skrbeli zanje in za dovozne poti. Večina zajetij je danes opuščenih, le
redka se še uporabljajo in še ta, zaradi nevzdrževanjr, hitreje presahnejo.
Zadnji sistematični popis vodne oskrbe je iz leta 1971 in zajema čas pred
izgradnjo višinskega vodovoda. Pokaže nam (glej tabelo), da se je s
površinskimi vodami oskrbovalo v Koprskem primorju okoli 6% gospodinjstev,
vendar pa v to skupino niso zajeta gospodinjstva, ki so Imela iz izvira speljan
hišni ali vaški vodovod in so bila kar številna.
Druga stopnja v razvoju vodne oskrbe, v Koprskem primorju splošno
razširjena, je bilo oskrbovanje z vodo iz vodnjakov. Glede na izvor vode
obstajata dva tipa vodnjakov in sicer vodnjaki na izvirno in cedilno pronicujočo vodo. Slednjih je bilo veliko več, vendar so bili tudi najprej
opuščeni. Vodnjaki na izvirno vodo dosežejo ali presekajo vodonosno plast in
večino vode predstavlja ta t.i. izvirna voda, le manjši delež je cedilne vode.
Najbolj globoki in izdatni so bili ponavadi vaški vodnjaki, ki so imeli tudi ob
suši še dovolj vode. Vodnjaki na cedilno vodo so bili pogosti na njivah in v
vinogradih, pa tudi v gospodarskih poslopjih. Uporabljali so jih za napajanje
živine, za pranje in zalivanje. Vzrok za to je bila slabša kakovost vode od tiste
v vodnjakih na izvirno vodo. Bili so številni, saj jih je ena kmetija lahko imela
po več hkrati. Z vodo iz vodnjakov se je leta 1971. oskrbovalo še okoli 7%
gospodinjstev, največ v občini Koper, 14,7%. Popis iz leta 1981 navaja pod
kategorijo vodnjaki tudi kapnice in druge rezervoarje. Na podlagi tega smo
izračunali, da pride na kvadratni kilometer v Koprskem primorju, 10,1 vodnih
virov oz. 1 na 32 prebivalcev ali 1 na 11 gospodinjstev. To nam kaže veliko
gostoto vodnih virov v Koprskem primorju. Naj na tem mestu omenimo še
puče - različno velike, plitve kotanje, izkopane v tleh in sicer v bližini vasi in
na poljih. Kmetje so jih uporabljali za napajanje živine.
Najmodernejša oblika vodne oskrbe v obravnavani regiji, če izvzamemo
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rižanski vodovod, predstavljajo kapnice. Močneje so se uveljavile v zadnjih 20
- 30 letih in sicer bližje urbanim središčem, kjer še ni bilo vodovoda. Po
podatkih iz leta 1971 se je z vodo iz kapnic - cistern oskrbovalo 1,3%
gospodinjstev. Kapnic je bilo v Koprskem primorju, po podatkih ZVSS iz leta
1986, čez 3000. Njihova skupna prostornina je bila okoli 44000 m 3 , kar
ustreza npr. 3-dnevni količini vode za oskrbo Koprskega primorja z vso
potratno industrijo.
Tradicionalni vodni viri so bili z izgradnjo vodovoda obsojeni na propad.
Številne vodnjake so ljudje zasuli ali drugače uničili, zanemarjeni nekdaj
zajeti izviri so postali neuporabni, še najbolje so se ohranile kapnice. Nekdanji
vodni viri so ob sodobni obliki oskrbe povsem izgubili svoj pomen.
Aktualna oskrba z vodo
Industrializacija in urbanizacija po drugi svetovni vojni sta bili zasnovani
na zajetem izviru Rižane (90 l/s) in omrežju rižanskega vodovoda (zgrajen 1.
1935), ki še danes oskrbuje z vodo vse tri obalne občine. Z izgradnjo vodovoda
je poraba vode nenehno rastla in večale so se potrebne količine zajete vode. L.
1961 so zajeli že 180 1 vode na sekundo oz. popolnoma pretočili nizke vode
izvira Rižane v vodovodno omrežje. L. 1965 so na Hrvaškem zajeli še izvire
Bužini in Gabrijeli pri Sečovljah (100 l/s) ter se 1. 1971 povezali še z istrskim
vodovodom - zajetje Gradole ob Mirni (220 l/s). Danes rižanski vodovod
napajajo trije vodni viri, dva od teh sta na Hrvaškem.
Z vidika sodobne oskrbe z vodo, je življenje in gospodarjenje na današnji
stopnji razvoja v Koprskem primorju zasnovano predvsem na alohtonih vodnih
virih. Le-ti imajo večino povirij in izvirov izven obravnavane regije,
količinski delež vode pa v rižanskem vodovodu presega 60 %. Tako zasnovana
oskrba z vodo pomeni za Koprsko primorje močno snovno (količinsko in
kakovostno) in ekonomsko (cena vode) povezanost in odvisnost od sosednje
kraške regije. Ta zveza se še krepi, saj naj bi poraba vode leta 1995 znašala že
700 l/s ali kar za 40 % več, kot 1. 1985 (500 l/s).
Delež prebivalcev oskrbovanih z vodovodom po občinah, prikazuje tabela
1 in kot vidimo, Koprsko primorje v celoti ne odstopa od slovenskega
povprečja, ki je bilo 1. 1988 76 %. V 1. 1986 je bilo v Koprskem primorju
prodanih preko 7 milj. m 3 vode. Od tega znaša poraba vode v gospodinjstvih
in industriji po 40 % in v turizmu okoli 12 %. Razlika gre na račun zdravstva
in upravnih služb. Značilen je velik sezonski porast porabe vode v mesecih
junij, julij in avgust, predvsem po zaslugi turizma. Porabljena količina vode se
v primerjavi z mesecem februarjem oz. marcem poleti podvoji. Turistični
kompleks Bernardin je med največjimi porabniki vode v regiji in hkrati primer
turističnega razvoja, ki v tako regijo ne sodi. Med največjimi porabniki v
industriji pa so "Luka", "Delamaris" in "Iplas". Vendar je potrebno opozoriti,
da je bilo zajete vode, v obravnavani regiji, skoraj še enkrat toliko. V
Koprskem primorju namreč znašajo izgube v vodovodnem omrežju okoli 40 %.
Nastajajo zaradi dotrajanosti starega vodovodnega omrežja in zaradi sistema
prečrpavanja.
Velika in še zmeraj naraščajoča poraba vode v Koprskem primorju sili k
iskanju novih in izdatnih vodnih virov. To je povezano z novimi načrti, npr.
zajetje Javorniškega toka v Malnih pri Planini, kjer bi prišlo do pretočitve iz
črnomorskega v jadransko povod je in površinske akumulacije Padež ali Rižana
z visokimi pregradami. Ti načrti so še prevečkrat zasnovani kolonialistično, saj
njihova izvedba zahteva agresivne posege (od raziskav do izgradnje), ki imajo
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težko predvidljive posledice za okolje, zlasti na krasu.
Sodobna oskrba z vodo je zasnovana na izdatnih in stalnih vodnih virih,
teh pa v regiji zaradi potratne porabe že primanjkuje. Menimo, da bi ta
primanjkljaj bil znatno manjši, ob upoštevanju regionalnih specifičnosti, ki so
v skromnih, a številnih lokalnih vodnih virih in v povezavi s tradicionalno
obliko vodne oskrbe.
Zaključek
Pri snovanju vodne oskrbe v Koprskem primorju, kaže v prihodnosti bolj
upoštevati tudi količinsko skromne, vendar številne vodne vire, s sistemom
lokalnih vodovodov, vodnjakov in kapnic. Njihova ponovna usposobitev in
posodobitev bi lahko popravila kakovost oskrbe z vodo vsaj na podeželju in
tako v pretežnem delu leta ustrezno razbremenila osrednje vodovodno omrežje.
Ponovna uporaba, v zadnjem desetletju zanemarjenih vodnih virov, bi pri
prebivalcih povečala skrb za varovanje lastnega okolja. S takim ravnanjem bi
se zmanjšala zdaj popolna odvisnost od osrednjih zajetij, ki so že organsko
onesnažena, preti pa jim še znatna nevarnost kemičnega onesnaženja. Samo v
kraškem povirju Rižane, v občini Ilirska Bistrica in Sežana, je na neprimeren
način shranjenih čez 10 000 ton posebnih odpadkov, 42 črnih odlagališč in
osrednja odlagališča. Zajetje močno ogroža tudi promet po cesti in železnici, ki
je z vidika varovanja izvira izrazito neprimerno speljana tik nad zajetjem.
Kakovost vode osrednjega vira zmanjšuje stalno kloriranje, večletno uživanje
take vode povečuje možnost obolevanja na prebavilih.
Iskanje novih, bogatih vodnih virov ob tako potratni rabi vode, ko znašajo
izgube v vodovodnem omrežju rižanskega vodovoda okoli 40 %, postaja
zmeraj manj smotrno. Gre namreč za izredno drago dejavnost, ki hkrati
zmanjšuje naravno ravnotežje. V pokrajini, kjer vodo odvzemamo, se pojavlja
primanjkljaj kjer jo uporabljamo pa se močno povečajo količine onesnažene
vode.
Primer oskrbe z vodo v Koprskem primorju kaže, kako drago in zmeraj
bolj negotovo je vzdrževanje gospodarskih dejavnosti, ki snovno in energetsko
niso prilagojene naravnim razmeram v pokrajini.
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Tabela 1 : Nekatere značilnosti prebivalstva in vodne oskrbe v Koprskem
primorju.
KOPER
p o v r š i na
271
(km2) 1
število prebivalcev
45410
( 1 . 1988) 1
167.6
g o s t o t a p r e b i v a l cev/km2 1
o s k r b a z j a v n i m vodovodom
8555
( š t e v i 1 o gospodinj s tev) 2
oskrba z vodnjakom
(število gospodinjstev) 2
1622
oskrba iz kapnic
(število gospodinjstev) 2
171
o s k r b a s p o v o r š i n s k o vodo
(število gospodinjstev) 2
708
š t evi1 o kapni c 3
2299
š t e v i l o vodnjakov 3
78
š t e v i l o l o k a l n i h vodovodov 3
11
delež prebivalcev oskrbovani
z vodovodom ( 1 9 8 6 ) 3
72. 0
delež prebivalcev oskrbovani
i z l o k a l n i h vodovodov 3
4. 8
Vir:

1

Statistični letopis ..., 1990;

2

PIRAN

IZOLA

45

28
13740
490.7

16867
374.8

2967

3573

82

145

29

58

178
223
51
4

247
599
0
2

83. 0

66. 4

8. 9

7.1

Popis ..., 1972; 3 Kataster ..., 1986.
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UDK 504.06:62(497.12-15)=863
INDUSTRIJSKI OBRATI
KOPRSKEGA PRIMORJA

IN

NJIHOV

VPLIV

NA

OKOLJE

Metka Špes
V prispevku poizkušamo opredeliti vlogo posameznih industrijskih obratov pri
degradaciji okolja v Koprskem Primorju. Pri tem se je pokazalo, da
industrijske emisije tako po količini, kot svoji sestavi, pa tudi načinu
odstranjevanja ne sodijo med največje onesnaževalce tega okolja. Za večino
industrijskih obratov lahko trdimo, da je nesmotrno njihovo lociranje v ozkem
obalnem pasu (razen tistih, katerih delovanje je neposredno vezano na bližino
morja), kjer je močan pritisk tudi ostalih dejavnosti (turizem, promet, bivanje).
S skupnimi negativnimi vplivi oziroma sovplivi teh dejavnosti, pa se že
sprožajo tudi ekološki konflikti, ki se kažejo predvsem pri velikih količinah
odplak in onesnaževanju obalnega morja.
Dosedanji (predvsem povojni) prostorski in družbeni razvoj obalnih občin,
ki je na eni strani povzročil velik pritisk raznoterih dejavnosti na ozek
priobalni pas, na drugi strani pa je v zaledju ostajal neizkoriščen domala ves
naravni potencial, sproža tudi vrsto ekoloških konfliktov. Danes sta uvrščeni
območji Izole in Kopra že v III. kategorijo onesnaženosti zraka, kar pomeni, da
je zrak onesnažen nad dovoljeno, vendar pod kritično mejo, območje Pirana pa
je v II. kategoriji (zrak je onesnažen pod dovoljeno mejo). Višje koncentracije
škodljivih primesi so v ozračju priobalnega pasu (od Dekanov do hrvaške
meje), kjer so predvsem v poletnem času, večje količine emisij od gostega
avtomobilskega prometa, v zimskem času povišujejo imisijske koncentracije
individualna kurišča, preko celega leta pa še industrijski obrati. Obalno morje
onesnažujejo industrijske odplake, luške dejavnosti, gost ladijski promet
predstavlja nenehno potencialno nevarnost, velik delež pa prispevajo tudi
neprečiščene komunalne odplake. Splošno onesnaženje Tržaškega zaliva pa
povečujejo še pritoki iz Padske nižine in dejavnosti na italjanski strani zaliva.
Ob teh akutnih, čeprav še ne neobvladljivih problemih onesnaženosti okolja v
ozkem obalnem pasu, se odpira tudi vprašanje nadaljnjega razvoja turizma in
pridobivanje hrane (npr. gojenje školjk), to je dejavnosti oziroma porabnikov
prostora, ki na eni strani same povečujejo onesnaženost okolja (tekoči in trdni
odpadki, kemizacija okolja), na drugi strani pa je njihova učinkovitost in
atraktivnost tesno povezana s čistim okoljem.
V prispevku pa želimo opozoriti predvsem na vlogo industrijskih obratov
pri degradaciji okolja. Med vsemi industrijskimi obrati v treh občinah (Koper,
Piran, Izola) je le manjši delež tistih, katerih delovanje je tesneje vezano na
bližino morja (možnost proizvodnje hrane v morju, ladjedelništvo, navezanost
na morje kot najcenejšo transportno pot). Za ostale pa je izgradnja v
neposredni bližini obale nekoristna, nepotrebno pa je tudi njihovo ekološko
obremenjevanje tega prostora. Po podatkih naše ankete zavzemajo tovarniški
kompleksi 75 ha, od tega največ Drogina obrata Soline in Začimbe. S pomočjo
posebne ankete* v 23 industrijskih obratih smo namreč zbrali vse potrebne
podatke o delovanju le-teh, njihovih energetskih potrebah, predvsem pa o
njihovih emisijah in s tem negativnih vplivih na različne pokrajinotvorne
* ankete je opravila Mirjam Požeš, strokovna sodelavka Inštituta za geografijo.
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elemente. Ob tem je potrebno opozoriti, da so podatke posredovale strokovne
službe posameznih delovnih organizacij in je njihova objektivnost odvisna od
razumevanja problematike ter javnosti podatkov, pa tudi od želje prikrivanja
ekoloških problemov.
Med
anketiranimi
prevladujejo obrati
kemične, kovinske in
živilsko-prehrambene industrije, med slednjimi so tudi edini trije, katerih
dejavnost sega že v čas pred II. svetovno vojno. Glede na tehnologijo je kar 7
organizacij svojo proizvodnjo označilo z zastarelo, nadaljnje 4 za staro, osem
jih je proizvodnjo moderniziralo, 4 pa so sodobne - relativna tehnološka
zaostalost pa ima neposredne (večje količine emisij) in posredne (energetska
potratnost) negativne vplive na okolje. Obravnavane industrijske delovne
organizacije porabijo letno 61321 MWh električne energije, največji porabnik
je Iplasov obrat AFK (Dekani), sledijo pa Inmot (bivši Tomos), Mehanotehnika
ter Cimos in Delamaris. Med energetskimi viri se poleg kurilnega olja pojavlja
še plin, Iplasovi obrati pa koristijo letno 45190 ton pare iz lastne kotlarne (ob
uporabi 3028 t mazuta, kjer nastajajo tudi pomembnejše emisije SO 2 , vendar
meritev o tem še ni).
Premog kot energetski vir je iz obravnavanih industrijskih obratov povsem
izrinjen in s tem so se bistveno zmanjšale emisije SO 2 in dima. Ob tem naj
opozorimo še na to, da je razvrstitev krajev (po republiškem odloku) v
območja onesnaženosti zraka izračunana iz podatkov o imisijah SO 2 in dima.
Koncentracije le-teh pa so predvsem zaradi zmanjšanih industrijskih emisij in
ugodne geografske lege na območju Kopra in Izole nižje od maksimalnih
dovoljenih, kar bi zadoščalo za uvrstitev teh krajev v II. kategorijo
onesnaženosti. Vendar pa so v ozračju Koprskega Primorja še druge škodljive
primesi (NOx in svinec, prah od prometa in organske emisije), zato sta
omenjeni območji še vedno razvrščeni (po republiškem odloku) v III.
kakovostni razred.
Vodo, ki jo industrijski obrati rabijo v tehnološkem postopku, za hlajenje
oziroma kot sanitarno vodo, črpajo v celoti iz javnega vodovoda, izjema so le
Droga (Izola), ki 4 % potrebne vode pridobiva iz lastnega vodovoda,
Iplas-AFK 79 % potrebne vode iz Rižane, KIO in Ladjedelnica Izola pa si
delno pomagata še z vodo iz lastnega vodnjaka. Glede na razmeroma velike
potrebe po vodi in znanih problemih tega območja zaradi pomanjkanja pitne
vode, je izključna navezanost industrijskih obratov na vodo iz javnega
vodovoda neracionalna.
Žev uvodu smo opozorili na težave pri zbiranju objektivnih in točnih
podatkov, oziroma različni interpretaciji le-teh. V tabeli so zato ilustrativni
podatki o letni porabi vode, na eni strani tisti, ki so jih posredovale posamezne
delovne organizacije, na drugi strani pa so podatki Zveze vodnih skupnosti (za
potrebe izračunavanja vodnega prispevka).
Kljub temu, da naj bi bili podatki za isto časovno obdobje, prihaja do
nerazumljivo velikih razlik, večinoma pa je po podatkih ZVS poraba vode
večja. Največji porabnik vode je izolski Delamaris, na drugem mestu je Inmot,
med večjimi pa so še Iplas-AFK, Ladjedelnica Izola ter Droga-Argo (glej
tabelo!). Za oceno in izračunavanje onesnaževanja vode v posameznih
industrijskih obratih smo uporabili "Navodila o načinu preračunavanja količine
onesnažene vode in stopnje onesnaženosti v PE (populacijske ekvivalente) Ur. 1. SRS 21/ 1972), za primerjavo pa navajamo še vrednosti PE, ki jih za
posamezne obrate navajajo v materialih ZVS. Tudi pri teh podatkih prihaja
ponekod do večjih razlik. Očitno pa je tudi, da za nekatere industrijske panoge
(predvsem kovinarske in specifične redke dejavnosti
ladjedelnico, soline,
itd.) omenjena navodila niso ustrezna in je težko vrednotiti onesnaževanje
vode.
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Po podatkih Zveze vodnih skupnosti (ZVS) obravnavani industrijski obrati
obremenjujejo okolje z 71362 PE. Po naših izračunih, ki se večinoma nanašajo
na enoto proizvoda pa je kljub temu, da so izpuščeni obrati, kjer je bil izračun
zaradi pomanjkljivih navodil oziroma podatkov nemogoč, skupna vrednost PE
višja in znaša 162158. Ne glede na te razlike, pa je vrstni red večjih
onesnaževalcev enak. Med delovnimi organizacijami, ki okolje najbolj
onesnažujejo gre izpostaviti Lamo (Dekani), izolski Delamaris, koprski Inmot,
Iplasova obrata Mehčala in Polikol ter Mehanotehniko.
Kljub temu, da količina in sestava industrijskih emisij (v vseh treh
agregatnih stanjih) na obravnavanem območju še ni kritična in neobvladljiva,
opozarjamo na nekatere ekološke probleme tistih delovnih organizacij, ki
kažejo negativne vplive na okolje.
Od treh Droginih obratov velja omeniti izolski Argo, ki ima letno 75 ton
trdnih odpadkov, ki jih odvažajo na komunalno odlagališče, 26000 m 3
onesnaženih odplak ter 30 ton SO 2 .
Delamaris del trdnih odpadkov, predvsem ribjih, predeluje v ribjo moko in
s tem povzroča smrad, ki je zaznaven v okolici tovarne. Tekoče odplake (preko
200 000 m 3 letno) pa preko čistilne naprave spuščajo v kanalizacijo in s tem v
morje. Vendar omenjena čistilna naprava še vedno ne dosega zahtevane stopnje
prečiščevanja. Ob njenem popolnem delovanju bi odstranili tudi problem
prekomernega izločanja maščob. Večji del industrijskih čistilnih naprav, razen
tiste v Iplasovi Polisintezi, je namreč neustreznih in odplak ne prečistijo do
stopnje, ko bi se le-te lahko izlivale v kanalizacijo oziroma morje.
Izolska ladjedelnica "proizvaja" letno tudi preko 400 ton trdnih odpadkov,
ki jih odvažajo na Dinos, bolj neugodno pa je odstranjevanje 400 m 3 odplak,
ki jih le mehansko očistijo pred iztokom v kanalizacijo. Zastarelo čistilno
napravo bo potrebno zamenjati, saj sedanje odplake predstavljajo nenehno
potencialno nevarnost za prekomerno onesnaženje priobalnega morja. Redno,
vsak mesec spremljajo sestavo in količine odplak, dvakrat letno pa tudi
plinaste emisije.
Med Iplasovimi delovnimi organizacijami v Dekanih je ekološko najbolj
problematičen obrat AFK s 110 tonami trdnih odpadkov in 80 000 m 3 /h
odpadnih voda. Neprimerna deponija gošče z maleinsko kislino na tovarniškem
dvorišču čaka rešitev v širšem, republiškem obsegu. Odpadne vode pred
izlivom v Rižano prečistijo (mehansko in organsko). Negativni vplivi tega
industrijskega obrata se kažejo tudi pri onesnaževanju zraka z SO 2 in drugimi
škodljivimi snovmi (organska topila). Strokovne službe redno spremljajo
onesnaževanje vode, občasno pa tudi zraka. Poleg tega se kaže vpliv obrata še
v smradu, ki ga je zaznati v širši okolici.
V Dekanih je še tovarna Lama, ki ima letno 80 ton galvanskega blata, tega
pošiljajo v opekarno v Ptuju in 50 ton ostalih trdnih odpadkov. 110 000 m 3
odplak preko čistilne (neustrezne) naprave spuščajo v Rižano. Odpadne vode iz
Lame vsebujejo tudi preveč težkih kovin. Po podatkih te delovne organizacije,
strokovne službe redno spremljajo kvaliteto vode, zraka in tal in tako sproti
opozarjajo na prekomerno onesnaževanje.
Tovarna Imont (bivši Tomos) onesnažuje zrak z letno emisijo 70 ton SO 2
in 60 ton organskih topil. Podobne tehnološke odpadne vode kot Lama, ima
tudi Imont, vendar so le-te še "obogatene" z odplakami lakirnice. Čistilna
naprava kaže vrsto pomanjkljivosti, poleg tega pa nanjo sploh niso izpeljane
vse količine odpadnih vod. Občasno, to je vsake tri mesece kontrolirajo sestavo
teh odplak in občasno tudi plinaste emisije.
Skupna značilnost obravnavanih industrijskih obratov je v tem, da se
negativni učinki njihovega delovanja kažejo predvsem pri velikih količinah
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odplak, ki pred izlivom niso zadovoljivo prečiščene. Omenimo samo primere
dveh čistilnih naprav v Kopru. Ankaranska čistilna naprava deluje zadovoljivo
le izven turistične sezone, vendar nima pravega pozitivnega učinka, ker se
odplake izlivajo v morje takoj pri obali. Centralna čistilna naprava pa dosega
manj kot 5 % čiščenja, kar se negativno odraža na kvaliteti vode v spodnjem
delu Rižane in Severovzhodnem delu Koprskega zaliva. Skoraj neprečiščene
komunalne odplake, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami Lame, Iplasa in
Mlekarne degradirajo Rižano in morje do 4. kakovostnega razreda, dno morja
pa je zaradi velikih količin organskih snovi skoraj mrtvo (Pečan, 1989).
Anketa za industrijske obrate, 1990, IGU, Ljubljana
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 1988, Prikaz stanja
in problemov na področju varstva okolja in urejanje prostora v
skupnosti obalnih občin Koper, Izola, Piran, Naše okolje 1-2/1988,
Ljubljana
Breda Pečan, 1989, Kako zaščititi morje in obalo, Slovenija 1988, Ljubljana
Jože Štirn, 1989, Varstvo obalnega morja in okolja v Primorju, Slovenija 1988,
Ljubljana
Poročilo o stanju okolja v SR Sloveniji, Poročevalec Skupščine SR Slovenije
5/1990, Ljubljana
Zveza vodnih skupnosti Slovenije, 1989, podatki o porabi vode in PE,
Ljubljana
HMZ, podatki o onesnaženosti zraka v Sloveniji
Tabela: Industrijski obrati Koprskega Primorja in njihov vpliv na okolje
leto
izgrad,
Ind.obrat
DROGA-Soline, Portorož cca 600 let
1960
DROGA-Začimbe,Portorož
1986
MEHANO-kovin.izd.Lucija
1951
proizv.igrač,Izola
1972
OPREMA,Izola
1910
DROGA-ARGO,Izola
1880
DELAMARIS, Izola
1948
LADJEDELNICA, Izola
1960
IPLAS P l a s l o v e n l , I z o l a
1975
IPLAS P o l i m e r , I z o l a
IPLAS Pol i s i nt eza(Dekani) 1973
1979
IPLAS-AFK,Dekani
1969
IPLAS Mehčala, Dekani
1958
IPLAS-IPOR,Dekani
1960
IPLAS-POLIKOL, Dekani
1953
LAHA,Dekani
1968
MLINOTEST-pekarna, Koper
Pekarstvo in slašč.,Koper 1970
1951
Soda, Koper
1955
KI0,Koper
1960
KTL-Valkarton, Koper
1972
CIMOS, Koper
1955
1NM0I, Koper

tehno- obseg š t .
l o g i i a (ha) zanosi.
s t a r a 160+10 20
moderna 18 ; 6 0
z a s t a r e l a 0,63 32
moderna 4,55 1400
1,8 '40
stara
moderna 2 , 0 ; 0 0
moderna 3 , 0 <61
stara
4 , 6 371
z a s t a r e l a 0,08 15
z a s t a r e l a 0,25 85
sodobna 0 , 2 5 22
sodobna 1 , 0 ' 0 0
moderna 0 , 2 3 30
z a s t a r e l a 0,2 110
moderna 0 , 2 5 45
sodobna 2 , 2 3 3 0
moderna 0 , 5 40
moderna 0 , 2 50
z a s t a r e l a 0,16 18
z a s t a r e l a 0,9 186
z a s t a r e l a 0,3 27
sodobna 7 , 0 \ W
stara
17,1 1640
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OSKRBA Z ENERGIJO
LETNA PORABA VODE
elektr. tur. osla(m3)
po anketi po ZVS
(M) olie(t) lo
DROGA-Soline
274
2000 1000
DROGA-Zači«be
135000 1(nafta) 8700 17159
791
VCHANO-kovia. izd. 286
26
2576 4247
proizv.igrač
5315 321
32205 60658
OPREMA, I zol a
1200
7000i3(les.odp. ) 2500 15717
DROGAA
-RGO
580
720000 l(nafla) 72000 108252
DELAMARIS
3664 1275
246600 338977
LADJEDELNICA
42
40000 66700
IPLAS Plast oveni 2726
1000 2002
IPLAS Poliier
390
4200 14000
IPLAS Poftsinleza 424
619 (para) 8438 7223
50490 224479
IPLAS-AFK
19198
30318 "
IPLAS Mehčala
1211
10374 "
9336 65578
IPLAS-IPOR
650 "
1514
5438 39253
IPLAS-POLI KOL
613
3235 "
16178 26757
LAMA
6800
110000 l(plin) 19000 233727
HINOTEST-pekarna
114,6
PEKARSTVO IN SLASC. 200 212
2500 SODA
36
1800 1979
1,4
KIO
473
30
3000 KTL-Valkarton
14
36
6840 CIMOS
5100
300 Kplin) 22500 17800
N
IMOT
10470 1388 731 t(olin) 210896 175813
-

-

POPUL.EKV.(PE) NEGATIVNI VPLIV NA OKOLJE
po po hrup prah dii sarad plin. S02
Ind.obral
ankeli ZVS
t 110
DROGA-Soline
DROGA-Začimbe
823
HEHANO-kovin.izd.
1111
proizv.igrač
5148
OPREMA
3822
DROGAA
-RGO
4440 2817
DELAMARIS
12804 10730
935
LADJEDELNICA
IPLAS Plaslorent
23
IPLAS Poliier
1056
IPLAS Polisinteza
776
345 231
IPLAS-AFK
IPLAS Mehčala 6578 6493
IPLAS-IPOR
2083
IPLAS-POLIKOL 16447 3000
83000 14904
LAMA
MLINOTEST-pekarna 40 235
PEKARSTVO IN SLASC. 50
329 1986
SODA
KIO
186
3289
KTL-Valkarlon
1850 842
CIMOS
32800 14237
N
I MOT
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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NEGATIVNI VPLIV NA OKOLJE predvidene ali «erijo
org. odpla-feta- ekološke onesnažeI nd. obrat
eni s. te liie izboljšate vanje
DROGA-Soline
DROGA-Zatibe
'
'
ffiHANO-kovin.izd.
-"- proizv.igrat
OPREMA
DROGAA
-RGO
DELAHARIS
'
'
LADJEDELNICA
IPLAS Plaslovenl
IPLAS Poliier
IPLAS Polisinteza
'
'
IPLAS-AFK
. . .
IPLAS Mehčala
'
'
'
IPLAS-IPOR
i PLAS-POLI KOL
'
'
LAMA
'
'
'
MLINOlEST-pekarna
PEKARSTVO IN SLASC.
SODA
KIO
.
.
.
KIL-Valkartoa
CIMOS
IMOT
'
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UDK
PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE OB LOCIRANJU INDUSTRIJE V
OBČINI KOPER
Igor Jurinčič
Dva glavna cilja naloge sta bila: izbrati primerna območja za lokacijo
industrije na teritoriju občine Koper in presoditi vplive nove industrije na
okolje v primeru dveh različnih strategij: velike in male industrije. Spoznanja
naj služijo kot osnova za strateško odločanje, kje in kakšno industrijo bomo
razvijali. Občina namreč primarno razvija terciarne dejavnosti: promet,
trgovino in turizem, ki so tudi republiškega pomena. Na te bi lahko
nepremišljeno locirana industrija vplivala zaviralno.
I
S soočanjem analize lokacijskih pogojev in faktorjev za lokacijo industrije
z analizo omejitvenih dejavnikov, kjer bi namestitev industrije neposredno
škodljivo vplivala na ekološke razmere in imela nezaželjene socio-ekonomske
posledice,smo izločili obsežne površine in večje število lokacij kot neprimerne.
Gre za prostorsko obremenjena in ranljiva območja, ki ne p r e n e s e j o novih
proizvodnih dejavnosti ali bi le-te pomenile nevarnost za degradacijo zemljišč
ali pa območja, kjer je njihova namembnost že opredeljena z odloki.
V postopku vrednotenja nismo nobenemu lokacijskemu pogoju ali faktorju
prisodili večje pomembnosti. Vsem smo prisodili enako težo. V literaturi, tako
domači (Vrišer, 1977) kot tuji (Departement of Trade and Industry, 1972;
IRER, 1984;) ne najdemo tehtnih razlogov, da bi posameznemu pogoju ali
faktorju prisodili različno težo. Manjše razlike v pomembnosti vsekakor
obstajajo.
Kriteriji vrednotenja posameznih lokacijskih pogojev in faktorjev so
razvidni iz tabel 1 in 2. Ker so različne narave (kvantitativni in kvalitatitvni),
bi potrebovali za njihovo absolutno oceno različne merske lestvice. Zato smo
jih podali v obliki rangov, kar nam je omogočilo njihovo medsebojno
primerjavo. Razvrstili smo jih v zaporedje po velikostnem redu, od največje
izmerjene vrednosti do najmanjše. Rezultati rangiranja ne pokažejo absolutnih
razlik med posameznimi lokacijami. Nedvomno pa je višje uvrščena lokacija
primernejša od lokacije z nižjim rangom.
Izbor primernih lokacij za industrijo je opozoril, da sc posamezni lokacijski
pogoji in faktorji znotraj občine razlikujejo. Različne kombinacije med njimi,
ob upoštevanju omejitvenih dejavnikov, oblikujejo tri značilne skupine lokacij
različne prostorske primernosti:
1. Obstoječa industrija, plansko predvidene (SDP in DDP) in primerne
lokacije: Dekani, Kolomban, Plavje, Pridvor in Zgornje Škofije blizu
prometnega vozlišča širšega regionalnega pomena-Kopra (luka, železnica in
magistralne ceste), z ugodnim dostopom do surovin, polizdelkov, domačega ter
tujega tržišča. So sredi poselitvenih območij, kjer stanuje glavnina delovne sile
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Tabela 1: Primerna območja za lokacijo industrije v občini Koper I.
Si.Naseljelokacija

Reg. Del. Centr. Geomor- Vodo- Naravna Vodo- Proael Eleki-Kanali-Tele- Avtob. Povr
raz- sila dejav- fologi- toki in kult. vod
ričRo zacija fon oddalj.sina
nosi i ja
dediščina
Žel. Ces. omrež.
od KP
+
I
1-Bel veder
fl
• 70 3.5
• 19 1 Tp.'
t
H ++
2-Boni ni
• 25 6
fl
•
7 1 Tp,'
+
+
3-Boršt
S
1
fl
- 13 1 Tp, +
• 40 21
+++
4-Dekani
S
2
fl
• 20 13
•
1 i RTp,« *
*
5-Gabrovi ca ++ ++
+ 7 1 V
al
• 40 15
•
S
H ++ +
6-Gažon
• 15 5
fl
•
7 r Tp,* *
t
++
H 2
*
7'Gračišče
al
+,v
- 12 r
• 50 15
+
+
8-Gradi n
1
fl
• 65 7
• 17 1 Tp,«
t
+
++
9-Hrastovlje t
al
- 40 13
+,v
1 Tp,'
t
t
S
10'Kocjančiči a H H
• 35 12
•
n r
fl
t
•
11 Kocjanči či bH H
fl
t 12 r
• 40 30
i
H +++
fl
12-Kolomban
• 12 1 Tp,'
• 35 11
t
H m
•t • r V
13'Kortine
al
• 30 4
t
H H
14-Koštabona
S
fl
• 13 1 Tp.'
• 35 a
«
++
++
15-Krkavče
fl
• 17 1 Tp,'
• 45 20
t
H H 2
16-Marezige
• 25 18
fl
• 11 1 Tp.'
t
++
H
17-Osp
al
• 40 40
•
9 1 Tp.'
•
s
•
+++ +++
fl
•
8 1 Tp,'
• 30 15
18-Plavje
+
++
++
• 30 54
19'Pomjan a
s
fl
• 13 1
+
H ++
• 40 22
20'Ponijan b
fl
• 15 1
i
+++
++
• 20 10
fl
•
6- r Tp,'
21-Pridvor
1
t
•
H ++
t 40 11
22-Puče
fl
• 15 1
+
+
+
t 40
8
s
fl
23-Iruške
- 15 1
• 25 6
fl
•
9 1 RTp, h *
24-Ze.Škof i je ++ + +H
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
1
2
fl
al
v
p
S

pojav obstaja
pojav ne obstaja
nanjše lokalno središče
lokalno središče
fliš
aluvialna ravnica
območje varovanja vodnih virov
območje občasnih poplav
območja arheoloških spomenikov
ter ostale naravne in kulturne
dediščine

-

; Zel.

oddaljenost od najbližje
železniške postaje v km
lokal na cesta
regionalna cesta
magistralna cesta
razdelilna transformatorska
RTp
postaja 110/20 kV
trans-ormatorska postaja
Ip
+
10/20 kV daljnovod
H
110 kV daljnovod
'
predvideno do I. 2000
Avtobusne oddaljenosti od Kopra v
minuUh trajanja vožnje
Površina območja v hektarjih
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Tabela 2: Primerna območja za lokacijo industrije v občini Koper II.
Si.Naseljelokacija

Reg. Del. Cenlr. Geomor-Vodo-Naravna Vodo- Proiel Eleki-Kanal i-Tele-Avl ob. PovrSku- Ran g
raz- sila dejav- fologHoki in kult. vod
rično zacija fon oddal j. § i na pa j
voj
nosi i
dediščina Zel. Ces. oirež.
od KP
4 Dekani
2 4
2
15 13 20.5 10.5 3
1 1.5 9.5 12 2.5 12.5107.5 1
13 Kortine 11.5 4 15.5 3 1
8.5 10.5 1.5 4.5 10.5 9.5 12 8 23 136 2
21 Pridvor 11.5 4
5
15 13
8.5 10.5 4
4.5 10.5 9.5 12 2.5 17 137.5 3
18 Plavje
2 4 15.5 15 13
8.5 10.5 8 16 10.5 9.5 12 8 10 142.5 4.5
24 Zg. Škofi je 2 4 15.5 15 13
8.5 10.5 9.5 16 1.5 9.5 12 5 20.5 142.5 4.5
6 Gažon
11.5 4 15.5 15 13
8.5 10.5 6
4.5 10.5 9.5 12 1 22 143.5 6
16 Marezige 11.5 14.5 2
15 13
8.5 10.5 11.5 16 10.5 9.5 12 5 8 147.5 7
17 Osp
11.5 14.5 15.5 3 2.5 20.5 10.5 9.5 16 10.5 9.5 12 16.5 3 155 i
12 Koloibaa 11.5 4 15.5 15 13
8.5 10.5 14 16 10.5 9.5 12 11 15.5 166.5 9
2 Boni si
11.5 14.5 15.5 15 13
8.5 10.5 6 16 10.5 9.5 12 5 20.5 168 10
11 Kocjanom bil.S14.S 15.5 15 13
8.5 10.5 14 4.5 21.5 9,5 12 16.4 4 170.511
14 Koštabona 11.514.5 15.5 15 13 20.5 10.5 17 16 10.5 9.5 12 11 1 176 12
7 Gračišče 11.5 14.5 2
3 23.5 8.5 22.5 14 4.5 21.5 9.5 12 22 10 179 13
S Gabrovica 11.5 14.5 15.5 3 2.5 20.5 10.5 6 16 10.5 9.5 12 16.5 10 181 14
10 Kocjančiči ali.5 14.5 15.5 15 13 20.5 10.5 11.5 4.5 21.5 9.5 12 11 14 183 15
15 Krkavče 11.5 14.5 15.5 15 13
8.5 10.5 22.5 16 10.5 9.5 12 21 7 186.516
9 Hrastovi je 22 14.5 15.5 3 23.5 8.5 22.5 1.5 16 10.5 9.5 24 16.5 12.5 189.5 17
19 Poljan a 11.5 14.5 15.5 15 13 20.5 10.5 17 16 21.5 21.5 12 8 2 190.5 18
22 Puče
11.5 14.5 15.5 15 13
8.5 10.5 20 16 21.5 9.5 12 16.5 15.5 198.5 19
20 Poijan b 11.514.5 15.5 15 13
8.5 10.5 20 16 21.5 21.5 12 16.5 5 201 20
8 Gradin
22 23
15 13
5
8.5 10.5 22.5 16 10.5 21.5 12 23 19 211.5 21
3 Boršl
22 23
5
15 13 20.5 22.5 17 16 10.5 21.5 12 16.5 6 220 22
23 TrniSke 22 14.5 15.5 15 13 20.5 22.5 20 16 10.5 21.5 12 16.5 18 237.5 23
1 Belvedur 22 23 15.5 15 13
8.5 10.5 24 16 10.5 21.5 12 24 24 239.5 24
in je zelo razvito omrežje servisnih dejavnosti. Imajo ugodne razmere za
oskrbo z večjimi količinami električne energije. Lokacije ob Rižani imajo še na
razpolago omejene količine tehnološke vode zaradi suše, ki nastopi v poletnih
mesecih in možnost odvajanja prečiščenih odplak vanjo. Ob Luki Koper je v
gradnji I. faza centralne čistilne naprave. Zaradi lege v najbolj obljudenem
predelu občine in blizu turističnega območja, ni dovoljena lokacija industrije z
negativnimi ekološkimi vplivi (voda, zrak, hrup). Obstoječa industrija pa mora
v čimkrajšem obdobju odpraviti moteče vplive ali uvesti ustreznejšo
tehnologijo (Iplas, Lama). Posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč so
dovoljeni le ob izjemnih primerih zaradi posebno atraktivne lokacije pod
pogojem, da so predhodno preverjene alternativne lokacije (s planskimi
dokumenti opredeljena Carinska cona ob/na nasutem Škocjanskem zatoku in
primerna območja za lokacijo industrije v občini Koper).
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2. Primerne lokacije v zaledju z ugodno prometno-geografsko lego ob
regionalnih cestah in/ali železnici in/ali vodotoku: Gažon, Gračišče, Hrastovlje,
Kocjančiči a, Kocjančiči b, Kortine in Osp. Imajo pa pomanjkljivo ostalo
infrastrukturno
opremo
(elektrika/
vodovod/kanalizacija).
V ožjem
potencialnem gravitacijskem zaledju so manjši kontingenti delovne sile kot pri
prejšnjem tipu. Z ustrezno ureditvijo javnega ali pogodbenega potniškega
prometa, bi izboljšali dostopnost do delovnih mest za dnevno migriranje večine
delovno sposobnega prebivalstva v občini. Opozarjamo da lokaciji Hrastovlje
in Gračišče ležita v II. varstvenem pasu izvira Rižane, kar bi zahtevalo
primerne varstvene ukrepe.
3. Ostale lokacije v zaledju s pomanjkljivo in manj kvalitetno
infrastrukturno opremo in slabšim prometno-geografskim položajem.
Kontingent delovne sile je skromnejši. Nimajo pa pomembnejših omejitvenih
dejavnikov, razen posameznih območij naravne in kulturne dediščine. Z
ureditvijo nekaterih lokalnih cestnih odsekov bi zelo izboljšali pogoje za
dnevno migriranje delovne sile iz sosednjih KS in povezali med seboj periferna
območja. Primerne so za male in kvečjemu srednje velike obrate.
II
Kot primer presoje vplivov industrije na okolje, lahko navedemo bilance
tovrstnih študij za različne projekte, ki potekajo v ZDA in drugih razvitih
državah že dobro desetletje (Sorlini & Vittadini, 1987;). Za države EGS je tak
postopek od sredine 1.1988 obvezen.
Termin okolje v tem primeru zajema kompleks fizičnih, ekonomskih,
socialnih, kulturnih in estetskih faktorjev, ki zadevajo posameznika in
skupnost ter odločilno opredeljujejo obliko, karakter, odnose in razvoj
pokrajine.
Postopek presoje vplivov na okolje, predstavlja ustrezno obliko nadzora in
varovanja posameznih neobnovljivih naravnih virov. Hkrati je integriran sistem
analize med dejavniki okolja in vplivi projekta v takšni meri, da je možno
soočiti različne alternative in seveda varianto o morebitni nerealizaciji
projekta.
Pri tem so razvili in uporabili različne metode: checklist, matrike, networks
(izdelana mreža vplivov), metoda prekrivanja kart, modeli dinamične
simulacije (zrak, voda, hrup,...), kvantitativne metode, cost-benefit, cost-effect
in druge metode, ki imajo svoje prednosti in slabosti.
V našem primeru smo se odločili za prvo metodo-checklist in smo tako
oblikovali seznam različnih vplivov. V naslednjem koraku je sledila delitev na
pozitivne in negativne vplive na okolje. Za analizo socio-ekonomskih vplivov
smo dodatno uporabili cost-benefit metodo v opisni obliki, s katero smo
analizirali smer vplivov in nakazali vzročno-posledične zveze. Vključili smo
tako trende razvoja v občini kot izkušnje pri podobnih procesih v razvitih
državah preko primerjalne analize. Ugotovitve lahko služijo kot izhodišče za
podrobnejše presoje vplivov na okolje ob konkretnih podjetniških projektih in
za ustrezno urbanistično usmerjanje razvoja industrije v občini.
Po opisni analizi vplivov na okolje za obe varianti, smo ju v zaključnem
pregledu soočili v skupni tabeli 3. Pomembnost posameznega vpliva smo
vrednotili po naslednjih dihotomnih odločitvah:
1. Pozitiven (+) ali negativen (-)
2. Regionalni (•) ali lokalni (*)
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Tabela 3: Pregled pomembnih vplivov na okolje za varianto 1 in varianto 2
•
VI V2
1. Vplivi na demografska gibanja in stanovanja
-izvor zaposlenih in podjetnikov
-imigracije prebivalcev
-sprememba starostne strukture
-fleksibilnost delovne sile
'+
-obnova stavbnega fonda in novogradnje
'+
2. Vplivi na lokalno gospodarstvo
t+
-porast dohodkov in kupne noči
-porast delovnih nest in zmanjšanje števila nezaposlenih
-družbena klina varčevanja in investicij
I '+
-izkoristek lokalnih virov
-podjetniške pobude in inventivna dejavnost
I
-stinuliranost za večjo produktivnost in dohodek
_
*3. Vplivi na knetijstvo
-izguba knetijskih zenljišč (J l.obnočja)
-število prizadetih knečkih gospodarstev (posest, poslopja)
-izguba letne proizvodnje (din ali kg)
-prenova proizvodnje na nadonestnih zemljiščih z odškodninani
'+ I
-porast povpraševanja po knetijskih izdelkih
9+ '
t-razvoj pol knečkih gospodarstev
4. Vplivi na infrastrukturo
-novi električni daljnovodi in trafo postaje
-novi rezervoarji za vodo, črpališča in vodovodno omrežje
*+
-izvedba kanalizacijskega sistena
*+
-prenova in ojačanje PIT omrežja
-prenova in gradnja novih cestnih odsekov
-izboljšana dostopnost do delovnih mest
'+ '+
S. Vplivi na industrijo in storitvene dejavnosti
-sprememba obstoječih in uvajanje novih programov v industriji
/
-sprememba obstoječih in uvajanje novih programov v storitvenih dejavnostih
a. znotraj industrijskega območja (vzdrževanje, družbena prehrana, enegetski agregat, itd.)
b. izven industrijskega obnočja (gradbeništvo, prevozniki, trgovske organizacije, banke, itd.)
-uvedba novih avtobusnih linij (javne, pogodbene)
/
6. Vplivi na družbene dejavnosti
-odpiranje novih oddelkov v obstoječih WZ, OS in UI
-uvedba zdravstvene postaje
I
-popestritev kulturnega življenja
-pridobitev objektov in naprav za rekreatine dejavnosti
/
w
7. Vplivi na naravne si stene
-stanje zraka (predvidene emisije, smer vetrov, razporeditev prebivalcev)
t? '?
-vode (stanje in nožna sprejenljivost onesnaževanja)
•? *?
-hrup (spremembe v decibelih, število prizadetih)
t? '?
-ekosistemi (ogroženost in stopnja varovanja)
I? '?
w
8. Vplivi na pokrajino
-spremembe v številu prebivalcev, ki so zadovoljni z izgledom okolice
*-spremembe v številu prebivalcev, ki so zadovoljni z vedutani iz bivališč na industr.o. *-posnemanje in izvajanje prostorskih vzorcev iz urbanizirane pokrajine
-razvoj onrežja naselij
-vzdrževanje kulturne pokrajine
,
*"
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Zavedamo se, da je takšno vrednotenje dokaj poenostavljeno in bi zahtevalo
bolj poglobljene analize za posamezne vplive. Sodimo, da na ravni strateškega
odločanja o morebitnih učinkih posamezne variante na okolje zadostuje. Ob
konkretnih projektih (predvideno število zaposlenih v novem obratu, potrebno
infrastrukturno omrežje, spremljajoče storitvene in družbene dejavnosti,
proizvodni program z ekološkimi vplivi) lahko posamezne vplive ustrezneje
ovrednotimo z natančneje opredeljenimi kazalci vrednotenja in merskimi
lestvicami.
Vplivi v primeru variante 1 (večji industrijski obrat) so večinoma
regionalnega pomena in več je negativnih učinkov v kraju lociranja, kot v
primeru variante 2 (mala disperzno locirana industrija). Menimo, da je testna
lokacija v Marezigah z vidika presoje socio-ekonomskih vplivov na okolje še
sprejemljiva za lociranje večjih obratov, ker bi bilo možno dnevno migriranje
delovne sile iz večine naselij v občini in ne bi povzročilo obsežnih imigracij.
Imelo bi tudi nekatere ugodne učinke na lokalne razmere (investicije v
infrastrukturo, odpiranje novih delovnih mest, izboljšanje starostne strukture,
itd.). Pri ekoloških vplivih predvidevamo, da bodo večji in skoncentrirani v
primeru variante 1 in manjši, vendar razpršeno locirani v primeru variante 2.
1 Dolgoročni plan občine Koper za obdobje 1986-2000. 1986, Uradne objave
občin II.Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št.25/86,
Koper /med tekstom DDP/.
2 Družbeni plan občine Koper za obdobje 1986-1990. 1986, Uradne objave
občin ...št. 36/86, Koper /med tekstom SDP/.
3 Fua, G., Zacchia, C., 1983, Industrializzazione senza fnvtture, Bologna.
4 Gould, A., Keeble, D.E., 1984, New firms and rural industrialization in East
Anglia. Regional studies 18.
5 IRER, 1984, La rilocalizzazione industrialc in Lombardia. Milano.
6 Jurinčič, I., 1989, Primerna območja za lokacijo industrije v občini Koper.
Diplomska naloga na oddelku za geografijo filozofske fakultete,
Ljubljana.
7 Sorlini, C., Vittadini, M.R., 1987, Impatto ambientalc nella pianificazione
teritoriale. Milano.
8 Veljkovič, A., 1983 , Industrija kao komponenta prostorno-funkcijske
strukture Beograda. Beograd.
9 Vrišer, I., 1977, Industrializacija Slovenije. Ljubljana.
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VLOGA IN POMEN PROMETA V KOPRSKEM PRIMORJU
Andrej Černe, Stanko Pelc
S pomočjo nekaterih kazalcev stopnje razvitosti prometa in prometnega
omrežja v Koprskem Primorju smo prikazali vlogo in pomen prometa v tem
območju. Spoznali smo, da je prometna vloga Koprskega Primorja na regionalni
in medregionalni ravni močno nadpovprečna, kar se odraža v zastopanosti
prometnega sektorja v gospodarstvu Obale in njegovem velikem deležu v
celotnem republiškem prometu.
Prispevek prikazuje vlogo in pomen prometa v Koprskem Primorju z
vidika stopnje razvitosti prometa in prometnega omrežja na Obali, in sicer na
podlagi primerjave in relativne ocene posameznih kazalcev s področja prometa
na občinski in republiški ravni: delež prometa v družbenem proizvodu,
mednarodni blagovni tokovi, železniški promet, razvitost in prometna
obremenitev cestnega omrežja.
Že uvodoma lahko zapišemo, da ima promet Koprskega Primorja
razmeroma velik regionalni in medregionalni ter republiški pomen. Naj to
trditev podkrepimo z nekaterimi podatki.
Promet ima vidno vlogo predvsem v občinah Koper in Piran. V občini
Koper in Piran je bilo leta 1987 v družbenem sektorju v prometu 4914
zaposlenih, in sicer v Kopru 3405, v Piranu 1509, v Izoli pa le 237. Zaposleni
v prometnem sektorju so predstavljali v občini Piran 20,7 % vseh zaposlenih v
družbenem sektorju piranskega gospodarstva, v občini Koper 16,1 % in v
občini Izola 3,6 %. Zaposleni v družbenem sektorju v prometu so predstavljali
v vseh treh občinah leta 1987 10,4 % vseh zaposlenih v tem sektorju v SR
Sloveniji. Število zaposlenih je v prometnem sektorju v obalnih občinah med
leti 1972 - 1987 naraščalo hitreje kot pa v SR Sloveniji. Letna stopnja rasti je
bila na Obali 3,06 %, v SR Sloveniji 1,8 %.
V Piranski občini je bil leta 1987 delež prometa in zvez v občinskem
družbenem proizvodu kar 38,66 %, v koprski pa 19,16 %. V tem pogledu sta
bili občini daleč pred vsemi ostalimi v Sloveniji. Najbližja jima je bila občina
Kočevje s 14,78 %. Tudi glede deleža družbenega proizvoda prometa in zvez
občine v družbenem proizvodu prometa in zvez republike sta bili piranska in
koprska med vodilnimi slovenskimi občinami. Pred občino Koper z 8,28 % je
bila leta 1987 samo še občina Kranj z 10,37 %. Piranska občina je bila s 6,12
% na petem mestu. Ti deleži govorijo o izrazito nadpovprečnem pomenu
prometa, še posebno, če jih primerjamo s položajem obeh občin glede njunega
prispevka k republiškemu družbenemu proizvodu. Le~ta se je gibal med 2,82
% in 1,03%, kar uvršča Koper in Piran šele na 11 oziroma na 26 mesto med
vsemi slovenskimi občinami. Tudi z vidika ustvarjenega družbenega proizvoda
na področju prometa in zvez na 100 prebivalcev v občini, je bila občina Piran
z 221,47 mio din/100 prebivalcev na prvem mestu med slovenskimi občinami
sledila pa sta ji občini Ljubljana-Center s 136,83 in Koper s 111,39. Občina
Izola po teh kazalcih ne odstopa pomembneje od republiškega povprečja.
Vsekakor je najpomembnejši prometni dejavnik Koprskega Primorja Luka
Koper. Velik del mednarodnega prometa blaga v Sloveniji je navezan na Luko.
V tabeli smo mednarodni promet blaga v Luki primerjali s slovenskim
železniškim, cestnim mejnim in letalskim mednarodnim blagovnim prometom.
Približno polovica vsega mednarodnega blagovnega prometa je odpadlo na
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železnico. Pri uvozu je bila Luka na 2. mestu z dobro četrtino vsega uvoza, pri
izvozu in tranzitu pa je zaostajala za prometom na cestnih mejnih prehodih. Pri
tem pa moramo povedati, da je bil delež domačih cestnih prevoznikov v
tranzitu minimalen (1/10). Mednarodni promet blaga na letališčih je bil
količinsko povsem zanemarljiv, saj ni dosegel leta 1988 niti 0,1 % vsega
mednarodnega prometa blaga v Sloveniji. Zaradi tega tudi veliko povečanje
tega prometa v primerjavi z letom 1970 še ne pomeni toliko kot velika
povečanja predvsem pri izvozu pa tudi pri tranzitu v Luki Koper. Tako visok
indeks od leta 1970 ima zato med tremi poglavitnimi prevajalci mednarodnih
prometnih tokov v Sloveniji le še cestni mejni promet pri tranzitu. Železnica je
v obdobju 1970 - 1988 v primerjavi z ostalima dvema pomembnima
tekmecema relativno precej manj povečala mednarodni promet blaga. Za Luko
torej lahko trdimo, da je z vidika mednarodnega prometa za Slovenijo
izrednega pomena, pri čemer se ta pomen še povečuje v primerjavi s cestnim
in železniškim prometom.
Promet blaga v Luki je neposredno navezan na storitve železnice, kar
dobro prikazujejo podatki o obsegu prepeljanega tovora, saj je na železniško
postajo v Kopru leta 1987 odpadlo kar 15,3 % (3.056.000 t) vsega naloženega
in razloženega blaga v slovenskem železniškem prometu. Pomen železnice je
bil še izrazitejši, če upoštevamo le obsega naloženega blaga, ki je predstavljal
24,8 % (2.204.000 t) vsega naloženega blaga na slovenski železnici. Medtem,
ko se je količina naloženega blaga med leti 1973 - 1987 na slovenski železnici
povečala za 9 % ali v povprečju za 0,6 % na leto, pa se je količina naloženega
blaga v Kopru v enakem obdobju povečala za 118 % ali v povprečju na leto za
7,9 %. Vloga železnice v potniškem prometu je na Obali skromnejša. Leta
1987 je bilo na železniški postaji v Kopru odpravljenih 244.000 potnikov, kar
je pomenilo dober odstotek vseh odpravljenih potnikov v železniškem prometu
v R Sloveniji.
Relativni pomen cestnega prometnega omrežja na Obali pa nam
prikazujejo naslednji podatki. Leta 1989 je bilo na območju treh obalnih občin
Izola, Koper, Piran 383,582 km magistralnih, regionalnih in lokalnih (asfaltnih
in makadamskih) cest ali 2,7 % vseh kategoriziranih cest (14.172,804 km) v R
Sloveniji. Delež magistralnih in regionalnih cest je znašal 31,0 %, (33,0 % v
SR Sloveniji), magistralnih 12,8 % (10,0 % v R Sloveniji), regionalnih 18,1 %
(23,0 % v R Sloveniji). Od 119,010 km omrežja magistralnih in regionalnih
cest (1,42 % vseh magistralnih in regionalnih cest v R Sloveniji) je odpadlo na
koprsko občino 73,5 % tega omrežja (87,455 km), na piransko 19,2 % (22,825
km) in na izolsko 7,3 % (8,730 km) (Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana
1990, str. 7-9).
Koprsko Primorje spada med območja z največjimi cestnimi prometnimi
tokovi v Sloveniji. Iz podatkov o povprečnem letnem dnevnem prometu
(PLDP) na magistralnih in regionalnih cestah v Sloveniji leta 1988 lahko
sklepamo, da so večji cestno prometni tokovi samo še na rajožjem ljubljanskem
območju. Med 12 najbolj obremenjenimi prometnimi odseki z več kot 19000
vozili PLDP, jih je bilo kar 7 z ljubljanskih vpadnic oziroma obvoznic. Trzin
in Škofljica pa sta tudi praktično na pragu Ljubljane. Tako ostanejo le še trije
odseki, ki niso v neposredni bližini republiškega središča. Od teh sta dva na
Obalni cesti (Škocjan in Izola), tretji pa je z ožjega mariborskega območja
(Počehova). Največji PLDP je bil na odseku Tomačevo-Titova (32163 vozil),
sledita odseka Tomačevo-Črnuče (26142 vozil) in Škocjan (25656 vozil). V
Izoli so našteli povprečno 19903 vozil na dan in je bila na 11 mestu med
števnimi mesti z največjim PLDP. Skupini 12 najbolj obremenjenih odsekov z
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več kot 19000 vozili PLDP sledijo ostali z nekoliko manjšim prometom (16135
vozil in manj). Očitno je, da so Ljubljana, obalno območje in Maribor
ustvarjalci najgostejših prometnih tokov. Da k temu največ prispevajo lokalni
prometni tokovi in ne medregionalni se jasno vidi iz kartograma v prilogi. Na
njem so s številkami zapisani podatki o PLDP na najmanj obremenjenem
odseku med dvema pomembnejšima vozliščema slovenskega cestnega omrežja.
Na najmanj obremenjenem odseku med dvema vozliščema je delež lokalnega
prometa najmanjši. Medregionalni prometni tok, je torej lahko kvečjemu enak
temu, oziroma je zanesljivo manjši od prometnega toka na najmanj
obremenjenem odseku. Lokalni prometni tokovi torej vsaj za dva do trikrat
presegajo medregionalne na najbolj obremenjenih cestnih odsekih. Naj to
podkrepimo še s podatki o obsegu avtobusnega prometa, ki je navezan na
Koper kot izhodišče prometnih avtobusnih zvez. Upoštevali smo le-tiste, ki jih
vzdržuje avtobusno podjetje Slavnik Koper.
Koper predstavlja izhodišče za 14 avtobusnih linij (Avtobusni vozni red,
Slavnik Koper, 1990) in sicer za eno mednarodno linijo (Koper-Trst), dve
medrepubliški liniji (Koper-Umag, Koper-Umag-Poreč-Rovinj-Pula) in enajst
primestnih linij (Koper-Lucija-Piran, Koper-Ankaran-Valdoltra-Lazaret—
blok, Koper-Smarje-Pomjan-Koštabona-Puče-Krkavče- Ravne, Koper-Fajti-Elerji, Koper-Skofije, Koper-Belvedur, Koper-Moravč, Koper-Buzet, Koper-Dekani-Podpeč-Dol, Koper-Pridvor-Dolani in Koper-Manžan-Marezige-Truške). Pogostost avtobusnih zvez Kopra z ostalimi naselji na omenjenih
linijah je naslednja:
v s a k dan
53
ob d e l a v n i ki h
M7
od p o n e d e l j k a do p e t k a i n 1. d e l a v n o s o b o t o
20
od p o n e d e l j k a do p e t k a
18
ob n e d e l j a h i n p r a z n i k i h
22
ob s o b o t a h
2
v dneh š o l s k e g a pouka
15
SKUPAJ
247
Najpogostejše Slavnikove avtobusne zveze ima Koper s Piranom (87), saj
je iz Kopra do Pirana vsak dan 29 zvez, ob delavnikih 38 in ob nedeljah in
praznikih 20 zvez, kar pomeni, da odpade na to linijo kar 35 % vseh
avtobusnih zvez Kopra z ostalimi naselji. Druge najpogostejše avtobusne zveze
so med Koprom in Ravnami, kjer je vsak dan 12 zvez, od ponedeljka do petka
in 1. delovne sobote še 7 zvez, v času šolskega pouka pa še 3 zveze. Število
zvez na ostalih avtobusnih linijah se giblje med 8 (Koper-Fajti-Elerji) in 17
(Koper-Manžan-Marczige-Truške).
Koprsko Primorje je torej tudi kar se tiče cestnega prometa med prometno
najaktivnejšimi območji Slovenije. Seveda se gost prometni tok na ožjem
ljubljanskem območju vendarle precej razlikuje od onega na Obali. V prvem
primeru je glavni dejavnik porajanja tolikšnih prometnih tokov republiško
upravno in gospodarsko središče, na Obali pa je eden od pomembnih
dejavnikov tudi turizem. O tem nam priča velik delež (četrtina oziroma petina)
tujih vozil predvsem osebnih v celotnem cestnem prometu. Turizem pa je
povzročil tudi razmah letalskega prometa v Portorožu.
Z vidika medregionalnega prometa v Sloveniji je smer proti Koprskemu
Primorju precej pomembnejša kot pa proti Sežani in Novi Gorici. Se toliko
bolj pride ta pomen za Slovenijo do izraza, če upoštevamo tudi dejstvo, da na
obeh pomembnejših medregionalnih smereh ( Jesenice, Ljubelj - Ljubljana
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-Bregana in Šentilj-Maribor-Macelj) prevladuje tranzitni promet.
Iz analize prometa in prometnega omrežja v Koprskem Primorju nedvomno
lahko sklepamo, da sodi to območje med prometno najpomembnejša v
Sloveniji, predvsem zaradi tega, ker se na Obali prepletajo raznovrstne oblike
prometa in je hkrati izvor in cilj obsežnih prometnih tokov.
Avtobusni red podjetja Slavnik Koper, Koper, 1990.
Družbeni proizvod in narodni dohodek 1983 - 1987, Statistični podatki po
občinah SR Slovenije št. 28. Zavod SR Slovenije za statistiko, Ljubljana,
1989.
Jurinčič, I., 1986, Gravitacijsko zaledje luke Koper, seminarska naloga FF.
Oddelek za geografijo, Ljubljana.
Luka Koper, prospekt, Design studio Mak Koper, 1989.
Promet 1988, Podatki o štetju prometa na magistralnih in regionalnih cestah v
SR Sloveniji. Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana, 1989.
Statistični letopis SR Slovenije. Zavod SR Slovenije za statistiko, Ljubljana,
1989.
Statistični podatki po občinah, Zavod za Statistiko SR Slovenije, Ljubljana
1975 - 1988.
Vodič po Luki Koper, interno gradivo, Koper, 1989.
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Vir: Promet; Podatki o številu prometa na magistralnih in regionalnih cestah v
SR Sloveniji. Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana, 1989.
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Tabela: Mednarodni promet blaga v Sloveniji 1.1988.

UVOZ
IZVOZ
1000t
delež indeks 1000t delež indeks
1988/70
v1988/70
%
Luka Koper

1637.8

£7.4

919.0

12.2 651.8

1974.0

19.6 :327.9

Železnica

3067.0

51.2 134.1 3633.0

48.3 158.3

5081.0

50.6 j 140.0

109.1 2964.0

39.4 245.8

2996.0

29.8 :432.9

0.1 555.6

1.4

Cestni mejni 1285.0
promet
Letališča
2.6
Skupaj

5991.6

21.4

134.4

T R A N Z I1000t
T
delež •' indeks
v % u l \ 1988/70

0.0 520.0

5.0

0.0 | 466.7

100.0 127.9 7521.0 100.0 206.5 19052.4 100.0 : 204.1

Vir: Statistični letopis SR Slovenije. Zavod SR Slovenije za statistiko.
Ljubljana, 1989.
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UDK 338.48(497.12-15)" 1971/1989"=863

ZNAČILNOSTI TURISTIČNEGA PROMETA V KOPRSKEM
PRIMORJU
Uroš Horvat
Članek predstavlja obseg in značilnosti turističnega prometa v obmorskih
turističnih krajih v Sloveniji med leti 1971-1989. V analizo je zajetih devet
krajev: Ankaran, Dobrava, Izola, Koper, Lucija, Piran, Portorož, Seča in
Strunjan. Izbrani in analizirani kriteriji temeljijo na podatkih turistične
statistike.
Število nočitev
Obmorski turistični kraji sodijo med najpomembnejše turistične kraje v
Sloveniji. V desetih krajih registrirajo letno 26-28 % vseh nočitev v Sloveniji.
V Portorožu, ki je turistični kraj z največjim številom nočitev v Sloveniji
(1.365.024 nočitev leta 1989), registrirajo kar 60 % vseh nočitev ob obali.
Ostalih 40 % nočitev registrirajo v Izoli (po številu nočitev na 6.mestu med
vsemi turističnimi kraji v Sloveniji), Ankaranu (na 9.mestu), Strunjanu (na
13.mestu), Piranu (na 16.mestu), Kopru (na 17.mestu) in Seči.
Leta 1961 so v obmorskih turističnih krajih registrirali 733.606 nočitev.
V desetih letih se je število povečalo kar za 117,8 % (1.598.492 nočitev leta
1971); v obdobju 1971-1989 pa še za 43%. Kljub hitremu razvoju pa je
povečanje števila nočitev manjše kot v Sloveniji. V obdobju 1971-1989 se je
v Sloveniji povečalo število nočitev za 56 %, v zdraviliških turističnih krajih
pa celo za 123 %.
Med obmorskimi turističnimi kraji se je število nočitev najbolj povečalo v
Strunjanu (117 %) in v Portorožu (73 %); v Kopru in Piranu pa se je v zadnjih
20. letih celo zmanjšalo (za 17 % oziroma 29 %). Zmanjševanje obsega
turističnega prometa beležimo v letih 1980-1983, ko se je število nočitev
% noč.v
* lež. v
povp.doba
število nočitev bivanja t noč. poletni števil o ležišč osnovnih
g. (dni) tujih i sezoni
prenoč.zi.
1971
1989 1989 1989 1987 1971
1989 1987
Ankaran (1)
154.473 217.691 7,3 49,9 98,8 2.180 3.474 16,1
Izola (2)
198.026 270.400 4,6 62,6 75,3 2.590 3.350 29,8
Koper
172.341 150.549 2,1 41,6 62,7 2.166 1.206 39,3
Piran
184.036 130.770 4,8 42,5 90,0 2.845 1.827 20,2
Porlorož (3)
821.353 1.365.024 5,3 76,4 84,8 8.409 15.574 34,4
10.849 4,8 20,0 98,1
256 12,8
Seča
62.018 145.625 7,4 36,2 83,1 1.050 1.623 36,0
Strunjan
obaor.kraji (4) 1.598.492 2.291.139 4,9 65,2 84,3 19.403 27.336 30,1
dr.obior.kraji (5) 777.139 926.115 4,4 48,7 83,7 10,994 11.762 25,4
5.443.561 8.509.902 3.2 45,7 66,7 67.487 89.345 40,8
Slovenija
(1) Ankaran, Valdoltra, Debeli rtič
(2) Izola, Dobrava, Polje
(3) Porlorož, Lucija
(4) vsi obmorski kraji
(5) vsi obmorski kraji razen Portoroža in Lucije
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zmanjšalo 10 %. Z boljšo preskrbo in povečevanjem pomena turizma beležimo
leta 1986 najvišje število nočitev (2.469.456), sledi pa ponovno zmanjšanje za
6 % v obdobju 1987 - 1989. V zadnjem obdobju se je število nočitev
zmanjšalo v vseh obmorskih turističnih krajih (razen v Kopru) in doseglo
vrednost iz leta 1984.
Število ležišč in struktura prenočitvenih zmogljivosti
Leta 1961 je bilo v obmorskih turističnih krajih 9.093 ležišč; večina
le-teh (nad 80 %) je bila v počitniških domovih in zasebnih sobah. V desetih
letih se je število ležišč povečalo za 113 %, nato pa v obdobju 1971-1981
naraslo še za 40,8 % (27.336 ležišč leta 1989). Leta 1989 je bilo v obmorskih
turističnih krajih 30,6 % vseh ležišč v Sloveniji.
Deleži ležišč v osnovnih prenočitvenih zmogljivostih (hoteli, moteli,
turistična naselja, zdravilišča, gostilne,...) se v obdobju 1971-1989 gibljejo
med 3 5 - 4 3 % v Portorožu in 25-28 % v drugih obmorskih krajih. Večino
ležišč v osnovnih prenočitvenih zmogljivostih so zgradili do leta 1987. V
Portorožu po tem letu ne beležijo povečanja, v vseh drugih obmorskih krajih
pa se je število teh ležišč povečalo le za 7,8 %.
Vsa leta prevladujejo ležišča v dopolnilnih prenočitvenih zmogljivostih
(leta 1987 je bilo v zasebnih sobah 27 %, v počitniških domovih 23,6 % in v
kampih 17,7 % vseh ležišč ). Tudi nova ležišča so pridobili predvsem v kampih
(3001 ležišč v obdobju 1971- 1987) in zasebnih sobah (2.900 ležišč).
Ležišča v dopolnilnih prenočitvenih zmogljivostih so zasedena le preko
sezone in so zato slabo izkoriščena. Tako je npr. v Portorožu teh ležišč 65,6 %,
na njih pa registrirajo le 38,6 % vseh nočitev; v ostalih obmorskih turističnih
krajih na 74,6 % ležišč registrirajo 54,3 % nočitev.
Največ (58,7 %) ležišč je v Portorožu. Tu je tudi 66,7 % vseh hotelskih
ležišč, ki so na voljo v Koprskem Primorju. Ležišča v Portorožu so polno
zasedena preko treh mesecev (97 nočitev/ležišče v letu 1987), v vseh ostalih
obmorskih turističnih krajih pa v povprečju dva meseca in pol (76,5
nočitev/ležišče v letu 1987).
Povprečna doba bivanja gostov
Obmorski turistični kraji predstavljajo končni cilj potovanja številnih
domačih in tujih gostov. Zaradi tega so povprečne dobe bivanja gostov med
najdaljšimi v Sloveniji in dosegajo dobe bivanja gostov v naših zdraviliških
krajih. V Ankaranu in Strunjanu presegajo 7 dni, v Portorožu se gibljejo med
5,5 - 6 dni. Izstopa le Koper, kjer je leta 1987 znašala povprečna doba bivanja
gostov 2,6 dni, leta 1989 pa se je zmanjšala na 2,1 dneva.
V povprečju ostajajo tuji gostje dlje kot domači. Tako znašajo v obdobju
1981-1987 povprečne dobe bivanja domačih gostov 4,5 - 5,3 dni, tujih pa 5,8
- 6,4 dni.
Delež nočitev tujih gostov
V obmorskih turističnih krajih registrirajo kar 40 % vseh nočitev tujih
gostov v Sloveniji; od teh jih 70 % (1.494.036 nočitev leta 1989) registrirajo v
Portorožu, ki je turistični kraj z najvišjim deležem nočitev tujih gostov v
Sloveniji. Ta se je v letih 1971-1983 gibal med 6 0 - 7 0 %, nato pa se je
povečal in dosegel leta 1989 76,4 %. Največ je nočitev gostov iz ZRN (28,1 %
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in Velike Britanije (10,4 %). Ilustrativen je podatek, da Britanci v veliki večini
(85,6 %) med obmorskimi turističnimi kraji izberejo prav Portorož.
V vseh ostalih turističnih krajih, razen v Izoli, prevladujejo nočitve
domačih gostov, ki jih je v povprečju 56,7 %. Med tujimi je največ gostov iz
ZRN (11,4 %) in Nizozemske (6,4 %). Relativno malo je nočitev gostov z
bližnje Italije (le 5,7% nočitev v vseh obmorskih turističnih krajih v Sloveniji).
Sezonska razporeditev nočitev
Obmorski turistični kraji sodijo med izrazito sezonske turistične kraje. V
letih 1971-1987 se giblje delež nočitev v poletni sezoni (t.j. od aprila do
septembra) med 7 9 - 8 5 %. Vrhunec sezone predstavljata meseca julij in avgust,
ko registrirajo kar 48,4 % vseh nočitev (leta 1987); v štirih mesecih (od junija
do septembra) pa registrirajo 72,6 % vseh nočitev.
Najvišji deleži nočitev v poletni sezoni so v Ankaranu (98,8 % leta 1987),
Piranu (90 %) in Seči (98,1 %). Portorož, Strunjan in Izola, v katerih je več
ležišč v osnovnih prenočitvenih zmogljivostih, imajo 15-25 % nočitev tudi v
zimski sezoni. Kar 40 % nočitev v zimski sezoni pa registrirajo v Kopru, ki
ima značaj prehodnega turističnega kraja s kratkimi povprečnimi dobami
bivanja gostov in prevlado domačih gostov.
Zaključek
Obmorske turistične kraje v Koprskem Primorju uvrščamo v poseben tip
turističnih krajev v Sloveniji. So končni cilj turističnih potovanj številnih
gostov, katerih prevladujoč motiv je obnovitev telesnih in duševnih moči,
prevladujoča rekreacijska aktivnost pa je kopanje v morju.
Ponudba v teh krajih je prilagojena posebnim potrebam počitniške
rekreacije, ki ima izrazito sezonski značaj. Značilni so raznovrstni objekti za
bivanje in prehrano gostov, urejene plaže ter drugi objekti za rekreacijo
(teniška in druga športna igrišča, rekreacijske cone za sprehode, ipd.) ter
zabavo gostov (restavracije in plesne terase, nočni lokali, peš cone v starih
mestnih jedrih, ipd.). Ti objekti so predimenzionirani glede na potrebe stalnih
prebivalcev kraja in večina jih zaživi le v času sezone, ki je izrazita in daje
življenjski utrip krajem. Takrat se za nekaj 10 do 100-krat poveča število
trenutnih prebivalcev kraja (kar zahteva posebne ukrepe v oskrbi s hrano,
vodo, ipd.), poveča pa se tudi število zaposlenih v uslužnostnih dejavnostih
(sezonska delovna sila).
Glede na obseg in značilnosti turističnega prometa lahko obmorske
turistične kraje razvrstimo v tri podtipe:
1. Portorož je turistični kraj z največjim številom nočitev v Sloveniji. Ker
prevladujejo ležišča v hotelih in ima pestro turistično ponudbo (casino, marina,
letališče,...), ima izgled izrazitega obmorskega turističnega kraja. Nočitev tujih
gostov je kar 76 %.
2. V Ankaranu, Izoli, Piranu, Strunjanu in Seči prevladujejo ležišča v kampih,
zasebnih sobah in počitniških domovih. Turistični promet ima izrazito sezonski
značaj, nočitev domačih gostov je nad 50 %.
3. Koper ima značaj prehodnega turističnega kraja s kratkimi povprečnimi
dobami bivanja gostov in prevlado domačih gostov. Zaradi svojega upravnega
in gospodarskega pomena ter prometne lege se bistveno razlikuje od drugih
turističnih krajev.
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Letni pregled turizma 1971-1989, Rezultati raziskovanj št. 129, 178, 182,
222, 242, 298, 367, 384, 417, 467; Zavod SRS za statistiko, Ljubljana,
1974-1989.
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UDK 338.48(497.12 Portorož)(091)=863
TURISTIČNA TRANSFORMACIJA PORTOROŽA *
Matjaž Jeršič
V prispevku so opisane osnovne značilnosti posameznih faz turističnega
razvoja v Portorožu. Od pionirskega obdobja pred prvo svetovno vojno do
danes je naselje doživelo najmočnejši vzpon v obdobju med 1970 in 1980, ko
se je z gradnjo novih hotelskih kompleksov uveljavilo kot pomemben obmorski
turistični cilj mednarodnih turističnih tokov iz zahodne in severne Evrope. V
tem obdobju se je tudi močno spremenil družbenoekonomski značaj Portoroža
in okoliških naselij, ki so se zaradi turizma izrazito usmerila v terciarne
dejavnosti. V najnovejši fazi turističnega razvoja je prišlo tudi do problemov
zaradi nasičenosti prometne infrastrukture in neustreznega odvajanja odpadnih
voda ter neskladij zaradi maksimalne izkoriščenosti obalnega rekreacijskega
območja.
Razcvet organiziranega turizma med 1885 do 1914
V prvem obdobju organiziranega turizma je bil v Portorožu v ospredju
zdraviliški turizem, ki se je začel razvijati na podlagi uspešnih ozdravitev
revme s slanico in blatom portoroških in sečoveljskih solin.
Turistični objekti: leta 1830 zgrajeno avstroogrsko vojaško okrevališče,
leta 1885 postavljeno kopališče za slanico in leta 1891 zgrajen zdraviliški
hotel so bili prvi zametki turističnega naselja. (1)
Leta 1912 zgrajen hotel Palače, za tisti čas mondeni objekt, je dvignil
ugled kraja. Ko so poleg ladijskih zvez s Trstom, leta 1905 Portorož povezali
že z ozkotirno železnico (Trst - Poreč) in nekoliko kasneje zgradili od
železniške postaje v Luciji do Pirana še električno železnico (tramvaj), se je
Portorož znašel v, za tisti čas, ugodni prometni dostopnosti.
Začel je pritegovati turistične tokove razen iz mest tedanje avstroogrske
države še iz severne Italije.
Poleg zdraviliških gostov so pričeli semkaj prihajati tudi gostje z drugimi
turističnimi motivi, značilnimi za tedanji pretežno višji socialni sloj
(sprehajanje in posedanje ob obali in parkih ob glasbi, prevažanje s čolni, igre
na srečo).
Tedaj se je tudi oblikovala zasnova naselja, ki se je kot dediščina
preteklosti ohranila vse do danes. Tako stara obalna pot ni postala samo
poglavitna dovozna prometnica, temveč tudi osrednji prostor turistične
rekreacije (sprehodi), stikov med ljudmi (kavarniške terase, parki), zabave
(casino, godbeni paviljoni) in doživljanja pokrajine (pogled na morje).
Zaradi majhne mobilnosti tedanjih turistov je bilo območje dnevne
disperzije turistov omejeno na bližnjo okolico kraja: do Pirana in Sečoveljskih
solin.
V tej pionirski fazi je turizem vplival na nastanek turističnega naselja s
približno 800 turističnimi ležišči (tik pred prvo svetovno vojno), ki jc tedaj
ležalo še povsem sredi agrarne pokrajine (2,3,4). (Glej sliko 1 v prilogi!)
* Pri številčnih podatkih sta upoštevani tudi naselji Lucija in Seča.
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Stagnacija turističnega naselja med obema vojnama
Po prvi svetovni vojni so nove državne meje vplivala na manjši obseg
turističnih tokov iz nekdanjih avstroogrskih dežel. Na stagnacijo razvoja
turističnih objektov pa je vplival tudi manjši interes italijanskih investitorjev,
ki so raje vlagali v turistične kraje na južni strani severne jadranske obale (npr.
Gradež, Benetke). (5)
Turistični tokovi v Portorož tedaj niso več prihajali pretežno iz Avstrije,
Češke in Madžarske, kar je bilo značilno za predhodno razvojno fazo, temveč
vedno močneje tudi iz Italije.
Turistične bivalne zmogljivosti se v tem obdobju niso povečale. Naselje se
je transformiralo predvsem ob obali, kjer so zaradi krepitve kopališke
rekreacije umetno razširili obalno ravnico.
Dnevna disperzija turistov se je nekoliko povečala, saj je izboljšan obalni
ladijski promet omogočal izletništvo v obmorska mesta celotne zahodne Istre in
tudi Benetke. (Glej sliko 2 v prilogi!)
Neprekinjen turistični razvoj med 1954 in 1989
Med drugo svetovno vojno zaustavljen turistični razvoj je oživel šele po
letu 1954. Prva etapa v povojnem obdobju je trajala od 1954 do 1970, ko so z
državnimi stimulativnimi ukrepi tako hotelske objekte, kot počitniške domove
ter zasebne turistične sobe v starih, predvojnih turističnih objektih in vilah
ponovno usposobili za turizem.
Kljub temu, da turistični objekti med in po vojni niso služili turističnemu
namenu več kot 10 let, je začel Portorož hitro privlačevati ne samo domače
temveč tudi tuje turistične tokove (1).
V tej razvojni fazi je zdraviliški turizem skoraj povsem zamrl, izpodrinila
ga je poletna kopališka rekreacija kot dominantna oblika. Portorož je s tem
postal izrazit sezonski, kopališko turistični kraj s kratkim poletnim delovanjem.
Zgraditev novih hotelskih kompleksov med 1970 in 1980
Daleč najmočnejši vzpon je doživel Portorož po letu 1970, ko sta hitro
naraščanje mednarodnega turističnega povpraševanja in turistično usmerjena
strategija Jugoslavije pobudila vlaganja v nove turistične bivalne zmogljivosti.
Nastali so novi hotelski kompleksi (Emona hoteli leta 1971, Metropol 1970 in
Bernardin 1976), s katerimi so se hotelske turistične zmogljivosti, prilagojene
udobju zahodnoevropskih turistov v nekaj letih, to jq od 1970 do 1980
povečale od 1.500 na 5.000 ležišč. Skupno število ležišč (v vseh oblikah
bivalnih zmogljivosti) pa na 11.500. To je bil velik skok, če računamo, da je
imel Portorož pred drugo svetovno vojno dobrih 800 ležišč. Mednarodno
emitivno območje Portoroža se je, v primerjavi s predvojnim, razširilo, saj je
postopno uvajanje letalskih prevozov (letališče Brnik in Pula), zlasti v sklopu
organiziranih potovanj, pritegnilo znatnejše turistične tokove tudi iz Velike
Britanije in skandinavskih držav. Oblikovalo se je matično območje s 14
državami, od koder prihaja tudi sedaj večina tujega turističnega prometa.
Tuji turistični promet pa je postopno prevladal nad domačim, ki se je
usmerjal semkaj vseskozi pretežno iz Slovenije. (Glej sliko 4 v prilogi!)
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Tabela 1: Število in struktura turističnih ležišč v piranski
občini in Portorožu leta 1980 in 1984
1980
hoteli, moteli
penzioni
počitniški donovi
otroški in ilad.donovi
šotori šča
zasebne turist.sobe
SKUPNO
1984
hoteli, loteli
penzioni
počitniški donovi
otroški in nlad.donovi
šotorišča
zasebne turist.sobe
SKUPNO

občina Piran
št.
S
5350 36,9
132 99
3897 26,8
375
2,6
1850 12,8
2915 20,1
14519 100
št.
5584

%
33,7

naselit Portorož
št.
1
4755
41,1
81
0,7
2087
18,0
345
2,9
1850
15,9
2475
21,4
11593
79,8
št.
5001

-

"

-

4081
305
2350
4260
16580

24,6
1,8
14,2
26,7
100

2181
305
2000
3303
12790

t
JU
-

17,1
2,4
15,6
25,8
77.1

Z množičnimi turističnimi tokovi se je časovna koncentracija prestavila
tudi v predsezonske in posezonske mesece, kar je pripomoglo k podaljšanemu
obratovanju gostinskih obratov oziroma njihovi boljši izkoriščenosti. (Glej sliki
5 in 6 v prilogi!)
Navedeno je vplivalo na povečano odpiranje stalnih delovnih mest v
dejavnostih, ki so odvisne od turizma. To pa je učinkovalo tudi na
priseljevanje ljudi in na oblikovanje novih stanovanjskih sosesk v okolici
hotelskih kompleksov.
V t e j fazi je tako prišlo do pomembnejših družbenoekonomskih učinkov na
prebivalstveno in naselitveno strukturo.
Močno povečanje turističnih bivalnih zmogljivosti in turističnega prometa
je v t e j razvojni fazi sprožilo problem neskladja med zmogljivostjo turističnih
ležišč in zmogljivostjo za rekreacijo ob vodi ustreznih obal. Za razvoj
portoroškega turizma v pionirski fazi ni bilo pomembno kopanje ter s tem tudi
ne privlačna obalna ravnica. Na najstarejših katastrskih načrtih, pod portoroško
obalno cesto, obalne ravnice sploh ni, kar pomeni, da so jo morali postopno
oblikovati z nasipavanjem in utrjevanjem obale. Tudi v obdobju 1970 do 1980
je obalna ravnica doživela znatne razširitve, tako z nasipanjem pa tudi z
umikom nekaterih neturističnih dejavnosti (npr. ladjedelnica). Umetno
razširjena obala in dnevna disperzija portoroških turistov na manj zasičeno
južno obalo Portoroškega zaliva sta problem tega neskladja zmanjšala.
Drug problem, ki sta ga izzvala rast in zgoščanje turističnih objektov ob
obalni cesti pa je masovni promet. V času tramvajskega prometa, izvoščkov in
redkih motornih vozil je obalna cesta lahko opravljala rekreacijsko oskrbno,
družabno in prometno funkcijo. Z zgoščanjem motornega prometa in njegovimi
učinki (hrup, izpušni plini, fizično "okupiranje" površin) pa je postalo
navzkrižje med vitalnimi rekreacijskimi turističnimi funkcijami in prometom
vedno bolj problematično. Potek cestnega omrežja tik ob obali, ki so ga
narekovale nekdanja agrarna in solinarska opravila, je v vedno večjem
nasprotju s specifičnimi turističnimi zahtevami, ki n a j bi jih imel neposreden
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obalni pas.
Uveljavljanje novih oblik turistične infrastrukture po letu 1980
Težnja po uveljavljanju novih oblik turistične ponudbe, ki naj bi
omogočala poleg dominantne kopališke rekreacije, še druge, ekonomsko
zanimive turistične dejavnosti, je po letu 1980 privedla do sprememb v
strukturi turističnih funkcij. Prizadevanja za ponovno uveljavitev portoroškega
zdraviliškega turizma so pobudila gradnjo novega zdraviliškega objekta Terme.
Splošen razmah navtičnega turizma pa je leta 1985 pobudil izgradnjo
funkcijsko in fizionomsko povsem novega infrastrukturnega objekta,
portoroške marine, ki so jo zgradili na zemljišču opuščenih solin. V okvir teh
teženj sodijo tudi prizadevanja po uveljavitvi takoimenovanega kongresnega
turizma, prav tako s posebno obliko infrastrukture.
V tej najnovejši razvojni fazi pride ponovno do pomembnejše rasti
zasebnih turističnih sob. V novonastajajočih stanovanjskih soseskah je vedno
več novih hiš, pri katerih se velikost in izgled prilagajala turistični funkciji.
Zato je v njih gostota stanovanjskih hiš, ki imajo tudi dodatno turistično
funkcijo, vedno večja.
Kot posebnost Portoroža lahko ugotovimo razmeroma nizko - v primerjavi
s številnimi drugimi turističnimi kraji ob zahodni istrski obali - število
počitniških stanovanj nedomačinov. Tod tudi ni sosesk oziroma četrti v katerih
bi bila, tako kot marsikje drugod, osredotočena ta oblika stanovanj. Nizko
število počitniških stanovanj je posledica več dejavnikov, med katerimi sta
pomembno vlogo odigrala: urbanistična regulativa ter nižja cena zemljišč in
večja ponudba parcel v drugih delih Istre (Glej sliko 3 v prilogi!).
Predhodno navedenima problemoma se je v zadnjem obdobju pridružilo še
vse opaznejše slabšanje kakovosti morja v Tržaškem zalivu.
Stalno večanje turističnih bivalnih zmogljivosti in stalnih stanovanj, ki ga
je spremljala vedno večja poraba vode in s tem odplak je skupaj z drugimi, še
usodnejšimi viri onesnaževanja severnega dela Jadranskega morja, privedlo do
stopnje, ko so postale ogrožene možnosti za temeljne oblike turistične
rekreacije (6).
Zadnje desetletno obdobje lahko poimenujemo tudi zrelo fazo turističnega
razvoja. Zanjo je značilno, da je v obalnem pasu od Pirana mimo Portoroža do
Seče urbana transformacija obalnega pasu dosegla višek. Umetno turistično
okolje (nasutje obale, betoniranje obale, parki, parkirišča in ceste, privezi za
čolne idr.) je prevladalo. Nasičenost prometne in vodooskrbne infrastrukture,
maksimalna izkoriščenost obalne rekreacijske cone ter odvajanje neprečiščenih
odpadnih voda so transformacijski problemi zadnje razvojne faze.
Družbenoekonomski značaj Portoroža
Opisani razvoj je po letu
1960 vse boli vplival tudi na
družbenoekonomsko usmeritev Portoroža in okoliških naselij. V Sloveniji je
razmeroma malo monofunkcionalnih mest v katerih se njihovo življenje
podreja eni dejavnosti. Portorož je Vrišer, že na osnovi podatkov o strukturi
zaposlenih za leto 1966, uvrstil med redka naša mesta z izrazito terciarno
usmeritvijo, sosednji Piran pa med tista z izrazito terciarno in zmerno
kvartarno usmerjenostjo. Kot je razvidno iz podatkov v tabelah, se je v zadnjih
letih število in delež aktivnega prebivalstva v terciarnem sektorju, ne samo v
Portorožu temveč v celotni občini Piran, še naprej povečevalo. Kot posebej
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značilen indikator, ki kaže na močno odvisnost družbenoekonomske strukture
Portoroža od turizma, je izjemno visok delež delovnih mest v terciarnih
dejavnostih. Ta je znašal leta 1981 kar 70 %, skupaj s kvartarnimi dejavnostmi
pa celo 80 %. N a j posebej opozorimo, da je poleg turizma na tak delež vplival,
sicer v manjši meri, tudi sedež Splošne plovbe.
Tabela 2: Aktivno prebivalstvo Portoroža po skupinah dejavnosti
Leto primarne
si. \
1961 281 9,6
1971 165 5,2
1981 85 2,4

sekundarne terciarne
si. % si. %
934 32,3 931 32,2
796 24,9 1511 47,2
719 20,0 1938 54,0

kvartarne neznano
šl. % si. t
604 20,9 149 5,0
657 20,5 69 2,2
845 23,6 -

Delovna mesta v Portorožu po skupinah dejavnosti
Leto primarne sekundarne terciarne kvartarne neznano
št. % št. % št. % št. % št. %
1981 105 2,8 638 16,7 2678 70,3 353 9,3 35 0,9
Aktivno prebivalstvo
dejavnosti

in

delovna

mesta

v

piranski občini po skupinah

primarne sekundarne terciarne kvartarne neznano
št. % št. % št. % št. % št. %
akt.preb.
1981
262 3,9 1671 24,8 3293 48,9 1506 22,4 del.mesta
1981
260 4.3 947 15,6 3582 59,1 1199 19,8 70 1,2
Vpliv turizma na prebivalstvo se pogosto kaže tudi v številnih dodatnih
oziroma postranskih dejavnostih. Posebej značilno je oddajanje zasebnih
turističnih sob. V Portorožu so leta 1989 zasebne turistične sobe predstavljale
eno četrtino vseh turističnih bivalnih zmogljivosti, z njihovim izdajanjem pa se
je ukvarjalo dobrih 15 % vseh gospodinjstev (v Portorožu 22 %, v Luciji 12 %).
Pomen te oblike dodatne dejavnosti za naselbinsko strukturo ilustrira tudi
podatek, da je odpadlo leta 1989 na stanovanja, v katerih so oddajali turistične
sobe ter na počitniška stanovanja nedomačinov dobrih 28 % od vseh
portoroških stanovanj.
Bodoči razvoj?
Portorož je pomaknjen daleč v kontinent, je blizu velikih avtocestnih
sistemov ter zato hitro dosegljiv iz številnih aglomeracij. Zato se bodo v
bodoče, še močneje kot doslej, semkaj usmerjali ne samo počitniški temveč
tudi kratkotrajni izletniški in tokovi bližnje rekreacije. Vzporedno s tem se
bodo na strani povpraševanja, kot učinek različnih subjektivnih nagnjenj in
materialnih možnosti, pojavljali interesi po različnih oblikah turistične
infrastrukture, kot so npr.: površine za hotelske objekte, za počitniška
stanovanja, za marine, za kopališko rekreacijo, za zdraviliški tretman, za
zabavišča, za šport itd. Zadovoljevanje tako različnih interesov na majhnem
območju ni možno, razen če se obalna pokrajina ne spremeni v "podaljšek
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mesta" z njegovimi specifičnimi navzkrižji in problemi. V bodočnosti bo zato
osnovni problem, kako uravnavati razvoj brez pretirane eksploatacije
preostalih naravnih in kulturnih resursov, kako zagotoviti dostopen in
neposeljen ožji obalni pas ter znosno stopnjo naseljenosti v zaledju.
Albert Pucer, Portorož - 100 let organiziranega turizma, Pokrajinski arhiv,
Koper 1985.
Ludvik Mrzel, Portorož in Piran; Turistični Vestnik št. 9 in 12; Ljubljana
1960.
Olga Janša, Zgodovina turizma na Slovenskem; Turistični Vestnik št. 4,
Ljubljana 1968.
Arhiv katastrskih kart. Fond občinskega sodišča v Piranu.
Roman Savnik, France Planina, Živko Šifrer in sodelavci, Krajevni leksikon
Slovenije. I. knjiga. Državna založba Slovenije, Ljubljana 1968.
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, Prikaz stanja in
problemov na področju varstva okolja in urejanja prostora v skupnosti
obalnih občin Koper, Izola in Piran; Naše okolje št. 1-2, Ljubljana
1988.
Letni pregled turizma, zvezki za posamezna leta od 1956 do 1987, Zavod SR
Slovenije za statistiko.
Letni pregled gostinstva, zvezki za posamezna leta od 1956 do 1987, Zavod
SR Slovenije za statistiko.
Slika 1: Ustroj naselja Portorož ob začetku organiziranega turističnega razvoja
okrog 1873.
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Slika 2: Ustroj naselja Portorož med obema vojnama - okrog 1930.

227

228

~ Dr. Matjaž Jeršič

Slika 3: Ustroj naselja Portorož - leta 1989.
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Slika 4: Število nočitev v Portorožu in Piranu od leta 1956 do 1987.
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Slika 5 b: Sezonski indeksi nočitev v Portorožu.
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Slika 5 a: Število nočitev v Portorožu.
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UDK 338.48(497.12-15)=863
MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA PODEŽELSKIH NASELIJ KOPRSKEGA
PRIMORJA V TURISTIČNO PONUDBO OBMOČJA
Marija Majda Dekleva
Podeželski svet Koprskega Primorja lahko gotovo pomembno doprinese k
pestritvi turistične ponudbe regije in s tem k dvigu kvalitete turizma v
pokrajini, pa tudi turizem lahko pomaga pri oživljanju marsikaterega
propadajočega kraja v notranjosti. Razvijanje ekološko orientiranih oblik
"prijaznega" turizma sloni predvsem na vključevanju avtohtonega stavbnega
fonda in domačinov. Pri tem bo pomembno vlogo igrala izletniška rekreacija,
predvsem v smislu dopolnjevanja obalnega "industrijskega" turizma.
Na tisoče turistov si poleti vsako jutro umiva zobe v hotelskih blokih in
stolpičih slovenske obale, obeduje v veliki restavraciji ali pa na hitro poje
pizzo ali hamburger, podobno, kot so navajeni živet vsak dan, nekje v velikih
mestih Evrope. Tisto drugačno je predvsem gneča na plaži, zaradi
sredozemskega sonca in morja, pa še za ta dva se ve, da sta žal vse manj
zdrava.
Le streljaj od obalnega turističnega vrveža v notranjost pa je svet
drugačen, miren in samoten. Gričevnata, flišna, mediteranska pokrajina s
tradicionalnim sadjarstvom, vinogradništvom in zelenjadarstvom kaže, da z
obalno turistično industrijo nima dosti skupnega. Morda je dobro tako, a v tem
prispevku želim razmišljati o koristnosti vključevanja te pokrajine v turizem.
Podeželski svet Koprskega Primorja lahko kot turističen obravnavamo z
dveh vidikov: prvič lahko govorimo o njegovi vlogi pri razvoju turizma v
regiji - predvsem v smislu dopolnitve obalnega turizma - in drugič lahko
govorimo o pomenu turistične dejavnosti za razvoj koprskega podeželja. Oba
vidika sta pomembna in potrebno ju je obravnavati hkrati. V pričujočem
prispevku bom skušala na kratko osvetliti problematiko vključevanja
podeželskih naselij Koprskega Primorja v turizem z obeh vidikov.
Najprej želim spregovoriti o problematiki nadaljnjega
razvoja turizma, v drugem delu pa o problematiki razvoja teh
podeželskih naselij s pomočjo turizma.
Slovenska obala je naše turistično najmočnejše območje (še posebej kar se
tiče kapacitet), turizem v pokrajini želimo ohraniti, ter ga z uvajanjem novih
kvalitet prilagoditi sodobnim trendom povpraševanja, ob upoštevanju vrednot
okolja. Novo kvaliteto predstavlja tudi pestritev ponudbe, pri tem pa lahko
pomembno doprinese intenzivnejše vključevanje krajev v zaledju. Turizem je
tu slabo razvit in dokaj stihijski, kar pa ne pomeni, da v območju tudi ni
turistov. Ljudje se v te kraje radi pridejo sprehajat in drugače rekreirat. Z
gotovostjo lahko predvidevamo, da bo povpraševanje po turizmu in rekreaciji
v tem območju raslo, pa če bomo to hoteli ali ne. To povpraševanje je treba
usmerjati in ga uskladiti z vsemi ostalimi uporabniki te pokrajine (npr.
poselitev, kmetijstvo, promet, industrija) in se pri tem zavedati, da je ta
pokrajina predvsem življenjski prostor domačega prebivalstva.
Območje lahko obravnavamo kot turistično-rekreacijski prostor različnih
skupin prebivalstva:
• prebivalci mest ob slovenski obali ga uporabljajo za bližnjo rekreacijo,
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• prebivalci sosednjih krajev v Italiji (Gorica, Trst, oziroma širše Furlanije Julijske Krajine) ga tradicionalno uporabljajo kot izletniško rekreacijski
prostor,
• gostom hotelov in marin (ter drugih vrst stacionarnih turističnih bivališč) na
obali predstavlja izletniško - rekreacijski prostor,
• tranzitnim gostom, ki skozi to območje potujejo služi kot prostor za
postanke in rekreacijo.
Za sprejem vseh teh ljudi je obravnavana pokrajina slabo opremljena. Le
gostišč je nekaj več, zlasti ob tranzitnih cestah. Turisti se radi rekreirajo v
naravnem, tako imenovanem "odprtem prostoru" (prostem prostoru), kjer je
omogočeno prosto gibanje in rekreiranje, nabiranje gozdnih sadežev,
opazovanje narave, lepi razgledi, ipd. Te oblike turistične rekreacije postajajo
vse bolj aktualne. Računati je potrebno tudi z dejstvom, da postaja morsko
kopanje in sončenje manj zanimivo, tudi zaradi zdravju škodljivega
prekomernega sončenja, pa alg in sploh onesnaženega morja. Zato bodo ljudje
prebili manj časa na plaži in se raje in pogosteje odpravljali v okolico, še
posebej pa je okolica interesantna v času slabega vremena in izven glavne
turistične sezone.
Kot dopolnilne oblike obalnemu turizmu se lahko uveljavijo različne
oblike organiziranih in individualnih izletov na izbrane lokacije v zaledju,
npr.:
• za športno rekreativne aktivnosti (hoja in tek v naravi, trim steze, prostori
za igre z žogo,...),
• za pohajkovanje v naravi,
• za piknike,
• razgledišča (npr. na obalo in morje),
• ogledovanje naravnih zanimivosti,
• ogledovanje kulturnih in etnoloških zanimivosti,
• obisk turističnih domačij: postanek na malici, kosilu, večerji ali zaradi
rekreacije (npr. najem jahalnih konj,...),
• obisk domačih gostiln.
Iste možnosti so seveda na razpolago še vsem ostalim že omenjenim
potencialnim obiskovalcem.
Pri razvoju tovrstnega turizma moramo upoštevati najnovejše trende
razvoja turizma v Evropi in novejše oblike povpraševanja oziroma potreb
turistov, ki največkrat prihajajo iz močno urbaniziranih območij. Turizem naj
se tu razvija v obliki t.im. "blagega" oziroma "prijaznega" turizma, ki bi ga
lahko na kratko označili za "s človekom in naravo usklajeni turizem". Zanj so
značilni: prilagajanje naravnim pogojem pokrajine, mir, individualnost,
netehniziranost, usklajenost z okoljem in socialnimi zahtevami in potrebami
ljudi, ki turizem iščejo in dajejo. Nasproti njemu stoji "grobi" turizem,
katerega ponazarjajo množičnost, industrializiranost, podjetniška ekonomika,
agresivnost do pokrajine in domačega prebivalstva; le to pa so v veliki meri
tudi značilnosti našega obalnega turizma.
Pri usmerjanju turistov v podeželje se moramo zavedati tudi tega, da
turisti v pokrajini lahko povzročijo škodo, zaradi svojega brezobzirnega odnosa
do narave, do domačih ljudi in do domačega gospodarstva. Lahko pride celo do
nestrpnosti med domačini in turisti. Zelje in potrebe turistov in turističnega
gospodarstva je potrebno usklajevati z željami in potrebami domačinov in
domačega gospodarstva. Za zmanjševanje konfliktnih situacij med tujci in
domačini menim, da je potrebno vzpostaviti ustrezen pozitiven odnos turista do
okolja, v katerega pride. To mu najlaže omogočimo tako, da turistu vzbudimo
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zanimanje in ga na ustrezen način seznanimo s pokrajino in njenimi elementi.
Namreč: kraje, ki jih bolj poznamo tudi bolj spoštujemo. Seznanjanje lahko
poteka preko prospektov, zemljevidov, učnih poti in preko različnih
"informativnih objektov" (tabel, napisov, razglednih kart,.,.). Na ta način lahko
tudi usmerimo turiste na željeno območje, kar je pomembno tako z vidika
okolja, kot z vidika zaslužka.
Vidik zaslužka v domačem kraju pa je nadvse pomemben pri
gospodarskem oživljanju manj razvitih območij. Gričevnato podeželsko zaledje
Koprskega Primorja sodi namreč med tista območja Slovenije, kjer se je vse
povojno obdobje odvijal proces deagrarizacije in depopulacije z vsemi svojimi
posledicami za pokrajino in naselja.
Zaradi slabe gospodarske politike, ki vse povojno obdobje razvoju
kmetijstva ni posvečala prave pozornosti, zaradi boljših možnosti zaslužka v
industriji in storitvah, so se podeželska naselja tu praznila, propadala,
kmetijske površine pa zaraščale, Šele v novejšem času, se naselja ob
moderniziranih cestah, kjer so dobre prometne povezave do zaposlitvenih
centrov ob obali, zopet oživljajo, pojavlja se proces spontane revitalizacije.
Nekoliko bolj odmaknjena naselja pa živijo svojo propadajočo usodo še naprej,
kar nekaj jih je, ki nimajo nobenega prebivalca več.
K vračanju življenja in ljudi v te kraje lahko pripomore tudi turistična
dejavnost. Oblike "prijaznega" turizma namreč predvidevajo predvsem
vključevanje ustrezno adaptiranega avtohtonega stavbnega fonda (npr.
opuščenih hiš, gospodarskih poslopij,...), kot nosilca razvoja ter kot delovno
silo pa predvsem domače prebivalstvo. Pri tem menim, da je najpomembnejša
oblika razvijanje t.im. " turističnih domačij" oziroma "turističnih kmetij",
predvsem izletniških.
Primorska hiša ima za adaptacije v turistične namene dobre možnosti,
zaradi ustreznih gradbenih materialov in dobre talne zasnove.
Na odločitev za uvajanje določenih oblik turizma v nek kraj igra
pomembno vlogo njegova ekonomska privlačnost, ter finančna solventnost
potencialnih investitorjev. Za investiranje v razvoj turizma na vasi, zaradi
ekonomsko manjše rentabilnosti, vsaj v začetku, velika podjetja s področja
turizma in gostinstva v glavnem niso zainteresirana (le ta zaenkrat še vedno
pospešujejo predvsem množične turistične zvrsti). Zato bo nadaljnji razvoj
turizma tu odvisen predvsem od sredstev zasebnikov, torej od ekonomske
zainteresiranosti domačinov in drugih investitorjev samih. Ekonomsko
učinkovitost predstavlja tu razmerje med vloženimi sredstvi in delom ter
prodajno ceno turističnih uslug skupaj z povpraševanjem, torej s številom dni
na leto, ko bodo objekti turistično izkoriščeni. Pri ekonomski kalkulaciji
predstavljajo močno konkurenco druge možnosti zaslužka, predvsem zaposlitev
v industriji in v storitvenih dejavnostih. Pomembno je, da zaslužek iz turizma
postane privlačnejši od drugih možnosti. Pri tem je zelo pomembno, da se
izletniški turizem, ki ga predlagam kot prednostno obliko turizma v območju,
lahko uveljavi tudi kot dopolnilna oblika drugim dejavnostim v okviru
domačije. Sedanja zaposlenost domačinov v združenem delu in v kmetovanju
je namreč tolikšna, da za strežbo gostom ostane le malo časa. Z izletniki pa je
ponavadi manj dela, kot s stacionarnimi gosti, za večje skupine pa se lahko
dogovorijo vnaprej. Izletniški turizem je tudi investicijsko manj zahteven.
Potrebno je urediti prostor za strežbo gostom, poleti lahko tudi na vrtu, in
sanitarije. Poleg tega je potrebna še splošna ureditev stavb in okolice,
predvsem v smislu reda, čistosti in etnološko-arhitekturne tipike. Ugodno je,
če turistična domačija lahko nudi gostom poleg hrane in pijače še različne
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možnosti rekreacije, bodisi z ureditvijo prostorov za rekreacijo na svojem
posestvu (npr. piknik prostori, igrišča za tenis, igrala za otroke,...), ali z
izposojo rekvizitov.
Menim, da je problematika vključevanja podeželskih naselij Koprskega
Primorja v turizem nadvse aktualna. Zato je potrebno to območje podrobno in
temeljito proučiti, ter po izbranih kriterijih poiskati lokacije in oblike
turistične dejavnosti, ki bodo ob kar najmanjših stroških lahko čimprej
turistično zaživele.
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UDK 796.5:551.442(497.12)=863
JAMSKI TURIZEM NA KRASU - MED NAJSTAREJŠIMI
TURISTIČNIMI PANOGAMI
Andrej Kranjc
Med najstarejše turistične panoge na Krasu sodi jamski turizem. V Sveto jamo
so ljudje romali najkasneje že v 13. stol., Vilenica je imela dohodke od turizma
v 17. stol., konec 19. in v začetku 20. stol. pa je bilo tu skupaj 9 turističnih
jam. Danes je na Krasu dvoje turističnih jam svetovnega pomena (Škocjanske
jame in Velika pečina - Grotta Gigante) ter S turističnih oziroma deloma
turističnih jam lokalnega značaja (Dimnice, Divaška jama, Sveta jama,
Vilenica, Grotta delle Torri).
V tem prispevku štejem za Kras kraško zaledje obale, to je sam Kras
oziroma Tržaško-komenski Kras v ožjem pomenu, z ožjim sosedstvom in
obrobjem, vključno Matarskim podoljem.
Ker nisem strokovnjak za turizem, bi težko ocenil današnjo turistično
ponudbo te pokrajine v zaledju Tržaškega zaliva. Poleg jam, o čemer bo
podrobneje govora, je najpomembnejši turistični adut Lipica s kobilarno,
igriščem za golf in igralnico, za turiste iz Trsta je Kras cilj enodnevnih izletov,
od izletništva in gobarjenja (kar zaradi pretiravanja že zaviramo) do
obiskovanja gostiln. Veliko je krajevnih in lokalnih zanimivosti, od naravnih
do kulturnih, vendar je le malo teh tako zanimivih, da b? posebej privlačevale
večje število turistov - razen jam.
Kras je del zemeljske skorje, površja in podzemlja, katerega posebnost so
tako površinske kot podzemeljske kraške oblike. Posebnost je običajno tudi
zanimivost - zanimivost pa je turistična privlačnost. Zato so bile tod prav jame
tiste, ki so že zelo zgodaj privlačevale popotnike, romarje, vedoželjne
učenjake ali kakor se je že takrat reklo turistom.
Domačini so seveda poznali jame že od nekdaj in kot oni še danes
obiskujejo jame v bližnji okolici zgolj za zabavo, so tako počeli tudi nekdaj v kolikor jim tega niso branili predsodki. Za pravi turizem pa je potrebno širše
poznavanje posebnosti in te morajo biti znane širše po svetu. In tak sloves v
širšem pomenu so naše kraške jame dosegle že najkasneje v 17. stol.
V Novem veku so bile najbolj znane tri naše kraške posebnosti: Cerkniško
jezero, Postojnska jama in Škocjanske jame z izviri Timave. Oče F. Imperato je
že 1599 preučeval zvezo Škocjanskih jam z izviri Timave. Večino jam, o
katerih bom podrobneje govoril, omenjajo "klasična dela" o našem krasu:
Valvasor 1689, Nagel 1748, Hacquet 1778-89, Gruber 1781. Medtem ko je
Gruberjevo delo bolj strokovno in omenja jame v zvezi s kraško hidrografijo,
pa jih ostala omenjajo kot posebnosti naše dežele (Valvasor, Hacquet) oziroma
so opisi nastali prav zato, da podrobneje opišejo te posebnosti. Dvornega
matematika Nagla je poslal preučevat naše jame Franc I., knjiga o
znamenitostih Trsta in okolice, zanjo je francoski umetnik Cassas (1782)
upodobil Škocjanske jame, pa je bila napravljena za Jožefa II. Če so jame s
Krasa zbujale zanimanje cesarjev, potem je razumljivo, da so se zanje zanimali
tudi drugi.
Do konca 18. stol. je bila večina današnjih in nekdanjih turističnih jam na
Krasu že objavljena, pa ne le te jame, ampak tudi številne druge, kar je gotovo
zbujalo širše zanimanje zanje. Kot značilno zanimivost naj omenim, da sta tako
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Nagel kot Hacquet uporabljala Valvasorjevo Slavo vojvodine kranjske (1689)
kot neke vrste turistični vodnik oziroma leksikon.
Ampak jamski turizem ne izvira neposredno iz slave, ki jo pojejo jamam
zgodnje objave. Jama Vilenica pri Lokvi je bila že turistična jama še pred
objavo Valvasorjevega dela. Po Savniku (1968, 321) naj bi završki grof Petač
(Petazzi) 1633 prepustil Vilenico lokavski cerkvi ter si z njo delil dohodke od
vstopnine - torej je morala biti jama "turistična" z dovolj visokimi dohodki, da
se je to splačalo omenjati in urejevati celo s pogodbami in darilnimi listinami.
V župnijski kroniki Sv. Mihaela v Lokvi je zabeleženo, da je grof z
Završnika gospod Petač ali Petazzi 1709 odstopil jamo, tokrat z vsemi
dohodki, lokavski cerkvi Sv. Mihaela (Habe, A., Kranjc, M., Kranjc 1988, 8).
V isti kroniki so tudi kasneje omenjeni "dohodkovni odnosi" med družino
Petazzi in cerkvijo v zvezi z Vilenico. Iz zapisov za leta 1816-1818 je
razvidno, da je imela cerkev od jamskega turizma od 41 do 164 goldinarjev
dohodka letno.
Vilenica je bila torej prava turistična jama, ki je uspevala predvsem
zaradi bližine pristanišča Trsta, zaradi cesarske kobilarne v Lipici od 1580
dalje (tako naj bi Vilenico obiskal tudi cesar Leopold I leta 1660) ter zaradi
bližine pomembne tovorne poti, ki je potekala skozi Lokev, kjer so bila tudi
skladišča. Organiziranje drugih turističnih jam, predvsem njihova boljša
prometna dostopnost, je najbrž v veliki meri vplivalo na zaton Vilenice.
Kot taka je najbrž res Vilenica med najstarejšimi turističnimi jamami v
svetu. Vprašanje pa je, kam šteti jame, ki so jih ljudje obiskovali iz verskih
razlogov, pri nas so bila to predvsem romanja. Na slovenskem ozemlju
poznamo dvoje jam - cerkva, ki so ju ljudje obiskovali že veliko prej, preden
je bila Vilenica turistična. To sta Landarska jama v dolini Nadiže in Sveta jama
pri Socerbu oziroma Jama Sv. Socerba. Iz virov vemo, da je bila v Landarski
jami, ali kakor ji pravijo domačini, Sv. Ivan v Čele, cerkev že pred letom 888.
V Sveti jami je po izročilu živel puščavnik Sv. Socerb, ki so ga 24. maja
284 obglavili - in že "od nekdaj je v tej jami maša vsako leto 24. maja". Od
kdaj je to, nisem uspel dobiti podatkov, na vsak način pa je v mirovni pogodbi
z Benečani iz 1463 posebej omenjena, obenem z gradom Socerbom, tudi
"Grotta di S. Servolo" (Boegan, 1911, 13-14). Bila je torej pomemben objekt,
ki je bil naveden v isti sapi kot gradovi in posesti.
Tudi Škocjanske jame so bile "turistična posebnost" že v 18. stol., seveda
v skladu s takratnim "turizmom". Ko so Tržačani pripravljali knjigo o svojem
mestu za Jožefa II., so francoskemu krajinarju Cassasu (1782) naročili nekaj
slik "znamenitosti tržaške okolice". Od naravnih jih je prišlo v poštev le dvoje:
Škocjanske jame in Predjamski grad. Dodam naj, da ena izmed slik prikazuje
pogled na jame iz dna Velike doline - torej so jo obiskovali že takrat, in ne
šele po zgraditvi stopnic 1823, kot običajno navajamo v literaturi.
Na začetku 19. stol. sta se na Krasu pojavili dve novi turistični jami: 1808
je gostilničar iz Boršta pri Vrdeli Josef Eggenhoffner vzel v zakup in uredil za
turizem vhodni del Pečine na Hudem letu pri Padričah, 1819 pa so v
Škocjanskih jamah uvedli vpisno knjigo (Liber Cavernae St. Canziani) (Moser,
1887), 1823 pa zgradili v Veliko dolino in do Tominčeve jame stopnice ter
pot.
Naslednjo vzpodbudo je jamski turizem na Krasu doživel konec 19. in v
začetku 20. stol. Takoj po odkritju Divaške jame, takrat so jo imenovali
Divaška Vilenica, se je občina lotila urejevalnih del in so jamo 1885 odprli za
turizem. Jamo je obiskal tudi princ Rudolf in njemu v čast so jo preimenovali
v Kronprinz-Rudolf-Grotte. Kmalu po ustanovitvi se je Jamska komisija
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C.A.I. (Italijanski alpinistični klub) 1889 lotila turističnega urejanja jame
Clementina pri Opčinah - do konca stoletja so izdali plakat in jamo večkrat
razsvetlili za množične obiske, dlje pa z urejanjem niso prišli (Forti 1983).
1905 je tržaška podružnica Slovenskega planinskega društva odprla turistično
jamo Dimnice pri Slivjah v Matarskem podolju, tržaška Commissione grotte pa
1908 jamo Grotta Gigante (Velika pečina, Briška jama) (Guidi, 1982).
Pred I. Svetovno vojno je bilo torej na Krasu z okolico 5 pravih
turističnih jam ter "romarska" Sveta jama. Pečina na Hudem letu je kot
turistična jama propadla kmalu po otvoritvi - vanjo so vlomili ter uničili
kapnike in turistične naprave, jama Clementina pa kot turistična nikoli ni
zaživela.
Turistična vrednost teh jam je bila seveda različna: prave turistične jame
so ostale le Škocjanske jame in Velika pečina (Grotta Gigante). Obe sta kot
jami pomembni in impresivni, v bližnjem zaledju Trsta in obe sta bili v
upravljanju močnih organizacij. Obisk v Vilenici je stalno padal in je ostala le
še lokalnega pomena, Divaška jama in Dimnice pa so imele in imajo stalne
organizacijske in finančne težave, vsekakor tudi zaradi premajhnega obiska.
Med obema vojnama so vse te jame prešle pod italijansko upravo. Tiste,
ki so medtem kot turistične že propadle, so ponovno uredili (Divaško jamo in
Dimnice), turizem v Vilenici so skušali oživiti z organiziranjem avtobusnih
izletov iz Trsta, v Škocjanskih jamah in Veliki pečini (Grotta Gigante) pa so
napravili veliko tehničnih del in izboljšav.
Današnje stanje je precej podobno: pomembni oziroma zelo pomembni
turistični točki sta Škocjanske jame (še posebej, odkar so vpisane v seznam
svetovne naravne dediščine pri UNESCO) in Velika pečina (Grotta Gigante),
turistične jame lokalnega pomena oziroma pomembne za posebne skupine
turistov (n.pr. jamarje) pa so Vilenica, Divaška jama, Sveta jama in Grotta
delle Torri, Dimnice pa še čakajo ponovne oživitve.
Če skušam iz tega narediti sklep: le redke jame, ne samo pri nas, ampak
tudi v svetu, so turistično tako močne, da predstavljajo osrednjo turistično
privlačnost, pač pa so lahko pomembno dopolnilo turistični ponudbi. V takem
primeru pa njihovega pomena ne smemo vrednotiti po številu obiskovalcev ali
po doseženem prometu v denarju, ampak jih moramo upoštevati v okviru večje
regije. Turistične ponudbe na krasu brez obiska kraške jame pa si skoraj ne
moremo predstavljati.
Zato menim, da je prav, da je v regiji več kraških jam, odprtih za turizem,
ki si med seboj ne konkurirajo, ampak dopolnjujejo ponudbo. Pač pa bi morala
biti vsaka jama ustrezno urejena in opremljena ter ustrezno prikazana značilnost Velike pečine (Grotte Gigante) je orjaška podzemeljska dvorana s
posebnimi kapniki, Škocjanskih jam podzemeljska reka, podzemeljska soteska
in zgodovina raziskovalne tehnike, Vilenice predvsem zgodovina, pri Sveti
jami bi moral biti poudarek na zgodovinsko-verski tematiki, itd. Skladno s tem
pa bi morali jame tudi urediti in, predvsem, že zdaj paziti na to, kaj in kako bi
skušali ohraniti. Bojim se, da je že marsikaj zamujenega.
Na Krasu je jamski turizem vsekakor še perspektiven, ponudbo bi bilo
treba celo povečati, zato pa bi bilo toliko bolj potrebno paziti na varstvo, tako
okolice jam kot jam samih, v njih pa varovati elemente naravne in tudi
kulturne dediščine.
Boegan, E., 1911, La grotta ed il castello di S. Servolo. Alpi Giulie, 16, 1, 2,
12-22, 49-54, Trieste.
Forti, F., 1983, Commissione grotte - cento anni di turismo sotterraneo.
Progressione cento, 29-31, Trieste.
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Turistične jame na Krasu

Legenda:
1 - Grotta delle Torri
2 - Grotta Gigante (Velika pečina)
3 - Pečina na Hudem letu
4 - Vilenica
5 - Divaška jama
6 - Škocjanske jame
7 - Sveta jama
8 - Dimnice
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UDK 622.363.1(497.12 Sečovlje):504.06=863
PREOBRAZBA SEČOVELJSKIH SOLIN TER VARSTVO NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
Boris Križan
Velikopotezne obnovitve Sečoveljskih solin v 14. in 20. stoletju so bile vselej
povezane s tehnološkimi in organizacijskimi spremembami v proizvodnji soli.
Opuščene solinske površine so se do 20. stoletja dosledno spreminjale le v
agrarne površine. Vdor neagrarnih dejavnosti na soline in opustitev
proizvodnje na predelu Fontanigge leta 1967, pomenijo resno grožnjo za
nadaljnji obstoj solin. Opustitev proizvodnje v Fontaniggah pa je hkrati
omogočila, da so postale soline bogata zakladnica rastlinskega in živalskega
sveta, kakršnega drugje v Sloveniji nimamo. Zato so bile Sečoveljske soline
leta 1989 zavarovane kot območje krajinskega parka z območji naravnega
rezervata. Ideja varovanja temelji na nadaljevanju solinarsrtva, saj je skupni cilj
ohranjanje solin. Kaj soline kot zaključen ekosistem in značilen morfološki
element obmorske kulturne pokrajine dejansko pomenijo, bomo spoznali, ko bo
njihova naravna in kulturna dediščina v celoti ovrednotena tudi v širšem
evropskem prostoru.
O solinah v literaturi
Sečoveljske soline se v povojni slovenski geografski literaturi, kot
predmet geografskih raziskav ali kot zapis izpod peresa slovenskega geografa,
sila redko pojavljajo. O solinarstvu Šavrinskega primorja in o problemih
Piranskih solin je dvakrat pisal Savnik R. (1951 in 1965). Krajši prispevek na
to temo je objavil še Kumar Ž. (1963). Zgodovinski razvoj Piranskih solin, delo
v solinah in etnološke značilnosti solinarjev sta nadrobno opisala Pahor M. in
Poberaj T. (1963). Njuna obsežna monografija je nastala predvsem na osnovi
sistematičnega pregleda arhivskega gradiva in terenskega dela, medtem ko sta
uvodoma omenjena avtorja nadgrajevala pred vojno objavljeno delo Cumin
G.-a (1937) o Istrskih solinah. Z vidika regulacij in melioracij je o solinah
spregovoril tudi Adamič O.M. (1980), za razumevanje naravnih pogojev
nastanka in geneze solin ob flišni obali Istre pa je moč izluščiti spoznanja
Šifrer M. (1965) iz njegove študije o problematiki kvartarnega razvoja
obmorskega reliefa Koprskega primorja. Med negeografskimi prispevki k
spoznavanju solin velja opozoriti na podrobno raziskavo sedimenta
Sečoveljskih solin, ki so jo opravili geolog Ogorelec B. in sodelavci (1981).
Sicer pa so novejše raziskave in zapisi o Sečoveljskih solinah izrazito
naravoslovnega značaja. Pozornost naravoslovcev, predvsem ornitologov in
botanikov, so soline močno pritegnile po vpisu v Inventar najpomembnejše
naravne dediščine Slovenije (1976). Sečoveljskim solinam je bila posvečena
tudi številka Proteusa (1985/3), dve leti kasneje pa katalog k razstavi
Sečoveljske soline včeraj - danes - jutri, pravzaprav zbirka tekstov od
geografskega
orisa,
zgodovinsko
-etnološkega,
naravoslovno
naravovarstvenega, do prikaza načrtovanih razvojnih možnosti solin.
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Razvoj kot dejavnik preobrazbe solin
Kdaj so začele nastajati Piranske soline, ni znano. Se v rimski dobi je
morje segalo do ožine med Kaštelom in Steno (Savnik, 1951; Adamič, 1980).
Kakor je Dragonja z nanosi zasipavala morje in s tem premikala svojo delto,
tako so se opuščale solinske površine v zaledju in se pomikale v bližino morja.
B.Ogorelec in sodelavci (1981) so preračunali poprečno hitrost sedimentacije,
in le - ta znaša 2,9 m/ 1000 let. Za primerjavo navajajo, da je bila
sedimentacija v vzhodnem delu Sredozemskega morja istočasno do desetkrat, v
Beneški laguni pa okrog trikrat počasnejša. Po njihovih trditvah pa izjemna
hitrost sedimentacije v ustju Dragonje očitno ni bila odvisna samo od flišnega
zaledja, ki je bilo tedaj prekrito z vegetacijo in zato zavarovano pred erozijo,
temveč je moral delovati še drug faktor, najverjetneje mlada tektonika.
Do prelomnice v razvoju Piranskih solin je prišlo v 14.stolctju, ko sta se
Piran in Benetke sporazumela, da se soline delno obnovijo. Obnova solin je
bila povezana s spremembo tehnologije postopka pridobivanja soli, uvedbo
umetno gojene skorje "petole" v kristalizacijskih bazenih po vzoru paških
solin, in je trajala do 17.stoletja. V tem času so se soline premestile na
zamočvirjene predele Lera in Fontanigge, na površine, ki jih še danes zasedajo
(Pahor in Poberaj, 1963). Avstrija, ki je po uničenju Beneške republike, 1814
leta proglasila sol za izključni državni monopol, je v prvih letih svoje oblasti
proizvodnjo močno pospeševala. Zato so lastniki soline naglo širili in to je tudi
čas, ko so soline zavzele današnje dimenzije.
Umikanje solin v zaledju je vedno spremljala preobrazba nekdanjih
solinskih površin, po opravljenih izboljšavah - bonifikaciji, v agrarne površine.
Pojav prve neagrarne izrabe nekdanjih solinskih površin je povezan z
delovanjem rudnika črnega premoga v Sečovljah, ki so ga odprli leta 1937.
Rudnik so po 30 letih delovanja zaprli, rudniški objekti pa so danes delno
opuščeni, delno pa služijo za skladiščenje gradbenega materiala. Naslednja
neagrarna izraba opuščenih solinskih površin je prišla leta 1963 z razvojem
letališča v Sečovljah, ki ima danes 1200 m dolgo in 30 m široko vzletno pristajalno stezo in druge spremljajoče letališke infrastrukturne objekte.
Strukturne spremembe solinskih površin
Oblikovanje novih solinskih površin je vedno težilo, med drugim je to
zahtevala sama tehnologija pridobivanja soli, pogojena s klimatskimi
razmerami, k pravilnim pravokotnim geometrijskim rešitvam. Površino solin,
njeno strukturo, tvorijo trije osnovni geometrijski elementi:
• ploskev: solni fond z bazeni
• linija: kanali s spremljajočimi nasipi in
• točka: solinarske hiše in drugi objekti.
Do leta 1904 je bila temeljna proizvodna enota na celih Sečoveljskih
solinah solni fond, ki je bil razdeljen na več pravokotnih bazenov povezanih
med seboj s sistemom kanalov, nasipov in zapornic. Takrat, pod Avstroogrsko,
so solinsko območje Lera, in soline Strunjanu, preuredili v eno samo veliko
solino in s tem zabrisali staro strukturo solin. Le ta je ostala na območju
Fontanigge nespremenjena vse do njihove ukinitve leta 1967. Sistem solinskih
kanalov se glede na funkcijo, te se lahko medsebojno prepletajo, deli v štiri
skupine:.
• mejne ali obrobne kanale (Jernejski kanal, današnja struga Dragonje)
• plovne kanale (stara struga Dragonje, nekoč Fiume Grando)
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• glavne dovodne kanale (Pichetto, Curto, Giassi, Lera)
• dovodne, odvodne in razdelilne kanale.
Leta 1974 so z nasipi pregradili ustji kanalov Curto in Giassi, da bi s tem
preprečili uničujoče delovanje plimovanja in poplavljanja na opuščenih
solinskih površinah. Kanal Lera je pregrajen z zapornico.
Točkovni strukturni element solin so (bile) solinarske in druge hiše, ter v
manjši meri mostovi (leta 1948 jih je bilo še 16, od tega 13 premičnih),
zapornice in črpalke na veter. Sredi prejšnjega stoletja je bilo na Sečoveljskih
solinah še 493 hiš, po opravljeni evidenci leta 1984 pa je ostalo na karti
označeno le še 118 objektov, z legendo pa zajeta njihova stopnja ohranjenosti
(Savnik, 1965; Katalog, 1987).
Pomen naravne in kulturne dediščine solin
Intenzivno preobrazbo Sečoveljskih solin po letu 1954 so pogojevale
spremenjene politične in družbenoekonomske razmere. Zlasti opustitev
proizvodnje na predelu Fontanigge pa je omogočila, da so postale soline,
sestavljene iz vrste različnih bolj ali manj slanih biotopov, ki se med seboj
prepletajo in dopolnjujejo v zaključen ekosistem, bogata zakladnica
rastlinskega in živalskega sveta, kakršnega drugje v Sloveniji pravzaprav
nimamo (Katalog, 1987).
Na botanični pomen solin opozarja podatek, da na tem območju uspeva kar
45 vrst iz Rdečega seznama ogroženih rastlin Slovenije (Katalog, 1987). Tudi
redki vretenčarji živijo v izredno zaostrenih ekoloških razmerah. Daleč najbolj
pa slovijo Sečoveljske soline kot izjemna ornitološka lokaliteta; zanimiva
zaradi gnezdilcev, kot prezimovališče in najsevernejša selitvena postaja ob
Mediteranu. Občasno živi na solinah preko 200 ptičjih vrst, okoli 80 vrst pa
stalno gnezdi. Nenazadnje so soline tudi naravna ribogojnica.
Ob spoznanjih naravoslovcev in ob spoznanju, da so danes soline izginjajoč
morfološki element značilen za obmorski tip kulturne pokrajine v Slovenski
Istri, katere obala je bila v preteklosti od Kopra do Sečovelj posejana s
solinami, so se vrstila različna prizadevanja, da se danes še aktivne soline v
Sečovljah (in v Strunjanu) ohranijo in zavarujejo kot območje naravne in
kulturne dediščine izjemnega pomena.
Ohranjanje, varovanje in zavarovanje solin
Ideja aktivnega varovanja solin je izšla iz spoznanja, da je temeljni pogoj,
da se bogata naravna in kulturna dediščina solin in soline same ohranijo,
nadaljevanje solinarstva, dejavnosti, ki je ta prostor oblikovala. Nadaljevanje
solinarstva je povezano s prizadevanji za modernizacijo proizvodnje, z
zamenjavo klasičnega postopka kristalizacije na prostem z industrijsko
kristalizacijo soli v tovarni. Tehnologija industrijske koncentracije soli iz
slanice zgoščene na solinskih površinah je bila načrtovana že dvakrat, v letih
1959 - 1961 in leta 1986, povsem industrijski postopek, ki solinskih površin
ne bi potreboval, pa leta 1978.
Po več desetletij trajajočih prizadevanjih so bile decembra 1989
Sečoveljske soline tudi formalno - pravno z odlokom Skupščine občine Piran
razglašene za krajinski park. Le ta obsega poleg območja Sečoveljskih solin
tudi polotok Seča kot posebno pokrajinsko enoto. Znotraj območja solin so
opredeljena manjša območja naravnega rezervata; to so ornitološko in
botanično izjemno bogati biotopi, pomembni za ohranjanje ekološkega
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ravnovesja, redkih živalskih, predvsem ptičjih vrst in redkih oziroma
ogroženih rastlinskih vrst. To so: območja Ob rudniku, Stojbe, Stare soline in
Fontanelli, območje med kanaloma Curto in Pichetto ter območje na solnem
fondu Giassi. Slednje je opredeljeno tudi kot etnološki rezervat. Sečovcljskc
soline so tudi pomembna tehnična dediščina, ki pa v dosedanji strokovni
dokumentaciji še ni bila ovrednotena.
Zaključki
Varstvo naravne in kulturne dediščine ter solinarstvo kot osnovna
gospodarska dejavnost na solinskih površinah so ne izključujeta.
Kompatibilnost obeh dejavnosti je jasno definirana tudi v varstvenem režimu
in razvojnih usmeritvah za krajinski park. Na njegovem območju so
prepovedane ali omejene vse tiste dejavnosti, ki bi negativno vplivale na
ravnovesje in funkcije solinskega ekosistema. Prehod na novo tehnologijo
proizvodnje soli mora zagotoviti vzdrževanje solin, možen je tudi razvoj
drugih kompatibilnih dejavnosti, kot so gojenje marikultur in vključevanje
solin v organizirano in kvalitetno turistično ponudbo.
Pomen naravne in kulturne dediščine Sečoveljskih solin za mediteranski in
širši evropski prostor še ni v celoti ovrednoten. Šele na tem nivoju
ovrednotenja bomo lahko dokončno spoznali kaj soline, kot zaključen
ekosistem in značilen morfološki element obmorske kulturne pokrajine,
dejansko pomenijo. Do takrat se nam kot temeljni cilji varovanja postavljajo
ohranitev proizvodnje soli in s tem samih solin, omogočanje razvoja le
solinarstvu kompatibilnih dejavnosti in dosledno izvajanje varstvenega režima
za krajinski park in območja naravnega rezervata.
Prvi koraki v tej smeri so že narejeni. Pred leti je DO Droga - Soline
reaktivirala del površin na območju Fontanigge. Lansko leto je bila obnovljena
solinarska hiša ob kanalu Giassi, ki bo skupaj z obnovljenim solnim fondom
namenjena muzeju solinarstva. Letošnji otvoritvi muzeja bo sledila naslednje
leto označitev krajinskega parka in njegova prezentacija.
Adamič, O.,M., 1980, Geografske značilnosti poplavnega sveta ob Dragonji in
Drnici. Geografski zbornik 19. Ljubljana.
Cumin, G., 1937, Le saline istriane. Bolletino della R. Societa geografica
italiana. Roma.
Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije, 1976, Zavod SR
Slovenije za spomeniško varstvo. Ljubljana.
Katalog, 1987, Sečoveljske soline včeraj - danes - jutri. Pomorski muzej
"Sergej Mašera" Piran. Piran.
Kumar, Z., 1963, Piranske šolane. Zemlja i ljudi,popularno naučni zbornik
sv. 12. Beograd.
Ogorelec, B. in sodelavci, 1981, Sediment sečoveljske soline. Geologija 24.
Ljubljana.
Pahor, M., Poberaj, T., 1963, Stare piranske soline. Spomeniški vodniki 4.
Ljubljana.
Proteus, 1985, Letnik 48, št.3. Ljubljana.
Savnik. R., 1951, Solarstvo Šavrinskega primorja. Geografski vestnik 23.
Ljubljana.
Savnik, R., 1965, Problemi piranskih solin. Geografski zbornik 9. Ljubljana.
Strokovne podlage za razglasitev naravnih znamenitosti v občini Piran,1987,
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EKONOMSKOGEOGRAFSKA
PRIMORJA

REGIONALIZACIJA

KOPRSKEGA

Igor Vrišer
Z ekonomskogeografskimi regionalizacijami so se geografi največ ukvarjali v
prvih povojnih desetletjih, bodisi na empiričen ali pa na bolj abstrakten način.
Takrat sta se tudi uveljavila oba temeljna regionalizacijska koncepta: ekonomsko-funkcijski in ekonomsko-homogeni. V pričujočem poročilu poskuša
avtor na primeru Koprskega Primorja združiti oba koncepta, pri čemer je dal
ekonomsko-funkcijskemu konceptu temeljno vlogo, ekonomsko-homogenemu
pa dopolnilno. S povezavo obeh regionalizacij in ob upoštevanju še nekaterih
pogojev bi prišli do ekonomskogeografskih regij.
Z ekonomskogeografskimi
regionalizacijami so se geografi največ
ukvarjali v petdesetih in šestdesetih letih, ko so se v okviru posebne "komisije
za ekonomsko regionalizacijo" pri mednarodni geografski uniji pogostoma
sestajali in so svoje izsledke publicirali v več zbornikih 1 . Pozneje z ukinitvijo
komisije, je interes uplahnil in v zadnjih desetletjih nismo dobili nobenega
pomembnejšega teoretičnega ali metodičnega prispevka. Prav tako niso
pomembneje izpopolnili regionalizacijskih metod; še vedno sta prevladovala
ekonomsko-funkcijski
(nodalni,
polarizacijski)
in
ekonomsko-homogeni
(arealni) pristop. Poskusi združiti oba koncepta se niso obnesli. Prav tako niso
zadovoljili primeri
združevanja ekonomskogeografske
regionalizacije s
fizičnogeografsko v "geografsko regionalizacijo". Pri ekonomskogeografskih
regionalizacijah sta se izoblikovala dva načina: empirijski, ki je skušal kar
najbolj objektivno zajeti regionalne razmere, in abstraktni, ki je ekonomske
vezi v pokrajini prikazoval v močno poenostavljeni ali celo matematizirani
obliki.
V slovenski geografiji so se doslej ukvarjali z regionalizacijo A . M e l i k 2 , S.
Ilešič 3 , C. Malovrh 4 in I. Gams 5 . Prvi in zadnji sta zasnovala regionalizacijo
Slovenije na podlagi naravnogeografske členitve. Ilešič je izdelal prirodno in
prvo ekonomskogeografsko regionalizacijo Slovenije, pozneje je zasnoval tudi
"občo geografsko" regionalizacijo naše republike. Malovrh je napravil doslej
edini poskus členitve na podlagi homogenostnega kriterija. Za našo raziskavo
so glede na to najbolj zanimivi prispevki Svetozarja Ilešiča, ki je v več
poskusih iskal najustreznejšo regionalno členitev Slovenije. V njih je zavzel
stališče, da sta ekonomsko-funkcijski in ekonomsko-homogeni koncept sicer
vsebinsko povezana, a tolikanj različna, da ju ni mogoče združiti v enotno
regionalizacijsko metodo. V dilemi, kateri je primernejši, je dal prednost
ekonomsko-funkcijskemu 6 , ker bolje prikazuje ekonomske vezi v pokrajini.
Homogenostni naj bi bil premalo razdelan in preveč heterogen in naj bi zato
imel le dopolnilni pomen.
Spoznanja komisije in nekaterih drugih raziskovalcev, kot tudi Ilešičevi
poskusi ekonomskogeografske regionalizacije Slovenije, so nam bili izhodišče
za naš poskus ekonomskogeografske regionalizacije. Odločili smo se, da ga
izvedemo s kombiniranjem obeh ekonomskogeografskih regionalizacijskih
konceptov: ekonomsko-funkcijskega in ekonomsko-homogenega. Pri tem naj
bi bil prvi temeljni, ker bolje in pravilneje zajema ekonomske interakcije v
prostoru, medtem ko je drugi s svojo prevladujočo opisnostjo in statičnostjo
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lahko le dopolnilnega pomena.
M e d različnimi možnostmi, kako zajeti ekonomsko-funkcijske vezi, smo se
odločili za omrežje centralnih naselij in njihovih vplivnih o b m o č i j 7 . N e glede
na utemeljene kritike teh vezi, ki so med drugim pretežno storitvenega značaja
in žal ne zajemajo proizvodnih interakcij, so vendar tolikanj široke in vse
povsod prisotne, da jih lahko sprejmemo kot podlago za regionalizacijo.
Njihova nadaljnja prednost je, da v določeni meri zajemajo tudi družbeno
prostorsko organizacijo in ne le ekonomske stike. Slaba stran pa je
neupoštevanje značilnosti agrarne in industrijske proizvodnje in določena
podrejenost
ali prilagodljivost storitvenih dejavnosti
upravno-politični
ureditvi.
V e l i k o več možnosti se je odpiralo glede uporabe ekonomsko-homogenega
koncepta. Najobičajnejši postopek je, da za vsako pomembnejšo gospodarsko
panogo izdelamo prikaze variranja njihovega pojavljanja in na t e j podlagi
izločimo strnjena območja z določeno inteziteto. S tem pa žal docela
razdrobimo gospodarstvo in izločimo gospodarske vezi. Zato smo se odločili za
drugo metodo: za pokrajinsko-gospodarsko strukturo 8 , ki prikazuje ekonomsko
sestavo r e g i j na podlagi odnosa med posameznimi gospodarskimi panogami ali
v našem primeru med tremi glavnimi skupinami gospodarskih dejavnosti: med
primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi dejavnostmi.
S
kombiniranjem
obeh
konceptov,
ekonomsko-funkcijskega
in
ekonomsko-homogenega, pri čemer bi prvi tvoril podlago, drugi pa bi
izkazoval njihovo ekonomsko označbo, bi prišli do ekonomskogeografskih r e g i j
in njihovega sistema v pokrajini.
Izvedbe take zamišljene regionalizacije je terjala še druge opredelitve. Pri
ekonomsko-funkcijski regionalizaciji smo se odločili, da uporabimo kot
temeljno ozemeljsko enoto krajevne skupnosti, ki so med vsemi teritorialnimi
enotami še najbližje ekonomsko-funkcijskim regijam in obenem odražajo
interesno združevanje občanov. Krajevnih skupnosti v mestih nismo upoštevali,
ker smo sodili, da so mesta organska celota. Informacije o funkcijskih vezeh
smo dobili iz obširnega anketnega vprašalnika o tem, kje občani krajevnih
skupnosti kupujejo oziroma kam zahajajo zaradi različnih storitev (obiskovanje
šol, zdravstvenih, kulturnih ustanov in obrtnikov itd.). Grupiranje odgovorov
je pokazalo, da v najbolj poenostavljeni obliki lahko razlikujemo pet
hierarhičnih stopenj: lokalno, vicinalno, mikroregionalno, mezoregionalno in
makroregionalno raven. Prva med njimi je pomenila še zelo skromno središče z
bližnjim interakcijskim območjem (trgovina, gostišče, osnovna šola). Glede na
tako
skromno
opremljenost
in
šibkost
stikov
smo
za
temeljne
ekonomsko-funkcijske enote vzeli vicinalno stopnjo, ki je razen naštetih
dejavnosti obsegala še pošto, ambulanto, bencinski servis, trgovino s
kmetijskimi potrebščinami, pogostoma pa tudi lekarno, bančno poslovalnico,
kino
itd.
Te
enote
naj
bi
bile
temeljni
gradbeni
elementi
ekonomskogeografskega regionalizacijskega sistema in bi jih glede na to lahko
imenovali "protoregije", saj bi sestavljale vse višje hierahične stopnje.
Tudi izvedba pokrajinske gospodarske strukture je terjala določene
opredelitve. Prva se je nanašala na dilemo, s kakšnimi podatki prikazati
gospodarsko usmerjenost. Odločili smo se za podatke o aktivnem ali točneje o
zaposlenem prebivalstvu kot tistem mediju, ki še najbolje ilustrira dejavnostno
strukturo. Drugo vprašanje je veljalo podatkom o zaposlenih: ali uporabiti
navedbe o kraju bivanja, kar običajno objavlja statistična služba, ali o kraju
dela. Sodili smo, da so iz ekonomskogeografskih razlogov smiselni predvsem
drugi podatki. S pomočjo g. Milene Ilič, z republiškega zavoda za statistiko v
Ljubljani, nam je uspelo gradivo popisa prebivalstva iz leta 1981 preurediti v
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navedenem smislu. Tretja dilema se je nanašala, po kakšnem ključu opredeliti
gospodarsko dejavnost. Po daljšem tehtanju in preizkušanju smo se odločili za
razmerje 33,3 % : 33,3 % : 33,3 % med primarnimi, sekundarnimi in
terciarnimi dejavnostmi. T o razmerje je univerzalno in ni vezano niti na čas
niti na vsakokratne regionalne razmere. Obenem pa dopušča, da vsako
dejavnostno skupino opredelimo kot izrazito, če preseže njen delež 66,6 % ali
kot zmerno, če doseže 33,3 - 66,6 %. Obenem lahko s tem ključem določimo,
da ima teritorialna enota mešano gospodarsko orientacijo, če dve dejavnostni
skupini presežeta 33,3 %. Na ta način smo dobili devet možnih gospodarskih
usmerjenosti:

v

Izrazita
usmerjenost
> 66.6 %
primarne dejav.

v

Zmerna
usmerjenost
33. 3 %-66. 6 %
primarne dejav.

v

sekundarne

v

sekundarne

v

terciarne

v

terciarne

dej.
dej.

dej.
dej.

Mešana
usmerjenost
33,3 %-66.6 %
v primarne in
sekundarne
v primarne in
terciarne
v sekundarne in
t e r c i a r n e de i a v n o s t i

Četrta dilema je zadevala velikost ekonomsko-homogenih regij. Pri
ekonomsko-funkcijskih regijah je bila velikost odvisna od opremljenosti
središča in njegovega vplivnega območja. V primeru ekonomsko-homogenih
r e g i j pa takšnega vodila ni bilo. Ob upoštevanju povprečne velikosti občin v
Evropi ter urbanističnih skušenj smo se odločili, da naj ima regija več kot
5000 prebivalcev in več kot 2000 zaposlenih. Izjemoma bi na podeželju lahko
ekonomsko-homogeno območje imelo le 4000 prebivalcev oziroma 1500
zaposlenih. Posamezna ekonomsko-homogena območja smo oblikovali z
združevanjem krajevnih skupnosti, ki so imele podobno gospodarsko
usmeritev, a so jih družile tudi prirodne in družbene značilnosti. Zastavilo se
je tudi vprašanje zgornje velikostne meje; odločili smo se, da naj bi regije tega
tipa ne presegale na podeželju 20.000 prebivalcev oziroma 30.000 prebivalcev
v mestih, vendar smo dopuščali številne izjeme. Za to zgqrnjo omejitev smo se
odločili, ker se je z večanjem r e g i j pokrajinska gospodarska sestava čedalje
b o l j podrejala zgostitvam v mestih in so obenem izginjale podeželske
posebnosti.
Uporaba teh metodičnih in teoretičnih izhodišč je bila osnova za sintezno
ekonomskogeografsko regionalizacijo. Pri n j e j smo upoštevali hierarhijo
ekonomsko-funkcijskih regij, od temeljnih ekonomsko-funkcijskih (vicinalnih)
navzgor, ter ekonomsko-homogeno
opredelitev po metodi pokrajinske
gospodarske sestave in velikostnih kriterijev 5000 (4000), prebivalcev in 2000
(1500) zaposlenih glede na kraj dela.
Proučitev in uporaba teh izhodišč na primeru Koprskega Primorja je
prinesla naslednje izsledke. Ekonomsko-funkcijska regionalizacija je, opirajoč
se na opravljene ankete po krajevnih skupnostih, izkazovala naslednji ustroj:
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Občina

Lokalno središče

Vi ci nalno
središče

Mi kroreMe z o regi onalno
gi onalno
sredi šče
središče
Piran Lučija-Portorož, Piran
Lucija-PorKoper
Luci ja-Portorož
Piran, Sečovlje
Piran, Sečovlje
torož, Piran
Izola Izola, Korte
Izola
Izola
Koper
Ankaran-Hr va t i ni, Bertoki, Ankaran-Hr va t i ni Koper
Koper
Koper Dekani, Gračišče, Koper,
Dekani, Gračišče,
Marezige, Pobegi-Cezar j i
Koper, Sna r j e
Pridvor, Šmarje, Škofije,
Va nga na I
Sežana Barka-Misieče, Divača, Dir Divača, Dutovlje, Sežana Kope rHrpelje-Kozina,
Koperl o v l j e , HrpeI je-Koz i na,
Nova
Koien, Sežana
(Nova
Komen, Lokev, Materija,
GoricaGorica)
Obrov, Pliskovica, Rodik,
(Sežana)
Senožeče, Sežana, Slivje,
Štanjel, Toma j, Vremski
Britof
Buje, Novi Grad, Bu j e Buje
Buje, Kaštel, Krasica,
Bu jeUiag
UiagUiagNovi Grad, Oprtalj,
Novi Grad
(Ri jeka)Sferna, Uma g
(Pula)
Buzet Buzet, Lanišče, Livade,
Buzet, Lanišče,
Buzet Ri jeka(Koper)
Roč, Sovinjak, Vrh
PulaLivade, Roč,
(Koper)
Sovin i a k
V celoti je bila na ozemlju štirih občin v Koprskem Primorju 35 lokalnih
sredič, 14 vicinalnih, 5 mikroregionalnih in eno mezoregionalno središče. V
obeh sosednjih hrvaških občinah pa je bilo 13 lokalnih, 8 vicinalnih in 4
mikroregionalna središča. Glede mezoregionalne usmeritve je to ozemlje težilo
k Reki, Puli in deloma h Kopru.
Regionalizacija
po
ekonomsko-homogenem
konceptu
na
osnovi
pokrajinske gospodarske strukture je dala za Koprsko Primorje naslednjo
členitev:
Ekononsko-homogene regije

Prebi- Zaposvalci
leni
Piran s Portorožem in Lucijo 14.617 5886
Mesto Izola
11.535 5635
Mesto Koper
22.112 10096
Koprsko obmestje
11.194 2898
Savrinska Brda
10.083 1523
Mesto Sežana
5.576 4790
Hrpeljsko-Divaški Kras
7.379 2176
Sežansko-Konenski Kras
10.581 2132

Tip gospodarske
usaeritve
Izrazita terciarna
Znerna sekundarna
Sekundamo-terciama
Sekundarno erci ama
Zaerno priiarna
Sekundarno-terciarna
Sekundama-terciarna
Zaerna sekundarna

Poskus orisati ekonomskogeografske regije na podlagi postavljenih
izhodišč in izvedbe regionalizacije na podlagi ekonomsko-funkcijskih in
ekonomsko-homogenih r e g i j je dal naslednji rezultat:
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EkonoiSkogeografsk*
Središče Frebi- Za po s
regije'
valci
leni
1.1.
Hi kroregi ja Piran Piran
1 5235 5988
1.2
Mikroregija Izola Izola
12513 5696
1.3
Mi kroregi ja Koper Koper
41843 20374
1.3.1 M,eslo koper
Koper
25095 1 6030
1.3.2 Okolica Kopra
Koper
1 6748 4344
- (Bržani ja
in obal a) Koper
858 1 274 1
- (Šavrinska
Brda)
8117 1457
Koper
1.4.
Mikroregija Sežana Sežana 23536 9098
1.4.1 Hrpeljsko-Divaški Di vača Kras z zahodnimi
Hrpelje _
Brkini
Kozi na
9934 2908
1.4.2 Sežansko-Kone n s t i
Kras
Sežana 1 3602 6190
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- lip gospodarske
usmeritve

Izraz« U tcrciarna
Ziern; sekundarna
Sekundarno-lerciarna
Sckundarno-Icrci ar na
SehiuUrno-t erci araa
Setundarno-terciarna
Priiarno-lerciariu
Sebnoarno-lerciarna
Sehnjam-lerciaraa
Sekundarno-lerci arna

Na območju Koprskega Primorja naj bi bila potemtakem ena mezoregija,
ki bi bila vezana na ljubljansko makroregijo in pod delnim vplivom tržaške
makroregije. Sestavljalo naj bi jo 6 temeljnih ekonomskogeografskih r e g i j
(protoregij),
od
katerih
bi
imele
dve
stopnjo
mikroregije.
Iz
ekonomsko-homogenih razlogov se je pokazala potreba, da protoregijo
"Okolica Kopra" razdelimo na dve subregiji "Bržanija z delom obale" in na
"Šavrinska Brda".
Poskus aplikacije zasnovane ekonomskogeografske regionalizacije se je
izkazal kot smiseln in uporaben. N i pa razrešil nekaj problemov tovrstnih
regionalizacij, kot so: slaba povezava funkcijskega in homogenostnega
koncepta,
protežiranje
funkcijskega
koncepta
kot
temeljnega,
slabo
upoštevanje širših proizvodnih odnosov in širše družbene ureditve, odvisnost
od gradiva, pomanjkanje nekaterih dodatnih raziskav, npr. o urbanizaciji, ki
ima tudi ekonomskogeografski pomen, itd. Lahko sklepamo, da bo treba
ekonomskogeografsko regionalizacijo še dalje teoretično, metodično in
empirično izpopolnjevati, če želimo odpraviti njene sedanje slabosti.
1. Vrišer I., 1988, Ekonomskogeografska regionalizacija: teorija in praksa,
Geografski vestnik, L X , st. 129-137.
2. Melik A., 1946, Prirodnogospodarska sestava Slovenije,
Geografski vestnik, X V I I I .
3. Ilešič S., 1957-58, Primer geografske rajonizacije ob primeru Slovenije,
Geografski vestnik, X X I X - X X X , st. 83-132.
4. Malovrh C., 1958, Prispevek gospodarsko-geografskemu rajoniranju
Jugoslavije, Ekonomski zbornik,III.
5. Gams I., 1983, Geografske značilnosti Slovenije, Ljubljana.
6. Ilešič S., 1957-58, o. c., st. 104-105.
7. Vrišer I., 1973, Vplivna območja slovenskih mest, Stanje v prostoru in
razvojne težnje, Dokumentacijsko gradivo II, Zavod SRS za regionalno
prostorsko planiranje, st. 97-106.
8. Vrišer I., 1988, Centralna naselja v SR Sloveniji leta 1987, S A Z U ,
Geografski zbornik, X X V I I I , 3, st. 131-151.
9. Bobek H., A . Hofmayer, 1981: Gliederung Österreichs in wirtschaftliche
Strukturgebiete, Wien.
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PRIMORSKI SVET V NAŠI DIDAKTIČNI LITERATURI
Marija Košak
Slovenija obsega majhen košček primorskega sveta. Tu se pojavljajo vse
tiste značilnosti in posebnosti, katerih poznavanje omogoča razumevanje
primorskih pokrajin tudi drugod. Zato je zelo pomembno, da vemo kdaj se naš
učenec sreča in kako osvoji vse tiste pojme, s pomočjo katerih pridobi tudi
znanja o taki pokrajini. Idealno bi bilo, če bi sleherni otrok doživel primorski
svet in da bi imel možnosti neposrednega opazovanja predmetov in pojavov, s
pomočjo katerega bi odkrival bistvene značilnosti opazovanega okolja in
osvojil markantne pojme. Opazovanje konkretnih pojavov in predmetov je
izhodišče spoznavanja splošnega.
Namen tega sestavka je predstaviti s pomočjo didaktične literature in
učnih načrtov razmere, ki so pri nas. Eden ključnih pojmov, s katerim je
povezano poznavanje vrste značilnosti primorskega sveta, je pojem morje. Prvi
stik z morjem doživi veliko število slovenskih otrok že v predšolski dobi. V
tem primeru se oblikujejo po Vigotskem (1956, str. 147) imenovani
psevdopojmi, tisti, ki izvirajo iz površin podobnosti. To pomeni, da
posplošitve, ki nastopajo, predstavljajo po svoji zgradbi komplekse posameznih
konkretnih predmetov, združenih ne samo na podlagi subjektivnih zvez, ki
nastajajo pri otrokovem vtisu, ampak na podlagi objektivnih zvez, ki dejansko
obstajajo med predmeti (npr.: morje - voda - slana, voda - veliko vode). Otrok
uporablja v svojem govoru besedo kot sredstvo za določen pojav. Tisti otroci,
ki v tem obdobju ne dožive morja neposredno, temveč ga vidijo le na sliki,
televiziji ali poslušajo samo pripovedi o morju, osvojijo le besedo, ki simulira
obstajanje ustreznega pojma in v bistvu le pokriva praznino (Vigotski, 1956,
str. 187).
Torej z različnim predznanjem vstopajo otroci v osnovno šolo, v kateri še
ob začetku pričakujejo poznavanje pojma morje. Na to se veže vrsta dogodkov
iz časa letovanja. Sicer v prvem razredu po učnem načrtu ni vključena
obravnava tematike o morju in svetu ob njem.
V drugem razredu se v učbeniku pojavi le pojem morje kot oblika vode.
Opredeljeno je kot stoječa voda. Ilešič (1967) in še nekateri avtorji ne
prištevajo morja k stoječim vodam, temveč ga smatrajo kot samosvoj pojav.
Različno opredeljevanje kaže na potrebo, da se pri sestavljanju učnih načrtov
in po njih pripravljenih učbenikih upošteva enotna opredelitev. V nasprotnem
lahko pride do oblikovanja nepravilnih pojmov oziroma medsebojnih povezav
pojmov.
V učbeniku za drugi razred je zahteva, da učenec opiše morje, opredeli
kaj je obala, zaliv, otok, polotok in pristanišče. Take zahteve (izjema so učenci,
ki živijo ob morju) so prevelike. Gre za vrsto novih pojmov, pri katerih ne
ugotavljajo bistvene značilnosti in s tem ne ubirajo pota osvajanja pojmov,
temveč gre le za uporabo besed, ki po Vigotskem (1956, str. 187) resnično
prekrivajo le neko praznino. Posebno zahteven je pojem pristanišče, kjer gre za
družbenogeografski pojav in je potrebno poznavanje večjega števila
dejavnikov, ki omogočajo pravilno razumevanje pojava in njegovega vpliva na
okolje.
Vključitev teh pojmov v 2. razredu je še bolj vprašljiva, ker se razen v tej
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temi, pojmi o morju in primorskem svetu nič več ne uporabljajo do 4. razreda
osnovne šole.
V učbeniku za 3. razred pri SND je vključena tema "Vodni promet" pri
kateri je dokaj zahtevna naloga "opiši vodni promet in opiši pomen morja za
turizem". Kar dve različni nalogi sta vključeni v eni temi. Za opis vodnega
prometa je prav gotovo potrebno več informacij kot slaba skica z različnimi
plovili. Še težje pa tretješolec opiše pomen morja za turizem, preprosto zato,
ker še premalo ve o vplivih in učinkih morja in, ker je vrednotenje pojava
(opiši pomen!) brez poznavanja vzrokov in posledic pretežka naloga.
Bistvena sprememba se pokaže pri spoznavanju družbe v 4. razredu, kjer
gre za dokaj sistematično obravnavanje slovenskih pokrajinskih enot. Pri
pokrajinskih enotah morajo učenci spoznati dejavnike, ki povzročajo samosvoj
značaj zemljepisne enote.
Prednost pred obravnavo drugih zemljepisnih enot ima gotovo obravnava
primorskega sveta. Po programu življenja in dela v osnovni šoli naj bi vsi
učenci 4. razredov osnovne šole v začetku šolskega leta odšli v šolo v naravi v
obmorski kraj. Tako imajo učenci možnost, da neposredno doživijo morje,
njegove značilnosti (slanost, valovanje, temperaturo, prodornost), osvoje pojme
obala, otok, polotok, zaliv, plima in oseka. Z značilnostmi morja je povezana
razlaga o vplivih morja na podnebje in rastje pokrajin, ki so neposredno ob
morju ali v njegovem zaledju. Učenci se srečajo tudi z gospodarskimi
dejavnostni, značilnimi za primorski svet (plovba, pristanišče - svetilnik,
pomoli, nakladalne naprave, skladišča, ribolov in predelava rib, gojenje
kulturnih rastlin in njihova predelava (sadje - vrtnine).
Na podlagi spoznavanja morja, njegovih značilnosti in vplivov ter
kulturnozgodovinskih posebnosti, se obravnava turizem (domači, tujski). Ne
gre več samo za navedbo gospodarske dejavnosti, temveč za upoštevanje spleta
dejavnikov, ki vplivajo na njen razvoj.
Pri obravnavi prebivalstva spoznajo pojem dvojezičnosti in naseljenost.
Obalno zaledje spoznajo predvsem kot gospodarsko območje.
V razliko od splošnogeografskih pojmov je nekaj več individualnih
pojmov, ki jih učenci osvoje s pomočjo slik, zemljevida, filma (ali z ogledom v
času šole v naravi).
Obravnava primorskega sveta v 5. razredu osnovne šole pri spoznavanju
družbe se razširi na jugoslovansko območje, vendar ne predstavlja večjih
problemov. Novih splošnogeografskih pojmov je malo (ozemeljske vode,
razčlenjena obala, vetrovi kot so burja, jugo, maestral) ter vrste pomorskega
prometa (tovorni, potniški, obalna plovba, čezoceanska plovba, umetno
pristanišče, marina). Gre predvsem za poglabljanje pojmov spoznanih v 4.
razredu.
Pri pouku zemljepisa v 6., 7., 8. razredu se uporabljajo vsi spoznani pojmi.
Novi pojmi so ocean, notranje, zunanje, ozemeljsko, stransko ali obrobno
morje, morski tok. Veliko je individualnih pojmov, brez poznavanja katerih je
nemogoča orientacija. Najbolj sistematično in najbolj podrobno vključuje v
obravnavo pojmov o morju, tipih podnebij v primorskih pokrajinah in značilni
vegetaciji učbenik za I. razred srednje šole. Učenci m tej stopnji že lahko
razumejo vrsto dejavnikov in zakonitosti, ki karakterizirajo določen pojav. V
vseh ostalih učbenikih za srednjo šolo gre za uporabo osvojenih pojmov.
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Zaključek
Pridobivanje pojmov o primorskem svetu je nujno za razumevanje
značilnosti geografskega okolja. Nekateri so bolj, drugi manj zapleteni, vendar
imajo to prednost, da je njihovo oblikovanje možno z neposrednim
opazovanjem in uporabo didaktičnega gradiva. Gre predvsem za iskanje
bistvenih značilnosti, kar je odvisno od učenčevega aktiviranja.
S proučitvijo didaktične literature in učbenikov, ki se uporabljajo v naši
šoli pri pouku spoznavanja narave in družbe, spoznavanja družbe in zemljepisa
smo ugotovili, da obvladanje izbranih splošnogeografskih in individualnih
pojmov omogoča razumevanje značilnosti primorskega sveta, naravnih kot
družbenih dejstev ter nudijo osnovo za vrednotenje te pokrajinske enote.
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POSREDNE OBLIKE POUKA POVEČUJEJO UČENČEVO AKTIVNOST
IN UČINKOVITOST POUKA.
Slavko Brinovec
Uvod - didaktični sistem
Oblika dela je učni sistem, ki izhaja iz medsebojnega razmerja temeljnih
dejavnikov pouka. Prvi dejavnik je učitelj, ki organizira pouk, vodi
vzgojnoizobraževalno delo in poučuje. Drugi dejavnik so učenci, ki pri pouku
pridobivajo znanje, si razvijajo sposobnosti, pridobivajo zgrajene vrednote in
tako oblikujejo osebnost. Učne vsebine so tretji dejavnik. Predstavljajo
didaktično predelane znanstvene vsebine, ob katerih se izobražujemo in
vzgajamo.
V didaktičnem sistemu se vloga teh dejavnikov spreminja. Iz nekdanjega
glavnega
posredovalca
vsebin
učitelj
postaja
organizator
vzgojnoizobraževalnega procesa. Učenec je bil v preteklosti le objekt
poučevanja. Ko ga priznamo kot subjekt, se njegov položaj v izobraževalnem
sistemu spremeni. Spreminjajo se tudi učne vsebine, kjer od naštevanja in
informativne vloge prehajamo na take oblike dela, pri katerih učenci
spoznavajo posamezne geografske probleme.
Povezavi vseh treh dejavnikov pravimo didaktični trikotnik. Če eden
izmed delov manjka, to ni več pouk. Zaradi različnega razmerja med
posameznimi dejavniki nastajajo različne oblike dela. Oblika dela je temeljni
pogoj za organizacijo pouka. Izhaja iz vsebin in je odvisna od sposobnosti
učencev in njihovega interesa.
Danes si prizadevamo za čim večjo aktivnost učencev pri pouku.
Izobraževanje bi zato moralo biti odkrivanje novega, razvijanje sposobnosti
učencev, aktivno osvajanje znanj z lastnim naporom in samostojnim delom.
Zaradi medsebojnega odnosa med učiteljem in učencem do učnih vsebin
delimo sodobne oblike dela v šoli v dve skupini: v neposredno poučevanje in v
posredno poučevanje.
V šoli še vedno prevladuje položaj, ko je učitelj glavni posredovalec
vsebin in je učenčeva aktivnost omejena in relativno majhna. Učitelj posreduje
vsebine, učenci jih sprejemajo, ker nimajo drugih možnosti. Pravo delo
opravlja učitelj, učenci so le opazovalci. Mehanično prenašanje znanja vzbuja
pri učencih pasivni odnos do učnih vsebin in šole. Posledica je mnogokrat ta,
da učitelj posreduje učne vsebine učencem brez efekta, pri njih naleti na
popolno apatijo in nezainteresiranost. Proti takemu stanju se borimo z
uvajanjem posrednega poučevanja.
Pri posredni obliki poučevanja se kažejo velike možnosti za aktivizacijo
učencev in prav tako velike perspektive za delo učitelja. Učitelj postaja
organizator in sodelavec učencev. Učenci spodbujeni in motivirani uporabljajo
učila, delovne naloge in navodila in z njihovo pomočjo samostojno obdelujejo
nove, utrjujejo ali ponavljajo stare vsebine. Pomembno je, da pri tem
samostojno analizirajo, raziskujejo, opazujejo, delajo zaključke.
Geografske vsebine so za posredno poučevanje zelo ugodne zlasti zato, ker
omogočajo doseganje vzgojnoizobraževalnih nalog pouka, ker taka oblika dela
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zahteva predvsem delo na terenu. V prid taki obliki govorijo tudi znanstveno
strokovne karakteristike vsebin geografije, proces oblikovanja geografskih
predstav in pojmov. Spreminja se tudi uporaba učnih sredstev in različnega
pomožnega materiala.
Uvajanje takega didaktičnega sistema je ena izmed najpomembnejših nalog
pouka geografije. Pomembna je tudi medsebojna usklajenost različnih načinov
dela. Kombiniranje različnih poti omogoča združevanja procesa poučevanja s
procesom učenja. Ne smemo pozabiti, da je odločitev o obliki dela odvisna tudi
od nalog, značaja geografskih vsebin, vzgojnoizobraževalnih ciljev, logične
strukture učne ure, števila učencev v razredu in njihovega geografskega
predznanja.
Posredne oblike poučevanja
Pri posrednem poučevanju se učenci in učne vsebine posredno srečajo.
Učitelj postane organizator delovnega procesa. Učencem je pri taki obliki
zaupano samostojno pridobivanje znanja. Med oblike posrednega poučevanja
štejemo skupinsko in posamezno delo učencev (individualna oblika) in delo v
dvojicah.
Najbolj pogosta oblika posrednega poučevanja je skupinsko delo učencev,
ki ga organiziramo v razredu občasno. Oblikujemo manjše skupine učencev, ki
samostojno delajo ter z rezultati svojega dela seznanijo razred in učitelja. Pri
oblikovanju skupin moramo biti pozorni na odnose, ki vladajo med učenci, na
aktivnost, prizadevnost in pripravljenost na sodelovanje. Upoštevati moramo
tudi predznanje in izkušnje učencev, ki so jih pridobili pri takih oblikah dela.
Učence razdelimo v več skupin, ki lahko rešujejo enake naloge (istovrstno
skupinsko delo), lahko vsaka skupina rešuje svoje naloge (diferencirano
skupinsko delo) ali imamo kombinacijo obeh oblik. Skupinsko delo ne sme biti
improvizirano. Učenci morajo poznati postopke, tehniko učenja, uporabo virov
od kart do statističnih podatkov. Učenci morajo obvladati tehniko zapisovanja,
morajo izbirati vsebine, razlikovati bistveno od nebistvenega.
Skupinsko delo mora biti dobro organizirano. Ves razred mora biti
seznanjen z delovnim načrtom in sicer predhodno ali neposredno med poukom.
Pri skupinskem delu razlikujemo več faz. V pripravljalni oblikujemo
skupine, delovne probleme, izdelamo projekt in tehnične pogoje za delo.
Operativna faza realizira delovni projekt, izbere postopek dela, izpelje
kontrolo. V verifikacijski fazi se oblikujejo posamezna in skupna poročila,
izmenjajo izkušnje. Oceni se delo skupin in posameznih članov. Aplikativna
faza omogoča, da skupina razdela in predstavi rezultate, pri čemer pomaga
učitelj.
Prednosti takega dela so, da učenci postanejo nosilci dela, aktivnost je
temeljna zahteva za uspeh. V skupini so učenci medsebojno povezani,
oblikujejo si delovne sposobnosti. Poveča se tudi fizična razgibanost pouka.
Slaba stran skupinskega dela je, da se nekateri učenci v njem ne znajdejo.
Včasih težko razlikujejo bistveno od nebistvenega, kažejo neiznajdljivost.
Preizkus aktivnosti učencev in učinkovitosti skupinskega pouka
Nesporno je posredno poučevanje tista oblika dela, ki bo v sodobni šoli
imela prednost. Neprestano poudarjamo dobro motiviranost učencev za pouk,
njihovo aktivnost pri pouku učinkovitost pouka samega. To so trije temeljni
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elementi pouka, na katerih mora sloneti sodobni pouk. Če oblike posrednega
poučevanja vse te elemente omogočajo in pospešujejo, bi morali z rezultati to
tudi potrditi. Odločili smo se napraviti preizkus, v katerem bi te trditve
dokazali. Najbolj učinkovit dokaz je nedvomno rezultat dela. Izbrali smo dve
paralelki, v katerih je pouk potekal: v eni v frontalni, v drugi pa v skupinski
obliki. Vsebinska priprava je jasno opredelila vzgojnoizobraževalne smotre, ki
jih pri obeh oblikah poskušamo doseči. Na koncu obeh oblik dela so učenci
morali s testi dokazati učinkovitost pouka. Z video kamero smo uri snemali, da
bi z analizo posnetkov dokazali motiviranost učencev in njihovo aktivnost pri
pouku samem.
Pri pripravi za izvedbo tega preizkusa smo morali najprej izbrati ustrezne
geografske vsebine. Odločili smo se za Geografijo Jugoslavije v 3. letniku
pedagoškega programa. Izbrali smo dva vsebinska sklopa in sicer Kmetijstvo
Jugoslavije in Naravna bogastva Jugoslavije. Pri obeh oblikah (posredni in
neposredni) smo tem vsebinam namenili enako število ur. Na koncu so učenci s
testom dokazali učinkovitost pouka. V razredu, kjer smo imeli skupinski pouk,
so učenci poleg testa napisali še tista geografska znanja, po katerih v testu ni
bilo vprašano. Po izbiri vsebin smo pripravili materialne pogoje dela. To je
poleg učbenika še Melikova, Lahova, Kranjc-Lebanova Jugoslavija in
Radičeva Jugoslavija.
Učenci so imeli na razpolago poleg šolskega atlasa, še dve vrsti atlasov in
sicer Veliki atlas Jugoslavije ter Geografski atlas Jugoslavije - oboje v izdaji
zagrebškega Libra. Poleg tega so imeli učenci na razpolago dva leksikona:
Cankarjeve založbe Geografija in Družboslovje ter Enciklopedija Jugoslavije
Leksikonografskega zavoda. Imeli so še Statistični godišnjak ter prosojnice in
diapozitive Jugoslavije.
V razredu, kjer je bil skupinski pouk, je bil predhodno narejen sociogram
in na njegovi podlagi so bili učenci razdeljeni v šest skupin. Vsaka skupina je
predhodno dobila program svojega dela.
Bistvo programa za vsako skupino je oblikovan problem, ki ga morajo
učenci rešiti. Pot za njegovo reševanje je nakazana z vrsto podvprašanj, na
katera morajo odgovoriti. Učenci so tako imeli možnost, da poleg pripravljenih
materialnih pogojev za pouk izberejo še druge ustrezne vire, ki jih bodo pri
svojem delu potrebovali. To so predvsem novejši podatki in različna časopisna
poročila. Učenci so bili dobro motivirani. Tako so bili ustvarjeni pogoji, da
prednosti skupinskega pouka učenci tudi potrdijo.
Za poglavje Kmetijstvo Jugoslavije so imeli učenci pri frontalnem pouku
na razpolago tri šolske ure. Pri skupinskem pouku so imeli za neposredno delo
dve uri, v tretji uri so učenci poročali in opravili test. Pri poglavju Naravna
bogastva Jugoslavije so imeli v obeh primerih na razpolago štiri ure. Razred, ki
je imel skupinski pouk, je zadnjo uro namenil poročanju in testiranju znanja.
Rezultati preizkusa
Motivacijo in aktivnost učencev smo ugotovili z analizo video posnetkov,
medtem ko smo učinkovitost pouka ugotavljali s preizkusom znanja na koncu
pouka. Analiza video posnetka je pokazala zelo veliko motivacijo učencev za
tak način dela. Učenci so prinesli k pouku celo vrsto različnih virov in
informacij, ki so jih za svoje delo potrebovali. Aktivnost pouka je bila na
zavidljivo visokem nivoju. Na vsem video filmu ni bilo opaziti, da bi en sam
učenec pri delu skupine ne sodeloval. Ker je pouk potekal v blok uri, niti
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močno zvonenje na koncu prve ure ni zmotilo učencev in so normalno
nadaljevali delo, ne da bi kdorkoli v času zvonenja ali odmora gledal okoli
sebe. S tem je bila nedvomno potrjena predpostavka, da je posredno
poučevanje tisto, ki učence motivira in aktivira. Treba je vendarle povedati
tudi to, da so bile tudi vsebine take, da so pritegnile učence.
Vprašljiva pri skupinski obliki pouka je vedno njegova učinkovitost. Da bi
to učinkovitost ugotovili, smo pripravili test na osnovi operativno izraženih
vzgojnoizobraževalnih smotrov. V testu so morali učenci razložiti pomen in
funkcijo kmetijstva, razložiti razvoj kmetijstva po vojni in ga ovrednotiti.
Morali so povedati podatke o pridelavi najpomembnejših pridelkov in
predstaviti največje probleme v kmetijstvu.
Predvidevanja so bila, da bodo rezultati slabši od skupine, ki je te vsebine
obravnavala v frontalni obliki. Pregled rezultatov pa je pokazal, da so bili
učenci pri skupinski obliki učinkovitejši. Povprečno osvojeno znanje je
presegalo 75 %. Nobenega učenca v razredu ni bilo, ki bi v testu dosegel pod
50 % možnih točk.
Predpostavka, da bodo rezultati pri skupinski obliki slabši kot pri frontalni
je povzročila odločitev, da učenci po rešitvi testa napišejo tista nova
geografska spoznanja, ki so jih osvojili, pa po njih niso bili vprašani. Pregled
in ocena teh zapisov povedo, da so učenci osvojili mnogo vsebin, ki jih v
učbeniku ni, da je njihovo poznavanje kmetijske problematike dobro in da
vedo več, kot zahteva učni načrt. S tem je bila potrjena najbolj vprašljiva
predpostavka skupinskega pouka - učinkovitost.
Zaključek
Preizkus je nedvomno potrdil, da pri pouku geografije moramo uporabljati
različne oblike, ki skupaj predstavljajo enotni sistem poučevanja. Različne
oblike poučevanja se dopolnjujejo in tako prispevajo, da je pouk z
didaktičnega stališča dobro organiziran
in da omogoča uspešno
vzgojnoizobraževalno delo. Korelacija posameznih oblik in njihova uporaba je
pomembna tudi zaradi metodičnih posebnosti učnega gradiva. Geografske
vsebine so različne in metodično specifične tako, da je možno vsako učno
enoto uspešno obdelati z različnimi učnimi oblikami.
Preizkus je nedvomno potrdil, da med posameznimi učnimi oblikami ni
razlik v učni uspešnosti. Oblike posrednega opazovanja pa so tiste, ki
povečujejo učenčevo aktivnost, pa tudi njegovo motivacijo za delo. Zato se jih
splača vključevati pogosteje v pouk geografije.
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UDK 371.315.7:91=863
M A N J Z N A N E - INOVATIVNE METODE PRI POUKU
Tatjana Ferjan
Tudi pri geografiji obstajajo manj znane, inovativne metode in oblike dela,
ki vzbujajo učencem večji ali manjši interes in jih spodbujajo za doseganje
rezultatov. Izbiramo različne povezave aktivnih oblik in metod, ki so odvisne
od učne snovi, od znanja učencev, od starosti in od njihovega življenjskega
okolja. V sestavku mislimo spregovoriti o samostojnem delu, ki je najvišja
kvaliteta učnega dela. S samostojnim delom naj bi učenec apliciral teoretična
spoznanja in od abstraktnega mišljenja prehajal h konkretnim nalogam, ker je
šele to samostojno in ustvarjalno delo (Tomič, 1976). Samostojno delo daje
učencem tudi največ možnosti pri razvijanju njihovih individualnih
sposobnosti. Pri tem se učenec aktivno sreča s problemom, literaturo, kartami,
raznimi učili, kar omogoča mnogo bolj precizno strokovno utemeljen prikaz
snovi in s tem poglobljeno mišljenje ter spoznavanje določene problematike.
Sodobni pouk zahteva ustvarjalno delo. Samostojno delo to omogoča,
vendar so oblike in stopnje samostojnega dela različne.
Priprava na samostojno delo
Učenca navajamo postopno na samostojno delo. Najprej dela po naših
navodilih v toku ure in je to delo tako vodeno, kasneje dobi naša navodila in
dela sam. Sprva zadošča, da opravi samostojno le določen del, kasneje pa so
naloge težje in zahtevnejše. Lahko dobi le zadolžitev in celotno delo opravi
sam. Stopnja samostojnosti in tudi uspeh opravljenega dela sta odvisna od
predznanja, starosti, sposobnosti in zavzetosti za delo. Priprava na samostojno
delo je torej postopna - iz ure v uro, iz razreda v razred. Toda pred vsako
obliko samostojnega dela je treba učence ustrezno pripraviti: predstaviti
problem, ki ga bodo samostojno obdelali, oz. povedati, kaj in kako bodo
samostojno delali.
Pri pripravi ločimo več stopenj, in sicer:
• Obrazložitev metode po kateri bodo delali npr.: miselni vzorec, terensko
delo - kartiranje, anketiranje, seminarska naloga, metoda igre vlog,
• navedba literature in kart, iskanje literature, kart in obdelava določene
snovi,
• izvedba dela,
• poročanje o delu.
Pri tem gre za samostojno uporabo literature, terenskih metod, nove
tehnologije. Važno je vodstvo učitelja, ter bolj ali manj sproščeno samostojno
delo učencev. Učitelj nadzoruje potek samostojnega dela, direktno ali posredno
spremlja aktivnost učencev in jih sproti pripravlja za realizacijo dela in
njegovo interpretacijo. Pri tej stopnji učitelj in učenec vesta za uspešnost
takega dela.
Primeri zahtevnejših oblik samostojnega dela
Želimo prikazati tri oblike samostojnega dela, ki so vse zahtevne, vendar
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je tudi med njimi stopnjevana zahtevnost.
Te oblike so: miselni vzorec, metoda igre vlog in seminarska naloga.
Za učence je izdelava miselnega vzorca zahtevna. V razredih je bilo
opravljeno mnogo poizkusov in na tej osnovi sledi, da učenci lažje opravijo
miselni vzorec za ponovitev snovi. Zahtevnejše je, če sestavijo vzorec pri
obravnavi snovi, ob razlagi. Učenci lahko sestavijo vzorec ob uporabi literature
ali učbenika. Metoda dela z miselnimi vzorci je možna tudi pri uporabi drugih
metod: pri delu z diapozitivi, ob uporabi filma, ali pa pri delu z več zemljevidi
(tematskimi in fizičnimi) v atlasu. Izdelava miselnega vzorca ob kombinaciji s
temi metodami je zelo zahtevna, a kombinacija metod daje delu uspešnost.
Pogoj za uspešno sestavo miselnega vzorca je vedno razumevanje snovi,
ločevanje bistvenega od nebistvenega, postavitev medsebojnih odnosov med
besedami, pojmi, tako da je grafično predstavljena obravnavana snov. Učenci
so miselno aktivni in samostojni. Mišljenje, ki se pri tem razvija ni
reproduktivno, ampak kreativno. Razvija se tudi geografsko mišljenje, saj
učenci morajo razumeti soodvisnost med pojavi in pojmi.
Samostojna učenčeva realizacija učne ure je možna po metodi igranja vlog.
Na tako obliko ure moramo učence predhodno temeljito pripraviti.
Obrazložimo jim, da se bodo v življenju srečevali s problemi, ki jih bodo
morali rešiti. Pri uri gre za poizkus take izvedbe. Uspešnost te metode je v
tem, da razvija možnost vživljanja v določeno vlogo, učenci pridobijo
sposobnost v diskusiji. Primerna je za različno sposobne učence, saj si vloge
izberejo sami glede na svoje znanje in interes. Uspešnost te metode je v tem,
da menjamo metode pri pouku, kar se odraža v vzgojnih in izobrazbenih
efektih. Koliko učencev je udeleženo pri igranju vlog je različno od enega
učenca, ki zamenjuje učitelja, do celega razreda (terensko delo). Primer, da en
učenec igra vlogo je, da učenec pripravi referat, ter ob poročanju igra vlogo
poročevalca, raziskovalca, turističnega vodiča, gospodarstvenika itd. Primer, da
sodeluje pri igri vlog več učencev je npr.: poročanje s terenskega dela ali pa
poročanje pri skupinskem delu vodij skupin.
Kot najvišja oblika samostojnega dela je seminarska naloga, kjer gre v
bistvu za kombinacijo samostojne uporabe literature kot pri referatu in dela na
terenu. Če je naloga tako zasnovana, da bo izhajala iz že znanega in bo prinesla
tudi nove zaključke, ki so rezultat trenutnih raziskav, učenec tako s
samostojnim delom pride do nove oblike mišljenja - do ustvarjalnega dela.
Seminarska naloga ima več etap, na katere je treba učence pripraviti: izbor
problema, iskanje odgovarjajoče literature, terenske metode, napisati nalogo in
jo tudi poročati pred razredom. Vsaka od teh etap zahteva visoko stopnjo
samostojnosti.
Tako delo usposablja učence direktno za nadaljnji študij - torej jim odpira
pot za jutrišnji dan.
Uspešnost dela
Zanima nas vprašanje, kolika je uspešnost samostojnega dela iz več
vidikov:
• koliko so učenci sposobni samostojno delati,
• koliko več znajo oz. raje delajo,
• ali je ta metoda uspešna za geografijo.
Enostavne oblike samostojnega dela lahko uporabimo na vsaki etapi
učnega procesa. Mnogo zahtevnejše so višje oblike samostojnega dela, ker je to
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mnogo bolj odvisno od znanja in sposobnosti učenca kot tudi od snovi.
Izbiramo snov, ki je učencu blizu, ga zanima oz. imamo razpoložljivo gradivo.
Pogoj za uspešno samostojno delo je ustvariti interes. Važna je torej
motivacija, preko katere naj se učenec začne zanimati za snov.
Pri samostojnem delu vlada interes, tekmovalen duh, metoda je
individualna, prilagojena sposobnostim vsakega učenca. Od tega zavisi tudi
preostalo samostojno delo, ki je boljše ali slabše. Pri tem delu je izražena
diferenciacija in individualizacija, pri čemer so učenci angažirani glede na
svoje sposobnosti.
Kaj pa znanje? Vemo, da uporabljamo to metodo, da bi dosegli večji
uspeh. Učenec postaja sposoben teoretično znanje praktično uporabiti. Sigurno
je, da učenec, ki si je pridobil znanje s samostojnim delom (ob uporabi
literature, s terenskim delom, z novo tehnologijo) trajnejše in bolj uporabno.
Koliko je ta metoda uspešnejša od drugih, je težko reči. Treba je učence
stalno navajati na elemente samostojnega dela (literatura, terensko delo,
referati itd. in poročanje o delu). Sigurno pa je ta metoda uspešnejša od drugih,
ker se učenci usposobijo za nadaljnje izobraževanje in delo.
Geografija nudi široke možnosti za to metodo tako na terenu kot tudi v
razredu in doma. Nova tehnologija še dodatno odpira pot širši možnosti
samostojnega dela.
Samostojno delo kot inovativna metoda
V čem je pri samostojnem delu inovacija, saj samostojno delo poznamo že
dolgo npr. domače naloge, referati razna zbiranja itd. Samostojno delo kot
inovacija je v tem, da učenci spoznajo samostojno delo po metodi dela in tudi
po vsebini. Pri metodi dela učenec spozna metodo in določeno delo opravi sam.
Npr. spozna terenske metode in dela na terenu sam, pri čemer gre za uvajanje
v terenske metode, njihovo izvajanje, čemur sledijo rezultati dela.
Tudi pri drugih metodah dela, ki jih učenec opravlja sam, gre za enak
postopek npr. pri metodi igranja vlog, ki je lahko tudi metoda dela na terenu,
saj učenec dela kot bodoči raziskovalec, ali pa rezultat poročanja s terenskega
dela ali z drugega samostojnega dela npr. ob uporabi različne literature,
diapozitivov ali celo videa.
Pri urejanju in spoznavanju samostojnega opravljanja določene metode pri
učencih dosežemo več različnih zaželenih efektov. Ti so: motivacija,
angažiranost, opravljanje določenega dela in realizacija, Pri vsem tem mora
učenec do dela in primera, vzpostaviti aktiven odnos, kajti le tako doseže
rezultate. Uči se reševati probleme v novi situaciji in ob novi kombinaciji
znanj, pride do rešitve danega primera.
Samostojno delo tudi po vsebinah predstavlja inovacije, in sicer: vsebina
postane širša, ker učenec dela po različnih knjigah, pri čemer spozna literaturo,
karte in se mu tako širi znanje in želja po nadaljnjem poznavanju
problematike. Vsebina je pri samostojnem delu lahko izbrana po lastni želji,
zlasti seminarske in raziskovalna naloga in delno tudi referati (vsaj samostojna
odločitev za določen referat). Pri vsebinah učenec pride tudi do lastnih
zaključkov, kar je pravzaprav bistvo takega dela.
Samostojno delo torej nudi učencu možnosti spoznavanja problematike tako
po vsebini kot tudi po metodi dela, kar ga uči reševanja problemov v
vsakdanjem življenju.
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Tomič, A., 1976, Strukturiranje učne priprave, Sodobno pedagoško delo,
Ljubljana.
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UDK 379.825:91(497.12 Celje)=863
MLADI GEOGRAFI OSNOVNOŠOLCI V RAZISKOVALNIH TABORIH
NA CELJSKEM OBMOČJU
Stanislava Borovšak
Raziskovalni tabori postajajo tudi na celjskem območju pogostejša oblika dela
z mladimi. V svojem prispevku vas bom seznanila z vključevanjem
osnovnošolcev v te tabore. S tem pa bi rada vzpodbudila interes mentorjev,
učiteljev geografije in vseh, ki bi lahko pripomogli k uspešnejšemu
organiziranju in vodenju raziskovalnih taborov.
Interesi mladih za raziskovalne tabore na osnovni šoli Anton Aškerc Velenje
S pomočjo ankete sem želela ugotoviti, kolikšen je interes osnovnošolcev
naše šole (7., 8. razred) za raziskovanje in raziskovalne tabore. Anketirala sem
110 učencev. Njihov učni uspeh je bil dober, prav dober in odličen.
Večina anketiranih učencev (87 %) ne ve, kje in kako bi se vključili na
raziskovalne tabore. 80 % od teh bi radi dobili informacije o taborih, 84 %
anketiranih pa bi se tabora radi udeležili.
Zanimivo je, kako so učenci izbirali raziskovalne skupine, v katere bi se
želeli vključiti. Kar 22 % učencev bi sodelovalo v biološki skupini. Radi bi
raziskovali živalstvo, rastlinstvo na raziskovalnem območju in probleme s
področja varovanja okolja. Nič manjši ni interes za geografijo, saj bi se 21 %
anketiranih vključilo v geografsko skupino. Raziskovali bi geografske
značilnosti posameznih pokrajin, kraške jame, ekološke probleme. Tudi
arheologija je za učence zanimiva. Stare zgradbe, ruševine gradov zanimajo kar
18 % anketirancev. Manj zanimanja pa je za kemijo, zgodovino, računalništvo,
etnologijo, fiziko, astronomijo. Morda je zgoraj navedena slika odraz naše šole,
kjer sta biološki in geografski krožek uspešna in njihovo delo učenci bolje
poznajo.
Zanimivo je tudi, katere metode učenci že obvladajo in jih veselijo.
Predvsem mislijo, da bi bili uspešni pri opazovanju na terenu, zbiranju
podatkov in predmetov, fotografiranju, anketiranju. Malo učencev pa misli, da
bi bili uspešni tudi pri merjenju na terenu, opisovanju pojavov, uporabi kart na
terenu, študiju literature.
Rezultati ankete kažejo:
• interes za raziskovanje in sodelovanje v raziskovalnih taborih je med
osnovnošolci (naša šola) velik,
• najbolj zanimiva raziskovalna področja za naše učence so biologija,
geografija, arheologija,
• najbolj pa jih zanimajo problemi s področja varstva okolja.
Raziskovalni tabori - vrste raziskovalnih taborov
V Sloveniji so zlasti v poletnih mesecih številni raziskovalni tabori, ki jih
organizirajo različne institucije: DPM, delovne organizacije, gibanje Znanost
mladini, strokovna društva, univerza in drugi.
Glede na to, od kod prihajajo udeleženci, imamo mednarodne, zvezne,
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republiške in lokalne raziskovalne tabore.
Glede na starostno strukturo udeležencev so pionirski, mladinski,
študentski, če pa so zastopane vse starostne kategorije pa kar raziskovalni
tabori.
Po vsebini in tematiki obstajajo biološki, ekološki, socialnogeografski,
astronomski, fizikalni, etnološki, kemijski, mirovni itd. Pogosto pa so tabori
interdisciplinarni. Geografija je v raziskovalnih taborih za osnovnošolce
skromno zastopana.
Cilji raziskovalnih taborov za osnovnošolce
Za osnovnošolce naj bi bil osnovni cilj, da udeleženci spoznavajo
raziskovalne metode, predvsem delo na terenu in da se naučijo zbrane podatke
smiselno in pregledno urediti v tabele, grafikone (tudi s pomočjo računalnika)
ter jih kritično presoditi. Če pa se vključujejo v tabor osnovnošolci, ki
sodelujejo z raziskovalnimi nalogami v gibanju Znanost mladini, pa lahko že
pridobljene metode in tehnike uporabijo na terenu.
Najpogostejše metode dela mladih raziskovalcev geografov
Mladi geografi naj bi se srečali v taboru s sledečimi raziskovalnimi
metodami:
• metodo anketiranja in intervjuja,
• zbiranje in vrednotenje statističnih podatkov,
• študija literature,
• kartiranja,
• metoda komparativne analize.
Vsebina raziskovanja za mlade geografe
Mladi raziskovalci geografi so najbolj uspešni pri proučevanju pokrajine.
Za mentorja je dobrodošel Geografski obzornik 3/4 89: "Navodila za
geografsko raziskovalno delo mladih".
Za osnovnošolce so primerne teme s področja turizma, socialnogeografsko
proučevanje določenega okolja, proučevanje vodnih virov, prometa, kmetijstva
in drugo.
Raziskovalni tabori na celjskem območju(*)
Na Celjskem območju so bili letos sledeči raziskovalni tabori:
Radeče - ekološki raziskovalni tabor za dijake in študente
(organizator Raziskovalna skupnost Laško)
Šmohor - pionirski biološko-kemijski tabor (organizator
občinska zveza prijateljev mladine Celje)
Velenje - raziskovalni tabor Zavbodnje 90 - interdisciplinarni
za vse starostne skupine (organizator Muzej Velenje)
Spominski park Trebče letos ni organiziral etnološkega tabora. Tudi
občinska organizacija društva prijateljev mladine Slovenske Konjice v
letošnjem letu tabora ni organiziralo.
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Pionirski raziskovalni tabori v občini Slovenske Konjice
V občini Slovenske Konjice so pričeli z raziskovalnimi tabori ob pomoči
uredništva Pionirja v letu 1983. Cilj uredništva Pionirja je bil, da bi
vzpodbudili raziskovalno dejavnost mladih tudi v tej občini. Na prvem
raziskovalnem taboru v Skomarju je bilo 18 osnovnošolcev iz desetih šol
Slovenije in kar sedem mentorjev in mentoric.
Strokovno mentorstvo je bilo v rokah etnološkega oddelka ljubljanske
Filozofske fakultete. Za raziskovalno temo so vzeli "Domača obrt na Zreškem".
Organizator tabora je bilo DPM Slovenske Konjice, občinska raziskovalna
skupnost pa je financirala tabor. Sledili so tabori po manjših krajevnih
skupnostih občine Slovenske Konjice, kjer so gostovali na podružničnih šolah.
Predvsem so raziskovali domačo obrt, zgodovino kraja, biologi so urejali
herbarije. V petem taboru Stranice 88 so vključili v raziskovanje tudi
geografsko skupino, ki je raziskovala socialnogeografsko podobo Stranic. Trije
mentorji geografi smo pripomogli, da so se mladi geografi seznanili z
nekaterimi raziskovalnimi metodami in da so znali zbrane podatke urediti,
razložiti, predstaviti. V skupino mladih geografov smo vključili tudi domačine
sedmošolce in osmošolce. Zato je bilo spoznavanje terena lažje.
V taboru je bilo 25 mladih. Poleg geografske skupine so sodelovale še
zgodovinska, biološka in etnološka skupina.
Sesti raziskovalni tabor je bil leta 1989 v Žičah, kjer so mladi
zgodovinarji zbirali starinske predmete in uredili zgodovinsko zbirko kraja,
etnologi so raziskovali društveno življenje pred vojno, ekologi so popisali divja
odlagališča smeti, geografi pa so raziskovali socialnogeografsko podobo kraja.
Problemi, ki so zavirali večjo uspešnost teh pionirskih taborov so bili:
• Nekateri mentorji so odpovedali sodelovanje tik pred pričetkom tabora.
• Starostna struktura ni bila ustrezna. Nekatere šole so poslale na tabor tudi
peto- in šestošolce, ki so imeli premalo predhodnega znanja, mentor je težko
prilagodil zahtevnost raziskovanja tej starostni kategoriji.
• Informacije o življenju in delu v taborih so bile preskromne, zato so bili
nekateri udeleženci razočarani in niso bili pripravljeni resno sodelovati.
Najbolj uspešni pa so bili tisti udeleženci, ki so bili aktivni člani v krožkih
na šoli.
Sicer pa so bili ti raziskovalni tabori dobro organizirani. Otroci so imeli
tudi dovolj časa za zabavo in sprostitev. Interes krajanov je bil velik in njihov
odnos do mladih prisrčen, sodelovali so na kulturnem, družbenem in športnem
srečanju.
Raziskovalni tabor Zavodnje 90
Kulturni center Ivan Napotnik, Muzej iz Velenja je pod vodstvom prof.
Jožeta Hudalesa prvič organiziral raziskovalni tabor leta 1989 z namenom, da
postanejo tabori tradicionalna vsakoletna oblika raziskovalnega dela. Cilj
taborov je, da se poživi raziskovalna dejavnost v občini Velenje nasploh ter
vzgojijo generacije strokovnjakov, ki bodo sposobne zaznavati in reševati
številne probleme pred katerimi stoji Šaleška dolina na pragu 21. stoletja. V
letu 1990 smo s taborom nadaljevali.
Delo v raziskovalnem taboru je potekalo v okviru več raziskovalnih
skupin, sestavljenih iz strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo s področjem
raziskovalnega delokroga skupine, študentov, dijakov in izjemoma tudi
osnovnošolcev, ki se uspešno pojavljajo v gibanju "Mladi raziskovalci za
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razvoj občine Velenje". Tabor je sprejel 40 udeležencev.
Geografsko skupino so sestavljali sedmošolec, dve učenki končane osnovne
šole in dijakinja 2. letnika gimnazije - družboslovna smer.
V svoji večletni praksi sem ugotovila, da je delo z mešano izobrazbeno
strukturo uspešnejše. Delo skupine je bilo sicer timsko, se pa je lahko tudi
reševanje posameznih problemov lotilo individualno, predvsem je takšna
struktura skupine uspešna pri študiju literature ali analizi področij, ki so zaradi
preskromnega znanja za osnovnošolce težka. V skupini smo pogrešali študenta
geografije.
V prvem taboru smo raziskovali socialnogeografsko podobo Zavodenj, v
letošnjem pa možnosti za razvoj kmečkega turizma v Zavodnjah.
Raziskovanja ne zaključimo v času poteka tabora, temveč nadaljujemo z
delom pri geografskem krožku in z nalogo sodelujemo v gibanju Znanost
mladini. Ker raziskujemo domače območje, se še vedno vračamo na teren in
preverjamo naše izsledke, rezultate. Krajanom pa posredujemo povratno
informacijo.
Raziskovalno delo je potekalo v naslednjih raziskovalnih skupinah:
• Zgodovinska skupina A je n a osnovi že znanih podatkov iz literature,
virov, katastrskih map in ledinskih imen napravila arheološko topografijo in
lokalizirala arheološka najdišča.
• Zgodovinska skupina B je proučevala novejšo zgodovino, zlasti pa
vprašanje žrtev med in po 2. svetovni vojni.
• Etnološka skupina se je glede na izjemno bogato stavbno dediščino v
Zavodnjah posvetila raziskavam razvoja stavbarstva in etnološko obdelala
način življenja najnižjih slojev v kraju od začetka 20. stoletja do danes.
• Geografska skupina se je posvetila raziskavam možnosti kmečkega turizma
v Zavodnjah. Raziskali so:
a) naravne potenciale za izvajanje kmečkega turizma,
b) registrirali so vse pomembnejše naravne in kulturne spomenike v
Zavodnjah in bližnji okolici,
c) proučili so Jankovo kmetijo, ki je edina usmerjena v kmečki turizem,
d) proučili so možnosti za vključevanje novih kmetij v ponudbo kmečkega
turizma,
e) zabeležili so težave, ki spremljajo uvajanje in izvajanje kmečkega turizma,
f) oblikovali predloge za uvajanje "novih" oblik kmečkega turizma.
• Naravoslovna skupina je nadaljevala z raziskavo vplivov onesnaženega
zraka na rastlinstvo v Zavodnjah.
• Ekološka skupina pa je raziskovala vse oblike degradacije življenjskega
prostora v Zavodnjah.
Poleg teh skupin pa je v okviru tabora deloval še informacijski center in
servis, ki so ga sestavljali:
• snemalca z videokamero,
• skupina fotografov,
• skupina risarjev,
• računalniška skupina.
Raziskovalno delo na terenu je potekalo deset dni. Na zaključku tabora so
udeleženci pripravili razstavo, ki so jo krajani dobro sprejeli. Vse zbrano delo
pa bodo izdali v publikaciji o Zavodnjah, ki bo natisnjena jeseni.
Udeleženci tabora so dobili informacije o taboru Zavodnje 90 od svojih
prijateljev, ki so sodelovali v gibanju Znanost mladini "Mladi raziskovalci za
razvoj občine Velenje". Vzrok za slabo udeležbo študentov pa je v tem, da je
tabor časovno sovpadal z izpitnimi roki. Večinoma so udeleženci po učnem
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uspehu zelo uspešni, osnovnošolci pa odličnjaki, predvsem na področju, kamor
so se vključili v raziskovalne skupine. Z delom mentorjev so bili večinoma
zadovoljni. Menijo, da so pridobili veliko novega znanja, predvsem na teh
področjih:
• komuniciranje z ljudmi (intervjuji, ankete)
• risanje skic
• zbiranje in urejanje ter primerjanje podatkov,
• osnovne kartografije in uporaba topografskih kart,
• delo v laboratoriju (merjenje z instrumenti)
• naučili so se uporabljati računalnik
• osnove fotografiranja
Spoznali so pokrajino, ljudi, del njihove preteklosti in probleme s katerimi
se krajani Zavodenj srečujejo v novejšem obdobju. Pogrešali so le dostop do
bogatejše strokovne literature, saj smo mentorji in organizatorji morda uredili
preskromno strokovno knjižnico.
Zaključek
Raziskovalni tabori postajajo stalna oblika dela z mladimi med
počitnicami. Mladi raziskovalci se vključujejo v tabore in raziskovalne skupine
po interesih. Tudi učenci osnovnih šol se aktivno vključujejo v to dejavnost.
Žal imajo malo možnosti, da se vanje vključijo, ker so tabori za osnovnošolsko
mladino redki. Geografija je zanimivo področje za mlade raziskovalce in
veliko je problemov in pojavov, ki bi jih zmogli raziskovati tudi sedmo- in
osmošolci.
Mentorji mladim raziskovalcem so večinoma strokovnjaki, zaposleni v
raznih institutih in ustanovah in so lahko hkrati tudi svetovalci učiteljem mentorjem.
Zavod za šolstvo (enota Celje) ni sistematično spremljalo dela
raziskovalnih taborov in o njih ne vodi dokumentacije. Nekateri tabori
sodelujejo z gibanjem Znanost mladini. Ker so tabori ena izmed aktivnih,
morda celo inovacijskih oblik izobraževalnega dela z mladimi, naj bi v bodoče
tem oblikam posvetili večjo pozornost.
Filozofska fakulteta, oddelek za geografijo je sicer že naredil uspešen
korak z izdajo "Navodil za geografsko raziskovalno delo" in več drugih
strokovnih prispevkih v Geografskem obzorniku in drugi literaturi. Praktiki
pričakujemo, da bodo v tej smeri še nadaljevali z delom.
Tabori so še vedno odvisni od zagnanosti posameznikov, dobrih
organizatorjev, ki so iznajdljivi pri zbiranju materialnih sredstev za nemoteno
in kvalitetno življenje in delo v taboru.
Gerkeš, N., 1990, "Čudaki" so raziskovali Zavodnje, Novi tednik, 5.7. str. 6.
Gerkeš, N., 1990, Mladi raziskovalci v Zavodnjah, Novi tednik, 28.6.1990, str.
7.
Hudales, J., 1990, Program raziskovalnega tabora Zavodnje 90, Kulturni center
Ivan Napotnik, Muzej Velenje.
Kobal, E., 1984, Mladi in znanost.
Kunaver, J., 1990, Inovacije pri pouku geografije, Geografski obzornik, 2, str.
10-14.
Longyka, I., 1983, Pionirjev raziskovalni tabor 1983, Pionir 1983/84, str. 6-8.
Navodila za geografsko raziskovalno delo, Geografski obzornik 3/4 1989.
Podgoršek, T., 1990, Nove ideje - učimo se drug od drugega - raziskovalni
tabor Zavodnje 90, Naš čas 5.7.1990, str. 7.
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Študentski raziskovalni tabor Zgornja Savinjska dolina - Luče 1984, Zbornik
delovnih skupin II.
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UDK 376.7(450.361-863; UDK 376.7(497.12-15=50)
PRIMERJAVA RAZVOJA VPISANIH V DVE SOSEDNJI MANJŠINSKI
ŠOLI
Etnodemografska analiza slovenskih osnovnih šol na Tržaškem ter italijanskih
osnovnih šol na slovenski Obali za dobo 1960-89
Pavel Stranj
Razvoj vpisov v manjšinske šole na Tržaškem in na Slovenski Obali nudi
zanimiv vpogled v razvoj etničnih razmer na obeh straneh tega dela italijansko
jugoslovanske meje. Vpise v manjšinske šole sicer ne moremo več upoštevati
kot pokazatelje za dejanski številčni razvoj posameznih skupnosti, ampak le
kot pokazatelje razvoja v odnosu večina - manjšina. Iz podobnejše statistične
analize vpisov za obdobje 1960-89 izhajajo precejšnje razlike v razvoju obeh
sosednjih manjšinskih šol: pri obeh se vpis v zadnjem času sorazmerno veča, a
istočasno se bistveno spreminja etnična struktura vpisanih in s tem tudi
funkcija šole.
Demografski razvoj manjšin ima poleg dveh splošnih dimenzij, naravnega
in selitvenega gibanja prebivalstva, še tretjo specifično etnično smer gibanja na
relaciji "asimilacija - deasimilacija".Celotni številčni razvoj neke skupnosti je
torej odvisen od njene naravne reprodukcije, od njenih selitvenih gibanj ter
končno od etnične opredelitve, ki jo določi vsak posamezni pripadnik te
skupnosti. V etnično homogenih skupnostih se ta problem skoro ne postavlja,
zelo izrazit pa je v razmerah, ko na istem prostoru živita pomešani ali se
stikata dve skupnosti z različnim družbeno kulturnim potencialom ali pa z
izrazitim številčnim prevladovanjem ene skupnosti nad drugo.
Dejansko gibanje prebivalstva v tej smeri lahko opazujemo ob priliki
popisov prebivalstva, seveda samo tam, kjer so predvidena vprašanja o raznih
oblikah etnične opredelitve. Popisi prebivalstva, ki se praviloma vršijo vsakih
deset let, so precej statični preseki neke asimilacijske dinamike. Veliko bolj
podrobno in zvezno sliko dogajanja nam nudijo podatki o vpisu v obvezni pas
manjšinskih šol, seveda, tam kjer take šole obstajajo.
Pomen vpisov v manjšinske šole pa je pogojen od etničnopolitične klime,
ki vlada na območju. Vpis v manjšinske šole je zanesljiv pokazatelj
manjšinskega številčnega razvoja le v nekaterih pogojih. Na Tržaškem in na
Obali so taki pogoji obstajali, le v prvem povojnem obdobju, ko je vpis v
manjšinske šole imel etnično-plebiscitarni pomen, zaradi ostrine obstoječih
etničnih odnosov med večino in manjšino. Take razmere so obstajale nekako do
začetka 60.ih let.
Take razmere so skoro onemogočale drugačne izbire, zlasti s strani takrat
še maloštevilnih mešanih zakonov. Večina in manjšina sta takrat pojmovali
vlogo svojih šol predvsem kot orodje za vzgajanje pripadnikov svoje skupnosti.
V večinskih šolah je bilo zato malo prostora za vzgajanje k sožitju, v
manjšinskih šolah pa malo prostora za pojem bikulturalizma. Do bistvenega
premika v manjšinskih šolah na obeh straneh meje je prišlo v teku 70.ih let,
vzporedno z uveljavljanjem nove vloge državne meje, ki se je iz označevalca
ideološke različnosti vedno bolj razvijala v dejavnik gospodarskega
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sodelovanja in povezovanja. V teh pogojih je dvojezičnost dobila novo
vrednost, ne le med vedno številnejšimi mešanimi zakoni, ampak tudi med
vedno manj izjemnimi družinami iz vrst večine. Vpis otrok iz mešanih zakonov
in iz družin večinske skupnosti v manjšinske šole je začel naraščati, sprva
skoro neopazno, ali v nekaki zadregi, kot neka anomalija, nato pa, zlasti v 80.ih
letih, vedno bolj očitno, kot uveljavljen in sprejet pojav. Pri Slovencih je
dobival vse večjo težo delež mešanih zakonov,pri Italijanih v Sloveniji pa
delež otrok neitalijanskih družin. Vloga manjšinske šole se je temu primerno
spremenila. Iz nekdanje oblikovalke novih rodov pripadnikov manjšine , se je
spremenila na obeh straneh meje, v servis, ki mora istočasno izvajati tri
funkcije: 1.nuditi vzgojo in izobraževanje, ki naj potrjujeta, kolikor se da,
kulturno homogenost in narodno zavest jedra manjšinskih družin; 2.obnavljati,
v kolikor obstajajo za to možnosti in povpraševanje,celovitejšo narodno
identiteto otrok, ki prihajajo iz mešanih družin, ter 3.nuditi otrokom iz
večinskih družin možnost, da pridobijo dvojezično in dvokulturno vzgojo.
Podatki zajeti v tej analizi zato ne govorijo o nekem količinskem razvoju
etničnih komponent na določenih območjih, ampak predvsem o nekaterih
kvalitativnih premikih v odnosu večine do manjšine in do dvojezičnosti, ki so
razvidni iz podatkov o vpisih v posamezne kategorije šol.
Oris demografskega razvoja obeh manjšin
Slovenska narodna skupnost v Italiji in italijanska narodna skupnost v
Jugoslaviji predstavljata zanimiv primer dveh manjšin, ki živita na dveh
straneh iste meje, v dveh različnih družbeno gospodarskih sistemih. Obe
razpolagata z dokaj razvitim šolskim sistemom v lastnem jeziku in iz tega
vidika predstavljata zanimiv objekt opazovanja različnega učinkovanja
naravnih, selitvenih in asimilacijskih procesov v stiku z narodnostno večino.
Obe narodnostni skupnosti imata na svojem tradicionalnem (zgodovinskem )
etničnem prostoru razmeroma razčlenjeno strukturo: različna številčna
razmerja z večinskim prebivalstvom, različne stopnje formalne in dejanske
zakonske zaščite, ter različne stopnje kulturnega in gospodarskega razvoja Obe
skupnosti imata tudi komponente, ki ne razpolagajo s šolami v lastnem jeziku,
zato bi bili poskusi primerjanja obeh narodnih skupnosti v celoti razmeroma
težavni in neizraziti. Zato bo ta analiza upoštevala samo po eno komponento
vsake manjšine in sicer tisti dve, ki ju ločuje le državna meja : Slovence v
tržaški pokrajini ter Italijane v treh obalnih občinah Republike Slovenije:
Koper, Izola in Piran. Obe skupnosti sta v prvem desetletju povojne dobe
doživeli zelo močne politične pretrese, ki so temeljito preobrazili njihovo
količinsko in kakovostno strukturo. Italijani v Jugoslaviji so doživeli
"eksodus", v smislu bolj ali manj prisilne izselitve v Italijo; Slovenci v Italiji
pa so doživeli najprej politično razdrobitev in ohromitev nato , pa še družbeno
"potopitev", ki je privedla do kulturnega in jezikovnega "eksodusa" večine
potencialnih Slovencev .Ta eksodus ni bil izveden s fizično preselitvijo, ampak
z zapustitvijo slovenskih etničnih ustanov, ki so pomenile implicitno etnično
opredelitev. V prvi vrsti je bila to šola.
O razsežnosti ter o učinkih tega prelomnega obdobja nam pričajo uradne in
poluradne ocene o številčnem obsegu obeh obravnavanih skupnostih: Obe
manjšini sta torej doživeli povojno katastrofo, s to razliko, da je bila kriza
italijanske manjšine na Obali globlja, intenzivnejša glede na časovno trajanje
ter ireverzibilna zaradi odhoda večine svojih pripadnikov. Statistično
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obravnavanje takih kriznih obdobji je zelo zahtevno, ker primarni arhivski viri
v glavnem niso še obdelani ali objavljeni. Zato se ta analiza omejuje na dobo,
ko so se razmere vsaj delno ustalile in za katero obstajajo že objavljeni
podatki. Za nekatere pokazatelje se ta doba začenja s šolskim letom 1960/61, za
nekatere druge pa s šolskim letom 1970/71.Za vse pa se končuje s šolskim
letom 1988/89.
Tabela. 1.Ocene o številčnem obsegu obeh manjšin
leto
ocene
1949
1953
1961
1971
1981

Slovenci
š t evi 1 o
63.000
39.145
25.582
24.706
24.706

leto
ocene
1948
1953
1961
1971
1981

Italijani
š t evi1 o
19.376
3.296
2.547
2.568
1.901

na

Tržaškem
%
21,0
13,2
8,6
8,2
8.7

na Oba 1 i
%
36,9
7,7
5, 1
4,4
2,7

(Vrednosti za prvi dve leti, pri obeh manjšinah, predstavljajo poluradne ocene,
medtem ko so vrednosti za ostala tri leta rezultat uradnih popisov . Italijanski
uradni viri navajajo kot število Slovencev na Tržaškem ob popisu leta 1981,
isto vrednost, ki je bila objavljena za leto 1971, ko je popis še vključeval
vprašanje o pripadnosti neki jezikovni skupini).
Splošnejši oris demografskega razvoja na obeh obravnavanih območjih
Demografski razvoj tržaške pokrajine kaže v obravnavanem obdobju
prehod v izrazito staranje svoje strukture. Že pred povojnim kritičnim
obdobjem je tržaška pokrajina kazala značilnosti zrele starostne strukture. V
drugi polovici 50.ih let pa je bila izvedena znatna zamenjava prebivalstva, z
odhodom preko deset tisoč mladih domačinov v Avstralijo ter s prihodom
nekaj deset tisoč beguncev iz Istre. Ti so imeli zrelejšo starostno strukturo in
njihov prihod je zato pomenil dejansko "postaranje" tržaškega prebivalstva. To
je prišlo do izraza tako, da je bil demografski razcvet sredi 60.ih let
razmeroma blag, sledeči demografski padec pa izredno pospešen in oster. V
letu 1976 se je v tržaški pokrajini izoblikovalo razmerje med rojstvi in smrti v
meri 1:3, kar je v absolutnih številkah pomenilo čisto letno izgubo približno
2.500 prebivalcev letno in ta trend se je nato ohranil do danes. Na drugi strani
meje, v Sloveniji se je odvijal drugačen proces. Odhodu večine italijanskega
prebivalstva in dejanski izpraznitvi zlasti mestnih območji, je sledil močan
priselitveni val iz notranjosti, ki je privedel na Obalo pretežno mlado
prebivalstvo, ki je nato izkazalo temu ustrezno visoko rodnost. Obala je ostala,
tudi po ustalitvi glavnega preselitvenega vala, izrazit naselitveni prostor.
Prebivalstvo treh obalnih občin, ki je doseglo najnižje število leta 1956
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(36.865), se je nato podvojilo v tridesetih letih (do leta 1985). Zato ni čudno če
je krivulja rodnosti na Obali precej neenakomerna, zlasti v primerjavi s
sorodno krivuljo na Tržaškem, katero pogojujejo zadnja leta izključno
endogeni dejavniki.
Kot skrajna poenostavitev demografskega razvoja na obeh sosednjih
območjih lahko velja ugotovitev, da na Tržaškem rodnost upada vse od leta
1966, medtem ko se je na Obali negativni trend začel šele po letu 1980.
Komentar k splošnemu razvoju vpisov
Sledeči slike in komentarji izhajajo iz enostavnih matematičnih obdelav
naslednjih osnovnih statističnih podatkov: 1.števila vpisanih v vse razrede
obveznih šol (slovenske in italijanske na Tržaškem ter italijanske in slovenske
na Obali),od šolskega leta 1960/61 do šolskega leta 1988/89; 2.števila vpisanih
v prve razrede manjšinskih osnovnih šol (slovenske na Tržaškem ter italijanske
na Obali), od šolskega leta 1970/71 do 1988/89; 3. števila rojenih na Tržaškem
ter na Obali za leta iz katerih izhajajo prej omenjene generacije prvošolcev.
Primerjava razvoja vpisanih v obvezni pas manjšinske in večinske šole na obeh
straneh meje, kaže precej izrazitih razlik. Zaradi "stisnjenega" merila obeh
sledečih in tudi naslednjih slik, bodo razlike nekoliko manj razvidne, vendar se
da tudi tako iz njih razbrati marsikatero ugotovitev.
Ko so v obe šoli prišle generacije iz let najvišje povojne rodnosti, je
slovenska šola v Italiji doživela razmeroma skromen razvoj vpisov v primerjavi
z večinsko šolo. Ko se je ta val izčrpal, po šol. letu 1976/77, pa je na
slovenskih šolah upadanje potekalo počasneje, kot na italijanskih. (Slika 1.)
Italijanske osnovne šole v Sloveniji so se razmeroma pozitivno razvijale do
šol.leta 1970/71, ko se je zanje začelo desetletje številčnega upadanja. To
upadanje je bilo v nasprotju s prevladujočim demografskim trendom naraščanja
in je imelo zato očitno globlje družbeno-etnične vzroke. Po šol. letu 1980/81
se je začel obraten trend: vpis v manjšinske šole je začel naraščati hitreje kot
pa v večinske: demografski razlogi so bili torej spet manj pomembni od
družbenogospodarskih.
Primerjava vpisov v obe manjšinski šoli (Slika 3.), kaže kako zelo so bile
različne razmere v katerih sta se razvijali obe manjšinski šoli v dobi 1960 1980.Potek njunih krivulj je zrcalno obrnjen. Zlasti v zadnjem desetletju je
očitno, da se je v Sloveniji razvil močan val vpisov v manjšinske šole,
kakršnega Slovenci v Italiji še ne poznajo. Mar je glavni razlog za to razliko
dejstvo, da je ob tej meji znanje slovenščine, za Italijane toliko manj
pomembno, kot znanje italijanščine za Slovence ?
Vzporejanje vpisov v obe večinski šoli (Slika 4.) ponazarja razmeroma
čiste demografske dejavnike in pogoje v obravnavannem obdobju. V luči tega
in prejšnjega grafa postaneta "čitljivejša" tudi prva dva.
Vpis v prve razrede osnovnih šol obeh manjšin (Slika 5.) nudi podrobnejši
vpogled v prej omenjen proces: večji vpis v italijanske šole na Obali ter
padanje vpisov v slovenske šole na Tržaškem.
Slika št 6 prikazuje vrednost v odstotkih, ki jo tvorijo vpisani v
manjšinske osnovne šole glede na celotno število vpisanih na svojem področju.
Iz tega grafa izhajajo prelomnice v razvoju obeh manjšin v tem zadnjem
obdobju.
Zadnja slika (7.) končno, prikazuje razmerje med vpisom v prve razrede
manjšinskih šol ter številom vseh rojenih v ustrezni generaciji. Obe krivulji
kažeta pozitiven razvoj, ki je še posebno izrazit za italijanske šole na Obali.
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Slika 1: Primerjava razvoja celotnega števila vpisanih v obvezni pas
manjšinskih in večinskih šol na Tržaškem (od šol. 1. 1960/61 do šol. 1. 1988/89)
- vrednost vpisov v manjšinske šole je na sliki povečana 10-kratno.
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Slika 2: Primerjava razvoja celotnega števila vpisanih v obvezni pas
manjšinskih in večinskih šol na Obali (od šol. 1. 1960/61 do šol. 1. 1988/89)
- vrednost vpisov v manjšinske šole je na sliki povečana 10-kratno.

Slika 3: Primerjava razvoja vpisanih v celotni obvezni pas obeh manjšinskih šol
(od šol. 1. 1960/61 do šol 1. 1988/89)

Slika 4: Primerjava razvoja vpisanih v celotni obvezni pas obeh večinskih šol
(od šol. 1. 1960/61 do šol. L 1988/89)
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Slika 6: Primerjava razvoja deleža obeh manjšinskih šol glede na celotno
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1988/89)
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POKRAJINSKE
ZNAČILNOSTI
KOPRSKEGA PRIMORJA

TRŽAŠKEGA

ZALIVA

IN

Pomorske in obmorske poteze obeh pokrajin na sedanji stopnji antropogene
preobrazbe
Darko Radinja
Poleg obrežja načenja sestavek izbrana vprašanja Tržaškega zaliva kot regije
(regionalizacijo, zmogljivost), ki so povezana z njegovim položajem na JZ robu
Slovenije; pa tudi vprašanja, ki se tičejo pestre pokrajinske strukture zaliva,
temelječe na stiku jadranskega, dinarskega in alpskega sveta; zlasti njegovo
situacijsko pomembnost ter iz tega izvirajočo prostorsko stisnjenost,
preobremenjenost in degradacijo okolja ter z vsem tem povezano živo
problematiko.
UDK 911.7(497.12-14/-15)=863

DIMENZIJE TRŽAŠKEGA ZALIVA IN SLOVENSKEGA MORJA TER
NJIHOV REGIONALNI POMEN
Darko Radinja
Članek postavlja v ospredje razsežnosti Tržaškega zaliva in tistega dela, ki
pripada matični Sloveniji. Izhaja iz tega, da dosedanji industrijski in drugi
gospodarski razvoj ob Tržaškem zalivu v marsičem prerašča njegove
dimenzijske zmogljivosti, zlasti pokrajinsko ekološke. Perspektive nadaljnjega
razvoja in pokrajinske preobrazbe so zato veliko bolj v kvalitativni rasti kakor
kvantitativni, kar velja v polni meri seveda tudi za njegov istrski, slovenski
del. S tega vidika so njegove dimenzije v okviru celotnega Tržaškega zaliva
tudi prikazane.
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PODVODNI RELIEF TRŽAŠKEGA
NARAVNE DEDIŠČINE

ZALIVA

IN

VAROVANJE

Milan Orožen Adamič
Predstavljene so poglavitne značilnosti podvodnega in obalnega reliefa
Tržaškega zaliva, kar naj bo eno od izhodišč za smotrnejšo rabo in usklajevanje
različnih interesov izrabe. V zaključku je pregled v letu 1990 zavarovanih
podvodnih območij.
UDK 551.463/464(497.12-15)=863

HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI MORJA OB SLOVENSKI OBALI
France Bernot
Avtor najprej obravnava temperature morja pri Kopru-Semedeli in Piranu. Pri
tem ugotavlja, da se dolgoletni mesečni temperaturni povprečki, ki izvirajo iz
različnih obdobij in različnih krajev opazovanja med seboj skoro ne
razlikujejo. Ob izredno mrzlih zimah, predvsem ob ustjih rek, morje celo
zamrzne. Te navedbe ilustrira z dogajanji leta 1929, ko so zaradi močne
ohladitve vodne mase ribe masovno umirale. V zvezi s sanaliteto je
ugotovljeno, da je slanost morja ob slovenski obali večja pozimi in manjša
poleti. Ob določenih vremenskih situacijah (močno znižani zračni pritisk,
močen jugo, sizigialna plima) prestopi morje normalno obalno črto in
preplavlja nižje predele Pirana, Izole in Kopra.
UDK 551.58(497.12-15)=863

KLIMA KOPRSKEGA PRIMORJA IN NJEN POMEN
Ivan Gams
V okviru Koprskega Primorja so precejšnje, doslej premalo znane razlike.
Ravnine v dnu dolin imajo zaradi temperaturne inverzije nižje temperaturne
minime. Tudi na vrhu slemen so na ravnem travniškem površju za nekaj stopinj
nižji minimi pri 2 cm kot so ti, izmerjeni pri 2 m višine(izpričani na postaji
Beli Križ). Najtoplejše je obalno gričevje, zlasti v jugozahodnem delu, ki je
bolj zaščiten pred burjo. Zanj veljata postaji Koper in Portorož. Najhladnejše
so fluviokraške uvale pod Čičarijo (postaja Kubed) in Podgorski kras.
Zaradi precejšnjega poletnega padavinskega deficita bo nujno potrebno
povečati namakalne površine, ako bomo želeli, da bi klima imela v kmetijstvu
tolikšno komparativno prednost za celinsko Slovenijo, kot jo ima v turizmu.
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NEKAJ KLIMATSKIH ZNAČILNOSTI POKRAJINE C® RIŽANSKI
DOLINI
Darko Ogrin
Članek obravnava klimatske razmere v Rižanski dolini in v njenem sosedstvu.
V spodnjem delu ima dolina submediteranske klimatske poteze. Z ožanjem
doline, oddaljevanjem od morja in naraščanjem nadmorske višine,
submediteranske poteze slabijo, kar se odraža tudi v nekaterih potezah
kmetijske izrabe in vegetacijskih značilnostih. Najvišji in od morja najbolj
oddaljeni predeli Podgorsko-Rakitovškega krasa pa imajo že nekatere
značilnosti celinskega podnebja.
UDK 615.834(497.12-15)=863

KLIMA KOPRSKEGA PRIMORJA Z VIDIKA RAZVOJA TURIZMA IN
ZDRAVILIŠKE DEJAVNOSTI
Tanja Cegnar, Zoran Pavšek
Za opis bioklimatskih značilnosti nekega kraja ali pokrajine vedno bolj
uporabljamo bioklimatske pokazatelje, s katerimi vrednotimo sočasno
učinkovanje dveh ali več meteoroloških parametrov, pomembnih za počutje
ljudi. Za Portorož smo z ekvivalentno temperaturo izračunali število dni s
soparnostjo, s PMV pa število dni s toplotno obremenitvijo za leto 1988 in julij
1990, za slednje smo rezultate primerjali še z nekaj drugimi slovenskimi kraji.
UDK 631.445(497.12-15)=863

PEDOGEOGRAFSKE IN VEGETACIJSKOGEOGRAFSKE
RAZMERE V KOPRSKEM PRIMORJU
Franc Lovrenčak
V prvem delu tega prispevka so prikazane prsti, nastale na različni matični
osnovi, reliefu, pod različnim rastjem in zaradi močnega vpliva človeka. S
posegom v pedosfero so nastale antropogene rigolane prsti. V drugem delu je
obravnavana rastlinska odeja, ki je zaradi antropozoogenih vplivov dokaj
spremenjena po sestavi in razprostranjenosti glede na naravno rastlinstvo. V
zaključku smo Koprsko Primorje razdelili na štiri pedogeografske in
vegetacijske regije, ki se dele še na podregije.
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UDK 551.311.2(497.12-15)=863
EROZIJA V POREČJU DRAGONJE
Karel Natek
V porečju Dragonje je 486 hektarjev območij z močno erozijo površja ter
279 km erozijskih jarkov in grap. V precejšnji meri so ti pojavi rezultat
delovanja naravnih procesov v specifičnih submediteranskih razmerah
(neprepustna flišna podlaga, velike strmine, intenzivne padavine), v veliki meri
pa rezultat delovanja človeka v tej stari kulturni pokrajini. S propadanjem
kulturne pokrajine, zlasti obdelovalnih teras na pobočjih, in širjenjem
grmovnega rastja se erozijski procesi počasi umirjajo, toda pri vsakem
poseganju v ta prostor je nujno treba upoštevati možnost njihovega ponovnega
oživljanja.
UDK 551.311.2(497.12-15)=863
SPELEOLOŠKE ZNAČILNOSTI KOPRSKEGA PRIMORJA
Andrej Mihevc
Obravnavano območje obsega okrog 344 km 2 , z le 49 km2 krasa. Tu je 86
znanih jam, kar pomeni 1,7 jame/km2. Povprečna dolžina jam je 76,7 m,
globina 16 m in povprečna nadmorska višina jamskih vhodov je 317 m.
Najdaljša je Osapska jama z 1607 m,najglobljeje brezno Č-4 (blizu Črnotič) z
116 m. 81 % jam je suhih, nekaj pa je zelo pomembnih vodnih jam z močnimi
izviri, ki se uporabljajo za oskrbo z vodo. Poseben tip jam je pod apnenčevo
osnovo v flišu. Te jame so se razvile s pomočjo erozije voda iz apnenca.
Najdaljša jama (876 m) tega tipa je Poljanska buža, ki je 91 m, globoka.
UDK 312.8(497.12-15)=863
PREBIVALSTVENA PROBLEMATIKA KOPRSKEGA PRIMORJA
Aleksander Jakoš
Število prebivalcev Koprskega Primorja je naraščalo hitreje od Slovenije od
prvega popisa do prve svetovne vojne. Med vojnama se je že začela stagnacija
zaradi gospodarske krize Trsta, zaradi spremembe meje pa je po vojni prišlo do
močnega odseljevanja. Po letu 1953 se je začel hiter gospodarski razvoj obale,
ki je povzročil močno doseljevanje, ki se nadaljuje tudi danes. Zaradi visokega
deleža mladega prebivalstva so tudi projekcije prebivalstva bolj ugodne kot je
slovensko povprečje. Analiza po nižjih enotah pa pokaže, da je ugoden
demografski razvoj omejen na obalo, medtem ko je zaledje demografsko
opustošeno.
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UDK 312.8(497.12-15)=863

SESTAVINE PREBIVALSTVENE RASTI PO NASELJIH KOPRSKEGA
PRIMORJA V OBDOBJU 1961-1989
Milan Natek
V obravnavanem obdobju se je povečalo število prebivalstva za 39 %, in sicer
v mestih za 73 %, v drugih naseljih pa se je zmanjšalo za 0,6 %. Nataliteta je
znašala 16,5 %o, mortaliteta 7,8 %., medtem ko je bila povprečna letna
stopnja migracijske bilance +7,9 %o. K rasti števila prebivalstva je prispeval
prirodni prirastek 52 %, preostali delež (48 %) pa selitve. Podrobnejša
preučitev po naseljih je pokazala, da je imelo v desetletju 1971-1980 47 %
naselij negativen naravni prirastek, v letih 1981-1989 pa 54 % naselij.
Negativna selitvena bilanca je bila značilna za 63 % naselij.
UDK 312.9(497.12-15)=863

RAZMERJE MED RELIEFOM IN RAZPOREDITVIJO PREBIVALSTVA
Matej Gabrovec
V primeru raztresenih naselij je za prikaz razmerja med reliefom in
prebivalstvom naselje prevelika enota, kajti posamezno naselje se lahko
razprostira preko večih relefnih enot. V takih primerih lahko dobre rezultate
dobimo s pomočjo evidence hišnih številk (EHlS). Kot primer upoabe take
metode smo proučili reliefno lego zaselkov in vasi v krajevni skupnosti Nova
vas ~ Padna - Raven v občini Piran.
UDK 312.8(497.12-15)=863

POKRAJINSKI ODNOSI MED RELIEFOM IN DEPOPULACIJO V
KOPRSKEM PRMORJU
Drago Perko
Na depopulacijo in koncentracijo prebivalstva najbolj vplivajo splošne reliefne
razmere (razlike med ravnino, gričevjem in hribovjem), s katerimi si lahko
razložimo več kot 40 % razlik v koncentraciji prebivalstva (z razlikami v
povprečni nadmorski višini niti 10 % in razlikami v povprečnem naklonu le
13 %). Izrazita območja močne koncentracije so ravnina, nakloni do 12 stopinj
in višinski pas do največ 200 m, območja močne depopulacije pa so hribovje,
nakloni nad 15 stopinj in višinski pasovi nad 300 m. Gostota prebivalstva, ki
je največja na ravnini, je v velikem nesorazmerju z gostoto naselij, ki je
največja v hribovju. Indeksi koncentracije prebivalstva so zelo visoki, vendar
se bodo ob takšnem gibanju prebivalstva, kot je bilo v obdobju 1961 do 1981,
še znatno povečali.
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UDK 312.8(497.12-15)=863
KOPRSKO KOT OBMEJNO,
TERCIARIZIRANO OBMOČJE

NARODNOSTNO

MEŠANO

IN

Vladimir Klemenčič
Koprsko je obmejno območje Slovenije, ki se preko mejnih prehodov po
kopnem, morju in zraku odpira svetu, obenem pa se skupaj s Tržaško pokrajino
v Italiji povezuje v enoten urbaniziran in terciariziran prpstor. Vse območje je
mešano poseljeno z avtohtonim slovenskim in italijanskim prebivalstvom ter
številnim doseljenim prebivalstvom drugih narodov in narodnosti Jugoslavije.
Zaradi hitrega razvoja vseh gospodarskih panog in negospodarskih dejavnosti,
kar je povzročilo zgostitev delovnih mest na ožjem obalpem pasu in stihijsko
poselitev notranjega obalnega zaledja, so se odprli številni novi ekološki
problemi, na perifernih območjih pa problemi depopulacije in razkroja
kulturne pokrajine.
UDK 314.7(497.12-15)=863
SPREMINJANJE NARODNOSTNE STRUKTURE PREBIVALSTVA
KOT ELEMENT DEMOGEOGRAFSKEGA RAZVOJA V KOPRSKEM
PRIMORJU
Peter Repolusk
Prispevek obravnava nekatere vidike spreminjanja narodnostne strukture v
vseh treh občinah Koprskega primorja. Spremembe političnih meja in hiter
razvoj gospodarskih dejavnosti so povzročili možne migracijske tokove. Ena od
vidnejših posledic v strukturi prebivalstva je, da je Koprsko primorje
narodnostno najbolj heterogeno od vseh slovenskih regij.
UDK 711.3(497.12-15)=863
POMEN PODEŽELJA IN VASI ZA RAZVOJ KOPRSKEGA PRIMORJA
Pavle Mihevc
Iskanje bodočega pomena podeželja gredo v smer ohranjanja čimveč krajinske,
kulturne, prebivalstvene pa tudi gospodarske različnosti in svojskosti. V to
smer gredo tudi prizadevanja evropske delovne skupnosti za razvoj podeželja
in prenova vasi. S predloženim prispevkom želimo ob primeru Slovenskega
Primorja opozoriti na neobetavne trende v povojnem poselitvenem razvoju več
kot 100 naselij koprskega zaledja. Utrditi želimo tudi misel, da je zaledje
obalnih centrov z ljudmi, zemljo in zgrajenimi naselji vred temeljnega pomena
in naravna možnost za komplementarni tudi gospodarski razvoj Slovenskega
Primorja.
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UDK 711.3(497.12-15)-863
SOCIOEKONOMSKE ZNAČILNOSTI KOPRSKEGA PRIMORJA TER
MOŽNOSTI ZA RAZVOJ NJEGOVEGA ZALEDJA
Angelca Rus
V svojem prispevku skuša avtor podati nekaj splošnih značilnosti razvoja
Koprskega Primorja, s posebnim ozirom njegovega zaledja. Izhajajoč iz analize,
skuša v nadaljevanju nakazati, kakšen je možen nadaljnji razvoj vasi gledano z
vidika produkcije, distribucije in bivanja. Na koncu skuša opozoriti na
nekatere potenciale, ki jih naselje v Koprskem zaledju imajo, pa so bili doslej
vse premalo izkoriščeni.
UDK 631.1 (497.12-15)" 1981 "=863
ZEMLJIŠKO-POSESTNA STRUKTURA IN VELIKOST
GOSPODARSTEV V KOPRSKEM PRIMORJU LETA 1981

KMEČKIH

Milan Natek
Zemljiško-posestna struktura je neugodna in neprimerna za velikopotezno
tržno proizvodnjo. 89,5 % kmetij je imelo manj kot 5 ha zemlje. Kmetije so
merile v povprečju 2,32 ha, od tega je bilo 53 % obdelovalnih površin.
Velikost kmetij narašča od obale, kjer so mesta, proti gričevnato-hribovitemu
vzhodu. Tudi številna gospodinjstva v mestih (11,4 %) so imela zemljiško
posest, ki je merila 1,21 ha, od tega je zavzemala obdelovalna zemlja 57 %.
Leta 1981 je bilo 3,2 % kmetijskega prebivalstva. Na kmetijah je delalo 947
ljudi, med katerimi je bilo 23 % žensk.
UDK 631.4(497.12-15)" 1975/1988"=863
SODOBNE SPREMEMBE V KMETIJSKI RABI TAL V KOPRSKEM
PRIMORJU
Brane Pavlin
Prispevek prinaša rezultate raziskovanja sprememb v kmetijski rabi tal med
leti 1975 in 1986/88 na štirih vzorčnih površinah v Koprskem primorju: Osp,
Bonini, Marezige in Topolovec. Osnovna metoda pridobivanja podatkov je bila
fotointerpretacija letalskih posnetkov cikličnega aerosnemanja Slovenije.
Izhodiščno stanje smo analizirali na posnetkih iz leta 1975, ki so v merilu
1:17500, primerjalno stanje pa smo dobili iz posnetkov iz let 1986/88, ki so v
merilu 1:10000 in deloma v merilu 1:17500. Zavedamo se, da so sodobne
spremembe v kmetijski rabi tal le najbolj sveža faza v razvojnem nizu, zato
podajamo na začetku kratek oris zgodovinsko-političnih dejavnikov, ki so na
procese spreminjanja vplivali.
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UDK 712.24(497.12-15)=863
FIZIČNOGEOGRAFSKI POMEN KULTURNIH TERAS
Vladimir Drobnjak
Gradnja teras na pobočjih je eden najveličastnejših civilizacijskih posegov v
pokrajino, katerega posledice so, za razliko od večine drugih, v glavnem
pozitivne. Ne le, da je celim pokrajinam vtisnila poseben pečat, ampak vnaša
tudi velike spremembe v pobočja, mimo katerih ne moremo.
UDK 712.24(497.12-15)=863
MOŽNOSTI INTENZIVIRANJA RABE KULTURNIH TERAS
Drago Kladnik
Kulturne terase predstavljajo eno izmed vizualnih dominant v Koprskem
Primorju. Ustvarjene in urejene za intenzivno kmetovanje s primitivno ročno
obdelavo so zaradi izgube tržišča, demografskih in socialnoekonomskih
sprememb ter modernejših tehnik pridelave, izgubile svojo prvotno funkcijo.
Danes je mnogo opuščenih. Možnosti intenziviranja so v prilagajanju posestne
strukture, ki bi omogočila zadosten dohodek ob uporabi lahke mehanizacije ter
zagotovitvi možnosti dostopa na posamezne zemljiške kose. Za ponazoritev
predstavljamo gospodarjenje na razmeroma uspešni vzorčni kmetiji.
UDK 63(497.12-15)=863
POKRAJINSKI UČINKI KMETIJSTVA V KOPRSKEM PRIMORJU
Irena Rejec Brancelj
Kmetijstvo v Koprskem primorju je v svojem razvoju doživljalo številne
spremembe, ki so se odražale tudi v podobi pokrajine. Danes imamo na eni
strani zasebno kmetijstvo z razdrobljeno posestjo, majhnimi parcelami in
mešanimi kulturami, ki z vidika varstva okolja ni posebej problematično. Na
drugi strani pa družbeno kmetijstvo z velikimi kompleksi monokultur vinske
trte in sadnega drevja, kjer se že pojavljajo nekateri problemi z okoljem.
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UDK 711.436(497.12 Koper)=863
PODEŽELSKA NASELJA V OBČINI KOPER
Mirjam Požeš

Na koprskem podeželju se po razvojni dinamiki ločijo tri območja, ki
prehajajo od mesta v notranjost: območje koncentracije prebivalstva in
različnih dejavnosti, območje depopulacije in prehodno območje (stagnacija).
Različen razvoj podeželja vodi tudi v postopno spreminjanje poselitvenega
vzorca, bistveno pa se spreminjajo prostorske značilnosti naselij - tako na
območjih zgoščevanja kot na območjih praznjenja. V nadaljevanju
opredeljujemo nekatere značilnosti poselitvenega vzorca v začetku stoletja,
osnovne tendence njegovega spreminjanja in nekatere značilnosti prostorske
preobrazbe posameznih naselij.
UDK 711.4(497.12-15)as863
RAZVOJ
OBALNE
SUBURBANIZACIJE

MESTNE

REGIJE

POD

VPLIVOM

Marjan Ravbar
Avtor je s pomočjo formalnih, morfoloških, fiziognomskih fukcionalnih,
strukturnih in dinamičnih kriterijev omejil obalno mestno regijo na mestna
središča, primestna in suburbana območja. Po tej klasifikaciji obalna mestna
regija obsega okoli 9000 ha in v njej prebiva 69.870 prebivalcev.
UDK 711.4(497.12 Izola)=863
ČLENITEV MESTNEGA OBMOČJA IZOLE
Vlado Drozg
Prispevek obravnava členitev Izole na strukturno-homogena območja. Le-ta so
opredeljena kot del mesta, ki je nastal na območju z istimi prirodnimi pogoji, v
istem časovnem razdobju, ter je zanj značilna svojska morfologija in namenska
izraba površin.
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UDK 711.523(497.12 Koper)=863
PROBLEMATIKA TERCIARIZACIJE MESTNEGA JEDRA V KOPRU
Mirko Pak
Terciarizacija starega mestnega jedra v Kopru je pogojena z regionalnimi in
nadregionalnimi funkcijami mesta: luka, turizem, pbmejni položaj in
regionalno središče. Krepijo se predvsem nekateri segmenti trgovine, turizmu
namenjeni obrati in še posebej neposredno z luko povezale dejavnosti. Ob tem
gre tudi za prostorsko diferenciacijo in oblikovanje funkcijsko usmerjenih
predelov v starem mestnem jedru, združenih z njegovo sanacijo.
UDK 339.14(497.12-15)=863
OSKRBA IN SPONTANA GRAVITACIJA V PRIMORJU
Vera Kokole
Oskrbo v tem prispevku opazujemo z analizo odgovorov na vprašanja kam
hodijo vaščani posameznih vasi po nakupih in opravkih. Tako smo dobili
podobo razporeditve oskrbe glede na koriščenje. Analiza je pokazala, da je
koriščenje lokalne ponudbe izven obalnega somestja in seveda Trsta daleč pod
slovenskim povprečjem. Lokalna oskrba se ob forsiranem razvoju Kopra in
demografskem odlivu po vojni ni razvila tako kot v ostali Sloveniji. Vaščani
večine vasi, tudi bolj oddaljenih nakupujejo vse v Koprskem somestju in Trstu.
Trgovina z mešanim blagom je zanimivejša le v vaseh blizu državne meje in v
Gračišču.
UDK 628.1(497.12-15)=863
OSKRBA Z VODO V KOPRSKEM PRIMORJU
Mitja Bricelj, Irena Rejec Brancelj
Tradicionalna vodna oskrba v Koprskem primorju je slonela na uporabi
površinske, talne in padavinske vode. Vse tri oblike so se med seboj
povezovale in prepletale. Njihova množičnost pa ni mogla nadomestiti skromne
izdatnosti v sušnem obdobju. Sodobna oskrba, z rižanskim vodovodom, temelji
na enem samem avtohtonem vodnem viru, ki ima zaledje v sosednji kraški
regiji. Vendar le -ta, zaradi potratne porabe vode in velikih izgub (40 %) v
vodovodnem omrežju, ne zadošča več. Iskanje novih virov pa ob takšnih
razmerah postaja nesmotrno, ekološko in ekonomsko vprašljivo.
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UDK 504.06:62(497.12-15)=863

INDUSTRIJSKI OBRATI
KOPRSKEGA PRIMORJA

IN

NJIHOV

VPLIV

NA

OKOLJE

Metka Špes
V prispevku poizkušamo opredeliti vlogo posameznih industrijskih obratov pri
degradaciji okolja v Koprskem Primorju. Pri tem se je pokazalo, da
industrijske emisije tako po količini, kot svoji sestavi, pa tudi načinu
odstranjevanja ne sodijo med največje onesnaževalce tega okolja. Za večino
industrijskih obratov lahko trdimo, da je nesmotrno njihovo lociranje v ozkem
obalnem pasu (razen tistih, katerih delovanje je neposredno vezano na bližino
morja), kjer je močan pritisk tudi ostalih dejavnosti (turizem, promet, bivanje).
S skupnimi negativnimi vplivi oziroma sovplivi teh dejavnosti, pa se že
sprožajo tudi ekološki konflikti, ki se kažejo predvsem pri velikih količinah
odplak in onesnaževanju obalnega morja.
UDK 656.1 (497.12-15)=863

PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE OB LOCIRANJU INDUSTRIJE V
OBČINI KOPER
Igor Jurinčič
Dva glavna cilja naloge sta bila: izbrati primerna območja za lokacijo
industrije na teritoriju občine Koper in presoditi vpliye nove industrije na
okolje v primeru dveh različnih strategij: velike in male industrije. Spoznanja
naj služijo kot osnova za strateško odločanje, kje in kakšno industrijo bomo
razvijali. Občina namreč primarno razvija terciarne dejavnosti: promet,
trgovino in turizem, ki so tudi republiškega pomena. Na te bi lahko
nepremišljeno locirana industrija vplivala zaviralno.
UDK 656.1(497.12-15)=863

VLOGA IN POMEN PROMETA V KOPRSKEM PRIMORJU
Andrej Černe, Stanko Pele
S pomočjo nekaterih kazalcev stopnje razvitosti prometa in prometnega
omrežja v Koprskem Primorju smo prikazali vlogo in pomen prometa v tem
območju. Spoznali smo, da je prometna vloga Koprskega Primorja na regionalni
in medregionalni ravni močno nadpovprečna, kar se odraža v zastopanosti
prometnega sektorja v gospodarstvu Obale in njegovem velikem deležu v
celotnem republiškem prometu.
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UDK 338.48(497.12-15)" 1971 /1989"=863
ZNAČILNOSTI
PRIMORJU

TURISTIČNEGA

PROMETA

V

KOPRSKEM

Uroš Horvat
Članek predstavlja obseg in značilnosti turističnega prometa v obmorskih
turističnih krajih v Sloveniji med leti 1971-1989. V analizo je zajetih devet
krajev: Ankaran, Dobrava, Izola, Koper, Lucija, Pirap, Portorož, Seča in
Strunjan. Izbrani in analizirani kriteriji temeljijo na podatkih turistične
statistike.
UDK 338.48(497.12 Portorož)(091)=863
TURISTIČNA TRANSFORMACIJA PORTOROŽA
Matjaž Jeršič
V prispevku so opisane osnovne značilnosti posameznih faz turističnega
razvoja v Portorožu. Od pionirskega obdobja pred prvo svetovno vojno do
danes je naselje doživelo najmočnejši vzpon v obdobju med 1970 in 1980, ko
se je z gradnjo novih hotelskih kompleksov uveljavilo kot pomemben obmorski
turistični cilj mednarodnih turističnih tokov iz zahodne in severne Evrope. V
tem obdobju se je tudi močno spremenil družbenoekonomski značaj Portoroža
in okoliških naselij, ki so se zaradi turizma izrazito usmerila v terciarne
dejavnosti. V najnovejši fazi turističnega razvoja je prišlo tudi do problemov
zaradi nasičenosti prometne infrastrukture in neustreznega odvajanja odpadnih
voda ter neskladij zaradi maksimalne izkoriščenosti obalnega rekreacijskega
območja.
UDK 338.48(497.12-15)=863
MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA PODEŽELSKIH NASELIJ KOPRSKEGA
PRIMORJA V TURISTIČNO PONUDBO OBMOČJA
Marija Majda Dekleva
Podeželski svet Koprskega Primorja lahko gotovo pomembno doprinese k
pestritvi turistične ponudbe regije in s tem k dvigu kvalitete turizma v
pokrajini, pa tudi turizem lahko pomaga pri oživljanju marsikaterega
propadajočega kraja v notranjosti. Razvijanje ekološko orientiranih oblik
"prijaznega" turizma sloni predvsem na vključevanju avtohtonega stavbnega
fonda in domačinov. Pri tem bo pomembno vlogo igrala izletniška rekreacija,
predvsem v smislu dopolnjevanja obalnega "industrijskega" turizma.
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UDK 796.5:551.442(497.12)=863
JAMSKI TURIZEM NA
TURISTIČNIMI PANOGAMI

KRASU

-

MED

NAJSTAREJŠIMI

Andrej Kranjc
Med najstarejše turistične panoge na Krasu sodi jamski turizem. V Sveto jamo
so ljudje romali najkasneje že v 13. stol., Vilenica je imela dohodke od turizma
v 17. stol., konec 19. in v začetku 20. stol. pa je bilo tu skupaj 9 turističnih
jam. Danes je na Krasu dvoje turističnih jam svetovnega pomena (Škocjanske
jame in Velika pečina - Grotta Gigante) ter S turističnih oziroma deloma
turističnih jam lokalnega značaja (Dimnice, Divaška jama, Sveta jama,
Vilenica, Grotta delle Torri).
UDK 622.363.1 (497.12 Sečovlje):504.06=863
PREOBRAZBA SEČOVEUSKIH SOLIN TER VARSTVO NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
Boris Križan
Velikopotezne obnovitve Sečoveljskih solin v 14. in 20. stoletju so bile vselej
povezane s tehnološkimi in organizacijskimi spremembami v proizvodnji soli.
Opuščene solinske površine so se do 20. stoletja dosledno spreminjale le v
agrarne površine. Vdor neagrarnih dejavnosti na soline in opustitev
proizvodnje na predelu Fontanigge leta 1967, pomenijo resno grožnjo za
nadaljnji obstoj solin. Opustitev proizvodnje v Fontaniggah pa je hkrati
omogočila, da so postale soline bogata zakladnica rastlinskega in živalskega
sveta, kakršnega drugje v Sloveniji nimamo. Zato so bile Sečoveljske soline
leta 1989 zavarovane kot območje krajinskega parka z območji naravnega
rezervata. Ideja varovanja temelji na nadaljevanju solinarstva, saj je skupni cilj
ohranjanje solin. Kaj soline kot zaključen ekosistem in značilen morfološki
element obmorske kulturne pokrajine dejansko pomenijo, bomo spoznali, ko bo
njihova naravna in kulturna dediščina v celoti ovrednotena tudi v širšem
evropskem prostoru.
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UDK 991.63(497.12-15)=863
EKONOMSKOGEOGRAESKA
PRIMORJA

REGIONALIZACIJA

KOPRSKEGA

Igor Vrišer
Z ekonomskogeografskimi regionalizacijami so se geografi največ ukvarjali v
prvih povojnih desetletjih, bodisi na empiričen ali pa na bolj abstrakten način.
Takrat sta se tudi uveljavila oba temeljna regionalizacijska koncepta: ekonomsko-funkcijski in ekonomsko-homogeni. V pričujočem poročilu poskuša
avtor na primeru Koprskega Primorja združiti oba koncepta, pri čemer je dal
ekonomsko-funkcijskemu konceptu temeljno vlogo, ekonomsko-homogenemu
pa dopolnilno. S povezavo obeh regionalizacij in ob upoštevanju še nekaterih
pogojev bi prišli do ekonomskogeografskih regij.
UDK 914.971.2-15:37.03=863
PRIMORSKI SVET V NAŠI DIDAKTIČNI LITERATURI
Marija Košak
Slovenija obsega majhen košček primorskega sveta. Tu se pojavljajo vse tiste
značilnosti in posebnosti, katerih poznavanje omogoča razumevanje primorskih
pokrajin tudi drugod. Zato je zelo pomembno, da vemo kdaj se naš učenec
sreča in kako osvoji vse tiste pojme, s pomočjo katerih pridobi tudi znanja o
taki pokrajini. Idealno bi bilo, če bi sleherni otrok doživel primorski svet in da
bi imel možnosti neposrednega opazovanja predmetov in pojavov, s pomočjo
katerega bi odkrival bistvene značilnosti opazovanega okolja in osvojil
markantne pojme. Opazovanje konkretnih pojavov in predmetov je izhodišče
spoznavanja splošnega.
UDK 37.02:91=863
POSREDNE OBLIKE POUKA POVEČUJEJO UČENČEVO AKTIVNOST
IN UČINKOVITOST POUKA.
Slavko Brinovec
Oblika dela je učni sistem, ki izhaja iz medsebojnega razmerja temeljnih
dejavnikov pouka. Prvi dejavnik je učitelj, ki organizira pouk, vodi
vzgojnoizobraževalno delo in poučuje. Drugi dejavnik so učenci, ki pri pouku
pridobivajo znanje, si razvijajo sposobnosti, pridobivajo zgrajene vrednote in
tako oblikujejo osebnost. Učne vsebine so tretji dejavnik. Predstavljajo
didaktično predelane znanstvene vsebine, ob katerih se izobražujemo in
vzgajamo.
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UDK 371.315.7:91=863
MANJ ZNANE - INOVATIVNE METODE PRI POUKU
Tatjana Ferjan
Tudi pri geografiji obstajajo manj znane, inovativne metode in oblike dela, ki
vzbujajo učencem večji ali manjši interes, jih spodbujajo za doseganje
rezultatov. Izbiramo različne povezave aktivnih oblik in metod, ki so odvisne
od učne snovi, od znanja učencev, od starosti, od njihovega življenjskega
okolja. V sestavku mislimo spregovoriti o samostojnem delu, ki je najvišja
kvaliteta učnega dela. S samostojnim delom naj bi učenec apliciral teoretična
spoznanja in od abstraktnega mišljenja prehajal h konkretnim nalogam, ker je
šele to samostojno in ustvarjalno delo (Tomič, 1976). Samostojno delo daje
učencem tudi največ možnosti pri razvijanju njihovih individualnih
sposobnosti. Pri tem se učenec aktivno sreča s problemom, literaturo, kartami,
raznimi učili, kar omogoča mnogo bolj precizno strokovno utemeljen prikaz
snovi in s tem poglobljeno mišljenje in spoznavanje določene problematike.
Sodobni pouk zahteva ustvarjalno delo. Samostojno delo to omogoča,
vendar so oblike in stopnje samostojnega dela različne.
UDK 379.825:91(497.12 Celje)=863
MLADI GEOGRAFI OSNOVNOŠOLCI V RAZISKOVALNIH TABORIH
NA CELJSKEM OBMOČJU
Stanislava Borovšak
Raziskovalni tabori postajajo tudi na celjskem območju pogostejša oblika dela
z mladimi. V svojem prispevku vas bom seznanila z vključevanjem
osnovnošolcev v te tabore. S tem pa bi rada vzpodbudila interes mentorjev,
učiteljev geografije in vseh, ki bi lahko pripomogli k uspešnejšemu
organiziranju in vodenju raziskovalnih taborov.
UDK 376.7(450.361=863; UDK 376.7(497.12-15=50)
PRIMERJAVA RAZVOJA VPISANIH V DVE SOSEDNJI MANJŠINSKI
ŠOLI
Etnodemografska analiza slovenskih osnovnih šol na Tržaškem ter italijanskih
osnovnih šol na slovenski Obali za dobo 1960-89
Pavel Stranj
Razvoj vpisov v manjšinske šole na Tržaškem in na Slovenski Obali nudi
zanimiv vpogled v razvoj etničnih razmer na obeh straneh tega dela italijansko
jugoslovanske meje. Vpise v manjšinske šole sicer ne moremo več upoštevati
kot pokazatelje za dejanski številčni razvoj posameznih skupnosti, ampak le
kot pokazatelje razvoja v odnosu večina - manjšina. Izpodrobnejšestatistične
analize vpisov za obdobje 1960-89 izhajajo precejšnje razlike v razvoju obeh
sosednjih manjšinskih šol: pri obeh se vpis v zadnjem času sorazmerno veča, a
istočasno se bistveno spreminja etnična struktura vpisanih in s tem tudi
funkcija šole.

INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER
SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
Inštitut za raziskovanje krasa je vključen v Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Na inštitutu je zaposlenih 16 delavcev,
med njimi 9 raziskovalcev. Inštitut je bil ustanovljen leta
1947 na osnovi predhodnih prizadevanj, ki sežejo prav do
začetka tega stoletja in je že od ustanovitve v Postojni, središču slovenskega krasa.
Ob ustanovitvi je bil osnovni cilj inštituta nadaljevati bogato
krajevno speleološko tradicijo. Vendar vključuje ta naloga
tudi širše cilje, to je preučevanje celotnega krasa v Sloveniji,
zbiranja in obdelavo podatkov o znanih jamah (trenutno
preko 6000) ter geospeleološko, morfološko in hidrološko
raziskovanje kraških pojavov. Zastavljene cilje dosegajo
raziskovalci IZRK s terenskim in teoretičnim delom, z
objavljanjem izsledkov v domači in tuji literaturi, z
izmenjavo literature, z udeležbo na domačih in tujih
znanstvenih srečanjih itd. Poleg tega je del inštitutske
dejavnosti posvečen reševanju praktičnih problemov na krasu,
to je sledenju podzemskih voda in oskrba z vodo, ekološka
vprašanja, gradnji prometnic, izkoriščanje in varovanje jam
za turizem, itd.
V času svoje 40-letne zgodovine je inštitut dosegel pomembne rezultate pri odkrivanju neznanega podzemlja na slovenskem krasu v celoti. Nekatera raziskovanja so bila usmerjena
tudi drugam, predvsem v Črno goro, Hercegovino, Romunijo
in Grčijo. Opravljena so bila obsežna preučevanja speleogeneze in sedimentov v jamah ter geomorfologije kraškega
površja. V sedemdesetih letih je bil dokončan projekt Osnovna speleološka karta Slovenije, ki pokriva celotno kraško
ozemlje Slovenije na 49 listih merila 1:50.000 in obsega
kraške in speleološke značilnosti tega ozemlja.
Inštitut redno sodeluje na domačih in tujih speleoloških in
krasoslovnih zborovanjih, aktivno pa spremlja tudi dogajanja
na sorodnih znanstvenih področjih. Organizira strokovna
srečanja v domačem in mednarodnem merilu. Rezultate
svojega dela objavlja v lastni publikaciji Acta carsologica,
delavci IZRK pa redno dopisujejo tudi v druge domače in tuje
strokovne revije.

DRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE LJUBLJANA
Breda Mihelič
VODNIK PO LJUBLJANI

Lansko poletje je izšla priročna knjižica o Ljubljani, ki jo je z veliko posluha
za potrebe in zanimanja obiskovalcev pripravila umetnostna zgodovinarka
Breda Mihelič. Poleg slovenske izdaje sta izšli tudi angleška in nemška in ti
dve je bilo treba pred letošnjo turistično sezono že ponatisniti.
Vodnik najprej postreže s splošnimi podatki o mestu in praktičnimi
informacijami; opisu njegovega zgodovinskega razvoja sledi, osem "sprehodov
po mestu" s plani in skicami stavb in drugih znamenitosti, V slovenski različici
poživljajo besedilo navedki iz del naših piscev, ki omenjajo to ali ono v
Ljubljani - Tavčarja, Izidorja Cankarja, Kajzerja... Naslednje poglavje govori
o znamenitostih zunaj mestnega središča, temu pa sledi še seznam muzejev in
galerij s kratkimi predstavitvami, naslovi, telefonskimi številkami in urami
obiskov ter na koncu seveda abecedno kazalo vsega omenjenega.
Broš., 22 x 12 cm, 125 (si.) oz. 108 (angl., nem.) str.
Cena: 136,00 din

"An excellenty produced guidebook'
(New York Times)

hidro
PODJETJE ZA GRADBENIŠTVO IN VODNO GOSPODARSTVO,
p. p., KOPER

Po uspešno opravljeni reorganizaciji, vključevanju novih strokovnjakov
v naše podjetje in ustanovitvi več mešanih firm doma in v tujini smo
pripravljeni na zahtevnejše naloge s področja:
-

vodnega gospodarstva
gradbeništva
pomorske gradnje
razvoja tehnologije
inženiringa
ekologije
projektiranja

EANOBAMA

INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
INSTITUTE OF GEOGRAPHY OF THE UNIVERSITY OF LJUBLJANA
YU
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GEOGRAFSKI INŠTITUT ANTONA MELIKA
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU
Ljubljana, Novi trg 5, tel.: 061 331-021

Geografski inštitut Antona Melika je eden
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske
Ljubljani. Ustanovljen je bil leta 1947 z
geografskih značilnosti Slovenije. Danes je
tega 8 raziskovalcev.
Sedanja
projekta
sicer v
potekajo
•
•

•
•
•
•

izmed 14 raziskovalnih inštitutov
akademije znanosti in umetnosti v
namenom temeljnega raziskovanja
v njem zaposlenih 11 delavcev, od

raziskovalna dejavnost poteka v okviru temeljnega raziskovalnega
ZRC SAZU "Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda in
tematskem sklopu "Proučevanje geografskega okolja Slovenije", kjer
naslednji raziskovalni projekti:

Geografska monografija Slovenije (sodelovanje pri splošnem delu;
Savinjskosotelska in jugovzhodna Slovenija),
Geografski informacijski sistem Slovenije (metodologija in aplikacije
povezovanja različnih baz podatkov (digitalni model reliefa, raba tal,
podatki popisov prebivalstva in stanovanj, podatki o drugih naravnih in
družbenih pojavih) v enoten, z drugimi sistemi kompatibilen informacijski
sistem),
Ogroženost slovenske
zemlje po naravnih nesrečah (vključno s
proučevanjem geografskih učinkov naravnih nesreč; zbiranjem gradiva o
preteklih naravnih nesrečah idr.),
Proučevanje hribovskih kmetij v Sloveniji,
Geomorfološko kartiranje Slovenije v izbranih tipih reliefa,
Redna letna opazovanja in merjenja Triglavskega ledenika in ledenika pod
Skuto.

V sklopu inštituta obstaja še kartografski oddelek, ki je usmerjen v opravljanje
posebnih del s področja tematske kartografije.
Inštitut je vključen v proces obsežne modernizacije raziskovalnega dela
celotnega Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Raziskovalni program vse
bolj temelji na usmeritvi geografskega raziskovalnega dela v empirično
raziskovanje naravnih in družbenih pojavov ter njihovo povezovanje v
geoekološke ter pokrajinske sisteme. Uporaba modernih računalnikov in druge
opreme že omogoča povezovanje inštituta v podobne sisteme drugih inštitucij,
tako doma kot v tujini, neposredno aplikacijo temeljih geografskih raziskav.

ILIRSKA BISTRICA - KOPER
66250 Ilirska Bistrica
Vodnikova 13
telefon: n. c. (067) 81-721
telefax: (067) 81578
TISKARNA, Ul. 15. maja 19
66000 Koper
telefona(066) 32-271, 32-320
telefax: (066) 32486

Barvni izvlečki za vse vrste tiska
Tiskanje vseh vrst tiskovin
Barvanje stripov
Organizacija informativno-propagandnih
Grafično oblikovanje

akcij

