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Uvod 5 

UVOD 

Slovenski geografi se vsaka tri leta srečamo na zborovanju v drugem delu 

naše domovine. Ob teh priložnostih poizkušamo na primeru pokrajine, v 

kateri gostujemo, predstaviti svoje raziskovalno delo. Za letošnje 16. 

zborovanje v Celju smo pripravili projekt, katerega naloga naj bi bila 

opredeliti možnosti regionalnega in prostorskega razvoja Savinjske. Iz 

povsem praktičnih razlogov je bilo raziskovalno območje, ki ga poimenu-

jemo s tem imenom, omejeno z mejami štirih občin, ki ležijo ob Savinji 

(Celje, Mozirje, Laško, Žalec). Projekt je bil zastavljen zelo ambiciozno in 

naj bi zajel skoraj celoten geografski raziskovalni potencial. Toda za 

tovrstni projekt, ki naj bi pomenil kakovostno novost v geografskem 

raziskovalnem delu, predvsem pa naj bi prinesel obilo uporabnih rezulta-

tov za uporabnike v občinah, ni bilo pravega posluha. Občine Mozirje, 

Laško in Žalec so sicer neposredno finančno podprle projekt, občina Celje 

pa organizacijo zborovanja, vendar je bilo to odločno premalo za 

uresničitev prvotnih ciljev projekta. Iz nam nerazumljivih razlogov je Minis-

trstvo za znanost in tehnologijo brez pojasnila, po skoraj polletnem 

obravnavanju naše prijave za sofinanciranje, ta projekt zavrnilo kot ne-

ustrezen. S tem je tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki naj bi bilo 

naslednji pomemben sofinancer, odstopilo od projekta. Vseh ambiciozno 

zastavljenih ciljev tako zgolj ob moralni podpori ni bilo mogoče doseči, še 

posebej ne, ker je bilo delo, zaradi čakanja na odgovor Ministrstva za 

znanost in tehnologijo, skoraj do konca negotovo in ga ni bilo mogoče us-

trezno zastaviti. Projektne organizacije dela se zaradi tega, ker obseg sred-

stev ni bil znan, ni dalo vzpostaviti, to pa je seveda zelo slabo vplivalo 

tudi na rezultate dela. Ti so glede na malenkostna sredstva, ki so nam bi-

la za uresničitev projekta na voljo, več kot odlični, seveda pa so hkrati 

zelo daleč od tega, kar smo želeli doseči in kar smo naročnikom sposobni 

dati. Upamo, da bo v prihodnje imelo tudi Ministrstvo za znanost in teh-

nologijo, ki si tako prizadeva prenesti rezultate raziskovalnega dela v 

prakso, več posluha za projekte, kakršen je bil naš in pri katerih je 

izražena jasna volja po uvajanju inovativnosti in aplikativnosti v razis-

kovalno delo. 

Poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta je v tem delu predstavljeno 

po posameznih tematskih sklopih, ki so jih uredili vodje delovnih skupin. 

Prvi tematski sklop, ki bi moral obravnavati prostorsko organizacijo smo, 

zaradi nekoliko okrnjene udeležbe raziskovalcev in zaradi sorodnosti tema-

tike, priključili zadnjemu, ki obravnava socialnogeografske vidike 
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preobrazbe pokrajine. Uvodnemu razmišljanju urednika publikacije tako 

sledita dva samostojna sestavka, ki sta smiselno povezana z vsebino 

prvega, izpuščenega sklopa. Tema sestavkoma sledi poglavje, ki obravnava 

najobsežnejši tematski sklop, v okviru katerega je interdisciplinarno 

sestavljena delovna skupina obravnavala problematiko degradacije, 

ogroženosti in ranljivosti okolja. Še posebna pozornost je bila v okviru 

tega sklopa namenjena vodam, ki imajo v obravnavani regiji zelo 

pomembno vlogo. Pomembno vlogo v regiji ima tudi promet, ki je tema 

naslednjega poglavja, temu pa sledi še obravnava turizma in drobnega 

gospodarstva. Najbolj "sintetično" je zadnje poglavje, čeprav veliko manj kot 

smo želeli. V njem so nekatere pomembne zadeve le nakazane, oziroma 

obdelane vzorčno. Za kaj več kot to, žal ni bilo možnosti. Kljub temu 

nam je uspelo predstaviti nekaj zanimivih spoznanj, predvsem s področja 

prebivalstvenega razvoja in regionalne razporeditve delovnih mest, s 

primerom pa sta nakazani razporeditev storitvenih dejavnosti in členitev 

Celja z vidika oskrbe. 

Regionalni razvoj in prostorsko planiranje kot 
raziskovalno področje današnje slovenske geografije 
(Stanko PELC1) 

V tem uvodnem poglavju želimo navesti nekaj misli, ki naj bodo predvsem 

iztočnica za nadvse potrebno razpravo o tem, kako naj se slovenski ge-

ografi v prihodnje lotevamo vprašanj, povezanih z regionalnim razvojem in 

prostorskim planiranjem. Odsotnost podrobne strategije geografskega 

raziskovalnega dela in položaja geografije v okviru slovenskih nacionalnih 

ved, nam pogosto onemogoča narediti več za predstavitev naše vede in za 

širjenje spoznanja o njeni vsestranski uporabnosti prav na področju pro-

storskega planiranja. Vsaka ciljno usmerjena razprava o položaju geografije 

v okviru slovenske znanosti in o možnostih praktične uporabe njenih re-

zultatov, se nam zdi zato koristna in uporabna za končno oblikovanje 

omenjene strategije. 

Prve misli naj bodo namenjene temeljnim pojmom s katerimi je povezano 

celotno naše delo v tej knjigi. To so pojmi prostorsko in regionalno 

planiranje ter regionalni in prostorski razvoj. Čeprav se s temi pojmi 

srečujemo zelo pogosto, pa se le redko vprašamo, kaj dejansko predstav-

ljajo. Pri tem se vsebina in pomen, ki jim ga pripisujejo posamezni upo-

1 Dr., zasebni raziskovalec, Prevoje 19, 61225 Lukovica 
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rabniki, lahko med seboj tudi precej razlikujeta. Vrišer (Vrišer, 1978} 

ponuja nekaj razlag pojmov regionalno in prostorsko planiranje, ki so 

povezane tudi z nastankom in razvojem te dejavnosti. Zanimiva se nam 

zdi tudi definicija povzeta iz zbornika o prostorskem planiranju v devetde-

setih letih (Raumplanung..., 1991), ki je nekak uvodni moto celotnega 

zbornika, njen avtor pa je M. Lendi. Le-ta pravi, da je prostorsko 

(regionalno) planiranje (Raumplanung) smotrno, urejeno in v prihodnost 

usmerjeno vplivanje na politične postopke (politična dejavnost), ki se 

oblikuje v prostoru in za življenjski prostor ter mora biti podrejeno 

možnosti svobodnega odločanja prihodnjih rodov. Prostorsko planiranje 

ima torej v bistvu značaj politike v smislu javnega institucionalnega de-

lovanja v okviru oblastnih struktur, ki pa temelji na strokovnih odločitvah 

podrejenih viziji prihodnjega prostorskega reda in na njem temelječih 

možnostih nadaljnjega odločanja. Čeprav definicija sama ne govori o stro-

kovnih podlagah za politične - planske odločitve, se nam zdi, da je ta 

zahteva zaobsežena v smotrnosti in urejenosti, ki sta le izjemoma lahko 

plod intuicije "političnega uma". Menimo, da citirana definicija velja tako 

za regionalno planiranje v smislu gospodarskega razvojnega načrtovanja na 

regionalni ravni, kot v smislu dejanskega regionalnega prostorskega 

planiranja (Vrišer, 1978), čeprav gre za vsebinsko razliko med enim in 

drugim. Vsekakor pa menimo, da je treba zaradi tesne povezanosti go-

spodarske dejavnosti, družbe in prostora v katerem se vse družbene 

dejavnosti odvijajo, upoštevati načelo vseobsežnosti regionalnega planiranja 

(comprehensive planning). Pri tem je treba reči, da je bil jugoslovanski 

koncept družbenega planiranja precej ponesrečen poskus takšnega vseob-

sežnega planiranja. V praksi je namreč postavljal prostorsko komponento 

planiranja v ozadje in je tako prostor dejansko predstavljal le nujni okvir 

za namestitev gospodarskih projektov iz družbenega plana. 

Tudi o samem planiranju, kot o širšem pojmu, bi lahko razpravljali 

precej na dolgo in široko in to tako o pomenskih ali morebitnih 

vsebinskih razlikah med planiranjem in načrtovanjem, kot o tem, kaj naj 

bi ta pojem predstavljal. Lahko rečemo, da gre za določen postopek, s 

katerim vnaprej določamo dogodke in spremembe, oziroma opredeljujemo 

cilje, ki jih želimo doseči, ter prihodnje delovanje, ki naj omogoči 

doseganje teh ciljev. Običajno je naše prihodnje delovanje vzpodbujeno z 

različnimi motivi. Ti temeljijo na dveh nasprotujočih si izhodiščih. Prvo je 

ohranitev visoko vrednotenih materialnih in duhovnih dobrin, drugo pa je 

pridobitev novih tovrstnih dobrin. Do nasprotja prihaja, ker pogosto 

pridobitev novih dobrin ni mogoča brez uničenja ali razvrednotenja starih. 

Razvojno načelo, kot načelo povsem nasprotno varovalnemu, nam je lahko 
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izhodišče tudi za razmišljanje o razvoju kot o pojmu. Če mislimo na go-

spodarski razvoj, potem je ta pojem treba soočiti s pojmom rasti, pri 

čemer se moramo zavedati, da to nista sinonima. Z razvojem imamo 

opravka, kadar je rast obsega proizvodnje (oz. celotnega družbenega proiz-

voda) rezultat sprememb v proizvajalnih odnosih. Opredelitev razvoja z 

vidika prostora je v bistvu do pokrajine dokaj izkoriščevalska, saj ponuja 

npr. The Oxford Dictionary of Modern English (1983) razlago, da pomeni 

razviti: spremeniti zemljo za drug namen - npr. uporabiti njene vire, upo-

rabiti območje za gradnjo hiš, trgovin, tovarn...; za pojem razvojno ob-

močje pa je podana razlaga, da je to območje, kjer se z vladno pomočjo 

vzpodbuja nova industrija z namenom, da se zmanjša prevelika 

nezaposlenost. Regionalni razvoj je zaradi svojega razmeroma kratkega ob-

stoja, tudi pojmovno precej raznoliko ne le definiran, ampak tudi po-

imenovan (Vrišer 1978). V bistvu gre za uresničevanje določene državne 

gospodarske politike na regionalni ravni. Zato ni čudno, da se ta 

dejavnost poimenuje tudi kot regionalna politika, pri čemer je ta dejansko 

lahko zasnovana kot celovita regionalna ekonomska politika, kot 

ekonomska politika z zgolj določenimi prvinami regionalnosti ali pa celo 

kot ekonomska politika bolj ali manj samostojnih regij. Regionalni razvoj 

je torej nekaj drugega kot prostorski razvoj regije. Slednji sicer vključuje 

kot bistveni sestavni del tudi gospodarske prvine, vendar so v ospredju 

prostorske. Postavlja se vprašanje upravičenosti povezovanja pojma razvoja 

s pojmom prostora v geografskem smislu. Če gre pri gospodarskem poj-

movanju razvoja za določeno rast, ki je posledica kakovostnih sprememb v 

gospodarskem sistemu, pa s podobnim opredeljevanjem prostorskega raz-

voja verjetno ne bi zadeli bistva. Spremembe, ki jih v pokrajino vnaša 

človek, se vrednotijo s trenutno prevladujočim vrednostnim sistemom, ki je 

seveda spremenljiv. Prostorski razvoj je torej, če izključimo subjektivno 

vrednotenje človekovega poseganja v pokrajino, vsako spreminjanje pro-

stora. Seveda pa taka opredelitev ni najbolj sprejemljiva. Bolje bi bilo reči, 

da je prostorski razvoj tako spreminjanje prostora, ki je usklajeno z go-

spodarskim razvojem in s potrebami družbene skupnosti, ki v njem živi 

in to na tak način, da so čim manj prizadete naravne vrednote tega 

prostora. Čeprav temelji taka opredelitev na subjektivnem in spremenljivem 

vrednostnem sistemu, pa je z vidika uporabnosti verjetno primernejša. 

V tem delu je govora o možnostih regionalnega in prostorskega razvoja. 

Pri tem imamo v mislih na eni strani pogoje (ugodnosti in omejitve), ki 

jih določena pokrajina nudi za gospodarski razvoj, na drugi pa posledice, 

ki jih lahko ima gospodarska dejavnost na to pokrajino, v kolikor pride 

do izkoriščanja prostorskih možnosti. Soočanje virov in omejitev z nji-
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hovim možnim izkoriščanjem, ob upoštevanju načina tega izkoriščanja, je 

ena od bistvenih prvin prostorskega planiranja. Geografija je veda o 

površinski sferi zemlje. Ta se kot sinteza vseh naravnih in družbenih 

dejavnikov kaže v različnih oblikah pokrajine. Ker geograf išče zakonitosti 

procesa oblikovanja pokrajine in poskuša spoznavati njeno "sintetično" 

bistvo, je nujen in potreben korak pri njegovem raziskovalnem delu tudi 

napovedovanje pokrajinskih sprememb ob določenih znanih izhodiščnih 

predpostavkah. Pri tem mu je v oporo njegovo široko, čeprav površinsko 

poznavanje vseh temeljnih sestavin pokrajine in številnih dejavnikov, ki jo 

preoblikujejo, predvsem pa temeljito poznavanje povezav med temi 

dejavniki. To je za končni rezultat precej bolj bistveno. Prav zaradi take 

naravnanosti geografske znanosti imajo geografi v številnih deželah po 

svetu eno od vodilnih vlog pri prostorskem planiranju. Tudi nekateri slo-

venski geografi so danes s svojim raziskovalnim delom tesno povezani s 

prostorskim planiranjem, vendar je po našem mnenju njihova vloga 

manjša kot bi lahko bila in kot bi morala biti. 

Predno zapišemo kaj več o povezavi geografskega raziskovalnega dela s 

prostorskim planiranjem, naj nanizamo nekaj misli o prostorskem 

planiranju v Sloveniji v zadnjih letih. Naj nam bo dovoljena morda ne-

koliko drzna in provokativna misel, da v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih 

ni bilo pravega prostorskega planiranja ne na državni, ne na regionalni 

ravni. To kar se je dogajalo v okviru družbenega planiranja bi namreč le 

težko imenovali prostorsko planiranje. Po obetavnih šestdesetih letih in 

prvi polovici sedemdesetih, ko je začel nastajati slovenski regionalni pro-

storski plan, se je s tedanjo novo ustavo in spremenjenim načinom 

planiranja začel tudi razkroj prostorskega planiranja. To je na razis-

kovalni, akademski ravni sicer doživelo določen razmah (izid Vrišerjeve 

knjige o regionalnem planiranju, uvedba podiplomskega študija prostor-

skega in urbanističnega planiranja na FAGG, prostorskemu planiranju je 

bil tako ali drugače posvečen usmerjeni raziskovalni program, v katerem 

so raziskovalno delali številni priznani strokovnjaki različnih strok itn.), 

vendar pravega vpliva na prakso raziskovalno delo ni imelo. Po našem 

mnenju je to bilo predvsem posledica napačnega sistema planiranja in 

veliko manj nemoči ali celo nesposobnosti stroke. Veleprojekti zadnjih 

dveh desetletij kot so npr. Slovenija 2000, Ljubljana 2000 ali pa re-

publiški in občinski dolgoročni in srednjeročni plani, ob vsej spremljajoči 

zakonodaji, niso uspeli vzpostaviti ustreznega prostorskega reda v času, ko 

bi bilo to najbolj potrebno. Tako je, namesto do razreševanja prostorskih 

konfliktov, prihajalo do njihovega zaostrovanja, kar danes postavlja pred 

nas toliko težavnejše naloge. Ob nakopičenih starih prostorskih problemih 
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se pojavljajo tudi novi, ki so povezani s spremembo družbenega sistema in 

s kapitalistično liberalizacijo gospodarstva, ki prostor po eni strani ogroža 

s svojo agresivnostjo (nenasitno željo po hitrem dobičku na čim lažji 

način) in na drugi strani s socialnimi posledicami zmanjševanja 

zaposlenosti, kar pa ima spet svoje prostorske posledice. Razreševanje 

nastalih prostorskih problemov (črne gradnje in divja urbanizacija, izguba 

krajevne arhitekturne identitete, neizgrajeno infrastrukturno in komunalno 

omrežje, neustrezna razporeditev prebivalstva in delovnih mest itn.) ter 

iskanje prostorskih možnosti za gospodarski razvoj, usklajen s pokrajino 

in njenimi omejitvami, zahteva veliko trdega interdisciplinarnega, pro-

blemsko usmerjenega raziskovalnega dela, ki bo ustvarilo potrebne temelje 

za ustrezne prostor ko - planerske odločitve na vseh ravneh. 

Edina pot za dosego geografskih raziskovalnih dosežkov, ki bodo uporabni 

za prostorske planerje, je problemsko opredeljen način raziskovalnega dela, 

ki zaradi raznolikosti in kompleksne povezanosti sestavnih prvin pokrajine 

ne more biti individualne narave, temveč mora biti skupinsko, s čim večjim 

poudarkom na medsebojnem oplajanju spoznanj, ne le znotraj geografije, 

ampak tudi v izmenjavi spoznanj z drugimi prostorskimi vedami. Opre-

delitev naravnih in človeških virov ter prostorskih možnosti predstavlja pri 

tem lažji del naloge. Težje je opredeliti možnosti njihovega izkoriščanja in 

sicer na človeku in okolju prijazen način, ki v pokrajini ne ruši krhkega 

ravnotežja. Za uresničitev tako zastavljenih nalog je nujen projektni način 

dela, ki temelji na jasno začrtanih strateških opredelitvah. Teoretski temelji 

naše vede morajo namreč predstavljati trdno izhodišče za aplikativne 

naloge, ki se jih lotevamo. Zato mora biti strategija prihodnjega razvoja 

naše vede natančno in jasno opredeljena. Delo predstavljeno v tej publi-

kaciji, je nedvomno prispevek k spoznanju o tem kaj trenutno zmoremo, 

kot tudi o tem, kje so naše slabosti in pomanjkljivosti. Vse to bo dobra 

izkušnja za boljše in uspešnejše delo v prihodnje, pri čemer je seveda 

zaželjena vsaka konstruktivna kritika, tako s strani uporabnikov -

planerjev, kot s strani kolegov raziskovalcev. Zato naj ponovno omenimo, 

da je eden od poglavitnih namenov tega uvodnega poglavja prav vzpod-

buditev tovrstnih kritik in razprav. 
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PRIPADNOST CELJSKE KOTLINE SLOVENSKIM 
MAKROREGIJAM 

(Ivan GAMS1) 

Slovenska regionalna geografija celjsko regijo različno vključuje v sistem 

makroregij. Melik (1957) jo je označil kot prehodno regijo. Ilešič (1958) jo 

je pri fiziognomski regionalizaciji prištel k Predalpskemu svetu. Učbenik 

Slovenije za srednje šole (Gams, 1993,1992) sicer poudarja njeno prehod-

nost med Predalpsko in Subpanonsko Slovenijo, vendar jo obravnava v 

poglavju o subpanonskem svetu. 

Naslonimo naše pretresanje o pripadnosti Celjske kotline na primerjavo 

značilnosti Celjske kotline, Subalpskega hribovja in Subpanonske Slovenije. 

Za Subpanonsko Slovenijo vemo, da ima najmanj letnih padavin in da je 

delež poletnih padavin največji. Toda višek padavin v katerem od poletnih 

mesecev imajo tudi ponekod v Predalpskem hribovju (npr. Pohorsko Po-

dravje). Celjska kotlina je imela največ padavin poleti že pred sredo tega 

stoletja. 

V. POSTAJE Mozirje Gomilsko Celje Rog. Slatina 

Vsota letnih padavin 1951-

1980 (v mm) 

1323 1297 1169 1048 

Delež poletnih padavin 

1951-1980 (v %) 

32,0 27,8 33,9 26,3 

Dnevna temp. amplituda 

1951-1980 ( v °C) 

10,3 11,1 11,0 

Tabela 1: Nekatere klimatske prvine med Mozirjem in Rogaško Slatino 

1 Dr., Univ. prof. v p., Ul. Pohorskega bataljona 185, Ljubljana 
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Kasneje, ko se je območje junijskega padavinskega viška raztegnilo proti 

zahodu, vse do vzhodnega dela Ljubljanske kotline, se je v Celjski kotlini 

poletni višek še okrepil. Na črti Mozirje - Celje - Rogaška Slatina se letne 

padavine najhitreje zmanjšajo v vzhodnem podgorju Menine in Dobrovelj 

oziroma na zahodnem robu Celjske kotline. Med Mozirjem in Gomilskim 

je razlika 25 mm, med slednjim in bolj oddaljenim Celjem 28 mm in do 

še bolj oddaljene Rogaške Slatine 121 mm. Pri teh postajah se zniža delež 

poletnih padavin od 32 na 26,3% in ker hkrati rastejo poletne 

temperature, pomeni to hitro zmanjševanje humidnosti proti vzhodu 

(Klimatografija Slovenije). 

Naj se tu dotaknemo vprašanja, ali je savinjski hmelj pogojen tudi s kli-

matsko značilnostjo kotline, ne da bi pretresali vse objavljene nasprotujoče 

si domneve. Celjska kotlina ima v mesecih maj - junij, ko potrebuje hmelj 

največ vlage, čez 130 mm padavin. Toda pas s tolikimi padavinami sega 

od zgornje Mežiške doline preko Velenjske kotline in kozjanske Bistrice do 

vzhodne Dolenjske. Le da je v tem pasu samo v Spodnji Savinjski dolini 

največ ravnega sveta in le tu ter v vzhodni Krški kotlini dosega dnevna 

maksimalna temperatura julija 25°C. 

Reliefno se Predalpsko hribovje in Subpanonska Slovenija bistveno razliku-

jeta. Za prvo makroregijo je značilen slemenasto-dolinasti relief, za drugo 

gričevje in ravnina. 

Deleži ravnine, gričevja in hribovja, na katere se v geografiji Slovenije 

navezuje vrsta drugih pokrajinskih prvin, zavisijo v Celjski kotlini precej 

od njene sporne omejitve do sosednjih pokrajin. Tu se naslanjamo na 

meje, ki upoštevajo v pokrajinski geografiji že ustaljene sosednje me-

zoregije (Gams & sodelavci, 1978). To so Zgornja Savinjska dolina, ki kot 

pretežno gorata pokrajina vključuje Menino in vse Dobrovlje, Posavsko hri-

bovje, vključno s severnimi pobočji, Velenjska kotlina, Vitanjske Karavanke 

z njenimi južnimi pobočji vred, in Voglajnsko-Soteljska Slovenija, ki smo ji 

geografi posvetili cel zbornik kot plod zborovanja v Rogaški Slatini. Proti 

vzhodu je Celjska kotlina, zlasti po Voglajnsko-zgornjesotelskem podolju, 

najbolj odprta in najnižji preval na cesti iz Celja (241 m n.v.) proti vzho-

du, med Šentviškim in Šmarskim potokom na razvodju med Savinjo in 

Sotlo, ima tolikšno nadmorsko višino (300 m) kot zahodni rob ravnine v 

Spodnji Savinjski dolini. Melik (1957) vidi v tem prevalu vzhodni rob kot-

line in pri tem vključuje vanjo Voglajnsko podolje, ki je po večinskem 

mnenju del voglajnskoposotelske regije. 
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V nakazanih mejah zavzema sklenjena ravnina ob Spodji Paki, spodnji 

Savinji, Bolski, Hudinji in spodnji Voglajni 145 km2, kar je 44% vse regije 

(skupno 327 km2). Ostalo je večinoma pretežno iz terciarnih kamnin zgra-

jeno gričevje. Po tem razmerju med ravnino in gričevjem je Celjska kotlina 

blizu povprečka Subpanonske Slovenije. Obenem se zelo razlikuje od 

povprečka za makroregijo Predalpsko hribovje, kjer je ravnine le nekaj 

odstotkov. V Ložniškem gričevju, ki ga je toliko kot ravnine, je nekaj od-

stotkov hribovja, ki se dviga v Oljki gori in v glavnem na severnem in 

severozahodnem robu vzhodnega dela gričevja. Ložniško gričevje je vi-

norodno, vendar je delež vinogradov v njem in v celi kotlini majhen 

(tabela 2) in vino ni tržni pridelek. Prodajajo ga šele v vzhodnejših Dra-

meljskih goricah. 

PRVINA Mozirje Žalec Celje Šentjur 

Delež kmečkega prebivalstva 17,5 9,9 12,8 16,8 

Štev preb. na km2 32,6 112,7 281,5 79,6 

Narod, dohodek v 1000 SIT na 

preb. (1990) 15,2 59,4 103,7 73,4 

Delež kmetijske površine 1991 26,8 47,2 45,0 53,6 

Delež vinogradov od skupne 

površine 0,0 0,43 0,75 1,3 

Obseg uporabljanih zemljišč na 

kmečko gospodarstvo (ha) 13,1 5,5 4,7 5,4 

Obseg uporab, zem. na čisto 

kmečko gospodinjstvo 20,4 7,7 6,5 7,0 

Tabela 2: Primerjava nekaterih kazalcev za občine Mozirje (Predalpsko 

hribovje), Žalec in Celje (Celjska kotlina) ter Šentjur pri Celju 

(Subpanonska Slovenija) 

Da poteka po Celjski kotlini pri nekaterih klimatskih prvinah hiter prehod 

v bolj subpanonsko klimo, bi sklepali tudi po potencialni vegetaciji 

(Prirodna potencialna vegetacija..., 1986). Sredi Ložniškega gričevja se 
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začenja gozdna združba bukve in bekice, ki prevladuje dalje na vzhodu po 

robnem subpanonskem svetu. 

Mnenje, da spada Celjska kotlina k Predalpski Sloveniji zaradi višje 

življenjske ravni, je vprašljivo, ker so znotraj Predalskega hribovja, Sub-

panonske Slovenije in Celjske kotline velike razlike. Po uradnih podatkih 

(Statistični letopis, 1992) pride v občini Šentjur pri Celju na enega pre-

bivalca precej več narodnega dohodka kot v predalpski občini Mozirje. 

Tabela 1 dokazuje, da sta obe občini Celjske kotline bliže subpanonski 

občini Šentjur kot pa občini Mozirje po gostoti prebivalstva, deležu kmetij-

ske površine, deležu vinogradov, po povprečni velikosti kmečkih gospodar-

stev in kmečkih gospodarstev s čistimi kmečkimi gospodinjstvi. Po isti 

tabeli lahko ugotovimo, da v marsičem Celjska kotlina ne predstavlja 

zveznega prehoda od Predalpske k Subpanonski Sloveniji. Tako je na 

primer z gostoto prebivalstva in narodnim dohodkom na prebivalca ter 

deležem kmečkega prebivalstva. 

Pri tem je potrebno pomisliti, da je tudi znotraj makroregij (Predalpsko 

hribovje in Subpanonska Slovenija) velika razlika med vzpetinami, to je 

hribi in griči na eni in vmesnimi nekoliko širšimi dolinami oziroma rav-

ninami na drugi strani. Pri tem izstopajo zlasti večje sklenjene ravnine, ki 

imajo precej skupnih geografskih prvin. Oglejmo si jih. 

Večje naplavne in rodovitne ravnine, zlasti na mlajših prodnih zasipih, so 

največji areali sklenjenega izkrčenega sveta za njive in travnike. Vemo, da 

se v takem izkrčenem svetu javlja pogosta nočna temperaturna inverzija, ki 

znižuje celo povprečne dnevne temperaturne minimume in zvišuje dnevne 

maksimume oziroma povzroča večjo temperaturno amplitudo oziroma večjo 

klimatsko kontinentalnost. Povprečni dnevni minimumi za Celje (1951-

1980) znašajo 3,7°C, kar je glede na nadmorsko višino postaje (244 m) 

med najnižjimi vrednostmi v Sloveniji. Za primerjavo naj navedemo nekaj 

letnih povprečnih minimumov v kotlinah: Brnik (362 m) 2,7°C, Babno 

polje (756 m) 0,1°C, Šmartno pri Slovenj Gradcu (452 m) 2,6°C. 

Povprečne dnevne maksimalne temperature znašajo v Celju 14,8°C (Murska 

Sobota (184 m) 14,5°C). Zaradi njih oz. konvekcije zraka imajo naše večje 

ravnine nadpovprečno število neviht z gromom. 

Ker hmelj v Savinjski dolini dobro uspeva, lahko sodimo, da mu velike 

dnevne temperaturne amplitude prijajo. Ko se zrak preliva preko gorskega 

oboda, prihaja v večjih kotlinah do fenizacije. Zato je v zahodnem delu 

Celjske kotline manj megle kot v vzhodnem, kjer je megla tudi posledica 
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mokrotnega zemljišča ob spodnji Voglajni in celjske industrije. Zaradi 

megle je v Celju sončnega sevanja le nekaj nad 1600 ur letno, s čimer se 

približuje Ljubljani. 

V vzpetem svetu, gričevju in hribovju, so smeri komunikacij omejene na 

bližnjice k dolini oz. kotlini. Na širših ravninah so komunikacijske smeri 

praviloma odprte na vse strani in zato je tudi komunikativnost družbe s 

sosedstvom večja. To pa pomeni hitrejše sprejemanje inovacij, boljše pogo-

je za gostejšo prometno mrežo in s tem tudi za hitrejši gospodarski raz-

voj. Že v agrarni dobi nadpovprečno zgoščeno prebivalstvo se je v indu-

strijski dobi še bolj zgostilo. Čeprav zavzemajo v Sloveniji širše ravnine le 

okoli ene sedmine površine, na njih biva že okoli polovica vsega prebival-

stva in tu je tudi več od polovice gospodarskih kapacitet. 

Vse to nas navaja k potrebi, da bi v Sloveniji združili večje ravnine v 

posebno makroregijo kot skupek vsaj štirih kotlin in ravnin. To so Lju-

bljanska, Celjska in Krška kotlina, Dravsko-Ptujsko polje in Murska ravan. 

Doslej smo kot makroregijo izdvajali le Ljubljansko kotlino (Gams, 1983, 

1992). Njihove skupne družbenogeografske posebnosti so velika gostota 

prebivalstva (nad 180 preb./km2). Industrijski obrati in institucije terci-

arnega sektorja so se razpršile po nekdanjem podeželju. Tako je tudi v 

Spodnji Savinjski dolini, kjer so večji zaposlitveni centri poleg Celja še 

Žalec, Šempeter, Polzela, Vojnik, Vransko. Na tej ravnini je jedro celjskega 

vplivnega območja, ki pomeni gospodarsko in zaposlitveno močno pre-

pleteno enoto in po Vrišerju (1990) sega še v zgornje Podravinje. Posledica 

naravnih pogojev in družbene razvitosti je zaposlitveno prepleteno območje 

s številnimi dnevnimi migranti, kar lajša ustrezno zaposlitev glede na 

sposobnosti. Kot posledica vsega tega je za slovensko povprečje nad-

povprečen narodni dohodek na prebivalca. 

Na omenjenih širših ravninah so tudi boljši pogoji za organizirano proiz-

vodnjo in organizacijo na splošno. Tudi to je potrebno upoštevati ob 

vprašanju, ali ima kmetijska posebnost Celjske kotline oz. hmeljarstvo 

posebne pogoje. Po zadnji svetovni vojni si je namreč država prizadevala 

razširiti hmeljarstvo po Sloveniji, a je praksa, po neuspelih poskusih, Sa-

vinjski dolini spet vrnila nekdanjo prioriteto. Zakaj hmeljarstvo ne potre-

buje samo dobrih naravnih pogojev za hmelj, ampak tudi dobro orga-

nizirano in veščo proizvodnjo, kar se v pogojih širše ravnine laže ustvari. 

Če bi torej ob sedanjih štirih makroregijah (Visokogorske Alpe, Predalpsko 

hribovje, Subpanonska Slovenija, Dinarski svet celinske Slovenije, Primorje) 
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uvedli še eno enoto - Večje kotline Slovenije (tudi ravnina ob Muri ima 

precej kotlinskih potez), bi odpadlo sporno vključevanje Celjske kotline k 

Predalpski ali Subpanonski Sloveniji. 
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OBLIKOVANJE UPRAVNIH OKRAJEV 

(Igor VRIŠER1) 

Ob razpravah o reformi sedanjih občin in oblikovanju novih se je odprlo 

tudi vprašanje upravnih okrajev. Njihovo oblikovanje sicer ne sodi v 

zakon o lokalni samoupravi, ampak v zakon o organizaciji javne uprave, 

vendar predvidevanja o znatno večjem številu novih občin, ki bodo občutno 

manjše ter bodo imele drugačno vlogo kot dosedanje, terja, da hkrati z 

uvajanjem nove občinske samouprave preuredimo tudi državno upravo in 

jo prilagodimo novim razmeram. Razrešiti bo treba več dilem: 

1. ali osnovati ob novih občinah tudi nove upravne okraje in, če se za to 

odločimo, kakšno vlogo naj bi imeli, npr. ali naj postanejo posrednik 

med osrednjimi oblastmi in samoupravnimi občinami, ali pa naj bodo 

okraji zgolj izpostava državne uprave, ki je docela ločena od občin; 

2. kakšna naj bo zveza med upravnimi okraji in z ustavo predvidenimi 

pokrajinami kot prostovoljnem združenju občin; 

3. kako kar najbolj racionalno ozemeljsko uskladiti prostorsko organizacijo 

državne uprave z novimi občinami in z ustavo predvidenimi pokraji-

nami. 

Dosedanje razprave v komisiji državnega zbora za lokalno samoupravo ter 

prvi osnutki in predlogi o organizaciji državne uprave, ki jih je pripravilo 

ministrstvo za pravosodje, so pokazale, da bi kazalo pri oblikovanju novih 

okrajev upoštevati naslednja izhodišča: 

1. nove manjše občine terjajo vzpostavitev vmesnih upravnih enot med re-

publiškimi oblastmi in občinsko samoupravo; to vlogo bi lahko prevzeli 

novi upravni okraji; 

2. upravni okraji naj bi obenem pripomogli k decentralizaciji državne 

uprave ter pomagali pri vzpostavitvi regionalnim potrebam prilagojeno 

upravljanje in nadzor nad upravo; 

1 Dr., Univ. prof., Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana 
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3. z ustavo predvideno prostovoljno združevanje občin v pokrajine bo 

dejansko mogoče izvesti šele po formiranju občinske lokalne 

samouprave, nadvse ustrezno pa bi bilo, ko bi se upravni okraji oze-

meljsko ujemali z bodočimi pokrajinami; 

4. širše upravne skupnosti naj bi bile praviloma grajene na osnovi meja 

sedanjih oziroma bodočih novih občin, vsak drugačen pristop bi porušil 

doslej zgrajeni podatkovni sistem in bi povzročil veliko stroškov (Vrišer, 

1992a); 

5. sedanja raven upravnih storitev se nikakor ne bi smela zmanjšati, 

temveč kvečjemu izboljšati, to pa pomeni, da bi poleg novih upravnih 

okrajev en del uprave še dalje obstajal v dosedanjih občinskih središčih 

(Vrišer, 1992b); 

6. pri oblikovanju novih okrajev bi morali upoštevati policentrično zasnovo 

Republike Slovenije, število prebivalcev in navezanost prebivalcev na 

določena regionalna središča ter opremljenost teh središč s storitvenimi 

dejavnostmi in, ne nazadnje, interese posameznih upravnih služb 

(Teritorialna členitev..., 1993; Predlog razmejitve..., 1993). 

Vtis je, da so si mnenja glede pomena in vloge bodočih upravnih okrajev 

v glavnem podobna in da osnutek zakona o organizaciji državne uprave ne 

bo naletel na večje pomisleke. Pač pa je ob dozorevanju teh zamisli 

stopilo v ospredje z vso ostrino vprašanje, kako teritorialno oblikovati 

nove upravne okraje, kako velike naj bi bile te administrativne enote in 

koliko naj bi jih bilo. Pričakovati je, da bo ta problem zaradi različnih 

regionalnih in lokalnih interesov in pričakovanj, kaj vse bi sedež 

upravnega okraja lahko prinesel novo izbranim središčem, povzročil 

izredno ostre razprave. 

Prav glede tega zadnjega problema, to je ozemeljskega oblikovanja okra-

jev - o njem naj bi v tem poročilu predvsem tekla beseda -, je bilo doslej 

izdelanih že nekaj strokovnih poročil. Prva so bila podana na posebnem 

simpoziju o regionalizaciji, na posvetu slovenskih občin v Krškem 1. 1991 

(Vrišer, 1991). Naslednje poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu 

skupščine 30.3.1992 ob predlogu zasnove možnih novih občin, kjer je 

avtor podal nekaj predlogov o možnem oblikovanju okrajev (Vrišer, 1992a). 

Na Ministrstvu za okolje in prostor je I. Piry izdelal dvoje poročil o terito-

rialni členitvi Slovenije (Teritorialna členitev..., 1993; Predlog razmejitve..., 

1993); povzetek je bil objavljen tudi v Delu. Končno je Ministrstvo za pra-
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vosodje izdelalo polega osnutka zakona o območju upravnih okrajev tudi 

vrsto predlogov, kako razdeliti Slovenijo na različno velike okraje (Zakon o 

območju..., 1993). 

Sodimo, da se je večina teh razprav ob razmišljanjih, kako oblikovati nove 

upravne okraje, oprla na tri skupine argumentov: upoštevala je razmere v 

preteklosti, uporabila je spoznanja geografske teorije o centralnih naseljih 

in njihovih gravitacijskih območjih ter se je poslužila primerjav z raz-

merami v tujini. Skorajda vsi predlogi pa so se opirali na dosedanja 

spoznanja o obstoječi gravitacijski usmeritvi k posameznim središčem v 

Sloveniji. Nekateri predlogi so sledili tudi nekaterim bolj ali manj argu-

mentiranim zahtevam prebivalcev in posameznih javnih delavcev iz 

nekaterih območij o tem, v katero upravno enoto naj bi sodilo njihovo 

ozemlje, ter so upoštevali tradicionalno navezanost. Vendar se je v vseh 

primerih znova pokazalo, da Slovenijo ni lahko prostorsko členiti in da je 

več območij, kjer so dileme velike in kjer ni mogoče podati jasnih, pre-

prostih in vsestransko zadovoljivih rešitev zaradi pestrih naravnih razmer 

oziroma zapletenosti družbenih prostorskih odnosov. 

Država I. stopnja 

(občine) 

II. stopnja 

(okraji) 

III. stopnja 

(okraji) 

IV. 

stopnja 

štev. popreč 

št. 

preb. 

štev. popreč. 

št 

preb. 

štev. popreč. 

št 

preb. 

popreč. 

št 

preb. 

Avstrija 2414 3155 98 77734 9 846444 -

Belgija 2586 3840 41 242243 9 1013355 -

Bolgarija 1144 7870 8+1 1050444 - - -

ČSR 10688 1474 (114) 137184 12 1303250 -

Francija 37708 1489 3052 18400 313 179424 591152 

Italija 8091 7108 94 611882 20 2875850 -

Madžar. 3151 3356 128 56860 20 528800 -

Poljska 2365 1600 (314) 120554 49 772530 -

Švica 3072 2163 198 33570 26 255653 -

ZRN 8607 7202 343 180728 25 2479600 5635540 

Tabela 3: Upravna razdelitev v nekaterih evropskih državah (Vrišer, 

1992a) 
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Primerjave s tujino so pokazale, da ima večina evropskih držav v svoji 

administrativni ureditvi poleg občin tudi okraje (tabela 3). Nekatere večje 

države, kot so Francija, Nemčija ali Italija, imajo celo štiri ali 

petstopenjsko delitev in ne le trostopenjsko, kot bo nastala z uvajanjem 

okrajev pri nas. Pravzaprav so imele dvostopenjsko členitev, kot je bil 

primer v Jugoslaviji in z njo tudi v Sloveniji, ko je poleg občin obstajala 

le še republiška ali neka podobna upravna instanca, izredno redke države 

(npr. Islandija). Primerjave so nadalje pokazale, da razčlenjenost državne 

uprave ni le posledica historičnih razmer in razvoja v preteklosti, ampak 

da je močno odvisna tudi od številčnosti in gostote prebivalstva, tradicije 

ter poskusov modernizacije državne uprave, kar so dokaj temeljito izpeljali 

v sedemdesetih letih v Veliki Britaniji, Zvezni republiki Nemčiji, na 

Poljskem in v Avstriji. 

Upravne reforme v evropskih državah so v zadnjih desetletjih povsod težile 

k večji racionalnosti uprave in v ta namen so uveljavljali večje občine in 

okraje. Utemeljevali so to večanje z znatnim izboljšanjem komuniciranja, 

večjo medijsko informiranostjo in zboljšano dostopnostjo (na račun motori-

zacije), ki jih v 19. stoletju, ko se je oblikovala sedanja državna uprava in 

samouprava, še ni bilo. Takratne občine so nastajale ali na podlagi vaških 

skupnosti (katastrske občine in fare na podeželju) ali pridobljenih pravic 

(mesta in trgi) in so seveda odražale obče prometne in komunikacijske 

razmere tistega časa. V sedanjosti pa so nastopile tolikšne spremembe v 

tehniki in tehnologiji, da bi morale postati tudi te samoupravne in 

upravne enote večje, bolj sodobne in ne več tako razdrobljene. V številnih 

primerih so reforme naletele na znatne odpore, saj se ljudje niso želeli 

odpovedati tradicionalni ureditvi, še posebej ne na podeželju, vendar so re-

formatorji nudili prizadetim mnoge ugodnosti (npr. Italija), če so sprejeli 

in izpeljali reformna načela. Vsepovsod pa je bila upravna reforma dol-

gotrajen in drag proces, ki je močno razgibal vso javnost. 

Historični razvoj javne uprave pri nas datira od 1849-50, ko so bile vpe-

ljane občine in upravni in sodni okraji namesto prejšnjih fevdalnih go-

spostev. Pod Avstroogrsko je bilo slovensko ozemlje v sedmih deželah 

(Kranjska, Koroška, Štajerska, Goriška, Trst in Istra in na Ogrskem) ter je 

bilo razdeljeno na 22 okrajev in na 3 mesta s statusom okraja (Zgodovina 

Slovencev, 1979). Te razmere so se v skorajda nespremenjeni obliki ob-

držale do razdobja 1929-36, ko so oblasti Dravske banovine pristopile h 

komasaciji občin in k postopnemu preurejanju okrajev. Njihovo število se 

je zvečalo na 25, poseben okrajni status pa so priznali še štirim mestom 

(Krajevni leksikon..., 1936). Tudi italijanske oblasti v Julijski krajini so v 
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tem času izvedle obsežno upravno reformo in odpravile staro avstrogrsko 

delitev na okraje. Namesto njih so ozemlje razdelile na štiri province 

(Gorica, Trst, Pula in Reka) (Čermelj, 1953). Omeniti je še treba, da je 

bilo v prvem desetletju po nastanku Jugoslavije slovensko ozemlje razdel-

jeno na dve oblasti (Ljubljana in Maribor) v smislu določil vidovdanske 

ustave (Krajevni leksikon..., 1936). 

Po l. 1945 so sprva opustili upravno razdelitev na občine, okraje pa so 

ohranili (Cerovac, 1964). Vendar so vse do l. 1952 silno pogosto spremi-

njali upravno-teritorialno ureditev (v celoti je bilo izvedenih 11 reform). 

Leta 1949 so takratno LRS razdelili na 27 okrajev (brez koprskega okraja, 

ki je bil del STT). Občine so znova obnovili l. 1952, ko so takratno LR 

Slovenijo razdelili na 380 občin, 20 okrajev in 3 mesta (Cerovac, 1964; 

Uradni listi..., 1951,1952,1955,1957,1958). Po l. 1955, ko so začeli z uva-

janjem "komun", pa so to delitev postopoma opuščali in ob tem reducirali 

število takratnih pretežno majhnih občin ter upravnih okrajev. Po l. 1958 

so bile sedanje občine, razen nekaj izjemnih primerov, dokončno odprav-

ljene, okraje pa so ukinili l. 1965, potem ko so jih najprej strnili v 11, 

nato pa v 8 oziroma v 4 okraje (Cerovac, 1964; Statistični letopis..., 1964-

1992; Uradni listi..., 1951,1952,1955,1957,1958). 

Delitev ozemlja Republike Slovenije na okraje 

(Cerovac, 1964; Krajevni leksikon, 1936; Statistični letopis..., 1964-1992; Uradni 

listi..., 1951,1952,1955,1957,1958; Zgodovina Slovencev, 1979) 

• Okraji pod Avstro-Ogrsko (1848/49 - 1936): Brežice, Celje, Črnomelj, Dolnja 

Lendava, Gorica, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Litija, Ljubljana, Ljutomer, 

Logatec, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Radovljica, Sežana, 

Slovenj Gradec, Tolmin, Velikovec, Volosko in okrajna mesta: Celje, Ljubljana, 

Maribor in Ptuj. 

• Okraji pod Jugoslavijo (1936 - 45): Brežice, Celje, Črnomelj, (Dolnja) Lendava, 

Dravograd (Prevalje) Gornji Grad, Kamnik, Kočevje, Konjice, Kranj, Krško, Laško, 

Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor desni breg, Maribor levi breg, Metlika, 

Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Radovljica, Slovenj Gradec, Škofla Loka, Šmarje 

pri Jelšah ter štiri okrajna mesta: Celje, Ljubljana, Maribor in Ptuj. Pod Italijo so 

bile na današnjem ozemlju R Slovenije štiri province: Gorica, Pula, Reka in Trst. 
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• Okraji pod Jugoslavijo (1951 - 1952): Glavno mesto Ljubljana, mesta Celje, 

Jesenice, Kranj, Maribor ter okraji Celje okolica, Črnomelj, Gorica, Grosuplje, 

Idrija, Ilirska Bistrica, Kamnik, Kočevje, Kranj okolica, Krško, Lendava, Ljubljana, 

okolica, Ljutomer, Maribor okolica, Murska Sobota, Novo mesto, Poljčane, Postojna, 

Ptuj, Radgona, Radovljica, Sežana, Slovenj Gradec, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, 

Trebnje (Ul LRS 4, 9/1951). 

• Okraji pod Jugoslavijo (1952 - 1955): Celje, Črnomelj, Gorica, Kočevje, (Koper po 

l. 1953), Kranj, Krško, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, 

Postojna, Ptuj, Radovljica, Sežana, Slovenj Gradec, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje (UL 

LRS 11/52). 

• Okraji pod Jugoslavijo (1955 - 1957): Celje, Gorica, Koper, Kranj, Ljubljana, 

Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Trbovlje (UL LRS 24/55). 

• Okraji pod Jugoslavijo (1957 - 1958): Celje, Gorica, Koper, Kranj, Ljubljana, 

Maribor, Murska Sobota in Novo mesto (UL LRS 27/57 in 17/58). 

• Okraji pod Jugoslavijo (1958 - 1965): Celje, Koper, Ljubljana, Maribor. 

Iz tega historiata je razvidno, da so v Sloveniji prevladovali majhni okraji, 

ki so ostali ljudem najbolj v spominu. Poskusi z velikimi okraji po 

l. 1955 pa so bili sprejeti kot eksperimentiranje oblasti, razen tega so bili 

le kratko dobo v veljavi. 

Geografska teorija o centralnih naseljih je običajno najtehtnejša podlaga 

pri razmišljanjih o upravnih reformah, saj združuje v sebi tako razlago o 

hierarhiji središč, kot pojasnila, kako velika naj bi bila njihova gravita-

cijska območja in kakšna naj bi bila opremljenost središč na posamezni 

hierarhični stopnji. Raziskave o omrežju centralnih naselij, ki sta jih v 

povojnem času opravila V. Kokole (Kokole, 1971) in I. Vrišer (Vrišer, 

1990) povedo, da imamo v Sloveniji poleg središč na lokalni stopnji ter 

občinskih središč še razvejano omrežje centrov srednje in višje stopnje. 

Pri razglabljanjih o oblikovanju okrajev so pomembni predvsem podatki o 

središčih srednje in višje stopnje. Njihova zgradba naj bi bila naslednja: 
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Kokole V. (1971) Vrišer I. (1990) 

Stop- Šte- Ku- Središča Stop- Šte- Ku- Središča 

nja vilo rau- nja vilo mu-

la- la-

tiva tiva 

IX 1 1 Ljubljana VII 1 1 Ljubljana 

VIII 1 2 Maribor VI 1 1 Maribor 

VII 1 3 Celje V 6 8 Celje, Koper, 

Kranj, Murska 

Sobota, Nova Go-

rica, Novo mesto 

VI 5 8 Koper, Kranj, Mur- IV 9(7) 17 Brežice - Krško, 

ska Sobota, Nova (15) Jesenice, Postojna, 

Gorica, Novo mesto Ptuj, Ravne -

Slovenj Gradec, 

Trbovlje, Velenje 

V 5(6) 13 Brežice, Jesenice, III-IV 7 24 Črnomelj, Idrija, 

(Postojna), Ptuj, (22) Kočevje, Ljutomer, 

Slovenj Gradec, Sežana, Škofja 

Trbovlje Loka, Tolmin 

+IV 17 20 Ajdovščina, Črno-

(16) melj, Domžale, 

Idrija, 11. Bistrica, 

Izola, Kamnik, Ko-

čevje, Krško, Ljuto-

mer, Piran, Postoj-

na, Radovljica, Rav-

ne, Školja Loka, 

Tolmin, (Velenje-

Šoštanj) 

Tabela 4: Središča srednje in višje stopnje v Sloveniji 

Iz tabele 4 je razvidno, da imamo dejansko dve ravni središč na srednji 

in višji stopnji. Prvo skupino predstavljajo regionalna središča, kot so 

Celje, Kranj, Koper, Nova Gorica, Novo mesto in Murska Sobota poleg 

Maribora in Ljubljane, drugo raven pa tvorijo manjša, sicer še vedno me-

zoregionalna središča, kot so Jesenice, Ptuj, Velenje, Trbovlje, Brežice -
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Krško ali Slovenj Gradec - Ravne. V to skupino bi sodila tudi Postojna, 

vendar z določenimi zadržki. Opozorimo še na eno posebnost: po 

Kokoletovi študiji ne bi v to skupino sodila Velenje in Krško (Kokole, 

1971), vendar je poznejši razvoj to ovrgel. V Spodnjem Posavju je dobilo 

Krško osrednjo vlogo ter nekoliko zasenčilo Brežice, podobno je v jugoza-

hodni Koroški prevladal Slovenj Gradec kot storitveno središče. 

Posebno skupino središč pa po obeh analizah tvorijo še nekatera mesta, 

ki jih glede opremljenosti in velikosti gravitacijskega zaledja ne moremo 

uvrstiti v V. po Kokoletu (Kokole, 1971) oziroma IV. skupino po Vrišerju 

(1990), ki pa po drugi strani vendarle kažejo določeno nadpoprečno vlogo 

v svojem okolju, zlasti v primerjavi z drugimi občinskimi centri. Do te 

vloge so se najbrž dokopali zaradi tradicije nekdanjih okrajnih sedežev, 

kar so pred tridesetimi leti večidel bili (npr. Sežana, Ljutomer, Škofja 

Loka, Črnomelj) ali zaradi odmaknjenosti in izostanka drugih bolje oprem-

ljenih središč v soseščini (Tolmin, Črnomelj, Sežana, Kočevje, Idrija). Ob 

razmišljanjih, kako oblikovati nove okraje, se zastavlja vprašanje ali naj ta 

središča kljub njihovi nepopolni opremljenosti vendarle upoštevamo ali ne. 

Iz povedanega je razvidno, da se bo treba pri sklepanju o oblikovanju 

novih okrajev potemtakem najprej odločiti med možnostjo formiranja maj-

hnih oziroma velikih okrajev (Vrišer, 1992b; Vrišer, 1993). Vsaka od teh 

variant ima namreč določene prednosti in slabosti, ki naj bi jih zakonoda-

jalec upošteval pri dokončnem sklepu. Historični razvoj in tradicija, evrop-

ski zgledi in teoretična izhodišča centralnonaselbinske teorije, o katerih 

smo doslej poročali, pa so nam lahko le pomagalo pri njihovem snovanju 

in teritorialnem oblikovanju. 

Prednosti majhnih okrajev so: večja prilagoditev lokalnim in mikrore-

gionalnim potrebam in interesom prebivalstva, navezava na tradicijo 19. in 

prve polovice 20. stoletja, zadostitev različnim regionalnim pobudam in 

pričakovanjem ter uveljavitev večjega števila upravnih središč, od katerih 

mnogi pričakujejo delovna mesta in prednosti pri delitvi denarja. Slabosti 

majhnih okrajev pa so: dražja in številčnejša uprava, pogosto premajhno 

število prebivalcev - uporabnikov, v sedanjosti, v dobi motorizacije in 

medijskega komuniciranja nepotrebno drobljenje, težje načrtovanje in 

urejanje prostora, ekološkega varstva in posebej infrastrukturnih omrežij, 

problematičnost nekaterih možnih središč zaradi njihove slabe oprem-

ljenosti in majhnosti ter slabša primerljivost in kompatibilnost s sosed-

njimi tujimi in praviloma večjimi regijami (upravnimi enotami) pri med-

narodnem sodelovanju. 
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Prednosti velikih okrajev pa bi bile na kratko naslednje: večje možnosti 

za izvajanje regionalne razvojne politike, regionalnega urejanja prostora, 

ekologije, infrastrukturnih omrežij ter šolskih in zdravstvenih omrežij; 

cenejša uprava, naslonitev na središča, ki so že ustrezno opremljena, večje 

število prebivalcev - uporabnikov, odmaknjenost od lokalnih ali mikrore-

gionalnih "patriotizmov", lažje sodelovanje s tujimi regijami v soseščini ter 

lažja uskladitev teritorialne organiziranosti različnih upravnih služb, 

inšpekcij, sodstva itd. Med slabostmi lahko navedemo: odmaknjenost 

oziroma pomanjkanje posluha za lokalne in mikroregionalne interese pre-

bivalstva, izostanek skupnih interesov ali celo nasprotujoči si interesi pri 

prebivalcih, ki žive na različnih koncih velikega okraja, težje politično ob-

vladovanje prostora ter nevarnost regionalnega centralizma, še posebej pri 

delitvi sredstev. 

Varianta oblikovanja malih upravnih okrajev. Če uporabimo središča IV.-

VII. hierarhične stopnje (po Vrišerju, 1990) kot osnovo za oblikovanje 

okrajev, dobimo število 15. K tej številki lahko dodamo še obe veliki 

mesti, ki bi glede na število prebivalstva morda tvorili poseben okraj 

(Ljubljana - mesto in Maribor - mesto). 

Središče Stop-

nja 

Število 

prebival. 

Središče Stop-

nja 

Število 

prebival. 

Celje 5 178.473 Maribor mesto 6 153.053 

Črnomelj 3 24.498 Maribor okolica - 126.531 

Idrija-Logatec 3 42.245 Murska Sobota 5 89.836 

Jesenice 4 66.686 Nova Gorica 5 81.690 

Kamnik-Domžale 3 73.331 Novo mesto 5 76.902 

Kočevje 3 34.133 Postojna 4 34.759 

Koper 5 75.795 Ptuj 4 86.502 

Kranj 5 126.531 Sežana 3-4 23.838 

Krško 3 72.099 Slovenj Gradec 4 74.242 

Ljubljana mesto 7 276.722 Tolmin 3 20.999 

Ljubljana okolica - 193.295 Trbovlje 4 47.293 

Ljutomer 3 40.151 Velenje 4 59.221 

Tabela 5: Varianta malih upravnih okrajev (Vrišer, 1993) 
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Z določenimi pomisleki in zadržki lahko razglabljamo tudi o možnosti 

tvorjenja okrajev v nekaterih odmaknjenih ali regionalno svojstvenih 

predelih. Takih primerov je sedem (Črnomelj, Idrija, Kočevje, Ljutomer, 

Sežana, Tolmin in morda Kamnik - Domžale); skupno število okrajev bi se 

na ta način povzpelo na 24, vendar se moramo zavedati, da bodo nekateri 

med temi okraji imeli zelo malo prebivalstva (pod 25.000) in da bodo 

razmeroma slabo opremljeni s storitvenimi dejavnostmi. Razlike med 

največjim in najmanjšim okrajem bi bile okoli 1:8 glede na število 

prebivalcev. Glede na število prebivalcev in opremljenost središč bi bili 

vprašljivi okraji: Črnomelj, Idrija - Logatec, Kočevje, Ljutomer, Sežana in 

Tolmin. Poseben problem je, kako okraje razmejiti na Notranjskem, 

Idrijskem in na Krasu. Znatne razlike bi bile tudi glede velikosti okrajev, 

tako bi imel najmanjši Tolminski komaj 20.999 prebivalcev, največji 

Mesto - Ljubljana pa 276.722 ljudi. 

Variante oblikovanja velikih okrajev. V tem primeru je možnih več 

inačic. 

Varianta z 8. okraji Varianta z 12. okraji Varianta s 14. okraji 

Središče st Število Središče st Število Središče st Število 

Celje 5 258.441 Celje 5 258.441 Celje 5 199.320 

Koper 5 136.990 Koper 5 100.217 Koper 5 100.217 

Kranj 5 194.650 Kranj 5 194.650 Kranj 5 194.650 

Ljubljana 7 577.539 Krško 3 72.090 Krško 3 72.090 

Maribor 6 403.071 Ljubljana 7 515.054 Ljubljana 7 515.054 

M. Sobota 5 130.844 Maribor 6 328.484 Maribor 6 239.982 

N. Gorica 5 120.435 M. Sobota 5 130.844 M. Sobota 5 130.844 

N. mesto 5 176.692 N. Gorica 5 120.435 N. Gorica 5 120.435 

N. mesto 5 104.222 N. mesto 5 104.222 

Postojna 3-4 49.938 Postojna 3-4 49.938 

SI. Gradec 4 74.242 Ptuj 4 86.502 

Trbovlje 4 47.293 SI. Gradec 4 74.242 

Trbovlje 4 47.293 

Velenje 4 59.221 

Tabela 6: Variante velikih okrajev (Vrišer, 1993) 
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Če vzamemo zgolj središča V-VII. stopnje, dobimo osem okrajev (Celje, 

Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo 

mesto). Ti okraji bi imeli nad 100.000 prebivalcev ter bi bili primerljivi z 

okraji v tujini. Slaba stran takšne rešitve je, da zapostavlja nekatere dokaj 

samosvoje regije, kot so Koroška, Spodnje-posavska, Zasavska in 

Notranjska. Upoštevajoč tudi ta območja, bi se število okrajev dvignilo na 

12, velikostna meja pa bi se spustila na približno 70.000 oziroma celo na 

50.000 v primeru Črnega revirja. Poskusi regionalizacij v preteklosti so 

jemali to členitev kot najustreznejšo. Zelo primerna je tudi za policentrični 

razvoj Slovenije. Prostorske sestavine dolgoročnega plana Slovenije pa so 

med našteta regionalna središča uvrstile še dva centra: Ptuj in Velenje, s 

čemer se je število regij zvečalo na 14 in s tem tudi število možnih novih 

okrajev. Tudi pri oblikovanju velikih okrajev se je pokazalo, da bo iz 

različnih razlogov zelo težko izvesti opredelitve in razmejitve med možnimi 

novimi okraji na Notranjskem, Idrijskem in na Krasu. Tudi v primeru 

velikih okrajev so razlike med najmanjšim in največjim okrajem glede 

števila prebivalcev in gospodarske moči zelo velike (pri 12 okrajih 1:10, 

pri osmih pa 1:5). 

O oblikovanju velikih okrajev imamo še nekaj poskusov. Tako so na mi-

nistrstvu za okolje in prostor predložili v javno razpravo štiristopenjsko 

delitev, ki razlikuje poleg občin, 25 skupnosti občin (ali okrajnih izpostav), 

11 okrajev in tri dežele (Teritorialna členitev, 1993; Predlog razmejitve, 

1993). Takšna delitev rešuje številne zadrege, s katerimi se srečujejo 

oblikovalci novih okrajev, vendar ni verjetno, da bi državni zbor sprejel 

nove, dodatne hierarhične stopnje v državni upravi. Delitev na 11 okrajev 

je podobna oni z 12 regijami, le da izloča Zasavsko enoto. Na istem mi-

nistrstvu so izdelali še variante s 13 okraji (dodali so okraja Trbovlje in 

Kočevje), s 16 okraji (dodali so kot možne nove okraje Kočevje, Ptuj, 

Radovljica, Trbovlje in Velenje) in z 19 okraji (dodali so še nove okraje 

Črnomelj, Sežana in Tolmin). 

Tudi na ministrstvu za pravosodje (Zakon o območju, 1993) so izdelali ob 

snovanju zakona o območju upravnih okrajev več variant členitve Slovenije 

na okraje in sicer s: 

• 25 okraji (Ljubljana, Ljubljana - mesto, Maribor, Maribor - mesto, 

Celje, Celje - mesto, Koper, Kranj, Murska Sobota, Ljutomer, Nova 

Gorica, Novo mesto, Ptuj, Velenje, Tolmin, Radovljica, Kočevje, 

Črnomelj, Krško, Kamnik, Trbovlje, Slovenj Gradec, Postojna, Cerknica 

in Sežana); 
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• 19 okraji (Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Velenje, Kranj, Jesenice, 

Murska Sobota, Nova Gorica, Tolmin, Novo mesto, Črnomelj, Postojna, 

Sežana, Koper, Slovenj Gradec, Krško, Trbovlje in Kočevje); 

• 16 okraji (Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Velenje, Kranj, Jesenice, 

Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Koper, Slovenj 

Gradec, Krško, Trbovlje in Kočevje); 

• 13 okraji (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Murska Sobota, Nova 

Gorica, Novo mesto, Postojna, Koper, Slovenj Gradec, Krško, Trbovlje 

in Kočevje) in 

• 11 okraji (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska 

Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna in Slovenj Gradec). 

Iz vseh teh predlogov, pa tudi različnih komentarjev je moč razbrati, da bi 

javni upravi bolj ustrezalo manjše število okrajev, ki bi bili zato večji in z 

dobro opremljenimi središči. V političnih krogih, na podeželju, v odmak-

njenih predelih in tam, kjer je še živa misel na nekdanjo upravno ure-

ditev, pa prevladuje interes in zahteva po formiranju manjših upravnih 

okrajev. 

Primerjava vseh teh predlogov pokaže, da so določeni predeli v Sloveniji, 

kjer bo zelo težko izpeljati vsestransko zadovoljivo ureditev, bodisi zaradi 

nejasne gravitacijske usmerjenosti občanov, pomanjkanja ustreznih središč, 

odmaknjenosti, neugodne naravno-geografske členitve pokrajine ali pa, ker 

je prišlo prvotno središče v sosednjo državo. Posebej velja to za 

Notranjsko, Kras, Idrijsko in jugovzhodno Koroško. 

Na koncu tega poročila dodajmo še nekaj misli o možni ureditvi novih 

okrajev v Savinjski (Celjski) regiji. Kot je bilo moč razbrati iz historiata 

upravne ureditve, je bilo to ozemlje sprva razdeljeno na tri okraje: 

Brežice, Celje in Slovenj Gradec (sedanja občina Velenje). V času prve 

Jugoslavije so razmeroma veliki celjski okraj razdelili na štiri, na 

celjskega, laškega, gornjegrajskega in šmarskega. Pri poznejših delitvah, 

npr. 1. 1952, so oblikovali celjski, šoštanjski, krški in trboveljski okraj, 

slednja sta le deloma segala na to ozemlje. Pri vseh teh delitvah je bilo 

mesto Celje izločeno kot posebna upravna enota in je imela v bistvu vlogo 

okraja. V poznejših reformah so vse ozemlje strnili v veliki celjski okraj. 

Danes, ko se sprašujemo, kako razdeliti to ozemlje, stojimo pred 

podobnimi problemi. Če se odločimo za velike okraje, je rešitev z enim 

samim, velikim celjskim okrajem najustreznejša in tudi povsem umljiva. 

Drugače je pri delitvi na manjše okraje. V tem primeru je še najbolj 

enostavna razdelitev na celjski in velenjski okraj; slednji bi zajel tudi 
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sedanjo mozirsko občino, čeprav sodeč po odgovorih krajevnih skupnosti 

le približno polovica ljudi gravitira k Velenju. Ostaja odprto vprašanje, ali 

tudi za vzhodni del regije, za Kozjansko in Voglajnsko-sotelsko, osnovati 

nov okraj. Dejstvo je, da ta predel nima ustreznega središča, saj je Šmarje 

pri Jelšah le skromen nadomestek. V poštev bi prišla veliko večja in bolj 

razgibana Rogaška Slatina, vendar se zastavlja vprašanje ali taka funkcija 

sodi v izrazito zdraviliški kraj, ki povrhu vsega leži nekoliko obrobno. 

Prebivalstvo tega ozemlja, sodeč po odgovorih na vprašanja o gravitaciji k 

središčem, pa v glavnem smatra Celje za poglavitni center. Izrečene so bile 

tudi pobude, da bi ozemlje Spodnje Savinjske doline izločili kot poseben 

okraj s središčem v Žalcu, vendar je ta regija veliko preblizu Celja, da bi 

bila taka členitev smiselna. 
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DEGRADACIJA, OGROŽENOST, RANLJIVOST 
OKOLJA 

(Redakcija: mag. Karel NATEK, mag. Metka ŠPES) 

Uvod 

Savinjska je v naravnogeografskem pogledu izjemno pestra pokrajina, ki 
sega od apniškega visokogorja v povirju Savinje do nizkih goric na vzhod-
nem robu Celjske kotline. Človek se je v preteklosti znal prilagoditi 
omejenim naravnim možnostim za bivanje in preživetje, kar pa je bilo v 
zadnjih desetletjih skoraj pozabljeno. Savinja, ena od skupnih vezi te 
pokrajine, je v zadnjih petdesetih letih dvakrat opustošila pokrajino in 
upati je, da bodo katastrofalne poplave 1990. leta spodbudile tudi širšo 
skupnost k celovitejšemu prilagajanju hudourniškim muham Savinje in 
njenih pritokov. Hidrogeografskim razmeram v njenem porečju so v tem 
poglavju posvečeni kar trije prispevki, od katerih se dva ukvarjata pred-
vsem z vodno oskrbo. Čeprav je pokrajina bogata z vodnimi viri, ji lahko 
zaradi njihovega onesnaženja, še zlasti v Spodnji Savinjski dolini, ob 
takšnem odnosu do te dobrine v bližnji prihodnosti celo zmanjka vode. Na 
kraških območjih in v plitvem vodonosniku Spodnje Savinjske doline jih 
moramo še posebej skrbno varovati. 

V tej največji ravnini je zgoščena večina prebivalstva in velik del gospodar-
skih dejavnosti, hkrati pa je pomembna zaradi intenzivne proizvodnje hmel-
ja in oskrbe Celja s pitno vodo. Tu je bilo v preteklosti veliko nepravilnih 
posegov v okolje, od katerih so v posebnem prispevku predstavljene ob-
sežne melioracije in njihovi raznovrstni negativni učinki. 

Posebna pozornost je posvečena Celju z okolico kot enemu najbolj 

onesnaženih mest v Sloveniji. Njegovi prebivalci s svojim zdravjem in 

onesnaženim okoljem plačujejo za gospodarski napredek mesta, ki mu tudi 

zaradi tega počasi pojema sapa. Postopno propadanje naravnega okolja žal 

ni omejeno le na Celje z okolico, marveč je zaradi velikih onesnaževalcev 

iz Celja in tudi izven regije (zlasti šoštanjske termoelektrarne) bolj ali 

manj prizadeta celotna regija. V tem poglavju predstavljamo tudi 

propadanje gozdov, ki jim je onesnaženo okolje že načelo ekonomsko 

vrednost, ogroža pa tudi njihovo varovalno in biološko vlogo. 
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Naravne razmere in prebivalstvo 
(Drago PERKO1) 

Savinjska (v našem primeru pod tem pojmom razumemo območje občin 
Celje, Laško, Mozirje in Žalec) je raznolika pokrajina. Osnovne razlike iz-
virajo predvsem iz kamninskih in še posebej reliefnih razmer, zato 
največjo pozornost namenjamo litološkim in reliefnim sestavinam pokrajine 
ter poselitvenim razmeram (Perko, 1993), ki kažejo na povezanost poselitve 
z naravnimi razmerami v pokrajini. 

S pomočjo analize reliefa smo določili 41 reliefnih enot (Natek, 1993), ki 

se v celoti ali deloma nahajajo v Savinjski. Reliefne enote (tabela 7) smo 

uvrstili v štiri skupine: ravnina, gričevje, hribovje in gorovje (tabela 8). 

Reliefne enote Površina 
(v ha) 

Delež 

Celjska kotlina 16171 12,1 

Dleskovška planota 4082 3,1 

Dobrnsko gričevje 4478 3,4 

Dobr ovije 5750 4,3 

Dolina ob Zgornji Savinji 1751 1,3 

Golte 2922 2,2 

Gornjegrajsko-Ljubensko hribovje 5022 3,8 

Gričevje med Dreto in Savinjo 1809 1,4 

Hom 2311 1,7 

Jatna 3295 2,5 

Kalobsko gričevje 318 0,2 

Konjiška gora 293 0,2 

Kopitnik 1504 1,1 

Kum 1516 1,1 

Laško gričevje 6082 4,6 

1 Dr., raziskovalec, Geografski inštitut Antona Mehka ZRC SAZU, Gosposka 13, 

Ljubljana 
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Reliefne enote Površina 
(v ha) 

Delež 

Lisca - Veliko Kozje 5224 3,9 

Ložniško gričevje 10048 7,5 

Menina 5093 3,8 

Motniško hribovje 630 0,5 

Mozirsko hribovje 4197 3,1 

Mrzliško hribovje 8628 6,5 

Olševa 371 0,3 

Osrednje Savinjske Alpe 3317 2,5 

Paski Kozjak 2703 2,0 

Planinsko gričevje 397 0,3 

Raduha 1917 1,4 

Rifnik 1390 1,0 

Rogatec 3271 2,4 

Sevniško hribovje 89 0,1 

Smrekovško hribovje 7139 5,3 

Solčavsko hribovje 5452 4,1 

Spodnja Zadrečka dolina 886 0,7 

Stenica 594 0,4 

Svetinsko hribovje 4097 3,1 

Šentjursko hribovje 4506 3,4 

Trboveljsko-hrastniško podolje 1316 1,0 

Velika planina 804 0,6 

Voglajnsko gričevje 798 0,6 

Vranska kotlinica 449 0,3 

Zgornja Zadrečka dolina 745 0,6 

Žičko hribovje 2133 1,6 

Skupaj 133498 100,0 

Tabela 7: Površine reliefnih enot in njihovi deleži 





Degradacija, ogroženost, ranljivost okolja 37 

Skupine reliefnih enot Površina (v ha) Delež 

ravnina (5 enot) 20002 15,0 

gričevje (10 enot) 28009 21,0 

hribovje (21 enot) 79078 59,2 

gorovje (5 enot) 6409 4,8 

skupaj 133498 100,0 

Tabela 8: Površine skupin reliefnih enot in njihov delež 

Razporeditev prebivalstva smo obdelali po višinskih, naklonskih, ekspozicij-

skih ter litoloških razredih in to posebej po občinah in posebej po skupi-

nah reliefnih enot. 

Občine Savinjska Ravnina Gričevje Hribovje Gorovje 

Celje 100,0 20,9 42,9 36,2 0,0 

Laško 100,0 0,0 32,8 67,2 0,0 

Mozirje 100,0 6,7 3,7 77,0 12,6 
Žalec 100,0 33,8 23,4 42,8 0,0 
Skupaj 100,0 15,0 21,0 59,2 4,8 

Tabela 9: Deleži površin skupin reliefnih enot po občinah 

Enote Savinjska Celje Laško Mozirje Žalec 

ravnine 100,0 24,0 0,0 16,9 59,1 
gričevje 100,0 35,2 28,9 7,0 29,2 

hribovje 100,0 10,5 21,0 49,5 19,0 

gorovje 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

skupaj 100,0 17,2 18,5 38,1 26,2 

Tabela 10: Deleži površin občin po skupinah reliefnih enot 

Nadmorska višina 

Povprečna nadmorska višina Savinjske je 616 m, kar je dobrih 11% več 

od povprečne nadmorske višine Slovenije, ki znaša 553 m. K tako visoki 

povprečni nadmorski višini največ prispeva občina Mozirje s povprečno 

nadmorsko višino kar 908 m. Ostale tri občine imajo povprečno nadmor-
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sko višino manjšo od slovenskega povprečja (Celje 402 m, Laško 473 m 

in Žalec 434 m). 

Kar petino površja zavzema stometrski višinski pas med 300 in 400 m, 

sledi pas med 400 in 500 m s 16% in pas med 200 in 300 m s 15%. 

Več kot desetino površin zavzema še pas med 500 in 600 m. Z 

naraščanjem višine deleži posameznih višinskih pasov upadajo, tako da je 

sveta nad 1600 m le še 2,2% površine Savinjske. 

V občini Celje je kar dve tretjini površin v pasu med 200 in 400 m in 

komaj dobra desetina v pasovih nad 600 m, podobno je v občini Žalec. V 

občini Laško je dve tretjini površin v pasovih med 300 in 600 m. V 

občini Mozirje je kar četrtina vseh površin nad 1200 m in le četrtina pod 

600 m (tabela 11). 

Višin, pasovi v m Savinjska Celje Laško Mozirje Žalec 

100 - 199 0,2 0,0 1,0 0,0 0,0 

200 - 299 14,9 35,7 12,3 0,0 24,8 

300 - 399 19,6 30,0 20,0 6,7 31,2 

400 - 499 15,7 13,5 25,3 11,3 16,6 

500 - 599 11,0 7,1 22,6 8,5 8,9 

600 - 699 8,4 5,3 10,4 9,0 8,1 

700 - 799 6,6 3,4 5,7 8,8 6,1 

800 - 899 4,9 2,5 2,5 8,6 2,8 

900 - 999 3,8 1,4 0,2 8,5 1,1 

1000 - 1099 3,1 0,9 0,0 7,6 0,3 

1100 - 1199 2,7 0,2 0,0 7,0 0,1 

1200 - 1599 6,9 0,0 0,0 18,3 0,0 

1600 - < 2,2 0,0 0,0 5,7 0,0 

Povprečna n. v. 616,1 401,7 472,8 908,3 433,7 

Tabela 11: Deleži površin višinskih pasov po občinah 

Kar dve tretjini vseh površin ravninskih reliefnih enot sta v pasu med 200 

in 300 m, slaba tretjina pa v pasu med 300 in 400 m, višje pa niti de-

setina. Večina površin gričevnatih reliefnih enot je v pasu med 300 in 

400 m (slaba polovica) in v pasu med 400 in 500 m (slaba tretjina). 

Hribovske reliefne enote zavzemajo predvsem višinske pasove med 400 in 
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1200 m, gorske reliefne enote pa nad 1200 m. Tako je povprečna nad-

morska višina ravnine le 304 m, gričevja 398 m, hribovja 718 m in 

gorovja 1284 m (tabela 12). 

Višinski 

pasovi v m 

Savinjska Ravnina Gričevje Hribovje Gorovje 

100 - 199 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 

200 - 299 14,9 64,0 12,5 4,6 0,0 

300 - 399 19,6 28,7 42,4 10,7 0,0 

400 - 499 15,7 4,8 31,3 14,2 0,0 

500 - 599 11,0 1,5 11,4 14,0 0,5 

600 - 699 8,4 0,6 2,1 13,1 2,5 

700 - 799 6,6 0,3 0,2 10,7 3,9 

800 - 899 4,9 0,1 0,1 7,7 7,2 

900 - 999 3,8 0,0 0,0 5,6 9,0 

1000 - 1099 3,1 0,0 0,0 4,5 9,3 

1100 - 1199 2,7 0,0 0,0 3,8 9,8 

1200 - 1599 6,9 0,0 0,0 8,9 35,2 

1600 - < 2,2 0,0 0,0 1,9 22,6 

Povprečna 

nadmorska 

višina 

616,1 303,5 397,9 718,3 1284,2 

Tabela 12: Deleži površin višinskih pasov po skupinah reliefnih enot 

Največji delež prebivalstva Savinjske živi v pasu med 300 in 400 m. Leta 

1931 je v tem pasu živela slaba polovica, leta 1961 dobra polovica in leta 

1991 že dve tretjini vsega prebivalstva. V vseh ostalih pasovih se je delež 

prebivalstva stalno manjšal (tabela 13). Leta 1931 je bila gostota v pasu 

med 100 in 200 m skoraj taka kot v pasu med 200 in 300 m, leta 1991 

pa že skoraj štirikrat manjša. Gostota prebivalstva je med letoma 1961 in 

1991 narasla le v pasovih med 200 in 400 m. 

Indeks koncentracije prebivalstva, ki ima vrednosti med 0 za najmanjšo in 

1 za največjo koncentracijo, je znašal že leta 1931 0,48, leta 1991 pa celo 

0,64. 
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Pas med 100 in 300 m je območje koncentracije, pas med 300 in 400 m 

stagnacije prebivalstva, vsi ostali pasovi pa območje depopulacije. 

Število prebivalcev Delež prebivalstva Gostota 

prebivalstva 

Ind 

eks 

Višinski 

pasovi v 

m 

1931 1961 1991 1931 1961 1991 1931 1961 1991 1931 

1991 

100- 199 484 438 321 0,5 0,4 0,2 185 168 123 66 

200- 299 42641 65175 91133 45,7 56,8 65,3 214 327 457 214 

300- 399 24078 25528 27298 25,8 22,2 19,6 92 98 104 113 

400- 499 13460 11984 11361 14,4 10,4 8,1 64 57 54 84 

500- 599 6834 6287 5301 7,3 5,5 3,8 47 43 36 78 

600- 699 3348 2917 2280 3,6 2,5 1,6 30 26 20 68 

700- 799 1557 1621 1253 1,7 1,4 0,9 18 18 14 80 

800- 899 297 381 341 0,3 0,3 0,2 5 6 5 115 

900- 999 415 385 250 0,4 0,4 0,2 8 8 5 60 

1000- 1099 258 131 85 0,3 0,1 0,1 6 3 2 33 

Tabela 13: Razporeditev prebivalstva po višinskih pasovih 

Naklon 

Povprečni naklon območja je 17 stopinj, kar je za tretjino več od 

povprečnega naklona Slovenije, ki znaša 13 stopinj. K visokemu 

povprečnemu naklonu največ prispeva občina Mozirje s povprečnim na-

klonom kar 22 stopinj. Tudi občina Laško je s povprečnim naklonom 18 

stopinj nad slovenskim povprečjem, občini Celje in Žalec pa sta le za 

malenkost pod slovenskim povprečjem (Celje 12, Laško 13). 

Četrtino površja zavzema naklonski razred med 12 in 20 stopinjami in 

naslednjo četrtino razred med 20 in 30 stopinjami. V razredih pod 6 

stopinj je četrtina površin. 

V občini Celje je petina vseh površin v razredu pod dvema stopinjama, v 

občini Žalec celo četrtina. V občini Mozirje ima kar dobra polovica površin 

naklon večji od 20 stopinj in pod 12 stopinj niti četrtina. 
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Naklonski razredi 

v stopinjah 

Savinjska Celje Laško Mozirje Žalec 

0,0 - 1,9 12,4 18,8 1,9 5,4 25,8 

2,0 - 5,6 9,3 14,9 6,3 5,9 12,7 

6,0 - 11,9 17,0 22,9 20,9 12,6 16,7 

12,0 - 19,9 23,5 23,0 34,0 22,2 18,1 

20,0 - 29,9 23,9 15,6 25,2 30,6 18,7 

30,0 - 44,9 12,7 4,7 11,5 20,3 8,0 

45,0 - < 1,2 0,1 0,2 3,0 0,0 

Povprečni naklon 17,2 12,2 18,3 21,8 12,8 

Tabela 14: Deleži površin naklonskih razredov po občinah 

Dobri dve tretjini vseh površin ravninskih reliefnih enot sta v razredu pod 

2 stopinjama, dve tretjini gričevnatih reliefnih enot pa v razredih med 6 in 

20 stopinjami. Hribovje zavzema predvsem naklonske razrede nad 12 

stopinjami, gorovje pa nad 20 stopinjami. Tako je povprečni naklon rav-

nine slabe 3 stopinje, gričevja slabih 13 stopinj, hribovja dobrih 21 stopinj 

in gorovja več kot 31 stopinj (tabela 15). 

Naklonski razredi 

v stopinjah 

Savinjska Ravnina Gričevje Hribovje Gorovje 

0,0 - 1,9 12,4 68,1 5,7 1,6 1,6 

2,0 - 5,6 9,3 18,9 16,1 5,0 2,8 

6,0 - 11,9 17,0 10,1 33,6 13,8 5,3 

12,0 - 19,9 23,5 2,4 29,4 27,7 11,0 

20,0 - 29,9 23,9 0,4 13,2 33,4 26,8 

30,0 - 44,9 12,7 0,1 2,0 17,7 38,0 

45,0 - < 1,2 0,0 0,0 0,8 14,5 

Povprečni naklon 17,2 2,7 12,6 21,3 31,3 

Tabela 15: Deleži površin naklonskih razredov po skupinah reliefnih enot 

Največji delež prebivalstva Savinjske živi v naklonskem razredu od 0 do 2 

stopinji. Leta 1931 je v tem razredu živela slaba polovica, leta 1961 

polovica in leta 1991 dobra polovica vsega prebivalstva. V vseh ostalih 

razredih se je delež prebivalstva stalno manjšal (tabela 16). Leta 1931 je 

bila gostota v najnižjem razredu osemdesetkrat večja kot v najvišjem, leta 
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1991 pa že skoraj petstokrat. Gostota prebivalstva je med letoma 1961 in 

1991 naraščala v razredih do 20 stopinj. 

Indeks koncentracije prebivalstva po naklonskih razredih je znašal leta 

1931 0,36, leta 1991 pa že 0,50. Koncentracija prebivalstva je glede na 

naklone torej manjša kot glede na nadmorske višine. 

Razreda do 6 stopinj sta območji koncentracije, razreda med 6 in 20 

stopinjami stagnacije prebivalstva, preostala dva razreda pa območji de-

populacije. 

Naklonski 

razredi 

Delež prebivalstva Gostota prebivalstva Indeks 

števila 

v stopinjah 1931 1961 1991 1931 1961 1991 1931-91 

0,0 - 1,9 42,3 50,1 56,6 238 347 477 200 

2,0 - 5,9 17,5 16,4 15,9 131 151 178 136 

6,0 - 11,9 21,3 17,8 14,9 88 90 92 105 

12,0 - 19,9 13,1 11,6 9,9 39 43 44 113 

20,0 - 29,9 5,3 3,8 2,5 15 14 11 72 

30,0 - 44,9 0,5 0,3 0,2 3 2 1 45 

Tabela 16: Razporeditev prebivalstva po naklonskih razredih 

Ekspozicija 

Najbolj pogoste ekspozicije Savinjske so južne, jugovzhodne in vzhodne, 

najmanj pa je zahodnih. V celjski občini je največ južnih, v laški severnih, 

v mozirski in žalski pa jugovzhodnih ekspozicij. 

Ekspozicija Savinjska Celje Laško Mozirje Žalec 

sever 13,0 10,3 16,8 11,6 13,9 

severovzhod 11,5 9,5 13,5 10,8 12,5 

severozahod 10,8 8,0 12,2 12,4 9,4 

vzhod 13,9 12,1 10,6 15,2 15,4 

zahod 8,9 10,5 7,9 9,7 7,3 

jugovzhod 15,0 13,3 11,3 17,1 15,6 

jugozahod 10,9 15,3 11,6 9,9 8,9 

m 14,8 19,0 16,0 13,2 13,8 

povsem ravno 1,2 2,0 0,1 0,1 3,2 

Tabela 17: Deleži površin ekspozicij po občinah 
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Glede na splošno nagnjenost ravninskega sveta Savinjske proti jugu in ju-

govzhodu je več kot tretjina vseh ekspozicij površin ravninskih reliefnih 

enot južnih in jugovzhodnih. Podobno je pri gričevnatih reliefnih enotah. V 

hribovskih reliefnih enotah je nekaj več severnih leg, v gorskih pa izrazito 

prevladujeta vzhodna in jugovzhodna lega (tabela 18). 

Ekspozicija Savinjska Ravnina Gričevje Hribovje Gorovje 

sever 13,0 9,3 9,5 15,4 9,4 

severovzhod 11,5 11,3 10,4 12,2 10,1 

severozahod 10,8 4,1 10,0 12,6 13,2 

vzhod 13,9 15,3 12,8 13,3 20,5 

zahod 8,9 5,5 10,3 9,2 8,9 

jugovzhod 15,0 18,9 14,1 13,9 19,7 

jugozahod 10,9 9,5 15,0 10,1 7,2 

jug 14,8 18,1 17,9 13,3 10,8 

povsem ravno 1,2 8,0 0,0 0,0 0,2 

Tabela 18: Deleži površin ekspozicij po skupinah reliefnih enot 

Največji delež prebivalstva Savinjske živi na povsem ravnem svetu (naklon 

pod 0.5 stopinje) in na jugovzhodnih ekspozicijah. Sledijo južne in 

jugozahodne ekspozicije, na ostalih pa je delež prebivalstva bistveno 

manjši. Leta 1931 je na povsem ravnem svetu in na površinah z ju-

govzhodnimi ekspozicijami živela tretjina in leta 1991 že skoraj polovica 

vsega prebivalstva. Na vseh ostalih ekspozicijah se je delež prebivalstva 

stalno manjšal (tabela 19). Če izvzamemo povsem raven svet, so imele naj-

večjo gostoto prebivalstva leta 1931 jugozahodne in južne ekspozicije, 

leta 1991 pa jugovzhodne. Gostota prebivalstva se je med letoma 1961 in 

1991 zmanjšala le na severozahodnih ekspozicijah. Na povsem ravnem 

svetu je že leta 1931 znašala čez 100, leta 1991 pa že več kot 2500 ljudi 

na km2. 

Indeks koncentracije prebivalstva glede na ekspozicije je majhen in je 

znašal leta 1931 le 0,13, leta 1991 pa vendarle že 0,24, kar je 85% 

povišanje. Koncentracija prebivalstva je glede na ekspozicije torej manjša 

kot glede na nadmorske višine in naklone, vendar se veča hitreje kot pri 

naklonih in višinah. 
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Le povsem raven svet je območje izrazite koncentracije prebivalstva, 

število prebivalcev pa se je med letoma 1931 in 1991 zmanjšalo le na 

severozahodnih ekspozicijah. 

Ekspozicija Delež prebivalstva Gostota prebivalstva Indeks 

1931 1961 1991 1931 1961 1991 1931-91 

sever 9,8 9,3 8,5 53 62 96 130 

severovzhod 7,5 6,7 5,9 46 50 54 118 

severozahod 7,2 6,1 4,0 46 48 39 84 

vzhod 7,4 6,9 6,5 37 43 49 131 

zahod 7,5 7,2 6,3 59 69 74 125 

jugovzhod 13,9 13,5 15,0 65 78 105 286 

jugozahod 12,5 11,7 9,9 80 92 95 118 

jug 15,4 13,8 13,5 72 80 95 132 

povsem ravno 18,8 24,8 30,4 1074 1741 2588 241 

Tabela 19: Razporeditev prebivalstva po ekspozicijah 

Litologija 

Na celotnem območju je 53 geoloških enot, ki smo jih uvrstli v 7 li-

toloških enot (Natek, 1993). 

Litološke enote ha Delež 

prod 4615 3,5 

glina 17468 13,1 

lapor 15638 11,7 

pesek in peščenjak 2790 2,1 

apnenec in dolomit 45843 34,3 

glinasti skrilavec in peščenjak 22441 16,8 

vulkanske kamnine 24703 18,5 

skupaj 133498 100,0 

Tabela 20: Površine litoloških enot in njihov delež 

Največje površine zavzemata apnenec in dolomit, precej pa je tudi vulkan-

skih kamnin, glinastega skrilavca in peščenjaka, pa tudi gline. V celjski 

občini prevladujeta glina in lapor, v laški je največ apnenca in dolomita, 

prav tako v mozirski, v žalski pa je največ gline ter apnenca in dolomita. 
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Litološke enote Savinjska Celje Laško Mozirje Žalec 

prod 3,5 0,0 1,1 5,5 4,4 

glina 13,1 24,7 0,2 3,7 28,2 

lapor 11,7 24,6 20,9 2,6 9,9 

pesek in peščenjak 2,1 2,6 7,2 0,8 0,1 

apnenec in dolomit 34,3 20,1 40,3 40,5 30,6 

glin. skrilav. in peščenjak 16,8 10,1 29,3 12,8 18,2 

vulkanske kamnine 18,5 17,9 1,0 34,1 8,6 

Tabela 21: Deleži površin litoloških enot po občinah 

Na ravninskih reliefnih enotah izrazito prevladuje glina, ki predstavlja več 

kot tri četrtine vseh površin. V gričevnatih reliefnih enotah zavzema lapor 

skoraj polovico vseh površin, podobno v hribovskih enotah apnenec in do-

lomit, ki v gorskih reliefnih enotah predstavljata več kot 90% površin. 

Litološke enote Savinjska Ravnina Gričevje Hribovje Gorovje 

prod 3,5 16,5 2,0 0,6 3,6 

glina 13,1 77,4 5,9 0,5 0,0 

lapor 11,7 4,6 45,4 2,4 1,4 

pesek in peščenjak 2,1 0,0 8,6 0,4 0,4 

apnenec in dolomit 34,3 0,5 16,2 44,7 90,7 

glin. skrilav. in peščenjak 16,8 0,0 0,6 28,0 2,5 

vulkanske kamnine 18,5 1,0 21,3 23,4 1,4 

Tabela 22: Deleži površin litoloških enot po skupinah reliefnih enot 

Največji delež prebivalstva živi na glini in laporju. Leta 1931 je na glini 

živela dobra tretjina in leta 1991 že več kot polovica vsega prebivalstva. 

Na vseh ostalih litoloških enotah se je delež prebivalstva stalno manjšal 

(tabela 23). Največja gostota prebivalstva je bila leta 1991 na glini (435 

ljudi / km2) in produ (258 ljudi / km2). 

Indeks koncentracije prebivalstva glede na litološke enote je leta 1931 

znašal 0,34 in leta 1991 pa 0,49, kar je skoraj pol več. Glina in prod sta 

območji izrazite koncentracije prebivalstva. 
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Litološke 

enote 

Delež prebivalstva Gostota prebivalstva Indeks 

1931 1961 1991 1931 1961 1991 1931-91 

prod 9,2 8,4 8,5 185 208 258 139 

glina 39,9 47,4 54,4 213 312 435 204 

lapor 17,0 15,1 12,8 102 111 114 112 

pesek in 

peščenjak 

2,0 1,7 1,3 66 69 64 96 

apnenec in 

dolomit 

11,3 10,0 8,4 23 25 26 111 

glin. skrilav. 

in peščenjak 
9,8 8,2 7,1 41 42 44 109 

vulkanske 

kamnine 

10,8 9,2 7,5 41 43 42 103 

skupaj 100,0 100,0 100,0 70 86 105 150 

Tabela 23: Razporeditev prebivalstva po litoloških enotah 

Pokrajinska težišča 

Pokrajinska težišča so navidezne točke v pokrajini, kjer je geometrično 

središče določenega pojava. Geometrično središče Slovenije (GEOSS) je pri 

Vačah. Pri enakomerni poselitvi (enakomerna razporeditev naselij in pre-

bivalstva) sta naselbinsko (glede na naselja) in prebivalstveno težišče blizu 

površinskega težišča (geometričnega središča), pri neenakomerni pa 

oddaljena. 

Geometrično središče Savinjske leži 200 m zahodno od naselja Kamenče 

oziroma 2 km južno od naselja Braslovče. Naselbinsko središče leži na 

južnem delu naselja Vrbje oziroma 1 km jugovzhodno od Žalca in je do-

brih 9 km vzhodneje in dobre 3 km južneje od geometričnega središča. 

Leta 1931 je bilo prebivalstveno središče 200 m vzhodno od naselja Vrbje, 

oziroma dober km jugozahodno od Žalca, leta 1991 pa 500 m jugoza-

hodno od naselja Dobriška vas. Razlika med težiščem za leto 1931 in 

težiščem za leto 1991 je majhna 2 km v smeri vzhod-zahod, in le 150 m 

v smeri sever-jug. 
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Geometrično središče občine Celje je v zaselku Zidar med reko Hudinjo in 

Šmartinskim jezerom, 1,6 km zahodno od naselja Arclin. Naselbinsko 

težišče leži 200 m severno od zaselka Gmajna, 900 m zahodno od naselja 

Vojnik, in je le slabih 800 m vzhodneje in dober km severneje od geo-

metričnega središča. Leta 1931 je bilo prebivalstveno težišče na 

severovzhodnem koncu nekdanjega samostojnega naselja Zgornja Hudinja 

(zdaj del Celja), leta 1991 pa na južnem koncu istega naselja pri opekarni 

severno od Golovca. V šestdeset letih se je tako prebivalstveno težišče 

premaknilo le za slabih 300 m na zahod in dober km na jug. 

Geometrično središče občine Laško je na jugovzhodnem koncu naselja 

Lože, 1200 m severovzhodno od sotočja Save in Gračnice. Naselbinsko 

težišče leži na severnem koncu istega naselja, 350 m vzhodneje in slabih 

250 m severneje od geometričnega središča. Prebivalstveno težišče za leto 

1931 leži na severnem, za leto 1991 pa na severozahodnem koncu tega 

naselja. 

Geometrično središče občine Mozirje leži 100 m severno nad samotno 

kmetijo Hojnik, ki spada pod naselje Savina, dobre 3 km zahodno od 

naselja Ljubno. Naselbinsko težišče je na severozahodnem koncu naselja 

Okonina, 300 m vzhodno od Savinje (pod kmetijo Prodnik), 5,5 km 

vzhodneje in 2,2 km južneje od geometričnega središča. Prebivalstveno 

težišče je bilo leta 1931 400 m severovzhodno od naselja Radmirje, 50 m 

od desne obale Savinje, leta 1991 pa 500 m severneje od naselja Okonina 

v smeri proti vzpetini Ostri vrh, kar je 1,1 km vzhodneje in 150 m 

južneje od leta 1931. 

Geometrično središče občine Žalec pa leži 500 m severovzhodno od naselja 

Šentrupert, oziroma 500 m od naselja Orla vas, 2,5 km južno od Polzele. 

Naselbinsko težišče je 500 m južno od naselja Breg v bližini Polzele, 700 

m vzhodneje in 800 m severneje od geometričnega središča. Prebivalstveno 

težišče je bilo leta 1931 500 m vzhodno od naselja Dobrteša vas, 200 m 

od levega brega Savinje, leta 1991 pa na severozahodnem delu naselja 

Šempeter v Savinjski dolini, kar pomeni, da se je v šestdesetih letih 

težišče premaknilo za 1,2 km proti vzhodu in 70 m proti severu. 

Pokrajinski in prebivalstveni težišči sta si bili leta 1991 v Savinjski 11.244 

m vsaksebi, kar kaže na njeno neenakomerno poselitev. V mozirski občini 

je razlika znašala 6431 m, v laški 982 m, celjski 580 m in žalski le 268 

m. To pomeni, da sta celjska in žalska občina najbolj enakomerno 

poseljeni, kar je povezano predvsem z njunimi reliefnimi značilnostmi. 
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Primerjava prebivalstvenih težišč med letoma 1931 in 1991 kaže, da se, 

kljub velikim spremembam, poselitvena razmerja v splošnem, širšem re-

gionalnem, globalnem smislu niso pomembneje spremenila, pač pa je do 

večjih sprememb prišlo na mikroregionalni ravni. Prebivalstvo se je selilo 

iz manjših v bližnje večje kraje, manj pa iz enih delov regije v druge, 

zato se prebivalstveno težišče ni bistveno premaknilo. 

Razporeditev prebivalstva Savinjske se torej glede na geoekološke razmere 

v mikroregionalnem smislu vidno spreminja, kljub temu pa se splošna 

poselitvena razmerja celotne Savinjske ohranjajo. 

Občina Površinsko Naselbinsko Prebivalstveno 

1931 

Prebivalstveno 

1991 

X Y X Y X Y X Y 

Celje 5522025 5126258 5522811 5127303 5521716 5123512 5521445 5122454 

Laško 5518532 5108217 5518190 5108454 5518240 5108365 5517629 5108603 

Mozirje 5484415 5133858 5489883 5131660 5489433 5131944 5490506 5131794 

Žalec 5506388 5123832 5507055 5124606 5507828 5123905 5509062 5123975 

Skupaj 5502959 5125183 5512111 5122080 5511830 5122249 5513773 5122102 

Tabela 24: Pokrajinska težišča po občinah v Gauss-Krügerjevih koordi-

natah 

Raba tal 

Na naravne razmere je močno navezana tudi raba tal. Za primer si po-

glejmo razmestitev sklenjenih poseljenih območij in sklenjenih kmetijskih 

območij (Topole, 1993). 

Razporeditev poseljenega sveta kaže na podobne zakonitosti kot razpore-

ditev prebivalstva. Največji delež ima sklenjeni poseljeni svet v 

višinskem pasu med 200 in 300 m (skoraj petina), v naklonskem razredu 

pod 2 stopinji (prav tako skoraj petina), potem na južnih, jugozahodnih 

in jugovzhodnih ekspozicijah ter predvsem na povsem ravnem svetu, 
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pri litoloških enotah na produ in glini in pri skupinah reliefnih enot na 

ravnini. 

Razporeditev sklenjenih kmetijskih območij pokaže, da v višinskem pasu 

med 200 in 300 m predstavlja kmetijska raba tal več kot polovico vseh 

površin tega pasu, več kot tretjina je takega sveta v pasu med 300 in 400 

m, dobra četrtina v pasu pod 200 m in v pasovih med 400 in 600 m. Z 

večanjem nadmorske višine nato delež kmetijskih zemljišč enakomerno 

upada. 

Razporeditev kmetijskih zemljišč po naklonskih razredih kaže na izrazito 

prevlado kmetijske rabe tal v razredu pod 2 stopinjama, kjer jo je za dve 

tretjini vseh površin, nato pa z večanjem naklonov njen delež enakomerno 

upada. Po pričakovanju je največji delež kmetijske rabe tal na južnih 

(dobra tretjina) in jugovzhodnih ekspozicijah (slaba tretjina), predvsem pa 

na povsem ravnem svetu, kjer je delež enak skoraj trem četrtinam. 

Razporeditev sklenjenih kmetijskih območij po litoloških enotah kaže na 

prevlado kmetijske rabe tal na glini (skoraj dve tretjini vseh površin) in 

produ (dobra polovica vseh površin). Najmanjši je delež na apnencu in 

doplomitu, le dobra desetina. 

Višinski pasovi 
(v m) 

Sklenjena poseljena 
območja 

Sklenjena kmetij-
ska območja 

Ostalo 

100 - 199 11,1 28,7 60,2 

200 - 299 18,9 54,1 27,0 

300 - 399 7,5 39,1 53,4 

400 - 499 3,8 28,4 67,8 

500 - 599 1,4 21,8 76,8 

600 - 699 0,7 17,4 81,9 

700 - 799 0,1 14,8 85,1 

800 - 899 0,0 10,6 89,4 

900 - 999 0,0 7,9 92,1 

1000 - 1099 0,0 8,7 91,3 

1100 - 1199 0,0 8,1 91,9 

1200 - 1599 0,0 8,1 91,9 

1600 - < 0,0 0,4 99,6 

Povp. nadm. višina 317 439 709 

Tabela 25: Deleži sklenjenih poseljenih in kmetijskih območij po višinskih 

pasovih 



Slika 7: Območja s sklenjeno poselitvijo 
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Na ravnini zavzema kmetijska raba tal slabi dve tretjini, v gričevju dobro 

tretjino, v hribovju in gorovju pa slabo petino. Povprečna nadmorska 

višina sklenjenega poseljenega sveta je 317 m, sklenjenega kmetijskega ob-

močja 439 m, ostalih rab tal pa 709 m. Povprečni naklon sklenjenega 

poseljenega sveta znaša 6,2 stopinje, sklenjenega kmetijskega sveta 9,4 

stopinje in ostalih rab tal v povprečju 21,1 stopinje. 

Naklonski razredi 

v stopinjah 

Sklenjena 

poseljena območja 

Sklenjena kmetij-

ska območja 

Ostalo 

0,0 - 1,9 17,9 66,9 15,2 

2,0 - 5,9 10,1 41,1 48,8 

6,0 - 11,9 6,3 35,1 58,6 

12,0 - 19,9 2,9 24,2 72,9 

20,0 - 29,9 0,9 11,6 87,5 

30,0 - 44,9 0,2 2,9 96,9 

45.0 - < 0,0 0,0 100.0 

Povprečni naklon 6,2 9,4 21,1 

Tabela 26: Deleži sklenjenih poseljenih in kmetijskih območij po 

naklonskih razredih 

Ekspozicije Sklenjena poseljena 

območja 

Sklenjena kmetij-

ska območja 

Ostalo 

sever 3,5 19,3 77,2 

severovzhod 4,0 23,4 72,6 

severozahod 2,8 16,8 80,4 

vzhod 4,8 29,0 66,2 

zahod 4,0 21,7 74,3 

jugovzhod 5,5 32,4 62,1 

jugozahod 6,9 28,8 64,3 

jug 6,8 34,5 58,7 

povsem ravno 23,7 71,8 4,5 

Tabela 27: Deleži sklenjenih poseljenih in kmetijskih območij po ekspo-

zicijah 
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Slika 8: Območja s sklenjeno kmetijsko rabo tal 
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Litološke Sklenjena Sklenjena Ostalo Skupaj 

enote poseljena kmetijska (v ha) 

območja območja 

prod 15,4 56,6 28,0 4615 

glina 16,6 60,2 23,2 17468 

lapor 6,9 46,6 46,5 15638 

pesek in peščenjak 4,9 44,9 50,2 2790 

apnenec in dolomit 1,6 12,5 85,9 45843 

glin. skril./ peščenjak 2,7 17,0 80,3 22441 

vulkanske kamnine 2,7 19,2 78,1 24703 

Tabela 28: Deleži sklenjenih poseljenih in kmetijskih območij po 

litoloških enotah 

Skupine Sklenjena Sklenjena Ostalo Skupaj 

reliefnih poseljena kmetijska (v ha) 
enot območja območja 

ravnina 17,3 62,5 20,2 2000299 

gričevje 5,9 38,9 55,2 28009 

hribovje 2,2 15,6 82,2 79078 

gorovje 0,0 18,7 81,3 6409 

Tabela 29: Deleži sklenjenih poseljenih in kmetijskih območij po 

skupinah reliefnih enot 

Iz predstavljenega lahko torej zaključimo, da so v splošnem mnoge 

človekove dejavnosti v pokrajini povezane z naravnimi razmerami, pri 

natančnejši analizi (tabele 25 do 29) pa lahko najdemo še celo vrsto 

drugih značilnosti pri navezanosti prebivalstva in rabe tal na naravne 

razmere, v našem primeru na reliefne in litološke značilnosti pokrajine. 
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Hidrogeografske značilnosti Posavinja in njegova oskr-
ba s pitno vodo. Aktualna pokrajinska problematika 

(Darko RADINJA2) 

Porečje Savinje obsega nekaj manj kot desetino Slovenije (1.858 km2), 

njegova osrednja vodna žila pa je dolga približno sto kilometrov. Upravno 

ga sestavlja šest občin (mozirska, žalska, celjska, laška, velenjska in 

šentjurska), ki se s porečjem razmeroma zelo dobro ujemajo, to pa 

opozarja na značilen odnos med naravno strukturo ozemlja in njegovo 

upravno razčlenitvijo3. V približno 580-tih naseljih, kolikor jih je v porečju 

(gre torej za veliko naselbinsko razdrobljenost in že zaradi tega je tudi 

oskrba z vodo težavnejša), živi približno desetina vseh prebivalcev Slovenije 

(skoraj 200.000). Poleg tega, da je Posavinje pomemben del Slovenije, us-

tvarja dosežena stopnja njegovega gospodarskega razvoja več perečih vod-

nogospodarskih vprašanj, zlasti v njegovem osrčju, zanimivih s pokrajin-

skega vidika in tudi z vidika varstva okolja. Ta so značilen odraz za naše 

razmere intenzivnega industrijsko-kmetijskega razvoja, zdaj pa se kažejo 

tudi v "vodnih zadregah", čeprav gre za humidno in vodnato pokrajino, 

kakršna je Posavinje. Tovrstno problematiko članek načenja, v nekaterih 

pogledih pa jo pregledno tudi osvetljuje. 

Poglavitne značilnosti Posavinja 

Osnovna značilnost Posavinja je nedvomno njegova prehodnost, izrazita tu-

di za slovenske razmere, saj na manj kot sto kilometrih razdalje združuje 

visokogorski svet Savinjskih Alp z nizkim subpanonskim gričevjem ter 

številne razlike, ki so s tem povezane. Tudi po kulturni pokrajini je 

Posavinje zelo različno, saj vključuje občine, ki so med našimi gospodar-

sko najrazvitejšimi (celjska, velenjska) in druge, ki so med najmanj razvi-

2 Dr., red. univ. prof., Oddelek za geografljor Filozofske fakultete, Aškerčeva 12, 

Ljubljana; dokumentacijo za članek zbrala in pripravila dipl. geogr. Elizabeta Zoretič, 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana; 

^ Preko razvodnice segata le občini Laško in Šentjur. Prva preko Save sega v dolino 

Sopote v okolico Radeč, druga v obrobne dele Posotelja. V obrobne dele Posavinja pa 

nasprotno segajo sosednje občine v povirni svet Bolske, Pake, Hudinje in Voglajne, 

vendar je razlika med porečjem (1.858 km2) in šestimi posavinjskimi občinami (1.753 

km2) le nekaj nad sto kvadratnih kilometrov, kar je manj od desetine porečja (6%). 
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timi (šentjurska). Na to kažejo že velike razlike v njihovem narodnem do-

hodku. 

Zelo svojevrstno je Posavinje po vodnatosti in hidrološki strukturi ter nič 

manj po protislovnem in perečem vodnem gospodarstvu. Tako je npr. 

Savinja med tistimi rekami, ki še vedno povzročajo veliko preglavic. Tudi 

oskrba z vodo, ki je v tem sestavku v ospredju, je v Posavinju še v 

marsičem žgoča, a ne le v obrobnih, gospodarsko manj razvitih delih, 

temveč tudi v njegovem osrčju, čeprav je gospodarsko najrazvitejše. Skupaj 

s tem so živa tudi vprašanja varstva okolja. Vodnogospodarska problema-

tika je zato na široko odprta, danes celo bolj kakor v preteklosti. Pri tem 

je značilno, da prizadeva sicer različne dele, tudi gospodarsko najrazvitejše 

in s tem porečje kot celoto, kar je pravzaprav protislovno. Hkrati se kaže, 

da najustreznejši okvir za njeno reševanje niso občine, čeprav so velike in 

zaokrožene, in še manj krajevne skupnosti, ampak porečje kot celota. 

Med porečji, ki so v celoti znotraj slovenskega ozemlja, je največje 

Posavinje. Državne meje se v povirju sicer dotika, ko se od obmejnih 

Savinjskih Alp spušča proti subpanonskemu svetu, vendar se v njem ne 

konča, ampak ga pušča ob strani in se konča v predalpskem hribovju 

(Posavsko hribovje), kar ni samoumevno in brez posledic. Če izvzamemo 

Sočo, je Savinja med našimi večjimi rekami edina, ki se z visokogorskega 

sveta najhitreje spusti na nižje obrobje, čeprav ga sama neposredno ne 

doseže, ker se prej preusmeri. Pri tem seže v tri makroregije Slovenije 

(alpsko, predalpsko, subpanonsko). Prav v tem je ena splošnejših osnov za 

njene izrazito hudourniške poteze, te pa so med najbolj razvpitimi pri 

nas. 

Druga značilnost porečja je kotlinsko osrčje. Le-to namreč nikjer drugje v 

Sloveniji ni v razmerju do celotnega porečja tako izrazito, kakor je v 

Spodnji Savinjski dolini in tudi ne tako plosko, kakor je celjsko sotočje. 

Zato je tudi tako poplavno. Nagel zaokret Savinje pri Celju je pokrajinsko 

tako odločilen, da je našel svojevrsten odmev tudi v živi govorici. Zaradi 

vtisa, da se dolina pri Celju tako rekoč konča in nadaljuje kvečjemu v 

vzhodni smeri, jo imenujejo kar Spodnja Savinjska dolina, čeprav je v ce-

loti ob srednjem toku glavne reke in bi bilo zato ustrezneje, da bi jo tako 

tudi imenovali (Srednja Savinjska dolina). Vendar spodnjega dela reke živa 

govorica očitno sploh nima za dolino. In ni naključje, da jo označujejo 

kvečjemu za deber4. Ljudska in strokovna (hidrološka) delitev Savinjske 

^ Odtod tudi krajevno ime Debro blizu Laškega. 
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doline se torej ne ujemata. Prva jo deli na dva, splošno znana dela, na 

Gornjo in Spodnjo dolino. Hidrološko pa se seveda tudi Savinja, podobno 

kot reke nasploh, deli na tri razločne dele: na zgornji, srednji in spodnji 

del in enako tudi dolina s celotnim porečjem vred, čeprav se spodnji del 

ne ujema s potezami, ki naj bi bile zanj značilne. Kajti v tem delu sploh 

ni najširša, zlasti ne v so točnem pri Zidanem Mostu5. Nasprotno, najširša 

je v srednjem delu, kjer je sploh središče celotnega porečja. Še več! V 

njem je tudi sotočje, široko, izrazito in poplavno, kakršnega drugod v 

Sloveniji sploh ni. Vanj dotekajo vode s celotnega polkrožnega zaledja in s 

tem z docela nasprotnih si strani; ne le z zahodne in severne, temveč tudi 

z vzhodne. Medtem ko je zahodna stran poglavitna dotočna smer, saj s 

Savinjo vred od tam pritekajo vode s karbonatnih Savinjskih Alp, dotekajo 

s severne strani pomembni pritoki (Paka, Hudinja) s Karavanškega grebena 

in silikatnih Osrednjih Alp (Pohorje), z vzhodne pa nič manjši (Voglajna) s 

sicer gričevnatega, vendar mehkega subpanonskega obrobja. Zato ne pre-

seneča, da je celjsko sotočje zaradi voda iz tako različnega zaledja - te pa 

se med seboj celo zajezujejo - tako poplavno6. 

Toliko bolj zato preseneča, da je v njem nastalo in vztrajalo mesto, ki je 

danes tretje največje na Slovenskem. Upravičen je zato pomislek, ali je 

bilo poplavno tudi v preteklosti, bodisi v rimski dobi, ko je nastalo, ali 

pozneje, ko se je širilo in razvijalo. Pomislek je utemeljen zaradi 

marsičesa. Med drugim tudi zaradi izkušenosti Rimljanov pri postavljanju 

naselij. Vzroke za njegovo poplavnost bi kazalo najprej iskati v klimatskih 

kolebanjih in s tem hidroloških, znanih iz historične dobe. Na to je 

opozarjal Pirkovič (1968), ko je preučeval arheološke sledove rimske dobe 

na Dolenjskem in je računal s klimatskimi (hidrološkimi) kolebanji na 

vsakih dvesto let. Za celjsko poplavnost pa niso izključeni antropogeni 

vzroki. Zaradi krčenja gozda in širjenja kulturne pokrajine so se nedvom-

no povečevale tudi hudourniške lastnosti Savinje, s tem pa tudi poplavnost 

celjskega sotočja (kar bi kazalo posebej sistematično pretresti). Ti procesi 

^ Zgolj zaradi pomanjkanja prostora se v njem zato ni moglo razviti, razen železniške 

postaje v pomembnejše središče, čeprav gre za križišče, ki je za naše razmere prvega 

reda; 

Celjsko sotočje med Savinjo in Hudinjo zgoščajo še Ložnica s Sušnico in 

Koprivnico. Slednji dve so pred leti sicer speljali tako, da ne tečeta več skozi mesto, 

temveč ga na severozahodni strani obideta in se izlivata v Ložnico ter s tem mestni 

del sotočja razbremenjujeta. 
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naj bi v Posavinju povzročili hujše posledice zaradi njegovega rahlejšega 

hidrološkega ravnotežja, zasnovanega z naglim prehodom iz zgornjega, vi-

sokogorskega porečja v nizko Celjsko kotlino7. Še posebej, ker se v celj-

skem sotočju neposredno stikajo tri različna hidrološka zaledja. Ne gre le 

za alpsko Savinjo, temveč tudi za subalpsko Hudinjo, ki se s severne 

strani, s Pohorja, naglo spusti neposredno v celjsko sotočje, zato nima 

naključno takega imena (Hudinja = huda voda). 

Hudourniške poteze Savinje in njenih pritokov se ne kažejo le v naglem 

vodnem odtoku ter njegovi silovitosti, temveč tudi v veliki amplitudi prek 

leta. Ta namreč niha od preobilice vode in hudourniških poplav do 

njenega pomanjkanja v napol praznih strugah. 

Težnje po reguliranju Savinje in pritokov so bile zato žive že od nekdaj, 

vendar tudi razpete med dve skrajnosti. Zaradi zaščite pred poplavami so 

bila na eni strani nujna prizadevanja za pospeševanje vodnega odtoka, na 

drugi pa so bila zaradi pomanjkanja vode ob sušah nujna tudi pri-

zadevanja za njegovo zadrževanje. Z gospodarskim razvojem Spodnje 

Savinjske doline so regulacijske zahteve postajale še bolj protislovne. 

Zaradi zazidave in infrastrukturne opremljenosti obrežnega sveta so posta-

jale poplave čedalje škodljivejše, hkrati pa so zaradi vedno večje porabe 

vode postajali vse bolj kritični tudi nizki pretoki. 

Hidrološki položaj Posavinja 

Zaključenost Posavinja znotraj Slovenije, ki je tu namenoma poudarjena, je 

relativna, saj je Posavinje del Posavja. To pa s Savo vred sega daleč izven 

slovenskega ozemlja, saj je na njem le manjši, tako rekoč zgornji, povirni 

del. 

7 V članku omenjena pokrajinska imena uporabljamo v naslednjem obsegu: Žalsko 

polje je osrčje Spodnje Savinjske doline. Ta je osrčje Celjskega polja, ki obsega ves 

sklenjen ravninski svet, ne le ob Savinji, temveč tudi ob spodnjih delih pritokov, zlasti 

ob spodnji Hudinji in Voglajni, torej severno in vzhodno od Celja. Celjska kotlina pa 

je najširša oznaka, ki poleg ravninskega sveta (Celjskega polja) obsega tudi gričevnato 

obrobje, ki je najširše na severni in vzhodni strani. 
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Vendar se je z državno osamosvojitvijo Slovenije precej spremenil tudi 

njen hidrološki položaj. Odkar je Slovenija država, so vse njene največje 

reke postale mednarodne, ker pač odtekajo v sosednje države. To ne velja 

le za Sočo, Muro in Dravo, kakor je bilo že doslej, temveč zdaj tudi za 

Savo in Kolpo. Prej, v okviru Jugoslavije, so takšen status imele le reke v 

obrobnih delih Slovenije (v zahodnem in severovzhodnem), poslej pa ga 

nimajo le v južnem, sicer prav tako obrobnem delu, temveč tudi v naj-

večjem osrednjem. To pa pomeni celotno Slovenijo. Pri tem Savi, naši os-

rednji reki, ki smo jo doslej imeli za notranjo, pripada več kot polovica 

vse Slovenije (57%). 

Zaradi novega statusa vodne razmere naših rek poslej niso več izključno 

le stvar naše države, kajti vsako večje preurejanje jih bo posredno spre-

minjalo v sosednjih državah, predvsem na Hrvaškem, kamor jih večina od-

teka - Mura, Drava, Sava in Kolpa, poleg manjših seveda. Pri nadaljnjem 

(pre)urejanju teh rek, bodisi pri pospeševanju ali zadrževanju njihovega od-

toka, bo treba bolj kot doslej upoštevati nove okoliščine. 

Naše reke so se v teh razmerah znašle, še preden smo jih dodobra ure-

dili, saj smo jih doslej regulirali pravzaprav le na pol. Zato jih v celoti ne 

moremo niti uporabljati. To velja predvsem za njihovo energijo, zlasti pri 

Savi in Muri. Na teh dveh rekah sicer niso predvidene akumulacijske elek-

trarne, ki odtočni režim najbolj spremenijo, temveč le pretočne, ki ga naj-

manj. Takšni naj bi bili tudi vplivi že začete verige savskih elektrarn. Vseh 

naj bi bilo sedemnajst, doslej pa je zgrajena komaj prva (HE Vrhovo). 

Drugače je z načrti za osuševanje oziroma za namakanje dolinskega sveta 

- pri tem smo pravzaprav šele na začetku. Tovrstna dela pa na odtočne 

razmere po toku navzdol kar precej vplivajo. 

Nasploh je v zadnjem času strategija našega vodnega gospodarstva precej 

negotova. Ne le zaradi preskromnih možnosti za vlaganje in iskanja 

nadaljnje gospodarske usmerjenosti države, temveč tudi zaradi vse bolj 

uveljavljenih zadržkov zaradi varstva okolja. Najbolj žgoče je zato vprašanje 

onesnaženosti naših rek, saj smo njihovo kanalizacijsko funkcijo doslej 

tako povečali in posploševali, da je postala skoraj poglavitna in zato tudi 

čedalje bolj problematična. To ne velja le za Savo, ki je še vedno, kljub 

prizadevanjem v zadnjem desetletju, močno onesnažena, tudi ko zapušča 

naše ozemlje, temveč tudi za Muro in Dravo (Zupan, 1988-1992). Načrti za 

zmanjšanje onesnaženosti Save so sicer nastali že pred leti v širšem ju-

goslovanskem okviru, zdaj pa bodo lahko dobili drugačno, vendar nič 

manj zahtevno veljavo. Ustrezen delež ima pri vsem tem tudi Savinja, saj 
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je brez čistilne naprave celo Celje. V porečju je prekomerno onesnažena 

glavnina rečnega omrežja, z večino stoječih voda vred (Zupan, 1988-1992; 

Spremljava kvalitete vode..., 1979-1980). 

Za notranjo Savinjo je značilno, da njena energetske raba za zdaj sicer ni 

aktualna (doslej obratujejo le štiri manjše industrijske HE), čeprav so tudi 

zanjo izdelali načrte za več elektrarn, skupaj šest oziroma sedem (Okvirna 

vodnogospodarska..., 4. zv., 1960); za eno ali dve v zgornjem delu in za 

pet v spodnjem, med Celjem in Zidanim Mostom. Vendar naj bi bila med 

njimi le ena akumulacijska (HE Lučnica) pa še ta manjša, vse druge pa 

pretočne. Akumulacijska HE naj bi imela zbiralnik za približno 15 milij. 

m3 vode, kar sicer ne bi omililo neugodnih hudourniških lastnosti Savinje, 

okrepilo pa bi nizke vode. Na slovenskem delu Save njeni vplivi ne bi bili 

niti omembe vredni, kaj šele niže, po toku navzdol. Pomembneje je, da 

večje vodne akumulacije v Posavinju doslej niti niso načrtovali, ker je 

zanjo manj naravnih podlag, kakor ponekod drugod v Sloveniji. Med 

drugo svetovno vojno pa so takšni načrti vseeno nastali, a o tem pozneje. 

Vprašanje večje vodne akumulacije v Posavinju in Sloveniji 

Ko govorimo o večjem vodnem zbiralniku (umetnem jezeru), ki bi zmogel 

uravnavati sezonske vodne pretoke, gre za precej širšo problematiko od 

vprašanja Posavinja. Doslej namreč nikjer v Sloveniji še ni zgrajena večja 

vodna akumulacija, ki bi omogočala pridobivanje električne energije v času, 

ko ima večina naših rek najmanj vode in je stiska z električno energijo 

največja. Potrebovali bi jo predvsem zaradi premajhne vodnatosti naših 

rek, kar je predvsem posledica snežne retinence in s tem prevladujočega 

nivo-pluvialnega ali pluvio-nivalnega odtočnega režima (Ilešič, 1947). 

Kljub številnim načrtom in vztrajnim prizadevanjem vodnega gospodarstva, 

zlasti elektriškega, se to v Sloveniji še ni zgodilo. Zanjo kot alpsko in 

hkrati kraško deželo je to pravzaprav nenavadno. Še zlasti, ker moč naših 

rek, če izvzamemo Dravo, še zelo malo uporabljamo. V hidroelektrarnah 

pridobivamo namreč le dobro tretjino vse električne energije, to pa je pre-

cej manj kot v sosednjih, razvitejših alpskih deželah - v Avstriji in Švici 

ali severni Italiji oziroma južni Nemčiji, in čeprav so vodne elektrarne eko-

loško manj sporne od toplotnih. 

Doslej se slovensko javno mnenje (pretežno tudi strokovno) za večjo vodno 

akumulacijo, ki naj bi imela več deset ali več kot sto milijonov prostor-
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ninskih metrov vode in po več deset metrov visoko pregrado, še ni moglo 

ogreti. Tovrstna prizadevanja so se sicer začela že v petdesetih in 

šestdesetih letih, ko so nameravali zajeziti našo najbolj hudourniško reko, 

namreč Sočo v Bovški kotlini. S tem naj bi občutno omilili neugodne po-

teze njenega odtočnega režima ter niže ob toku zagotovili enakomernejše 

pridobivanje električne energije. Tedaj in v prihodnjih desetletjih pa so 

načrtovali in si prizadevali še za druge večje vodne zajezitve, bodisi v 

Bohinju ali Radovljiški kotlini, bodisi v dolini Radovne ali na Cerkniškem 

oziroma Planinskem polju, pa tudi v dolini Trebuše. Pozneje so na 

pomisleke in nasprotovanja naleteli tudi načrti za nekatere pretočne elek-

trarne, npr. na Muri, in v zadnjih letih celo načrti za marsikatero malo 

elektrarno, za t.i. MHE. 

Težnje po večjem vodnem zbiralniku se v Sloveniji niso pojavljale in ob-

navljale brez razloga, če pomislimo na hudourniške značilnosti naših rek 

in njegove zelo kolebajoče odtočne razmere. Med povprečno nizkimi in vi-

sokimi odtoki razlike presegajo razmerje 1:10, med skrajno nizkimi in vi-

sokimi pa 1:100 do 1:1.000. 

Zanimivo pa je, da se načrti za večje vodne akumulacije skoraj niso do-

taknili Posavinja. V njem so namreč manj ugodne ne le naravne osnove, 

temveč zaradi večje poseljenosti in gospodarskega pomena kotlinskega sveta 

tudi družbenogeografske razmere. Takšni načrti Posavinja pa so nastali v 

času nemške okupacije med drugo svetovno vojno. Po teh načrtih naj bi 

dolino Savinje v Soteski nad Letušem pregradili s 67 m visokim jezom in 

z akumulacijo 313 milij. m3 vode, to pa naj bi bistveno prizadelo pose-

ljenost dolinskega sveta oziroma Mozirje, Nazarje, Rečico in druge kraje. 

Skratka, prizadelo bi populacijsko in gospodarsko jedro Gornje Savinjske 

doline, očitno v skladu z dolgoročno okupatorjevo demografsko in splošno 

politiko. Zato se tako radikalnim hidroenergetskim načrtom ne smemo 

pretirano čuditi. 

Slovenija je klasično obdobje, v katerem so v sosednjih alpskih državah in 

tudi drugod nastajale večje vodne akumulacije, v celoti zamudila. Podobno 

velja za naslednje obdobje, v katerem je šlo za milejšo različico, za t.i. 

večnamenske zbiralnike in ne zgolj za energetske, kakor prej. Nastajale so 

v številnih deželah, kakor kažejo že pregledne geografske karte, med 

drugim za dežele južne Evrope. V zadnjem času tovrstne razvojne težnje 

zavirajo ekološki pomisleki. Zato jih, če drugega ne, uresničujejo počasneje 

in bolj pretehtano. 
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Tudi v tej razvojni dobi se možnosti, da bi v Sloveniji zgradili vsaj eno 

tovrstno akumulacijo, niso povečale, prej zmanjšale. V zadnjih letih pa so 

takšne možnosti bržkone sploh odpadle. Če pa bi vendarle ostale aktualne, 

bi bilo treba bolj kot doslej upoštevati interese sosednjih držav. Slovenija 

je pač povečini povirna dežela, takšne so štiri petine ozemlja in iz nje 

vode že po krajšem, približno sto kilometrov dolgem toku, trajajočem 

kvečjemu dan ali dva, odtekajo prek meje. 

Manjše vodne akumulacije 

V zadnjih dveh, treh desetletjih pa so na Slovenskem nastajali manjši 

vodni zbiralniki, namesto večjih. Rekli bi jim lahko lokalni. Največkrat ob-

segajo po nekaj sto tisoč kubičnih metrov vode ali pa po nekaj milijonov. 

Takšna umetna jezer(c)a se drobni pokrajinski strukturi nedvomno bolje 

prilegajo, skladnejša pa so očitno tudi z miselnostjo slovenskega človeka in 

zdajšnjega javnega mnenja sploh. 

Takšnega razvoja je bilo deležno tudi Posavinje (slika 9). V njem so doslej 

nastajale tri vrste vodnih zbiralnikov. Zgradili so jih bodisi zaradi potreb 

po industrijski vodi, bodisi po kmetijski oziroma namakalni, ali pa v zvezi 

z rudarstvom. Vse to se ujema z gospodarsko usmerjenostjo porečja in 

doseženo stopnjo njegovega razvoja. Graditev umetnih jezer je namreč 

spodbudilo bodisi intenzivno kmetijstvo v Spodnji Savinjski dolini 

(hmeljarstvo), bodisi okrepljena povojna industrializacija Celja in okolice, 

ali za naše razmere velikopotezno premogovništvo v Šaleški dolini. 

V celjski okolici sta tako nastali Šmartinsko in Teharsko jezero, vzhodno 

od Šentjurja pa Slivniško. Vsa tri imajo izrazito industrijsko funkcijo. Prvo 

naj bi s tehnološko vodo oskrbovalo celjsko industrijo, drugo uporablja 

celjska cinkarna, tretje pa štorska železarna. V zahodnem delu Spodnje 

Savinjske doline sta na vznožju Dobrovelj nastala doslej dva vodna zbiral-

nika, namenjena namakanju. Samo v tej pokrajini je pri nas omembe vre-

den delež namakalne zemlje, saj namakajo tretjino vseh hmeljišč (1.300 

ha). Pripravljeni pa so že načrti za nove vodne zbiralnike, ki naj bi jih za 

te namene zgradili na severnem obrobju doline (Vodni viri ..., 1988). 

Tretja vrsta umetnih jezer je rudniška, ki so nastala v ugrezninah nad ve-

lenjskim premogovnikom (Škalsko, Velenjsko, Družmirsko). Uporabljajo jih 

bodisi za tehnološko vodo ali za odlaganje elektrofiltrskega pepela 

šoštanjske termične elektrarne (Ramšak, 1991). 





64 Savinjska 

Doslej je v porečju Savinje deset večjih jezer s skupno površino 4,6 km2 

in s preko 35 milij. m3 zajezene vode. Z naraščajočim evtrofiranjem pa se 

bo njihova ekološka problematika vedno bolj povečevala, saj so jezera 

občutljiva zaradi marsičesa, posebno ta, ki so sredi mehkih terciarnih 

sedimentov. 

Umetna jezera so nedvomno postala značilna poteza savinjske pokrajine. 

Govorimo lahko o določeni stopnji sicer še skromne ojezeritve (koeficient 

ojezerjenosti znaša manj kot 0,3), gre pa za povsem nov pokrajinski ele-

ment. 

V porečju Savinje pa omenjena umetna jezera niso edine stoječe vode. 

Veliko starejša je namreč tradicija ribnikov. Praviloma gre za srednjeveške 

oziroma graščinske in samostanske ribnike, nekdaj razširjene zlasti v 

vzhodnem in osrednjem delu porečja. Po dosedanjih raziskavah jih je bilo 

več kot sto (Radinja, 1979), vendar so jih že do sredine našega stoletja 

povečini opustili. Šele v zadnjih dveh desetletjih njihovo število znova 

narašča, saj jih bodisi obnavljajo ali pa na novo urejajo. Doslej jih je že 

več kot dvajset, vendar je to še vedno precej manj kot petina nekdanjih. 

Tudi pri ribnikih gre za ojezeritve, čeprav zelo majhne, zato pa toliko 

številnejše. Zaradi tega so prav tako značilni za pokrajinsko podobo, zlasti 

v severnem delu Voglajnske pokrajine in na severni strani Spodnje 

Savinjske doline. Žal pa pri sodobnih ojezeritvah niso dovolj upoštevali 

ekoloških izkušenj nekdanjih ribnikov (Spremljava kvalitete ..., 1979-1980). 

V zadnjih desetletjih nastale ojezeritve za Posavinje potemtakem niso nič 

novega. Od nekdanjih se razlikujejo po tem, da so sicer manj številne, so 

pa zato večje. Kljub temu pa so tudi te majhne, saj gre za zajezitve po-

tokov, ne pa rek, in za jezove, ki so visoki največ nekaj metrov, zajezujejo 

pa kvečjemu po nekaj milijonov prostorninskih metrov vode. Preskromne 

in preredke so, da bi opazno blažile hudourniške značilnosti večjih prito-

kov, kaj šele Savinje, navsezadnje pa to ni niti njihov namen. 

Mlinarske in žagarske zajezitve voda ter mlinščice 

Prvo zajezevanje tekočih voda je v Posavinju še starejše od ribnikov. 

Najstarejši so namreč jezovi številnih mlinov, ki jih je bilo ob koncu 

prejšnjega stoletja v različnih delih porečja več sto (Struna, 1955; Natek 

M., 1967; Radinja, 1986). Največ jih je bilo pravzaprav med obema sve-

tovnima vojnama, saj je bilo tedaj največ mlinov in žag. Splošno razširjene 
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tovrstne zajezitve voda pa v Posavinju niso zajele le pritokov, temveč tudi 

glavno reko. 

Mlini in žage so v Gornji Savinjski dolini dosegli gostoto, ki je bila med 

največjimi pri nas, bodisi na dolžino vodnega toka ali na kvadratni kilo-

meter (1 obrat na 5,5 km2 - Radinja, 1986). Zgornji del obravnavanega 

porečja je bil zato med našimi najizrazitejšemi žagarskimi in mlinarskimi 

pokrajinami. H gostoti mlinov so poleg kmečkih po zaselkih in vaseh pri-

pomogle tudi samotne kmetije s hišnimi mlini, h gostoti žag pa sta pri-

pomogla velika gozdnatost ozemlja in kot ugodna transportna pot tudi 

Savinja, saj je bila zlasti med obema svetovnima vojnama naša najbolj 

splavarska reka (Juvan, 1986). 

Z mlinarskimi in drugimi jezovi pa niso nastale edine preureditve tekočih 

voda. Omeniti je treba še mlinščice, na Savinjskem imenovane tudi 

"struge", ki še danes spremljajo Savinjo v vsem njenem srednjem in de-

loma še zgornjem toku, od Radimirja pa skoraj do Celja (Petrovč), v 

skupni dolžini 30 km ali 30% celotne dolžine Savinje. S savinjskimi 

mlinščicami se pri nas lahko merijo le še mlinščice vzdolž Kamniške 

Bistrice. Teh "strug" pa niso uporabljali le za mline, temveč tudi za druge 

obrate na vodni pogon in deloma tudi za splavarstvo. Čeprav je šlo za 

majhne, a številne naprave, so jezovi in mlinščice v preteklosti blažili 

hudourniške lastnosti Savinje in pritokov. Na Savinji so jezovi nastajali tu-

di v zvezi s splavarjenjem. Gre za posebno vrsto jezov, prilagojeno splav-

ljanju lesa, to pa je še danes posebnost reke. 

Mlinskim in drugim jezovom na splošno sicer pripisujejo pozitivno vlogo, 

vendar je to odvisno od pokrajine. Bržkone to velja za Gornjo Savinjsko 

dolino, ne pa tudi za nižjo, položno, slabše odtočno Voglajnsko pokrajino. 

Zato bi morali jezove v porečju Savinje presojati različno. 

Razvoj savinjske kulturne pokrajine kaže, da ima ta tudi glede gospodar-

jenja z vodo staro in raznovrstno tradicijo, vendar je v drugi polovici 

našega stoletja doživela precejšnje spremembe, pravzaprav največje doslej. 

Več oblik vodne (iz)rabe je v tem času razmeroma naglo zamrlo 

(splavarstvo, podeželsko mlinarstvo in žagarstvo, tradicionalne oblike vodne 

oskrbe itd.), druge, nastale na novo, pa so bile kmalu deležne ekoloških 

in drugih pomislekov (regulacije in akumulacije, hidroenergetska izraba, 

kanalizacijska funkcija itd.). Za razliko od dosedanjih so torej nekdanje 

oblike zdaj deležne prej obžalovanja, da so zamrle, kakor kritične presoje. 

Zdajšnji razvoj je zato precej protisloven, še zlasti, ker prevladujejo eno-
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stranski pogledi, namesto širših, pokrajinsko ekoloških. To velja celo za 

tako elementarno rabo, kakor je oskrba s pitno vodo. Ta je v nekaj de-

setletjih doživela večje spremembe kakor prej v stoletjih. Iz nedavnih, še 

docela samooskrbnih oblik je postala zanimivo prepletanje samooskrbne in 

lokalne ter regionalne infrastrukture, tudi že z "industrijskimi lastnostmi", 

kar označuje značilno prehodno obdobje. 

Oskrba s pitno vodo 

Splošno 

Vsaj na prvi pogled in po uradnih podatkih je oskrba s pitno vodo v 

Posavinju v zadnjem času dosegla zadovoljivo raven, saj so bila 1991. leta 

z vodovodom opremljena že skoraj vsa stanovanja (98%). Skoraj vsa naj bi 

se torej s pitno vodo oskrbovala na sodoben način. Tudi razlike med 

posameznimi deli porečja in med občinami so se v tem času občutno 

zmanjšale, saj so se v primerjavi s sedemdesetimi leti skoraj izenačile. 

Tudi oskrba s pitno vodo je v Posavinju kot celoti videti ugodna in 

neproblematična. 

Vendar temu ni tako. Razlikovati moramo namreč med opremljenostjo z 

vodovodom in samo oskrbo z vodo, saj gre za dva različna pojma. 

Opremljenost z vodovodom (ovodovodenost) je lahko dobra, vodna oskrba 

pa kljub temu slaba, če je vode premalo ali je neustrezna. Razširjenost 

vodovodnega omrežja je torej ena stvar, količina in kvaliteta vode pa 

druga. Na začetni razvojni stopnji je bila v ospredju očitno prva smer, 

precej manj pa druga. Najbolj je tako napredovala sama ovodovodenost 

(širjenje vodovodnega omrežja), ki je statistično že skoraj popolna, manj 

pa zanesljivost in kakovost oskrbe (zadostnost in neoporečnost vode). V 

tem so nedvomno slabosti oziroma značilnosti začetnega razvoja, ki se bo 

očitno šele sčasoma preusmeril od ekstenzivnega k intenzivnemu. Pri tem 

ni brez pomena, da je bil dosedanji razvoj nagel in razdrobljen, saj je 

splošno ovodovodenje zajelo Slovenijo šele v zadnjih desetletjih, intenzivno 

pravzaprav v zadnjih dveh, kar velja tudi za Posavinje. Zanj je hkrati 

značilno, da je oskrba z vodo težavna v različnih delih porečja, in to ne 

le v manj razvitih, temveč tudi v najrazvitejših. Če so v prvih večje težave 

s samim ovodovodenjem in zanesljivostjo oskrbe, so pri drugih v ospredju 

tudi težave s kvaliteto vode. Včasih pa so v najbolj razvitih občinah 

(celjski, žalski, velenjski) težave tudi zaradi onesnaženega okolja. V 

nekaterih pogledih pa postaja oskrba z vodo nasploh bolj žgoča kot prej. 
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Ob splošnih popisih prebivalstva (1971, 1981, 1991) se uradna statistika 

omejuje le na opremljenost gospodinjstev oziroma stanovanj z vodovodno 

napeljavo samo po sebi, torej na obliko vodne oskrbe, vnemar pa pušča 

njeno kvaliteto. Do takšnih pogledov se je zato veliko težavneje dokopati, 

saj se ni mogoče opreti na ustrezne, dovolj sistematično in v širšem ob-

segu zbrane ter urejene podatke. 

Kakor že omenjeno, je današnja oskrba z vodo v Posavinju zadovoljiva le 

na prvi pogled, saj natančnejši pregled razkriva, da je dosežena stopnja 

oskrbe v marsičem pomanjkljiva. Čeprav je opremljenost stanovanj z 

vodovodom sicer splošna, je zanesljivost oskrbe z vodo manj uspešna, še 

veliko slabša pa je neoporečnost vodovodne vode, zlasti bakteriološka ne-

oporečnost. Razlike so zlasti med večjimi, mestnimi vodovodi, ki so jih 

strokovneje zasnovali in jih tudi ustrezneje upravljajo, ter manjšimi, 

lokalnimi, vaškimi vodovodi, ki so povečini nastajali organizacijsko, teh-

nično in finančno samoiniciativno (s prostovoljnim delom in samopri-

spevki). 

Še veliko manj zadovoljivo je zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadne vode, 

ki še zdaleč ne gre v korak z ovodovodenjem, saj za njim zaostaja vsaj za 

dve desetletji. Nesorazmerje med prizadevanji za napeljavo čiste vode na 

eni strani in za odvajanje ter čiščenje že uporabljene na drugi strani je 

več kot očitno. Le-to zaostaja pravzaprav tudi za splošno gospodarsko raz-

vitostjo krajev in porečja v celoti. Zato je tovrstno protislovje sploh 

največje. Oboje skupaj je namreč zaokrožena celota, zlasti v ekološkem po-

gledu. Na zdajšnji stopnji razvoja zato ovodovodenost sama po sebi še ne 

pomeni hkrati tudi sodobne oskrbe. 

Pregledni razvoj vodne oskrbe najlažje ponazorimo s primerjavo podatkov, 

zbranih ob popisih prebivalstva 1971, 1981 in 1991. Tako se je na 

začetku sedemdesetih let ovodovodenje sicer že močno razmahnilo in bilo 

tudi že v večini, vendar so bile tradicionalne oblike še splošne in 

pomembne (izviri, vodnjaki, kapnice). Na začetku devetdesetih let pa se je 

ovodovodenje razširilo že v vse dele porečja in v vseh šest občin ter se 

pravzaprav že končalo. Odslej se bo vodovodno omrežje širilo le še tu in 

tam. Pač pa se bo moralo obnavljati, izpopolnjevati, predvsem pa iz-

boljševati oskrbo z vodo. To bo druga razvojna stopnja, vendar nič manj 

zahtevna od prejšnje. Pravzaprav bo zahtevnejša, če pomislimo na zelo 

pomanjkljivo kanalizacijo in še manj zadovoljivo čiščenje odpadnih voda. 
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Vodna oskrba v Posavinju kot celoti 

V Posavinju je v začetku sedemdesetih let sicer imelo vodovod dobre 

petine vseh gospodinjstev (80,9%), toda v stanovanjih ga je imelo manj kot 

tri četrtine (72,7%). Slaba desetina vseh gospodinjstev (8,2%) ali desetina 

vseh ovodovodenih (10,1%) pa je vodovod imela le zunaj hiše, od tega do-

ber odstotek (1,2%) celo zunaj dvorišča (na javnem kraju). Tako je očitno, 

da tedanja ovodovodenost Posavinja še ni dosegla zadovoljive stopnje 

(tabela 30), čeprav je bila glede na Slovenijo kot celoto (68,2% 

ovodovodenih gospodinjstev) nadpovprečna (slika 10). 

javni in hišni vodovod 

OBČINA št. 

naselij 

št. 

gospo-

dinj. 

v stano-

vanju 

na dvo-

rišču in 

izven 

vodnjak kapnica izvir, 

potok, 

reka 

Mozirje 61 4.120 3.310 

(80,3%) 

204 

(4,9%) 

323 

(7,8%) 

38 

(0,9%) 

243 

(5,9%) 

Velenje 42 8.122 6.759 

(83,2%) 

597 

(7,4%) 

427 

(5,2%) 

132 

(1,6%) 

205 

(2,5%) 

Žalec 105 9.547 6.797 

(71,2%) 

746 

(8,7%) 

1.335 

(14,0%) 

276 

(2,9%) 

389 

(4,1%) 

Celje 126 18.186 13.674 

(75,2%) 

1.699 

(9,3%) 

2.139 

(11,8%) 

230 

(1,3%) 

431 

(2,4%) 

Šentjur 122 4.386 2.111 

(48,1%) 

257 

(5,9%) 

1.290 

(29,4%) 

204 

(4,7%) 

521 

(11,9%) 

Laško 107 5.290 3463 

(65,5%) 

570 

(10,8%) 

448 

(8,4%) 

151 

(2,9%) 

656 

(12,4%) 

SKUPNO 663 49.651 36.114 

(72,7%) 

4.073 

(8,2%) 

6.062 

(12,1%) 

1.031 

(2,1%) 

2.445 

(4,9%) 

Vir: Preskrba gospodinjstev s pitno vodo, 1972, 5. knj.; Popis prebivalstva in 

stanovanj v letu 1971, Beograd. 

Tabela 30: Oskrba s pitno vodo v posavinjskih občinah leta 1971 

Skoraj petina vseh savinjskih gospodinjstev (19,1%) se je na začetku 

sedemdesetih let morala s pitno vodo oskrbovati še na tradicionalne 

načine. Od tega je dobra desetina vseh gospodinjstev (12%) zajemala vodo 

iz skoraj 6.000 vodnjakov (5.962), kar kaže na razširjenost talne vode in 

na njen pomen, kljub temu, da je bilo v tem času že veliko vodnjakov 

opuščenih. Skoraj dvajsetina vseh gospodinjstev (4,9%) je zajemalo pitno 
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vodo neposredno iz izvirov ali potokov. To je sicer najstarejša in najpre-

prostejša oblika, a se je v naš čas vendarle še ohranila, čeprav je ne bi 

več pričakovali. Dobra dva odstotka vseh gospodinjstev (2,1%) je zajemala 

vodo iz nekaj več kot tisoč kapnic (1.031). To, da so morali poseči po tej 

obliki, kaže na večjo stisko z vodo, saj druge niso prišle v poštev. To 

hkrati kaže, da tudi Posavinje ni povsem brez kraškega sveta (Novak, 

1981). 

Slika 10: Oskrba s pitno vodo v Posavinju leta 1971 (po gospodinjstvih) 

Razlike znotraj Posavinja leta 1971 

Znotraj Posavinja, sestavljenega iz šestih občin, so bile glede oskrbe z 

vodo na začetku sedemdesetih let še precejšnje razlike. Precej različna je 

bila že ovodovodenost posameznih občin. Najbolj ovodovodena je bila ve-

lenjska občina, najmanj šentjurska. V prvi je imela vodovod velika večina 

gospodinjstev (90,6%), v drugi komaj dobra polovica (54%), to pa je bil 

predvsem odraz doseženega gospodarskega razvoja v obeh občinah. Leta 
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1971 se je namreč velenjska občina po narodnem dohodku uvrstila med 

prve občine na Slovenskem (na 6. mesto), šentjurska pa med zadnje (na 

53. mesto), saj je še v celoti veljala za nerazvito. Druge posavinjske občine 

so se po ovodovodenosti zvrstile takole. Na drugem mestu je bila mozirska 

občina z več kot štirimi petinami ovodovodenih gospodinjstev (85,3%), na 

tretjem s skoraj prav tolikšnim deležem celjska občina (84,5%), na četrtem 

z nekaj manj kot štirimi petinami ovodovodenih gospodinjstev (79%) žalska 

in na petem laška s tremi četrtinami takšnih gospodinjstev (76,3%). 

Zanimivo je, da se omenjena razvrstitev ni ujemala z gospodarskim razvo-

jem, saj je bila mozirska občina bolj ovodovodena od celjske, čeprav je po 

narodnem dohodku za njo občutno zaostajala. Med slovenskimi občinami 

je bila namreč na 44. mestu, celjska pa na devetem. Podobno je bilo z 

žalsko občino, ki je po ovodovodenosti zaostajala za mozirsko, po narod-

nem dohodku pa je bila za 11 mest pred njo (na 33. mestu). 

Na začetnih stopnjah povojnega ovodovodenja so očitno še zelo veliko 

pomenile ugodnejše naravne razmere, saj se je najbolj vodnata občina 

(mozirska), čeprav sicer gospodarsko šibka, uspešno kosala z najrazvitejšo 

velenjsko občino, drugi dve, gospodarsko najrazvitejši občini (celjsko in 

žalsko), pa je celo prehitela. Najmanjša ovodovodenost šentjurske občine 

pa je očitno posledica slabših naravnih in gospodarskih razmer, namreč 

skromne vodnatosti in gospodarske zaostalosti hkrati. 

Ko govorimo o tem, da je imelo 1971. leta v Posavinju že več kot štiri 

petine gospodinjstev vodovod in da je tradicionalne oblike oskrbe z vodo 

uporabljalo manj kot petina vseh gospodinjstev, ne smemo prezreti, da več 

kot desetina ovodovodenih gospodinjstev (11,3%) vodovoda ni imelo v hiši. 

To pa gotovo ni sodobna oskrba, čeprav gre za vodovod. Največji delež 

gospodinjstev z vodovodom zunaj stanovanja so sicer imele občine z naj-

večjim deležem podeželskega prebivalstva. Kljub temu je nepričakovano, da 

je bilo največ takšnih gospodinjstev v laški občini (14,1%), manj v celjski 

(11%), šentjurski (10,8%) in žalski (9,9%), najmanj pa v velenjski (8,1%) 

in mozirski (5,8%). Posebej neugodno podobo daje podatek, da je več kot 

500 ovodovodenih gospodinjstev moralo po vodo ne le izven hiše, temveč 

tudi izven dvorišča. 

Navidezno razmeroma visoko stopnjo ovodovodenosti, ki jo je Posavinje 

doseglo na začetku sedemdesetih let, zmanjšuje še dejstvo, da uradna sta-

tistika ne razlikuje med javnimi in hišnimi vodovodi. O tem sicer lahko 

sklepamo le posredno. Med ovodovodenimi gospodinjstvi naj bi jih 5 do 

10% imelo hišne vodovode. Ponekod so bili napeljani iz bližnjih izvirov po 
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eeveh na dvorišča (s stalnim iztokom vode in koritom). To je bilo pogosto 

v hribovitem svetu, zlasti na samotnih kmetijah in zaselkih. Drugod so 

imeli vodo napeljano iz svojega vodnjaka ali kapnice, vodo pa so načrpali 

z ročno črpalko, pozneje tudi z motorno. Vsi ti primeri so bili še vedno 

tradicionalna oblika oskrbe z vodo, čeprav posodobljena, vendar to s 

pravim vodovodom kljub temu nima zveze. Če upoštevamo vse, kar smo 

našteli, lahko rečemo, da je bila ovodovodenost Posavinja na začetku 

sedemdesetih let v resnici manjša od uradno prikazane. Ustrezno 

ovodovodene namreč niso bile štiri petine vseh gospodinjstev (81%), temveč 

manj kot dve tretjini, po strožjem kriteriju (kakovostnem) pa komaj 

polovica. 

Še manj ugodno podobo o ovodovodenosti dobimo, če upoštevamo 

(ne)zanesljivost oskrbe z vodo. Marsikateri vodovod namreč ob suši oslabi 

ali sploh presuši in takrat znova oživijo starejše oblike oskrbe. Še naj-

večkrat morajo tedaj ljudje uporabljati vodo iz izvirov in potokov ter mar-

sikje znova zajemati vodo iz sicer že opuščenih vodnjakov. Vzorčne teren-

ske raziskave so pokazale, da je bilo le-teh več sto. Zanesljivo oskrbo z 

vodo iz vodovoda je imela potemtakem le dobra polovica vseh gospodinj-

stev (približno 55%), da o neoporečnosti vode ne govorimo. To je namreč 

najšibkejša stran številnih vodovodov, zlasti lokalnih (vaških), ki pa 

prevladujejo. Nastali so največkrat s prostovoljnim (udarniškim) delom in 

denarnimi prispevki ljudi v okviru vaških ali kvečjemu krajevnih skup-

nosti, tako da te z njimi tudi upravljajo. Praviloma so brez števcev, po-

rabniki plačujejo bodisi povprečnino (pavšal) ali pa prispevke, kadar so 

potrebna popravila ali vzdrževalna dela. Žal sta zanesljivost in kvaliteta 

vode pogosto njihova najslabša stran. Nad njimi tudi ni ustreznega pre-

gleda, saj so brez rednega higienskega nadzora. Glede tega pa se lahko 

opremo le na skope podatke prvega in doslej edinega sistematičnega 

popisa vodovodov v Sloveniji leta 1963 in na preredke in preveč naključne 

analize vode, ki jih opravlja Zavod za socialno medicino in higieno v 

Celju. 

Za Posavinje je tudi značilno, da je med tradicionalnimi oblikami vodne 

oskrbe največ gospodinjstev uporabljalo vodnjake (6.062 gospodinjstev ali 

12%). Med njimi sta dve tretjini uporabljali t.i. kopane vodnjake, ki so 

starejši, saj so številni še iz prejšnjega stoletja, vrtani (sem spadajo tudi 

zabiti), teh je tretjina, pa so mlajši in praviloma že opremljeni z ročno 

črpalko. Po našem podeželju so se začeli širiti zlasti med obema sve-

tovnima vojnama (ponekod jim pravijo cevni ali "abesinski" vodnjaki, enim 

in drugim pa največkrat kar "šterne"). Daleč največ vodnjakov je bilo v 
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šentjurski občini (uporabljalo jih je 29,4% vseh gospodinjstev), veliko tudi 

v žalski (14%), to pa je zaradi razširjenosti talne vode v Spodnji Savinjski 

dolini razumljivo. Le nekoliko manj jih je bilo v sosednji celjski (8,4% 

vseh gospodinjstev) in mozirski občini (7,8%), najmanj pa v velenjski 

(5,2%). Delež tovrstnih gospodinjstev oziroma vodnjakov se dobro ujema z 

razširjenostjo talne vode. Večje število vodnjakov v šentjurski občini ni le 

posledica dolinskih kvartarnih nanosov, temveč tudi napol prepustnih ter-

ciarnih sedimentov v gričevnatem svetu. Tu in tam pa gre največ za raz-

meroma šibke plasti talne vode, ki ob suši rada presahne. Nasploh je 

takšnih vodnjakov v povprečju veliko, z izjemo dolinskega dna v Spodnji 

Savinjski dolini, kjer so kvartarni prodni nanosi najobsežnejši in talna vo-

da naj izdatnejša. Približno 2.500 gospodinjstev ali dvajsetina vseh (4,9%) 

se je oskrbovala z vodo na bližnjem izviru (studencu) ali potoku 

(izjemoma tudi iz reke). Nekaj več kot tisoč gospodinjstev pa je za pitno 

vodo uporabljalo strešnico iz svojih kapnic. Največ jih je bilo v šentjurski 

občini (4,7% vseh gospodinjstev) in najmanj v mozirski (0,9%), čeprav je v 

prvi najmanj kraškega sveta in v drugi največ, vendar je v mozirski večina 

krasa v višjih, nenaseljenih legah, v šentjurski pa v nižjih, poseljenih 

krajih (okolica Ponikve). 

O tem, kako je bilo v Posavinju na začetku sedemdesetih let z 

ovodovodenostjo gospodinjstev oziroma stanovanj, ne pove le to, da so od 

štirih petin vseh ovodovodenih gospodinjstev imele vodovod v stanovanju 

manj kot tri četrtine le-teh (72,7%), ampak tudi to, da je imela stranišče 

na izpiranje manj kot polovica (48,9%), dobra polovica vseh gospodinjstev 

pa je imela še "suho" stranišče (poljsko). Še značilnejši je podatek, da je 

imela stranišča v stanovanju le dobra polovica vseh gospodinjstev (55%), 

skoraj 45% pa na dvorišču! 

Še veliko manj stanovanj je bilo opremljenih s kanalizacijo. Priključek na 

javno kanalizacijo je imela manj kot tretjina vseh gospodinjstev (31,2%), 

hišno kanalizacijo (greznico ali ponikovalnico) manj kot petina (17,7%), 

dobra polovica vseh gospodinjstev pa je bila sploh brez kakršnekoli 

kanalizacije! To zgovorno potrjuje, kako zelo kanalizacija zaostaja za 

ovodovodenjem. V tem je tudi eden od virov onesnaženosti okolja, čeprav 

je včasih latenten. 
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Razvoj oskrbe z vodo v sedemdesetih letih (1971-1981) 

Kako na široko je ovodovodenje v sedemdesetih letih zajelo Slovenijo, kaže 

že popisna metodologija leta 1981. Ta se je namreč v primerjavi z de-

setletjem poprej (1971) občutno spremenila8. Tokrat je uradni popis 

upošteval le vodovod, tradicionalnih oblik, ki so se medtem precej skrčile, 

pa ne več. Namesto gospodinjstev je popis registriral stanovanja, oprem-

ljena z vodovodom, in sicer ne glede na to, odkod voda priteka. Poleg 

javnega so torej zajeti tudi vsi drugi, vključno hišni. Vodni vir zanje so 

potemtakem tudi vodnjaki in kapnice, če iz njih po ceveh črpajo vodo v 

stanovanje (hidrofor). Pri popisu 1981 so popisovali tudi kopalnice (poleg 

stranišč in kanalizacije), kar je časovno in razvojno zelo značilna regi-

stracija. 

Kljub metodološkim razlikam je delna primerjava obeh popisov mogoča, 

čeprav se podatki za 1971. leto nanašajo na gospodinjstva, za leto 1981 

pa na stanovanja. Popis 1971 namreč razlikuje gospodinjstva "z javnim ali 

hišnim vodovodom v stanovanju". 

V Posavinju kot celoti je bilo leta 1981 o vodo vodenih že več kot devet de-

setin stanovanj, kolikor jih je bilo tudi v Sloveniji kot celoti (91,8%). 

Potemtakem se je ovodovodenost v sedemdesetih letih povečala skoraj za 

petino (19,5%), od 72,2% leta 1971 na 91,7% leta 1981. To pa je največje 

desetletno povečanje, kakršno ni bilo v Posavinju doseženo ne prej ne 

pozneje. Stare tradicionalne oblike, ki so bile dolga stoletja nepogrešljiva 

pokrajinska sestavina, so prvič postale docela obrobne, z deležem, 

skrčenim na vsega nekaj odstotkov, kljub opuščenosti pa so v pokrajini še 

vedno očitne. 

o 

Zelo je namreč značilno, da redni popisi do leta 1961 oskrbe z vodo sploh niso 

upoštevali. Tega leta pa jo je popis prvič zajel (stanovanja z vodovodom), vendar samo 

v mestnih naseljih. Popis iz leta 1971 je vodno oskrbo zajel že v vseh naseljih, in 

sicer vse oblike enakovredno. Popis iz leta 1981 pa se je omejil le na vodovod, saj je 

medtem docela prevladal. Že spremembe popisne metodologije pri treh zaporednih 

popisih (1961, 1971, 1981) veliko povedo o razvoju oskrbe v tem času. 
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Slika 11: Naraščanje ovodovodenosti v Posavinju v obdobju 1971-1991 

Taka je torej slika, ko gledamo Posavinje kot celoto. Med posameznimi 

deli so bile nekdaj marsikatere razlike, v tem desetletju pa so se zelo 

zmanjšale. Še več! Mogoče je trditi, da je bila tolikšna stopnja ovodovode-

nja dosežena prav na račun manj razvitih predelov. Tedaj se je namreč 

prvič v večjem obsegu uresničila težnja po enakomernejšem regionalnem 

razvoju. Prav v Posavinju se je to nazorno uveljavilo, ker vključuje občine 

s precej različno stopnjo razvoja, vključno z nerazvito šentjursko. Takšnega 

razvoja v tem desetletju celotna Slovenija še ni doživela. Nekateri njeni 

deli so ga namreč dosegli že prej, drugi šele v drugem desetletju ali še 

pozneje. Posavinje pa ga je uveljavilo razmeroma zgodaj. 

Poleg naglega ovodovodenja Posavinja v sedemdesetih letih je torej druga 

njegova značilnost enakomernejši razvoj oskrbe z vodo, saj so se do leta 

1981 razlike med posameznimi deli močno zmanjšale. V tem času je naj-

bolj napredovala najmanj razvita šentjurska občina, saj je ovodovodenost 

povečala kar za 35,9% (od 54 na 89.9%), za precej manj (17%) jo je 

povečala laška občina (na 93,3%), podobno (15%) tudi žalska (na 94,4%), 

še manj (11%) celjska (na 95,6%) in najmanj (7,2%) gospodarsko najraz-

vitejša velenjska občina (na 97,8%). S tem se je razlika med najbolj 
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ovodovodeno velenjsko občino in najmanj ovodovodeno šentjursko zmanjšal 
od prejšnjih 36% na manj kot 8%. Mozirska občina je sicer obdržala 
drugo mesto, vendar so druge tri občine (če izvzamemo šentjursko) zaosta-
jale komaj za odstotek ali dva. 

Razvoj oskrbe z vodo v osemdesetih letih (1981-1991) 

V tem času se je proces ovodovodenja že umiril, hkrati pa med občinami 
še naprej izravnal. Tako je bilo 1991. leta vseh v Posavinju že 96,7% 
ovodovodenih stanovanj, oziroma le malo manj od slovenskega povprečja 
(97,4%). Tega pa so tri savinjske občine (velenjska, celjska, žalska) že pre-
segle. Ovodovodenost Posavinja kot celote se je v tem desetletju povečala le 
za 5% (od 91,7% na 96,7%), torej kar za štirikrat manj kot v prejšnjem 
desetletju (slika 11). 

Ovodovodenost posameznih občin je v tem obdobju napredovala takole: tu-
di tokrat se je najbolj povečala v najmanj razviti šentjurski občini (6,3%) 
in dosegla kar 96,2%. Precej manj (za 3,8%) se je povečala ovodovodenost 
žalske občine (na 98,2%), za nekaj manj (3,6%) celjske (na 99%) in 
podobno (3,2%) laške (na 96,8%), še za manj (2,4%) mozirske (na 98%) in 
za najmanj (1,7%) velenjske občine (na 99,5%). 

Zato se je spremenil tudi vrstni red občin. Najbolj ovodovodeni velenjski 
občini sledita celjska in žalska, ki sta prehiteli mozirsko, toda tudi 
šentjurska, ki je sicer še vedno najmanj ovodovodena, le malo zaostaja. 
Zaporedje se sicer ujema z gospodarsko razvitostjo občin (po ND), to pa 
opozarja, kako so čedalje pomembnejši antropogeni dejavniki, razlike pa 
so veliko manjše od gospodarskih zaradi živega družbenega prizadevanja 
po izravnavi prevelikih razlik. Če je imela sprva prednost mozirska občina 
kot najbolj vodnata, čeprav gospodarsko manj razvita, so poslej po 
doseženi stopnji ovodovodenosti na prvih treh mestih vse tri najrazvitejše 
občine (velenjska, celjska, žalska), na zadnjih treh pa najmanj razvite 
(mozirska, laška, šentjurska). Vendar zadnja ni le gospodarsko najmanj 
razvita, temveč je hkrati tudi najmanj vodnata. Zato ni nenavadno, da je 
najmanj ovodovodena, a kljub temu nekdaj najbolj ovodovodeni mozirski 
občini tik za petami. Pred dvema desetletjema je namreč po deležu 
ovodovodenosti stanovanj zaostajala za dobro tretjino (36%), pred desetimi 
leti le še za manj kot osem odstotkov (7,8%), danes pa za manj kot dva 
odstotka (1,8%). To ne govori le o dinamiki ovodovodenja v zadnjih treh 
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desetletjih, temveč tudi o njegovi strukturi, zlasti o družbeno zasnovanem 
usmerjanju. Nedvomno je to posebnost tega razvoja. 

Današnja problematika oskrbe z vodo v osrčju Posavinja 

Z dosedanjim orisom razvoja oskrbe se njene aktualne problematike 
pravzaprav še nismo prida dotaknili, ker jo uradni podatki neposredno ne 
razkrivajo. Nanaša pa se na tri ključne sestavine: 
1. na naraščajoče težave z zagotavljanjem zadostnih količin pitne vode, 
2. na težave zaradi njene (ne)kvalitete in 
3. na težave z zbiranjem, odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda. 

Vse troje najbolj pesti najrazvitejše tri občine v osrčju porečja - celjsko, 
žalsko in velenjsko. V ospredju je potemtakem problematika, značilna za 
gospodarsko razvite pokrajine, zato je neposredno povezana tudi z 
onesnaževanjem okolja, predvsem z onesnaženostjo najpomembnejših vod-
nih virov - Savinje in talne vode na Celjskem polju. Temu se pridruži še 
dejstvo, da gre za tri območja, za dve industrijsko razviti (celjsko in 
velenjsko) in tretjo, vmesno (žalsko), predvsem kmetijsko razvito ter za 
njihovo prostorsko in drugo navzkrižno prepletenost. Obstaja namreč 
nevarnost, da bi utegnili preskromni ali onesnaženi vodni viri celo 
omejevati njihov nadaljnji razvoj. 

To bi bilo seveda protislovno in celo absurdno, kajti Spodnja Savinjska 
dolina je od vsega porečja najbolj vodnata že zaradi njene koncentrirane 
rečne mreže in celjskega sotočja. Vzrok za to, da kljub temu občasno 
primanjkuje vode, je več. Prvič je to gosta naseljenost v osrčju porečja, 
prebivalstvo tega območja pa ima hkrati najvišji življenjski standard. V 
Celju sta namreč osredotočeni kar dve tretjini vsega prebivalstva občine in 
dobra petina vseh v porečju, medtem ko v Spodnji Savinjski dolini živita 
že dve petini vseh prebivalcev Posavinja, čeprav dolina ne obsega niti 
desetine tega ozemlja. V teh, za oskrbo z vodo najbolj problematičnih 
občinah (celjski, žalski, velenjski) živijo kar tri četrtine vseh v porečju, 
porabijo pa več kot štiri petine vse pitne vode, skupaj z industrijsko vodo 
pa še več. Namakalna voda pri tem niti ni všteta, njena poraba pa je 
neprimerno večja od pitne. Skratka, v teh treh občinah je, razen nekaj 
odstotkov, osredotočena tako rekoč vsa poraba pitne vode. Drugič, vse tri 
občine so tudi najbolj urbanizirane in zaradi tega toliko bolj žejne. In 
tretjič, vse tri so tudi najbolj industrializirane, žalska pa je hkrati tudi 
kmetijsko zelo intenzivna. Zato ne preseneča, da bo velike potrebe po 
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pitni vodi čedalje težje zagotoviti. Poglavitni vzrok za to, kakor že 
omenjeno, pa ni prešibka vodnatost, temveč onesnaževanje lastne vode, le-
to pa je poleg tekočih voda zajelo tudi podtalnico. Najbolj onesnažena ni 
le tam, kjer je najbližja in naravno najustreznejša, temveč tudi tam, kjer 
je je največ, namreč v prodnem zasipu Spodnje Savinjske doline. Zato 
osrčje Posavinja ni na prvem mestu le po porabi pitne vode, temveč še 
bolj po njenem onesnaževanju. Nesorazmerje med osrčjem porečja in 
njegovim obrobjem je zato več kot očitno tudi vir njegove ekološke 
nestabilnosti. 

Oskrba s pitno vodo v žalski občini 

S tega vidika je zelo značilna žalska občina, ki poleg obrobja obsega do-
mala celotno Spodnjo Savinjsko dolino in s tem osrčje porečja. V njeni 
tradicionalni oskrbi s pitno vodo je bila večina vodnjakov, to pa je zaradi 
splošno razširjene in razmeroma plitve talne vode na dolinskem dnu tudi 
razumljivo. Še v začetku sedemdesetih let je vodnjake uporabljala skoraj 
sedmina vseh gospodinjstev (14%), vodo pa so črpala iz več kot 1.300 
vodnjakov. Z napol opuščenimi in temi, ki so jih uporabljali za hišne 
vodovode, jih je bilo več kot pet tisoč. Vrtanih (zabitih) vodnjakov je pri-
bližno toliko kot kopanih, saj je podobno tudi razmerje med prodnimi in 
ilovnatimi površinami v dolinskem dnu. 

Savinjski vodnjaki so imeli pomembnejšo vlogo, kakor bi jim jo pripisali 
na prvi pogled. A ne le zato, ker med tradicionalnimi oblikami predstav-
ljajo najustreznejši način za oskrbo z vodo, ampak tudi zato, ker so jih 
zlasti po prvi svetovni vojni opremljali z ročnimi črpalkami. To je bila pr-
va posodobitev. Po drugi svetovni vojni pa so jih opremljali tudi s hidro-
fori in jih tako preurejali za hišne vodovode. To je bila druga posodobitev. 
V tem je tudi vzrok, da Spodnje Savinjske doline ovodovodenje ni zajelo 
že prej in da se je tudi širilo počasneje, kakor bi po gospodarskem in 
splošnem razvoju doline pričakovali. Zaradi tega je bilo ovodovodenje v 
njej postopnejše oziroma zložnejše, ko so prejšnjo, razmeroma ustrezno 
obliko oskrbe z vodo zamenjali z ustreznejšo vodovodno. Še zlasti, ker se 
vodnjakom tudi po ovodovodenju niso povsem odrekli. Marsikje jih 
namreč še uporabljajo, bodisi za pranje, za napajanje živine, za zalivanje 
vrtov ipd. 

Naslednja značilnost žalske oskrbe z vodo je ta, da v občini ni skupnega 
vodovoda, temveč jih je več. Na dolinskem dnu so trije oziroma štirje, na 
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obrobju pa jih je še več. V ravnini sta dva večja, ki sta se sčasoma precej 
razrasla. Žalski vodovod oskrbuje z vodo Žalsko polje (t.j. vzhodni del 
doline), taborsko-polzelski pa zahodni del doline. Do njunega povezovanja 
še ni prišlo, še manj do skupnega občinskega vodovoda. Za kaj takega je 
Žalec očitno prešibko občinsko središče, čeprav živi v njem približno 
5.500 prebivalcev, kar pa je komaj sedmina (14%) vsega prebivalstva 
občine. S Celjem ali Velenjem se ne more primerjati niti po velikosti niti 
po centralnosti, kajti v obeh mestih živi večina prebivalstva občine 
(približno dve tretjini). Kljub temu bi v Spodnji Savinjski dolini pričakovali 
skupen regionalni vodovod, kakršnega imajo marsikatere pokrajinsko sicer 
veliko razsežnejše, bolj razčlenjene in gospodarsko manj razvite občine, 
kakor je žalska. 

V žalski občini je več vodovodov tudi zaradi tega, ker so si posamezni 
vodovodi poiskali na svojem obrobju najbližji, čeprav manjši vodni vir. In 
četudi ti viri niti niso tako blizu - od dolinskega dna so namreč oddaljeni 
tudi po nekaj kilometrov - imajo vendarle prednost pred talno vodo v 
dolini sami, na katero so se le deloma naslonili, čeprav je črpališče v Zg. 
Rojah vendarle osrednje. Omogočajo namreč gravitacijske vodnjake namesto 
črpalnih in očitno je to odločujoča prednost. Ker je Spodnja Savinjska 
dolina le delno odvisna od svoje talne vode, tudi odnos prebivalstva do 
nje ni tako skrben, kot če bi se nanjo opirali, kakor se opira sosednja 
celjska občina, predvsem Celje. Takšen odnos do talne vode je toliko 
pomembnejši zaradi zelo intenzivnega savinjskega kmetijstva, ki uporablja 
veliko mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev, to pa toliko bolj obremenjuje 
samočistilno sposobnost tal in talne vode. 

Drug žgoč pojav žalske občine so odplake. Njihovo zbiranje namreč za 
tako razvito pokrajino, kakor je Spodnja Savinjska dolina, vse preveč 
zaostaja, saj prvo ogrodje kanalizacijskega omrežja komaj nastaja 
(Srednjeročni..., 1986). Še bolj zaostaja čiščenje odpadne vode, kajti prvo 
skupno čistilno napravo z zmogljivostjo 130.000 PE (to je nekajkrat več 
od števila prebivalcev in o onesnaževanju vode veliko pove) so zgradili šele 
napol. Postavili so jo blizu Savinje pod Kasazami na spodnjem, odtočnem 
delu občine in doline. Čiščenje odpadnih voda toliko bolj zaostaja glede na 
intenzivno onesnaževanje vode v tej pokrajini. Predvsem pa je nadvse 
kočljivo zaradi podtalnice, ki je za sosednjo celjsko občino vir pitne vode. 

Oskrba z vodo je v žalski občini neproblematična kvečjemu z njenega 
vidika, kajti njeni vodni viri so povečini na varnejšem obrobju. Dvomljivo 
neproblematična pa je zanjo tudi druga stran oskrbe z vodo, namreč odva-
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janje in čiščenje odpadnih voda, sicer prepuščeno samočistilni sposobnosti 
prepustnih tal, v katera prenikajo odplake iz neštetih hišnih kanalizacij 
(greznic in ponikovalnic) ter kmečkih gnojišč. Razumljivo je, da sosednji 
celjski občini takšna "komunala" ne ustreza. 

Spodnja Savinjska dolina se, žal, ni mogla izogniti usodi drugih naših 
prodnih ravnin, na katerih je onesnaževanje talne vode prav tako živo. 
Čeprav je industrijsko onesnaževanje morda manjše kakor na Dravskem, 
Sorškem ali Ljubljanskem polju, je zato večje kmetijsko onesnaževanje, saj 
je Spodnja Savinjska dolina med našimi naj intenzivnejšimi kmetijskimi 
pokrajinami, če ne zaradi hmelja celo naj intenzivnejša. Onesnaževanje je 
največje tudi zaradi plitvejše talne vode in zaradi večjega deleža aluvialnih 
tal, ki podtalnico najmanj varujejo. Na srečo pa je spodnja podtalnica 
zaradi vmesne, manj prepustne plasti bolj zaščitena, a zlasti nitratov je v 
njej na splošno le preveč (Vpliv porabnikov..., 1992). 

Kot vir urbanega onesnaževanja ima Celje v Spodnji Savinjski dolini ugod-
no lego, saj leži v spodnjem, odtočnem delu doline. To je povsem 
nasprotno npr. Kranju na zgornji strani Kranjsko-Sorškega polja in njegove 
podtalnice, ki jo neposredno obremenjuje in ogroža. Podobno lego na 
Dravskem polju ima tudi Maribor (slika 12). Ko bi bilo tudi Celje v takšni 
legi, bi bila podtalnica Spodnje Savinjske doline za vodni vir morda sploh 
neuporabna. Toda urbano onesnaževanje je zaradi zgoščenosti s 
kanalizacijo laže obvladati kakor kmetijsko, saj je le-to razpršeno prek 
vsega dolinskega dna, takorekoč nad celotno talno vodo. Prav zaradi tega 
postaja tovrstna problematika Spodnje Savinjske doline oziroma žalske in 
celjske občine, toliko zagatnejša. 

Po oskrbi z vodo je Maribor v primerjavi s Celjem na boljšem, čeprav se 
prav tako naslanja na talno vodo, vendar na zgornjem koncu Dravskega 
polja in hkrati nad mestom. Celje jo sicer prav tako črpa nad mestom, 
vendar na spodnji strani Celjskega polja (če Spodnjo Savinjsko dolino 
označimo na podoben način, kakor označujemo nekatere druge prodne 
ravnine). Podobno lego kot Maribor ima Kranj, saj se je prav tako name-
stil na zgornjo stran Kranjsko-Sorškega polja. Obe mesti talno vodo sicer 
onesnažujeta, je pa ne uporabljata. In ker od nje pod mestom nista od-
visni, je njun odnos do nje seveda manj skrben, pravzaprav je brezbrižen. 
Če bo Ljubljana posegla po vodnem viru Sorškega polja, kakor je predvi-
deno (Breznik, 1990), se bo znašla v podobnem položaju, kakor je Celje v 
odnosu do podtalnice Celjskega polja in njenega ekološkega (pre)obre-
menjevanja že danes. 
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Vprašanje talne vode v Spodnji Savinjski dolini je toliko pomembnejše, ker 

so hidrogeološke raziskave zadnjih let dognale (Študija možnosti..., 1991), 

da bi se nanjo lahko s pridom oprla ne le prihodnja oskrba z vodo za 

Celje, temveč tudi za širše območje. Lahko bi postala opora skupnemu, 

regionalnemu vodovodu, ki naj bi iz žalske občine segel ne le v celjsko, 

temveč tudi v šentjursko. Zaradi nerazvitosti naj bi ta sicer rabila manj 

kot desetino na novo zajetih vodnih virov. Te bi zato povečini rabili pred-

vsem v Celju in celjski občini. Pobudnik regionalnega vodovoda je po-

temtakem Celje kot daleč največji porabnik pitne vode v celotni regiji. 

Nove vire naj bi zajeli v srednjem delu Spodnje Savinjske doline, zdajšnja 

črpališča celjskega vodovoda pa so v spodnjem delu, še v okviru celjske 

občine, čeprav že tik ob žalski. Nova zajetja naj bi bila med Vrbjem, 

Šempetrom in Latkovo vasjo. Kakor so pokazale raziskave (Študija 

možnosti..., 1991), bo talno vodo mogoče okrepiti z umetnim prenikanjem 

savinjske (rečne) vode v prodna tla. 

Še velikopoteznejši je variantni načrt (Dolgoročna preskrba..., 1988), po 

katerem talne vode ne bi črpali v srednjem delu Spodnje Savinjske doline, 

temveč v Gornji, precej višje ob Savinji, približno 40 km od Celja (pri 

Varpolju oziroma Homcu). Poleg žalske, celjske in šentjurske občine naj bi 

z njo deloma oskrbovali tudi mozirsko občino, predvsem njeno občinsko 

središče in deloma tudi velenjsko. Ta sicer ima svoje vire, a potrebuje 

zaradi razvitosti precej vode (Študij dolgoročne..., 1987). 

Poseganje po pitni vodi v Gornjo Savinjsko dolino odpira v dosedanji 

zasnovi oskrbe z vodo nove razsežnosti in pomembnejše od prostorskih so 

načelne. Ne gre le za velikopoteznost, vsaj za naše razmere, saj bodo vodo 

napeljali več deset kilometrov daleč, ne le iz sosednje, temveč še bolj od-

daljene pokrajine in ne le v Spodnjo Savinjsko dolino, temveč v še bolj 

oddaljeno Voglajnsko pokrajino. Takšen pristop ima nedvomno več 

pomenov, ki so si tudi načelno nasprotni. Zato bi jih kazalo pretresti ne 

le s tehničnega, hidrološkega ali ekonomskega vidika, temveč tudi eko-

loškega in pokrajinskega sploh. Še prej pa si oglejmo celjsko problematiko 

oskrbe z vodo. 

Oskrba z vodo v celjski občini 

V primerjavi z žalsko občino je problematika oskrbe z vodo v celjski 

občini precej drugačna in tudi bolj žgoča. Celjski mestni vodovod je 
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namreč hkrati tudi občinski, saj oskrbuje z vodo večino občine. Ta je 

namreč manjša, lahko bi rekli mestna, saj gre pravzaprav za Celje s širšo 

okolico. V njem živita skoraj dve tretjini vsega prebivalstva občine, z rav-

ninsko okolico vred pa več kot tri četrtine. Velika večina porabe vode je 

tako osredotočena v Celju, ki ni le občinsko središče, temveč tudi regijsko, 

saj je tretje največje mesto Slovenije (približno 42.000 preb.). 

Nagla razvojna rast mesta je skupaj z industrijo potrebovala čedalje več 

pitne vode. Že prvi mestni vodovod (1908) je ob Hudinji navzgor posegel 

približno 14 km daleč v kraške izvire (nad Socko pod Stenico). Med 

drugo svetovno vojno so vodovod razširili s sicer bližnjo (4 km), a nižjo 

talno vodo v Spodnji Savinjski dolini v Medlogu. Prvi viri omogočajo gravi-

tacijski vodovod, drugi le črpalnega. Po drugi vojni pa so morali ene in 

druge vire v okolici še večkrat širiti in posegli so tudi v Hudinjo severno 

od Vitanja. Medloško črpališče talne vode so v zadnjem času sicer uspešno 

širili z novimi vodnjaki, vendar pa se je njihov položaj medtem precej 

spremenil. 

Hidrogeološke raziskave (Študija možnosti..., 1991) so sicer potrdile večjo 

zmogljivost savinjske podtalnice (slika 13) in prvemu črpališču blizu Savin-

je so se lahko pridružila nova, ki potekajo prek dolinskega dna, prečno 

na celotni tok talne vode. To je seveda omogočilo črpanje precej večjih 

količin pitne vode. Drugače pa je z njeno kakovostjo, ki se je že več let 

slabšala zaradi čedalje večjega onesnaževanja okolja v celotni Spodnji Sa-

vinjski dolini, zlasti zaradi čedalje intenzivnega kmetijstva. Pri oskrbi Celja 

z vodo se tako srečujejo z novimi težavami, ne le zaradi količin pitne 

vode kot doslej, temveč tudi zaradi njene (ne)kakovosti (Vpliv porab-

nikov..., 1992). 

V tem je Spodnja Savinjska dolina podobna drugim našim prodnim ravni-

nam, npr. Dravskemu, Ptujskemu, Sorškemu ali Ljubljanskemu polju. Od 

teh je Celjsko polje pravzaprav na slabšem. Ne le zato, ker je manjše, 

temveč tudi zaradi tanjšega prodnega zasipa, ki ga sestavlja, saj ni nikjer 

debelejši od 20 m, pa še to v razmeroma ožji progi (Hidrogeologija..., 

1972). Manjše so zato zaloge talne vode (statične in dinamične) in se ne 

morejo meriti z zalogami na Ljubljanskem polju. Te oskrbujejo neprimerno 

večje mesto od Celja, čeprav danes ne več v celoti. V Spodnji Savinjski 

dolini pa je talne vode kljub vsemu temu toliko, da bi lahko občutno 

okrepila ne le celjski vodovod, temveč tudi regionalnega, če bi njeno talno 

vodo v celoti uporabili. Seveda ne le v spodnjem delu doline kot doslej, 

temveč tudi v osrednjem (med Vrbjem, Šempetrom in Latkovo vasjo), in 
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še zlasti, če bi jo okrepili s Savinjo, umetno prenikajočo v prodna da 

(Dolgoročna preskrba..., 1988). 

9 . 8 7 6 . 0 1 1 m 3 / l e t o ali 3 1 3 l / s 

Slika 15: Poraba pitne vode v celjski občini leta 1985 

1 6 . 9 9 8 . 4 0 7 m 3 / l e t o ali 5 3 9 l / s 

Slika 16: Predvidena poraba pitne vode v celjski občini leta 2015 
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Očitno je, da postaja oskrba z vodo čedalje zahtevnejša tudi v Spodnji 

Savinjski dolini in v večjem delu Posavinja sploh, vključno s šentjursko in 

velenjsko občino. Zato ne presenečajo načrti vodne skupnosti Savinja -

Sotla. Ti namreč oskrbe z vodo ne obravnavajo v okviru posameznih 

občin, temveč širše, velikopoteznejše in dolgoročnejše. Tako so nastali tudi 

načrti za oskrbo s pitno vodo za prihodnjih dvajset let, torej ne le za 

konec tega tisočletja, temveč tudi za začetek naslednjega. Z njimi naj bi 

zagotovili ustrezno vodno oskrbo ne le v Celju oziroma Spodnji Savinjski 

dolini, torej žalski in celjski občini, temveč tudi v sosednji šentjurski, de-

loma pa tudi v velenjski in mozirski občini. Posamezni deli porečja so 

namreč različno vodnati, šentjurska občina pa je že sestavni del sušnejšega 

subpanonskega obrobja. Zaradi tega so tudi začeli iskati nove vodne vire, 

ki naj bi zadoščali, poleg sedanjih seveda, za oblikovanje regionalnega 

vodovoda, torej za širše območje. Ta naj bi po najširši različici poleg 

omenjenih občin oskrboval tudi mozirsko in velenjsko in s tem velik del 

Posavinja. Ob strani naj bi ostala le občina Laško v spodnjem delu 

porečja, saj ta pri oskrbi z vodo še ne čuti tolikšnih težav kot druge. 

Zakaj je laška občina izostala pri teh načrtih? Bržkone zato, ker je zaradi 

hribovitosti njena naselbinska struktura precej razdrobljena. In tako 

občino, čeprav ni velika (250 km2), sestavlja več kot sto manjših in med 

seboj ne najbolj povezanih naselij (sk. 107). Občinsko središče je integra-

tivno prešibko, saj je v njem manj kot petina vsega prebivalstva občine 

(približno 3.600 preb.). Značilna je zato vrsta lokalnih vodovodov in tudi 

težave z vodo so povečini lokalne. V Laškem je vodna oskrba sicer 

zadovoljiva (deloma tudi po zaslugi pivovarne), mestni vodovod pa kljub 

temu nima podlage, da bi prerasel v širšega. 

Sklep 

Tovrstna obravnava oskrbe z vodo seveda predstavlja občutno drugačna 

izhodišča od dosedanjih, ki so bila doslej preveč lokalna oziroma razdrob-

ljena. Da se pri oskrbi z vodo uveljavljajo širši vidiki, je razumljivo, saj 

so hidrološko zaokrožena območja, kakršna so porečja, veliko ustreznejši 

okvir od upravno teritorialnih enot, čeprav so zdajšnje občine razmeroma 

velike in tudi hidrografsko povečini precej zaokrožene. Zato je pravzaprav 

škoda, da novi načrti ne obsegajo celotnega porečja, saj je s tega vidika 

laže in tehtneje vrednotiti pomen posameznih vodnih virov. Ne bi pa pre-

senetilo, ko bi načrti obravnavali prihodnjo oskrbo z vodo ne le v celot-

nem porečju, temveč celo na celotnem območju vodne skupnosti Savinja -
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So tla. Poleg Posavinja obsega to tudi večino osrednjega dela Posotelja 

(šmarsko občino). To je že docela na subpanonskem obrobju in je zaradi 

tega hidrološko in po oskrbi z vodo drugačno ter savinjski regiji po svoje 

tudi komplementarno. Gre za regijo, ki jo Ilešič (1979) označuje kot 

Savinjsko - Sotelsko. 

Obravnava prihodnje oskrbe z vodo skoraj na celotnem porečju Savinje je 

nedvomno ustreznejša kakor po posameznih občinah. Še zlasti, če gre za 

Spodnjo Savinjsko dolino, pravzaprav Celjsko kotlino, kot osrčje porečja. 

Nič manj pa ni širši vidik pomemben zaradi drugega dela "oskrbe z vodo", 

namreč zaradi odpadnih voda in njihovega čiščenja. 

Na nakazano velikopotezno obravnavo oskrbe z vodo je seveda mogoče 

gledati z različnih vidikov, ki si lahko docela nasprotujejo. V dosedanjih 

študijah izoblikovani načrti pomenijo namreč težnjo, da osrčje porečja 

prepuščamo onesnaževanju, čisto vodo pa iščemo in jo črpamo na obrobju 

porečja, torej v čedalje bolj oddaljenih in čedalje višjih krajih, skratka v 

povirjih. S tem bi nastala sicer zelo jasna funkcijska razčlenitev porečja in 

temu ustrezna tudi regionalizacija, ki zaradi prostorske razdelitve na oskr-

bo z vodo niti ne bi bila navzkrižna, vendar je vprašanje, ali je takšno 

reševanje sploh perspektivno. Do česa bi namreč pripeljalo, če bi ga 

dosledno uresničevali? 

Nazoren primer je bržkone že Celje, ki ima nedvomno dovolj vode tako 

rekoč že v najbližji okolici, če že ne v samem mestu, saj se vode, takšne 

ali drugačne, vanj dobesedno stekajo. Ima jih prej preveč, kakor premalo, 

spomnimo se le celjskih poplav. Kljub temu je moralo Celje pitno vodo 

napeljati od drugod. Bodisi iz spodnjega dela Celjskega polja, bodisi iz 

srednjega ali celo zgornjega dela Hudinje, zdaj pa nove vire iščejo bodisi v 

srednjem delu Spodnje Savinjske doline ali pa celo v še bolj oddaljeni 

Gornji Savinjski dolini. Najprej torej 4 km daleč, nato 15 km in 18 km, 

zatem skoraj 20 km, kmalu pa 40 km. Kje se bo končalo? Pri vsem tem 

je nelogično, da vodo napeljujemo vzdolž Savinje, ob vodnem toku 

navzdol, ko pa že sama teče v tej smeri in jo reka prinaša celo v samo 

Celje. Bržkone je takšna zasnova oskrbe z vodo ne le sporna, temveč tudi 

neperspektivna. Zlahka si namreč predstavljamo, da bo talna voda tudi v 

Gornji Savinjski dolini čez čas doživela podobno usodo, kakor jo danes 

doživlja v Spodnji. Stvari se bodo očitno ponovile in poseči bo treba po 

novih, bolj oddaljenih izvirih in slednjič po najvišjih povirnih delih 

Savinjskih Alp, kjer pa vode ne bo dovolj. 



88 Savinjska 

Pri oskrbi z vodo očitno ne bi smeli prezreti druge strani in začeti le pri 

čisti vodi, temveč tudi pri že uporabljeni, onesnaženi. Torej pri eni in 

drugi hkrati. Saj očitno ne preostaja drugega, kakor se spoprijeti s 

čiščenjem odpadnih voda, kjerkoli nastajajo in s tem ohranjati čiste vode 

tudi v osrčju porečja, čim bliže porabi. Perspektivni načrti glede oskrbe z 

vodo nujno vsebujejo zato tudi načrte za zbiranje in čiščenje že uporab-

ljene vode ter obravnavajo hkrati vodovodno in kanalizacijsko omrežje, 

vključno s čistilnimi napravami. Perspektivna oskrba z vodo tvori torej 

obojestransko celoto. V Posavinju, in Sloveniji sploh, je razkorak med eno 

in drugo stranjo, žal, vse prevelik, saj drugi del časovno zaostaja za prvim 

za dve ali celo za tri desetletja. 

Hvalevredno je, da omenjeni načrti tudi za osrčje Posavinja že 

predvidevajo in tudi računajo na manjše povečanje porabe pitne vode kot 

doslej, zlasti od tiste v sedemdesetih in osemdesetih letih. Tedaj je namreč 

poraba naraščala za več kot 2,5% letno. To nedvomno odraža tako 

ekonomska kot ekološka spoznanja, po katerih se nekatere razvite dežele 

že ravnajo, npr. Švedska že v zadnjih dveh desetletjih (Falkenmark, 1977). 

Pri nas je bila dosedanja rast iz različnih razlogov vseskozi prevelika in 

poraba vode potratna. 

Med potratnost nedvomno sodi tudi praksa zadnjih dveh, treh desetletij, 

ko industrija uporablja vse preveč čiste pitne vode, tudi neposredno iz 

javnega vodovodnega omrežja, vendar ne le za surovino - pri tem je čista 

voda nujna - temveč tudi za tehnološke namene, za katere takšna voda 

sploh ni potrebna. Tudi v Celju je industrijska poraba pitne vode občutno 

prevelika, to pa je med drugim prehitro povzročilo pomanjkanje pitne 

vode in iskanje novih virov. Delež v industriji porabljene pitne vode 

(24,5% leta 1985) ni dosti manjši od deleža v gospodinjstvih porabljene 

(30,3%). Pri tem pa industrija porabi vsaj za 11% več pitne vode kot bi 

bilo to potrebno (Preskrba s pitno vodo..., 1985). 

Druga potratnost je pomankljivo vzdrževanje in obnavljanje vodovodnega 

omrežja, saj se vse preveč vode izgublja v tla. Zgovoren je podatek, da se 

v celjskem vodovodnem sistemu izgublja 30% vse vode. Ta delež je pre-

velik, saj ga v naprednih deželah potiskajo vsaj pod 20% vse zajete vode, 

čeprav je tudi to še vedno veliko. V celjskem vodovodu je delež izgubljene 

vode enak deležu porabljene deležem v gospodinjstvih (Preskrba s pitno 

vodo..., 1985). 
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Potratno je tudi splošno ravnanje s pitno vodo, ki je zato tudi premalo 

gospodarno, vključno s komunalno oziroma gospodinjsko rabo. Še vse 

preveč je v ospredju težnja po novih količinah pitne vode in njeni dose-

danji potratni rabi, kakor pa po zmerni, skrbni in varčni rabi že doslej 

zajetih količin. 

V tem pogledu je raba pitne vode v Posavinju, zlasti v njegovem osrčju, 

vse preveč ekstenzivna. Opravka imamo celo z dvema nasprotnima proce-

soma: na eni strani s potratno rabo, na drugi pa pomanjkljivo. Visoka 

dnevna poraba vode, računana na osebo, ni več merilo za doseženo razvoj-

no stopnjo in tudi ne za visok standard. Pravzaprav je to le do določene 

vrednosti. Nazoren primer je Švedska (Falkenmark, 1977), saj se je od 

sredine šestdesetih let poraba pitne vode tam ne le umirila, temveč je 

začela celo pojemati (slika 17). 

Slika 17: Predvidena in dejanska poraba vode na Švedskem 
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Prispevek k poznavanju specifičnih odtokov v porečju 
Savinje 
(Marjan BAT 9) 

Za Slovenijo specifični odtoki, za homogeno obdobje, še niso bili sistema-

tično zbrani, obdelani in kartografsko prikazani. V hidroloških študijah 

porečij (Arhiv HMZ) so bili objavljeni iz pretokov izvedeni podatki, ki pa 

se nanašajo na različna obdobja. Bidovec (1962) je objavil karto Srednjih 

specifičnih odtokov rek alpskega področja (obdobje ni navedeno), na 

porečju Save Dolinke in Save Bohinjke pa je bila preizkušena metodologija 

za določanje vodne bilance (Pristov & Kolbezen s sodelavci, 1984; Škerjanc 

& sodelavci, 1986), v kateri so specifični odtoki usklajeni z ostalima 

členoma bilančne enačbe (padavine /P/ = odtok /D/ + evapotranspiracija 

/E/). 

Kljub solidni osnovi (meteorološke in hidrološke meritve za obdobje 1961-

90 itd.) vodne bilance za Slovenijo še nekaj časa ne bo. Zato smo za 

okvirni prikaz odtočnih razmer izdelali pregledne slike specifičnih odtokov 

za srednje (sQsr), nizke (Qnp) in visoke vode (Qvk). Razvodnice in površine 

porečij (hidroloških zaledij vodomernih postaj) so bile določene na oro-

hidrografskih kartah 1:25.000 (Geodetski zavod Slovenije), iz letnih pregle-

dov pa smo povzeli podatke o pretokih (Arhiv HMZ; zaenkrat samo 

obdobje 1981-90). Iz njih izvedene specifične odtoke smo pripisali 

geometrično določenim središčem porečij izbranih vodomernih postaj (na 

karti 1:400.000). Potek izolinij smo določili s programskim paketom 

IDRISI (modul INTERPOL; IDRISI, 1990). Predstavitev razmer v porečju 

Savinje temelji na izsekih teh kart. 

Za celotno Slovenijo smo uporabili podatke za okoli 90 vodomernih 

postaj. V porečju Savinje so bile upoštevane naslednje: Solčava, Nazarje, 

Celje, Laško (Savinja), Kraše (Dreta), Šoštanj, Rečica (Paka), Dolenja vas 

(Bolska), Leveč (Ložnica), Celje (Voglajna), Škofja vas (Hudinja). Ker IDRISI 

pri interpolaciji vmesnih vrednosti upošteva podatke za najmanj 4 oziroma 

največ 8 točk v okolici, se v poteku izolinij specifičnega odtoka kaže tudi 

vpliv vodomernih postaj v porečjih Meže (Črna, Podklanec, Otiški Vrh), 

Mislinje (Otiški Vrh), Dravinje (Zreče, Draža vas, Makole), Sotle in Bistrice 

Q 
Mag. geogr., Hidrometeorološki zavod Slovenije, Vojkova lb, Ljubljana 
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(Rakovec, Žagaj), Save (Čatež, Radeče, Litija), Race (Podrečje), Kamniške 

Bistrice (Kamnik) in Kokre (Kokra). 

Priložene slike so pregledne, vendar za praktično uporabo (določanje 

pretokov na manjših vodotokih - F < 10 km2) niso primerne, saj 

zaenkrat pri določanju poteka izolinij nismo upoštevali razporeditve 

padavin in dejavnikov, ki modificirajo odtočne razmere (nadmorska višina, 

geološka zgradba, raba tal itd.). 

Specifični odtoki srednjih voda (sQsr) 

Specifični odtoki srednjih voda (sQsr) so prikazani na sliki 18. Nekoliko 

presenetljivo najvišje vrednosti ne nastopajo v povirju Savinje, temveč med 

Menino in Podvolovljekom. Deloma je vzrok temu v sami metodi, po kateri 

smo specifične odtoke pripisali geometričnim središčem vodozbirnih zaledij. 

Pri interpolaciji se upoštevajo razlike med njimi, ne pa tudi v njihovih 

mejah. Tako dobimo sliko, ki je zglajena, hkrati pa je potek izolinij lahko 

zamaknjen. Kljub tej pomanjkljivosti so odstopanja glede na padavinsko 

karto (Povprečne letne višine padavin za obdobje 1956-1975, Arhiv 

HMZ)10, po kateri je najbolj namočen greben Kamniško-Savinjskih Alp od 

Grintovcev proti Raduhi, prevelika. Do takih razlik gotovo ne prihaja 

zaradi različnih obdobij. Tudi starejši podatki (Hidrološki elaborat Savinje, 

1960) izkazujejo porast specifičnih odtokov po Savinji dolvodno do Luč, 

kar naj bi bilo posledica podzemnega pretakanja v produ in apnencu 

(op.c., str.6). Po teh podatkih so največji specifični odtoki v porečju 

Lučnice, po naši sliki pa ima najvišje odtoke v Posavinju Dreta. Od tu se 

odtoki dolvodno ob Savinji do Mozirja hitro, potem pa počasneje 

zmanjšujejo. Zahodni del Spodnje Savinjske doline ima celo nekaj višje 

odtoke kot njeno severno obrobje. Ob Paki in Hudinji navzgor se specifični 

odtok najprej manjša, doseže najnižje vrednosti v Posavinju, v podolju 

med Šaleško dolino in Vojnikom, nakar v povirjih, ob vznožju Pohorja, 

spet naraste. 

Povprečni specifični odtok za Slovenijo znaša po oceni 26 l/sek km2. 

Gledano s tega vidika, so odtoki v porečju Savinje blizu povprečju. 

Nadpovprečno visoke so vrednosti na območju Savinjskih Alp, ki pa imajo 

v okviru naših Alp najnižje odtoke. 

Padavinska karta v Vodnogospodarskih osnovah Slovenije (obdobje 1926-65; 

Ljubljana 1978) ima območje največjih letnih padavin pomaknjeno nekoliko proti JV, 

vendar tudi z njo ne moremo pojasniti tolikšnih razlik. 
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Večje odtoke kot "alpski" del Posavinja imajo tudi Dinarske kraške 

planote. Celjska kotlina ima podobne specifične odtoke kot Kranjsko-

Sorško polje in severni del Bistriške ravnine ter nekaj večje od 

Ljubljanskega polja. 

Specifični odtoki nizkih voda (Qnp ) 

Specifični odtoki nizkih voda (Qnp) so prikazani na sliki 19. Ker na posta-

jah brez limnigrafov ni dnevnih minimalnih konic (Qnk), je upoštevan naj-

nižji dnevni povpreček za obdobje 1981 - 90. Običajno so razlike med 

Qnk in Qnp zanemarljive. Za obravnavo ekstremnih vrednosti je opazovalno 

obdobje še posebej kratko. Tako so statistično določene povratne dobe 

upoštevanih pretokov različne (tabela 31 - postaje, ki nimajo obdobne sta-

tistike so brez podatka o povratni dobi), kar je treba pri analizi poteka 

izolinij upoštevati. Ob suši leta 1992 so bili na Savinji v Celju in Laškem 

ter na Dreti, Ložnici, Voglajni in Hudinji že zabeleženi nižji pretoki. Letos 

so bili nižji pretoki sredi avgusta na Savinji v Nazarjah in Laškem ter na 

Paki v Šoštanju. 

Tudi najnižji odtoki naraščajo v splošnem od JV proti SZ. Ponovno pa 

najvišje vrednosti ne nastopajo v povirju Savinje, ampak nekaj prej, v 

pasu od Črnivca mimo Ljubnega in preko Smrekovca. Povirje Savinje naj 

bi imelo ob nizkih vodah najnižje specifične odtoke v slovenskih Alpah. V 

kolikor res prihaja do podzemnega pretakanja skozi apnence in prod mi-

mo vodomernega profila v Solčavi, je to relativno najpomembnejše prav ob 

nizkih vodah. Za oceno dejanskega dogajanja pa ni dovolj zanesljivih po-

datkov o padavinah in kraški hidrologiji. 

Izolinije najnižjih odtokov najbolj odstopajo od generalnega poteka ob 

Bolski ter v pasu od JV roba Celjske kotline, preko Ponikovske panote, 

proti Velenju (po 2 1/sek km2). Sklenjeno se tako nizki odtoki začno šele 

na Kozjanskem. 

Glede na povprečni Qnp za Slovenijo (okoli 3 1/sek km2) imajo nad-

povprečne vrednosti le porečje Savinje od Mozirja navzgor, povirje Pake, 

Hudinje in Bolske (okoli 25% porečja Savinje; za Slovenijo znaša delež 

ozemlja z nadpovprečnim Qnp okoli 40%). Večji del Posavinja ima torej v 

okviru Slovenije ob nizkem vodnem stanju zelo nizke odtoke. 
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v.p. vodotok F sQ s r 9nn PD Qvk PD 

Solčava Savinja 63,7 32 2,4 1185 

Nazarje Savinja 457,3 35 6,0 <50 1389 >100* 

Celje Savinja 1189,2 26 3,8 1016 <100* 

Laško Savinja 1663,6 24 3,3 <20 845 >100* 

Kraše Dreta 100,6 38 3,9 <20 2346 50-100* 

Šoštanj Paka 131,2 19 0,8 <20 854 <50 

Rečica Paka 205,4 19 2,3 920 

Dolenja v. Bolska 169,5 21 1,6 50 1074 100 

Leveč Ložnica 64,9 23 1,2 1268 

Celje Voglajna 202,2 17 1,0 5 504 10 

Škofja v. Hudinja 156,5 15 2,2 558 

Tabela 31: Podatki vodomernih postaj 

v.p. - vodomerna postaja; 

F - površina vodozbirnega zaledja v km2; 

sQsr- specifični odtok obdobnega srednjega pretoka (sQsr - 1981-90) v 

1/sek km2; 

Qnp - specifični odtok obdobnega najnižjega povprečnega dnevnega pretoka 

(Qnp - 1981-90) v 1/sek km2; 

Qvk - specifični odtok obdobne visoke konice (Qvk - 1981-90) v 1/sek 

km2; 

PD - na osnovi obdobja 1961 - 90 izračunane povratne dobe v letih; 

* - Kolbezen, 1991. 

Specifični odtoki visokih voda (Qvk) 

Prikazani so na sliki 20. Na račun izjemnih padavin in odtokov v letu 

1990 imajo upoštevane konice (Qvk), za velik del Posavinja, dolgo povratno 

dobo (tabela 31). Ne velja pa to za celo porečje (npr. Voglajna). Tudi za 

izolinije Qvk z gotovostjo lahko trdimo, da so pod močnim vplivom enega 

samega, izjemnega dogodka, ki ni imel enake intenzitete v celotnem 

porečju (Ujma, 1991). 

Najvišji specifični odtoki so med Zadrečko dolino, Podvolovljekom ter 

Savinjo od Luč do Radmirja. Tam so bili tudi učinki ujme najsilovitejši 

(Meze, 1991; Kladnik, 1991). Od tu se specifični odtoki hitro zmanjšujejo 

v vseh smereh, še najpočasneje proti povirju Savinje. 



POREČJE SAVINJE 
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Kljub temu pa so večinoma tudi za ta del značilni enaki odtoki kot za 

desno stran porečja srednjega toka Savinje med Nazarji in Šempetrom, 

vključno s porečjem Bolske. 

Z izjemo vodozbirnih zaledij Voglajne in Savinje pod Laškim, spada 

porečje Savinje k tisti tretjini Slovenije, ki ima nad 700 l/sek km2 (to 

je povprečje za obdobje 1981-90). Tako visoki odtoki kot v porečju Drete 

(v.p. Kraše) so v preteklem desetletju nastopili samo v Zg. Posočju (Kanin 

- v.p. na Učji in Koritnici; v povirju Idrijce - v.p. Podroteja) in v povirju 

Poljanske Sore (v.p. Žiri). Čeprav so bili ob poplavi leta 1990 tudi na 

Meži in Savi pod Šentjakobom izmerjeni pretoki s povratno dobo nad 50 

let (Kolbezen, 1991), so izolinije prav v porečju Savinje pomaknjene najdlje 

proti vzhodu. 

Na vseh treh slikah so največji odtoki JV od povirja Savinje (porečje nad 

Iglo). Nedokazan kraški pretok najbrž ne more biti edino pojasnilo za to. 

Vsiljuje se nam domneva, da prejme ozemlje v zavetju Grintavcev, 

Dleskovške planote in Raduhe tudi manj padavin. Z dežemerno postajo v 

Solčavi te predpostavke ne moremo ne potrditi in ne zavreči. 

Sklep 

V prihodnje bo potrebno pri podrobnejši obravnavi tematike upoštevati 

predvsem padavine in nadmorske višine ter zbrati hidrološke podatke za 

reprezentativnejše obdobje (1961-90). Kljub navedenim slabostim pa slike 

že dajejo okvirni pregled o razporeditvi specifičnih odtokov za srednje 

(sQsr), nizke (Qnp) in visoke (Qvfc) vode v porečju Savinje. Primerjava s 

Slovenijo kaže, da so vrednosti sQsr blizu povprečja, vrednosti Qnp so 

podpovprečne, odtoki visokih voda pa so nadpovprečni. Seveda pa bi bila 

trditev, da je Posavinje nadpovprečno izpostavljeno sušnosti (suši, pomanj-

kanju vode) na eni in veliki namočenosti (poplavam in drugim učinkom 

namočenosti) na drugi strani, preuranjena. Kolikor so dejanske razmere v 

resnici takšne, bi bilo v pokrajinski strukturi zanimivo poiskati vzroke 

zanje. 
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Kraški vodni viri na Savinjskem, njihov pomen in 
ogroženost 
(Janja KOGOVŠEK11, Andrej KRANJC12, Andrej MIHEVC13, 

Stanka ŠEBELA14) 

Brez vode ni življenja - a v civilizirani družbi pomeni dobra in zdrava 

pitna voda tudi osnovo za gospodarski razvoj, za zdravo in udobno 

življenje in za splošni napredek. Morda niso daleč časi, ko bodo "peneče 

zlato" - čisti gorski studenci in potoki tudi na Savinjskem pomembnejši od 

"zelenega zlata". Zato je toliko pomembnejše, da čim bolje poznamo zaloge 

vode, njihovo kvaliteto in ogroženost, da bo mogoče pravočasno in pravilno 

ukrepati za njihovo ohranitev. V Sloveniji, in tudi na Savinjskem, so v 

krasu naše najpomembnejše vodne zaloge in upamo, da bo naš prispevek 

pripomogel k njihovemu poznavanju, vrednotenju in ohranjanju. 

Savinjski kras - razprostranjenost in pregled 

Savinjski kras, kot ga kratko imenujemo za potrebe te študije, je kras v 

okviru občin Mozirje, Žalec, Celje in Laško (slika 21). Te občine skupaj 

obsegajo 1.230,13 km2 ozemlja (Savnik, 1976), od tega pa je 445,1 km2 

sveta na karbonatnih kamninah (apnenec, dolomit in mešano - menjavanje 

apnenca in dolomita), to je krasa. V okviru teh štirih občin predstavlja 

kras 36% ozemlja, kar je 5% vsega krasa na Slovenskem. Če računamo, 

da obsega kras 43% teritorija Slovenije, potem je Savinjsko razmeroma 

močno zakraselo ozemlje. 

Poleg dinarskega imamo v Sloveniji še alpski in osameli ali izolirani kras. 

Na Savinjskem sta zastopana dva tipa, alpski in osameli. Alpski kras ob-

sega 227 km2 (51%), osameli pa 218 km2 (49%) (tabela 32). 

Alpski kras obsega predvsem Savinjske Alpe (osrednjo verigo in Raduho) 

in tiste del Karavank (Olševa), ki je v okviru mozirske občine, Golte z 

22 Mag. kem., raziskovalka, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 

66230 Postojna 

Dr. geogr., raziskovalec, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 

66230 Postojna 
23 Mag. geogr., 

66230 Postojna 
24 Mag. geol., 

66230 Postojna 

13 Mag. geogr., raziskovalec, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 

2 

24 Mag. geol., raziskovalka, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 
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okolico ter Menino in Dobrovlje. Za te kraške predele je značilen dolinast 

in slemenast relief, kjer površinske kraške oblike, razen drobnih kot na 

primer škrapelj, žlebičev, ne pridejo do izraza. Izrazitejši kraški relief z 

zaprtimi kraškimi depresijami, vrtačami, slepimi ali suhimi dolinami je 

nastal na predalpskih planotah Golteh, Menini in Dobrovljah. 

Alpski kras 

apnenec do l omi t skupaj 

(v km 2 ) (v %) (v km 2 ) (v %) (v km 2 ) 

Savinjske Alpe (z Raduho in 

Olševo) 

85,4 69 39,0 31 124,4 

Golte (z okolico) 10,6 54 9,0 46 19,6 

Menina in Dobrovlje 69,0 83 13,7 17 82,7 

Alpski kras ves 165,0 73 61,7 27 226,7 

Osameli kras 

apnenec dolomit mešano skupaj 

(v km2) (v %) (v km2) (v %) (v km2) (v 

%) 

(v km2) 

Ponikovska planota 20,2 82 4,5 18 24,7 

Konjiško pogorje 9,0 38 14,9 62 23,9 

Mrzliško pogorje 28,7 28 44,7 45 27,3 27 100,7 

Kum-Kozjansko 10,3 15 56,7 82 2,1 3 69,1 

Osameli kras ves 68,2 31 120,8 55 29,4 14 218,4 

Savinjski kras 

apnenec dolomit mešano | skupaj 

(v km2) (v %) (v km2) (v %) (v km2) (v 

%) 

(v km2) 

Savinjski kras ves 233,2 52 182,5 41 29,4 7 | 445,1 

Tabela 32: Kras na Savinjskem 

Drugi izrazit tip krasa Savinjske - osameli kras, je nastal na manjših 

površinah karbonatnih kamenin, ter je vključen v fluvialni relief. Kjer voda 

z nekarbonatnih kamenin vteka v kras, lahko govorimo tudi o kontaktnem 

krasu. Večje enote tega krasa so Ponikovska planota, ki obsega 24,7 km2. 
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Planotasto površje ima izrazito uravnavo v višini okrog 400 m, manjši 

vrhovi pa se dvigujejo nad njo tudi za 100 m. Potoki z nekarbonatnega 

obrobja so planoto razrezali na več ločenih enot, to pa je omogočilo tudi 

nastanek ponikalnic, manjših slepih, suhih in zatrepnih dolin. Na planoti 

so na nekaterih mestih tudi manjša območja z vrtačami. V vzhodnem delu 

je nastala obsežna slepa dolina Ponikvice, ki ponika pri Lokah ter potem 

izvira v Jami Pekel kot Peklenščica. Ob jami je nastala velika zatrepna 

dolina, med ponori Ponikvice in njo pa obsežna suha dolina. Zatrepna 

dolina je nastala tudi pri izvirih iz Bezgečeve jame v boku doline Pirešice. 

Za osameli kras v Konjiškem pogorju, Mrzliškem pogorju ter na Kumu in 

Kozjanskem, ki obsega 193,7 km2 je značilna prevlada dolomita, strm, 

slemenast in grapast relief ter le malo površinskih ali podzemskih kraških 

pojavov. 

Geološke značilnosti Savinjskega krasa 

Litološke razmere 

Osnova za geološke razmere tega terena so bile osnovne geološke karte v 

merilu 1:100.000, in sicer listi Ravne na Koroškem (Mioč, Žnidarčič & 

Jerše, 1981), Slovenj Gradec (Mioč & Žnidarčič, 1976), Celje (Buser, 1977) 

in Ljubljana (Premru, 1982) ter tolmači k omenjenim geološkim kartam 

(Mioč, 1972, 1983; Buser, 1979 in Premru, 1980). Razmerje razprostra-

njenosti karbonatnih in nekarbonatnih kamnin je v Savinjski dolini pri-

bližno 1:1 (slika 21), kar pomeni velik pomen za varovanje vodnih virov 

predvsem zaradi nekontroliranega onesnaževanja karbonatnih (kraških) te-

renov. 

Na listu Ravne na Koroškem (Mioč & ost., 1981), ki pokriva severozahodni 

del Savinjske doline (slika 21), je najstarejši apnenec karbonske starosti 

(Cj). Najdemo ga ob državni meji z Avstrijo. Precejšen predel ozemlja pri-

pada masivnemu debeloskladovitemu apnencu (T2 3), ki doseže debelino do 

1400 m. Znotraj teh kamnin so manjša polja dolomita iste starosti ( T 2 J 3 ) . 

Triasne starosti je tudi masiven kristalast dolomit, svetlo siv apnenec in 

temno siv plastovit apnenec (cT21-anizij). Kamnine oligocenske starosti so 

na listu Ravne na Koroškem precej zastopane. Gornjegrajske sklade 

sestavlja med drugim tudi lapornati apnenec in apnenec (1012)-

Ozemlje Savinjske doline južno od Mozirja pripada listu Ljubljana 

(Premru, 1982). Tudi tu je največ kamnin triasne in oligocenske starosti. 
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Med triasnimi kamninami prevladujeta apnenec in dolomit (T 2 3 in T2+3 ) , 

katerih debelina je manj od 3000 metrov. Iz spodnje anizične stopnje 

(T21) sta apnenec in dolomit. Iz obdobja T21,2 so tudi vranski apnenci in 

roženec ter dolomit in roženec. Drugače iz tega obdobja prevladujejo skri-

lavci in peščenjaki, arenit, tuf, dobroveljski skladi, psevdoziljski skladi... 

Jugovzhodno od Vranskega so kamnine kredne starosti (K1 2). To je fliš, 

ki ga tvorijo glinasti skrilavec, lapor, peščenjak, breča, konglomerat, apne-

nec z rožencem (cenomanska stopnja). Oligocenske starosti (012) so 

andezitni in dacitni tufi, lapor, glinovec, tuf, redki pa so apnenci. Ob 

Savinji je precej kvartarnega proda in aluvija. 

Predel Savinjske doline severno od Žalca in Celja pokriva list Slovenj 

Gradec (Mioč & ost., 1972). Triasne karbonatne kamnine (kristalast apne-

nec in dolomit) so iz ladinijske stopnje (T22). Debelina teh plasti je do 

1000 m. Iz triasa imamo tudi dolomit (1T1-skitij) in siv plastnat dolomit 

(T21-anizij). Svetlosivemu in sivemu apnencu oligocenske starosti (012) 

pripada le manjše področje severozahodno od Dobrne. Precejšen del ozem-

lja pripada miocenu, vendar je le manjši del apnenčast. Južno od Celja 

prevladujejo kamnine iz miocena in manj iz triasa in oligocena. 

Na listu Celje so najstarejše kamnine iz permokarbona. Vzhodno od 

Tolstega vrha je menjavanje glinastega skrilavca, kremenovega peščenjaka 

in konglomerata s poredkimi vložki apnenca (C3), debelina teh plasti je 

več kot 100 m. Južno od Celja pa imamo menjavanje glinastega skrilavca, 

kremenovega peščenjaka in konglomerata (C,P), debelina teh plasti je več 

kot 1000 m. Na Tolstem vrhu (pri Kameni gori) imamo bel in svetlo siv 

apnenec ter menjavanje glinastega skrilavca in kremenovega peščenjaka s 

poredkimi vložki apnenca (rotnovetijska in trogkofelijska stopnja) P^ 2. 

Debeline od 100 do 1200 metrov je zgornje triasni ploščast dolomit z 

roženci (T32+3 ) . Iz anizija (T22) sta dolomit in apnenec (ponekod z 

roženci). V pasu južno od Celja je ladinske stopnje apnenec in dolomit z 

roženci, lapor, skrilavec, tuf in tufit. Psevdoziljski skladi so droba, glinast 

skrilavec, keratofirski tuf, apnenec. Anizijske stopnje (T^) je skladovit do-

lomit in ploščast apnenec z roženci ter pretežno masiven dolomit in 

masiven apnenec. Debelina teh plasti je 300-400 m. Skitijske stopnje je 

dolomit s plastmi sljudnatega meljevca, peščenjak in skrilavec ter ooliten 

in lapornat apnenec (Tj). Jugozahodno od Žalca je jurski ploščast apnenec 

z roženci in skrilavec ter lapor, poleg tega pa še glinast skrilavec in lapor. 

Debelina jurskih plasti je 40-250 metrov. Aptijske in albijske stopnje 

(Kj4*5) je glinast skrilavec, kalkarenit in apnenčeva breča (d= do 200 m). 

Zgornjekredne starosti (K«̂ ) je rdečkast in zelenkast lapor ter ploščast ap-
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nenec z roženci debeline do 100 m. Tortonske stopnje (M22) je apnenčev 

peščenjak, konglomerat in litotamnijski apnenec, laški lapor ter lapornat 

šentjurski apnenec. Kamninam oligocenske starosti (012) prištevamo le 

manjša področja. Med drugim najdemo tudi gornjegrajske plasti (organogen 

apnenec), apnenčevo dolomitni konglomerat in breče. Na bregovih reke 

Savinje imamo glino, podrejeno kisli prod in pesek (P1,Q) ter kvartarni 

pretežno glineno-peščeni aluvij. 

Geološko - tektonske značilnosti 

V tektonskem smislu pripada ozemlje Savinjske doline, ki obsega občine 

Mozirje, Žalec, Celje in Laško (slika 21) k več različnim tektonskim eno-

tam. Severni del pripada Alpsko-dinarski mejni coni, nekoliko južnejše sta 

tektonska enota Savinjskih Alp in tektonska enota mladih tektonskih 

udorin (terciarni in pliokvartarni bazeni). Južno od Celja imamo tektonsko 

enoto Posavskih gub, na listu Ljubljana (Premru, 1982) pa narivno 

zgradbo južnih Alp ter vmesne obročaste strukture. 

V zahodnem delu Savinjske doline (slika 21), ki pripada listu Ravne 

(Mioč, Žnidarčič & Jerše, 1981) so se prvotne strukture spodnjega dela 

metamorfnega zaporedja (lineacija, gube, prelomi) razvile v smeri NW-SE 

verjetno že v času bajkalskih orogenetskih premikov. V času kaledon-

skovariscične orogeneze, verjetno v takonski in bretonski fazi, so nastale v 

spodnjem in zgornjem delu metamorfnih skladov strukture v smeri SW-NE. 

V alpidskem geotektonskem ciklusu so se izvršila narivanja posameznih 

enot, na koncu pa se je formirala današnja geološka zgradba. Glavni pre-

miki posameznih narivov so bili verjetno izvršeni v obdobju zg. kreda-

oligocen. V obdobju miocen-pliocen so bili premiki obnovljeni. 

V zahodnem delu Savinjske doline, ki pripada listu Ljubljana (Premru, 

1982) je za staroalpidsko orogenezo značilna močna diferenciacija prostora. 

Severni del lista Ljubljana (Premru, 1982) pripada tektonski enoti Južnih 

Alp, ki imajo strukturno facialne enote usmerjene v smeri W-E. Ob koncu 

mladoalpidske orogeneze je bilo ozemlje tektonizirano s snopom tran-

skurentnih prelomov, nato pa narivano in razkosano z radialnimi prelomi. 

V neotektonskem obdobju so se aktivirali radialni prelomi ob katerih so 

nastale neotektonske oziroma pliokvartarne udorine, nasledstvena tektonika 

pa je povzročila obročaste strukture. 
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Ozemlje občin Celje in Laško pokrivata lista Slovenj Gradec (Mioč, 1972) 

in Celje (Buser, 1977). Severni del občine Celje pripada Alpsko-dinarski 

mejni coni. Za ozemlje južno od Celja je značilna nagubana in narivna 

zgradba, ki so jo razkosali kasnejši prelomi na posamezne grude, med 

katerimi predstavljata celjska in konjiška udorina najgloblje pogreznjene 

predele. Ponekod so jasno izraženi nekdanji pritiski od severa proti jugu. 

Smer plasti in osi gub je na vsem ozemlju večinoma vzhod-zahod. 

Zanesljive narive zasledimo na območju trojanske in litijske antiklinale. 

Najmočnejše gubanje in narivanje je bilo izvršeno v štajerski gorotvorni 

fazi oziroma pred odložitvijo tortonskih plasti, ki leže transgresivno celo 

na skladih karbona in perma ter narivnih strukturah. Najpogostejše smeri 

prelomov so NW-SE in E-W, medtem ko so pravokotno potekajoči prelomi 

na te smeri krajši in neznačilni. Prelomi E-W imajo zasnovo že v triasu, 

vendar so bili kasneje večkrat obnovljeni in predstavljajo še sedaj neotek-

tonsko delujoča področja, kot tudi prelomi sever-jug. Prelomi NW-SE so 

nastali v pliocenu in so bili še močno aktivni skozi ves pleistocen. 

Vulkansko delovanje je bilo najbolj intenzivno v ladinijski in rupelijski 

stopnji. 

Slika 21 prikazuje tudi pomembnejše prelomne cone v Savinjski dolini. 

Prevladujejo prelomne cone smeri NW-SE, E-W in NE-SW. Pomembnejše 

dinarske smeri so Solčavski (2), Gomilski (7), Letuški (8), Žalski (9), 

Svetinski-Pirešiški (10), Rifniški (11), Šoštanjski (12) in Špitalski (13) pre-

lom. Prečnodinarske smeri (NE-SW) so Logarski (1), Lučki (3) in 

Florjanski (4) prelom. Smeri E-W sta Celjski (5) in Libojski (6) prelom. 

Izviri, ki so prikazani na sliki 21, so vezani na litološke (kontakt kar-

bonatnih in nekarbonatnih kamnin; ponekod tudi kontakt apnenec-dolomit) 

in tektonske (prelomne cone) vzroke. 

Speleološke značilnosti Savinjskega krasa 

Prve raziskave jam segajo v obdobje med obema svetovnima vojnama. 

Tedaj so proučevali predvsem jamske živali ter arheologijo. Prav odkritje 

paleolitske poselitve v Potočki zijalki 1928 je močno povečalo zanimanje za 

jame v tem delu Slovenije. Večji del danes znanih jam pa je bil raziskan 

in registriran po drugi svetovni vojni ter je tesno povezan z delovanjem 

Jamarskih društev v Preboldu, Velenju in Celju. Najnovejše raziskave in 

odkritja v okolici Moličke planine so odkrile tudi 682 m globoko Moličko 

peč, jamski sistem z dvema vhodoma ter velikimi notranjimi vertikalami. 
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S speleološkega vidika je kras Savinjske izredno heterogen. V tem predelu 

lahko najdemo jame, ki jih oblikujejo recentni tokovi, prenikajoča 

deževnica ali voda ponikalnic. Številni so tudi fosilni ostanki večjih 

jamskih sistemov, ki s sedanjim oblikovanjem reliefa pa tudi z recentnimi 

pretakanji vode v krasu nimajo več nobene povezave. Na območju štirih 

savinjskih občin je v katastru jam registriranih 226 jam. Število je po 

stanju katastra jam iz konca leta 1992, v tem letu pa je bilo na tem po-

dročju odkritih okrog 70 novih jam, ki še niso vnešene v kataster. 

Med znanimi jamami je največ (183 ali 81%) suhih, neaktivnih jam. Te s 

sedanjim pretakanjem vode nimajo kake večje zveze, posredno iz njihove 

oblikovanosti lahko ocenimo razvoj krasa ter globino zakraselosti. Med 

njimi je največ (56 ali 24%) vodoravnih jam. Z 18% slede enostavna 

brezna ter jame z brezni in etažami s 15%. Poševnih in stopnjastih brezen 

je 11%, manjših jam, spodmolov in kevdrcev pa 10%. Večji vodoravni 

jamski sistemi so štirje. Izvirnih jam je malo, le 19 ali 8,4%, ponornih 

jam pa 5. V dveh jamah dosežemo stalni vodni tok. V 11 jamah se 

zadržuje trajni sneg ali led, med temi jamami zlasti izstopa Snežna jama 

na Raduhi z velikimi količinami trajnega ledu, ki se tvori v velikem fosil-

nem vodnem rovu. 

Običajno prikazujemo jame z dvema dimenzijama, dolžino in globino. Obe 

številki pomenita le dostopne, raziskane dele jam, ter sta v veliki meri od-

visni od raziskanosti terena. Najdaljša registrirana jama je 1300 m dolga 

Tajna jama severno od Polzele. Jamo je izdelalo dvoje ponikalnic, ki 

pritekajo z neprepustnih andezitnih tufov. Sledi 1159 m dolga jama Pekel. 

Izvirna jama je urejena za turistični obisk. Snežna jama na Raduhi je 

1062 m dolg horizontalen rov, ki ga na več mestih prebijajo vertikalni 

kamini in brezna prenikajoče vode. Vodoravni rov je fosilna oblika, kamini 

in brezna pa so recentni. Zračna cirkulacija skozi vhod in brezna 

omogoča zimsko ohlajanje jame ter tvorbo velikega podzemnega ledenika v 

vhodnih delih. Druga posebnost jame so izredno bogate sige, ki izvirajo iz 

drugačnih klimatskih pogojev ter tvorba jamskega mleka. Jama je urejena 

za turistični obisk. Največ (116 ali 52 %) je jam, ki so krajše od 30 m. V 

velikostnem razredu med 30 in 50 m je 18% jam, med 50 in 100 m 12% 

med 100 in 500 m pa 11% jam. Med 500 in 1000 m so tri jame, nad 

1000 m pa tudi 3 jame ali 1,3%. 

Najgloblja jama je v lanskem letu raziskan sistem Molička peč pri Molički 

planini. Globok je 682 m, sestavljajo pa ga zaporedna brezna, od katerih 

je najgloblje globoko 180 m. V spodnjem delu je jama že oblikovana že ob 
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stiku apnenca in tufa. Sledi 472 m globoko Brezno presenečenj na 

Dobrovljah, ki je v spodnjem delu tudi oblikovano ob kontaktu karbonat-

nih in andezitnih kamnin. Tretji po globini pa je 316 m globok Golerjev 

pekel nad Solčavo. Največ jam, kar 117 ali 51%, je globokih manj kot 10 

m. Med 10 in 20 m globine je 26% jam. Podoben delež, 20% je v 

velikostnem redu med 20 in 100 m (20%). Nad 100 m globine pa je 10 

jam ali 4,4%. 

Osnovni podatki o velikosti jam nam dajo tudi osnovno sliko o globini in 

oblikovanosti zakraselosti v krasu. Najglobje jame so nastale v področju 

Gornje Savinske doline, v Savinjskih alpah, na Dobrovljah, Golteh in 

Raduhi. Globino 30 m presega tu kar 58 % vseh jam. Jame v osamljenem 

kras v Konjiškem pogorju, Mrzliškem pogorju ter na Kumu in Kozjanskem 

ne presegajo globine in dolžine 40 m, večina pa jih je plitvejših od 20 m. 

Na Ponikovski planoti je kar 89 % jam plitvejših od 30 m, vendar pa je 

tu nekaj zelo dolgih vodoravnih jam. 

Kraška hidrografija 

Kraški vodni viri Savinjske doline 

Na stiku kraških prepustnih kamnin z neprepustnimi prihaja na dan 

kraška voda v obliki manjših ali večjih izvirov. Na obravnavanem območju 

je s kraško vodo najbogatejša občina Mozirje, znatno revnejše pa so 

občine Žalec, Celje in Laško. 

V občini Mozirje so kraški izviri (slika 21): 

55.1 Studenec v Dolu 

55.2 Žrela 

55.3 Kropa 

55.4 Letošc 

55.5 Štepčeva žrela 

55.6 Tišlerjev studenec 

55.7 Zijalka 

55.8 Zijalka (Zgornji izvir) 

55.9 Perički studenec 

55.10 Jama v Žlaboru 

57.1 Izvir slapa Rinke 

57.2 Izvir Črne 

57.3 Izvir Jezere 
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57.5 Spodnja Vranička zijalka 

57.6 Izvir pri Pečovniku (pri Stogleju) 

57.7 Presihajoči studenec pod Iglo 

57.14 Izvir Lučnice 

57.17 Pekel - Jezernica 

57.18 Župnekovo žrelo 

57.20 Šumek (se izliva v Golobnico) 

57.21 Izvir Mlinščice 

Vrsta izvirov je "republiškega" pomena in so posebej zaščiteni, kot so izvir 

Črne, izvir Libije itd. (Novak, 1992). Za večji del ozemlja so značilne 

samotne kmetije in zelo raztresena naselja z okoli 10 hišami, ki se oskr-

bujejo z vodo iz bližnjih studencev. Za občino je bil izdelan kataster vod-

nih virov oz. zajetij za vodovodne sisteme s predlogi za zaščito in sanacijo 

ogroženih (Breznik, 1976; Novak, 1986). 

V veliki večini primerov izkoriščajo zajetja vodo v preperinskem 

vodonosniku, v pobočnem grušču in vršajih, ki se deloma napajajo tudi iz 

razpoklinskih con kamnine v podlagi. Ob Savinji in Dreti je naplavina s 

skromno podtalnico, ki ni zaščitena, vendar pa ne oskrbuje večjega 

vodovoda. Vodnjak v Lokah, ki je bil nekoč za oskrbo Mozirja, zaradi 

slabe kakovosti ni več v uporabi. Torej v bodočnosti na te vire ni 

računati. Kraška podzemna voda je v izvirih v obrobju karbonatnih 

masivov v Zadrečki dolini, v Podvolovjeku, v Logarski kotlini, Matkovem 

kotu, obrobju Menine in Dobrovelj, itd. Večinoma ti izviri niso zajeti z 

izjemo Letošca, Jezerca in Libije, vendar pa so potencialni viri za prihod-

nost. 

V občini Mozirje je 56 vodovodnih sistemov, od teh je 7 večjih. Za Mozirje 

in del Nazarij je zajet kraški izvir Letošc, ki ima določene varstvene 

pasove. Nazarje in okolica dobivata vodo iz dveh studencev v Čreti, Gornji 

Grad z okolico pa se oskrbuje z vodo iz Studenca pri Dolu. Zajeta sta 

tudi izvira Župnekovo žrelo (izvir Rečice) in Žegnani studenec. Z njuno 

vodo se oskrbujejo kraji: Rečica, Dol, Suho, Nizko, Šentjanž, Vrhpolje in 

Poljane. Vendar pa bo potrebno zaradi slabe kvalitete teh dveh izvirov ta 

vodovod napajati iz drugega vira, ker je sanacija zaledij vprašljiva. Vzrok 

slabe kvalitete vode je v onesnaževanju zaledij zaradi poseljenosti in 

človekovih dejavnosti na območju zaledij. Luče so dobivale vodo z območja 

Martinca, vendar pa je tudi njena kvaliteta občasno slaba, zato so na novo 

zajeli izvire pri Stogleju. Ljubno dobiva vodo iz zajetij na Tolstovrški 
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pustoti pri Podmočanu, v Repači pod Jezernikom in pri Kiju, Radmirje pa 

se oskrbuje z vodo iz zajetij pod Drobnim vrhom. 

Ogroženost kraških izvirov 

Do onesnaževanja zaledij izvirov prihaja zaradi: kmetijstva, gradbenih pose-

gov, poselitve in odlagališč odpadkov. 

• Kmetijstvo: vzrok onesnaženja kraških voda lahko izvira iz nepravilnega 

načina gnojenja kmetijskih površin na površju v območju njihovega 

zaledja. V primerih živinorejskih farm z gnojevko pa obstaja še stalna 

potencialna nevarnost, saj ima izlitje večjih količin gnojevke, ki jo običajno 

zbirajo v velikih bazenih, lahko zelo težke posledice. Tak izliv gnojevke iz 

živinorejske farme KZ Hruševje blizu Postojne, ko se je gnojevka iz 

poškodovanega zbiralnika odtekala v potok Nanoščico in z njo dalje v 

reko Pivko, ki nato ponika v kras, smo spremljali v letu 1987 (Kogovšek, 

1992). 

• Gradbeni posegi na krasu: gradnja gozdnih cest in urejanje smučarskih 

prog ima za posledico razgaljanje površja, ki vodi do intenziviranja erozije 

in spremembe dinamike odtekanja vode v kras. Hitrejše in direktnejše 

odtekanje padavinske vode pa pomeni tudi hitrejše odtekanje možnih 

odpadnih oz. izcednih voda, s čimer pa je na vodozbirnih območjih zajetih 

izvirov za oskrbo prebivalstva ogrožena pitna voda. 

• Stanovanjska in počitniška naselja: gradnja hiš ali naselij pomeni pred-

vsem tudi določeno količino odpadnih voda in trdnih odpadkov. V 

primeru urejene kanalizacije se te vode koncentrirajo in je nujno njihovo 

čiščenje s čistilno napravo pred izpustom v naravo, običajno v vodotok, 

kjer pride do razredčitve in potekajo pri nadaljnjem toku še samočistilni 

procesi. V primeru, ko problem odplak rešuje vsaka posamezna hiša, je 

primerna gradnja večprekatnih greznic, tako da v kras odteka voda po 

dobrem sedimentiranju organskih nečistoč. Pri pretakanju onesnažene vode 

skozi zakrasele karbonatne kamnine, predvsem onesnažene z razgradljivimi 

organskimi snovmi, potekajo samočistilni procesi, ki se jim ob padavinah 

pridruži še razredčevalni efekt. Efekte takega čiščenja smo spremljali pri 

prenikanju odpadne vode iz sanitarij in umivalnic v kampu nad Pivko 

jamo skozi 40 m debel apnenčast strop do same jame (Kogovšek, 1987). 

Vsekakor mora biti dejavnost na površju zaledij zajetih izvirov za 

vodooskrbo prebivalstva še toliko bolj omejena. Tudi pri poselitvi v višjih 

legah na krasu moramo biti še posebej pozorni, pravzaprav bi morali v 

takih primerih podrobno preučiti, kam se stekajo vode s površja. V občini 

Mozirje je na območju Goliške planote (Golte) rekreacijski turistični center 
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z žičniškim kompleksom in apartmajskim naseljem, ki se želi v prihod-

nosti še širiti. Vendar pa nimajo rešene kanalizacije in odpadna voda od-

teka direktno v kras. Hkrati pa center zajema vodo za svojo oskrbo v 

pobočju nad Radegundo. Dokler ni ugotovljen način cirkulacije vode na 

tem območju, predvsem smer odtekanja odplak, obstaja nevarnost 

onesnaževanja pitne vode. Načrtovana je bila sicer čistilna naprava, kjer 

naj bi se odplake očistile, očiščeno vodo pa bi spuščali v Trnavo. Na se-

vernem delu planote je izvir Libija. Računajo, da znaša njeno zaledje 

(Novak, 1991; Kranjc, 1979) okoli 9 km2, od katerega bi kar 6 km2 od-

padlo na planoto Golte, ki je zakrasela, o čemer pričajo tudi številne 

jame. Del vode priteka v Libijo iz ponikalnic v Zaloki, kar je bilo 

dokazano z barvanjem. Vsekakor bi bile potrebne raziskave odtekanja vode 

na območju planote Golte, predvsem, kjer so viri onesnažene vode, saj so 

vsi izpusti odpadnih voda na kraškem svetu vprašljivi, še toliko bolj, če 

gre za višje lege. 

V občini Žalec SO izviri (slika 21): 

53.1 Izvir Peklenščice 

53.2 Rupe 

54.1 Izvir Podgrajščice 

54.4 V Koritu 

54.5 Trebnik 

57.23 Izvir Lagvaja (Lagaja) 

V občini Ce ĵe so izviri (slika 21): 

1 Izvir Dobrnice pod Paškim Kozjakom 

2 Izvir nad jezercami 

3 Izvir Odršne na Svetini 

Izvir Dobrnice je pod Paškim Kozjakom z redko poseljenim zaledjem 

V občini Laško so izviri (slika 21): 

4 Izvir nad Grahovšami 

5895 Votlina nad Pljuskanico 

Peklenščica priteka po spodnji etaži jame Pekel. Vodi iz ustja jame, se 

kakih 100 m niže, pridruži del vode, ki se iz jame pretaka skozi grušč. 

Pretok Peklenščice je med 10 in 20 l/s, ob visoki vodi pa še več (Novak, 

1977). Voda je hidrogenkarbonatna s celokupno trdoto okoli 12.5°N. Dokaj 

visoka vsebnost sulfatov, ki precej niha, pa kaže na onesnaževanje. Voda v 

jami bakteriološko tudi ni primerna za pitje. Jama Pekel odmaka osrednji 

del Ponikovske planote. Opazovanja, meritve pretoka in temperature ter 
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sledenja so pokazala, da se voda z območja potoka Ponikve neposredno 

steka v vodo jame Pekel. To vodo pa napajajo tudi potoki izpod Kal in 

Spodnje Ponikve ter obrobje severno od Globoke. To območje ni globoko 

zakraselo in je primer plitvega krasa, vendar pa je pomemben zbiralnik 

podzemeljske vode. Žal je povodje urbanizirano in tako izpostavljeno 

onesnaževanju. 

Vzroki in posledice pešanja življenjske moči gozdov 
Savinjske 
(Jurij DIACI15, Vid PRELOŽNIK16, Ivan KOLAR17) 

Močno spremenjena podoba naravnih gozdnih rastišč Savinjske, ekstremne 

klimatske razmere zadnjega desetletja, onesnaženo ozračje in človekov 

pohlep po čim večjih dobičkih, so močno prizadeli zdravstveno stanje 

gozdov. V njih propadajo posamezni osebki nekaterih drevesnih vrst (jelka, 

smreka, kostanj, brest...), v najbolj prizadetih območjih pa tudi celi 

sestoji. Gozdovi varujejo in negujejo krajino, zato morajo biti varovani in 

negovani. 

Vsi ti negativni vplivi nam ogrožajo osnovno lastnost zdravega gozda -

njegovo trajno obnovljivost in s tem trajno korist okolju in človeštvu. Go-

spodarjenje z gozdovi mora biti zato prilagojeno sedanjemu stanju gozdov. 

Izhod je v sonaravnosti, ki bo postopoma vračala spremenjene gozdove 

čim bližje njihovim naravnim oblikam. Za vso Savinjsko so gozdovi 

izredno pomemben element krajine. Zaradi upadanja njihove življenjske 

moči nas zanimajo vzroki in posledice tega dogajanja. Osnovni vzrok leži v 

njihovi spremenjenosti, posledica spremenjenosti pa so tudi poškodovani 

gozdovi. 

Osnovna naloga naše raziskave je ugotoviti obseg spremenjenosti gozdov in 

stopnjo njihove poškodovanosti ter na osnovi teh ugotovitev podati osnovne 

usmeritve za gospodarjenje. 

Površina obravnavanih gozdov znaša 73.365 ha, gozdnatost obravnavanega 

območja pa 55% (Zg. Savinjska dolina 70%, Sp. Savinjska dolina 49%). 

Spremenjenost gozdov in njihova poškodovanost jim dajeta značilno 

^ ing. gozdrstva, Gozdno gospodarstvo Nazarje 

^ ing. gozdrstva, Gozdno gospodarstvo Nazarje 
17 ing. gozdrstva, Gozdno gospodarstvo Nazarje 
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podobo. Zaradi lažje predstavitve problematike bomo gozdove Savinjske de-

lili na Zgornjo in Spodnjo Savinjsko dolino. Takšna razdelitev nam daje 

realnejšo podobo stanja gozdov. 

Prvotni gozdovi Savinjske in primerjava z današnjimi 

Ostankov naravnih gozdov je zelo malo. Pravih pragozdov v naši dolini 

sploh ni in le v zelo nedostopnih delih so ohranjeni manjši sestoji, v 

katere verjetno človek ni posegal s sekiro ali z ognjem. Ti ostanki, ki smo 

jih večinoma zavarovali kot gozdne rezervate ali (in) varovalne gozdove, so 

premajhni, da bi lahko dobili pravo sliko zgradbe in razvoja naravnih 

gozdov. Zato si moramo pri tem pomagati tudi s spoznanji iz večjih 

evropskih pragozdov. 

Naravne gozdne združbe 

• Zg. Savinjska dolina 

Na podlagi raziskav v pragozdovih in gozdnih rezervatih ter raziskav, ki 

osvetljujejo zgodovino in dinamiko vegetacije, si lahko ustvarimo podobo 

krajine Zg. Savinjske doline pred močnejšimi človekovimi posegi. Celotno 

dolino, od močvirij ob Savinji ter Dreti pa do gozdne meje, so pokrivali 

gozdovi, v katerih je prevladovala bukev. Le na manjših površinah poseb-

nih rastišč je bila bukev izrinjena. Prvotna gozdnatost je bila 95,5% 

(današnja 70,8%). Ostalo površino so pokrivale alpinske združbe nad 

gozdno mejo in na skalnatih stenah ter meliščih pod njo. Močvirne loge 

so tvorili črna jelša, vrbe, jesen in dob. Pod gozdno mejo so prevladovali 

smreka, macesen, rušje, na posebno suhih rastiščih pa bor in črni gaber, 

mali jesen. Po dolinah, kjer je gozd danes večinoma izkrčen, sta tvorila 

sestoje gaber in hrast. Zaradi razmeroma ozkih dolin, hladne klime in 

posebnih talnih razmer pa ta združba (Querco Carpinetum) ne tvori 

izrazitega višinskega pasu, ampak so se pojavljale v dolini na silikatni 

podlagi (predvsem na psevdoglejnih glinastih tleh) celo jelove združbe. 

Ker je skartirana samo današnja gozdna vegetacija, je bil naravno večji 

delež predvsem podgorskih združb, kjer so bile največje površine izkrčene. 

Večina smrekovih združb je sekundarnega nastanka in zato je bilo naravno 

še več bukovih in jelovo bukovih gozdov. V ocenjeni naravni drevesni 

sestavi seveda močno prevladuje bukev, ki je tvorila 54% lesne zaloge 

naravnih gozdov. Tudi delež smreke je visok (22%), ker je primešana 

skoraj v vsaki združbi. Na tretjem mestu je jelka (11%). Ostale drevesne 
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vrste ne dosegajo 5% (slika 22). Zaključimo lahko, da so v dolini pred 

človekovimi močnejšimi posegi prevladovali bukovi (43% površine) in 

jelovo-bukovi gozdovi (37% površine), v katerih je imela zaradi dokaj hlad-

ne gorske klime precejšen delež smreka. 

Zgornja Savinjska 

dolina (v % površ.) 

Spodnja Savinjska 

dolina (v % površ.) 

jelovje 13,5 1,2 

smrečje 6,7 

borovje 2,1 12,2 

rušje z macesnom 3,6 

gabrovje s hrastom 0,2 2,9 

gabr ovčje 0,2 1,6 

jesenovje z javorjem 0,5 0,2 

jelševje, vrbje 0,3 0,4 

podgorsko, gor. bukovje 10,0 38,0 

visokogorsko bukovje 9,0 

jelovo bukovje 24,5 2,2 

acidofilno jelovo bukovje 7,8 

acidofilno bukovje 18,5 33,3 

termofilno bukovje 3,1 8,0 

SKUPAJ 100 100 

Tabela 33: Delež skupin gozdnih združb (po kartiranjih SAZU) 

• Sp. Savinjska dolina 

V Spodnji Savinjski dolini je klima manj ostra. Gozdovi ležijo na nižjem 

hribovitem svetu in po dolini. Prvotno so gozdovi pokrivali celotno dolino, 

razen močvirnih predelov ob strugi Savinje in ostalih rek. Naravna gozdna-

tost je ocenjena na 98,5% (današnja 49,4%). Izkrčeni so bili pretežno 

gabrovo hrastovi gozdovi dolinskih leg, zato jih je bilo prvotno precej več. 

Prvotno so v nižjih, dolinskih legah (kolinski pas) prevladovali gabrovo-

hrastovi gozdovi. Po hribovju pa so naravno vegetacijo tvorili različni 

bukovi gozdovi. Delež bukve je bil tako naravno malo nižji (48%) kot v 

Zg. Savinjski dolini, precej več je bilo hrasta (20%) in gabra (13%), manj 

pa smreke, ki v tem nižjem predalpskem svetu ni več tako konkurenčna 

listavcem (slika 23). 
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Vpliv človeka na gozdove v Savinjski dolini skozi zgodovino 

Skozi vso zgodovino je človek krčil in spreminjal pragozdove ter ustvarjal 

kulturno krajino. Pri tem si je pomagal z ognjem in tako pospeševal proti 

ognju bolj odporne in svetloljubnejše vrste, kot so macesen, bor in hrast. 

Na izčrpane in opuščene, sprva pašne in kasneje kmetijske površine, so se 

prve vračale pionirske vrste. Ostale drevesne vrste, predvsem klimaksne, ki 

so vezane na više organizirane ekološke sisteme, so nazadovale, v 

Savinjski dolini še posebej bukev. Podoben vpliv je imela tudi dolgotrajna 

paša v gozdovih. Najstarejše arheološke najdbe na področju Savinjske 

doline so bile izkopane v Potočki zijalki pod vrhom Olševe. Segajo v 

obdobje stare kamene dobe in pričajo o pradavni poselitvi tega 

visokogorskega prostora. S prehodom na pašništvo so se pričele večje 

krčitve gozda za pašnike. Na primernejših zložnejših delih, na planotah, v 

visokogorju, kjer gozd že izgublja vitalnost ter postaja ranljiv, so oblikovali 

pašnike. Za časa osvajanj Rimljanov so se prvotni prebivalci ukvarjali 

večinoma s poljedelstvom, v alpskem delu pa z živinorejo na planinah in 

lovom. V težkih alpskih razmerah je bilo treba izkrčiti velike površine 

gozdov za pašnike. V Spodnji Savinjski dolini se je že pred prihodom 

Rimljanov uveljavilo poljedelstvo, za kar so izkrčili velike površine gozdov 

(Kocbek, 1926). Rimljani so zaradi paše svinj pospeševali in ščitili 

hrastove gozdove. Še bolj se je v Gornji Savinjski dolini razmahnilo 

pašništvo v srednjem veku (Fajgelj, 1952). Fevdalni gospodje od gorskih 

gozdov niso imeli prihodkov, zato so od 13. in 14. stoletja dalje v 

vzhodnih Savinjskih Alpah ustanavljali posebne kmetije z živinorejskim 

gospodarstvom (švajge). Te kmetije so se v prvi vrsti morale baviti z 

živinorejo in oddajati davščine v siru in drugih živinorejskih proizvodih 

(Melik, 1954; Gestrin, 1952). Tudi zapiski v urbarjih iz 13. stoletja 

dokazujejo, da je bilo pašništvo v srednjem veku v velikem razcvetu 

(Spiller-Muys, 1926). Tako so večino zložnejših visokogorskih gozdov z 

ugodno konfiguracijo terena ter na prisojnih legah (Menina, Mozirska 

planina Komen, Travnik, Raduha, Kašna planina, Planota Veže, itd.) že 

razmeroma zgodaj izkrčili za pašnike. Z naraščanjem prebivalstva in 

razvojem poljedelstva se je v Gornji Savinjski dolini uveljavilo novinarjenje 

in fratarjenje. Frate, ki so jih požgali, so najprej nekaj let izkoriščali za 

setev, nato pa so jih prepustili naravnemu razvoju in izkoriščali kot 

pašnike. Zaradi pomanjkanja kmetijskih površin, sta sistema zajela tudi 

gozdna tla v velikih strminah in na erozijsko ogroženih območjih. Po 

opuščanju so ostali čisti smrekovi gozdovi, nenegovani in povečini okuženi 

z rdečo trohnobo zaradi paše. Pašništvo je v odročnih krajih starejše od 

gozdarstva in lesarstva, ki se je začelo bolj razvijati v 15. stoletju, ko naj-
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demo že prve zapiske o Savinjskih splavarjih. Svoj razcvet pa doživi lesna 

trgovina, splavarstvo in posredno gozdarstvo v 18. stoletju, ko nastanejo 

možnosti za trgovanje s Hrvaško in Slavonijo (Baš, 1974). Od takrat te 

panoge vse bolj pridobivajo na pomenu, živinoreja pa izgublja. Poleg lesa, 

so savinjski splavarji prevažali in prodajali tudi apno daleč na jugovzhod. 

Za žganje apna so bile potrebne velike količine predvsem kvalitetnih 

bukovih drv. Bolj lokalna, vendar zelo stara gospodarska panoga v 

Savinjski dolini je bilo oglarstvo. Razmahnilo se je predvsem v 15. in 16. 

stoletju z razvojem prvih večjih metalurških obratov v sosednjih deželah 

Kranjski in Koroški. Za oglarstvo se je uporabljal predvsem bukov les. Les 

pomeni edino rezervo v kriznih obdobjih, zato so bili gozdovi močno 

izsekani pred zemljiško odvezo in po njej, v gospodarski krizi med 

vojnama in po II. sv. vojni. Za prekomerno izkoriščanje gozdov je bil 

pomemben tudi prihod železnice v Celje, ki tako postane pomembno tr-

govsko središče z lesom. Les, ki se je prodajal po železnici, se je v 

glavnem izvažal, uporabljal pa se je, za razliko od stavbnega lesa, ki so 

ga prodajali splavarji, v glavnem le za kurjavo. Novost je pomenil 

Avstrijski zakon o gozdovih (1852), ki je sečnje nekoliko omejil, poskušal 

pa razmejiti tudi pašništvo od gozdarstva. Posledica je bilo preraščanje 

pašnikov in pašnih gozdov nazaj v gozdove. Z načrtnim urejanjem gozdov 

in gospodarjenjem v Gornji Savinjski dolini se je pričelo že v 18. stoletju. 

Ob prelomu stoletja je škofijske gozdove uredil prof. Guttenberg. Pri 

takratnem urejanju gozdov je prevladal zgled nemške šole z maksimalno 

zemljiško rento, na podlagi katere so pospeševali smreko. Današnje stanje 

gozdov je torej posledica dolgotrajnih zgodovinskih vplivov človeka na 

sestoje in rastišča. 

Današnje stanje gozdov 

Spremenjenost gozdov 

Današnji gozdovi so zaradi različnih vplivov človeka precej daleč od prvot-

nega stanja. Ta njihova nenaravnost ali spremenjenost se kaže v dveh 

osnovnih vidikih: 

a) spremenjenost drevesne sestave gozdov, 

b) spremenjenost sestojnih zgradb. 

Posebno v Zg. Savinjski dolini so gozdovi močno spremenjeni. Danes ima 

smreka že 63% delež v celotni lesni zalogi (naravno 22%). Do tega je 

prišlo z načrtnim (večja tržna vrednost lesa) in nenačrtnim pospeševanjem 
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smreke (zaraščanje opuščenih pašnikov, no vin in ostalih golih površin). 

Tako nastali pretežno čisti smrekovi sestoji imajo tudi nenaravno, veliko-

površinsko enomerno zgradbo. Poleg tega so predvsem v višjih legah na 

silikatni podlagi čisti smrekovi sestoji povzročili tudi degradacijo rastišča. 

PRVOTNO (v%) DANES (v%) 

drevesna sestava: 

iglavci 40 82 

listavci 60 18 

razvojne faze: 

mlad gozd 10-15 13 

odrasle gozd 50-80 70 

star gozd 20-25 17 

lesna zaloga (povprečna) preko 500 m3/ha 248 m3/ha 

zgradba sestojev neenakomerna, 

prepletanje faz 

velikopovršinsko 

homogena 

Vahela 34: Primerjava prvotnih in današnjih gozdov v Zg. Sav. dolini 

PRVOTNO (v%) DANES (v%) 

drevesna sestava: 

iglavci 15 40 

listavci 85 60 

razvojne faze: 

mlad gozd 10-15 18 

odrasle gozd 50-80 76 

star gozd 20-25 6 

lesna zaloga (povprečna) preko 400 m3/ha 192 m3/ha 

zgradba sestojev neenakomerna, 

prepletanje faz 

homogena 

Tabela 35: Primerjava prvotnih in današnjih gozdov v Sp. Sav. dolini 

Za Sp. Savinjsko dolino velja, da so gozdovi nasplošno manj spremenjeni. 

Smrekovih sestojev ni tako veliko, več kot v Zg. Savinjski dolini je pa 
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borovih sestojev na izčrpanih tleh (steljarjenje, paša...), kjer so prvotno 

tudi prevladovali listavci. 

Enostavna primerjava razvojnih faz ni možna, ker je gospodarski gozd 

strukturno povsem drugačen od naravnega. Vseeno lahko zaključimo, da 

imamo danes v gozdovih premalo debelih, tudi odmirajočih in mrtvih 

dreves, ki so pomemben habitat za vrsto gozdnih živali. Prevelike površine 

pa zavzemajo mladi in preredki odrasli gozdovi, ki potrebujejo sorazmerno 

velika vlaganja. Spremenjenost drevesne sestave gozdov je izračunana z 

evklidsko razdaljo med današnjo in modelno drevesno sestavo za vsak od-

sek. Modelna (ali naravna) drevesna sestava je ocenjena po gozdnih 

združbah v sodelovanju s fitocenologom mag. D. Robičem (pripravljalna 

dela za območni načrt). Tako dobljene stopnje spremenjenosti so prikazane 

na sliki 24. 

Slika 24: Spremenjenost drevesne sestave gozdov Savinjske 

Poškodovanost in ogroženost gozdov 

Velike spremembe, ki tako uničujoče vplivajo tudi na gozdove, povzroča 

človek s svojim destruktivnim delovanjem v okolju. Onesnaženo ozračje, 

preštevilna rastlinojeda divjad in negativni učinki preteklega gospodarjenja 
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so glavni vzroki, katerih posledice so: umiranje gozdov, onemogočeno 

naravno pomlajevanje in labilne sestojne zgradbe. 

Stopnja poškodovanosti gozdov se kaže v obsegu in jakosti poškodb. Med 

močno ogrožene gozdove prištevamo tiste, v katerih zaradi upadanja nji-

hove življenjske moči kljub strokovnim posegom in materialnim vlaganjem 

ne dosegamo načrtovanih ciljev. Najbolj so prizadeti enomerni in enodobni 

smrekovi (borovi) sestoji, kjer se vrsta poškodb pojavlja na istih površinah 

(imisije, rastlinojeda divjad, bolezni in žuželke, ujme itd.). Ocenjujemo, da 

je po prevladujočem vplivu v Savinjski poškodovanih 25.000 ha, ogroženih 

pa 5.500 ha gozdov. V ogroženih gozdovih je zaradi sestojne razgradnje 

treba pričeti z obnovo in/ali z zaščito. Vse te poškodbe se posebno v 

labilnih čistih sestojih iglavcev pojavljajo na istih površinah (imisije, ujme, 

bolezni in škodljivci). 

Poškodovani sestoji 

zaradi: 

Zg. Savinjska 

dolina (v ha) 

Sp. Savinjska 

dolina (v ha) 

Skupaj 

(v ha) 

imisij 12.498 1.048 13.546 

sušenja jelke 8.600 540 9.140 

ujme 5.100 2.100 7.200 

divjadi 8.600 140 8.740 

bolezni in preštevilne popu-

lacije žuželk 

1.200 1.980 3.180 

Tabela 36: Poškodovanost in ogroženost gozdov 

• Imisije: te imajo v Zgornji Savinjski dolini odločujoč vpliv na umiranje 

smreke v gozdovih. Glavni krivec je nedvomno Termoelektrarna Šoštanj. 

Spodnjo Savinjsko dolino najbolj onesnažuje celjska industrija, kjer pa so 

trendi polutantov v upadanju zaradi opuščanja in zmanjševanja proizvod-

nje. 

• Sušenje jelke: skoraj 40-letno hiranje jelke je močno oslabilo življenjsko 

moč jelovih in jelovo-bukovih gozdov. Danes je jelka precej vitalnejša -

mogoče tudi zato, ker je ponekod že skoraj povsem izpadla iz sestojev in 

so ostali res najbolj odporni osebki. 

• Ujme: labilne sestojne zgradbe zlahka porušijo tudi ujme (veter, sneg, 

plazovi, usadi). Glavnina poškodovanih sestojev je predvsem v višinskem 

inverzijskem pasu od 700 - 1200 m n.v. 
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• Divjad: preštevilna rastlinojeda avtohtona divjad in rastišču tuja divjad 

ovira ali onemogoča naravno obnovo gozdov brez katere ne moremo ohra-

njati prilagodljivosti gozda spreminjajočemu okolju. 

• Bolezni in preštevilne populacije žuželk: te poškodbe so v večjem ali 

manjšem obsegu redne spremljevalke gozdov. Pri boleznih je najbolj 

pogosta rdeča trohnoba, pri žuželkah pa se največkrat pojavlja prena-

množitev smrekovih lubadarjev. 

Temeljni problemi razvoja gozdov 

Temeljni problemi razvoja gozdov prav gotovo izhajajo iz njihove spreme-

njenosti in destruktivnega ravnanja človeka na okolje. Posledice se 

odražajo v poškodovanosti, ki povzroča vedno večje ovire pri usmerjanju 

razvoja gozdov. Na veliki površini (posebej v Zg. Savinjski dolini) je močno 

prizadeta bio-mehanska stabilnost enodobnih in enomernih smrekovih 

gozdov na bukovih in jelovo-bukovih rastiščih. Ti gozdovi so izpostavljeni 

vsem biotskim in abiotskim poškodbam. Imisijske poškodbe, sušenje jelke, 

nedovoljeni in nestrokovni posegi v gozd so v velikem delu debeljakov 

zrahljali ali porušili njihovo sestoj no zgradbo. Taki sestoji izgubljajo na 

prirastku (Kolar, 1989), zaradi močne poraščenosti z zeliščnim in gr-

movnim slojem pa je otežkočena ali onemogočena tudi naravna obnova. 

Zaradi objedanja srnjadi in delno jelenjadi je močno ogroženo naravno 

pomlajevanje ciljnih drevesnih vrst. Večina mladovij ni bila pravočasno ne-

govanih ali pa so bila slabo negovana. Zaradi tega ne bodo dobro izko-

riščene naravne danosti. Ponovno nastajajo nestabilni sestoji z vedno 

večjim deležem smreke. Posebej v Spodnji Savinjski dolini je osnovni 

problem majhna gozdna posest, ki v veliki meri onemogoča strokovno go-

spodarjenje z gozdovi. Lastniki jemljejo iz gozda preveč oziroma s pose-

kom najlepših dreves zmanjšujejo rastnost sestojev. Razmerje razvojnih faz 

ni usklajeno. Prevelik je delež mladovij, ki jih zaradi velikih površin z ne-

go ne moremo obvladovati. Premalo je ustreznih debeljakov. Posebej pri-

manjkuje starega gozda, zlasti v fazi razpadanja. Gozdovi Savinjske so 

torej močno prizadeti. Potrebna je učinkovita nega, ki sloni na procesih 

naravnega razvoja gozda. Pogoji za to so dobro organizirana gozdarska 

strokovna služba, osveščenost lastnikov gozdov in radikalno zmanjšanje 

onesnaženosti ozračja. 
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Vloga gozda v krajini 

Gozd značilno vpliva na kvaliteto življenja krajine, zato je njen 

nepogrešljivi del vse od visokogorja do doline. Njegova okoljetvornost je 

izražena z zaščito vsega živega. V območnem načrtu smo določili gozdno-

gospodarskim ciljem relativni pomen. Rezultati tega rangiranja po skupinah 

ciljev so: ekološki cilji 40%, proizvodni cilji 39%, socialni cilji 21%. 

Pomembno je dejstvo, da so ekološki cilji v miselnosti stroke presegli 

proizvodne. Lahko trdimo, da nam je načelno pomembnejši m2 krajine kot 

pa m3 lesa. To moramo udejaniti tudi pri ravnanju z gozdom, kjer ima 

vsak lastnik svoje interese, ki so naravnani predvsem na dohodek od 

gozda. Brez podpore javnosti, stroka sama ne bo uspela zagotoviti in ohra-

niti bogastva dobrin, ki jih daje gozd življenju v krajini. Skupne površine 

funkcij gozda (ne glede na stopnjo poudarjenosti) so prikazane v tabeli 37. 

Ker se funkcije med seboj prekrivajo, seštevki površin presegajo skupno 

površino gozdov. 

Zg. Savinjska Sp. Savinjska Skupaj 

ha % ha % ha % 
a) ekološke funkcije 

varovalna 

hidrološka 

klimatska 

a) ekološke funkcije 

varovalna 

hidrološka 

klimatska 

11054 31 3293 9 14347 20 

a) ekološke funkcije 

varovalna 

hidrološka 

klimatska 

4360 12 5035 13 9395 13 

a) ekološke funkcije 

varovalna 

hidrološka 

klimatska 2830 8 2712 7 5542 7 

b) socialne funkcije 

turistična 

poučna 

raziskovalna 

estetska 

varovanje dediščine 

higiensko-zdavst. 

b) socialne funkcije 

turistična 

poučna 

raziskovalna 

estetska 

varovanje dediščine 

higiensko-zdavst. 

6450 18 3611 10 10061 41 

b) socialne funkcije 

turistična 

poučna 

raziskovalna 

estetska 

varovanje dediščine 

higiensko-zdavst. 

132 1 400 1 532 1 

b) socialne funkcije 

turistična 

poučna 

raziskovalna 

estetska 

varovanje dediščine 

higiensko-zdavst. 

1175 3 880 2 2055 3 

b) socialne funkcije 

turistična 

poučna 

raziskovalna 

estetska 

varovanje dediščine 

higiensko-zdavst. 

600 2 3757 10 4357 6 

b) socialne funkcije 

turistična 

poučna 

raziskovalna 

estetska 

varovanje dediščine 

higiensko-zdavst. 

21491 60 6706 18 28197 38 

b) socialne funkcije 

turistična 

poučna 

raziskovalna 

estetska 

varovanje dediščine 

higiensko-zdavst. 4302 12 3595 10 7897 11 

c) proizvodne funkcije 

lesnoproizvodna 

lovnogospodarska 

površina vseh gozdov 

c) proizvodne funkcije 

lesnoproizvodna 

lovnogospodarska 

površina vseh gozdov 

29929 85 35589 95 65518 89 

c) proizvodne funkcije 

lesnoproizvodna 

lovnogospodarska 

površina vseh gozdov 

2760 8 0 2760 4 

c) proizvodne funkcije 

lesnoproizvodna 

lovnogospodarska 

površina vseh gozdov 35940 100 37325 100 73365 100 

Tabela 37: Funkcije gozdov v Zg. in Sp. Savinjski dolini 

Ciljni gozd 

Pojmovanje ciljnega gozda se je dinamično spreminjalo z razvojem stroke 

in tudi razvojem družbe. V preteklosti so si postavljali za ideal "normalen 
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gozd", v katerem so vsi starostni razredi enako zastopani, tako da je zago-

tovljena trajnost donosov lesa in obenem daje največjo zemljiško rento. Za-

to so nastajale monokulture iglavcev (predvsem smreke), ki so mogoče 

kratkoročno res dajale največji dohodek, spremljala pa jih je vrsta nega-

tivnih posledic. Naš cilj je danes naraven gospodarski gozd - gozd, s 

katerim gospodarimo v okvirih njegove naravnosti. Le gozd, ki ima še 

dokaj ohranjeno drevesno sestavo in zgradbo, nam omogoča sočasno dose-

ganje vseh gozdno-gospodarskih ciljev: ekoloških, socialnih in proizvodnih. 

Sklep 

Gozdovi Savinjske so močno spremenjeni in s tem manj odporni na vedno 

večje negativne vplive iz okolja. Namesto pestro zgrajenih, mešanih ali list-

natih pragozdov imamo danes pretežno homogene sestoje iglavcev. Zaradi 

te spremenjenosti in naraščanja imisij ter ostalih negativnih vplivov človeka 

se povečuje tudi poškodovanost naših gozdov. Danes je močneje 

poškodovanih že 50% gozdov Zgornje Savinjske doline in 20% gozdov 

Spodnje Savinjske doline. Rešitev je v naravnem gospodarjenju z gozdovi, 

ki se bo še bolj naslonilo na naravne procese in poskušalo ohraniti ter 

povrniti samovarovalne mehanizme gozdnega ekosistema. Med te meha-

nizme gotovo spadajo pestrost drevesnih in živalskih vrst, pestrost gozdnih 

struktur ter visoka biomasa, zato jih moramo z našim ukrepanjem v 

gozdu pospeševati. Spoznavanje naravnih procesov v gozdnem ekosistemu, 

ki je zaradi sonaravnosti našega gospodarjenja in vedno večje obreme-

njenosti gozdov vse pomembnejše, je močno predvsem v gozdnih rezerva-

tih. Zato smo poleg že obstoječih gozdnih rezervatov (1.135 ha v Zg. 

Savinjski dolini in 160 ha v Sp. Savinjski dolini) na novo predlagali še 

1.280 ha gozdnih rezervatov, ki bodo tudi prepuščeni naravnemu razvoju. 

Pokrajinski učinki melioracij v Savinjski s posebnim 
poudarkom na Spodnji Savinjski dolini 
(Marjeta NATEK18) 

Namen raziskave je ugotoviti učinke melioracij na naravnogeografske 

razmere, zunanjo podobo agrarne pokrajine in socialnoekonomske razmere. 

JO 

dipl. geogr. in sociol., raziskovalka, Inštitut za geografijo Univerze, Trg francoske 

revolucije 7, Ljubljana 
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Preučevanje učinkov melioracij je zasnovano na kompleksnem pristopu, 

kjer izhajamo iz določene pokrajine, ki je rezultat delovanja vseh elemen-

tov in dejavnikov, ki se na omenjenem prostoru uveljavljajo. Učinki so 

množica soodvisnih sprememb v pokrajini, kjer je vsaka sprememba 

posledica in hkrati vzrok drugih sprememb. 

Vseh sprememb ne obravnavamo (za številne bi bilo potrebno izdelati de-

taljnejše študije, nekatere pa ni možno ugotoviti (mnoge se bodo pokazale 

šele čez čas, mnoge pa niso razpoznavne, ker so daljna posredna posle-

dica melioracij), zato podrobneje obravnavamo le tiste spremembe, ki so 

cilj melioracij (sprememba rabe tal in kmetijske proizvodnje), kar pa ni 

nujno najpomembnejša posledica posegov. 

Namen melioracij je izboljšanje ("melior" v latinščini pomeni boljši) pride-

lovalnih sposobnosti že obstoječih kmetijskih zemljišč, vzpostavljanje raz-

mer za ekonomičnejše pridelovanje in doseganje večjega dohodka kmetij-

skih pridelovalcev ter povečanje nacionalnega proizvodnega potenciala 

kmetijstva (Mikuš, 1988). Takšna opredelitev melioracij pove, da ne zadeva 

samo kmetijstva ali celo samo ekonomike kmetijstva, temveč pokrajino v 

vseh njenih sestavinah. 

Pregled melioracij v Sloveniji 

V Sloveniji so se melioracije sistematično začele po letu 1973, ko sta bila 

sprejeta Zakon o kmetijskih zemljiščih in Zakon o vodah. 

OBDOBJE 
Oblika posega 1973- 1976- 1981- 1986- 1973-

1975 1980 1985 1991 1991 

hidromelioracije 3811 13922 29052 31594 78379 

osuševanje 3636 13869 28248 26286 72039 

namakanje 175 53 804 5308 6340 

agromelioracije 70 494 21611 53693 59573 
melioracije 

skupaj 3881 14416 50663 85287 154247 

Vir: Strategija razvija kmetijstva v Sloveniji, 1992, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, Ljubljana 

Tabela 38: Meliorirane površine v Sloveniji med letoma 1973 in 1991 (v 

ha) 
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Skupina strokovnjakov za melioracije na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-

stvo in prehrano vodi posege ločeno po naslednjih kategorijah: hidromelio-

racije - osuševanje, hidromelioracije - namakanje in agromelioracije v 

nižinskih in hribovitih predelih ter obnova ali ureditev trajnih nasadov. 

Do konca leta 1991 so opravili melioracije na 154.247 ha, to je na 17,9% 

vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Najobsežnejša kategorija posegov so 

hidromelioracije - osuševanje, ki obsegajo prek 46,7% melioriranih zem-

ljišč. 

Pregled melioracij na območju občine Žalec po letu 1973 

Melioracije v žalski občini obsegajo vse oblike: osuševanje, namakanje in 

agromelioracije. Njihova površina znaša 4.483 ha oziroma 27,2% kmetij-

skih zemljišč (tabela 39) in pokrivajo skoraj celotno dno doline ob Savinji 

in Bolski. Prevladuje namakanje (na 17,3% kmetijskih zemljiščih). 

Površina (ha) % kmetijskih 

zemljišč 

A. Izvršene melioracije 

osuševanje 

namakanje 

agromelioracije 

4483 27,2 A. Izvršene melioracije 

osuševanje 

namakanje 

agromelioracije 

1495 9,1 

A. Izvršene melioracije 

osuševanje 

namakanje 

agromelioracije 

2848 17,3 

A. Izvršene melioracije 

osuševanje 

namakanje 

agromelioracije 140 0,8 

B. Predvidene melioracije 

osuševanje 

namakanje 

agromelioracije 

5724 34,7 B. Predvidene melioracije 

osuševanje 

namakanje 

agromelioracije 

2775 16,8 

B. Predvidene melioracije 

osuševanje 

namakanje 

agromelioracije 

1549 9,4 

B. Predvidene melioracije 

osuševanje 

namakanje 

agromelioracije 1400 8,5 

Vir: Program usposabljanja zemljišč, 1993, Hmezad Inženiring Žalec 

Tabela 39: Melioracije na območju občine Žalec 

Bodoče melioracije so predvidene na 5.724 ha kmetijskih zemljišč (tabela 

39). Pri okoli tretjini posegov gre za prekrivanje (namakanje na predhodno 

osušenih zemljiščih). 

Kljub spoznanjem strokovnjakov o številnih nepredvidenih negativnih posle-

dicah hidromelioracij - osuševanja, je ta oblika posegov predvidena na 

novih 16,8% kmetijskih zemljišč. 
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Presoja stopnje pokrajinske preobrazbe zaradi melioracij 

Spremembe naravnogeografskih razmer 

Preučevanje sprememb naravnogeografskih razmer vključuje množico pokra-

jinotvornih elementov, ki so predmet preučevanja fizične geografije. Njene 

posamezne segmente podrobneje obravnavajo tudi nekatere, geografiji so-

rodne stroke, npr. pedologija, hidrologija, geomorfologija, meteorologija, 

zoologija in botanika. 

Spremembe pri rastlinstvu in živalstvu 

Rastlinstvo daje pokrajini pomembno vidno obeležje in odraža geološke, re-

liefne, pedološke, hidrološke in klimatske pogoje ter pokrajinsko vlogo 

človeka. S spremembami naravnih pogojev v geološki preteklosti se je 

vseskozi bolj ali manj enakomerno spreminjala tudi sestava in razporeditev 

vegetacije. Bolj intenzivno in hitro preobrazbo je sprožil človek, ki je naj-

prej spremenil naravno pokrajino v kulturno, pozneje pa je s stalnimi 

posegi vanjo vseskozi spreminjal en tip kulturne pokrajine v drugega. 

Spreminjal je rabo tal in z njo vegetacijo, ki se je le tu in tam še ohra-

nila kot naravna. 

V Spodnji Savinjski dolini se je po izkušnjah iz preteklosti sčasoma 

izoblikovala raba tal z vegetacijo, ki je prilagojena naravnim pogojem. 

Poplavne površine ob Savinji in pritokih so bile pred regulacijami in 

melioracijami bogato porasle predvsem z vlagoljubno vegetacijo, ki je 

dajala značilno podobo vlažnemu ravninskemu svetu in je nasploh 

pomenila pomembno prvino ekološke pestrosti pokrajine. Ob vodotokih so 

nastali značilni obrečni pasovi visoke vegetacije, ki so hkrati členili 

kmetijski prostor in nudili ustrezne pogoje za življenje številnim drobnim 

rastlinskim in živalskim vrstam. Vodni in obvodni biotopi so bili do 

nedavnega tudi območja, kamor je človek najmanj posegal. Tu so se 

pretežno odvijali naravni geomorfološki, hidrološki in pedološki procesi ter 

ustvarili ekološko najbogatejša območja. 

Pred regulacijami, melioracijami in komasacijami so bili bregovi večine 

rek, potokov in jarkov ter številne poljske poti in parcelne meje porasle z 

živimi mejami, ki jih je sestavljala drevesno - grmovna vegetacija. Žive 

meje niso imele neposrednega gospodarskega pomena, razen nekaj lesa, ki 

je posameznikom predstavljal vir za kurjavo. Zelo pomembno vlogo pa so 

imele pri avtoregulacijskih pokrajinskih procesih, zlasti pri uravnavanju 

talne vlage in zaščiti tal pred vodno erozijo ter nenazadnje pri mikrobio-
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loški aktivnosti tal. Poleg tega so bile tudi pomembna zatočišča za poljsko 

divjad, ptice in druge živali, bodisi kot gnezdišča, skrivališča, zavetja ali 

stalni bivalni prostor. Zaradi velikega števila vrst, skromnega poznavanja 

ter velike gibljivosti živali, smo vse do danes namenjali njihovi pokrajinski 

vlogi premalo pozornosti. 

Obsežne melioracije, regulacije in tudi komasacije so neposredno uničile 

velik del vodnega in obvodnega rastlinstva in živalstva, posredno pa 

poslabšale pogoje za njihov normalen razvoj in celo obstoj. Številne rast-

linske in živalske vrste so v novih življenjskih pogojih izumrle, se številčno 

zmanjšale ali preselile. Na živalstvo je pomembno vplivalo tudi novo 

omrežje poljskih poti in širokih, težje prehodnih kanalov, ki je presekalo 

nekdaj širok življenjski prostor in otežilo ali celo onemogočilo povezavo 

med odvisnimi biotopi. Z melioracijami so se močno poslabšali življenjski 

pogoji nekaterih vrst divjadi. Na najbolj prizadetih območjih se je občutno 

zmanjšalo število velike divjadi, ki se je v glavnem preselila na območja z 

ustreznejšimi pogoji. 

Spremembe rastlinstva in živalstva, predvsem vegetacijske odeje, so vplivale 

na pedološke, hidrološke, mikroreliefne in mikroklimatske spremembe, 

kakor tudi na fiziognomske in socialnogeografske razmere. 

Mikroreliefne spremembe 

Melioracije, do katerih je prišlo pretežno v dnu doline, so izravnale 

številne drobne reliefne oblike. Pestro mikroreliefno strukturo pred melio-

racijami so zamenjale nove, enolične in enostavne oblike, ki ustrezajo in-

dustrijskemu načinu kmetovanja. Poleg tega je spreminjanje mikroreliefa v 

povezavi s spremembami vsega kompleksa naravnih razmer, sprožilo še 

vrsto novih in drugače intenzivnih geomorfoloških procesov (erozija prsti, 

akumulacija, polzenje, usadi). Zaradi hitrejšega vodnega toka po kanali-

ziranih strugah se je močno povečal transport rečnega materiala, ki se od-

laga dlje po toku navzdol. Hitrejši vodni tok močneje spodjeda neutrjene 

in nezaščitene bregove rečnih korit in melioracijskih jarkov, poleg tega pa 

jih načenjata še soliflukcija in plitvi usadi. 

Spremembe pedoloških razmer 

Že nekaj raziskav v Sloveniji (Stritar, 1988; Anžik, Stupica, Finžgar, 1989) 

je pokazalo, da se proizvodne sposobnosti hidromorfnih prsti po melioraci-

jah niso povečale. Gotovo je po posegih preteklo še premalo časa, vendar 
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pa številna dejstva potrjujejo, da se kvaliteta prsti ni izboljšala, nasprotno, 

marsikje se je celo poslabšala (npr. zaradi premešanja talnih horizontov). 

Še do nedavnega je bila proizvodna sposobnost osnovno merilo za vre-

dnotenje zemljišč. Njihovo vrednost je določal ustvarjeni pridelek ne glede 

na stroške pridelave. Ta kriterij vrednotenja se šele v zadnjih letih dopol-

njuje z merjenjem potrebne energije za pridelavo na enoto površine. Naj-

večje razlike v potrebni energiji med melioriranimi, hidromorfnimi in nor-

malnimi prstmi so v osnovni pripravi zemljišč za setev, kjer je na prvih 

potrebno vložiti kar dvakrat več energije (Stritar & Logar, 1987). 

Po hidromelioracijah se je pridelava večine, trenutno tržno vrednejših 

poljščin, povečala, saj je bila po melioracijah izsiljena njivska raba tako-

rekoč na celotnih območjih. Ker so se hidromorfne prsti po hidromelio-

racijah le malo spremenile, je pridelava poljščin na teh zemljiščih otežena 

in na njih nikoli ne bo enakih pridelovalnih pogojev, kot jih imajo prsti z 

ustreznim vodno - zračnim režimom. 

Zaradi bistveno večje porabe energije pri pripravi tal za setev, so 

občutljive hidromorfne prsti podvržene veliko večjim vplivom težke 

mehanizacije. Pod globino polovice metra (do tod sežejo plugi) se tla vse 

bolj zbijajo in postajajo neprepustna za kakršnokoli cirkulacijo vode ali 

zraka. Tako v vlažnih obdobjih zastaja voda v vsaki najmanjši kotanji, ob 

suši pa obsežna območja izgubijo t.i. rezervno vodo, ki je tedaj edini vir 

napajanja. Zato je na teh prsteh zelo pomembna ustrezna raba, pri kateri 

naj bi uporabo težke mehanizacije zmanjšali na najmanjšo možno mero. 

Pridelovalni pogoji obsežnih območij "antropogenih tal" so se močno 

poslabšali tudi zaradi nepotrebnega premešanja talnih horizontov. Do 

premešanja je prišlo, ker pri kopanju kanalov, jarkov in drenov niso pred 

tem odstranili zgornje plasti prsti, ki bi jo po opravljenih posegih lahko 

ponovno razgrnili, kakor tudi zaradi preglobokega oranja na zaplatah s 

plitvimi prstmi. 

Spremembe značilnosti vodotokov 

Pregrobi posegi so pripeljali do večjih hidroloških sprememb, ki vplivajo 

na številne naravne in družbene pojave in pokrajinske procese. Zaradi pre-

tiranega izravnavanja in poglabljanja strug, utrjevanja bregov in krčenja 

rastja se je močno znižala talna voda, bistveno so se poslabšali življenjski 

pogoji v vodi in ob njej ter kvaliteta vode v strugah, hkrati pa imajo 

umetni vodotoki veliko manjšo športno-rekreacijsko in estetsko vrednost. 
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Plitva voda v širokih kanaliziranih strugah je bolj podvržena tempera-

turnim spremembam in je zaradi neobraslosti strug spremenila barvo, kar 

vpliva na absorbcijo toplote. Zaradi hitrejšega odtoka in hitrejšega 

izpiranja gnojil in biocidov s kmetijskih območij se vodotoki bolj 

onesnažujejo. Samočistilna sposobnost reguliranih vodotokov je zelo nizka. 

Z melioracijami so kmetijska zemljišča uspešno zavarovana pred manjšimi, 

vsakoletnimi poplavami. Ob katastrofalnih poplavah 1. novembra 1990, ki 

so zajele zlasti porečje Savinje in deloma Save, so bila v poplavnih ravni-

cah zelo prizadeta kmetijska zemljišča na stiku med "urejeno" in 

"neurejeno" odvodnjo. Tu je poplavna voda odplaknila več centimetrov de-

belo zgornjo plast prsti s številnih njivskih površin in jo potem skupaj z 

drugim akumulacijskim materialom odložila ob pregradah, najfinejši delci 

pa so se usedali na dnu kotanj, tudi do pol metra na debelo. 

Spremembe režima talne vode 

Osnovni namen hidromelioracij je prav ureditev režima talne vode. Z us-

treznimi osuševalnimi in namakalnimi sistemi je v načelu mogoče uspešno 

uravnavati talno vlago v sušnih in vlažnih razmerah. Z ureditvijo predvsem 

osuševalnih sistemov se je gladina talne vode znižala, kar je ugodno za 

kmetijstvo v občasnih kratkotrajnih vlažnih obdobjih spomladi, medtem ko 

so se v sušnih obdobjih bistveno poslabšali pridelovalni pogoji. 

Posledica so manjši pridelki na prizadetih melioriranih površinah. Zato je 

nujno potrebno namakanje, ki pa je povezano z velikimi stroški. Postavlja 

se vprašanje, ali ne bi bilo ekonomsko učinkovitejše kmetijstvo na ne-

melioriranih zemljiščih s pretežno travniško rabo, kot pa z melioracijami 

izsiljena pridelava poljščin. 

Z ekološkega vidika pomeni znižana gladina talne vode močno poslabšane 

rastiščne pogoje za številne avtohtone vlagoljubne rastlinske in živalske 

vrste, ki so bodisi izumrle, ali pa se je znižalo število osebkov v vrsti 

(Jež, 1986). 

Spremembe mikroklime 

Čeprav ne razpolagamo s podatki o spremembah mikroklimatskih razmer 

zaradi melioracij, sklepamo nanje po vzročno posledičnih zvezah v kom-

pleksu naravnogeografskih dejavnikov. 
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Melioracijski posegi so vplivali na spremembe mikroklimatskih razmer 

neposredno z osuševanjem in odstranjevanjem drevesno grmovnih pregrad, 

posredno pa se je klima spremenila s spremembo talnih, hidrografskih, 

mikroreliefnih in vegetacijskih razmer. Sprememba posamezne sestavine 

pogojuje tudi spremembo mikroklime in lokalne klime. Z izgradnjo 

osuševalnih sistemov se voda veliko hitreje izcedi s površinskega talnega 

sloja in odteče po odvodnih jarkih. Z osuševanjem tal se osuši tudi zrak 

nad njimi, poveča se evapotranspiracija, odvaja se manj toplote, kar 

povečuje kolebanja temperatur zraka in vode. S spremembo rabe tal se 

poveča tudi vertikalno mešanje zraka. Razgaljene njivske površine 

absorbirajo več sončne energije kot tla, ki so porasla z vegetacijo (barva 

prsti, vlažnost...). Z zvišanjem temperature tal se zopet poveča 

izhlapevanje, kar pomeni dodatno hitrejše osuševanje. V dolgih sušnih 

obdobjih so tako ugodnejši kmetijsko pridelovalni pogoji na globokih, 

težkih, humoznih, hidromorfnih tleh, ki bolje zadržujejo vodo kot na 

prodnatih in peščenih ali osušenih tleh. 

Pri proučevanju vpliva podnebja na rast in razvoj kmetijskih rastlin je 

potrebno upoštevati naslednje meteorološke in druge dejavnike: količino in 

razporeditev padavin, temperaturo, trajanje sončnega obsevanja, veter in re-

lativno zračno vlago ter vrsto kmetijskih rastlin in njihove zahteve oziroma 

občutljivost na običajne in ekstremne meteorološke pojave. Na tem mestu 

velja posebej izpostaviti sušo in močo, ki naj bi ju blažili oziroma uravna-

vali z melioracijami. 

Fiziognomske spremembe 

Z obsežnimi melioracijami in komasacijami se je v nekaj letih močno 

spremenila zunanja podoba marsikaterega dela naše agrarne pokrajine. 

Preobrazbo ponazarjajo zlasti spremembe v rabi tal, poljski razdelitvi in 

poselitvi ter fiziognomiji vasi. 

1. Spremembe rabe tal 

Pokrajinsko preobrazbo, nastalo zaradi melioracij in komasacij smo ugo-

tavljali predvsem s primerjavo obsega in razporeditve posameznih zem-

ljiških kategorij pred posegi in po njih (tabela 40, slika 25). 

Preobrazba agrarne pokrajine se odraža tudi v zemljiškem katastru in 

kmetijski statistiki, ki ju kljub neažurnosti in nezanesljivosti uporabljamo 

kot ključna vira. 
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Zemljiška kategorija Občina Žalec 

1981/1991 

Savinjska regija 

1981/1991 

njiva, vrt 103,2 95,9 

sadovnjak 94,7 102,5 

vinograd 112,8 100,5 

travnik 100,8 101,4 

pašnik 93,9 96,4 

gozd 100,1 100,0 

nerod., rib., močvir. 94,9 106,6 

Vir: Statistični podatki po občinah R Slovenije. Kmetijstvo 1981, 1991. Zavod R 

Slovenije za statistiko, Ljubljana 

Tabela 40: Spremembe zemljiških kategorij med letoma 1981 in 1991 

Z melioracijami se vedno bolj ali manj spremeni raba tal, saj je njihov 

cilj povečanje njivskih površin. Prehajanje ekstenzivne travniške rabe v in-

tenzivno njivsko pomeni ne le velike ekonomske, temveč tudi ekološke 

spremembe. Njivska raba pomeni bistveno večjo porabo umetnih gnojil in 

zaščitnih sredstev ter energije za obdelavo, kar nujno vpliva na strukturo, 

teksturo, in kemizem prsti, življenjske pogoje v prsti in na tleh, 

ogroženost talne vode itd. 

V različnih naravnih razmerah so različna optimalna razmerja med 

posameznimi kategorijami rabe. Dovoljena ali bolje priporočljiva raba je 

opredeljena le na območjih varstva vodnih virov, medtem ko za ostala 

območja ni normativov. V današnjih razmerah se tudi ne upoštevajo 

sistemi kolobarjenja. Izsiljena njivska raba ima nujno ekološko oporečne 

posledice za pokrajino. V Savinjski dolini je pestra raba tal pred posegi 

pomenila prilagajanje naravnim razmeram in je bila plod dolgoletnih iz-

kušenj. 

V okviru rabe tal v Spodnji Savinjski dolini je potrebno opozoriti tudi na 

številna posamezna drevesa in drevesne skupine ob poteh, cestah, na par-

celnih mejah, na pašnikih in travnikih, ki so pred melioracijami predstav-

ljali sicer drobno, površinsko zanemarljivo, a fiziognomsko in ekološko 

zelo pomembno prvino kmetijske pokrajine. Ker so pri mehanizirani obde-

lavi predstavljale "oviro", so jih odstranili. 
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2. Spremembe poljske razdelitve 

Po melioriracijah so večino zemljišč komasirali. Z njimi so združili 

razdrobljena kmetijska zemljišča in s tem ustvarili tudi drugačno podobo 

agrarne pokrajine. Prevladujejo večji, geometrijsko oblikovani zemljiški kosi 

in parcele z novo lego, ki ustrezajo predvsem glede na dostopnost. S 

komasacijami je opredeljena tudi nova lega parcel, ki določa smer stroj-

nega obdelovanja in smer sejanja poljščin in bi morala biti prilagojena re-

liefu. 

3. Vpliv melioracij na preobrazbo vasi 

Čeprav so melioracije in komasacije potekale ločeno od urejanja vasi, je 

spreminjanje kmetijskih zemljišč posredno vplivalo tudi na naselja. V prvi 

vrsti gre za družbeno-ekonomske spremembe, ki so pogojevale tudi spre-

membo zunanje podobe vasi. Z melioracijami se je namreč načrtno spre-

menila proizvodna usmeritev in z njo raba tal ter naravnogeografske 

značilnosti, ki sežejo preko umetno začrtanih meja melioracijsko-komasacij-

skih območij. Številne spremembe v zunanji podobi vasi niso samo posle-

dica melioracij in komasacij, temveč so k temu prispevale še številne 

druge spreminjajoče se družbenoekonomske razmere. Kljub temu je 

mogoče opredeliti nekatere spremembe v fiziognomiji vasi, ki so pretežno 

posledica melioracijskih posegov. 

Sprememba rabe tal in proizvodne usmeritve, nastale z melioracijami, so 

terjale tudi ustrezno opremljanje kmečkih gospodarstev - graditev ali 

preureditev hlevov, prostorov za nove kmetijske stroje, silosov itd. 

Z zavarovanjem kmetijskih zemljišč so meliorirana zemljišča trajno name-

njena kmetijstvu in nanje se pozidava ne širi. Pač pa se nove gradnje naj-

pogosteje širijo v sadovnjake ob vaseh, ki so do nedavnega pomenili blag 

prehod vasi v okoliški svet njiv in travnikov. 

Vpliv melioracij na ekonomske razmere 

V Spodnji Savinjski dolini se je skozi stoletja izoblikoval in ohranjal 

določen način zemljiške rabe, ki je ustrezal polikulturnemu, samooskrb-

nemu kmetijstvu. Kmetijstvo z izrazito samooskrbno funkcijo pa je hkrati 

pomenilo tudi pomemben delež ustvarjenega narodnega dohodka v savinj-

skih občinah. 
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Delež kmetijstva v narodnem dohodku občine Žalec 

Delež narodnega dohodka od zasebnega sektorja v kmetijstvu žalske 

občine, glede na skupni narodni dohodek, se je med letoma 1981 in 1989 

(novejših podatkov ni) zmanjšal iz 6,7% na 2,3%. Kljub temu je kmetijstvo 

v občini pomembna gospodarska panoga. Razvojni programi so še nadalje 

usmerjeni v njen razvoj, zlasti v nadaljnje usposabljanje kmetijskih zem-

ljišč za intenzivnejšo pridelavo. 

Proizvodna usmerjenost kmetijstva 

1. Kmetijska pridelava poljščin na melioriranih in komasiranih zemljiščih 

Po razpoložljivih vsakoletnih statističnih podatkih savinjskih občin in pose-

bej žalske, smo primerjali usmeritev in obseg kmetijske pridelave pred 

melioracijami in komasacijami ter po njih. Ugotovili smo spremembe 

površin, hektarskega donosa in količine pridelka najpomembnejših poljščin 

(tabela 41). 

Velik del melioriranih površin je pred posegi obsegal travnike in pašnike, 

kjer so pridelovali seno, na njivah pa so poleg hmelja prevladovale tradi-

cionalne poljščine: koruza za zrnje, krompir, krmna pesa, krmno korenje, 

detelja. 

1 pšenica ječmen koruza krompir fižol 

e povr ha povr- ha povr ha povr ha povr- ha 

t -šina do- šina do- -šina do- -šina do- šina do-

o (ha) nos (ha) nos (ha) nos (ha) nos (ha) nos 

80 777 42 480 150 33 12,8 

81 603 29,7 153 24,4 848 44,6 415 182 48 19,6 

82 726 37 81 24,4 362 41,7 366 133 44 14 

83 700 40,7 80 24,7 923 42,8 364 152 34 13,3 

84 656 42,1 93 30,8 961 51,2 311 135 34 12,4 

85 549 40,6 123 29,9 1076 51,5 304 144 34 12,9 

86 501 34,6 136 22,9 1066 52,7 324 165 36 11,8 

87 473 43,3 88 28,6 1234 55,9 337 161 48 11,7 

88 386 42,2 72 30,6 1155 48 358 126 49 8,9 

89 396 42,3 87 33 1142 53,5 339 112 42 11,7 

90 492 39 93 31,1 1131 55,8 333 142 50 13,3 

91 545 39,8 118 33,5 1082 54,8 341 164 51 14,4 
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1 sil. koruza mešanica hmelj č. detelja lucerna 

e povr ha povr- ha povr ha povr ha povr ha 

t -šina do- šina do- -sina do- sina do- sina do-

o (ha) nos (ha) nos (ha) nos (ha) nos (ha) nos 

80 1067 369,7 85 74,1 1423 14,5 413 74,5 401 78,9 

81 1192 379,6 120 73,6 1482 17,3 395 80,3 380 84,1 

82 1282 394,4 108 57,5 1565 17,7 310 68,9 327 77,5 

83 1375 384,7 109 86 1619 13,8 256 76,8 257 82,3 

84 1520 414,3 110 91,8 1641 18,3 207 76,3 220 82,6 

85 1504 362,6 94 81,8 1649 16 203 64,6 203 71,6 

86 1525 371,8 110 83 1610 14,6 197 61,5 179 66,3 

87 1540 402,4 103 82,6 1655 18,4 165 72,8 173 84 

88 1839 337,4 109 65,6 1621 15,3 169 63,5 187 65,8 

89 1782 403,5 128 75,4 1657 13,3 210 56,7 153 85,8 

90 1902 382,4 130 73,1 1657 14,4 146 77 151 85 

91 1714 404,7 105 82,9 1641 15,7 147 83,9 135 101,3 

Vir: Statistični podatki po občinah R Slovenije. Kmetijstvo 1980 - 1991. Zavod R 

Slovenije za statistiko, Ljubljana 

Tabela 41: Površine in hektarski donosi prevladujočih poljščin v občini 

Žalec v letih 1980 in 1991 

Na novih njivskih površinah pa prevladuje pridelava trenutno ekonomsko 

vrednejših poljščin. To so poljščine, ki imajo povprečno veliko večjo 

vrednost v žitnih enotah kot tradicionalne poljščine (hmelj, silažna koruza, 

koruza za zrnje in pšenica). 

Z melioracijami se je povečala površina poljščin in njihova pridelava. Večja 

pridelava je skoraj izključno posledica novih njivskih površin, kajti hektar-

ski donosi so vsa leta takorekoč enaki; odvisni so predvsem od klimatskih 

razmer v posameznih letih (slika 26, slika 27). 

2. Prireja živine in živalskih proizvodov 

Z večjo pridelavo krmnih kultur, zlasti silažne koruze, so po melioracijah 

boljši pogoji za živinorejo, kljub temu pa se je med letoma 1981 in 1991 

zmanjšala prireja goveje živine za 15,5%. 
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Stroški kmetijske pridelave 

1. Poraba umetnih gnojil in zaščitnih sredstev 

S povečanjem njivskih površin in obsega pridelave poljščin so se povečali 

tudi stroški pridelave, ki se odražajo v večji porabi mineralnih gnojil in 

zaščitnih sredstev ter večji porabi energije za obdelavo melioriranih zem-

ljišč. 

Podatki o porabi umetnih gnojil v letih pred melioracijami so zelo skopi. 

Po ocenah kmetijskih strokovnjakov je bila poraba v sedemdesetih letih 

nekoliko manjša kot je v zadnjih nekaj letih. Ta podatek je le groba 

ocena, ki pa ne upošteva kvalitete mineralnih gnojil, oziroma njihove hra-

nilne vrednosti, ki se bolj ali manj spreminja. Ker se z novimi teh-

nološkimi postopki proizvajajo predvsem gnojila z vse večjim deležem hra-

nil, je sedanja poraba, v primerjavi s porabo pred melioracijami, dosti 

večja kot kažejo ocenjene količine. V strukturi porabljenih gnojil prevladu-

jejo dušična in fosfor na gnojila. 

Po navedbah kmetijskih strokovnjakov se je poraba umetnih gnojil zelo 

povečala med melioracijami in neposredno po njih. To je razumljivo, saj 

je za melioracijska dela značilno tudi sistematično založno gnojenje. 

Ureditev novih njivskih površin in uvajanje novih kultur po melioracijah je 

terjalo tudi porabo večjih količin in za nove kulture ustreznih zaščitnih 

sredstev. 

Enaka poraba mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev na površinsko enoto, 

toda po količini večja poraba na vseh melioracijskih območjih sicer ne 

pomeni večjega stroška za pridelavo poljščin, pomeni pa večjo količino 

kemičnih sredstev, ki jih vsako leto sprejmejo meliorirana tla. Zato je 

poleg njihovega ekonomsko pozitivnega učinka (hranilno zaščitna funkcija) 

pomembno opozoriti na zelo slabo preučen ekološki učinek. Četudi na 

obravnavanem območju še ni zabeležene onesnaženosti voda s pesticidi 

(Raziskave kakovosti površinskih voda v R Sloveniji, 1990), ob ne-

zmanjšani porabi umetnih gnojil in zaščitnih sredstev, lahko pride do nji-

hovega onesnaženja (kot npr. onesnaženost Ledave). 

2. Poraba energije za obdelavo melioriranih zemljišč 

Že pri preučevanju pedoloških razmer smo ugotovili, da se z melioracijami 

značaj hidromorfnih prsti lahko le malo spremeni. Pridelava na teh zem-

ljiščih ostaja tudi po posegih otežena in na njih ne dosežemo enakih 
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pridelovalnih razmer kot pri prsteh z ustreznejšimi vodno-zračnimi raz-

merami. 

Pri ugotavljanju porabljene energije na melioriranih zemljiščih je potrebno 

upoštevati tudi novo parcelno razdelitev. Četudi so posledica drugega 

kmetijsko ureditvenega posega - komasacij, se že z melioracijami uredijo 

novi, geometrijsko oblikovani zemljiški kompleksi, ustrezni za komasacije. 

Na melioracijsko komasacijskih območjih se je s posegi povečala velikost 

parcel, ki imajo ustreznejšo obliko za strojno obdelavo in so praviloma 

lažje dostopne. V kolikor je na zemljiščih enak ali podoben kolobar pred 

posegi in po njih, so stroški pridelave po posegih manjši (manjša je pora-

ba delovnega časa in manjši so stroški strojnega in ročnega dela). Kjer pa 

so bili na melioracijsko-komasacijskih območjih pred posegi travniki, po 

njih pa njive, so novi stroški pridelave večji (Voga, 1988). V obeh pri-

merih je potrebno upoštevati tudi druge, že omenjene ekonomske kate-

gorije in seveda tudi stroške komasacij. 

3. Stroški urejanja zemljišč 

Stroški urejanja zemljišč z melioracijami brez ureditve osnovne odvodnje, 

ki vključuje tudi ureditev pomembnejših melioracijskih jarkov, znašajo 

povprečno 4500 nemških mark na hektar. 

4. Stroški vzdrževanja melioracijskih sistemov 

Za učinkovito delovanje melioracijskih sistemov so zelo pomembna redna 

vzdrževalna dela. Njihov program del na melioriranih zemljiščih vključuje 

vzdrževanje vseh objektov in naprav, ki so jih zgradili za potrebe melio-

racij. To je čiščenje melioracijskih jarkov in cevne drenaže, vzdrževanje 

dovoznih in poljskih poti itd. Vzdrževanje ne poteka po programu. Težave 

in nesoglasja, ki so melioracije vseskozi spremljala, so se po njihovi iz-

vedbi prenesla na vzdrževalna dela. Lastniki in uporabniki melioriranih 

zemljišč namreč marsikje zahtevajo, da izvajalec melioracij najprej popravi 

napake, ki jih je zagrešil s tehnično slabim posegom, in da uredi zem-

ljišče za vsaj tako donosno kmetijsko pridelavo kot je bila pred posegi. 

Zaradi neizpolnjenih zahtev številni kmetje ne plačujejo prispevkov za 

vzdrževalna dela, ki se zato tudi ne opravljajo. 
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Sklep 

Preučevanje melioracijskih vplivov na pokrajinske spremembe obravnava 

pokrajino kot sistem naravnih in družbenoekonomskih sestavin, ki so 

medsebojno povezane. Melioracije so neposredno spremenile številne 

naravnogeografske, fiziognomske in socialnoekonomske razmere. Še 

številnejše so posredne spremembe medsebojnih učinkovanj posameznih 

pojavov in procesov znotraj posameznih sklopov geografskih pojavov in 

med njimi. 

Pri načrtovanju večine melioracij niso upoštevali naravnogeografskih raz-

mer. S posegi se je forsirala njivska raba, ki pa ni vedno prilagojena in 

prilagodljiva naravnim pogojem. Posledica neustrezne nove rabe je njena 

nesprejemljivost z naravnogeografskega in tudi ekonomskega vidika 

(potrebna so velika vlaganja energije). Neprimerno novo rabo, z močno 

povečanim deležem njiv in zmanjšanim deležem travnikov, izkazujejo zlasti 

območja ali njihovi deli s hidromorfnimi tipi prsti. 

Ob upoštevanju naravnih in družbenih značilnosti pokrajin in ob pred-

postavki, da optimalno rabo tal in optimalno kmetijsko pridelavo določajo 

tudi številni nekmetijski cilji, so nekatere značilnosti določene kot merila, 

ki opredeljujejo kompromis med zahtevami po varovanju in ohranjanju 

okolja ter potrebami po njegovem spreminjanju. Merila vse bolj in bolj kot 

iz potreb izhajajo iz okolja in njegovih omejitev oziroma prilagajanja 

njemu. 

Kot merila pri vrednotenju učinkov melioracij in pri načrtovanju novih bi 

bilo idealno upoštevati vse dejavnike v pokrajini, ki se zaradi posega po-

sredno ali neposredno spremenijo. Vendar pa je teh toliko, da so takšni 

kompleksni pristopi zelo težko obvladljivi in nujno neenakovredno 

obravnavajo posamezne pojave v pokrajini in so prepleteni s številnimi 

neznankami. Zato moramo pri vrednotenju, kakor tudi načrtovanju, ubrati 

kar najbolj pragmatično pot, kjer izkoriščamo vsa obstoječa znanja in 

gradiva o pokrajini in o posledicah posegov. 

Dobro geografsko poznavanje pokrajine pa v vsakem primeru ostaja 

osnovno izhodišče za sprejemljivo načrtovanje posegov. Šele na tej osnovi 

lahko izmed množice pojavov v pokrajini kot merila izberemo tiste, ki so 

za neko pokrajino odločilnega pomena in bodo s predvidenimi posegi 

kratkoročno, dolgoročno, neposredno ali posredno prizadeti in seveda tiste, 
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ki dovolj jasno reagirajo na spremembe, da lahko učinke sploh identifi-

ciramo. 

Osnovno izhodišče nadaljnjega urejanja je obravnavanje kmetijskih zemljišč 
znotraj pokrajine. Kmetijska zemljišča niso samo agrarnoekonomska vre-
dnota, temveč tudi del človekovega okolja. Njihovo urejanje zato nikakor ni 
samo domena kmetijskega načrtovanja, temveč celovitega urejanja 
podeželja. Kmetijsko pokrajino moramo urejati tako, da bo kljub razvoju 
zadržala svojo identiteto. To izhodišče je pomembno pri nadaljnji realizaciji 
programa urejanja kmetijskih zemljišč v Savinjski dolini za intenzivno 
kmetijsko pridelavo, ki predvideva novo "akcijo" ukrepov v obliki 
nadaljnjega osuševanja, izgradnje akumulacijskih jezer in namakalnih 
sistemov, kar bo povzročilo nove skokovite spremembe pojavov in 
procesov. 

Že več let opozarjamo, da je okolje močno onesnaženo ne le v Celju, am-
pak tudi na območju Savinjske doline. Čeprav so znani predlogi ukrepov, 
kako sanirati nekatera območja, je njihovo izvajanje zelo počasno. 

Onesnaženost okolja v Celju in Savinjski 
(Darka DOMITROVIČ URANJEK19) 

Že več let opozarjamo, da je okolje močno onesnaženo ne le v Celju, tem-

več tudi na območju Savinjske. Čeprav so znani predlogi ukrepov, kako 

na nekaterih območjih sanirati okolje, je njihovo izvajanje zelo počasno. 

Onesnaženost okolja na območju Savinjske 

Onesnaženost zraka 

Vsa večja naselja v kotlinskih in dolinskih legah so čezmerno onesnažena. 
Celje je v 4. območju kritične onesnaženosti zraka, Štore, Laško, Rimske 
Toplice, Sedraž, Žalec in Prebold pa se uvrščajo v 3. razred onesnaženosti 
zraka. Ocenjujemo, da bi v tretje območje onesnaženosti zraka lahko sodi-
la tudi Mozirje in Liboje, če bi opravljali meritve onesnaženosti. 

prof. geogr. in sociol., vodilni urbanist in ekolog, Razvojni center Celje, Ul. XIV. 

divizije 14, 63000 Celje, 
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Kraj 

s o 9 dim 

Kraj 
štev. 
meri-
tev 

Cp 
ugfrn3 

Cm 
ugfrn3 

razvr-
stitev 

na 
mest 

o 

štev. 
meri 
tev 

Cp 
ugfrn3 

Cm 
ugfrn3 

razvr-
stitev 

na 
mesto 

Celje 
Teharje 

183 70 580 5. 179 20 120 22. 

Laško 173 60 170 10. 173 30 130 12. 

Štore 183 50 290 14. 181 20 100 26. 

Žalec 181 50 140 15. 150 30 120 16. 

Rimske 
Toplice 

145 8 270 44. 143 20 100 44. 

Celje 
Center 

26 50 100 48. 26 20 60 48. 

Vir: Podatki RHMZ 

Tabela 42: Razvrstitev krajev v Sloveniji po povprečnih koncentracijah 
S02 in dima v kurilni sezoni 1991/92 na območju Savinjske v 
okviru osnovne merilne mreže 

so 9 dim 

MIK krit MIK 

Celje - Teharje 35 1 0 

Rimske Toplice 22 - 0 

Štore 14 - 0 

Laško 9 - 1 

Žalec 6 - 0 
Vir: podatki RHMZ 

Tabela 43: Število dni s preseženo mejno emisijsko (MIK) in kritično 24-
urno koncentracijo za S02 in dima na območju Savinjske v 
okviru osnovne merilne mreže 

Na kakovost zraka vplivajo tehnološke emisije, emisije iz vseh vrst kurišč, 
emisije prometa (ki so zaradi neizgrajenega in preobremenjenega omrežja 
zelo problematične!), opazni pa so tudi vplivi visokih dimnikov predvsem 
iz TE Šoštanj in delno TE Trbovlje. 
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Razen emisij žveplovega dioksida, se kažejo še negativni učinki emisij 
fluoridov (te so zdravju 60 x bolj škodljive kot emisije S02) v Celju in Li-
bojah. Sanacijski ukrepi so emisije fluoridov zmanjšali v Celju (EMO -
namestitev čistilne naprave) in Libojah (ukinitev dela proizvodnje v LIK). 

Onesnaženost vodotokov 

Ekološko so obremenjeni tudi vodotoki. V najslabšem kakovostnem 
razredu - biološko mrtva je Vzhodna Ložnica pod iztokom izcednih vod iz 
celjskih deponij, v 4. kritično onesnaženem kakovostnem razredu pa so: 
Voglajna pod izlivom GZ-2, Savinja pod Laškim in Libojska Bistrica pod 
Keramično industrijo Liboje. 

Savinja kot največji vodotok se je leta 1991 za Lučami uvrstila v 2. ka-
kovostni razred in postopoma, zaradi obremenjenih odplak iz naselij, 
prešla v 2. - 3. kakovostni razred. V Letušu se njena kakovost, zaradi do-
toka močno obremenjenih odplak Pake, poslabša do 3. kakovostnega 
razreda. Za iztokom Voglajne pa Savinja preide že v 3. - 4. razred, v 
Laškem pa v 4. kakovostni razred. Pred izlivom v Savo se kakovost Sa-
vinje izboljša do 3. kakovostnega razreda. 

Pri drugih vodotokih navajam le tiste odseke, katerih kakovost je slabša 
od 2. - 3. kakovostnega razreda: 
• Merinščica, pritok Bolske je pod Vranskim v 3. - 4. kakovostnem 

razredu, 
• Trebnik je za Braslovčami v 3. kakovostnem razredu, 
• Lava pred iztokom v Savinjo v 3. razredu onesnaženosti, 
• Žovneško jezero in Trnovca so v 3. - 4. kakovostnem razredu, enako 

velja tudi za Šmartinsko jezero, 
• Hudinja za Vojnikom in Škofjo vasjo ter po iztoku Vzhodne Ložnice v 

3. kakovostnem razredu, 
• Rečica pri izlivu v Savinjo v Laškem v 3. kakovostnem razredu. 

Hidrotehnični posegi pri ureditvah vodotokov in melioracijah so v večini 
primerov izvedeni tako, da ne prispevajo k izboljšanju ekoloških razmer in 
vzpostavljanju naravnega ravnovesja. 

Posledice onesnaževanja okolja 

Predstavo o stopnji onesnaženosti okolja dopolnjujejo še podatki o posledi-
cah prekomerne polucije škodljivih snovi v okolje, ki se kažejo: 
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• pri poškodovanosti gozdov, ki v nekaterih predelih dosega zelo velik 
obseg; npr: na območju mozirske občine je le še 1% površine gozdov, 
ki ne kažejo vidnih zunanjih poškodb zaradi onesnaženosti (več o tem 
v predhodnem poglavju o gozdovih), 

• pri poškodbah dedne snovi na rastlinah, kjer je bil 4. razred 
poškodovanosti (primerjamo ga lahko npr. z najbolj ogroženimi gozdovi) 
zabeležen na naslednjih točkah - v bližini EMA v Celju, v Sedražu ter 
Marija Reki v žalski občini, 3. razred poškodovanosti genetskega mate-
riala pa v Okonini, Podvolovljeku, Andrežu, Bukovžlaku in Slancah v 
Celju in nad Jurkloštrom, 

• pri zdravstvenem stanju prebivalstva, predvsem pri boleznih dihal, 
kroničnih pljučnih obolenjih, alergičnih, obstruktivnih, pa tudi rakastih 
in drugih obolenjih. 

Kakovost okolja v Celju 

Celje je prekomerno onesnaženo, ne le zaradi negativnih vplivov preteklega in 
sedanjega delovanja industrije, pač pa tudi zaradi svoje kotlinske lege. 
Čeprav sodijo aktivnosti pri ugotavljanju stopnje onesnaženosti okolja in 
zahteve po sanaciji največjih virov emisij že v sedemdeseta leta, rezultati 
sanacijskih ukrepov še vedno niso zadovoljivi, saj je: 

• Celje še vedno v 4. območju najbolj onesnaženih krajev v Sloveniji, 
čeprav so se emisije S02 v ozračje v zadnjih petnajstih letih zmanjšale 
za skoraj polovico. Štore so v 3. območju onesnaženosti zraka. Največji 
onesnaževalci so: Železarna Štore - prah in težke kovine, Cinkarna -
S02, Zlatarna - nitrozni plini, Aero, Libela in Etol - organska topila; 
kurišča S02 in dim, neurejen promet ter svinec, dušikovi oksidi, or-
ganske spojine, ... 

• v 4. kakovostnem razredu, so še vedno Vzhodna Ložnica pod izlivom 
izcednih vod iz obeh deponij. Voglajna pred izlivom v Savinjo, Hudinja 
na odsekih pod Vojnikom, Škofjo vasjo in iztokom Vzhodne Ložnice pa 
v 3. - 4. razredu, 

• komunalni odpadki se še ne sortirajo na izvoru, odlagališča odpadkov 
niso sanirana in celovito urejena, nerešen ostaja problem posebnih od-
padkov (glej tudi poglavje o odpadkih), 

• oskrba s kakovostno pitno vodo še ni v celoti rešena, čeprav se 
postopoma izvajajo nekatere tehnične izboljšave (več o tej problematiki 
je obravnavano v predhodnem poglavju o hidrogeografskih značilnostih 
Posavinja in njegovi oskrbi z vodo), 



142 Savinjska 

• zaradi neizgrajenega magistralnega cestnega omrežja, zlasti v smeri sever 
- jug, potreb po zahodnem priključku na avtocesto, so problematični še 
hrup in emisije prometa. 

Onesnaževanje okolja in njegovo razvrednotenje je zapleteno in večplastno. 
V dosedanjem razvoju je bil poudarek na količinski rasti. Razvojne ambici-
je so bile usmerjene v naraščanje materialne proizvodnje, s tem pa se je 
gradila sedanjost na škodo bodočnosti. 

Več desetletij trajajoči prostorsko-ekološki posegi in agresivni družbeni 
procesi so v Celjski kotlini porušili samočistilne zmogljivosti okolja. 

Posledice prekomernega onesnaževanja okolja se odražajo v naslednjem: 

• obseg poškodovanih gozdov se je v zadnjih 30-tih letih povečal za tri-
krat; na celjskem območju umira vsako tretje, propada pa vsako drugo 
drevo (glej tudi poglavje o gozdovih), 

• genetski material pri rastlinah je na vseh merilnih mestih v Celju 
poškodovan tako, da je razvrščen pretežno v 3. in 4. razred 
poškodovanosti, 

• povečano je obolevanje na dihalnih organih; pogosto se pojavlja ob-
strukcija, ki je eden najpomembnejših in najzgodnejših znakov za 
številne pljučne bolezni, 

• v kmetijstvu se negativni vplivi onesnaževanja kažejo v poškodovanosti 
trajnih nasadov, količini škodljivih snovi v hrani rastlinskega in 
živalskega izvora iz najbolj onesnaženega severovzhodnega in vzhodnega 
dela Celja, v kislosti zemlje in v potrebi po večjih vlaganjih v sanacijo 
zemljišč, 

• onesnaženost zemljišč s težkimi kovinami (kadmij, svinec in cink) v 
Celju in okolici ter v zvezi s tem omejitev gojenja vrtnin, ki imajo večjo 
sposobnost sprejema težkih kovin, 

• hitrejše propadanje materialnih dobrin, kulturnih spomenikov, in grad-
benih objektov, ki ga povzroča agresivno celjsko ozračje, je ocenjeno s 
30% letno stopnjo amortizacije, 

• pri poskusu ekonomskega vrednotenja ekoloških posledic na primeru 
Celja so bile ekonomsko delno ocenjene zdravstvene posledice, 
poškodovanost gozdov in poškodovanost objektov na 2,27% letnega 
družbenega proizvoda občine (ali 25 milio. DEM/leto). Stroški vlaganja v 
ekološko sanacijo pa so znašali okrog 1,3% občinskega družbenega 
proizvoda. 
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Pomembna je tudi vizualna polucija prostora, ki je rezultanta stihijskega 

urbanega razvoja, povezanega s prekomernim onesnaževanjem okolja in 

zniževanjem kakovosti življenja v Celju. 

Usmeritve za urejanje okolja 

Podatki o onesnaženosti okolja narekujejo potrebo po večjem vlaganju v 
ekološko sanacijo območij in varstvo okolja v Celju ter na območjih 
Savinjske, ki so ekološko degradirana. Dosedanji ekološki ukrepi so bili 
osredotočeni predvsem na sanacijo obstoječih virov onesnaževanja, manj pa 
je bilo prisotno razvojno razmišljanje, ki zahteva, da bo prihodnji razvoj 
zasnovan na tesnejši povezanosti ekonomskih in ekoloških vidikov razvoja. 

Glede na izmerjeno onesnaženost zraka, bi bilo potrebno v posameznih 
krajih, uvrščenih v 4. in 3. območje onesnaženosti zraka, zmanjšati 
onesnaževanje z S02 od 49% do 5%. 

Kraj C-95 v mg S09/m3 Delež zmanjševanja 
(v %) 

Celje - center 0,39 49 

Laško 0,33 39 

Prebold 0,31 35 

Rimske Toplice 0,29 31 

Štore 0,26 23 

Žalec 0,21 5 

Tabela 44: Izračun potrebnega zmanjševanja onesnaženosti zraka z S02 (v 

krajih, kjer je C-95 večji od 0,30 mg SO^m3) v Savinjski 

V posameznih občinah so že pripravili sanacijske programe za varstvo 

zraka (Celje, Laško, Žalec). Začela se je sanacija največjega slovenskega 

onesnaževalca - TE Šoštanj, posledice katerega čuti tudi Savinjska dolina 

(vendar se zastavljeni roki za sanacijo odmikajo). Prav tako so opravili 

nekatere ekološke sanacijske ukrepe pri posameznih večjih onesnaževalcih 

(Cinkarna, EMO, Železarna Štore, Ferralit in Juteks Žalec, KIL Liboje, 

Tekstilna tovarna Prebold,..). 
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Kljub temu, ostaja obravnavano območje še vedno ekološko preobreme-
njeno in rezultati meritev (onesnaženosti zraka) kažejo enako razvrstitev 
krajev v 3. in 4. razred onesnaženosti zraka kot je prej navedeno. 

Zaradi ekološke preobremenjenosti in dolgotrajne regeneracije okolja, je 

poleg pospešenega izvajanja sanacijskih ukrepov, potrebno v teh območjih 

načrtovati takšen razvoj, ki bo temeljil na spreminjanju gospodarske struk-

ture prilagojene ekološkim razmeram in omejitvam, kakor tudi spreme-

njenim razmeram v svetu ter doma, in bo zajemal: 

• programsko, tržno, tehnološko, lastninsko, organizacijsko in upravljal-

sko prestrukturiranje razvoja dejavnosti in 

• zaposlitveno prestrukturiranje z razrešitvijo presežkov delovne sile in 

ustvarjanjem novih, okolju primernih, delovnih mest. 

Prednost bi morala dobiti dokončna sanacija preostalih virov 

onesnaževanja, v nadaljnjih fazah pa tudi "ekološko" prestrukturiranje, kjer 

gre za izpopolnjene, modernizirane oziroma nove tehnologije, ki pomenijo: 

manjšo porabo surovin, repromaterialov in energije na enoto proizvoda, 

višjo stopnjo predelave, večji delež dodatne vrednosti, večje vrednostne 

učinke, s tem pa tudi manjše onesnaževanje okolja. 

Glavni ekološki učinki takšne vizije razvoja so: manjše onesnaževanje oko-

lja, manj negativnih prostorskih učinkov in vključevanje ekoloških stroškov 

v ceno proizvodov, s tem pa tudi pridobitev potrebnih sredstev za varstvo 

okolja ter kvalitetnejši prostorski razvoj. 

S prestrukturiranjem bi dosegli povezano obravnavanje ekonomskih in eko-

loških vidikov razvoja. Ekološki ukrepi ne bi bili osredotočeni le na od-

pravljanje neugodnih ekoloških posledic, temveč bi ekološki vidik postal 

sestavni del oblikovanja celovite razvojne strategije podjetij, ekološki stroški 

pa sestavni del kalkulacije cene proizvodov. 

Celovita sanacija kritično onesnaženega okolja bo lahko uspešna le, če 

bosta sanacija in prihodnji ekološko naravnani razvoj potekala sočasno 

pri: 

• zmanjševanju onesnaževanja in kvalitetnejših osnovah na področju teh-

noloških procesov v industriji in 

• uvajanju okolju prilagojenih prostorsko-komunalnih razvojnih usmeritev: 

• izvedba plinifikacije v vseh večjih urbanih naselij, 

• sanacija kakovosti pitne vode v posameznih območjih (Celje, 

deli občine Žalec ...) 
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• izgradnja centralnih bioloških čistilnih naprav za čiščenje 

komunalnih odplak, 

• reševanje odlaganja komunalnih odpadkov s sanacijo obstoječih 

odlagališč in regijske deponije komunalnih odpadkov in sorti-

ranje odpadkov na izvoru, 

• izgradnja prometnega omrežja (avtocesta skozi Savinjsko), 

posodobitev magistralnih in regionalnih cestnih povezav ter 

reaktiviranje železnic v tovornem in potniškem prometu. 

Nakazane razvojne usmeritve in ukrepe za izboljševanje kakovosti okolja 

bo potrebno upoštevati v regionalnem prostorskem planu, kjer bo poleg 

ekološko naravnanih prioritet potrebno opredeliti tudi obseg potrebnih fi-

nančnih sredstev za realizacijo projektov. 

Odnos prebivalcev Savinjske do degradacije okolja 
(Metka ŠPES20) 

Spoznanja o naraščajočih ekoloških problemih, onesnaženosti naravnih vi-

rov, ki so pomembni za naše preživetje, vse pogosteje trkajo na našo za-

vest. Vse močneje se zavedamo naše ogroženosti, ki nam preti v degradi-

ranem okolju. Počasi začenjamo celo priznavati, da večino teh negativnih 

prostorskih učinkov sprožamo sami in se človek torej pojavlja tako v vlogi 

povzročitelja kot tudi receptorja negativnih, pretežno vendarle antropogeno 

povzročenih pojavov. Dosedanje raziskave so pokazale, da se različne 

skupine prebivalstva različno odzivajo na degradiranost njihovega 

življenjskega okolja. Negativne pojave različno vrednotijo, raznovrstni so 

tudi njihovi pogledi in predlogi za spremembe, kakor tudi njihove reakcije 

na te pojave. Pomen preučevanja odnosa ter reakcije prebivalcev do pro-

blemov degradacije okolja v celoti, pa tudi njihovih posameznih sestavin, 

se kaže prav ob predpostavki, da je kvaliteta in obseg prostorskih pose-

gov, izboljšav in sprememb, odvisna tudi od stopnje dojemanja in razume-

vanja ekoloških problemov. 

2(1 

Mag. geogr., raziskovalka, Inštitut za geografijo Univerze, Trg francoske revolucije 7, 

61000 Ljubljana) 
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Če so v bližnji preteklosti večino odločitev o posegih v prostor sprejemali 

politiki, prehajamo vse bolj v obdobje, ko na tovrstne spremembe od-

ločneje vplivajo prebivalci sami oziroma skupine ljudi. Tako postaja 

reševanje ekoloških problemov bolj odvisno od stopnje širšega dojemanja 

in razumevanja ekoloških problemov, se pravi bolj psihološko vprašanje, 

kot pa stvar strokovnih odločitev. Res pa je, da je tako prvemu 

(političnemu), kot sedanjemu odločanju stroka večkrat v "okras", le včasih, 

a preredko tudi v pomoč (spomnimo se razprav ob načrtovanju novih od-

lagališč odpadkov, komunalnih in radioaktivnih, čeprav vsi vemo, da je 

najslabša rešitev njeno nadaljnje prelaganje v prihodnost). Delno lahko 

vzroke za neupoštevanje strokovnjakov iščemo tudi v nezaupanju do nji-

hovega dela, kar je posebej izrazito prav na področju reševanja ekoloških 

problemov (na to opozarjajo tudi rezultati naših anket, v nadaljevanju 

sestavka). 

S problemi neodvisnega in korektnega dela strokovnjakov se srečujejo tudi 

drugod, le da je v bogatejših in demokratičnejših družbah jasno, da bo na 

koncu odločilno vlogo igral denar - tvegano življenje v bližini atomske cen-

trale, odlagališč odpadkov ali v degradiranem okolju nadoknadijo druge 

ugodnosti: finančne olajšave, kvalitetna infrastruktura, poceni stanovanja, ki 

niso zato nič slabša, kot je to pri nas, ko so v bolj degradiranih mestnih 

delih cenejša stanovanja na račun njihovega slabega stanja. Odloči pa se 

lahko vsak posameznik, ali živeti v takšnem okolju in koristiti ugodnosti, 

ali se zavzemati za spremembe in olajšave, ali se celo izseliti. Vsak 

posameznik ali skupina prebivalstva pač, glede na možnosti in razume-

vanje ekoloških problemov, določa prioritete v življenju. 

Po izkušnjah tujih raziskovalcev (Haber, 1993) je časovno obdobje, v 

katerega ljudje ponavadi vmeščajo ekološke probleme (se spominjajo 

posameznih kritičnih dogodkov, prekomernih koncentracij, poškodb...), 

kratko in praviloma ne presega 4. - 5. let. Ponavadi je to obdobje med 

volitvami, ko so ob predvolilnih akcijah posameznih strank večkrat opozor-

jeni na aktualne ekološke probleme. Le redki so sposobni ekološke pro-

bleme definirati za daljše časovno obdobje (npr. za dve volilni obdobji). 

Zanimive so tudi izkušnje omenjenega avtorja, da ljudje sprejemajo in 

reagirajo na ekološke probleme v njihovi neposredni okolici, manj pa jih 

zanima npr. degradacija okolja na drugem koncu domačega kraja. Skoraj 

zanemarljiv pa je njihov interes za ekološke probleme krajev, ki so odda-

ljeni več kot 30 kilometrov. Neprimerno več bodo razmišljali o globalnih 

svetovnih problemih (ozonska luknja, splošno ogrevanje planeta), vendar pa 

to ne bo imelo nikakršnega vpliva na njihovo vedenje v vsakodnevnem 
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življenju. V tem vidijo avtorji tudi enega temeljnih vzrokov za počasno 

sprejemanje mednarodnih sporazumov o zmanjševanju onesnaževanja oko-

lja. 

V Sloveniji vendarle ne gre zanemariti dejstva, da so družbene in politične 

spremembe v državi vplivale na drugačno vrednotenje ekoloških problemov, 

kakor tudi na stopnjo ozaveščenosti oziroma na odnos različnih skupin 

prebivalstva do teh aktualnih razvojnih problemov. Nedvomno gre velik 

pomen pripisati večji obveščenosti prebivalcev, saj so mnogi podatki o 

stopnji onesnaženosti posameznih sestavin okolja, ki so bili do nedavnega 

težko dostopni, danes javni. Svojo vlogo pa so pri tem prav gotovo od-

igrale tudi ekološke stranke in gibanja. 

Na podlagi omenjenih izhodišč in splošnih ugotovitev, smo v posebni 

raziskavi skušali ovrednotiti tudi odnos prebivalcev večjih krajev Savinjske 

do problemov onesnaževanja okolja v celoti in njihovega neposrednega 

življenjskega okolja, predvsem pa njihova ugotovitve o prizadetosti 

posameznih pokrajinotvornih elementov in vzrokih za te negativne pojave. 

V obsežno anketiranje (anketa je obsegala 53 vprašanj, IGU, maj 1993) 

smo zajeli 657 gospodinjstev v 14. krajih, ki se po onesnaževanju in de-

gradaciji okolja med seboj razlikujejo tako, da so vključena naselja, ki so 

po republiškem odloku o razvrstitvi območij po onesnaženosti zraka 

razvrščena v vse štiri razrede. V četrto kategorijo območij, kjer je zrak 

onesnažen nad kritično mejo, spada po omenjenem odloku Celje. Vendar 

smo na podlagi nekaterih predhodnih raziskav (Špes, 1985) območje mesta 

lahko nadalje razdelili na posamezne mestne dele, ki jih označuje različna 

kvaliteta življenjskega okolja. Med najbolj onesnaženimi mestnimi deli smo 

tako v anketo zajeli vzorčna gospodinjstva v Gaberju, mestnem jedru, Al-

jaževem hribu in Glaziji. Poleg teh sodijo med najbolj degradirana 

območja tudi naselja na vzhodnem obrobju Celjske kotline: Teharje-Vrhe in 

Bukovžlak-Slance. Srednje onesnažene mestne dele predstavljajo Hudinja, 

Nova vas in Dečkovo naselje. Relativno najmanj (na območju Celja) pa je 

okolje onesnaženo v mestnih delih Lava, Nova vas, Ostrožno in Lisce. 

Republiški odlok uvršča v 3. kategorijo območja naselij, kjer je zrak 

onesnažen nad dovoljeno, vendar pod kritično mejo. V anketo smo iz te 

skupine naselij vključili Laško, Žalec in Štore. V 2. kategorijo pa sodijo 

območja tistih naselij, kjer je zrak onesnažen pod dovoljeno mejo. Ome-

njeni odlok uvršča med ta naselja tudi Nazarje, Mozirje, Ljubečno in Voj-

nik. Za ostala vzorčna naselja (Šmarjeta, Škofja vas in Šmartno v R.d.) 
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lahko ugotovimo, da ležijo v relativno najmanj degradiranem oziroma 

onesnaženem okolju. 

V sestavku predstavljamo le tiste analize in vprašanja, ki se neposredno 

nanašajo na odnos prebivalcev do degradacije njihovega ožjega bivalnega 

okolja, kot tudi njihove poglede na globalne ekološke probleme in delo 

strokovnjakov na področju ekologije. 

Že na prvo vprašanje, s katerim smo želeli oceniti splošno zadovoljstvo z 

bivalnim okoljem, smo dobili odgovore, ki se praviloma skladajo z degra-

dacijo okolja, predvsem z onesnaženostjo zraka po posameznih krajih 

oziroma mestnih delih. V skupino naselij ali mestnih delov Celja, kjer je 

več kot polovica anketiranih odgovorila, da so z bivalnim okoljem 

nezadovoljni, ker učinki splošne onesnaženosti okolja v kraju negativno 

vplivajo na njihovo bivalno okolje, ali so celo zelo nezadovoljni, ker je de-

gradacija že moteča in negativno vpliva na njihovo počutje in zdravje, so 

se uvrstili: v Celju mestno jedro, Gaberje, Dečkovo naselje (pri slednjih 

dveh je kar tretjina vseh odgovorila, da so celo zelo nezadovoljni z oko-

ljem). V tej skupini izstopajo med ostalimi naselji (več kot polovica anketi-

ranih je nezadovoljna oziroma zelo nezadovoljna z okoljem): Štore, Tehar-

je-Vrhe, Bukovžlak-Slance. Preseneča pa visok odstotek odgovorov (73%), 

da splošna onesnaženost okolja negativno vpliva na življenje prebivalcev 

Nazarij. Bolj zadovoljni z bivalnim okoljem, ker je le-to po mnenju anketi-

ranih v glavnem čisto in splošna onesnaženost kraja nima negativnih 

vplivov na njihovo počutje, so prebivalci Laškega, Mozirja, Žalca, Vojnika, 

Škofje Vasi, Šmarjete, Ljubečne ter v Celju na Ostrožnem, Novi vasi, Al-

jaževem hribu (tu je podobna raziskava pred 9-imi leti pokazala na do-

mala 10% večji delež anketiranih, ki jih je motila prekomerna 

onesnaženost okolja), na Lavi in Glaziji. Na to kaže več kot 50% 

pozitivnih odgovorov, med njimi pa še posebej izstopajo Ostrožno, 

Šmarjeta, Škofija vas, Šmartno v R.d. in Laško, kjer je celo več kot 

tretjina anketiranih prepričana, da živijo v zelo urejenem, čistem bivalnem 

okolju, kjer ni opaziti negativnih učinkov onesnaževanja (tabela 45). 

Primerjava teh odgovorov z ostalimi podatki iz ankete je pokazala, da na-

cionalna sestava anketiranih ni bistveno vplivala na razporeditev odgovorov 

o zadovoljstvu z bivalnim okoljem. V tem se sedanja raziskava precej 

razlikuje od podobne izpred devetih let, kar dokazuje, da tudi pri opre-

deljevanju ekoloških problemov priseljenci vse bolj prevzemajo vzorec 

reagiranja in obnašanja svojih slovenskih sosedov. 
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Naselja 1* 2* 3* 4* 

Celje 8,2 49,8 33,8 8,2 

mestno središče 2,0 44,9 44,9 8,2 

Gaberje - 29,0 48,4 22,6 

Aljažev hrib 8,5 76,6 16,9 -

Glazija - 78,6 21,4 -

Lisce 11,1 61,1 22,2 5,6 

Dečkovo naselje - 22,2 44,4 33,3 

Lava 15,8 52,6 26,3 5,3 

Nova vas - 52,4 42,9 4,8 

Hudinja - 43,3 73,3 16,7 

Ostrožno 32,5 50,0 17,5 -

Štore - 36,0 32,0 32,0 

Teharje - Vrhe - 20,0 53,3 26,7 

Bukovžlak - Slance - 33,3 33,3 33,3 

Ljubečna 7,1 64,3 21,4 7,1 

Šmarje ta 28,6 57,1 14,3 -

Škofja vas 28,6 57,1 14,3 -

Vojnik 24,0 64,0 12,0 -

Leveč - Medlog - 50,0 50,0 -

Šmartno v R. d. 50,0 37,5 11,1 _ 

Žalec 22,2 59,5 25,7 4,1 

Mozirje - 64,4 11,1 2,2 

Nazarje 27,7 16,7 73,3 10,0 

Laško - 58,3 9,2 4,6 

Tabela 45: Zadovoljstvo z okoljem (v % odgovorov) 

*1 = z bivalnim okoljem so zelo zadovoljni, ker je le-to čisto, urejeno, 

negativnih učinkov onesnaževanja okolja ni zaznati; 

*2 = z bivalnim okoljem so zadovoljni, v glavnem je čisto, splošna 

onesnaženost okolja jih ne moti in ne vpliva na njihovo počutje; 

*3 = z okoljem so nezadovoljni, ker je onesnaženo, splošna onesnaženost 

vpliva tudi na njihovo bivalno okolje; 

*4 = z bivalnim okoljem so zelo nezadovoljni, le-to je onesnaženo, 

splošna onesnaženost je zelo moteča in negativno vpliva na njihovo 

počutje in zdravje, vegetacija je poškodovana. 





Degradacija, ogroženost, ranljivost okolja 151 

Ta ugotovitev velja v prvi vrsti za Celje, kjer je bil tudi vzorec anketiranih 

največji. V ostalih krajih pa so praviloma nezadovoljni z ekološkimi raz-

merami le Slovenci. V naseljih, ki so močneje degradirana, negativne 

učinke pogosteje zaznavajo višje izobražene skupine prebivalstva. 

Ko smo nadalje ugotavljali, kaj je pravzaprav pogojevalo splošno 

(ne)zadovoljstvo z bivalnim okoljem, smo dobili zajetno paleto odgovorov. 

Prevladuje pa vendarle prepričanje, da največ negativnih učinkov sproža 

onesnaževanje zraka. Značilno je, da so v bolj onesnaženih naseljih in 

mestnih delih anketirani najpogosteje odgovarjali (več kot 50%), da so in-

dustrijske emisije glavni krivec za prekomerno onesnaženost zraka v nji-

hovem bivalnem okolju. V to skupino sodijo: v Celju - Aljažev hrib, na-

dalje pa še Štore, Teharje-Vrhe, Bukovžlak-Slance, Ljubečna in Nazarje. 

Zanimiv je primer Gaberij, ki ležijo sredi največjih celjskih virov industrij-

skih emisij, pa jim je krivdo za slabo kvaliteto okolja pripisalo le 4 0 % 

anketiranih, pogosto pa so poudarjali, da je neugoden hrup, predvsem 

prometni, ter neurejena okolica. V pretežno stanovanjskih mestnih ali manj 

onesnaženih naseljih so anketirani pogosto samokritično priznavali, da 

zrak močno onesnažujejo tudi sami s kurjenjem oziroma ogrevanjem 

stanovanj (Ostrožno, Hudinja, Dečkovo nas., Nova vas, Laško), ali da je 

pomemben vir emisij tudi promet (Leveč, Vojnik). Poleg že omenjenih 

Gaberij, neurejena okolica vznemirja tudi prebivalce Dečkovega nas., Lave 

in predvsem Nove vasi in Šmarjete. Bližina Savinje je prebivalce Lise 

vzpodbudila, da so omenjali tudi probleme z onesnaževanjem vodotokov, 

komunalne odplake pa razburjajo prebivalce Vojnika, Mozirja, Šmarjete in 

Šmartnega v R.d. Značilno je, da so na velik problem z oporečno pitno 

vodo opozorjali le anketirani v Celju. Hrup, predvsem prometni, pa je 

akuten problem večjega dela celjskih mestnih delov in naselij ob preo-

bremenjenih prometnicah (Leveč, Vojnik, Škof)a vas, Laško, Žalec). 

Analiza najbolj negativnih dejavnosti v okolju se dobro ujema z naslednjim 

vprašanjem, ko smo ocenjevali mnenje prebivalcev o najbolj prizadetem in 

ogroženem pokrajinskem elementu. Z izjemo anketiranih v Liscah in 

Šmartnem v R.d., je večina anketiranih (v vseh ostalih vzorčnih naseljih) 

savinjske regije prepričana, da je zrak najbolj prizadet pokrajinski element 

v njihovem bivalnem okolju (slika 28). V omenjenih dveh naseljih pa 

predstavlja večji ekološki problem prekomerna onesnaženost voda. Na za-

strupljanje prsti so opozarjali prebivalci Hudinje, Nove vasi ter Lise, le 

izjemoma pa tudi anketirani v krajih Savinjske doline, predvsem spodnje, 

kjer je tudi po raziskavah pedologov ta problem precej pereč. Poškodovana 

vegetacija je pretežno problem vzhodnega obrobja Celjske kotline 
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(Bukovžlak, Slance, Teharje) in Zgornje Savinjske doline (Mozirje), le da 

stopnja in obseg, predvsem pa vzroki za poškodovanost vegetacije v teh 

dveh vzorčnih območjih niso istovetni. Ob tem je potrebno opozoriti, da 

naša tokratna raziskava temelji izključno na mnenjski anketi, kjer smo 

upoštevali odgovore posameznikov. Zato so le-ti odraz njihovega vre-

dnotenja in zapažanja ekoloških problemov v življenjskem okolju in so 

ponekod primerjave med posameznimi območji celotne regije nerealne. 

Močno onesnaženo okolje za prebivalca Nazarij namreč ni isto kot za pre-

bivalca Gaberij, če ga ocenjujemo z objektivnimi kazalci in meritvami. 

Precej slabo podobo ekoloških razmer na obravnavanem območju kažejo 

odgovori o spreminjanju degradacije okolja v zadnjih desetih letih. Velik 

del odgovorov opozarja, da se onesnaženost ni zmanjšala, ali da je celo 

naraščala. V Celju je kar 42% anketiranih mnenja, da se degradacija oko-

lja povečuje, najbolj v mestnem jedru in na zahodnem ter severnem 

obrobju mesta. Na naraščajočo onesnaženost okolja so opozarjali tudi pre-

bivalci drugih naselij Savinjske, pogosteje tistih, ki sama nimajo močnejših 

avtohtonih industrijskih virov emisij (Mozirje, Leveč, Vojnik). V to skupino 

naselij se je uvrstila tudi Ljubečna, kjer se kljub ekološkim sanacijam v 

tamkajšnji opekarni, onesnaženost okolja celo povečuje (slika 29). Zanimi-

vo je, da so nespremenjene ekološke razmere, po zapažanjih anketiranih, 

ostale na eni strani v najbolj degradiranih naseljih (Štore, Bukovžlak), 

kakor tudi v čistejšem okolju (Lava, Ostrožno, Šmartno v R.d., Žalec, 

Nazarje). Relativno zmanjšano onesnaženost okolja pa najpogosteje 

zaznavajo prebivalci območij, ki sodijo med bolj onesnažena (Aljažev hrib, 

Glazija, Štore, Teharje, Bukovžlak). Kot najpogostejši razlog za te pozitivne 

premike navajajo ekološke sanacije v industriji in zmanjšano ali ustavljeno 

proizvodnjo, slednje se najpogosteje pojavlja v Štorah. Uporaba ekološko 

primernejših goriv v gospodinjstvih vpliva na zmanjševanje onesnaženosti 

okolja v Liscah, na Ostrožnem pa tudi v Novi vasi. Med krivce za postop-

no naraščanje onesnaženosti, pa poleg industrije, anketiranci najpogosteje 

omenjajo negativne vplive prometa oziroma neustrezne prometne mreže. Pri 

tem izstopajo v Celju predvsem pretežno stanovanjski mestni deli, poleg 

njih pa še Žalec, Laško in Vojnik. Na uporabo ekološko oporečnih kuriv 

pa so najpogosteje opozarjali prebivalci Mozirja in Ljubečne, na neustrezno 

in prehitro širjenje naselij pa anketirani v Celju na Lavi, Ostrožnem in 

Hudinji ter na Ljubečni, v Vojniku, Mozirju in Laškem. Prebivalci najbolj 

onesnaženih vzorčnih območij pa vidijo velik problem tudi v pomanjkanju 

potrebnih čistilnih naprav oziroma v njihovem neustreznem delovanju. 
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Ob naštevanju vseh ekoloških problemov v vzorčnih naseljih in mestnih 

delih, se postavlja tudi vprašanje kaj bi bilo potrebno narediti za iz-

boljšanje ekoloških razmer v njihovem bivalnem okolju. Predlogov je kar 

precej, tudi zelo raznovrstni so, zanimivo pa je, da ljudje o tem vse 

pogosteje razmišljajo. V času naših zadnjih raziskav, pred 9-imi leti, je bil 

delež odgovorov, da ni rešitve, ali da o tem sploh ne razmišljajo, precej 

večji. Tudi podobna anketiranja v drugih slovenskih degradiranih območjih 

so pokazala na večjo stopnjo apatije, posebej izstopajo Trbovlje. Opazen je 

le visok odstotek takšnih odgovorov v Bukovžlaku, saj je kar dobra tretji-

na anketiranih odgovorila, da ne vidijo prave rešitve za izboljšanje eko-

loških razmer. V bolj onesnaženih mestnih delih Celja so prebivalci mne-

nja, da bodo okolje pa tudi posamezni pokrajinski elementi manj degradi-

rani šele po temeljiti ekološki sanaciji vseh večjih industrijskih 

onesnaževalcev, v mestnem jedru pa bi koristila obnova komunalne infra-

strukture (promet, odpadki). Tovrstni problemi pestijo tudi anketirane v 

Žalcu. Ekološko sanacijo vseh virov emisij predlagajo tudi prebivalci 

Mozirja, Nazarja in Laškega. V pretežno stanovanjskih mestnih delih so 

ljudje večkrat omenjali potrebo po uporabi ekološko čistejših kurivih 

oziroma priključitev na centralno toplarno (Nova vas, Hudinja, Ostrožno). 

Podobno menijo tudi prebivalci Laškega in Ljubečne. Precej anketiranih pa 

je poudarilo, da bodo izboljšave prišle s spremnjeno okoljevarstveno 

zakonodajo, drugačno državno politiko, ob večji ozaveščenosti, ki pa je 

pogojena z delom neodvisnih strokovnjakov. Ob primerjavi teh odgovorov z 

izobrazbeno strukturo anketiranih vidimo, da se za slednje izboljšave 

zavzemajo predvsem višje izobražene skupine prebivalstva, odklonilen od-

nos do vsakršnih ekoloških izboljšav pa smo zabeležili med manj izo-

braženimi. Prebivalci Šmartna v R.d, Žalca, Mozirja in Nazarij pa so med 

nujnimi ekološkimi spremembami omenjali še potrebe po omejevanju in-

tenzivnega in na kemičnih sredstvih slonečega kmetijstva. Ker sta Lisce in 

Glazija tista mestna dela, ki sta bila ob zadnjih poplavah najbolj pri-

zadeta, ne preseneča pogost odgovor, da je nujna predvsem ureditev 

zaščite pred poplavami. 

Že na začetku smo omenili, kako je pri reševanju ekoloških problemov 

pomembna dobra ozaveščenost ljudi, ki pa temelji tudi na dobrih in ko-

rektnih informacijah. Zanimalo nas je, ali prebivalci vzorčnih naselij zau-

pajo delu strokovnjakov in inštitucij, ki merijo onesnaženost okolja. 

Raziskava je opozorila, da je v bolj onesnaženih območjih najmanj zaupa-

nja v strokovno delo in ekološke informacije. Zanimivo pa je, da je 

javnomnenska anketa, ki so jo leta 1990 opravili na FDV pokazala 

obratno, da so v Sloveniji na splošno prebivalci manj onesnaženih območij 
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pogosteje menili, da delu strokovnjakov ne gre verjeti. Več kot četrtino 

negativnih odgovorov do korektnosti strokovnega dela smo dobili v mest-

nem središču Celja, Gaberju, Štorah, Teharju-Vrheh, Levcu-Medlogu (kjer 

gre predvsem za nezaupanje do podatkov o onesnaženosti podtalnice) in v 

Laškem. Nadaljnja analiza je pokazala, da je pri tem kazalcu izobrazbena, 

starostna in delno tudi nacionalna struktura anketiranih pomembnejša od 

splošne onesnaženosti okolja (tabela 46). 

Naselja 1* 2* 3* 4* 

Celje 51,3 19,4 27,4 1,9 

mestno središče 37,5 33,3 27,1 2,1 

Gaberje 36,7 33,3 23,3 6,7 

Aljažev hrib 55,3 17,0 27,7 -

Glazija 78,6 14,3 7,1 -

Lisce 50,0 22,2 27,8 -

Dečkovo naselje 61,1 22,2 16,7 -

Lava 52,6 13,1 28,9 5,3 

Nova vas 61,9 19,0 19,0 -

Hudinja 50,0 12,5 37,5 -

Ostrožno 57,9 5,3 36,8 2,6 

Štore 36,0 28,0 36,0 -

Teharje - Vrhe 46,2 30,8 23,1 -

Bukovžlak - Slance 40,0 13,3 46,7 -

Ljubečna 46,2 15,4 38,5 -

Šmarjeta 71,4 - 28,6 -

Škofja vas 42,9 14,3 42,9 -

Vojnik 48,0 16,0 36,0 -

Leveč - Medlog 40,0 50,0 10,0 -

Šmartno v R. d. 62,5 12,5 25,0 -

Žalec 51,4 17,6 31,0 -

Mozirje 40,0 15,6 44,4 -

Nazarje 50,0 23,3 23,3 3,3 

Laško 35,9 26,6 37,5 -

Tabela 46: Zaupanje v strokovno delo in ekološke informacije (v % 

odgovorov) 



156 Savinjska 

*1 = strokovnjakom zaupajo 

*2 = strokovnjakom absolutno ne zaupajo 

*3 = strokovnjakom le delno zaupajo 

*4 = se ne zanimajo oziroma ne poznajo njihovega dela. 

Anketirane, ki delu strokovnjakov ne zaupajo, smo nadalje vprašali tudi 

po razlogih za takšno oceno. V glavnem ne dvomijo v njihovo strokovnost 

in znanje oziroma neustrezno opremljenost, več kot polovica jih namreč 

meni, da niso dovolj objektivni in neodvisni ter imajo naročniki in politiki 

prevelik vpliv na njihovo delo. Tu gre npr. iskati vzroke, da v Celju ljudje 

ne verjamejo, da je onesnaženost tal prekomerna le na ožjem območju 

mesta, in da je le tu pridelana zelenjava oporečna. Zato mnogokje, tudi v 

širšem zaledju, ne uživajo doma pridelane zelenjave ali pa je sploh ne je-

do, kar je še najslabša rešitev. Razen v Celju, je v ostalih vzorčnih nase-

ljih pogosta razlaga za odklonilen odnos do dela strokovnjakov v njihovi 

neučinkovitosti. 

Na koncu smo želeli izvedeti, kateri so po njihovem mnenju največji 

globalni, svetovni ekološki problemi. Več kot tretjina vseh meni, da preti 

človeštvu največja nevarnost ob uničevanju ozonskega plašča. 27% anketi-

ranih pa vidi nevarnost v radioaktivnih odpadkih in sevanju. Primerjava 

teh podatkov z izobrazbeno sestavo anketiranih je pokazala, da so nevar-

nost zmanjševanja ozonskega plašča večkrat omenjali višje izobraženi an-

ketiranci, ostali pa radioaktivno nevarnost. 14% vprašanih je na prvo me-

sto, med vsemi ekološkimi problemi, postavilo propadanje gozdov, 10% pa 

pretirano onesnaženost voda. Več kot polovica anketiranih je med vsemi 

onesnaževalci našega planeta največ krivde pripisala industriji, domala 

četrtina pa opozarja na pretečo nevarnost jedrskih central. Ne glede na 

splošne ocene, da so predvsem v Evropi termoelektrarne največji 

onesnaževalci zraka ter da so obenem glavni viri emisij, ki se prenašajo 

na velike razdalje tudi preko meja, so prebivalci naših sondnih naselij 

termoelektrarnam pripisali manjšo krivdo (le 12%). 
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Divja odlagališča v osrednjem delu občine Celje -
značilnosti, prednostna lista sanacije in način 
sanacije 
(Igor ŠEBENIK21, Roman ŠIMEC22) 

Divja odlagališča so v Sloveniji razmeroma nov, nezaželjen, ponekod že 

izrazit in pomemben sestavni del pokrajine. Njihovo število, odložene 

količine in površine, ki jih zavzemajo, nikakor niso več zanemarljive. Lege 

divjih odlagališč so v mnogih primerih skrajno neugodne, predvsem zaradi 

onesnaževanja voda in tudi z vidika izgleda pokrajine, kar je v neposredni 

zvezi s kvaliteto bivalnega okolja in turistično privlačnostjo pokrajine. Tako 

nekatere širše študije o ravnanju s komunalnimi odpadki divja odlagališča 

označujejo kot enega glavnih problemov Slovenije na tem področju (Stanley 

Consultants, 1993). 

Predvsem v zadnjih letih se je izrazito povečal družbeni interes v zvezi s 

to problematiko. Končni cilj teh dejavnosti naj bi bilo seveda očiščenje ob-

stoječih in preprečitev nastajanja novih odlagališč. 

Geografske raziskave divjega odlaganja odpadkov na Celjskem so bile med 

prvimi tovrstnimi v Sloveniji. V okviru raziskovalne naloge "Geografski as-

pekti degradacije okolja na primeru Celja in okolice" (Špes, 1976) je bilo, 

poleg legalnega odlagališča v Žepini pri Bukovžlaku, obravnavanih še 24 

manjših odlagališč, ki so poimenovana kot "črna odlagališča". Ta odla-

gališča so bila razdeljena v dve skupini: 

1. t.i. "delno legalizirana odlagališča", za katera je občinski komunalni od-

lok odredil enkratno letno čiščenje, 

2. "prava črna odlagališča", ki so bila brez predpisanih posegov in tudi 

brez dejanskih posegov v smislu sanacije. 

Rezultati so pokazali, da 60% odlagališč leži ob bregu reke, jezera 

(Šmartinskega jezera), ob cesti ali ob železnici. Večja od ostalih odlagališč 

so bila tista v gozdovih. Poudarjen je bil še transport odpadkov po vodo-

tokih in odlagališča ob jezeru ter možne posledice direktnega onesnaženja 

z odlaganjem odpadkov v njih ali na njihovih bregovih. 

p i 
dipl. organizator dela, raziskovalec, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, Trg 

francoske revolucije 7, 61000 Ljubljana; 

22 dipl. geograf, Oikos d.o.o., svetovanje za okolje, Ljubljanska 36, 61230 Domžale. 
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Namen predstavljene raziskave je bil evidentirati odlagališča odpadkov v 

osrednjem delu celjske občine in oceniti stopnjo njihovega vpliva na okolje, 

predvsem z vidika možnosti onesnaženja površinskih vodnih tokov in 

podzemne vode, kakor tudi z vidika splošnega negativnega vtisa, ki ga 

divja odlagališča ustvarjajo v pokrajini. Po ocenjeni stopnji vpliva na 

okolje je bila določena prednostna lista za sanacijo odlagališč, po 

razmerah na posameznih lokacijah pa način sanacije odlagališča. Terensko 

delo je potekalo med 15.6. in 2.9.1993. 

Pri popisu divjih odlagališč odpadkov smo izhajali iz naslednjih definicij: 

DEFINICIJA ODPADKOV: Po zakonu o varstvu okolja (UL RS 32/93, 5. 

člen) je za odpadek navedena naslednja definicija: "Odpadek je vsaka snov 

v tekočem, plinastem ali trdem stanju, ki je proizvajalec ali imetnik ne 

potrebuje, ga moti oziroma mu škodi ali jo je zaradi interesov varstva 

okolja oziroma drugega javnega interesa treba obdelati, predelati ali od-

ložiti, kot je predpisano". Za komunalne odpadke pa je v tem zakonu 

navedeno, da so to: "Gospodinjski odpadki in njim podobni odpadki, ki 

nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na 

površinah in objektih v javni rabi, ki so pretežno trdi in po svoji sestavi 

heterogeni, zaradi razpršenosti virov njihovega nastajanja in količine na 

viru njihovega nastajanja pa se ravnanje z njimi zagotavlja na lokalni 

ravni". 

DIVJA ODLAGALIŠČA: Pri popisu smo za divja šteli vsa odlagališča od-

padkov, ki so nastala neorganizirano, oziroma lokacije, kamor so bili od-

loženi odpadki izven komunalnih in večjih, ograjenih tovarniških deponij. 

Delovna metoda 

Delovna metoda je vsebovala naslednje faze (Oikos, 1993): 

1. Izdelavo katastra - podatkovne baze odlagališč odpadkov, 

2. Določitev prednostne liste in načina sanacije za posamezna odlagališča. 

Kataster odlagališč temelji na popisu odlagališč odpadkov, to je na 

podrobnem terenskem pregledovanju in beleženju podatkov o vidnih 

odlagališčih. 

Pregledali smo: 

• robove prevoznih poti, 
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• površine (tudi nedostopne z vozilom) v okolici naselij (običajno nekaj 

100 metrov od zadnje hiše - sicer odvisno od reliefa in izrabe tal), 

• za odlaganje primerne konkavne mikroreliefne oblike tudi izven voznih 

poti (vrtače, jarki, kopi, jame). 

Popisana so bila odlagališča večja od 1 m3 oziroma s površino nad 10 

m2, lahko pa tudi manjša, če je obstajal sum na nevarne odpadke. Kot 

odlagališča odpadkov se štejejo ne samo smetišča v pravem pomenu be-

sede, temveč tudi različni kupi jalovine in gradbenega materiala, ki ga 

ljudje odložijo izven organiziranih odlagališč. Podatki prebivalstva so služili 

kot neobvezno dopolnilo in niso bili osnova katastru. 

Zasutih odlagališč nismo obravnavali, ker le-ta zahtevajo poseben način 

pridobitve podatkov in tudi drugačno nadaljnjo obravnavo. Iz nadaljnje 

obravnave smo tudi izločili največja, običajno organizirana odlagališča, ki 

sicer predstavljajo le manjše število primerov, a večino količine odpadkov. 

V našem primeru sta to centralno komunalno odlagališče pri Bukovžlaku 

in odlagališče Železarne Štore. Za obravnavo velikih odlagališč kot sta 

omenjeni dve, je prav tako potreben povsem drugačen pristop. 

Za vsako lokacijo, odlagališče, smo na terenu zbrali in zabeležili podatke 

o: 

• legi odlagališča (razdalja od naselja oz. naseljenih hiš, relativna višina 

glede na naselje, širša in ožja lega v reliefu, bližina površinske vode, 

raba tal v okolici, dostop do odlagališča, geološka podlaga odlagališča, 

zaščitena območja, vodovarstveni pas, natančna lega v Gauss-Kruger-

jevem koordinatnem sistemu, nadmorska višina), 

• velikosti odlagališča (površina, količina odpadkov), 

• vrsti in stanju odlagališča (urejenost, pogostost odlaganja, izvor odpad-

kov, izpostavljenost odlagališča), 

• vrsti odpadkov (delež gospodinjskih, gradbenih, velikih kosovnih in 

nevarnih odpadkov ter jalovine), 

• prvo oceno vpliva na okolje (smrad, onesnaževanje voda, možnost 

okužbe, izredno grd izgled, nevarnost požara ali manj pomemben vpliv 

na okolje). 

Našteti podatki so bili, poleg podatkov o obravnavani pokrajini, osnova za 

analizo pokrajinskih značilnosti odlagališč odpadkov. Grafični del katastra 

v originalni obliki pa sestavljajo lokacije odlagališč na TTN 1:5000. 
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Tak kataster odlagališč odpadkov je primerna osnova za izdelavo pre-

dnostne liste sanacij odlagališč odpadkov in predlogov posameznih sanacij, 

ki pa seveda zahteva še dodatne terenske oglede odlagališč. Prednostna 

lista sanacije odlagališč je bila izdelana na osnovi ocene nevarnosti odla-

gališč za onesnaženje površinskih in podzemnih voda, kjer smo upoštevali 

naslednje kriterije: 

A. Hidrogeološke razmere na lokaciji: hidrogeološko stopnjo nevarnosti 

smo ocenjevali po naslednji lestvici od največje proti najmanjši stopnji 

nevarnosti: 

1. odlagališča v požiralnikih ali ob površinskih vodah, ki ponikajo in 

imajo direktno zvezo z vodnim izvirom (kras), 

2. odlagališča v kraških jamah in apnencih brez preperelinske prsti (kras), 

3. prod brez preperelinske osnove, 

4. odlagališča v vrtačah (kras), 

5. odlagališča na apnencih z razvito preperelinsko plastjo, 

6. odlagališča na dolomitih in na produ s preperelinsko plastjo, 

7. odlagališča na relativno vodonepropustni podlagi (glina, lapor, fliš). 

B. Ocena sestave odpadkov na odlagališču: kjer smo odpadke rangirali po 

naslednji lestvici od največje proti najmanjši stopnji nevarnosti glede na 

njihovo sestavo: 

1. topne in netopne kemične snovi (industrijski odpadki), 

2. povprečni gospodinjski odpadki, ki pa navadno vsebujejo tudi nevarne 

kemične snovi (motorna olja, pralna sredstva,...), 

3. organski odpadki (mrhovina, silaža, hrana, gnoj,...), 

4. jalovina, 

5. slabotopni ali netopni nenevarni kosovni odpadki, 

6. gradbeni in odkopni (zemeljski) material. 

O sestavi odpadkov lahko podamo le oceno, saj s terenskim ogledom 

vidimo le površinsko plast, ki pa nikakor ne more biti zanesljiv pokazatelj 

sestave odpadkov na celotnem odlagališču. To velja predvsem za večja od-

lagališča (nad 50 m3). 

C. Velikost odlagališča: odlagališča smo rangirali v štiri velikostne razrede: 

1. največja odlagališča (nekaj 1000 m3 in več), 

2. odlagališča nad 100 m3, 

3. odlagališča med 10 in 100 m3, 

4. odlagališča manjša od 10 m3. 
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D. Glede možnosti za nadzor izcednih voda odlagališča in intervencijo ob 

nesreči nasploh razlikujemo: 

1. odlagališča na krasu, kjer je kontrola izcednih voda in intervencija po 

pojavu nevarnih snovi tehnično nemogoča in 

2. odlagališča na nepropustnih tleh in sedimentih, kjer je kontrola izced-

nih voda in intervencija po pojavu nevarnih snovi tehnično možna. 

Upoštevali smo še trenutno primernost - privlačnost lokacije za nadaljnje 

nekontrolirano odlaganje. 

Za vsako odlagališče smo ocenili nevarnost z več stopnjami vrednosti, kjer 

smo upoštevali vse naštete kriterije za nevarnost. Vrstni red sanacij je 

obratno sorazmeren z ocenami nevarnosti. Pri prednostnem seznamu 

sanacij smo upoštevali še načelo, da se poleg nevarnejšega odlagališča, 

sanirajo še vsa manj nevarna v okolici. 

Divja odlagališča lahko saniramo na več načinov: 

1. Odvoz na urejeno komunalno odlagališče 

2. Zasutje odpadkov 
3. Kombinacija odvoza in zasutja 

Sanacijo odlagališč smo predlagali na podlagi ocene nevarnosti odlagališča, 

mikroreliefnih razmer ter trenutne rabe tal v okolici odlagališča. 

Pokrajinske značilnosti divjega odlaganja odpadkov 

Pregledano je bilo območje mesta Celje ter naslednje KS na njegovem ob-

robju in v bližnji okolici: Štore, Teharje, Trnovlje, Ljubečna, Škoija vas, 

Hudinja, Ostrožno, Medlog, Otok-Savinja in Aljažev hrib ter del KS Vojnik. 

Skupna pregledana površina znaša 72 km2, od tega 14 km2 v mestu in 

58 km2 v okolici. Na pregledanem ozemlju živi skupno 50.596 prebivalcev 

(gostota je 703 prebivalce na km2), od tega v samem Celju 40.710 (gostota 

2.908 prebivalcev na km2), v okolici Celja pa 9.886 prebivalcev (gostota je 

170 prebivalcev na km2). 

Evidentiranih je bilo 140 divjih odlagališč odpadkov. Skupna površina 

popisanih odlagališč je bila 29.395 m2, skupna prostornina pa 15.633 m3. 

Poudariti moramo, da je na pregledanem območju odvoz komunalnih od-

padkov v večini naselij urejen. Kljub temu pa je na odlagališčih opaziti, 

da so živa in da jih lokalno prebivalstvo še vedno uporablja za odlaganje 
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ne samo kosovnih odpadkov, temveč tudi gospodinjskih in vseh ostalih. 

Vzrok je verjetno v tem, da je bil odvoz odpadkov uveden pred kratkim 

in da ljudje še niso povsem opustili starih navad. Druga razlaga bi lahko 

bila tudi, da odvoz odpadkov ni urejen primerno količinam in vrstam od-

padkov, ki nastajajo na tem območju. 

Pogostost odlagališč, gostota količin odpadkov in zasmetenih površin 

Preprost izračun pokaže, da je imelo povprečno odlagališče odpadkov 

površino 208 m2 in da je bilo na njem za 111 m3 odpadkov, vendar pa 

nam ta podatek ne pove veliko. Pomembnejša so razmerja med odlagališči, 

prebivalstvom in površino obravnavanega območja. V tabeli 47 so prikazani 

nekateri zbirni podatki o teh razmerjih in sicer po krajevnih skupnostih. 

Krajevne skupnosti na mestnem območju Celja so združene pod rubriko 

Celje. 

št. količ. delež kol. odp. povp. odlag. 

Krajevna skupnost preb. na zasm. na pov. 

na preb. površin 

odlag. (v m3) (v %) (m3/km2) (m3) 

Ljubečna 118 3,3 0,09 601 395 

Medlog 213 2,5 0,05 795 468 

Ostrožno 93 0,1 0,04 48 12 

Škof] a vas 90 0,2 0,03 60 21 

Štore 177 <0,1 0,01 9 8 

Teharje 61 0,3 0,09 50 16 

Trnovlje 594 2,1 0,09 893 1250 

Mesto in okolica: 

Celje 1360 0,05 0,03 165 75 

okolica 92 1,33 0,04 230 122 

Tabela 47: Razmerja med odlagališči, prebivalstvom in površino (po kra-

jevnih skupnostih oziroma naseljih) 

Po obremenjenosti z odpadki izstopajo KS Ljubečna, Medlog in Teharje. 

To ni prav nič presenetljivo, saj v prejšnjih študijah o divjih odlagališčih 

(Stritih & Šebenik, 1992) ugotavljajo, da v ožjih mestih območij divjih od-

lagališč in količine odpadkov na njih ni veliko, pač pa je njihova največja 
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koncentracija na ravninskem podeželju, na obrobjih mest (npr. Ljubljana, 

Maribor, Ptuj), z oddaljenostjo od mest in začetkom gričevja pa ta zopet 

upade. Količina odpadkov na prebivalca v teh KS ustreza ocenam o letni 

produkciji komunalnih odpadkov na prebivalca v Sloveniji (2-3 m3). Na 

drugi strani izstopa KS Štore z majhno količino odpadkov na divjih odla-

gališčih. To lahko pojasnimo z redko poseljenostjo KS in konfiguracijo 

terena, ki je težje dostopen, prav tako je tudi prometna mreža redkejša. 

Poleg tega je odvoz odpadkov v Štorah in okolici že dokaj dolgo urejen. 

Pri odlaganju odpadkov igra pomembno vlogo oblika površja, ki je prav v 

najbolj obremenjenih KS najprimernejše za odlaganje odpadkov. Gre pred-

vsem za opuščene glinokope v KS Ljubečna. Med Celjem in okolico so 

velike razlike predvsem v razmerju med številom prebivalstva in odla-

gališči, kar je razumljivo glede na to, da je gostota prebivalstva v mestu 

veliko večja kot na podeželju. Zanimivo pa je, da je delež površine, ki jo 

pokrivajo divja odlagališča, v obeh območjih praktično enak in se ujema 

tudi z ostalimi do sedaj pregledanimi območji drugod v Sloveniji. 

Značilnosti odlagališč po posameznih parametrih 

Velikost odlagališč 

Omenjeno je že bilo, da je bila skupna površina popisanih odlagališč 

29.395 m2, skupna prostornina pa 15.633 m3, s povprečno površino 208 

m2 in povprečno prostornino 111 m3. Zanimiva je pogostnostna po-

razdelitev števila odlagališč in količine odpadkov. Do 10 m3 velikosti je 

17% vseh odlagališč, vendar pa so zavzemala manj kot 1% skupne 

površine odlagališč, na njih pa je bilo le 2% količine vseh odpadkov na 

odlagališčih. Iz slike 30 vidimo, da so majhna odlagališča sicer številna, 

pri deležu odpadkov pa igrajo neznatno vlogo (slika 30). 

Seveda je poleg količine pomembna tudi sestava odpadkov in lega odla-

gališča, posebno v odnosu do vode. Na največjih odlagališčih so izključno 

gradbeni odpadki ali jalovina ali pa so le-ti v veliki večini (čez 95%). Od-

lagališča, ki ležijo v vodi so povprečno velika 50 m3, v poplavnem ob-

močju pa 11 m3. 
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Slika 30: Število odlagališč in količina odpadkov - kumulativno po 

velikosti odlagališč (Popis odlagališč odpadkov v delu celjske 

občine, Oikos, 1993) 

Sestava odpadkov 

Jalovina in gradbeni material predstavljata veliko večino odpadkov na 

divjih odlagališčih (85,3%). Gospodinjski in kosovni, ki sta osnovni sesta-

vini komunalnih odpadkov in najbolj značilna za "klasična smetišča", pred-

stavljajo 14,5% vseh odpadkov, nevarni odpadki (predvidoma nevarni) pa 

0,2%. Gospodinjski odpadki se ne pojavljajo na 51% odlagališč, v 26% 

primerov predstavljajo do 50% količine odpadkov na odlagališčih, v 14% 

primerov je njihov delež med 50 in 99%, v enem odstotku primerov pa 

100%. 

Velikost odlagališč je obratno sorazmerna z deležem gospodinjskih odpad-

kov. Pri njihovem deležu do 50% je povprečno odlagališče veliko 230 m3, 

pri deležu med 50 in 99% je ta velikost 15 m3, pri 100% deležu pa le 2 

m3. Podobno je tudi pri kosovnih odpadkih, le da so povprečne velikosti 

odlagališč v tem primeru nekoliko večje (264 m3, 26 m3 in 13 m3). Pri 

jalovini je ravno nasprotno, velikost odlagališč se veča premosorazmerno z 
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njenim deležem na odlagališču. Tu so vrednosti 403 m3 (do 50%), 804 m3 

(50-99%) in 1350 m3 (100%). Odlagališča brez jalovine so povprečno velika 

13 m3. Pri gradbenih odpadkih so vrednosti podobne kot pri kosovnih. 

Zanimiva je tudi sestava odpadkov na divjih odlagališčih glede na lego. Žal 

je ta najbolj neugodna ravno na legah, ki so za onesnaževanje vode naj-

nevarnejše. Odlagališča v vodotokih ali v stoječih vodah imajo namreč kar 

73,8% gospodinjskih in gradbenih odpadkov, kar je v primerjavi z drugimi 

legami daleč največji delež (slika 31). 

Slika 31: Sestava odpadkov v vodotokih in jezerih (Oikos, 1993) 

Odlagališča v poplavnih območjih imajo sestavo odpadkov nekoliko ugod-

nejšo. Razmerje med gradbenimi odpadki in jalovino na eni ter gospo-

dinjskimi in kosovnimi odpadki na drugi strani je v tem primeru okrog 

1:1 (slika 32). 

Slika 32: Sestava odpadkov v poplavnih območjih (Oikos, 1993) 
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Na odlagališčih, ki ležijo znotraj naselij, prevladujejo gradbeni odpadki in 

jalovina (slika 33), na zasebnih (hišnih) odlagališčih pa so v veliki večini 

kosovni (64%) in gradbeni (31%) odpadki (slika 34). 

Slika 33: Sestava odpadkov na odlagališčih znotraj naselij (Oikos, 1993) 

Slika 34: Sestava odpadkov na zasebnih odlagališčih (Oikos, 1993) 

Bližina vode 

V vodi leži 10% odlagališč s 5% količine odpadkov, v poplavnem območju 

je 19% odlagališč z 2% količine odpadkov, v razdalji do 50 m od vode je 

13% odlagališč z 39% odpadki, v razdalji nad 50 m od vode pa 56% od-

lagališč z 54% odpadki. Podatki o sestavi odpadkov na odlagališčih, ki 

ležijo v poplavnem območju in v vodi so prikazani na slikah 31 in 32. 

Zanimiv je podatek, da kar 21% vseh gospodinjskih odpadkov leži v vodi, 

nadaljnjih 9% pa v poplavnem območju. V vodi leži tudi 10% kosovnih 

odpadkov, 11% pa v poplavnem območju. 
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Oddaljenost od naselja 

Po oddaljenosti od najbližjega naselja prevladujejo odlagališča, ki so od 

naselja oddaljena do 100 m. Sledijo odlagališča oddaljena 100 - 500 m, 

nato pa odlagališča znotraj naselja (slika 35). 

Slika 35: Količina odpadkov po oddaljenosti od naselij (Oikos, 1993) 

Oddaljenost od poti in vrsta dostopa 

40 odlagališč odpadkov v pregledanem območju leži tik ob cesti oziroma 

poti. 100 (71%) jih leži stran od poti, povprečno so oddaljena 10 m. 41 

odlagališč (29%) jih je od poti oddaljenih nad 10 m in sicer povprečno 19 

m. Na sliki 36 je prikazana količina vseh popisanih odpadkov glede na 

vrsto dostopa. Vidimo, da velika večina odpadkov leži v bližini maka-

damskih cest, kar je logično, saj večina ljudi odvaža odpadke z avtomobili 

ali traktorji, vendar pa jih raje odložijo na malo bolj skrito mesto, torej 

ob kakšni stranski cesti. 

Vpliv na okolje 

Po naših ocenah je bilo 93 (66%) odlagališč po sestavi odpadkov, legi, 

velikosti ali iz kakšnega drugega vzroka brez posebnega vpliva na okolje. 

23 odlagališč (16%) je na okolje negativno vplivalo zgolj vizualno, ostalih 
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večjih vplivov pa ne predvidevamo. Na 12 odlagališčih (9%) so bili 

združeni vsi trije vplivi - smrad, nevarnost onesnaženja vode in odbijajoč 

videz. To so predvsem večja klasična smetišča, ki dejansko predstavljajo 

nevarnost za okolje, prav tako pa so tudi izredno odbijajoča na pogled, 

saj zavzemajo velike površine. Na 6 odlagališčih (4%) je bila opažena 

možnost onesnaženja vode, prav tako na 6 pa sta bila združena možnost 

onesnaženja vode in odbijajoč videz (slika 37). 

Slika 36: Količina odpadkov po vrsti dostopa (Oikos, 1993) 

Slika 37: Vplivi odlagališč na okolje (Oikos, 1993) 
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Vrste odlagališč 

Glede na urejenost oziroma legalnost ločimo organizirana in divja odla-

gališča odpadkov. Primer organiziranega odlagališča v celjski občini je de-

ponija komunalnih odpadkov pri Bukovžlaku, ki je locirana tik pod aku-

mulacijskim jezerom in v neposredni bližini grobišča pri Teharjah, drugi 

tak primer pa je deponija železarne Store, locirana na pobočju pod vasjo 

Vrhe nad Teharjami. Tja iz železarne vozijo odpadni material, vendar pa 

je opaziti tudi vedno večjo količino komunalnih odpadkov. 

Glede na izkušnje pri dosedanjih popisih smo divja odlagališča razdelili 

po velikosti in sestavi odpadkov v naslednje najpogostejše tipe: 

1. Odlagališča z gradbenim materialom, zemljo ali jalovino, ki so navadno 

količinsko večja od prejšnjega tipa, so pa okolju neškodljiva. Gradbeni 

odpadki in jalovina količinsko predstavljata največji delež med odpadki. 

2. Skupna odlagališča posameznih naselij ali več sosednjih naselij, kamor 

prebivalci odlagajo odpadke, ki jih občasno zasujejo ali zažgejo. Navad-

no imajo površino več 100 m2 in vsebujejo od nekaj 10 do nekaj 100 

m3 odpadkov. Ta vrsta odlagališč je med "klasičnimi" za okolje najbolj 

nevarna, ker se tu odpadki zbirajo v večjih količinah. Zaradi njihove 

raznovrstnosti je težko natančno ugotoviti njihovo sestavo, odtok izced-

nih vod pa je popolnoma neurejen. Navadno takšna odlagališča ležijo v 

grapah potokov, večinoma prav v potokih, ki v odvisnosti od vodostaja 

odpadke transportirajo navzdol po dolini. 

3. Odlagališča, na katerih najdemo več vrst odpadkov, navadno gradbene, 

gospodinjske in kosovne. Po velikosti so manjša od skupnih vaških, 

navadno nekaj m3 do 20 m3, vendar prav tako lahko dosežejo velikost 

čez 100 m3. Razlika od drugega tipa je ta, da ljudje odpadke sem 

vozijo brez dogovora, lahko rečemo stihijsko. Po sestavi odpadkov so ta 

odlagališča podobna prejšnjemu tipu. Njihova značilnost je ta, da so 

številnejša in raztresena po pokrajini brez reda. V večini primerov 

kvarijo vizualno podobo pokrajine, lahko pa so tudi nevarna okolju, če 

so večja. 

4. Hišna (zasebna) odlagališča, ki se največkrat pojavljajo na območjih s 

samotnimi kmetijami ali razloženimi naselji. Ta so navadno majhna, do 

nekaj m3, lahko pa tudi do 20 m3. Na njih najdemo v glavnem 

kosovne in gospodinjske odpadke, lahko pa tudi gradbeni material. Ta 

odlagališča so navadno manj nevarna za okolje, lahko pa kvarijo izgled 

pokrajine. 

5. Odlagališča ob cestah in parkiriščih, lahko tudi ob prostorih, kamor 

ljudje pogosto hodijo na piknike ali izlete. Ta so sicer po količini od-
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padkov nepomembna, so pa estetsko lahko moteča, ker pokrivajo večje 

površine in se pogosto nahajajo v bližini rekreacijskih površin. Po 

sestavi so to največkrat papir, vrečke in manjši kosovni odpadki. 

6. Poseben problem predstavljajo potoki, katerih obrežje je "okrašeno" z 

raznovrstnimi vrečkami in ostalimi predmeti, ki jih voda prinese z višje 

ležečih odlagališč. Tudi ti ustvarjajo v pokrajini neprijeten vtis. 

7. Občasna odlagališča so taka, kamor ljudje odlagajo odpadke občasno, 

naključno in ne dosegajo velikosti 3. tipa. 

8. Med manjša odlagališča spadajo tudi takoimenovana enkratna. Na njih 

največkrat najdemo gradbeni material ali posamezne večje kosovne od-

padke (karoserije avtomobilov, bela tehnika). Ta odlagališča so manjšega 

pomena z vidika onesnaževanja okolja, lahko pa so vizualno moteča. 

Količinsko najdemo največ odpadkov (okrog 90%) na 1. in 2. tipu odla-

gališč. 5% odpadkov je na občasnih odlagališčih, po 2% pa na enkratnih 

in hišnih. 

Psihologija odlaganja odpadkov 

Dokaj zanesljivo lahko ugotovimo, kakšne geomorfološke značilnosti pokra-

jine "vlečejo" nase odlaganje odpadkov. Na ta način imamo pri iskanju od-

lagališč olajšano delo. V veliki večini so za odlaganje odpadkov naj-

primernejše ozke in globoke grape stalnih ali občasnih potokov, v veliko 

primerih pa so to tudi opuščeni kopi ali depresije, ki jih ljudje želijo 

zapolniti in zravnati z okoliškim površjem. Pri odlaganju vodi ljudi želja, 

da bi se odpadka znebili tako, da ga ne bi več videli. Voda je bila od 

nekdaj najbolj primerna za te namene, odpadek je namreč odnesla, kje je 

le-ta pristal, pa ni bilo pomembno. Pomembno je bilo (in je v veliki meri 

še danes), da je odpadek izginil z dosega oči tistega, ki ga je odložil. 

Danes seveda zaradi vedno večje količine odpadkov ni več mogoče, da bi 

voda sproti vse odnesla, zato prihaja do kopičenja odpadkov na najbolj 

neprimernih mestih. 

Druga značilnost psihologije odlaganja je ta, da ljudje odložijo odpadke tja, 

kjer je že bilo nekaj odloženo. S tem, ko človek vidi, da je to storil že 

nekdo pred njim, se zmanjša občutek krivde. Tako pogosto pride do po-

java, da se gospodinjski in kosovni odpadki dodajo k predhodno od-

loženemu gradbenemu materialu ali jalovini. Velikokrat se dogaja tudi, da 

ljudje vozijo odpadke tudi več kilometrov daleč, če tam že obstaja divje 

odlagališče. 
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Lep primer pokrajine z večjim številom divjih odlagališč je v zahodnem 

delu KS Škofja vas (okolica vasi Runtole in Lešje). Tam odvoz odpadkov 

ni urejen, kar se zelo nazorno kaže v velikem številu manjših in večjih 

odlagališč, ki so kar posejana po območju. K večjemu številu odlagališč na 

tem območju pripomorejo tudi reliefne razmere, saj številne dolinice in 

grape predstavljajo idealen teren za odlaganje odpadkov (slika 38). 

Slika 38: Pregledano ozemlje in večja odlagališča odpadkov (Oikos, 1993) 
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Prednostna lista sanacije divjih odlagališč 

Po podrobnem pregledu terena in popisu divjih odlagališč so bila v nadalj-

njo analizo zajeta odlagališča večja od 10 m3 in tista, na katerih je ob-

stajal sum na nevarne odpadke. 

Od 140 evidentiranih odlagališč je bilo takih 53 ali 38%, količinsko pa ta 

odlagališča predstavljajo 98% odpadkov na vseh popisanih odlagališčih. Od 

53 večjih odlagališč jih je 18 takih, na katerih sta odložena gradbeni ma-

terial ali jalovina, ki predstavljata inertne odpadke in sta za okolje sama 

po sebi neškodljiva. Lahko pa negativno vplivata na vizualno podobo 

pokrajine, če se pojavljata v večjih količinah. Z vidika onesnaževanja vode 

taka odlagališča ne predstavljajo nevarnosti, če ni material pomešan z 

drugimi, nevarnejšimi odpadki. Na ostalih 35 odlagališčih se pojavljajo tudi 

gospodinjski, kosovni (bela tehnika, karoserije avtomobilov, pohištvo itd.) 

in nevarni odpadki. 

35 odlagališč, ki so bila ugotovljena za najnevarnejša in je tudi sanacija 

najnujnejša, smo po stopnji nujnosti njihove sanacije razvrstili v 3 

razrede: 

• v i . razredu (15 odlagališč) so odlagališča, ki so po količini sicer 

velika, v sestavi odpadkov pa se kaže največji delež inertnih (jalovina, 

gradbeni odpadki) ali večjih kosovnih odpadkov, gospodinjski odpadki 

pa so zastopani z dokaj majhnim deležem (do 10%). Za ta odlagališča 

je predlagan delni odvoz ali delno zasutje tistih odpadkov, ki potencial-

no lahko ogrozijo vodo ali kako drugače negativno vplivajo na okolje; 

• v 2. razredu (10 odlagališč) so odlagališča, na katerih je delež gospo-

dinjskih odpadkov večji (do 40%), njihova lega pa ne predstavlja nepo-

sredne nevarnosti za okužbo vode. To so lahko tudi manjša klasična 

smetišča, če ne ležijo neposredno v vodi ali v poplavnem območju. Za 

večino teh odlagališč je predlagan odvoz ali delni odvoz; 

• v 3. razredu so odlagališča, ki predstavljajo za okolje neposredno 

nevarnost. To so večinoma večja klasična smetišča z velikim deležem 

gospodinjskih in kosovnih odpadkov (vsaj 70%), ki večinoma ležijo v 

potokih ali pa tik nad urbanimi površinami. Za vsa odlagališča je pred-

lagan odvoz, za nekatera pa tudi predhodna podrobnejša analiza od-

padkov. 
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Izbor najbolj kritičnih odlagališč 

1. Odlagališče pri Ljubečni, na severnem obrobju naselja na robu gozda. 

Leži v stoječi vodi v nekdanjem glinokopu. Ima površino okrog 5000 m2, 

na njem je odloženo čez 300 m3 najrazličnejših odpadkov. Predvidevamo, 

da voda iz depresije ne odteka, vendar pa je zelo verjetno nevarna 

zdravju. 

2. Odlagališče v grapi nad celjskim mestnim parkom. 

Površina je 500 m2, odloženih je čez 30 m3 gospodinjskih in kosovnih 

odpadkov in nekaj 100 m3 zemlje in gradbenih odpadkov. Potok, ki teče 

po grapi, je hudourniškega značaja in teče proti mestnemu parku. 

Izredno grda in okolju nevarna so tudi vaška odlagališča v Lokrovcu, od-

lagališče pod cesto proti Lahovni, odlagališče pri Šmiklavžu nad Ljubečno 

in odlagališče pod cesto proti Svetini, ko ta doseže najvišjo točko nad 

Šentjanžem pri Štorah. (slika 38). 

Sklep 

V primerjavi s popisom pred 17 leti (Špes, 1976) ugotavljamo, da je 

podoben delež odlagališč ob poteh, na bregovih vodotokov in jezera, med-

tem ko pa je očitno nasprotje pri velikosti odlagališč v gozdu in izven 

gozda; po letošnjem popisu je namreč povprečna velikost odlagališč gozdu 

13m3, izven gozda pa kar 166 m3. Kljub temu, da je bilo tokrat pre-

gledano urbano območje in njegova okolica, kjer bi pričakovali urejen 

sistem ravnanja z odpadki in manjšo gostoto divjih odlagališč kot na 

podeželju, so analize pokazale, da se pregledano območje ne razlikuje 

bistveno od ostalih do sedaj pregledanih območij. Najverjetneje je temu 

vzrok pozna uvedba odvoza odpadkov in pomanjkljiv obstoječi odvoz. Ven-

dar pa kljub "normalni" gostoti odlagališč opažamo, da je velika večina od-

loženih odpadkov inertnega značaja, torej okolju neškodljivega. To je rezul-

tat relativno urejenega odvoza ostalih vrst odpadkov. Vendar tudi na takih 

odlagališčih nekontrolirano odlagajo komunalne in nevarne odpadke, kar 

predstavlja stalno grožnjo okolju. Le s temeljito sanacijo obstoječih divjih 

odlagališč in s preprečevanjem nadaljnjega nastajanja novih oziroma 

nadaljnjega odlaganja odpadkov na sanirana odlagališča ima Celje z 

okolico možnosti, da v kratkem zares postane čistejše mesto. S sanacijo 

okolice Šmartinskega jezera, okolice Ljubečne in nekaterih večjih vaških 

odlagališč bi se občina lahko znebila velikega dela odpadkov, ki so bili 
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odloženi izven komunalne deponije. Seveda pa je za temeljito sanacijo 

potrebno izvesti popis divjih odlagališč na območju celotne občine, šele 

takrat si bomo lahko ustvarili pravo sliko o stanju divjih odlagališč v ce-

lotni celjski občini. 
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REGIONALNE RAZSEŽNOSTI PROMETNO 
GEOGRAFSKEGA POLOŽAJA SAVINJSKE 

(Andrej ČERNE1, Stanko PELC2) 

Analizo sedanje vloge in pomena regije ter prometno geografskega položaja 

smo opredeljevali z vidika regije kot celote v razmerju do Slovenije, z 

vidika štirih občin (Celje, Laško, Mozirje in Žalec) v razmerju do Slovenije 

ter z vidika vloge in pomena ter položaja posameznih občin znotraj regije. 

Pri tem smo s področja prometa upoštevali naslednje kazalce: 

• stopnjo motorizacije; 

• dolžino in gostoto magistralnega in regionalnega cestnega omrežja; 

• režijski avtomobilski promet; 

• promet potnikov in blaga v železniškem prometu; 

• prometne tokove; 

• stopnjo prometne dostopnosti v cestnem in železniškem omrežju; 

• nekatere prostorske kazalce. 

Na podlagi absolutne in relativne vrednosti posameznih kazalcev za leto 

1970 in 1991 smo opredelili stanje in temeljne težnje sprememb v pro-

metno geografskem položaju regije in posameznih občin. Pri tem se 

zavedamo, da je lahko vrednost podatkov za leto 1991 vprašljiva, zato 

navajamo ponekod tudi podatke za leto 1988 oziroma 1992. 

Vloga in pomen Savinjske 

V regiji, ki predstavlja po površini 1.337 km2 (6,6%) celotnega slovenskega 

ozemlja, je leta 1991 živelo 141.676 (7,2%) prebivalcev Slovenije, in sicer v 

389 naseljih (6,5% vseh naselij v Sloveniji). Gostota prebivalstva je bila v 

regiji nad slovenskim povprečjem, saj je leta 1991 živelo v regiji 106 pre-

bivalcev na km2, v Sloveniji pa 97 (tabela 48). 

277,6 km magistralnih in regionalnih cest v regiji je predstavljalo 5,8% ce-

lotne dolžine teh cest v Sloveniji, kar je pomenilo 0,20 km/km oziroma 

1,95 km na 1.000 prebivalcev v regiji. Po gostoti cestnega omrežja je 

1 Dr. geogr., docent, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana 
2 Dr. geogr., samostojni raziskovalec, Prevoje 19, 61225 Lukovica 
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regija zaostajala za slovenskim povprečjem (0,23 km/km2, 2,40 km/1.000 

prebivalcev). 

Kazalci Regija Delež v Sloveniji 

Površina (km2) 1.337 6,60 

Število prebivalcev 125.256 7,17 

Število naselij 389 6,52 

Gostota preb./km2 106 97 

Št. osebnih avtomobilov 40.404 6,79 

Št. motornih vozil 51.178 6,77 

Št. odp. pot. na žel.post. 1.196 8,97 

Blago(nal. 4-raz. 1.000 t) 828 5,66 

Nal. blago (1.000 t) 275 3,97 

Mag.+reg. ceste (km) 553 7,19 

Tabela 48: Relativna vloga Savinjske v Sloveniji 1991 (v %) 

RELATIVNA VLOGA SAVINJSKE V SLOVENIJI 1991 

Legenda: 

I površina v km2 , II št. prebivalstva, III št. naselij, IV št. osebnih avtomobilov, V 

št. motornih vozil, VI št. odpravljenih potnikov na železniških postajah, VII naloženo in 

razloženo blago na železnici, VIII naloženo blago na železnici, IX razloženo balgo na 

železnici, X dolžina magistralnih in regionalnih cest. 

Slika 39: Relativna vloga Savinjske v Sloveniji 1991 (v %) 
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V regiji je bilo 1991. leta 51.178 motornih vozil, od tega 40.404 osebnih 

avtomobilov, kar je predstavljalo v Sloveniji 6,8%. Gostota osebnih avto-

mobilov na kilometer magistralnih in regionalnih cest je bila v regiji za 

1,2-krat večja od republiškega povprečja. Na splošno je bila stopnja mo-

torizacije, glede na število prebivalcev na osebni avto v vseh zadnjih dvaj-

setih letih v regiji večja od slovenskega povprečja, ne glede na to, da se je 

število osebnih avtomobilov v regiji povečevalo počasneje kot v Sloveniji. V 

zadnjih dvajsetih letih se je namreč število osebnih avtomobilov povečalo v 

regiji za 287,5%, v Sloveniji za 294,1%, med leti 1980-1991 pa v regiji za 

39,8% in v Sloveniji za 42,7%. Med leti 1970-1991 je bila povprečna letna 

stopnja rasti števila osebnih avtomobilov tako v regiji kot v Sloveniji enaka 

(6,7%). V zadnjem desetletnem obdobju se je le-ta občutno zmanjšala in 

bila v regiji manjša od slovenskega povprečja (3,1%, in 3,3%). 

Občina Št.osebnih 

avtomobilov 

Št. oseb. avto. /km 

mag.+reg. cest 

Št. prebivalcev/ 

osebni avto 

Celje 6.490 144 9 

Laško 871 21 21 

Mozirje 783 10 19 

Žalec 2.274 34 15 

Regija 10.418 40 12 

Slovenija 150.780 31 11 

Tabela 49: Stopnja motorizacije 1970 

Občina Št.osebnih 

avtomobilov 

Š t. oseb. avto ./km 

mag.+reg. cest 

Št.prebivalcev/ 

osebni avto 

Celje 15.308 259 4 

Laško 3.161 44 6 

Mozirje 3.074 39 5 

Žalec 7.350 89 5 

Regija 28.893 98 5 

Slovenija 416.448 84 4 

Tabela 50: Stopnja motorizacije 1980 
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Občina Št.osebnih 

avtomobilov 

Št. oseb. avto ./km 

mag.+reg. cest 

Št.prebivalcev/ 

osebni avto 

Celje 19.449 414 2,8 

Laško 5.010 71 2,8 

Mozirje 4.514 75 2,6 

Žalec 11.431 145 2,6 

Regija 40.404 146 2,7 

Slovenija 594.289 125 3,3 

Tabela 51: Stopnja, motorizacije 1991 

ŠTEVILO OSEBNIH AVTOMOBILOV NA KILOMETER 

MAGISTRALNIH IN REGIONALNIH CEST 

Slika 40: Število osebnih avtomobilov na kilometer magistralnih in re-

gionalnih cest 

Število osebnih avtomobilov se je v regiji v zadnjih dvajsetih letih povečalo 

za 3,8 krat v Sloveniji pa za 3,9-krat, med leti 1981-1991, v regiji za 1,3-

krat, v Sloveniji za 1,4-krat. V sedemdesetih letih je bila regija po stopnji 

motorizacije še za povprečno stopnjo motorizacije v Sloveniji (12 prebival-

cev/osebni avto v primerjavi z 11 v republiki), v osemdesetih letih enaka 

(4 prebivalci na osebni avto), v devetdesetih pa večja od slovenskega 

povprečja. Glede na delež osebnih avtomobilov v celotnem številu vseh mo-

tornih vozil pa sta si regija (78,9%) in slovensko povprečje (78,6%) zelo 

podobna. 
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Vir: Republiška uprava za ceste 

Slika 41: Povprečni letni dnevni promet 1992 (shematični prikaz) 
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Slika 42: Število osebnih avtomobilov 

Slika 43: Število prebivalcev na osebni avto 

Režijski potniški in blagovni cestni promet je leta 1992 opravljalo v regiji 

57 prevoznikov s 5 avtobusi in 450 tovornimi avtomobili (upoštevani so 

samo avtobusi z več kot 10 sedeži in tovorni avtomobili nad 1 tono nosil-

nosti). Režijski avtobusni promet je prepeljal 19.175 potnikov oziroma 

opravil 550.095 potniških km, režijski regijski blagovni promet pa je pre-

peljal 1,6 milijona ton blaga in opravil 43,8 milijonov tonskih km. 
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Občina Število Prepeljani Potniški 

avtobusov potniki km 

Celje 1 1.931 106.137 

Laško / / / 

Mozirje 2 16.142 328.248 

Žalec 2 1.102 115.710 

Regija 5 19.175 550.095 

Tabela 52: Potniški režijski promet leta 1992* 

Občina Št. tovornih Prepeljano Tonski 

avtomobilov blago v t km 

Celje 301 696.226 19.084.324 

Laško 62 695.536 12.915.993 

Mozirje 20 65.958 5.755.847 

Žalec 67 114.116 5.917.065 

Regija 450 1.571.836 43.673.229 

* Vir: Zavod Republike Slovenije za statistiko, interno gradivo, Ljubljana, 1993 

Tabela 53: Blagovni režijski promet leta 1992* 

Na železniških postajah v regiji je bilo leta 1991 odpravljenih 1,2 milijona 

potnikov, kar je pomenilo 9,0% vseh potnikov v Sloveniji. Leta 1988 je bil 

ta delež celo 10,0%. Relativni pomen regije na področju železniškega 

potniškega prometa se kaže v ugodni luči tudi v primeru podatkov o 

številu odpravljenih potnikov na prebivalca. V regiji je bilo leta 1991 od-

pravljenih 8 potnikov na prebivalca, v Sloveniji le 6. Število odpravljenih 

potnikov se je v zadnjih dvajsetih letih (1970-1989) v regiji povečalo za 

1,5-krat, v Sloveniji za 1,2-krat. Podatki o gibanju števila odpravljenih 

potnikov za obdobje 1970-1991 pa kažejo, da se je pomen železniškega 

potniškega prometa v regiji kljub temu zmanjšal za 13,7%, kar pa je bilo 

še vedno manj kot v Sloveniji, kjer se je zmanjšal kar za 22,4%. V zad-

njih desetih letih (1980-1991) je težnja po zmanjševanju pomena 

potniškega prometa v regiji v primerjavi s Slovenijo večja. Število odprav-

ljenih potnikov se je v teh letih zmanjšalo v regiji za 21,6%, v Sloveniji za 

16,7%. 
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Občine Železniške 

postaje 

Št. odpravljenih 

potnikov v 000 

Št. odp. pot. 

na prebivalca 

Celje 2 818 14 

Laško 4 404 21 

Žalec 4 163 4 

Regija 10 1.385 11 

Slovenija 198 17.171 9 

Tabela 54: Železniški potniški promet 1970* 

Občine Železniške 

postaje 

Št. odpravljenih 

potnikov v 000 

Št. odp. pot. 

na prebivalca 

Celje 2 965 15 

Laško 4 476 25 

Žalec 4 84 2 

Regija 10 1.525 11 

Slovenija 203 16.014 8 

Tabela 55: Železniški potniški promet 1980* 

Občine Železniške 

postaje 

Št. odpravljenih 

potnikov v 000 

Št. odp. pot. 

na prebivalca 

Celje 2 648 10 

Laško 4 447 23 

Žalec 4 101 2 

Regija 10 1.196 8 

Slovenija 217 13.332 7 

* Vir: Zavod Republike Slovenije za statistiko, podatki po občinah, Ljubljana, 1972, 

1982, 1992 

Tabela 56: Železniški potniški promet 1991* 

Na železnici so leta 1989 v regiji naložili in razložili 1,35 milijonov ton 

blaga ali 6,9% od vsega v Sloveniji naloženega in razloženega blaga. Leta 

1991 pa je ta delež znašal 5,7%. Večjo količino blaga kot v celotni regiji 
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so leta 1989 naložili in razložili v občinah Koper in Ljubljana-Moste-Polje. 

Podatki za leto 1991 pa kažejo, da se je količina blaga v regiji zmanjšala 

tako, da so v regiji tega leta naložili in razložili manj blaga na prebivalca 

(5,84 t) kot v Sloveniji (7,39 t). 

ŠTEVILO ODPRAVLJENIH POTNIKOV NA ŽELEZNICI (v 1.000) 

Slika 44: Število odpravljenih potnikov na železnici (v l.OOO) 

Železnica je izgubila veliko tovora v zadnjih desetih letih. Tako se je v 

Sloveniji količina blaga zmanjšala med leti 1980-1991 za 29,2%, v regiji 

pa celo za več kot polovico (52,0%). Če upoštevamo, zaradi razmer v 

Sloveniji obdobje med leti 1970-1988, je težnja po izgubljanju tovora ne-

koliko manjša. Železnica je v Sloveniji izgubila 7,4% tovora, regija 16,8%. 

Drugačno podobo o vlogi regije v blagovnem železniškem prometu kažejo 

podatki o količini naloženega in razloženega blaga na prebivalca. Pomen 

železnice v regiji je bil s tega vidika v sedemdesetih in osemdesetih letih 

večji od republiškega povprečja. V regiji so na železnici razložili in naložili 

leta 1971 12,91 ton blaga na prebivalca, v Sloveniji 12,28, leta 1981 

12,60 oziroma 10,89 ton. Leta 1991 pa je regija že zaostajala za repub-

liškim povprečjem. V Sloveniji so na železnici naložili in razložili tega leta 

7,39 ton blaga na prebivalca, v regiji le še 5,84 ton. Sklepamo lahko 

torej, da se je pomen železniškega blagovnega prometa glede na količino 

naloženega in razloženega blaga zmanjšal, in sicer v regiji bolj kot v 

Sloveniji. 

Na podlagi omenjenih kazalcev sklepamo, da relativna vloga regije v 

Sloveniji v nobenem primeru ne presega 9%. Celo več, kazalci s področja 
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prometa kažejo, da regija s tega vidika niti ne presega relativnega pomena, 

ki ga ima regija v Sloveniji po številu prebivalstva. Izrazito večji relativni 

pomen kaže regija le v primeru potniškega železniškega prometa, kar 

govori o razmeroma pomembni vlogi železnice za medregionalno pove-

zovanje regije. Leta 1988 je bilo število odpravljenih potnikov na železnici 

v Sloveniji večje samo v občini Ljubljana-Center. 

Relativni pomen celotne regije je v primerjavi s slovenskim povprečjem 

razmeroma skromen. To nam kažejo odstopanja regije od slovenskega 

povprečja. Če z indeksom 100 označimo slovensko povprečje, potem je 

regija nad povprečjem samo v dveh primerih: v primeru števila odprav-

ljenih potnikov na železniških postajah na prebivalca in v primeru števila 

osebnih avtomobilov na kilometer magistralnih in regionalnih cest. Indeks 

regija / Slovenija je znašal v prvem primeru 134, v drugem pa 116. Prvi 

indeks ima še večji pomen, saj v občini Mozirje ni železniškega prometa. 

Pri vseh ostalih upoštevanih relativnih kazalcih s področja prometa 

(gostota magistralnih in regionalnih cest na površino, dolžina magistralnih 

in regionalnih cest na 1.000 prebivalcev, število motornih vozil in osebnih 

avtomobilov na kilometer magistralnih in regionalnih cest, število prebival-

cev na osebni avto, gibanje števila motornih vozil in osebnih avtomobilov 

med leti 1980-1991, gibanje števila odpravljenih potnikov in količine blaga 

na železniških postajah med leti 1980-1991) pa je regija zaostajala za 

slovenskim povprečjem za 3 do 32%: 

Relativni kazalci Regijski indeks 

Slovenija= 100 

Št. mot. vozil / km mag. in reg. cest 93 

Št. oseb. avto. / km mag. in reg. cest 116 

Št. prebivalcev / osebni avto 83 

Gibanje št. motornih vozil 1991/80 95 

Gibanje št. oseb. avto 1991/80 97 

Mag. in reg. ceste / km2 87 

Mag. in reg. ceste / 1.000 prebivalcev 81 

Gibanje št. odp. potnikov 1991/80 94 

Gibanje nal. in razi. blaga 1991/80 68 

Št. odp. potnikov na prebivalca 134 

Tabela 57: Savinjska v razmerju do slovenskega povprečja 
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SAVINJSKA V RAZMERJU DO SLOVENSKEGA POVPREČJA 1991 

(Slovenija = 100) 

Legenda: 

I število motornih vozil/km magistralnih in regionalnih cest, II število osebnih avto-

mobilov/km magistralnih in regionalnih cest, I I I število prebivalcev/osebni avto, IV 

gibanje števila motornih vozil 1991/80, V gibanje števila osebnih avtomobilov 1991/80, 

VI magistralne in regionalne ceste/km2' VII magistralne in regionalne ceste/l.000 pre-

bivalcev, VIII gibanje števila odpravljenih potnikov na železnici 1991/80, IX gibanje 

naloženega in razloženega blaga na železnici 1991/80, X število odpravljenih potnikov 

na železnici/prebivalca. 

Slika 45: Savinjska v razmerju do slovenskega povprečja 1991 

Kazalc i 1970 1980 1988 

Št. osebnih avtomobilov 6,90 6,93 6,91 

Št. motornih vozil 7,33 7,09 6,95 

Št.odp.pot. na žel.post. 8,06 9,25 9,94 

Nal .+raz. blago na žel. 7,62 8,27 6,85 

Naloženo blago na žel. 6,21 7,17 5,27 

Razloženo blago na žel. 8,88 9,09 8,25 

Mag.+reg. ceste 5,51 5,97 5,83 

Tabela 58: Relativna vloga Savinjske v Sloveniji leta 1970, 1980 in 1988 
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Relativna vloga regije je še bolj neugodna, v kolikor ocenjujemo spre-

membo njenega pomena v zadnjih dvajsetih letih. Podatki namreč kažejo, 

da je bila relativna vloga regije v sedemdesetih in osemdesetih letih večja. 

Pomen oziroma delež regije se je v Sloveniji na področju prometa v teh 

letih torej zmanjšal. Tudi primerjava med leti 1970-1988 ne daje bolj 

ugodne podobe. 

m 1970 H 1980 • 1991 

RELATIVNA VLOGA SAVINJSKE V SLOVENIJI 

Legenda: 

I število osebnih avtomobilov, I I število motornih vozil, I I I število odpravljenih potnikov 

na železnici, IV naloženo in razloženo blago na železnici, V naloženo blago na železnici, 

VI razloženo blago na železnici, VII dolžina magistralnih in regionalnih cest. 

Slika 46: Relativna vloga Savinjske v Sloveniji 

Edino izjemo ponovno predstavlja železniški potniški promet. V regiji je 

bilo leta 1970 odpravljenih 8,1% vseh potnikov v Sloveniji, leta 1980 9,25 

in leta 1988 9,94%. Podatki o dolžini magistralnih in regionalnih cest 

kažejo sicer, da je imela regija večji delež teh cest v osemdesetih in de-

vetdesetih letih, a se moramo zavedati, da je v tem obdobju prišlo do 

sprememb v kategorizaciji cest. Le-ta pa onemogoča zanesljivo primerjavo. 
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Prometno geografski položaj Savinjske 

Prometno geografski položaj regije bi lahko označili z naslednjmi temelj-

nimi potezami: 

1. Nadpovprečna stopnja prometne dostopnosti. V topološkem omrežju 

magistralnih in regionalnih cest (Shimbelov indeks v km, Černe, 1989) 

imajo naselja Celje, Laško, Mozirje in Žalec nadpovprečno prometno 

dostopnost. Žalec je med 56. občinskimi središči na 3. mestu, za 

Domžalami in Ljubljano, Celje na 4., Laško na 7. in Mozirje na 19. 

mestu. To govori v prid osrednjega prometno geografskega položaja 

regije. Žalec je tako za 2,1-krat bolj dostopno središče, kot Piran, ki je 

najslabše dostopno središče v topološkem omrežju magistralnih in re-

gionalnih cest v Sloveniji. Če bi izrazili to prednost v razdaljah v de-

narnih enotah, bi lahko zapisali, da so stroški prevoza po magistralnih 

in regionalnih cestah za dejavnosti, ki poslujejo z vsemi občinskimi 

središči v Sloveniji v Žalcu za 112% nižji od prometnih stroškov za 

tiste dejavnosti, ki so nameščene v Piranu. Položaj omenjenih središč je 

v topološkem železniškem omrežju še izrazitejši. Laško je glede na 

časovno dostopnost petintridesetih občinskih središč v tem omrežju 

(Shimbelov indeks v minutah, Černe, 1989) na prvem mestu in je torej 

naj dostopnejše občinsko središče v Sloveniji. Po železnici je Laško kar 

za 2,1-krat bolj dostopno središče, kot Ravne na Koroškem, ki so na 

zadnjem mestu po stopnji časovne dostopnosti po železnici. To je 

vsekakor taka vrednost, ki jo velja izkoristiti v razvojnih razmišljanjih. 

2. Lega na mednarodno pomembnem prometnem koridorju v smeri vzhod-

zahod. Pomen prometne smeri vzhod-zahod preko ozemlja današnje 

Slovenije je nesporen. Vzdolžna prometna smer, ki povezuje notranjost 

slovenskega ozemlja z morjem in preko tega s svetom, je imela različno 

vlogo in pomen. V Avstro-Ogrski monarhiji je prometni interes mo-

narhije sovpadal z ozemljem današnje Slovenije. Ker je bila v ta okvir 

vključena Slovenija tudi v času prometne industrijske revolucije, je 

vzhodno-zahodna smer postala ena od pomembnejših razvojnih osi v 

Sloveniji. Z vzpostavitvijo novih meja po I. in II. svetovni vojni se slo-

venski pomen vzdolžne prometne osi ni več pokrival s prometnimi in-

teresi novo nastale Jugoslavije. Šele z osamosvojitvijo Slovenije in z 

vzpostavitvijo novih geostrateških razmer v Evropi, je prišlo do 

ponovnega prevrednotenja omenjene smeri. Poleg pomena, ki ga ima 

zaradi povezovanja severovzhodne in jugovzhodne Slovenije z državnim 

središčem ter pomembnega dela slovenskega ozemlja s Koprom, je ta 

smer postala zanimiva tudi zaradi sprememb v vzhodni Evropi. Le-te so 

vplivale in vplivajo na nove težnje v gospodarskem povezovanju med 
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vzhodno in zahodno Evropo in s tem na krepitev prometnega pove-

zovanja. Zaradi povezovanja razvojno bolj obetavnih območij na vzhodu 

(Madžarska, Češka) z nekaterimi razvojnimi poli na zahodu (npr. Pad-

ska nižina), je Slovenija postala ena od možnih privlačnih tranzitnih 

ozemelj. Preko Slovenije potekajo najkrajše prometne povezave med de-

lom srednje in vzhodne Evrope in severno jadranskimi pristanišči ter 

gospodarskimi središči v Padski nižini. Tudi prometno povezovanje med 

Poljsko in Češko na eni, in sredozemskimi državami zahodne Evrope 

na drugi strani (Barcelona-Milano-Dunaj-Praga-Varšava) lahko poteka po 

osrednji slovenski prometni osi. Vse to govori v prid povečevanju tran-

zitnega pomena Savinjske tako z vidika mednarodnih kot slovenskih 

prometnih tokov. Vprašanje je, kakšne so pozitivne in negativne posle-

dice vključevanja in integriranja regije v mednarodne tranzitne prometne 

tokove. V prostorsko planerskem smislu je potrebno, še pred začetkom 

gradnje prometnih povezav opredeliti ustrezno prometno regionalno raz-

vojno strategijo, ki mora biti zasnovana na cestni in železniški infra-

strukturi oziroma na vzpostavitvi ustreznega ravnotežja med njima, na 

podlagi medsebojnega sodelovanja, in ne konkuriranja. Razlike v 

povprečnem letnem dnevnem prometu (PLDP) med leti 1991-1992 

kažejo izredno veliko povečanje prometa. Promet na tej smeri se je v 

regiji povečal skoraj za 2.000 vozil, kar pomeni, da se je v enem letu 

promet povečal za četrtino. Obseg povprečnega letnega dnevnega pro-

meta (PLDP) je bil naslednji (upoštevana so števna mesta na repub-

liškem cestnem omrežju med leti 1977-1992): 

Števno mesto PLDP 

1977 1991 1992 

Vransko-Šempeter 9.788 10.400 11.336 

Šempeter-Žalec 13.683 18.081 19.832 

Žalec-Celje 17.740 16.167 16.975 

Arja vas-AC 2.750 6.691 8.184 

AC-Dramlje 5.040 8.147 9.904 

Celje-Štore 6.012 7.704 8.089 

Vir: Skupnost za ceste Slovenije, Republiška uprava za ceste, Podatki o štetju prometa 

na magistralnih in regionalnih cestah v Sloveniji, Ljubljana, 1978, 1992 

Tabela 59: Prometna obremenitev Vransko-Dramlje 
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3. Lega na medregionalni prometni osi v smeri sever-jug. Povezava sloven-

skega dela Koroške s Krško kotlino ima tudi mednarodni značaj, a žal 

ne soupada s pomembnejšimi mednarodnimi tranzitnimi tokovi. Kljub 

temu pa ostaja ta prometna smer vendarle zaradi medregionalnega 

sodelovanja in zaradi razvojnih dejavnikov medregionalnega prometnega 

povezovanja zelo pomembna. Ob tej prometni osi leže pomembna go-

spodarska, upravna in kulturna središča (Dravograd, Ravne na 

Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Celje, Žalec, Laško, Zagorje, Trbov-

lje, Hrastnik, Sevnica, Krško, Brežice, Novo mesto - središča četrtine 

slovenskih občin). Prečna prometna zveza hkrati povezuje velik del 

vzhodnega dela osrednje Slovenije in ga priključuje na mednarodno 

prometno smer (Ljubljana-Zagreb, Maribor-Celovec). Ta prometna smer 

se nadaljuje tudi preko državne meje na jug proti Karlovcu in Reki, na 

severu proti Wolfsbergu in Deutschlandsbergu. Na tej smeri je bila 

vrednost povprečnega letnega dnevnega prometa skozi regijo naslednja: 

Števno mesto PLDP 

1977 1991 1992 

Laško-Celje 5.683 5.919 6.511 

Celje-Vojnik 5.710 6.415 6.672 

Vojnik-Črnova 1.482 2.078 2.161 

Šentrupert-Mozirje 2.098 1.722 3.928 

Šempeter-Polzela 1.615 689 1.313 

Arja vas-Črnova 2.098 5.050 5.302 

Vir: Skupnost za ceste Slovenije, Republiška uprava za ceste, Podatki o štetju prometa 

na magistralnih in regionalnih cestah v Sloveniji, Ljubljana, 1978, 1992 

Tabela 60: Prometna obremenitev Laško-Vojnik 

Iz tabel je razvidno, da prometni tok v smeri zahod-vzhod, na najbolj 

obremenjeni smeri Šempeter-Žalec presega skoraj za tri-krat največji 

prometni tok v smeri sever-jug: Celje-Vojnik. Prometni tokovi so se v 

regiji v smeri zahod-vzhod med leti 1977-1992 najmočneje povečali med 

Šempetrom in Žalcem, na avtocesti (Arja vas - avto cesta, avto cesta -
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Dramlje ter na smeri Celje - Štore. V smeri sever-jug je bilo povečanje 

prometa naj intenzivnejše proti Velenju (Arja vas - Črnova in Šentrupert 

- Mozirje). 

4. Osrednji položaj med Ljubljano in Mariborom. Na podlagi opredeljeva-

nja faktorja prometne privlačnosti (Černe, Pele, 1992) je na Celje 

navezano 26 naselij, predvidenih bodočih središč občin (Sl. Gradec, Tr-

bovlje, Velenje, Rogaška Slatina, Sl. Konjice, Zreče, Žalec, Dramlje, 

Frankolovo, Gomilsko, Gorica pri Slivnici, Kasaze, Laško, Lesično, Pla-

nina pri Sevnici, Ponikva, Prebold, Rimske Toplice, Strmec pri Vojniku, 

Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno v Rožni dolini, Tabor, 

Vitanje, Vojnik, Vransko), na Žalec pa osem naselij (Gomilsko, Kasaze, 

Polzela, Prebold, Šempeter v Savinjski dolini, Tabor, Vransko, Zabu-

kovica). Prva naselja, ki imajo lastna ožja gravitacijska območja, tvorijo 

prometno gravitacijsko območje Celja, druga naselja pa prometno gravi-

tacijsko območje Žalca. Mozirje se povezuje z Velenjem. Prometno gravi-

tacijsko območje regije kaže, za razliko od longitudinalne usmerjenosti 

prometnih tokov skozi in v regijo, izrazito prečno prostorsko usmeritev. 

Za uveljavljanje medregionalne vloge regije in še prav posebej Celja, bi 

veljalo razmišljati o prostorsko funkcijski krepitvi omenjenega gravit-

acijskega območja. Celje je v okviru hierarhije slovenskih urbanih 

središč tako po velikosti kot po pomenu nesporno na tretjem mestu, za 

Ljubljano in Mariborom. Na meji med makroregijama teh dveh največjih 

slovenskih regij si je Celje ustvarilo močno gravitacijsko območje, ki v 

nekaterih pogledih že nakazuje značilnosti vmesne makroregije. Prav 

model prometne privlačnosti nam je pokazal, da bi nadaljnji razvoj, ob 

nekaterih smelejših posegih v prometno omrežje lahko pripeljal do 

vzpostavitve zaključene vmesne makroregije. Z dobro prometno navezavo 

Zasavja (npr. predor Mrzlica), bi se sčasoma v okviru nove makroregije 

vključilo lahko tudi celotno Zasavje. Na ta način bi Zasavje dobilo nove 

razvojne spodbude zaradi možnosti boljšega povezovanja s Celjem, 

Žalcem in Velenjem. Hkrati bi izboljšane povezave prinesle dodatne raz-

vojne možnosti tudi Savinjski, še posebno Celju kot središču, zaradi 

krepitve njenega gravitacijskega območja v prebivalstvenem smislu in s 

tem večje konkurenčnosti ter boljše možnosti pri zagotavljanju višjih 

ravni oskrbe. 
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Prometno geografski položaj občin 

Celje 

Tudi za Celje velja podobno kot za celotno regijo, da je pomen občine 

glede na relativne kazalce s področja prometa pod slovenskim povprečjem. 

Le na področju obremenitve cest glede na število motornih vozil (495) in 

osebnih avtomobilov (413) na kilometer magistralnih in regionalnih cest je 

občina presegala republiško povprečje, in sicer v prvem primeru za 3,1-

krat, v drugem primeru za 3,3-krat. Po številu motornih vozil je bila 

občina med šestdesetimi slovenskimi občinami na 10 mestu, po številu 

osebnih avtomobilov pa na 8. mestu. Na območju občine je bilo 3,1% mo-

tornih vozil (23.285) oziroma 3,3% osebnih avtomobilov (19.449) v 

Sloveniji. 

Nadpovprečno vlogo izraža občina tudi glede na kazalec o številu odprav-

ljenih potnikov na železniških postajah na prebivalca. Leta 1991 je bilo v 

občini na železniških postajah odpravljenih 9 potnikov na prebivalca, kar 

je predstavljalo 1,5-krat več kot povprečje v Sloveniji. Na železniških posta-

jah v občini je bilo odpravljenih 648.000 ali 4,9% vseh potnikov v 

Sloveniji. Občina je bila po številu odpravljenih potnikov uvrščena med 

slovenskimi občinami na peto mesto, po količini naloženega in razloženega 

blaga pa na četrto. 

Laško 

Pomen železniškega potniškega prometa je v občini daleč nad slovenskim 

povprečjem. Na železniških postajah je bilo odpravljenih kar 3,4% vseh 

potnikov v Sloveniji. Občina je bila leta 1991 med šestdesetimi slovenskimi 

občinami po številu odpravljenih potnikov uvrščena na 8 mesto, leta 1989 

pa na 9 mesto za občinami: Ljubljana-Center, Maribor, Celje, Litija, Sl. 

Bistrica, Sevnica, Grosuplje in Novo mesto. Občina je v železniškem 

potniškem prometu visoko nad slovenskim povprečjem. V občini je bilo 

leta 1991 odpravljenih za 3,8-krat več potnikov na prebivalca kot v 

Sloveniji. Število odpravljenih potnikov se je v občini sicer med leti 1980-

1991 zmanjšalo za 6,1% (od 476.000 na 447.000), v Sloveniji pa kar za 

16,4% (od 16,0 na 13,3 milijone). Tudi na področju stopnje motorizacije 

je bila občina nad republiškim povprečjem. V zadnjih desetih letih se je 

število motornih vozil in osebnih avtomobilov v občini povečevalo hitreje 

kot v Sloveniji: v občini za 1,5-krat (od 4.405 na 6.689) oziroma za 1,6-

krat (od 3.161 na 5.010), v Sloveniji le za 1,4-krat. In ne nazadnje je 
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občina izkazovala tudi nadpovprečno gostoto magistralnega in regionalnega 

omrežja cest. Gostota magistralnih in regionalnih cest (0,28 km/km2) je 

bila v Laškem za 1,2-krat večja od slovenskega povprečja (0,23 km/km2), 

dolžina magistralnih in regionalnih cest na 1.000 prebivalcev (3,68 

km/1.000 prebivalcev) pa za 1,5-krat (2,40 km/1.000 prebivalcev). 

Mozirje 

Podatki o gibanju števila osebnih avtomobilov kažejo, da je tudi ta občina 

doživljala hitro rast stopnje motorizacije, čeprav občina ni imela niti 1% 

števila vseh motornih vozil in osebnih avtomobilov v Sloveniji. Med 

občinami v regiji je bil to naj skromnejši delež. Med šestdesetimi sloven-

skimi občinami je bilo Mozirje po številu motornih vozil in številu osebnih 

avtomobilov leta 1991 uvrščeno na 49. mesto. Med leti 1970-1980 se je 

število osebnih avtomobilov v občini povečalo za 293%, med leti 1980-1991 

za 47% medtem, ko se je število osebnih avtomobilov v Sloveniji v prvem 

obdobju povečalo za 176%, v drugem obdobju pa za 43%. V enaindvajsetih 

se je torej število osebnih avtomobilov v občini povečalo za 5,7-krat 

(indeks 1991/70 je bil 575), v Sloveniji za 3,9-krat (indeks 394) v regiji 

kot celoti pa za 3,8-krat (indeks 387). 

Glede na skromno število prebivalstva občina po dolžini magistralnih in 

regionalnih cest na 1.000 prebivalcev presega republiško povprečje skoraj 

za 2-krat. 

Žalec 

Na območju občine je bilo 15.042 motornih vozil ali 2,0% vseh motornih 

vozil oziroma 11.431 osebnih avtomobilov ali 1,9% vseh osebnih avtomo-

bilov v Sloveniji. Po številu motornih vozil je bila občina med šestdesetimi 

slovenskimi občinami na 14. mestu, po številu osebnih avtomobilov pa na 

17. Stopnja motorizacije je v zadnjih desetih letih v občini hitreje napre-

dovala kot v Sloveniji. Število osebnih avtomobilov se je v obdobju 1980-

1991 povečalo za 55%, število motornih vozil pa za 58%. Občina je bila 

nad slovenskim povprečjem tudi glede števila motornih vozil in osebnih 

avtomobilov na kilometer magistralnih in regionalnih cest. 

Občina je bila po številu odpravljenih potnikov in po količini naloženega 

in razloženega blaga uvrščena med slovenskimi občinami šele na 34. me-

sto. Kljub temu pa se je število odpravljenih potnikov v Žalcu med leti 

1980-1991 povečalo, in sicer za 20%. V Sloveniji in v regiji se je število 

odpravljenih potnikov zmanjšalo namreč za 16,7% oziroma za 21,6%. Rela-
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tivni pomen tega povečanja kaže podatek, da sta bila v Žalcu odpravljena 

le dva potnika na prebivalca, kar pomeni le 2/3 slovenskega povprečja. Ne 

glede na to pa je vloga občine nadpovprečna, saj v ostalih primerih pre-

sega slovensko povprečje. Zanimivo je, da je v podobnem položaju tudi 

občina Laško, ki prav tako kot Žalec presega slovensko povprečje v šestih 

primerih, občini Celje in Mozirje pa sta v slabšem položaju. Celje je nad 

slovenskim povprečjem v štirih primerih, enako pa tudi Mozirje, če ne 

upoštevamo dejstva, da za Mozirje ne moremo upoštevati kazalcev o 

železniškem prometu. 

Vloga in pomen občin v Savinjski 

Po površini je v regiji največja občina Mozirje (38,0% celotne površine regi-

je), sledi ji občina Žalec (26,0%), občina Laško (18,7%) in občina Celje 

(17,2%). Na območju najmanjše občine je leta 1991 živelo največ prebival-

cev, skoraj polovica (46,9%) od vseh v regiji, v občini Žalec dobra šestina 

(18,0%), v občini Laško 13,4% in v občini Mozirje 11,7%. Po obljudenosti 

je vrstni red občin v regiji enak vrstnemu redu občin glede na število pre-

bivalstva. Največjo gostoto prebivalstva ima Celje (289), slede pa mu Žalec 

(113), Laško (76) in Mozirje (33). Občina Celje je bila 2,7-krat bolj oblju-

dena kot je bila povprečna obljudenost regije, občina Mozirje je imela ne-

koliko večjo obljudenost, občini Laško in Mozirje pa manjšo, prva za do-

bro četrtino, druga pa za več kot 2/3. V celjski občini je slaba tretjina 

vseh naselij v regiji (29,8%), v laški 27,5%, v žalski 27,0% in v mozirski 

15,9%. 

Celje 

V občini Celje je bilo skoncentriranih 45,5% vseh motornih vozil v regiji 

oziroma 48,1% vseh osebnih avtomobilov, čeprav je občina po naraščanju 

števila motornih vozil in osebnih avtomobilov med leti 1980-1991 zaosta-

jala za regijo kot celoto. Občina ima kar za 2,7-krat večjo gostoto mo-

tornih vozil na kilometer magistralnih in regionalnih cest v primerjavi s 

povprečno gostoto v regiji oziroma za 2,8-krat večjo z vidika števila oseb-

nih avtomobilov. Pri tem velja omeniti, da je gostota magistralnih in re-

gionalnih cest v občini enaka povprečni regijski, z vidika dolžine magi-

stralnih in regionalnih cest na 1.000 prebivalcev pa občina zaostaja za 

regijo skoraj za 2/3. Na železniških postajah je bilo odpravljenih več kot 

polovica (54,2%) vseh potnikov ter naloženega in razloženega 81,0% vsega 

blaga v regiji. V zadnjih desetih letih se je število potnikov zmanjševalo hi-
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treje kot v regiji, količina blaga pa se je zmanjševala enako. Kljub temu 

pa so v občini odpravili 9 potnikov na prebivalca, v regiji pa 8 ter 

naložili in razložili za 1,7-krat več blaga na prebivalca kot v regiji. V 

občini so na železnici razložili kar 84,1% vsega blaga v regiji, naložili pa 

skoraj 3/4 (74,9%). 

Laško 

V občini je bilo na železnici odpravljeno več kot 1/3 vseh potnikov na 

železnici v regiji. Število potnikov se je v občini sicer zmanjšalo med leti 

1980-1991, a vendar manj kot v regiji, kot celoti, in tudi manj kot v 

Celju. Na železnici je bilo naloženega in razloženega približno 10% vsega 

blaga v regiji. V občini je bilo 13,1% vseh motornih vozil v regiji in 12,4% 

osebnih avtomobilov. Število motornih vozil in osebnih avtomobilov se je 

povečevalo med leti 1980-1991 za več kot 50%, kar je bilo nad regijskim 

povprečjem. Glede na razmeroma gosto omrežje magistralnih in regionalnih 

cest, ki presega regijsko povprečje kar za 1,4-krat glede gostote na 

površino in za skoraj 2-krat glede dolžine magistralnih in regionalnih cest 

na 1.000 prebivalcev, gostota motornih vozil in osebnih avtomobilov na 

kilometer magistralnih in regionalnih cest ne dosega polovične gostote v 

regiji. Občina zaostaja po teh kazalcih za Žalcem in Celjem. 

Mozirje 

Občina je v posebnem položaju zgolj zaradi svoje velikosti pa še to velja 

le v primeru dolžine magistralnih in regionalnih cest, saj poteka na 

njenem ozemlju več kot 1/4 (28,7%) vseh omenjenih cest v regiji. Glede na 

skromno obljudenost je občina po dolžini magistralnih in regionalnih cest 

na 1.000 prebivalcev na prvem mestu v regiji in presega regijsko povprečje 

kar za 2,5-krat. Po gostoti tega omrežja na površino pa je občina na zad-

njem mestu in je za 1/4 pod povprečjem. Občina je tudi po številu mo-

tornih vozil (12,0% vseh vozil v regiji) in osebnih avtomobilov (11,2% vseh 

avtomobilov v regiji) na zadnjem mestu in s tem tudi glede gostote mo-

tornih vozil in osebnih avtomobilov na kilometer magistralnih in regional-

nih cest. Občina je za več kot polovico pod regijskim povprečjem. Samo 

po stopnji naraščanja motorizacije v zadnjih desetih letih (gibanje števila 

osebnih avtomobilov med leti 1980-1991) občina nekoliko presega 

povprečje. Število osebnih avtomobilov se je v tem obdobju povečalo v 

občini namreč za 1,5-krat, v regiji pa za 1,4-krat. Povečanje števila mo-

tornih vozil je bilo v občini in regiji enako. Kljub temu pa je stopnja mo-

torizacije v občini enaka kot v vseh ostalih občinah oziroma regiji kot ce-

loti: 2 prebivalca na osebni avto. 
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Žalec 

Po številu motornih vozil in osebnih avtomobilov je bila občina Žalec na 

drugem mestu v regiji, saj je bilo v občini 29,4% vseh motornih vozil in 

28,3% vseh osebnih avtomobilov v regiji. Število motornih vozil je med leti 

1980-1991 naraščalo najhitreje med vsemi štirimi občinami, gibanje števila 

osebnih vozil pa je bilo počasnejše od gibanja v občini Laško, a večje kot 

v občinah Mozirje in Celje. Število motornih vozil se je v občini med leti 

1980-1991 povečalo za slabih 60% v občini Celje pa le za 21%. Gostota 

motornih vozil na kilometer magistralnih in regionalnih cest je za 

malenkost presegala povprečje regije, gostota osebnih avtomobilov pa je za 

malenkost zaostajala za regijskim povprečjem, kar je občino uvrščalo za 

občino Celje in pred občino Mozirje in Laško. Po gostoti magistralnih in 

regionalnih cest na površino je občina v boljšem položaju kot občini Celje 

in Mozirje. Tudi na področju železniškega potniškega prometa ima občina 

nadpovprečen pomen v regiji. Po številu odpravljenih potnikov (8,5% vseh 

odpravljenih potnikov v regiji) ne presega občine Celje in Laško (v občini 

sta bila odpravljena le dva potnika na prebivalca, v primerjavi z 8 v regi-

ji), vendar pa se je število odpravljenih potnikov edino v tej občini 

povečalo, in sicer za več kot 20%, medtem ko se je v občini Laško po-

manjšalo za 6%, v občini Celje pa celo za 1/3. V železniškem blagovnem 

prometu pa občina zaostaja za regijskim povprečjem in tudi za obema 

občinama. Edino po količini naloženega blaga (14,5% vsega naloženega 

blaga v regiji) prekaša občino Laško. 

Sklep 

Na podlagi analize vloge in pomena ter prometno geografskega položaja 

Savinjske in njenih štirih občin, lahko strnemo spoznanja v naslednje 

osnovne ugotovitve: 

1. Savinjska, ki je že dosegla zgornjo mejo stopnje motorizacije (2 pre-

bivalca/osebni avto), doživlja zelo intenzivno naraščanje tranzitnega med-

narodnega in tudi medregionalnega blagovnega in potniškega cestnega 

prometa. Zato bo obremenitev podpovprečno gostega magistralnega in 

regionalnega cestnega omrežja še nadalje naraščala, predvsem zaradi 

večanja tranzitnega pomena regije. 

2. Zaradi nadpovprečne stopnje medregionalne prometne dostopnosti v 

cestnem in železniškem omrežju predstavlja regija oziroma posamezna 

območja (občine) razmeroma zelo privlačne lokacije za posamezne 
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dejavnosti, ki so v večji meri navezane in odvisne od storitev na po-

dročju prometa, v najširšem pomenu besede (komunikacije). Zaradi 

pomembnih prostorskih razlik v usmerjenosti tranzitnih in medregional-

nih prometnih tokov in s tem obremenitvijo obstoječega in bodočega 

prometnega omrežja ter geografskega okolja na sploh, bi veljalo 

vprašanjem prostorske razporeditve dejavnosti in funkcij v regiji, pos-

vetiti posebno pozornost. Pri tem gre predvsem za prostorsko pre-

usmerjanje možnih pozitivnih posledic in vzpodbud zaradi "ugodnega 

tranzitnega položaja", v smislu krepitve pomena regije zaradi prostorsko 

funkcijskega povezovanja v prečni smeri. 

3. Nadpovprečna medregionalna prometna dostopnost Savinjske mora po-

stati eden od pomembnih dejavnikov za preprečevanje upadanja regij-

skega in medregionalnega pomena železniškega blagovnega in potniškega 

prometa. Predvsem za slednjega velja, da ima v regiji poseben in nad-

povprečen pomen, ki je lahko temelj za zasnovo medregionalnega 

potniškega prometa. K temu lahko prištejemo še mednarodno 

razsežnost in razmeroma majhno oddaljenost od pomembnih izhodišč 

mednarodnega prometa. 

4. Zato, ker obstajajo med posameznimi občinami in območji pomembne 

razlike, ne samo na področju prometa, marveč tudi v stopnji gospodar-

sko funkcijske razvitosti, je posebno izražena integracijska vloga medre-

gionalnega prometnega omrežja. Le-ta se kaže prvič, v navezovanju 

oziroma povezovanju občin, območij in urbanih središč v regiji z os-

rednjima prometnima osema Savinjske in drugič, v možni zasnovi 

makroregije. 
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STANJE, TEŽNJE IN NOVI IMPULZI 
TURISTIČNEGA RAZVOJA 

(Majda DEKLEVA1, Matjaž JERŠIČ2, Vojko STRAHOVNIK3) 

Statistične analize zadnjih tridesetih let kažejo na skromen turistični razvoj 

Savinjske. Pobude za izgradnjo velikopotezne zimskošportne infrastrukture 

iz šestdesetih let niso bile uresničene, pri čemer so imele pomembno vlogo 

tudi manj primerne naravne razmere ter naravovarstveni interesi. S 

postopnim spreminjanjem rekreacijskih navad, in s tem pogojeno krepitvijo 

pomena turistično netehnizirane pokrajine, se pojavljajo impulzi za pre-

vrednotenje preteklih turističnih razvojnih zasnov tudi v Savinjski. 

Poglavje je sestavljeno iz prispevkov zgoraj omenjenih avtorjev, ki jih je 

vsebinsko razširil in združil Matjaž Jeršič. Priložene tabele je prispeval 

Uroš Horvat. 

Vloga regije v slovenskem turizmu 

Leta 1990 je bil turistični pomen vseh štirih občin naslednji: 

• skupno 3.087 turističnih ležišč je predstavljalo 3,9% slovenskih turis-

tičnih bivalnih zmogljivosti; 

• vseh 313.368 nočitev pa je pomenilo 3,9% tedanjega slovenskega tu-

rističnega prometa. 

Med dvajset najpomembnejših slovenskih turističnih krajev, v katerih je 

bilo preseženih 100.000 nočitev, se je iz obravnavanega območja leta 1990, 

uvrščala le Dobrna (dobrih 146.000 nočitev), medtem ko je preostalih 21 

turističnih krajev z izjemami: Laško (približno 70.000), Celje (okrog 

40.000), Žalec (okrog 21.000) in Mozirje (blizu 10.000 nočitev) sodilo v 

1 Urbanistični inštitut R Slovenije, Ljubljana, Jamova 18 

o 
• Dr. geogr., redni profesor, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, 

Aškerčeva 2 

o 
dipl. geograf, EPSI-Podjetje za turizem,propagando in fotografijo, d.o.o., Nazarje, 

Savinjska 4 
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kategorijo majhnih turističnih krajev z manj kot 7.000 nočitvami letno. Ta 

pregled tudi kaže, da so se sorazmerno močneje razvili trije zdraviliški 

kraji (Dobrna, Laško in Rimske toplice) ter dva turistična kraja v širšem 

smislu, to sta Celje in Žalec, oba s pretežno poslovno in prehodno tu-

ristično funkcijo (Dekleva, 1993; Letni pregled turizma...., 1965, 1970, 

1975, 1980, 1985, 1990). 

Na drugi strani pa so gorski turistični kraji v Zgornji Savinjski dolini, 

kljub dolgoletnem obstoju, zastali v turističnem razvoju. 

leto občina občina občina občina Savinj- Slovenija % 

Celje Laško Mozir- Žalec ska reg. 

je od 

SLO 

število 1961 26,057 7,794 11,649 1,826 47,326 833,082 5,7 

gostov 1971 48,821 8,113 19,237 1,524 77,695 1,901,661 4,1 

1981 45,485 10,444 9,960 12,642 78,531 2,418,741 3,2 

1986 51,411 12,551 12,993 11,987 88,942 2,821,396 3,2 

1992 28,904 5,412 6,577 5,689 46,582 1,367,224 3,4 

število 1961 144,992 92,189 39,881 5,603 282,665 3,099,931 9,1 

nočitev 1971 162,560 94,849 50,068 8,410 315,887 5,443,561 5,8 

1981 215,734 122,702 20,800 25,935 385,171 7,679,814 5,0 

1986 240,001 114,714 41,203 30,545 426,463 9,213,434 4,6 

1992 139,548 65,892 12,672 12,026 230,138 5,097,973 4,5 

povp. 1961 5,6 11,8 3,4 3,1 6,1 3,7 

doba 1971 3,3 11,7 2,6 5,5 4,1 2,9 

bivanja 1981 4,7 11,7 2,1 2,1 4,9 3,2 

gostov 1986 4,7 9,1 3,2 2,5 4,8 3,3 

(dni) 1992 4,8 12,2 1,9 2,1 4,9 3,7 

število 1971 1,225 667 1300 179 3,371 67,487 4,9 

ležišč 1981 1,484 600 637 230 2,951 71,478 4,1 

1986 1,332 505 1718 243 3,798 89,251 4,2 

1992 1,111 244 771 244 2,370 71,761 3,3 

Tabela 61: Turistični promet v Savinjski po občinah v obdobju 1961 -

1992 
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leto Celje Dobr- Laško Rim- Lju- Mo- Sol- Pre- Žalec 

na ske bno zirje čava bold 

To- ob Loga 

plice Sa- rska 

vinji doli-

na 

štev. 1961 15.712 8,910 4,960 1,310 400 443 5,524 -

gos- 1971 33,132 11,484 5,379 1,389 1,414 7,737 5,355 - 356 

tov 1981 30,232 14,035 7,763 923 472 1,876 5.813 3.986 7,306 

1986 34,821 15,508 10,938 343 727 2,008 4.151 4.110 6.950 

1992 13,346 15,402 5,395 10 77 1,441 2,721 1,272 3,944 

štev. 1961 26,023 116,760 89,814 6,072 3.331 1,853 15.307 -

noči 1971 54,805 102,042 80,962 12,073 7.703 14,729 14,985 - 1.144 

tev 1981 67,156 141,899 102,941 13,583 983 5,982 11,091 10,711 10,986 

1986 71,711 165,251 104,968 3,361 946 7,692 11,357 10,948 15,057 

1992 22,851 116,095 65,818 49 218 5,594 4,093 2.022 9.466 

biva- 1961 1.7 13,1 18,1 4.6 8.3 4.2 2,8 

nje 1971 1,7 8,9 15,0 8.6 5.4 1.9 2.8 3,2 

gos- 1981 2.2 10.1 13,2 14.7 2.1 3.2 • 1.9 2.7 1.5 

tov 1986 2.1 10.7 9.6 9.7 1.3 3.8 2.7 2.7 2.2 

(dni) 1992 1.7 7.5 12.2 4.9 2.8 3.9 1.5 1.6 2.4 

% 1961 54,1 72.2 52,7 86.8 94,4 93.9 81.8 

noči 1971 50.8 72.1 57.4 82.5 92.9 47.9 92.7 49,8 

tev 1981 51,4 61.0 56.6 42.9 56,5 45,4 90.9 66,3 62,0 

po- 1986 49.5 55,6 53.2 57.8 59,0 21,6 72.2 62.9 50.2 

leti 1992 51.7 54,1 51.6 0.0 0.0 62,7 90.9 76,1 55,2 

% 1961 32,7 48,8 93.5 15.9 13,1 32,8 66.6 

noči 1971 32,6 47,2 90.3 8.0 27,3 22,5 39.8 48.0 

tev 1981 22,8 68,5 90.8 26.1 25,9 34.1 57.2 16,9 22,1 

slov. 1986 18,9 63,3 85.0 26.8 46,2 29.9 60.4 18,8 23,7 

gost. 1992 33,4 81,7 90,2 100,0 39,9 75,2 84.5 53,6 28,4 

štev. 1971 290 856 416 160 275 148 344 18 

le- 1981 506 891 447 61 51 59 364 93 100 

žišč 1986 462 784 434 26 32 90 374 70 108 

1992 296 763 197 9 25 364 189 70 112 

Tabela 62: Turistični promet v Savinjski po pomembnejših krajih v 

obdobju 1961 - 1992 
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V tem sklopu je indikativna tudi razvojna dinamika, za katero je bilo v 

obdobju 1965 do 1990 značilno: 

• v občini Mozirje so se bivalne zmogljivosti (ležišča) zmanjšale, v občini 

Celje so stagnirale, v občinah Laško in Žalec pa so se nepomembno 

povečale. V turističnem prometu - merjenem s številom nočitev - je bil 

v alpski občini Mozirje značilen negativen trend, v preostalih treh 

občinah pa sprva sicer še naraščanje, ki pa se je po letu 1985 prav 

tako obrnilo navzdol. Tako je bilo, razen v občini Žalec, število nočitev 

leta 1990 v ostalih treh občinah manjše, kot v letu 1965 (slika 47), 

(Letni pregled turizma...., 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990). 

Obravnavano območje torej ni doživljalo turistične ekspanzije, saj po 

letu 1954 ni prišlo do pomembnejše gradnje novih bivalnih zmo-

gljivosti v tradicionalnih, večinoma že v prejšnjem stoletju vzniklih tu-

rističnih krajih, niti do porajanja novih turističnih središč. Edina 

pomembnejša izjema so Golte. V okviru Slovenije obravnavana regija 

tako ne sodi med turistično pomembneje razvite pokrajine. 

V ustvarjenem turističnem prometu, in v tem smislu po svoji turistični 

funkciji, so v regiji daleč najpomembnejši trije zdraviliški turistični kraji: 

Dobrna, Laško in Rimske Toplice, ki so ustvarili leta 1990 kar 69,3% 

vseh nočitev regije. Dobrih 19% nočitev je bilo ustvarjenih v Celju in 

Žalcu. Torej je na ostala območja, vključno z alpskim, odpadlo le dobrih 

11% nočitev (Dekleva, 1993). Tudi po letnem poteku turističnega prometa 

izstopajo v pozitivnem smislu le trije kraji: Dobrna, Laško in Celje, med-

tem ko Mozirje-Golte ter zlasti Solčava-Logarska dolina izkazujejo že 

mnogo manj ugoden potek, z izrazito sezonsko koncentracijo. V preostalih 

turističnih krajih pa je sezonska osredotočenost še mnogo bolj izrazita. (Za 

Rimske toplice teh podatkov ni na voljo). Ta statistični prikaz kaže, da 

znotraj regije ni prišlo do oblikovanja širšega sklenjenega omrežja tu-

rističnih krajev, temveč le do nekaj izoliranih središč. 

Posebej pa vzbuja pozornost ugotovitev, da v alpskem območju ni večjega 

turističnega središča, čeprav slovi Zgornja Savinjska dolina kot eden izmed 

pejsažno in s tem doživljajsko posebej privlačnih slovenskih pokrajinskih 

predelov. Zaradi naravne privlačnosti so tudi izdelovalci Strokovnih podlag 

Dolgoročnega plana R Slovenije za obdobje 1986-2000, del občine Mozirje, 

nekako zahodno od črte Črnivec, Luče, Travnik, vključili v eno od desetih 

slovenskih območij prednostno namenjenih razvoju turizma. 
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Predhodne ugotovitve se nanašajo predvsem na učinke počitniškega 

(stacionarnega) turizma. Drugačen pomen in tudi učinke ima izletniški tu-

rizem, o katerem poročamo posebej. 

Obravnavano območje je po svojih pokrajinskih potezah, in s tem tudi po 

osnovnem potencialu za turizem, pa tudi po stanju turistične razvitosti, 

zelo raznoliko. Zato v nadaljevanju obravnavamo posamezne pokrajinske 

segmente ločeno. 

Zgornja Savinjska dolina 

Zanimanje za naravo Savinjskih Alp sega v 18. stoletje, ko so pričeli sem-

kaj zahajati botaniki in geologi tedanjega časa. Po letu 1976 so tod že 

pričeli z "dleti in kladivi" sistematično nadelovati gorske poti in postavljati 

prve planinske koče. Čeprav sodi ta del slovenskih Alp med rekreacijsko 

zgodaj aktivirane pokrajine, kar je sprožilo zametke turizma zlasti v 

Logarski dolini in Solčavi, je Zgornja Savinjska dolina vendarle ostala v 

relativnem zatišju po turističnem razvoju. Z občudovanjem in doživljanjem 

privlačne alpske pokrajine motivirana predvojna turistična potovanja je tod 

ovirala neugodna prometna povezava. Do druge svetovne vojne so se v Al-

pah na splošno razvijali predvsem turistični kraji ob ali v bližini železnice. 

Po zadnji vojni pa je bila odločilnega pomena cestna povezava. Ker 

železnica v ta del Slovenije ni bila speljana, se že od 1876. leta dalje, v 

vseh analizah in načrtih za poživitev turizma, vleče kot rdeča nit, zahteva 

po modernizaciji ceste v Zgornji Savinjski dolini, kot predpogoj za 

močnejši počitniški, pa tudi izletniški turizem. V novejšem turističnem ob-

dobju, to je po letu 1955, ko so se spremenili motivi turističnih potovanj, 

zlasti v smeri aktivnega preživljanja počitnic, pa so vznikla tudi vprašanja 

in dileme o razvoju rekreacijske infrastrukture. V ospredje je vrsto let, 

zlasti že med leti 1960 in 1975, sililo vprašanje o pospeševanju turi-

stičnega razvoja z izgradnjo zimskošportne infrastrukture. 

Velikopotezni zimskošportni razvoj? 

V začetku šestdesetih let je tudi Slovenijo zajela "mrzlica" iskanja posebej 

ustreznih območij za zimsko rekreacijo, to je predelov s primernim relie-

fom in zanesljivim trajanjem snežne odeje za gradnjo smučarskih žičnic in 

prog. V ospredju teh prizadevanj je bilo iskanje potencialnih smučarskih 

območij, kamor bi iz obstoječih gorskih krajev napeljali dostavne žičnice 
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ali ceste, ali pa bi v višjih nadmorskih višinah zgradili povsem nove turi-

stične kraje. 

Za gradnjo smučarskih žičnic in prog je v Alpah na splošno posebej 

privlačen pašni oziroma planšarski višinski gorski pas, v Vzhodnih Alpah 

pretežno nad 1.600 m, deloma pa tudi nekoliko nižja gozdna, vendar 

izrazito osojna in "zaprta" gorska pobočja nad 1.200 m nadmorske višine. 

Širši mednarodni pomen, oziroma sloves, so si pridobili le tisti kraji, z 

dovolj dolgimi urejenimi smučišči, to je z denivelacijo najmanj 500 m ter 

z razvejanim omrežjem prog različnih težavnostnih stopenj. 

Visoki stroški za gradnjo in vzdrževanje splošne infrastrukture (ceste, ener-

getski vodi idr.) ter samih žičnic so terjali visoko zmogljivost smučišč in 

pripadajočih bivalnih objektov, saj je bil množičen obisk turistov predpogoj 

za uspešne gospodarske učinke (Jeršič, 1989). 

V zvezi z rentabilnostjo žičnic je treba omeniti, da so le redko same zase 

rentabilne. Zaradi visokih investicijskih stroškov so te transportne naprave 

kapitalno intenzivne. Tudi stroške vzdrževanja prog nosijo običajno 

žičniška podjetja. Visoki fiksni stroški pa se žal ne spreminjajo oziroma 

prilagajajo izkoriščenosti žičnic in smučišč, ki jo poraja neenakomerno 

dolgo trajanje snežne odeje. Povrh tega prihaja med posameznimi alpskimi 

smučarskimi območji do konkurence, pri čemer se v smučarsko manj 

atraktivnih območjih število obiskovalcev v zadnjem času praviloma 

zmanjšuje na račun bolje opremljenih oziroma privlačnejših. Gradnja novih 

žičnic v še neaktiviranih območjih je zato vprašljiva že zaradi ekonomskih, 

ne samo naravovarstvenih problemov, ki so običajno v ospredju zanimanja 

strokovne in širše javnosti (Hanselmann, 1991). 

Vzhodni del Kamniško-Savinjskih Alp ter Zgornja Savinjska dolina sta os-

tali skoraj brez "urejenih" smučarskih območij, če izvzamemo smučarski 

center Golte. Ali je torej razvoj zimskošportnega turizma slučajno obšel 

obravnavano regijo, ali pa le-ta ni ustrezala pogojem, ki smo jih pred-

hodno navedli? 

Med leti 1960 in 1970 so bila tudi v Savinjski dolini živa prizadevanja po 

ovrednotenju pokrajinske ustreznosti za rekreacijo na snegu. Posamezni 

pobudniki so predlagali gradnjo zimskošportne infrastrukture predvsem na 

treh območjih: 

• na jugovzhodnem pobočju Raduhe, v višinskem pasu od 1.600 do 2.000 

m; 
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• na pretežno južnih ter deloma jugovzhodnih pobočjih in prislonjenih 

terasah Dleskovške planote ter okrog Korošice pretežno v nadmorskih 

višinah med 1.600 in 2.000 m; 

• v Okrešlju, značilni glacialni krnici, kjer so predlagali smučišča proti 

Jermanovim vratom, torej od 1.325 do blizu 1.800 m. 

Za aktiviranje oziroma opremljanje navedenih treh območij so bile predla-

gane različne variante dostopnih cestnih povezav iz dna dolin, ali pa tedaj 

še posebej aktualne, povezave z dostavnimi žičnicami. Najbližje uresničitvi 

je bila gradnja dostavne žičnice iz Logarske doline v krnico na Okrešlju 

(Masterl, 1968a; Masterl, 1968b; Masterl, 1970). 

Današnje premotiviranje tedanjih vzrokov za neuresničitev predvidenih teh-

ničnih posegov, s tem pa tudi za ohranitev nedotaknjene gorske pokrajine, 

je več, vendar je bilo posebej pomembno, da: 

• bi zamišljeni projekti terjali obsežna preddela in visoke stroške za gra-

ditev splošne infrastrukture, zlasti dovoznih cest. 

Premotiviranje omenjenih neuresničenih pobud, na osnovi sedanjih spo-

znanj, tako poznavanja naravnih razmer, kot tudi sprememb, ki so se v 

zadnjih nekaj letih zgodile na področju turističnega povpraševanja, 

omogoča zlasti naslednje ugotovitve: 

• velik del potencialnih smučišč v obravnavanem območju je bil načrtovan 

na prisojnih legah, kjer pa so snežne razmere (tudi v višinskem pasu 

nad 1.600 m) močno nezanesljive. 

Vse glavno gorovje Kamniških in Savinjskih Alp se spušča na južno stran 

bolj položno, na severno pa večinoma strmo, ponekod s pravimi skalnimi 

stenami. Hkrati severna pobočja niso enotna. V povirju potokov, ki teko v 

Savinjo so se oblikovale mogočne kočne nad katerimi so izostreni gorski 

pomoli. Z divje raztrganim skalovjem ter golimi stenami so pripomogli k 

visoki doživljajski zmožnosti Zgornje Savinjske doline, zlasti kočen kot so: 

Matkov Kot, Logarska dolina z Logarskim Kotom ter Robanov Kot. S 

svojim, deloma uravnavanim dolinskim dnom in mogočnimi naravnimi am-

fiteatri se morejo po slikovitosti meriti s podobnimi, vendar v mnogo 

višjih alpskih predelih (Melik, 1954). 

Te sicer znane značilnosti omenjamo zato, ker se zaradi njih uvršča "naša" 

pokrajina v eno izmed pejsažno posebej izstopajočih slovenskih pokrajin in 

so se k njej pričeli, že zgodaj usmerjati zlasti planinci. Hkrati pa so prav 

nakazane reliefne značilnosti sovplivale, da je v obdobju množičnega razvo-
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ja zimskošportnega turizma ta pokrajinska enota ostala zunaj pomemb-

nejših turističnih investicij. Medtem, ko je visoka doživljajska zmožnost 

bila pogodu planinstvu, pa ni bila ustrezna za nadelavo smučarskih prog. 

Tudi v zvezi s turističnim povpraševanjem je potreben nekoliko širši ek-

skurs. Skupni potencial v poglavitnih državah zimskošportnega povpra-

ševanja, to je v Nemčiji (bivši ZRN), Italiji, Franciji, Švici in Avstriji je bil 

leta 1985 ocenjen na 20 milijonov alpskih smučarjev in 8 milijonov 

sprehajalcev in tekačev na smučeh (podatki se nanašajo na tisti del pre-

bivalcev, ki redno, pogosto ali priložnostno smučajo) (Hanselmann, 1991). 

Temu potencialu ustreza smučarska infrastruktura, saj je v Alpah trenutno 

skupno 12.000 žičnic, katerih največji del je bil postavljen med leti 1950 

in 1980. Nato se je gradnja te infrastrukture nekoliko umirila. V Švici je 

med leti 1954 in 1975 naraslo število žičnic od približno 200 na 1.600. 

Do leta 1987 se je njihovo število povečalo le še za 200. Na Bavarskem se 

je število vzpenjač povečalo od začetka sedemdesetih let do konca osemde-

setih samo še od približno 670 na 700. Kljub manjši rasti pa se je skup-

na zmogljivost v omenjenih državah povečala, najsi bo zaradi moderni-

zacije, npr. predelave enosedežnic v trosedežnice ali pa zaradi povečane 

transportne hitrosti. 

Posebej zanimiv je v tem pogledu razvoj v Avstriji, kjer se je v obdobju 

med leti 1981 in 1988 število žičnic celo zmanjšalo od 3.550 na približno 

3.500 naprav, vendar se je transportna zmogljivost kljub temu povečala 

kar za eno tretjino (Hanselmann, 1991). 

Navedeni trendi kažejo, da v novejšem času v Alpah ne gre več za odpi-

ranje novih, velikih smučarskih območij, ampak pretežno za večanje zmo-

gljivosti in modernizacijo v že obstoječih, naravno posebej ustreznih ter na 

mednarodnem turističnem tržišču uveljavljenih predelih. To so območja, ki 

so se v konkurenčnem "boju" potrdila kot posebej atraktivna. Deloma je 

na tak trend sovplivalo tudi vse močnejše nasprotovanje dela strokovne in 

širše javnosti proti širitvi območij takoimenovanega "trdega" turizma, saj je 

le-ta marsikje spodbudil močno urbanizacijo in tehnizacijo alpske pokrajine 

ter povzročil številne nezaželjene socialne in ekološke obremenitve 

(Schlegel, 1987). 

Nekoliko širša predhodna obrazložitev omogoča oceno, da alpsko smučanje 

ni tisti segment "turističnega produkta", ki bi v Zgornji Savinjski dolini 

lahko bil agens turističnega razvoja oziroma nosilna oblika turistične 
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rekreacije, kot je to primer v nekaterih drugih tujih alpskih regijah. To ne 

izključuje morebitnega aktiviranja ožjih, finačno manj zahtevnih in eko-

loško manj usodnih infrastrukturnih posegov. To je takih, ki jih je možno 

uskladiti, zlasti s širšim regionalno zasnovanim coniranjem pokrajine, s 

katerim bodo jasno opredeljene takoimenovane "tabu" cone, izločene kot 

območja ohranjanja intaktne naravne ali kulturne pokrajine. Ta princip sili 

danes vse bolj v ospredje strategij nadaljnega razvoja številnih alpskih regij 

(Jeršič, 1990). 

Osrednje turistično središče. Kje? 

Tudi v okviru tega poglavja skušamo predhodno izpostaviti nekatera 

splošna izhodišča. 

Prostorska koncentracija večjega števila hotelov ali drugih bivalnih zmo-

gljivosti sloni na principu "localization economies". Gre za prednosti pro-

storskega osredotočanja večih obratov iste panoge. Prednosti takih obratov 

so zlasti v tem, da se dodatne storitve lahko prenesejo na druge ali 

posebne storitvene obrate, ki svojo dejavnost oziroma ponudbo opravljajo 

na osnovi svojega lastnega rizika. 

Prostorsko osredotočenje s turizmom povezanih storitvenih dejavnosti 

omogoča, da se lažje razvijajo trgovski in storitveni obrati (servisi), ki turi-

stom nudijo kar rabijo (in tudi kar ne rabijo!). Tudi turisti, nagnjeni k 

takoimenovanemu "blagemu" ali "mehkemu" turizmu, potrebujejo nekatere 

storitve in s tem centralno naselje. V teku počitniškega dneva "išče" turist 

različne lokacije (postaje oziroma cilje), kot so rekreacijski objekti, naravne 

znamenitosti, ki zadovoljujejo pomemben del njihovih turističnih nagibov 

oziroma interesov. Toda v njihov akcijski prostor sodi tudi sam kraj, ki 

jim prav tako omogoča poleg izrazitih oskrbnih potreb zadovoljiti tudi del 

rekreacijskih motivov (želje po druženju, po zabavi, po kulturnih dobrinah) 

in po različnih informacijah. Govorimo lahko o različnih ravneh akcijskega 

prostora okrog turističnih krajev: 

• najvišja, nadregionalna raven zajema posebej privlačne lokacije v radiju, 

ki terjajo celodnevno potovanje izven turističnega kraja. (V obravnavani 

alpski pokrajini so to na primer: Celje, južna Koroška); 

• srednja raven, omejena na samo turistično regijo zajema privlačne 

točke, ki so lahko: regionalni muzej, golf igrišče, specialne gostilne, 

naravne znamenitosti. (V konkretni regiji so taki primeri: Okrešelj, Po-
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točka zijalka, Logarska dolina, Matkov kot) ter kulturni in zgodovinski 

spomeniki; 

• lokalna raven, omejena na sam kraj in njegovo najbližjo okolico, za-

jema tiste lokacije, ki jih turist potrebuje vsakodnevno in ki se naj bi, 

zaradi tega, ker gre za "mestne" dejavnosti, praviloma gradile v naselju. 

To so lahko teniška igrišča, kopališče, kavarna, turistični biro, športni 

servis, pošta, zdravstveni dom idr. Razlog za osredotočenje takih, 

oskrbnih in rekreacijskih objektov, znotraj obstoječega centralnega 

naselja je tudi v tem, da lahko te dejavnosti hkrati vplivajo na 

izboljšanje življenske kakovosti domačega prebivalstva (Romeiss-Strucke, 

1986). 

Pri tem je še posebej pomembno omeniti nekatere možne principe prostor-

skega razvijanja prostočasnih aktivnosti. Rekreacijske aktivnosti, ki 

omogočajo doživljanje narave in pokrajine - vendar je ne "potrebujejo" (oz. 

samo kot kuliso - med take uvrščajo nekateri avtorji tudi alpsko smučanje 

na množično obiskanih smučiščih, vožnjo z motornimi sanmi, gorskimi 

motornimi kolesi in nekatere druge aktivnosti, ki ne omogočajo resničnega 

doživljanja pokrajine) so zlasti: hoja, sprehajanje, planinstvo, kopanje ob 

jezerih, rekah, tek, golf, kajakaštvo, ribolov. Hkrati pa so številni turisti 

motivirani tudi za rekreacijske aktivnosti, ki terjajo "mestne" rekreacijske 

naprave, kot so na primer: razna športna igrišča, teniška igrišča, 

drsališča, kopališča ob bazenih, squash idr. 

Predhodne obrazložitve utemeljujeta zlasti dve usmeritvi, ki sta pomembni 

tudi za Zgornjo Savinjsko dolino: 

• del turističnega dogajanja je vezan na sam turistični kraj, ki mora 

imeti določeno raven centralnih dejavnosti in rekreacijskih naprav; 

• nizka razvitost turizma v obravnavani pokrajini še ni vplivala na obli-

kovanje takega turističnega kraja, ki naj bi prevzel vlogo žarišča, kjer 

bi se sukcesivno osredotočale omenjene "mestne" turistične dejavnosti. 

Zato je ena izmed pomembnih odločitev kje razvijati centralne oziroma 

"mestne" turistične dejavnosti! 

"Odpiranje" novega turističnega središča, še posebej na območju, ki pomeni 

zaradi svoje visoke doživljajske zmožnosti ali primernosti za rekreacijo na 

prostem temeljno turistično privlačnost (npr. Logarska dolina, Robanov 

Kot) ni smotrno, saj se s tem zmanjšuje in tehnizira pokrajinski potencial 

zaradi katerega ljudje - turisti semkaj sploh prihajajo. 
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Med strateške usmeritve torej sodi izbira naselja, ki bi prevzelo opisano 

vlogo turističnega žarišča ter hkrati ne bi "okupiralo" tistih površin, ki 

morajo ostati nepozidane. V "naši" pokrajini je to izhodišče posebej 

pomembno, saj so dna najbolj privlačnih dolin izredno zožana in imajo 

majhno psihološko in tehnično zmogljivost (za sprehajanje, hojo, posedanje 

ipd.). 

V zvezi s to problematiko Strahovnik (Strahovnik, 1993) utemeljuje nasled-

njo razvojno vizijo Logarske doline, ki je bila zaradi svojih lepot leta 1987 

razglašena za krajinski park (poleg Logarske doline sta za krajinski park 

razglašena še Robanov kot ter Golte). Že na prelomu stoletja so jo opi-

sovali kot biser alpskega sveta in tak sloves ima še danes. Dalj časa se ni 

vedelo s kakšno dolino "nastopiti na turističnem trgu". Nekateri so zagovar-

jali njeno pozidavo s turističnimi objekti, drugi pa diametralno nasprotno -

t.j. njeno prvobitnost in s tem prednost, ki jo ima pri ljubiteljih mirne in 

neokrnjene narave. Na podlagi sprejete zasnove razvoja Logarske doline je 

razvoj "krenil" v smeri "zelenega turizma". Z dolino upravlja podjetje 

Logarska dolina d.o.o., katere lastniki so vsi domačini oziroma lastniki 

zemljišč. Sprejet je program dela za vsako leto. Prepovedana je vsaka 

novogradnja (razen objektov, ki so vitalnega pomena za obstoječe kmetije), 

poudarek pa se daje adaptaciji obstoječih turističnih objektov ter že prej 

omenjenim "blagim" oblikam turistične ponudbe. V Sloveniji je verjetno to 

edini primer (v smislu organiziranosti domačinov) reševanja problematike 

zaščitenega območja na takšen način. Učinki v strukturi turistične ponudbe 

in urejenosti pokrajine nasploh so kljub komaj začetemu uresničevanju te 

vizije že vidni. 

Počitnice na kmetiji 

Zgornja Savinjska dolina sodi med tiste pokrajine, kjer so se v Sloveniji 

najprej pojavile turistične kmetije. Po navedbah "Turističnega vodnika 

Zgornja Savinjska dolina" je bilo leta 1991 tod 28 turističnih kmetij, po 

katalogu Zadružne turistične agencije Vas, ki so jo ustanovili lastniki turi-

stičnih kmetij, pa le deset s celotno pensionsko oskrbo in štiri z izlet-

niško. 

Nimamo namena ponavljati številnih mnenj in priporočil, ki so bila v zvezi 

s to obliko turizma že povedana. K tej tematiki dodajamo nekaj geograf-

skih vidikov, ki lahko dodatno osvetlijo razmerja med kmetijo in turiz-

mom. 



Stanje, težnje in novi impulzi turističnega razvoja 209 

Turistične kmetije se po Beckerjevih ugotovitvah (Becker, 1988) osredo-

točajo zlasti v obstoječih turističnih regijah. Visok relativni delež med 

prenočitvenimi zmogljivostmi dosegajo šele v robnih območjih razvitejših 

turističnih pokrajin. Število turističnih kmetij pa je v perifernih območjih s 

problematično agrarno strukturo, vendar z visoko pokrajinsko turistično 

privlačnostjo, nizko. Iz tega lahko sklepamo, da se turizem na kmetiji 

pogosteje veže na pokrajino z določeno stopnjo turistične razvitosti, saj je 

ta privlačnejša tudi za tisti del turistov, ki si ne žele "popolne" samote ali 

turistično infrastrukturno povsem neopremljene pokrajine. 

Drug vidik, ki se vse močneje poudarja, se nanaša na prebivalstvene raz-

mere. V posameznih krajih se praviloma odločajo za turizem kot dodatno 

dejavnost, mlajše žene kmečkih oziroma polkmečkih gospodinjstev oziroma 

druge članice, ki niso v celoti delovno obremenjene. Po izračunih iz tujih 

analiz je potrebno že za 6 gostov približno 4 delovne ure dnevno, za 8 do 

10 gostov pa je potrebna že polna zaposlenost ene osebe. 

Da se torej turistične dejavnosti tudi v obravnavani pokrajini ni oprijelo 

več kmetij, je možno razložiti tudi z zgornjimi ugotovitvami. Strahovnik 

meni, da se relativno skromen razmah turistične dejavnosti v Zgornji Sa-

vinjski dolini skriva tudi v relativno pasivnem odnosu prebivalcev do turi-

stične dejavnosti, saj je bil dolga leta na prvem mestu interes po dohodku 

iz gozdarstva, živinoreje ter zaposlitev v industrijskih obratih in torej pro-

blema viškov mlade delovne sile ni bilo čutiti (Strahovnik, 1993). 

Izletniški turizem 

Domača izletniška potovanja, za katera se v geografski literaturi pogosto 

uporablja tudi izraz bližnja rekreacija, so po letu 1960 postale pomembna 

oblika preživljanja prostega časa dobršnega dela slovenskega prebivalstva. 

Raziskave o bližnji rekreaciji iz začetka sedemdesetih let so pokazale, da 

je iz posameznih slovenskih mest ob koncu tedna, vendar ob lepem vre-

menu, spomladi, poleti in jeseni odhajalo na izlet izven mesta od 10% do 

25% mestnih prebivalcev. Ob izredno lepem vremenu je bil ta delež tudi 

višji. Opravljene raziskave so tudi pokazale, da je šlo pri teh migracijah 

za zelo različne motive, med katerimi so bili najpomembnejši: želja po 

stikih s sorodniki in znanci na podeželju, oziroma po občasnem obisko-

vanju domačega kraja, po bivanju v počitniškem stanovanju, hoji oziroma 

sprehodih v odprti, zeleni pokrajini, ter sončenju in kopanju. Druge mo-

tivske oblike so za navedenimi precej zaostajale. Za naveden vrstni red 



210 Savinjska 

oziroma pomen poglavitnih motivov je več vzrokov. Slovenski mestni pre-

bivalci pripadajo v veliki meri prvi generaciji priseljencev s podeželja, ki je 

zato sorodstveno in čustveno še navezana na svoj domači kraj. Delu mest-

nega prebivalstva sodobne rekreacijske aktivnosti s športnim poudarkom in 

potrošno naravnanostjo (npr. smučanje, tenis, kolesarjenje ipd.) niso 

zaželjena oblika preživljanja prostega časa. Mnogo bolj so motivirani za 

prostočasne aktivnosti, ki jim poleg duševne in telesne rekreacije 

omogočajo tudi lastno oskrbo (delo v vinogradu, vrtu) in določeno mate-

rialno korist (posedovanje počitniške hiše oziroma parcele). Samo del 

obravnavanih migracij je bil tako vzpodbujen z željo po ukvarjanju s 

"pravimi rekreacijskimi" aktivnostmi. 

Navedene ugotovitve so pomembne tudi za obravnavano pokrajino. Redke 

ter deloma le posredno uporabne raziskave so pokazale, da se tudi v Sa-

vinjski potovanja bližnje rekreacije, zlasti ob koncu tedna, niso osredo-

točale le v najbolj privlačno alpsko območje, temveč, zaradi omenjenih 

motivov, tudi po ostalem hribovitem in gričevnatem podeželju. Na to kaže 

tudi razporeditev počitniških stanovanj, ki je osredotočena bolj na 

gričevnati del pokrajine (slika 48). 

Hkrati je bil za izletniški turizem zelo pomemben tudi prometni položaj 

regije. Savinjska je vplivno območje bližnje rekreacije pretežno le prebival-

cev mest iz same regije. Le v manjši meri segajo vanjo izletniški tokovi iz 

sosednjih aglomeracij, na primer ljubljanske ali mariborske, saj so le-te 

oblikovale svoja rekreacijska vplivna območja. Zato zlasti Zgornja Savinjska 

dolina ni bila pod vplivom močnejših izletniških tokov večjih slovenskih ali 

sosednjih - tujih mest, ki so sicer ponekod v Sloveniji pomembno pripo-

mogli k močnejšemu turističnemu zagonu (npr. v Koprskem primorju, v 

Soški dolini, v turističnih središčih Gorenjske). 

Sklep 

Zgornja Savinjska dolina je v obdobju hitrega in množičnega turističnega 

razvoja alpskega turizma ostala v relativnem zatišju. V najnovejšem času 

okrepljene težnje, po postopni krepitvi rekreacije v sorazmerno naravni ter 
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negovani kulturni pokrajini, omogočajo Zgornji Savinjski dolini nove tu-

ristične impulze. Pokrajinski potencial ponuja predvsem možnosti za 

postopen turistični razvoj brez velikih turističnih središč. Zaradi omenjene 

prostorske zmogljivosti, sicer privlačnih dolin, je posebej pomembna ločitev 

con "miru" oziroma "niš", ki naj bi ostale brez pomembnejših tehničnih 

naprav. Hkrati ponuja tudi izbiro in turistično krepitev centralnih krajev, 

ki bodo omogočili večini turistov druženje, ustrezno oskrbo, informiranje, 

kulturno udejstvovanje ter rekreacijo navezano na "mestno" infrastrukturo. 

Trije zdraviliški turistični kraji, ki so v preteklem obdobju izstopali po 

svojem turističnem pomenu, so pred zahtevno nalogo: kako uskladiti speci-

fične zahteve zdraviliškega turizma z morebitnim počitniško-rekreacijskim 

ter še posebej izletniško-rekreacijskim turizmom, (ki se vse bolj usmerja v 

te kraje tudi zaradi pomanjkanja naravnih kopaliških možnosti) in katerih 

interesi so lahko v očitnem medsebojnem navzkrižju. S tem se porajajo 

povsem nove zahteve po prostorskem preurejanju zdraviliških krajev. 

Tranzitna prometna lega, ki je pobudila živahen "koridorski" razvoj gostin-

stva, se bo z zgraditvijo avtoceste morala delno transformirati, pri čemer 

stopa v ospredje problem usmerjanja v "Imbis-stojnice" in "Fast-Food" 

obrate ali pa v ohranjanje domačih gostiln ob cesti ali v bližnjih vaseh. 

V preteklih treh desetletjih, v slovenskih Alpah nasploh, pa tudi v Zgornji 

Savinjski dolini, interes za gradnjo počitniških stanovanj ni bil posebej 

velik. Zmanjšane možnosti za tovrstno investiranje, zlasti v obmorskih regi-

jah, bodo ob ugodnem ekonomskem razvoju slej ko prej vplivale na 

povečan interes po zemljiščih ter investicijskih vlaganjih tudi v naših Alpah. 

Skladno s temi pričakovanji je posebej pomembna strategija coniranja 

pokrajine na: cone "miru", ki naj ostanejo brez pomembnejših tehničnih 

naprav ter brez turističnih središč na eni strani in con, kjer naj se osre-

dotoča "mestna" turistična infrastruktura. Taka zasnova naj bi nudila po-

tencionalnim investitorjem zgodnji oziroma vnaprejšnji pregled takoimeno-

vanih "odprtih" con. Aktivnejšega turističnega razvoja ni možno pričakovati 

zgolj z načrtovalnimi ukrepi, temveč tudi z opredelitvami kje in pod 

kakšnimi pogoji razvijati tisto infrastrukturo, ki je pogoj za uživanje in go-

spodarsko rabo primarnih naravnih in kulturnih turističnih dobrin. 
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VREDNOTENJE REGIJE ZA RAZVOJ MALEGA 
GOSPODARSTVA 

(Valentina BREČKO1, Vlado BUKVIČ2, Igor JURINČIČ3) 

V tem poglavju obravnavamo možnosti za razvoj malega gospodarstva v 

Savinjski. V prvem delu so pogoji in faktorji razvoja obravnavani predvsem 

z ekonomskega vidika (mag. V. Bukvič), v drugem pa so izbrani dejavniki 

obravnavani z vidika privlačnosti za prostorsko namestitev. 

Mreža strokovne in materialne pomoči razvoju malega gospodarstva 

in podjetništva v Savinjski regiji 

Podjetništvo dobiva svoj razvojni polet na Slovenskem prav v zadnjem ob-

dobju, v zadnjih dveh letih. Enako velja tudi za Savinjsko. Postopoma se 

namreč ustvarja spodbudnejše podjetniško ozračje, nastaja vse več novih 

malih podjetij - v letu 1992 je v R Sloveniji nastalo več kot 15.000 malih 

zasebnih podjetij - (govorimo o t.i. novem podjetništvu), velike organizacije 

in poslovni sistemi se notranje podjetniško reorganizirajo in prestrukturira-

jo - (govorimo o notranjem oz. korporativnem podjetništvu). 

Podjetništvo kot družbeni proces zahteva za svoj razvoj med drugim tudi 

ustrezno družbeno klimo, v kateri je poleg zahtev po prijaznem, ustvarjal-

nem, kulturnem in zdravem okolju prevladujoča temeljna vrednota 

poslovna uspešnost in| učinkovitost, grajena na elementih podjetniške kul-

ture. Elemente in s tem dolgoročne učinke podjetniške kulture pa zagotav-

ljajo: 

• spremenjena miselnost (vsak človek je sam odgovoren za svoje delo; 

država mu pri tem nudi prijazno okolje in priložnost); 

• doslej neuveljavljene vrednote (podjetnost, iniciativnost, izvirnost, sposob-

nost tveganja, fleksibilnost, odločnost, uspešnost, nadpovprečnost); 

• novi vzorci vodenja (visoko strokovni, profesionalni in etični, delovni, 

učinkoviti ter okolju in ljudem neškodljivi). 

1 Dipl. geogr., raziskovalka, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 12, 

Ljubljana 
o 

Mag., dipl. ekon., Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana 
o 

Dipl. geogr., Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 12, Ljubljana 
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V tržnih gospodarstvih vse bolj pridobiva na pomenu zavestno in načrtno 

usmerjanje razvoja malega gospodarstva in podjetništva. Vlade razvitih 

držav sprejemajo vrsto praktičnih korakov, da bi spodbudile in pospešile 

razvoj malih in srednje velikih podjetij. Splošna ekonomska politika in re-

gionalne politike priznavajo njihov pomen za doseganje narodno-gospodar-

skih in družbenopolitičnih ciljev. Z ukrepi na vladni ali ministrski ravni 

se odstranjujejo ovire in sprejemajo spodbujevalni ukrepi, ki jih vlade tudi 

izvajajo in nadzorujejo. 

Pospeševalni ukrepi, ki jih financirajo vlade, so pretežno usmerjeni v po-

moč za samopomoč. Ta se odraža v delovanju raznih svetovalnih in izo-

braževalnih institucij, podjetniško-inovacijskih centrov, t.i. transfernih cen-

trov, ko gre za vprašanje prenosa tehnologij itn. Vlade jih finančno podpi-

rajo, da usposabljajo podjetnike in da jim svetujejo v zaščiti proizvodnje v 

prvih letih poslovanja novoustanovljenih podjetij. Nudijo jim tudi pomoč 

pri najemanju bančnih kreditov, če projekti ustrezajo razvojnim kriterijem. 

Projekti se ekonomsko in tehnično ocenjujejo, upošteva pa se tudi panožni 

in regionalni vidik doseganja razvojnih ciljev, zlasti v primerih po-

speševanja razvoja na manj razvitih območjih. 

Po tej poti želi tudi Slovenija v podjetniško razvito Evropo. Določeni kvali-

tativni premiki na področju malega gospodarstva in podjetništva so pri nas 

že zaznavni in tudi spodbudni. Tudi na regionalnih oz. občinskih ravneh 

se nekje bolj drugje manj trudijo spodbuditi hitrejši razvoj podjetništva in 

malega gospodarstva. 

To se navsezadnje bolj ali manj odraža tudi v nenehnem povečevanju enot 

malega gospodarstva v posameznih občinah. Da bi si bolje predstavljali 

sliko dejanskega stanja razvoja malega gospodarstva in podjetništva v 

Savinjski, smo v ta namen za občine Celje, Laško, Mozirje in Žalec zbrali 

nekaj podatkov o številu malih zasebnih podjetij in obratovalnic, o številu 

zaposlenih v teh enotah, o strukturi enot malih podjetij in v njih 

zaposlenih po posameznih vrstah gospodarske dejavnosti. Te podatke smo 

ustrezno uredili in so tabelarično prikazani (glej tabeli v prilogi 1). Število 

malih zasebnih podjetij se stalno povečuje. Ker ni bilo možno za vse 

občine pridobiti zadnjih aktualnih primerljivih podatkov, smo se lahko 

oprli na zadnje dosegljive konec leta 1992. Tudi število obrtnikov se po 

omenjenih občinah stalno povečuje. Medtem ko jih je bilo, recimo v občini 

Celje v novembru lani 1261, jih je bilo na dan 30.6.1993 že 1406. 
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Enote malega gospodarstva imajo tudi ugodnejše ekonomske rezultate kot 

večja družbena podjetja. 

Na ravni lokalnih skupnosti naj bi se ustvarila predvsem primerna podjet-

niška klima za razvoj novih podjetniških pobud. V ta namen bo potrebno 

po vzoru razvitih držav prav na ravni lokalnih skupnosti čimprej obli-

kovati ustrezno podjetniško infrastrukturo. 

V Savinjski je bilo doslej že razmeroma veliko storjenega. Praktično v 

vsaki občini, kolikor je seveda to v njihovi moči, poskušajo delovati v tej 

smeri. Tako je ponekod že nastal podjetniški inkubator (na primer v 

Velenju, v Celju je projekt v teku, nastaja inkubator v EMO itd.). 

Ustanovili so se tudi PIC (recimo v Celju CE-PIC Celjski podjetniško in-

formacijski center). Spet drugje intenzivno načrtujejo in izgrajujejo obrtno-

podjetniške cone (Žalec). V marsikaterem večjem podjetju se izvaja projekt 

notranjega podjetništva (Glin Nazarje), nastajajo mala spin off podjetja itn. 

Kako naj bi pravzaprav delovala mreža strokovne in materialne pomoči na 

regionalni ravni, poskušamo pojasniti v nadaljevanju. V grobih obrisih 

želimo predstaviti temeljno idejo o oblikovanju mreže strokovne in mate-

rialne pomoči pri spodbujanju razvoja podjetništva in malega gospodarstva 

na ravni regije. Model mreže, ki je širše uporabljiv (tudi za druge regije), 

se že uresničuje v praksi, konkretno v občini Celje. Dokončno pa naj bi 

se razvila ta mreža za celotno regijo. 

S tem je dan tudi odgovor na vprašanje, kako naj ta mreža deluje tedaj, 

ko se bo državna uprava reorganizirala in takih občin, kot so danes, ne 

bo več, oz. bo nastalo veliko novih manjših občin. Take občine pa ne 

bodo niti kadrovsko niti finančno v stanju razvijati svoje mreže strokovne 

in materialne pomoči razvoju podjetništva in malega gospodarstva. Pa tudi 

če bi jo lahko, ne bi bilo smiselno in ekonomsko racionalno. 

Korak naprej v razumevanju ideje o nudenju organizirane strokovne in 

materialne pomoči malemu gospodarstvu in podjetništvu pomeni pričetek 

izgrajevanja take mreže "od spodaj navzgor", t.j. prav na ravni lokalnih 

skupnosti. 

Želimo, da lokalna oz. regionalna skupnost postane za podjetništvo pri-

jazno okolje; tudi na lokalni in regionalni ravni naj se država ne vmešava 

v gospodarstvo, daje pa naj predvsem: 

• podporo že doseženemu razvoju malega gospodarstva in podjetništva in 
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• podporo podjetniškim pobudam, ki pomenijo rojevanje novih proizvod-

nih/storitvenih programov in odpiranje novih delovnih mest. 

Lokalna skupnost naj zato ustvarja spodbudno podjetniško ozračje in naj 

sproža procese deregulacije (ukinitev pretirane državne kontrole nad zaseb-

no ponudbo dobrin in storitev). 

Lokalna skupnost naj postane za razvoj podjetništva zanimiv in atraktiven 

prostor in naj vlaga v celovito marketinško promocijo svojega prostora, in 

sicer tako da: 

• zagotavlja nove lokacije, 

• usposobi obrtno podjetniške cone, 

• revitalizira opuščene objekte, 

• zagotavlja (prioritetno) komunalno opremljena zemljišča, 

• nudi olajšave pri izgradnji poslovnega prostora v zasebni lasti, 

• postavi in usposobi lokalni podjetniški inkubator, 

• itd. 

Pri snovanju mreže strokovne in materialne pomoči podjetnikom in obrt-

nikom izhajamo iz smiselne povezanosti delovanja vrste organov in us-

tanov, ki danes na ravni lokalne skupnosti in tudi regije opravljajo za 

potrebe podjetništva in malega gospodarstva takšne in drugačne naloge. V 

takšno mrežo, za potrebe razvoja podjetništva oblikovane podpore, naj bi 

se vključili: 

• izvršni sveti (vlade) občin v regiji z vsemi ustreznimi (upravnimi) organi 

države, 

• Zavod za zaposlovanje z vsemi svojimi občinskimi enotami v regiji, 

• Območni gospodarski zbornici Celje in Velenje, 

• Obrtni zbornici, 

• SDK (občinske enote v regiji), 

• banke, 

• svetovalne organizacije (tudi zasebni svetovalci), 

• izobraževalne organizacije, ki organizirajo razne seminarje in strokovne 

posvete ter podjetniške delavnice, 

• podjetniški inkubatorji, kjer ti že obstojajo, 

• podjetniški klubi, 

• strokovna društva in 

• drugi. 

Sodimo, da bi lahko bil sinergijski učinek vseh v mrežo zajetih organizacij 

v prestrukturiranju regijskega gospodarstva in v tem kontekstu nastajanja 
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in razvoja malih podjetij neprimerno večji. Vsekakor ta razvoj ne bi bil 

tako stihijski (verjetno s samimi trgovinicami in številnimi svetovalnimi 

inženiring organizacijami še ne bomo prestrukturirali našega gospodarstva). 

Izhodiščni miselni vzorec oblikovanja modela mreže odpira naslednja 

vprašanja: 

• komu je mreža namenjena, 

• kdo mora v njej sodelovati, 

• kako tako mrežo organizirati in kako jo financirati, 

• kako s pomočjo mreže razpoznavati potencialne podjetnike, 

• katera znanja primanjkujejo podjetnikom in kako jih ponuditi, 

• katere informacije posredovati v mrežo in v kakšni obliki, 

• (kakšna je ponudba sodelujočih izvajalcev v mreži in kakšna so njihova 

pričakovanja od mreže). 

Z modelom regijsko organizirane mreže želimo jasno določiti vlogo in 

položaj države in drugih institucij (na ravni lokalnih skupnosti) pri zago-

tavljanju ugodnih pogojev za razvoj malega gospodarstva in podjetništva. 

Osrednji člen mreže tako organizirane strokovne in materialne pomoči je 

posebna služba "Podjetniško informacijski center". Ta naj bi imel sedež v 

Celju in izpostave v večjih krajih v regiji. Takšen PIC bi zagotavljal 

učinkovito povezavo vseh organizacij v lokalnih skupnostih v regiji, 

odgovornih ali zainteresiranih za hitrejši razvoj malega gospodarstva in 

podjetništva, pa seveda takih, ki z vključitvijo v mrežo zasledujejo iz-

ključno svoj poslovni interes. 

Naloga PlC-a je v tem, da prvič, na enem mestu zagotavlja splošne infor-

macije zainteresiranim podjetnikom in obrtnikom, drugič, da usmerja po-

tencialne podjetnike k tistim izvajalcem v mreži, ki jim lahko ponudijo us-

trezno pomoč (je v funkciji prometnika) in tretjič, da usklajuje delo vseh v 

mrežo povezanih osebkov ter da to delo tudi usmerja k skupnim ciljem. 

Temeljno poslanstvo vseh v mrežo povezanih organizacij je pomagati ob-

stoječim in bodočim enotam malega gospodarstva in podjetništva (malim 

podjetjem in obratovalnicam) na njihovi poti do uspeha in do novih do-

bičkonosnih delovnih mest. In kako naj to počno: 

• z iskanjem in izbiro potencialnih podjetnikov (še posebej med 

nezaposlenimi), 

• s pripravo ustreznih prostorskih pogojev, 

• z zbiranjem proizvodnih in storitvenih programov, 
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• z nasveti (svetovanjem) in strokovno pomočjo v zapletenih postopkih 

pred državnimi organi, bankami, sodišči, ipd., 

• z ustrezno pomočjo pri izdelavi zahtevnih strokovnih gradiv (investicijski 

elaborati, poslovni načrti ...), 

• z izobraževanjem za potrebe enot malega gospodarstva (podjetij in obra-

tovalnic), 

• z inkubiranjem potencialnih podjetnikov, 

• s promocijo tržno zanimivih izdelkov v tujini (skupno organiziran nas-

top na tujih trgih), 

• z dajanjem oz. zbiranjem pomembnih informacij, ki so za posameznega 

podjetnika težko dostopne in ne nazadnje, 

• s finančno pomočjo pri uresničevanju dobrih podjetniških programov in 

idej. 

Model mreže ponuja storitve vseh vanjo zajetih organizacij po posameznih 

področjih oz. modulih. Ti so: 

• izobraževalni modul 

• svetovalni modul 

• prostorski modul 

• finančni modul 

• fiskalni modul. 

S temi moduli, ki jih je potrebno vsebinsko nenehno dograjevati, so 

pravzaprav pokrita vsa področja delovanja mreže strokovne in materialne 

pomoči podjetništvu in malemu gospodarstvu. Zahtevane standarde kvalitete 

ponujenih storitev posameznih izvajalcev v modulih ter pravila delovanja 

mreže opredeljujeta poseben kodeks in ustrezen pravilnik. 

Da bi bila finančna pomoč tudi na ravni lokalne skupnosti kar največja, 

občina (država) na enem mestu (prek sklada za razvoj podjetništva - danes 

iz proračuna) zbira ves razpoložljivi kapital in ga usmerja na tista po-

dročja razvoja malega gospodarstva in podjetništva, ki lahko dajejo naj-

večje pozitivne ekonomske učinke, in sicer ki: 

• odpirajo nova delovna mesta, 

• so izvozno usmerjene dejavnosti, 

• so inovativne, 

• uvajajo ekološko čiste tehnologije in 

• so uslužnostne. 

Iz CE-PIC-a kot danes občinskega podjetniško-informacijskega centra naj bi 

se v prihodnje razvil regijski PIC s sedežem v Celju. Kot statusno pravna 
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oblika takega PlC-a bi bila zelo primerna izbirna gospodarska javna 

služba. Ta naj bi zadovoljevala potrebo po zagotavljanju določenih storitev 

kot materialnih javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne 

vsakomur in jih zato organizira in financira država. Pravni vir za tako 

obliko organiziranosti je Zakon o gospodarskih javnih službah. 

Regijski javni gospodarski zavod bi omogočal tudi optimalno inkubacijsko 

okolje (dejansko v vsaki občini, kjer bi bila izpostava takega PlC-a) za 

razvoj v obdobju, v katerem bo zaradi posebnosti razvojnih potreb pora-

jajočega se podjetništva potrebna maksimalna odprtost oz. dosegljivost 

predvsem splošnih informacij. 

Takšen regijski PIC je lahko s svojo mrežo nedvomno odgovor na potrebo 

po strokovnem usmerjanju ter organizacijski in finančni pomoči podjet-

niško usmerjenih posameznikov. Vendar ima naložba vanj le omejene 

kratkoročne učinke, četudi na ravni lokalne skupnosti (konkretno v vsaki 

današnji občini v okviru regije) ne bodo sočasno razvijali podjetniške 

kulture in vrednot, ki spodbujajo in vzgajajo podjetništvo ter zanj 

pridobivajo danes še neznane potenciale. 

Regionalno vrednotenje privlačnih območij za namestitev malega 

gospodarstva 

Regijo smo vrednotili le za proizvodne dejavnosti malega gospodarstva in 

ne za storitvene dejavnosti, čeprav redkokje delujejo v conah malega go-

spodarstva samo proizvodna podjetja. Uporabili smo izdelan model vred-

notenja regije za namestitev industrije in proizvodne obrti, ki je bil preiz-

kušen v regiji Koprsko Primorje (Jurinčič, 1993), zaradi sorodnosti teh-

nološkega postopka, ki ga uporabljajo tudi proizvodne dejavnosti malega 

gospodarstva (slika 49). 

V ta namen je bilo potrebno vzpostaviti ustrezen geografski informacijski 

sistem (GIS), ki je zajel minimalne lokacijske pogoje za cone malega go-

spodarstva. Enota vrednotenja je bila v našem pristopu celica 100 x 100 

metrov, s površino enega hektarja. Takšna velikost osnovne celice je bila 

že večkrat potrjena kot dovolj natančna enota na regionalni ravni vred-

notenja. V mrežo celic, ki prekriva celotno regijo smo pretvorili vse digita-

lizirane podatke, ki so prikazovali posamezne elemente lokacijskih faktor-

jev. 



OSNOVNI ZEMLJEVIDI ANALITIČNI ZEMLJEVIDI SINTEZNI ZEMLJEVIDI KATEGORIJE TEŽA OCENA 

PROMETNA INFRASTRUKTURA 

PROMETNO OMREŽJE PASOVI ODDALJENOSTI OD LOKALNIH CEST 

PASOVI ODDALJENOSTI OD MAGISTRALNIH CEST 

PASOVI ODDALJENOSTI OD REGIONALNIH CEST 

PASOVI ODDALJENOSTI OD ŽELEZNIŠKEGA TIRA 

VREDNOTENJE PROMETNE 

INFRASTRUKTURE 

1-5 4 4-20 

DELOVNA SILA 

ŠOLSKA IZOBRAZBA 

AKTIVNO PREB. PO DEJAVNOSTIH 

VREDNOTENJE ŠOLSKE IZOBRAZBE 

VREDNOTENJE DELOVNIH IZKUŠENJ 

VREDNOTENJE OBILICE 

DELOVNE SILE 

1-5 4 4-20 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

VODOVODNO OMREŽJE 

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 

KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

PTT OMREŽJE 

PASOVI ODDALJENOSTI OD VODOVODNEGA OMREŽJA 

PASOVI ODDALJENOSTI OD ELEKTROENERGETSKEGA 0. 

PASOVI ODDALJENOSTI OD KANALIZACIJSKEGA 0. 

PASOVI ODDALJENOSTI OD PTT OMREŽJA 

VREDNOTENJE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

1-5 3.5 3.5-17.5 

STORITVENE DEJAVNOSTI 

OMREŽJE CENTRALNIH NASELIJ VREDNOTENJE CENTRALNIH NASELIJ 

Z OSKRBNIM OBMOČJEM VREDNOTENJE STORITVENIH 1-5 3 3-15 

DELOVNA MESTA PO DEJAVNOSTIH VREDNOTENJE DELOVNIH MEST V TERCIARNIH 

IN KVARTARNIH DEJAVNOSTIH 

DEJAVNOSTI 
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Tako smo statistične podatke iz popisa 1. 1991, ki so bili pomembni za 

potrebe našega vrednotenja, vnesli v GIS. To so bili popisni podatki o 

šolski izobrazbi in aktivnosti prebivalcev ter delovnih mest. Kot osnovno 

teritorialno enoto smo vzeli naselja. Šifriranim koordinatam centroidov 

naselij smo pripisali atributno vrednost posameznega socio-ekonomskega 

kazalca. Ker pa smo za vrednotenje socio-ekonomskih značilnosti izbrali 

krajevno skupnost kot najmanjšo funkcijsko ekonomsko-geografsko celoto 

(Vrišer, 1991), smo v naslednjem koraku KS razvrstili še v pet kakovost-

nih kategorij glede na vrednosti seštevkov posameznega socio-ekonomskega 

kazalca v KS. 

Pri večini primerov kvantitativnega vrednotenja izstopa kot najpomebnejši 

lokacijski faktor prometni položaj, zelo pomembna je tudi urejena komu-

nalna infrastruktura. Vrednotili smo ju po principu najmanjše oddaljenosti 

od obstoječih prometnic in komunalnih vodov. 

V modelu vrednotenja regije za namestitev malega gospodarstva smo 

upoštevali različno pomembnost vsakega posameznega lokacijskega faktorja, 

ki prekriva celoten teritorij regije s pomočjo tematskih zemljevidov v GIS. 

Izrazili smo jo z različnimi utežmi, ki smo jih prisodili posameznim lo-

kacijskim faktorjem. Relativna pomembnost je utemeljena s strokovno 

(kvantitativno) analizo podjetij v tujini in pri nas, ki je bila opravljena na 

podlagi številnih anket. 

Slika privlačnosti regije za namestitev malega gospodarstva je nastala na 

osnovi štirih sinteznih slik: Slike vrednotenja prometne infrastrukture 

(slika 50), vrednotenja obilice delovne sile (slika 51), vrednotenja komu-

nalne infrastrukture (slika 52) in vrednotenja centralnih in oskrbnih 

dejavnosti (slika 53). 

Iz slike vrednotenja prometne infrastrukture (slika 50), ki je nastala ob 

upoštevanju oddaljenosti območij krajevnih skupnosti od magistralnih, 

regionalnih in lokalnih cest ter železniškega tira je razvidno, da so 

najugodnejše lokacije za namestitev obratov ali con malega gospodarstva, 

glede na prometno dostopnost v bližini mest: Celje, Laško, Radeče in 

Žalec, vzdolž povezav med njimi ter povezav s sosednjimi občinami. 

Pomembne so naslednje magistralne ceste oz. odseki le teh: Ljubljana -

Celje, ki gre vzdolž občine Žalec, iz Arje vasi proti Velenju in avtocesta 

proti Mariboru, iz Celja proti Mariboru in Šentjurju ter cesta Celje -

Laško - Radeče. Od teh se odcepijo nekatere pomembne regionalne ceste: 

proti Mozirju, Dobrni, iz Šmarjete proti Hrastniku, večja pa je tudi gostota 
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lokalnih cest. Poleg tega je tu še železniška povezava: Celje - Laško -

Zidani most - Radeče in Celje - Velenje. To so območja v kategoriji 1 in 

2. V kategorije od 3 do 5 pa so uvrščena prometno bolj odmaknjena 

območja, kjer so prisotne samo regionalne in lokalne ceste, precejšnja pa 

je oddaljenost tudi od železnice. To so: domala celotna občina Mozirje, ki 

ima regionalni cesti Mozirje - Gornji grad in Mozirje - Logarska dolina, 

zaradi redkejše poselitve pa je manjša tudi gostota lokalnih cest in robna 

območja ostalih občin (severni del celjske, južni žalske, jugozahodni del od 

Radeč in vzhodni od Laškega). 

Pri vrednotenju obilice delovne sile oziroma delovnega potenciala po kra-

jevnih skupnostih (slika 51) sta bili upoštevani šolska izobrazba in delovne 

izkušnje. Glede šolske izobrazbe je bilo prebivalstvo razdeljeno v naslednje 

kategorije: 1. z nedokončano osnovno šolo in brez izobrazbe, 2. s končano 

osnovno šolo, 3. s srednjo šolo, 4. z višjo in visoko šolo. Pri vrednotenju 

delovnih izkušenj pa so bile upoštevane skupine: zaposleni v sekundarnih 

(ta je bila zaradi pomembnosti za namestitev proizvodno usmerjenega 

malega gospodarstva višje vrednotena), terciarnih in kvartarnih dejavnostih. 

Iz tako dobljene slike stanja je razvidno, da so v najvišjo kategorijo 

uvrščene naslednje krajevne skupnosti: Celje, Vojnik, Dobrna, Laško, 

Rimske Toplice, Radeče, Žalec, Šempeter, Polzela, Prebold in Mozirje. V 2. 

kategorijo krajevne skupnosti: Teharje, Ljubečna, Zadobrova, Petrovče, 

Griže, Vransko, Braslovče, Nazarje, Rečica ob S. in Ljubno ob Savinji. V 

5. kategorijo so uvrščene krajevne skupnosti: Šmartno ob Dreti, Rečica pri 

Laškem, Sedraž in Vrhovo, preostale pa pripadajo 3. in 4. kategoriji. 

Slika vodnokomunalne infrastrukture (slika 52), ki je nastala na osnovi 

upoštevanja oddaljenosti območij od vodovodnega, elektroenergetskega, 

kanalizacijskega in plinskega omrežja kaže najboljšo komunalno-infrastruk-

turno opremljenost lokacij za namestitev obratov in con malega gospodar-

stva na območju Celja oz. celotnega vzhodnega dela proti Štoram in 

Šentjurju ter Laškega (1. in 2. kategorija). V 3. kategorijo je uvrščen 

pretežni del občine Žalec, območje severno od Celja proti Vojniku, del 

laške občine okoli Zidanega mosta, Radeč in Rečice ter del mozirske 

občine okoli Mozirja in Nazarja. V 4. in 5. kategoriji pa spadajo robna 

območja in domala celotna občina Mozirje. To so predeli, ki imajo lokalne 

vodovode, električno omrežje nizke napetosti, nimajo urejene kanalizacije 

oz. zbiranja odpadnih voda in niso priključena na plinovod, slednji je le v 

Celju in Žalcu. Od robnih območij občin spadajo sem: severni del celjske, 

južni, hriboviti del žalske občine, vzhodni del od Laškega proti Kozjan-

skemu in jugozahodno od Radeč. 
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Slika vrednotenja centralnih in oskrbnih dejavnosti (slika 53) je nastala z 
vrednotenjem centralnih naselij z oskrbnim območjem (Vrišer, 1988) in de-
lovnih mest v terciarnih in kvartarnih dejavnostih (popis prebivalstva 1991, 
aktivno prebivalstvo po kraju dela). 

Dobljene vrednosti so bile razdeljene v pet kategorij, pri čemer so bile v 
1. kategorijo uvrščene tiste krajevne skupnosti, ki imajo naselja z visoko 
stopnjo centralnosti, to pomeni dobro opremljenost in razmeroma veliko 
delovnih mest v terciarnih in kvartarnih dejavnostih. To so krajevne 
skupnosti z občinskimi središči: Celje, Laško, Žalec in Mozirje. V 2. kate-
gorijo spadajo: Vojnik, Dobrna, Teharje, Radeče, Prebold in Polzela, v 3. 
in 4. kategorijo se je uvrstilo razmeroma veliko krajevnih skupnosti v 
celotni regiji. V najnižji kategoriji so slabše razvite krajevne skupnosti na 
obrobju občin in nekatere v bližini bolj razvitih oziroma bolj vplivnih cen-
tralnih naselij: Frankolovo, Svetina, Vrh nad Laškim, Marija gradeč, 
Gotavlje, Šešče pri Preboldu, Trnava, Bočna in Nova Štifta. 

Skupno oceno privlačnosti regije za lokacijo industrije po predstavljenem 
modelu na osnovi vrednotenja delovne sile, oskrbnih dejavnosti, komunalne 
in prometne infrastrukture nam prikazuje slika 54. Slika se bistveno spre-
meni, ko v naslednjem koraku upoštevamo samo zemljišča, ki imajo mak-
simalen naklon do 10% (slika 55). To je normativ, ki pri vrednostih blizu 
zgornje meje še omogoča lokacijo manjših industrijskih obratov ali obrti. 
Ohranili smo grafične oznake iz prejšnje slike, da je bolje razvidno, v 
katero kategorijo se uvrščajo posamezne ravne površine. 

V 1. kategorijo privlačnosti so uvrščena ravna zemljišča v Celjski kotlini 
okoli občinskih središč: Celja, Žalca in Laškega ob reki Savinji. Sem se 
uvrščajo tudi pomembnejša centralna naselja z večjim številom delovnih 
mest, kot so: Štore, Ljubečna, Vojnik in Rimske toplice. Ta območja so 
tudi dobro opremljena s prometno in komunalno infrastrukturo. 

Ostala ravna območja v Celjski kotlini se uvrščajo v 2. in 3. kategorijo 
privlačnosti zaradi slabše strukture delovne sile in nepopolno urejene in-
frastrukture v bližini. V ti dve kategoriji se uvrščata tudi območji okoli 
Mozirja in Nazarij ob Savinji in spodnji Zadrečki dolini ter uravnana sle-
mena in položna pobočja pri Vrhu nad Laškim in Rimskih toplicah v 
občini Laško, okolica Dobrne in Šmartnega v občini Celje in ravna ob-
močja okoli Zabukovice, Vranskega in Braslovč v občini Žalec. 
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V zadnje tri kategorije, ki so podpovprečno privlačna območja za names-

titev malega gospodarstva se uvrščajo rečne doline in slemena gričevnatih 

in hribovitih predelov na severu in jugu občine Žalec in Celje, vzhodni in 

zahodni predeli občine Laško in večina ozemlja občine Mozirje. 

Naše izhodišče je, da bo vsaka nova občina imela cono malega gospodar-

stva. Zato predlagamo, da se z nadaljnjo raziskavo, ob upoštevanju rezul-

tatov analize ranljivosti, podrobneje ovrednotimo še ustrezne lokacije v 

bližini bodočih občinskih centrov. Te bodo usklajene s potrebami 

varovanja kvalitetnih kmetijskih zemljišč, območij naravne in kulturne 

dediščine ter bodo upoštevala nevarnost poplav in drugih naravnih nesreč. 
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SOCIALNOGEOGRAFSKI VIDIKI PREOBRAZBE 

POKRAJINE 

(redakcija: dr. Marjan RAVBAR) 

Uvod 

Prvotno zastavljenih ciljev tega dela projekta, zaradi nekajkrat nižjih sred-

stev od pričakovanih, ni bilo moč v celoti doseči. Sodelovanju pri tem 

tematskem sklopu se je odpovedalo precej prijavljenih raziskovalcev. Zato 

so posamezne teme manj poglobljeno raziskane (sestava prebivalstva, 

ekonomskogeografske teme, raba prostora, procesi deagrarizacije, industria-

lizacije, urbanizacije in terciarizacije z opredelitvijo novonastajajočih pro-

storskih struktur in zanje značilnih posledic). Razumljivo je, da smo 

zaradi tega opustili tudi sintezo, ki naj bi opredelila pozitivne in negativne 

razvojne težnje kot temelj za oblikovanje koncepta prostorskega razvoja 

regije in njenih posameznih delov v pričakovanih okvirih. Zaradi navedenih 

okoliščin je to poglavje sestavljeno iz šestih med seboj bolj ali manj 

povezanih podpoglavij, ki so plod raziskovalnega dela posameznih avtorjev. 

Poglavje "Socialnogeografski vidiki preobrazbe pokrajine" smo kljub 

naštetim težavam poskusili zaokrožiti v smiselno celoto. 

V prvem podpoglavju je prikazana rast števila prebivalstva v vseh naseljih, 

ki sestavljajo občine Mozirje, Žalec, Celje in Laško. Podane so vrednosti 

natalitete, mortalitete, naravnega prirastka in migracijske bilance. Analiza je 

bila opravljena na ravni naselij in krajevnih skupnosti. Ovrednoteni so 

posamezni demografski elementi in njihov vpliv na rast števila prebivalstva. 

Ugotovljeno je, da je danes rast števila prebivalcev čedalje bolj odvisna od 

vrednosti naravnega prirastka in vedno manj od selitvene bilance. Na tej 

podlagi so tudi prirejeni pričakovani demografski procesi za vse štiri 

občine do leta 2020, ki so osrednja tema naslednjega podpoglavja. Po-

drobnejše projekcije za skupno število prebivalcev, po spolni strukturi in 

po starostnih kontingentih, strukturah in indeksih glede na začetno stanje, 

so podane v prilogi. 

Demografske razmere v obdobju 1981-1991 in socialno sestavo prebivalcev 

po krajevnih skupnostih zaključuje prispevek o socialnogeografskih 

značilnostih Savinjske. S primerjavo obeh skupin kazalcev je prikazanih 9 
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tipov KS s posebnimi socialnogeografskimi značilnostmi, ki s podatki o 

dinamiki razvoja in doseženi razvojni stopnji opozarjajo na perspektive in 

probleme nadaljnjega razvoja. 

Poglavje zaključuje analiza sodobnega razvoja zaposlenosti z vidika struk-

ture delovnih mest, kot elementa regionalnogeografskih sprememb v posel-

jenosti pokrajine. V zaključku je podanih še nekaj napotil za obvladovanje 

in načrtnejše usmerjanje bodočega razvoja. 

Sestavine prebivalstvene rasti v savinjskih občinah 

celjske regije v desetletju 1981-1991 
(Milan NATEK1) 

Savinjski predel celjske regije sestavljajo tiste štiri občine (Celje, Laško, 

Mozirje in Žalec), ki so neposredno ob reki Savinji. Njihova površina meri 

1.336 km2 in na tem ozemlju je leta 1991 živelo 139.627 prebivalcev. V 

zadnjih tridesetih letih se je povečalo število prebivalstva na tem območju 

za 22%, to je skoraj za toliko kot v Republiki Sloveniji in le za spoznanje 

manj kot na ozemlju celotne celjske regije. Do začetka sedemdesetih let je 

bila rast števila prebivalstva v savinjskem predelu za malenkost nad slo-

venskim povprečjem, v zadnjih dvajsetih letih pa zaostaja za njim. Do 

sredine sedemdesetih let so imele savinjske občine v okviru celjske regije 

višji prebivalstveni prirastek od regijskega povprečka, od tedaj pa zaosta-

jajo za njim. 

Preučitev je pokazala, da so bila osemdeseta leta na področju prebival-

stvene rasti odločilna. V tem desetletju je namreč več kot za polovico 

upadla rast prebivalstva v primerjavi z desetletjem poprej. V obdobju 

1981-91 je bila povprečna letna stopnja prebivalstvene rasti v Sloveniji 

0,39%, v celjski regiji 0,46% in v savinjskih občinah 0,31%. Tako očitne 

razlike med posameznimi območji so odsev globokih družbeno-političnih, 

gospodarskih in socialnih razmer in sprememb, predvsem pa gospodarske 

krize, ki skoraj že poldrugo desetletje razkraja in ugonablja domala naš 

celotni gospodarsko-proizvodni in infrastrukturni potencial. 

1 strokovni svetnik, Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU, Gosposka 13, 

Ljubljana. 
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V tem poglavju so prikazane temeljne sestavine, ki so neposredno vplivale 

na rast števila prebivalstva v osemdesetih letih. Razčlenjene in ovrednotene 

so biološke komponente prebivalstvene rasti kakor tudi migracijska bilan-

ca. Analiza navedenih sestavin je bila opravljena po naseljih, ki jih je 388, 

in krajevnih skupnostih. Mesto Celje, ki je razdeljeno na 13 krajevnih 

skupnosti, obravnavamo kot celoto, saj s svojimi mestotvornimi funkcijami 

predstavlja enoten in nedeljiv organizem. Tako zasnovan prikaz omogoča 

osvetliti prenekatere krajevne razlike v rasti števila prebivalstva. Človek z 

vsemi svojimi socialnimi, psihološkimi, gospodarskimi in biološkimi 

oznakami je navsezadnje tisti ključni dejavnik, ki spreminja pokrajino, s 

tem pa sproža in sprošča številne pokrajinske procese, ki so v ospredju 

naših preučevanj (slika 56). 

Legenda k sliki 56: 

Občina Celje: 

1 = Dobrna, 2 = mesto Celje, 3 = Frankolovo, 4 = Ljubečna, 

5 = Strmec, 6 = Svetina, 7 = Škofja vas, 8 = Šmartno v Rožni dolini, 

9 = Štore, 10 = Teharje, 11 = Trnovlje pri Celju, 12 = Vojnik; 

občina Laško: 

1 = Breze, 2 = Jagnjenica, 3 = Jurklošter, 4 = Laško, 5 = Marija 

Gradec, 6 = Radeče, 7 = Rečica pri Laškem, 8 = Rimske Toplice, 9 = 

Sedraž, 10 = Svibno, 11 = Vrh nad Laškem, 12 = Vrhovo, 13 = Zidani 

most; 

občina Mozirje: 

1 = Bočna, 2 = Gornji Grad, 3 = Ljubno ob Savinji, 4 = Luče ob 

Savinji, 5 = Mozirje, 6 = Nazarje, 7 = Nova Štifta, 8 = Rečica ob Savinji, 

9 = Solčava, 10 = Šmartno ob Dreti; 

občina Žalec: 

I = Andraž nad Polzelo, 2 = Braslovče, 3 = Galicija, 4 = Gomilsko, 5 = 

Gotovlje, 6 = Griže, 7 = Letuš, 8 = Liboje, 9 = Petrovče, 10 = Polzela, 

II = Ponikva pri Žalcu, 12 = Prebold, 13 = Šempeter v Savinjski dolini, 

14 = Šešče pri preboldu, 15 = Tabor, 16 = Trnava, 17 = Vinska Gora, 

18 = Vransko, 19 = Vrbje, 20 = Žalec. 





Socialnogeografski vidiki preobrazbe pokrajine 2 3 5 

Rodnost 

V zadnjih petindvajsetih letih se je zmanjšala stopnja rodnosti na Sloven-

skem za eno tretjino (od 18 ,13 na 12,3%o) , v celjski regiji za 3 0 % (od 

18,5 na 12 ,9%o) , v savinjskih občinah pa za 3 2 % (od 17 ,6 na l l ,9%o) . 

Vzroki za tako očitno znižanje natalitete so v nagli deagrarizaciji in de-

populaciji odročnih predelov, urbanizaciji in suburbanizaciji (Kokole, 1969; 

Ravbar, 1992 ) , ki so zajele znaten del slovenskega podeželja ter v koncen-

traciji prebivalstva v industrijsko-mestnih naseljih, neurejenih stanovanjskih 

razmerah in v številnih drugih pojavih (npr. Klemenčič, 1991; Vrišer, 

1977, 1988 ) . Hitra industrializacija po drugi svetovni vojni je pospeševala 

razkroj agrarne socialne strukture našega podeželja (Klemenčič, 1968 ) , s 

tem pa tudi poklicno in zaposlitveno sprememinjanje prebivalstva. S 

prenekaterimi oblikami socialne mobilnosti prebivalstva se je spreminjal 

tudi vsakdanji način življenja ne le mestnega in industrijskega prebivalstva, 

temveč tudi kmečkega. To so le nekateri razlogi, ki so kot neposredni 

vzvodi vplivali in usmerjali najnovejši razvoj prebivalstva na Slovenskem. 

Rodnost v savinjskih občinah se je spreminjala dokaj usklajeno s tovrst-

nimi spremembami v Sloveniji. Preučitev je pokazala, da so občutne 

razlike med posameznimi območji Savinjske, ki jih zaokrožujejo 

posamezne občine. Primerjava med dvema petletnima obdobjema ( 1 9 6 1 - 6 5 

in 1 9 8 6 - 9 0 ) je pokazala, da je v tem času rodnost najbolj upadla v celjski 

( - 3 6 % ) in laški občini ( - 3 4 % ) , najmanj pa se je znižala v Gornji Savinjski 

dolini (od 17 ,5 na 13 ,3%o) . V prvi polovici šestdesetih let je bila rodnost 

najvišja v občini Laško ( 18 , 6%o ) in Žalec ( 18%o) , v drugi polovici osemde-

setih let pa v mozirski občini. V teh značilnostih in razlikah med 

posameznimi mezoregijami prihajajo do polne veljave razvojne težnje 

posameznih regionalnih oziroma pokrajino tvornih sestavin. 

V osemdesetih letih, ki so predmet naše podrobnejše razčlenitve, so bile 

razlike v stopnji rodnosti med občinami večje, kot so bile v šestdesetih 

letih. 

Nobena občina Savinjske ni pokrajinsko homogena enota. Zato so razlike 

v različni stopnji rasti števila prebivalstva tudi znotraj njih. Na območju 

celjske občine so imela naselja v frankolovskem ( 15 , 8%o ) in dobrnskem 

območju ( 1 5 , 3 % o ) najvišjo rodnost, najnižja pa je bila na območju Teharij 

( l l %o ) , Trnovelj ( l l , l % o ) , Škofje vasi in Celja ( l l ,6%o) . V spodnjem Posa-

vinju z radeškim območjem sta imeli krajevni skupnosti Vrh nad Laškim 

( 1 5 , 5 % o ) in Breze ( 1 4 , 8 % o ) najvišjo rodnost, najnižjo pa Rečica ( 10 ,8%o ) , 
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Sedraž ( l l , 4 % o ) in Vrhovo ob Savi ( l l , 5 % o ) . V Gornji Savinjski dolini sta 

imela najvišjo rodnost Gornji Grad z zaledjem (15,l%o) in Nazarje 

(14,8%o), najnižjo pa Rečica ob Savinji (12,3%o) in Luče (12,7%o). V občini 

Žalec je bila najvišja rodnost na območju Prebolda in Vinske Gore 

(15,2%o), najnižja pa v Petrovčah (10,4%o) in Grižah (ll,7%o). V desetletju 

1981-1991 ni bilo rojstev v treh naseljih (Kladnart in Zabukovje v občini 

Celje in Loška Gora pri Radečah (slika 57). 

Nakazane razlike v rodnosti med posameznimi predeli brez podrobnejše 

preučitve ni mogoče razložiti. Kaže, da je prišlo v obravnavanem desetletju 

do oživljanja nekaterih obrobnih predelov, medtem ko so stara 

industrijska žarišča, ki so bila dalj časa vodilna gospodarska žarišča, 

zašla v splošno krizo. Njihov gospodarski potencial, ki je nekoč spodbujal 

pokrajinsko preobrazbo in socialni razvoj, je oslabel. Posledice takšnega 

stanja in razvoja se kažejo med drugim tudi pri rodnosti. 

Umrljivost 

Tudi na področju umrljivosti je zaznati nekatere bistvene spremembe. V 

zadnjih petindvajsetih letih se ta v Sloveniji ni bistveno spremenila ( 9 , 6 % o ) , 

v celjski regiji se je za spoznanje zmanjšala (od 1 0 , 0 na 9 , 8 % o ) , v savinj-

skih občinah pa povečala za eno dvajsetino in sicer od 9 , 5 na 1 0 , l % o . V 

tem času ( 1 9 6 1 - 6 5 in 1 9 8 5 - 9 0 ) se je umrljivost najbolj povečala v celjski 

(za 19%) in laški občini (8%), zmanjšala pa v Sp. Savinjski dolini od 10,4 

na 9 , 3 % o . Te razlike med drugim opozarjajo, da je prišlo v navedenem 

času do nekaterih bistvenih razvojnih procesov med posameznimi predeli, 

in sicer ne samo na področju prebivalstvenega razvoja, temveč občih 

družbeno-gospodarskih premikov. Njihova vzvratna funkcija se je pokazala 

v razločevalnem, t.j. regionalnem razvoju umrljivosti, ki je čedalje 

pomembnejši dejavnik demogeografskih procesov. 

V osemdesetih letih je bila umrljivost v Sloveniji ( 1 0 , l % o ) nižja kot v celj-

ski regiji ( 1 0 , 3 % o ) ali v njenem savinjskem predelu ( 1 0 , 5 % o ) . Najnižja umr-

ljivost je bila v občini Celje ( 9 , 9 % o ) , nad območnim' povprečkom pa v 

mozirski ( l l , 5 % o ) in laški občini ( 1 2 % o ) , medtem ko je bila v Spodnji Sa-

vinjski dolini na regijski ravni (Sore, 1 9 9 0 ) . 

Pregled po krajevnih skupnostih je pokazal velike razlike med 

posameznimi območji. Najnižjo umrljivost so imela naselja na območju 

krajevne skupnosti (KS) Žalec ( 6 , 5 % o ) , Šempeter (8,8%o), Nazarje ( 9 , 4 % o ) 

ter mesto Celje (9,2%o). 



Slika 57: Povprečna letna stopnja rodnosti (na 1.000 prebivalcev) v de-

setletju 1981-90 
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Najvišja umrljivost je bila v KS Jurklošter (18 ,9%o) , Sedraž, Svibno, Zidani 

Most, Jagnjenica (od 14,1 do 14,9%o), to je v odmaknjenih in gospodarsko 

enostransko razvitih območjih laške občine, ki imajo presežek izselitev nad 

priselitvami. V osemdesetih letih samo v treh krajih, ki imajo v povprečju 

po 15 prebivalcev, ni bilo umrlih (Hrastnik in Kladnart v občini Celje in 

Brunk v občini Laško). 

Prostorska razporeditev umrljivosti po vrednostnih stopnjah je pokazala, 

da je bila ta praviloma najvišja v odročnih, socialno in gospodarsko 

pasivnih območjih kakor tudi v krajih, ki so v zadnjem času izgubili del 

svojega prebivalstva. Mladi ljudje se še vedno izseljujejo, vrača pa se pred-

vsem starejše, upokojeno prebivalstvo. Podrobnejša analiza starostne struk-

ture v območjih z najvišjo umrljivostjo bi prav gotovo potrdila domnevo, 

da v njih prevladuje ostarelo prebivalstvo. In to je tista demografska prvi-

na, ki po ustaljenem razvoju in njegovih značilnostih pogojuje nad-

povprečno stopnjo umrljivosti. 

Naravni prirastek 

Presežek števila rojenih nad umrlimi ali obratno je tisti demografski 

dejavnik, ki neposredno usmerja rast prebivalstva. Potemtakem je naravni 

prirastek tisti usmerjevalni spodbujevalec, ki vpliva na kvantitativne spre-

membe števila prebivalstva v posameznem kraju ali območju, in sicer v 

določenem časovnem razdobju ali razmiku. 

Nakazane značilnosti v razvoju in spremembah rodnosti in umrljivosti se 

neposredno kažejo v vrednostih naravnega prirastka prebivalstva. Tudi ta 

se je spreminjal v skladu z biološko komponento prebivalstvene rasti. V 

naši državi prevladuje splošna težnja, da naravni prirastek upada iz leta v 

leto. Ta ugotovitev velja za vsa naša povojna leta. V obdobju 1950 -54 je 

znašal povprečni letni naravni prirastek v Sloveniji l l , 9 5 % o , v petletju 

1986-90 le še 2 ,66%o, to je skoraj za štiri petine manj kot v začetku pet-

desetih let. V tem času se je zmanjšala tudi njegova absolutna vrednost od 

8 9 . 2 6 4 na 17 .853 oseb ( -80%o) (Statistični letopis '92 ) . 

V šestdesetih letih je bil povprečni letni naravni prirastek v Sloveniji 

7,77%o, celjski regiji 7,60%o in v savinjskih občinah 7,04%o. V 

osemdesetih letih je bila njegova stopnja v Sloveniji 3,4%o, v celjski regiji 

3,6%o in v njenih savinjskih občinah le 2 ,3%o. V navedenem času se je 

njegova absolutna vrednost v RS zmanjšala za polovico, v celjski regiji za 

45% in v savinjskem predelu celo za 62%. V nakazanih spremembah 
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gibanja vrednosti naravnega prirastka med desetletjema 1961-70 in 1981-90 

so očitne razlike. Podatki zagotavljajo, da je v tem času najbolj upadla 

reproduktivna sposobnost prebivalstva v savinjskih občinah. Vendarle so 

med njimi opazne razlike, ki so odsev razločkov v njihovem družbenogo-

spodarskem položaju bodisi v okviru celjske regije, bodisi v okviru celotne 

države. Vrednost naravnega prirastka med obdobjema 1961-70 in 1981-90 

je najbolj upadla v laški (-82%) in celjski občini (od 4.524 na 1.467 

oseb); v Gornji Savinjski dolini se je zmanjšala nad območnim 

povprečkom, v Sp. Savinjski dolini za 38%, kar je ugodneje kot v 

Sloveniji. 

V osemdesetih letih je imela občina Žalec najvišjo vrednost naravnega 

prirastka ( 3 , l % o ) , občina Laško pa najnižjo ( l , 2 % o ) , medtem ko je bila v 

drugih dveh občinah na območni ravni (2 ,3%o) . Pregled po mikroregijah, 

ki jih predstavljajo krajevne skupnosti, je pokazal na raznolikost 

obravnavanega predela. 14 KS je imelo negativni naravni prirastek; ta ob-

močja so v vseh štirih občinah. Med vsemi najvidneje izstopa KS Jur-

klošter (-6,2%o), v vseh drugih je bil presežek števila umrlih nad rojenimi 

znatno manjši. V desetih KS je bila vrednost naravnega prirastka pre-

bivalstva dvakrat višja od območnega povprečka; med njimi je 7 KS z 

območja žalske, dve z območja mozirske občine in ena z območja celjske 

občine. Najvišji naravni prirastek so imele KS Žalec (7 ,6%o) , Vinska Gora 

( 6%o ) pa Vrbje (5 ,6%o) , Nazarje (5 ,4%o) , Prebold ( 5%o ) itd. (slika 58 ) . 

V osemdesetih letih je imelo 58% naselij v savinjskih občinah pozitivni 

naravni prirastek, v 134 krajih, ki so imeli v povprečju po 172 prebival-

cev leta 1991, je bila umrljivost višja kot rodnost, in v ostalih 28 nase-

ljih, ki so imela po 116 prebivalcev, je bilo enako število rojenih kot umr-

lih. Najvišji naravni prirastek je bil praviloma osredotočen na mesta in 

večja naselja. Ob tem ne smemo prezreti neštetih krajevnih posebnosti in 

nihanja demografskega reprodukcijskega cikla, kar je neposredno vplivalo 

na razmerja med mortaliteto in nataliteto. Ugotavljamo, da velikost naselja 

pomembno vpliva na naravni prirastek. Čim večje je naselje, tem večji je 

presežek rojstev nad številom umrlih. 

Selitvena bilanca 

Poleg biološke komponente so selitve druga najpomembnejša sestavina, ki 

neposredno vpliva na spremembe števila prebivalstva. Prikazana selitvena 

bilanca je bila posredno izračunana na podlagi podatkov prebivalstva ob 

popisih in vrednosti naravnega prirastka (Natek, 1974a, 1974b, 1975). 
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Slika 58: Povprečna letna stopnja naravnega prirastka (na 1.000 prebival-

cev) v desetletju 1981-90 
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Vzporedno s spremembami biološke rasti števila prebivalstva se je spre-

minjala tudi vrednost selitvene bilance. Od šestdesetih do sedemdesetih let 

se je njena vrednost v Sloveniji malenkostno povečala (od 0 , 4 4 na 0 ,48%o , 

t.j. za 9,l%o). V tem času je tudi na območju celjske regije porasla (od 

0 , 5 9 na l , 0 1 % o ) za 71%, v savinjskih občinah pa upadla od 1 ,68 na 

0 ,70%o, ali za 5 8 % . Navedene razlike, ki so odsev strukturnih razlik med 

posameznimi območji celjske regije in njenega odstopanja od slovenskega 

povprečja, so dragocena pokrajinska vrednota. V njej so namreč utelešene 

tiste pokrajinske različnosti, ki izhajajo iz prostorske stvarnosti in poseb-

nosti geografskega okolja. 

Preučitev je pokazala, da je prišlo do bistvenih razlik in sprememb v selit-

veni bilanci med območji občin v zadnjih tridesetih letih. Med obdobjem 

1961-70 in 1981-90 se je vrednost selitvene bilance spremenila v občini 

Celje od nekdanjih 5 , 83%o na -0 ,9%o. V laški in mozirski občini je nekdaj 

prevladovalo izseljevanje nad priselitvami, v zadnjem času pa imata obe 

območji pozitivno selitveno bilanco. V Sp. Savinjski dolini, ki je v obsegu 

žalske občine, se je pozitivna selitvena bilanca močno povečala in sicer od 

1,28 na 2 ,8%o, to je za 119% (slika 59 ) . 

Tudi v okviru posameznih občin so občutne razlike v vrednosti selitvene 

bilance v osemdesetih letih. V celjski občini je bil največji presežek 

priselitev nad odselitvami v KS Šmartno v Rožni dolini (5%o) , medtem ko 

je izrazito depopulacijsko območje KS Teharje (-16,8%o). V Sp. Savinjski 

dolini je bilo 15 KS s pozitivno selitveno bilanco, v preostalih petih pa je 

prevladovalo izseljevanje. Naj intenzivnejše priseljevanje je bilo na območjih 

KS Vinska Gora ( l l , 7 % o ) , Žalec ( l l , 5 % o ) in Letuš (10 ,7%o) , medtem ko je 

na območju Galicije ( -4 ,2%o) prevladovalo izseljevanje. V Gornji Savinjski 

dolini je bilo 6 KS s pozitivno migracijsko bilanco. Naj intenzivnejše 

priselitve so bile v naseljih KS Nazarje (15 ,2%o) , najmočnejše izseljevanje 

pa je bilo v KS Nova Štifta ( -7%o) . V dolini ob spodnji Savinji ter v 

radeškem sotočju je bilo največ priselitev v KS Jagnjenica ( + 8 . 5 % o ) in 

Laško (6,3%o); v 9 KS pa je izseljevanje prevladovalo nad doseljevanjem in 

sicer najmočneje na območju KS Zidani Most ( -0 ,8%o) . 

V desetletju 1981-91 je imelo 211 (ali 54,4%) naselij v savinjskih občinah 

negativno selitveno bilanco. Ta naselja so štela v povprečju po 199 pre-

bivalcev. Naselja s pozitivnim selitvenim saldom so bila večja: v njih je 

prebivalo v povprečju po 777 ljudi. Če iz te skupine izločimo mestna 

naselja, ugotovimo, da so imela naselja s pozitivno selitveno bilanco v 

povprečju po 471 prebivalcev. 
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Slika 59: Povprečna letna vrednost selitvene bilance (na 1.000 prebivalcev) 

v desetletju 1981-90 
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Torej so mesta in vsa druga večja naselja so vedno privlačna za 

priseljevanje. V zadnjem desetletju se je namreč v njih koncentrirala vsa 

prebivalstvena rast. Imela so višji naravni prirastek in pozitivno selitveno 

bilanco. Manjši kraji z raznovrstno geografsko, in s tem tudi socialno in 

gospodarsko problematiko, doživljajo depopulacijo in nagle socialne 

spremembe. Vse to odpira aktualne probleme in nove razvojne težnje, ki 

naj izraziteje prihajajo do veljave v svojevrstnih pokrajinskih procesih ter v 

menjavi pokrajinske fiziognomije. 

Sklep 

Prikazane demografske prvine so kot temeljna sestavina neposredno vpli-

vale na spremembe števila prebivalstva. Rast prebivalstva je pomembna in 

izredno občutljiva in kompleksna pokrajinska kategorija, v kateri so zajete 

številne prostorske komponente. V njej prihajajo do veljave prenekatere 

pokrajinske in prebivalstvene značilnosti, ki usmerjajo celostni regionalni, s 

tem pa tudi gospodarski in socialni razvoj. 

V osemdesetih letih se je število prebivalstva v savinjskih občinah povečalo 

za 3,1%, v celjski regiji za 4,7% in na ozemlju celotne države za 3,9%. 

Nemajhen vpliv na navedeno in diferencirano rast števila prebivalstva po 

območjih sta imela naravni prirastek in preseljevanje ljudi. V obravnava-

nem času se je število prebivalstva nadpovprečno povečalo samo v naseljih 

Spodnje in Gornje Savinjske doline, v drugih predelih pa je bolj ali manj 

stagniralo (Celje 1,3%, Laško 1,4%). V vsem povojnem obdobju (1948-91) 

ni opazne večje razlike v povprečnem povečevanju števila prebivalstva med 

Savinjsko, celjsko regijo in Slovenijo: povsod je prebivalstvo naraslo za ok-

rog 37%. Toda prav v tem času so bile velike razlike med posameznimi 

predeli Savinjske: prebivalstvo v celjski občini se je povečalo za 59%, v 

Sp. Savinjski dolini za 40%, samo za 6% v mozirski in za 8% v laški 

občini. Preučitev je pokazala, da je imela celjska občina naj intenzivnejšo 

rast do 1971. leta, žalska občina do leta 1981. Prebivalstvo Gornje Savinj-

ske doline je upadalo ali stagniralo do 1981. leta, medtem ko je v laški 

občini vseskozi stagniralo oziroma naraščalo s povprečno desetletno stop-

njo od 1,3 do 1,5%. Neenakomeren razvoj števila prebivalstva po občinah 

opozarja, da so med njimi občutne gospodarske, demografske, socialne in 

še druge infrastrukturne razlike, s katerimi je mogoče opredeliti njihov 

pokrajinski potencial. 
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V osemdesetih letih se je število prebivalstva najmočneje povečalo v KS 

Nazarje (23%), Žalec (21%), Vinska Gora (19%), Letuš in Gotovlje (12%), 

Laško in Radeče (10%), Šmartno v Rožni dolini (9,3%) itd. Na območju 

Celja se je povečalo prebivalstvo za 3%. Najizrazitejša nazadovanja pre-

bivalstva so bila v KS Teharje (-17%), Jurklošter (-12%), Zidani Most (-

11%), Marija Gradec (-10%), Trnovlje (-9%), Breze (-7%), Nova Štifta (-6%) 

itd. 

Splošen pregled kaže, da se je v osemdesetih letih število prebivalstva 

povečalo v 21 KS, zmanjšalo pa v 21 KS. Še bolj prepričljivi so naslednji 

podatki: v 200 naseljih, ki so imela v povprečju po 217 ljudi, se je 

zmanjšalo število prebivalstva v povprečju za 20%. Število prebivalstva je 

raslo v 175 krajih, in sicer s povprečno stopnjo 16,3% v desetletju 1981-

91. Ta vitalna naselja so štela v povprečju po 530 prebivalcev. Samo v 13 

krajih, ki so imeli povprečno po 98 ljudi, ni prišlo do prebivalstvenih 

sprememb. 

V obravnavanem desetletju se je v Savinjski prebivalstvo povečalo za 4.180 

oseb. K temu je prispevala selitvena bilanca 961 ljudi (ali 23,5%), ves 

preostali delež pa naravni prirastek (3.219 oseb ali 76,5%). Tudi v tem 

pogledu so bile razlike med občinami in drugimi teritorialnimi enotami. 

Pri povečanju števila prebivalstva je bil naravni prirastek najpomembnejši 

in je bil udeležen z različnim deležem (Žalec 53%, Laško 83%, Mozirje 

44%). Le v celjski občini se je povečalo prebivalstvo med 1981 in 1991 za 

manj kot je znašala njegova biološka rast. Ali drugače zapisano: negativna 

selitvena bilanca je zajela 41,4% vrednosti naravnega prirastka. To pomeni, 

da so na območju celjske občine neugodne gospodarske razmere 

povzročile, da sta se izselili več kot dve petini naravnega prirastka pre-

bivalstva v osemdesetih letih. 

Temeljno sporočilo v tem poglavju opisane preučitve je, da je biološka 

komponenta med najpomembnejšimi prvinami rasti števila prebivalstva, in 

sicer v vseh treh zadnjih desetletjih: nanjo odpade v povprečju 76%, 

preostalih 24% pa na pozitivno selitveno bilanco. Razmerje med njima se 

spreminja kakor se spreminjajo tudi socialno-gospodarske razmere 

posameznih območij. In prav v njih spoznavamo temeljne usmerjevalce in 

pospeševalce prebivalstvenega razvoja. 
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Projekcije prebivalstva za občine Celje, Laško, 
Mozirje in Žalec 
(Aleksander JAKOŠ2) 

Novejši demografski razvoj Slovenije 

Glede na to, da smo bili do sedaj navajeni stalne rasti števila prebivalcev, 

so zadnje demografske spremembe v Ljubljani in Sloveniji za mnoge pravi 

šok. Demografske ocene kažejo celo na zniževanje števila prebivalcev, kar 

pa še ne pomeni zaostajanja, ampak le razvoj na drugačen način. 

Hitra rast števila prebivalcev na določenem območju, je bila dolgo sinonim 

za napredek in razvoj. Šele demografska eksplozija prebivalstva (hitro 

nižanje umrljivosti ob ohranjanju visoke rodnosti) v posameznih delih 

sveta, je povzročila prva vprašanja, ali je tako hitra rast števila prebivalcev 

primerna. V Sloveniji ni prišlo do tako izrazite eksplozije prebivalstva, 

zaradi odseljevanja konec devetnajstega in v prvi polovici dvajsetega stoletja 

ter zaradi obeh svetovnih vojn. Predvsem v razvitem svetu so se začele po-

javljati teorije o tako imenovani ničelni rasti števila prebivalcev, ko naj bi 

število prebivalcev stagniralo ali le rahlo naraščalo. Te ideje v Slovenijo 

niso prodrle, saj je sistem podpiral le rast (samo da so indeksi visoki, pa 

ni važno kje in zakaj). Število prebivalcev Slovenije je hitro naraščalo 

zaradi (za evropske razmere) visoke rodnosti in močnega doseljevanja. 

V desetletju 1980-1990, pa je prišlo v Sloveniji do dveh velikih demograf-

skih prelomov. Leta 1980 je začelo število rojstev v Sloveniji hitro upadati 

in se vse do danes še ni ustavilo. Medtem ko je število rojstev v sedemde-

setih letih rahlo presegalo 30.000, pa se je v Sloveniji leta 1992 rodilo 

samo še 20.500 otrok. Drugi prelom se je začel leta 1990, ko se je hitro 

začelo ustavljati doseljevanje v Slovenijo in v letu 1991 je imela Slovenija 

prvič po letu 1957 negativni saldo migracij. 

Demografska situacija Slovenije se je tako v desetih letih popolnoma spre-

menila. Od območja z zelo hitro rastjo števila prebivalcev, smo se spre-

menili v območje, ki lahko v kratkem času doživi zniževanje števila pre-

bivalcev. 

Poseben problem predstavlja starostna sestava prebivalstva. Tako je na 

primer v Sloveniji leta 1991 živelo preko 30.000 prebivalcev v starosti 40 

o 

višji raziskovalec, Urbanistični Inštitut R Slovenije, Jamova 18, Ljubljana. 
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let, krepko preko 20.000 v starosti celo 60 let in pa le dobrih 20.000 

starih eno leto. Kaj to pomeni za razmerje zaposleni - upokojeni si lahko 

predstavljamo. 

Projekcije prebivalstva 

Projekcije prebivalstva ocenjujejo prihodnje število prebivalcev ob določenih 

predpostavkah. Glede na to, da trenutno v Sloveniji ni močnejših migracij 

in da se migracije lahko tudi dokaj hitro spremenijo, smo za izbrane štiri 

občine izdelali projekcije po naravni rasti. To pomeni, da predpostavljamo, 

da ne bo nobenih selitev ali bolj pravilno rečeno, da bo število priselitev 

enako številu odselitev. Rezultati projekcij so tako odvisni le od: 

• koeficientov rodnosti, 

• koeficientov smrtnosti in 

• starostno-spolne sestave prebivalstva. 

Pri vseh štirih občinah smo uporabili iste koeficiente rodnosti in smrt-

nosti, ki jih je za Slovenijo ocenila dr. Milivoja Šircelj. Koeficienti odražajo 

približno stanje v letu 1990. Glede na to, da se je nižanje števila rojstev 

po tem letu v Sloveniji še nadaljevalo, lahko rečemo, da so predvsem koe-

ficienti rodnosti bolj optimistični kot pesimistični. To pomeni, da lahko 

nazadovanje števila prebivalcev pričakujemo še prej kot ga kažejo izdelane 

projekcije. 

Izhodišče vseh projekcij so uradni podatki popisa prebivalstva leta 1991 

po enoletnih starostno-spolnih skupinah (Zavod RS za statistiko). Ker so 

koeficienti rodnosti in smrtnosti pri vseh projekcijah enaki, to pomeni, da 

so razlike med projekcijami le posledica starostno-spolne sestave prebival-

stva posameznih občin. Starostno-spolna sestava pa je odvisna od že 

opisanega dosedanjega demografskega razvoja. Ponovimo naj le, da je 

število prebivalcev v vseh štirih občinah stalno naraščalo. Pri tem sta bili 

v različnih časovnih obdobjih občini Celje in Žalec v glavnem uvrščeni 

med prvo tretjino občin glede števila prebivalcev, medtem ko sta bili 

občini Laško in Mozirje uvrščeni v drugo tretjino. V posameznih obdobjih 

pa je bila občina Mozirje uvrščena dokaj pri dnu te razpredelnice. 

Do sprememb je prišlo po letu 1981, ko je predvsem občina Celje izrazito 

zaostala v rasti števila prebivalcev (indeks 1981-1991 je 101). Prav tako 

minimalno rast izkazuje občina Laško (101), medtem kot občini Mozirje 

(105) in Laško (106) presegata slovensko povprečje (104). Dosedanji razvoj 

prebivalstva je odločilen za razlike v rezultatih projekcij. 
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LETO SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE INDEKS 

NA LETO 

1991 

1991 1965986 952611 1013375 100.0 

1995 1977419 959688 1017731 100.6 

2000 1986417 965277 1021140 101.0 

2010 1972422 958735 1013687 100.3 

2020 1901549 921514 980035 96.7 

Tabela 63: Projekcija prebivalstva po naravni rasti za Slovenijo 

Rezultati projekcij 

Ob uporabljenih predpostavkah, bi število prebivalcev v Sloveniji in vseh 

štirih občinah še nekaj časa rahlo naraščalo. Po letu 2003, pa bi se 

število prebivalcev v Sloveniji začelo zniževati. To bi se zgodilo v občini 

Celje leta 2000, v občini Mozirje leta 2002, v občini Laško leta 2003 in v 

občini Žalec leta 2004. To pomeni, da je starostno-spolna sestava prebival-

stva štirih občin dokaj podobna slovenski. Najboljša je v občini Žalec 

(tabele 63, 64 in 65 ter skupino tabel v prilogi 2). 

1 CELJE LAŠKO 

LETO SKUPAJ MOŠKI INDEKS NA 

LETO 1991 

SKUPAJ MOŠKI INDEKS NA 

LETO 1991 

1991 1 64736 30979 100.0 19014 9159 100.0 

1995 65117 31193 100.6 19100 9220 100.5 

2000 65288 31295 100.9 19169 9283 100.8 

2010 64363 30849 99.4 19060 9264 100.2 

2020 1 61471 29391 95.0 18462 8960 97.1 

Tabela 64: Projekcija prebivalstva po naravni rasti za občini Celje in 

Laško 

V občini Celje kaže projekcija na zviševanje števila prebivalcev do leta 

2000, ko bi število prebivalcev preseglo 65.000. Glede na to, da se po le-

tu 2000 vedno bolj kažejo posledice sedanje zelo nizke rodnosti, se bo 

število prebivalcev najprej počasi, nato pa vse hitreje zniževalo. Ob 

nespremenjenih pogojih bi bilo tako število prebivalcev leta 2020 za več 

kot 3000 nižje kot je danes. Do velikih sprememb pa prihaja v strukturi 
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prebivalstva. Logično je, da se zaradi nižje rodnosti znižuje delež otrok. 

Zelo hitro pa narašča delež in število starejših prebivalcev. V starost nad 

65 let prihajajo generacije, ki so dokaj številne in niso bile tako hudo 

prizadete med drugo svetovno vojno. Tako bi se tudi v občini Celje število 

starejših prebivalcev povečalo od sedanjih 7000 na preko 10.500 

prebivalcev leta 2020. 

MOZIRJE ŽALEC 

LETO SKUPAJ MOŠKI INDEKS NA 

LETO 1991 

SKUPAJ MOŠKI INDEKS NA 

LETO 1991 

1991 16533 8060 100.0 39340 19000 100.0 

1995 16567 8096 100.2 39777 19255 101.1 

2000 16594 8126 100.4 40116 19458 102.0 

2010 16446 8081 99.5 40002 19413 101.7 

2020 15981 7856 96.7 38721 18738 98.4 

Tabela 65: Projekcija prebivalstva po naravni rasti za občini Mozirje in 

Žalec 

Podobne zakonitosti le z drugačnimi številkami veljajo tudi za ostale tri 

občine. Opozoriti pa moramo na vedno večja nesorazmerja med 

posameznimi starostnimi skupinami, ki se zelo hitro spreminjajo. To se 

danes že kaže v prevelikih vrtcih, dovolj velikih osnovnih šolah in velikih 

težavah pri vpisu na srednje šole. Dolgoročno pa današnja nizka rodnost 

pomeni tudi zelo slabe obete za demografske spremembe. Zavedati se 

namreč moramo, da tudi ob bistveno višji rodnosti kot je današnja, 

10.000 žensk na primer ne more roditi toliko otrok kot 15.000. 

Socialnogeografske značilnosti krajevnih skupnosti 
Savinjske 
(Mirjam POŽEŠ3) 

Gibanje števila prebivalcev je kazalec, ki prikazuje dinamiko v razvoju 

posameznih območij in s tem tudi njihove razvojne značilnosti. Podatke o 

gibanju števila prebivalcev in hiš ter stanovanj v obdobju med zadnjima 

popisoma smo primerjali s socialno sestavo prebivalcev v posameznih ob-

o 

Mag., raziskovalka, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, Trg franc. rev. 7, 
Ljubljana. 
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močjih in tako ločili 9 skupin KS s specifičnimi socialno-geografskimi 

značilnostmi. Socio-ekonomska sestava prebivalstva posredno pokaže 

doseženo razvojno stopnjo, zato lahko v povezavi z gibanjem števila prebi-

valcev sklepamo o možnostih, perspektivah in tudi problemih nadaljnjega 

razvoja. 

Glede na gibanje števila prebivalcev med leti 1981 in 1991 smo ločili tri 

skupine: 

A. število prebivalcev upada (indeks pod 95) 

B. število prebivalcev stagnira (indeks 95 - 105) 

C. število prebivalcev raste (indeks 105,1 in več). 

Pri prvi in drugi skupini smo ločili še podtipa Al in BI, kjer kljub 

upadanju oz. stagnaciji števila prebivalcev raste število hiš in stanovanj. 

Kot kazalec socio-ekonomske sestave prebivalcev je bil uporabljen delež 

prebivalcev s srednješolsko izobrazbo, delež zaposlenih v terciarnem in 

kvartarnem sektorju ter delež kmečkega prebivalstva. Kot merilo 

razvrščanja v skupine je bilo uporabljeno regijsko povprečje, ki je blizu ali 

enako republiškemu: 

I. skupina: vrednosti vseh treh kazalcev dosegajo ali presegajo povprečje 

za regijo, 

II. skupina: vrednosti dveh (Ila) oz. enega (II) kazalca dosega ali presega 

povprečje za regijo, 

III. skupina: vsi trije kazalci so pod regijskim povprečjem. 

Na sliki 60 je prikazana razvrstitev KS v eno od devetih skupin s speci-

fičnimi socialno-geografskimi značilnostmi. 

Krajevne skupnosti z zmanjševanjem števila prebivalcev (Al, Ali, AIII) 

Število prebivalcev se je v zadnjem desetletju zmanjšalo v sedmih KS, v 

katerih živi 5,1% prebivalcev regije. Socialna sestava prebivalstva v 

posameznih KS pa opozarja, da so KS dosegle različno razvojno stopnjo 

in so zato tudi možnosti oziroma poti nadaljnjega razvoja različne. V naj-

slabšem položaju so KS s podpovprečno socio-ekonomsko sestavo prebival-

cev (AIII). To so KS Marija Gradec, Jurklošter in Breze v laški in Nova 

Štifta v mozirski občini. Razen v Novi Štifti stagnira tudi število hiš in 

upada število stanovanj. Delež kmečkega prebivalstva je (razen v KS Marija 

Gradec) med najvišjimi v regiji. 
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Izstopa naselje Marija Gradec z nadpovprečno socio-ekonomsko sestavo in 

stagnacijo števila prebivalstva, medtem ko to upada v osmih drugih 

naseljih KS (45% prebivalstva). Določen razvoj je dosegel samo lokalni 

center, vendar razvojni potenciali niso bili dovolj močni, da bi se prenesli 

še na druga naselja in sedaj območje v celoti nazaduje. V KS Breze in 

Jurklošter po socio-ekonomskih kazalcih ne izstopa nobeno naselje, le 

naselji Breze in Jurklošter imata sorazmerno visok delež mladega 

prebivalstva in tu se število prebivalcev v zadnjem desetletju ni zmanjšalo. 

Obstajajo torej vsaj minimalni kazalci, da bi lahko ob ustreznih ukrepih 

in vzpodbudah preusmerili razvoj v drugo smer. V KS Nova Štifta je delež 

mladega prebivalstva podpovprečen, vendar pa se je v zadnjem obdobju 

povečalo število stanovanj. 

S podpovprečnim deležem kmečkega prebivalstva in nadpovprečnim 

deležem zaposlenih v terciarju izstopa KS Zidani most (AIIa), kjer je 

število prebivalcev nazadovalo v vseh naseljih. Gre očitno za krizo 

nekmečkega, a enostransko gospodarsko usmerjenega območja. 

V posebnem položaju sta KS Teharje in Trnovije v celjski občini (AI). Po 

kazalcih socialne sestave prebivalstva sodita v nadpovprečno skupino, ven-

dar je število prebivalcev nazadovalo v vseh naseljih, zmanjšuje se tudi 

število stanovanj, število hiš pa stagnira. Delež mladega prebivalstva (do 19 

let) je podpovprečen (21 oz. 22%). 

Krajevne skupnosti s stagnacijo števila prebivalcev (BI, BII, BIII) 

Največ KS - 38 od 58 - sodi v to skupino, saj število prebivalcev stagnira 

tudi v regiji kot celoti. V teh KS živi 65,6% prebivalcev regije. 

Območja s povprečno ali nadpovprečno socio-ekonomsko sestavo prebival-

stva (BI) so dosegla neko stabilno strukturo, kjer bo nadaljnji razvoj po-

tekal umirjeno, če ne bo prišlo do večjih strukturnih neskladij v gospo-

darskem razvoju ali do poslabšanja bivalnih razmer. V to skupino sodijo 

KS z večino prebivalstva celjske občine: poleg Celja še Medlog, Ostrožno, 

Škofja vas, Štore, Pod gradom in Vojnik (80% vsega preb. oziroma 52% 

nemestnega). Gre za območja, ki obkrožajo mesto. Poleg teh sodi v to 

skupino samo še KS Petrovče. V KS Medlog in Štore opozarjajo nekateri 

kazalci na možne negativne razvojne trende. V zadnjem desetletju je tu 

poleg prebivalstva stagniralo tudi število hiš, v Medlogu pa je pod-

povprečen še delež mladega prebivalstva (21,7%). V samih Štorah število 

prebivalcev sicer stagnira, upada pa v petih naseljih KS (41% preb., tri 
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imajo nadpovprečno socio-ekonomsko strukturo) in narašča le v Šentjanžu 

nad Štorami. V vseh ostalih KS je kljub stagnaciji števila prebivalcev 

naraščalo število hiš in stanovanj, še najmočneje na območju KS Ostrožno 

in Škofja vas. V sorazmerno veliki KS Vojnik imajo večja naselja v bližini 

Vojnika (Arclin, Višnja vas, Ivenca) nadpovprečno socio-ekonomsko sestavo, 

vendar v njih, tako kot v Vojniku, število prebivalcev stagnira, narašča pa 

v manjših vaseh na obrobju (Bezovica, Bovše, Gradišče, Želče). 

V naslednjo skupino sodijo KS, kjer še ni prišlo do uravnotežene 

(povprečne) socialne sestave (BII). V enem ali dveh kazalcih KS dosegajo 

ali presegajo povprečje za regijo, v enem ali dveh pa so podpovprečne. 

Tudi tu je sicer možen uravnotežen nadaljnji razvoj, vendar je položaj 

manj stabilen kot v prejšnji skupini. Nekateri dopolnilni kazalci že kažejo 

posamezne razvojne trende. Prvi skupini sta najbližji KS Ljubečna in Pol-

zela (v dveh kazalcih nadpovprečni (BIIa)), pozitivno dinamiko pa kaže 

povečanje števila hiš. To oziroma število stanovanj se je povečalo tudi v 

KS Frankolovo, Strmec (Celje), Vrhovo (Laško), Galicija in Griže (Žalec) ter 

Bočna (Mozirje). Nadpovprečen delež mladega prebivalstva v KS Frankolo-

vo, Strmec, Galicija in Bočna pa obeta tudi nadaljnji razvoj. Opozoriti pa 

je treba na notranjo heterogenost teh KS, ki je še posebno izrazita v KS 

Frankolovo in Strmec. Tu izstopata prav Frankolovo in Strmec z nad-

povprečno socio-ekonomsko sestavo, naraščanjem števila prebivalcev in vi-

sokim deležem mladega prebivalstva. V KS Dobrna, Rimske Toplice in 

Šešče pa stagnira tudi število hiš. Naselji Dobrna in Rimske Toplice imata 

nadpovprečno socio-ekonomsko sestavo prebivalstva, vendar tudi tu število 

prebivalcev stagnira, narašča pa v nekaj manjših vaseh v njunem zaledju. 

V tretji skupini so KS s podpovprečno socio-ekonomsko sestavo prebival-

stva (BIII), kar za nadaljnji razvoj pomeni še slabše izhodišče in večjo 

možnost, da se uravnotežen demografski razvoj zadnjega desetletja spre-

meni v negativnega. V KS Rečica, Svibno (Laško), Trnava, Tabor, Andraž 

(Žalec), Gornji grad, Ljubno, Solčava in Luče (Mozirje) je kljub stagnaciji 

prebivalstva naraščalo število hiš in stanovanj, kar le kaže na vsaj mini-

malno razvojno dinamiko. Med naselji izstopajo Luče, kjer je socio-

ekonomska sestava prebivalstva nadpovprečna, vendar število prebivalcev 

stagnira. V KS Trnava izstopa po socio-ekonomskih kazalcih Šentrupert, a 

tudi tu število prebivalcev stagnira. Razvojni dejavniki so torej dokaj šibki 

in segajo večinoma le v posamezna naselja. 

V še nekoliko slabšem položaju so KS Svetina, Svibno, Vrh nad Laškim, 

Vransko in Šmartno ob Dreti, kjer stagnira tudi število hiš in stanovanj. 
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Izstopa KS Svetina (Celje) z nadpovprečnim deležem mladega prebivalstva, 

zlasti v sami Svetini. Med naselji izstopa Vransko, ki po socio-ekonomski 

sestavi prebivalstva presega regijsko povprečje, vendar v njem število pre-

bivalcev stagnira, tako kot v okoliških naseljih, ki imajo večinoma pod-

povprečno strukturo. 

Krajevne skupnosti z rastjo števila prebivalcev (CI, CII, CIII) 

To so krajevne skupnosti z naj intenzivnejšim razvojem v zadnjem de-

setletju, ki se kaže tudi v fizični rasti naselij. Tudi med njimi obstajajo 

razlike v razvojni stopnji, ki opozarjajo na različno dinamiko in predvsem 

na različne razvojne probleme v bodoče. Število prebivalcev se je povečalo 

samo v treh KS z nadpovprečno socialno sestavo prebivalcev (CI). To so 

KS Žalec in Gotovije v žalski občini in Laško v laški. V celjski in mozir-

ski občini krajevnih skupnosti s temi značilnostmi ni. Opozoriti pa mora-

mo na razlike med žalskima in laško KS. Žalec in Gotovlje izstopata z 

nadpovprečnim deležem mladega prebivalstva (30,5 oz. 31,1%, v Sloveniji 

27,9), pri Gotovljah pa sorazmerno visok delež stanovanj, zgrajenih pred 

letom 1918 (31,8%) in nizek tistih, zgrajenih po 1981 (8,3%) opozarja, da 

bo fizična rast (ali vsaj potrebe oz. zahteve zanjo) zaradi ugodnih de-

mografskih razmer večja v naslednjem obdobju. Laška KS poleg samega 

mesta obsega še 13 manjših naselij. Med njimi se v skupino CI poleg 

Laškega uvrščajo le še Jagoče (144 prebivalcev), 4 naselja so po socio-

ekonomskih kazalcih v tretji - podpovprečni skupini, v šestih pa je število 

prebivalcev po letu 1981 upadalo. Gre torej za intenzivnejši razvoj pred-

vsem mesta in to še vedno na račun širše podeželske okolice. 

KS Radeče in Prebold sta tej skupini najbližji, saj v socialni sestavi 

zaostajata le v enem kazalcu (CIIa). Tudi med njima ostajajo podobne 

razlike kot med prejšnjima žalskima in laško KS: v radeški rastejo pred-

vsem Radeče in Njivice, ki imata nadpovprečno socio-ekonomsko sestavo, v 

Preboldu pa poteka razvoj enakomerneje. 

KS Gomilsko, Šempeter, Vinska gora, Liboje, Braslovče in Letuš v žalski 

in Nazarje v mozirski občini dosegajo povprečje v socio-ekonomski sestavi 

le z enim kazalcem (CII). Razen KS Liboje, ki je nadpovprečna glede 

deleža kmečkega prebivalstva, dosegajo ostale povprečje v izobrazbeni 

strukturi. Delež kmečkega prebivalstva se giblje med 10 in 15%. Ugotovljen 

intenzivnejši razvoj pa ne velja za vsa naselja znotraj krajevnih skupnosti. 

Izstopajo predvsem večja naselja (sedeži KS, razen v braslovški), med os-

talimi naselji pa obstajajo razlike tako v socio-ekonomski sestavi kot v 
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gibanju števila prebivalcev. V braslovški izstopa Parižlje z največjim poras-

tom števila prebivalcev in z visokim deležem mladega prebivalstva. Kljub 

temu so to KS z ugodnimi demografskimi kazalci, kar je morda tudi zago-

tovilo nadaljnjega razvoja in postopnega uravnoteženja socio-ekonomske 

sestave prebivalstva. Kot kažejo podatki, pa bo razvoj v prvi fazi inten-

zivnejši le v nekaterih naseljih. 

V tretjo skupino so uvrščene KS, ki so glede na upoštevane kazalce pod-

povprečno razvite (CIII). Naraščanje števila prebivalcev pa lahko pomeni, 

da se je pokazala neka razvojna možnost oziroma potencial, ki zagotavlja 

razvoj (lahko samo ustrezne bivalne razmere) in ohranja ali celo privlači 

prebivalce. To so KS Šmartno v celjski občini, Jagnjenica v laški, Vrbje in 

Ponikva v žalski in Mozirje v mozirski. Narašča tudi število hiš ali stano-

vanj, razen v Vrbju pa je delež mladega prebivalstva nadpovprečen. Med 

naselji izstopa le Mozirje z nizkim deležem kmečkega prebivalstva in nad-

povprečno izobrazbeno sestavo. Glede na to, da je občinsko upravno 

središče, je njegova dosežena razvojna stopnja (gledano seveda samo z 

upoštevanimi kazalci) prenizka, kar opozarja na prenizko gospodarsko 

podlago tega dela regije. 

Sklep 

Iz opisanih značilnosti sestave in gibanja prebivalstva lahko razberemo 

določen vzorec: socio-ekonomska sestava prebivalstva se slabša z oddalje-

nostjo od regijskega razvojnega središča. Mestu bližje KS imajo v celoti 

nadpovprečno ali povprečno sestavo, medtem ko z oddaljenostjo to dosega-

jo le centralni kraji. Gibanje števila prebivalcev in hiš v zadnjem desetletju 

ni sorazmerno vezano na socio-ekonomsko sestavo. Ugotavljamo lahko celo, 

da ob doseženi določeni sestavi prebivalstva število ne raste več in se rast 

prenese na sosednja, večinoma manjša naselja. To pa velja le, če je raz-

vojni potencial dovolj močan (velikost in funkcija centralnega kraja, vpliv 

sosednjega centra, npr. Vojnik, deloma Dobrna), sicer pa število prebival-

cev stagnira tako v sorazmerno razvitem naselju kot KS v celoti (npr. 

Vransko). 

Kot slabše razvita in razvojno ogrožena naselja lahko označimo naselja 

skupine AIII. Najmanj takih naselij je v celjski občini (12) in v njih živi le 

1,3% občinskega prebivalstva. Tudi v celotno III. (podpovprečno) skupino 

sodi le 21 (od 116) in v njih živita 2% prebivalstva. Se pa v tej občini 

kot razvojno negativna pokaže druga skupina naselij - Al, kjer število pre-
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bivalcev kljub nadpovprečni socio-ekonomski sestavi upada, delež mladega 

prebivalstva pa je podpovprečen. V takih naseljih živi v celjski občini 7,9% 

občinskega prebivalstva. Nekoliko poenostavljeno lahko za to občino 

rečemo, da so za nadaljnji razvoj bolj potrebni razvojno-regulacijski kot 

pospeševalni ukrepi. Za celjsko občino še velja, da tako kot v mestu, 

število prebivalcev praviloma stagnira v večjih naseljih, narašča pa v 

manjših, kar kažejo tudi izračunane povprečne velikosti: 269 za naselja, 

kjer število prebivalcev stagnira (v njih živi 38% nemestnega prebivalstva) 

in 178 za naselja s pozitivno demografsko dinamiko (v njih živi 29% 

podeželskega prebivalstva). Razvojna dinamika se je iz mesta in drugih 

večjih krajev preselila v manjša naselja in vasi. Tako je delež kmečkega 

prebivalstva v naseljih, kjer število prebivalcev narašča celo nekoliko višji 

kot v tistih, kjer to pada (8,8 : 8,6). 

V ostalih treh občinah je razvojno ogroženih (AIII) več naselij in območij 

kot v celjski. V občini Mozirje je 14 takih naselij in v njih živi 14,3% 

vseh prebivalcev. V laški občini je takih naselij 31 s skupno 2553 prebi-

valci (13,4%), v žalski pa 15 naselij s 4,3% občinskega prebivalstva. V 

mozirski in laški občini živi približno enako število prebivalcev v najslabše 

razvitih naseljih, vendar je v laški razdrobljenost poselitve precej večja, 

kar je za nadaljnji razvoj oziroma za njegovo pospeševanje še toliko 

neugodnejše. Med naselji celotne III. skupine je v laški občini najnižji 

delež tistih, kjer število prebivalcev raste (14,8%), v žalski je takih 27,9%, 

v mozirski pa 28,2%. 

V občinah Laško, Mozirje in Žalec je število prebivalstva raslo predvsem v 

občinskih središčih in večjih naseljih. V naseljih z rastjo števila prebival-

stva je živelo v laški občini 42,3% prebivalcev, v mozirski 50,9% in v 

žalski 53,2% prebivalcev. V naseljih z zmanjševanjem števila prebivalcev pa 

je živelo v laški občini 24,9% prebivalcev, v mozirski 18,4% in v žalski 

10,1%. Zopet je v najneugodnejšem položaju občina Laško. Občina Laško 

je po obravnavanih socio-ekonomskih kazalcih razvitejša od mozirske in 

ima tudi večje in močnejše občinsko središče, vendar je, vsaj kot kažejo 

uporabljeni podatki, regionalno slabše, predvsem pa neenakomerno razvita. 

Razloge moramo verjetno iskati v dejavniku, ki ga v razpravi nismo 

upoštevali: v naravno-geografskih značilnostih (predvsem reliefu) in s tem 

povezanim poselitvenim vzorcem (že omenjena večja razdrobljenost v laški 

občini). 
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Regionalni razvoj delovnih mest v Savinjski 
(Marjan RAVBAR4) 

Šestdeseta, sedemdeseta ter prvo polovico osemdesetih let označujejo kon-

centracija prebivalstva in delovnih mest v mestih ter praznenje podeželja5. 

Urbanizacija in industrializacija sta tako postopoma oblikovali dvoje ob-

močij s povsem specifičnimi razvojnimi problemi. 

Proti koncu preteklega desetletja se je v večjem delu Slovenije pojavil 

močan relativni - ponekod pa tudi že absolutni - padec prebivalstva in de-

lovnih mest v mestih. Poleg tega se je okoli vseh slovenskih mest izobli-

koval večji ali manjši obroč naselij, ki doživljajo velike fiziognomske in 

strukturne spremembe. Spreminja se jim tudi funkcija v omrežju naselij 

(Ravbar, 1992). Pojav novejših - sodobnih - prerazporeditev prebivalstva v 

populacijski geografiji najpogosteje poimenujemo kot "suburbanizacijo", s 

perspektivnega vidika pa tudi kot "counter urbanizacijo" (Berry, 1976). Z 

vidika gospodarsko-geografskih opazovanj pa ta pojav lahko označimo tudi 

kot "nemetropolitansko industrializacijo" (Lonsdale-Seyler, 1979). Prav zato 

"polarizacijske teorije" v stvarnosti komajda še zdržijo, pač pa neoklasični 

"difuzijski" nastavki dobivajo nove vzvode. Razvoj poselitve skupaj z re-

gionalnim razvojem delovnih mest v obmestjih in na podeželju nasploh bo 

po predvidevanjih ena od osrednjih tem regionalnogeografskih raziskav in 

politike regionalnega razvoja devetdesetih let v Sloveniji. 

V tem podpoglavju želimo na primeru celjske mestne aglomeracije, ki ob-

sega pokrajino ob Savinji - omejeno z občinami Mozirje, Žalec, Celje in 

Laško - analizirati sodobni razvoj zaposlenosti z vidika spreminjanja struk-

ture delovnih mest ter na ta način posredno osvetliti regionalnogeografske 

spremembe v poseljenosti celjske aglomeracije6. Obravnavano območje ob-

^ Dr., raziskovalec - direktor Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani, Trg francoske 

revolucije 7, Ljubljana; 

^ V tem obdobju je politika skladnega regionalnega razvoja v Sloveniji želela za 

vsako ceno inducirati "difuzijske tokove" na podeželje s pomočjo različnih 

reglonalnopolitičnih ali "izenačitvenih" mehanizmov. Čeprav so v regionalnem planiranju 

že dolgo znane sektorske in prostorske determinante "razvojnih polov", so se tudi v 

Sloveniji prav kmalu - kljub nespornim uspehom takšne politike - pokazali očitni 

odkloni teh konceptov ne le v praksi in na instrumentalni ravni, marveč tudi v 

teoretskih in metodloških koncepcijah; 

Pri tem smo se opirali le na podatke popisa 1991 in na ta način zavestno 

zanemarih vse akutnejši problem brezposelnih delavcev, ki jih je bilo v februarju 1993 
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sega 133.622,30 ha, kar predstavlja 6,6% slovenskega ozemlja. V njem je 

ob popisu 1991 v 389 naseljih prebivalo 139.623 prebivalcev. Med njimi je 

bilo 64.988 zaposlenih (47%), od tega 13% v primarnem sektorju, 44% v 

sekundarnem, 20% v terciarnem in 26% v kvartarnih dejavnostih. Delež 

mestnega prebivalstva v celotnem analiziranem območju ni presegel niti 

tretjine (31,4%), kljub temu pa je gostota prebivalstva za slovenske raz-

mere nekoliko nadpovprečna. 

Pregled razvoja zaposlenosti v zadnjem desetletju 

Naš pregled začenjamo z obdobjem, ko je Slovenija in z njo tudi ta del 

Savinjske dosegla polno zaposlenost svojega prebivalstva in je bila stopnja 

rasti zaposlenosti še sredi osemdesetih let med najvišjimi v Evropi in na 

svetu (delež zaposlenih od vseh aktivnih prebivalcev je leta 1981 znašal 

83%, oziroma 42% v skupnem številu prebivalcev). V celjski občini je ta 

delež znašal 43%, v laški 44% ter mozirski in žalski po 47% od skupnega 

števila prebivalcev. Tudi mesta ob Savinji so bila, tako kot vsa slovenska 

mesta, tedaj v razmerah enostranske gospodarske usmerjenosti v indu-

strijo, nedvomno središča gospodarskega življenja. V njih se je še do 

nedavna ustvarjalo več kot štiri petine družbenega proizvoda7. Število de-

lovnih mest v mestih pa je praviloma močno presegalo število aktivnega 

prebivalstva kar je sprožalo obsežne dnevne migracije delavcev. Čas go-

spodarske recesije pa je poleg zmanjšanja zaposlenosti za slabo desetino (v 

obdobju 1981-1991) in opazne brezposelnosti, sprožil še vrsto premikov v 

strukturi zaposlenosti. Medtem ko je bila do leta 1986 še zaznavna - sicer 

neznatna rast zaposlovanja v vseh štirih občinah in v vseh dejavnostih, pa 

beležimo po tem letu splošen upad zaposlenosti za skoraj petino. Najvišji 

padec je v celjski in žalski občini. Edina dejavnost, ki v obeh obdobjih 

beleži nadpovprečno rast je obrt. V celjski in žalski občini se je število 

zaposlenih na račun zasebnih obratovalnic po podatkih republiške statis-

tične službe podvojilo (tabela 66 in slika 61). Delež zaposlenih v obrti in 

privatnih obratovalnicah se je v zadnjem desetletju (od 1981-91) na Sa-

vinjskem povzpel od 3% na 5%. Pri čemer velja poudariti, da je ta delež 

v vseh štirih občinah že 7795 ali 8,3% vseh zaposlenih in katerih število se še 
povečuje. 

<7 
Ocena Zavoda R Slovenije za družbeno planiranje iz leta 1990. Glej Dokumentacijo k 

Analizi razvojnih možnosti Republike Slovenije (ocena velja za območje celotne 

republike); 

^ V Celju znaša količnik med številom delovnih mest in številom prebivalcev 0,91, v 

Žalcu 0,76, v Laškem 0,73 ter Mozirju le 0,31 (zaradi pomembnga deleža zaposlenih v 

sosednjih Nazarjih). 
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do leta 1986 stagniral. Delež zaposlenih se je v celjski in mozirski občini 

podvojil, v laški potrojil, v žalski pa povečal od petih na osem odstotkov. 

SKUPAJ 1986/ GOSPOD ARSTVO NEGOSPO DARSTVO OBRT 1986/ 

1981/86 1991 1981/86 1986/91 1981/86 1986/91 1981/86 1991 

CELJE 103% 84% 101% 99% 109% 92% 131% 186% 

LAŠKO 112% 92% 113% 91% 106% 90% 125% 212% 

MOZIR. 110% 97% 111% 95% 104% 90% 174% 117% 

ŽALEC 113% 87% 114% 84% 114% 95% 138% 119% 

vir: Zavod R Slovenije za statistiko, Statistični letopisi 

Tabela 66: Indeks gibanja zaposlenosti v gospodarstvu, negospodarstvu in 

obrti v obdobju 1981/86 in 1986/91 po občinah 

Slika 61: Gibanje zaposlenosti v gospodarstvu, negospodarstvu in zasebnih 

dejavnostih med leti 1986 in 1991 na Savinjskem 

Večina družbenih geografov pri ekonomsko-geografski analizi zaposlenosti 

opira svoje proučitve na strukturo aktivnega prebivalstva po dejavnostih, 

bodisi po naselju dela9, bodisi po domicilnem principu10. Pri tem upo-

kar z drugimi besedami tudi pomeni število delovnih mest, kot nam jih podajajo 

popisni podatki: "aktivni po dejavnostih po kraju dela"; 
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rabljajo različne metodološke pristope, ki se med seboj razlikujejo pred-

vsem glede na načine analiziranja. Med številnimi možnostmi, kako opre-

deliti gospodarsko vlogo delovnih mest, njen vpliv na okolico in regionalni 

razvoj nasploh, smo se odločili za pogosto uporabljeno metodo členitve 

števila zaposlenih in delovnih mest v mestih, obmestjih11 oz. suburbanizi-

ranih območjih in na ostalem podeželju po sektorjih dejavnosti. 

V Savinjski je bilo leta 1991, kot je že bilo omenjeno, 64.988 delovnih 

mest. Od tega jih je bila v samih mestih razporejena dobra polovica 

(54,8%), kar je manj kot je povprečje v Sloveniji, kjer je več kot tri 

četrtine delovnih mest v samih mestih. Za proučevano območje je torej 

značilna nadpovprečna stopnja disperzije delovnih mest tudi izven mest, 

kot posledica historično pogojene industrializacije pokrajine. Nadpovprečna 

koncentracija delovnih mest, ki je nad republiškim povprečjem je le v 

Celju - dobre štiri petine (81,5%). Pred petimi leti pa je ta znašala celo 

devet desetin (92,7%). 

Na območju občin ob Savinji je za okroglo 4% več delovnih mest od 

števila aktivnih prebivalcev, ki opravljajo poklic, kar pomeni znatne dnevne 

migracije delovne sile v osrednjo celjsko mestno aglomeracijo iz območij, 

ki presegajo območje našega preučevanja. Med obravnavanimi občinami iz-

kazuje presežek le Celjska in to za dobro četrtino (količnik med številom 

delovnih mest in aktivnim prebivalstvom, ki opravlja poklic je 1,28). Vse 

druge občine na ravni svoje občine izkazujejo primanjkljaj. Največji je v 

žalski občini (količnik 0,81), kar zaradi bližine Celja ni presenetljivo. Nato 

sledi laška občina (0,86) in nazadnje mozirska (0,92). Naslednja značilnost 

regionalne razporeditve delovnih mest je v tem, da vsa obravnavana mesta 

izkazujejo izraziti višek delovnih mest nasproti podeželju. Najvišji je zopet 

pri Celju, kjer je dve tretjini več delovnih mest od števila zaposlenih, sle-

dita Žalec s 44-odstotnim presežkom in Laško z 31-odstotnim presežkom. 

kar pomeni število zaposlenih kot nam jih podajajo statistični podatki: "aktivni, ki 

opravljajo poklic"; 

H Obmestje nam v pričujoči raziskavi pomeni gosto poseljeno območje intenzivnih 

stikov med mestom in podeželjem in je hkrati tudi območje intenzivnih sprememb v 

demografski, zaposlitveni in socialni sestavi prebivalstva. K obmestju prištevamo bolj 

ali manj zaključena območja, na katere se vežejo centrifugalni in/ali centripetalni 

populacijski tokovi med mesti in podeželjem. Najintenzivnejše povezave so zaradi 

prostorskih razlik med krajem zaposlitve, ki je povečini v mestu, in krajem bivanja. 

Zaradi specifičnih funkcij in svojske razporeditve izrabe površin (kjer tudi proizvodnja 

hrane ni zanemarljiva) pomenijo vmesni člen med mesti in podeželjem. Z naraščajočo 

suburbanizacijo se obmestja postopno širijo in dobivajo v prostoru nove razsežnosti. 
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Naslednjo prostorsko kategorijo predstavljajo suburbanizirana obmestja, ki 

pa že izkazujejo znatnejši primanjkljaj delovnih mest v primerjavi z aktiv-

nim prebivalstvom. Le-ta znaša od 21% v žalski občini do 28% v 

mozirski. Še bolj drastično se prikažejo razlike v koncentraciji delovnih 

mest, če uporabimo kazalce gostote delovnih mest na enoto površine. 

Najvišja je v Žalcu in znaša 22,7 delovnih mest na hektar, v Celju in 

Laškem pa 13,3 oz. 14,1 in je nad slovenskim povprečjem (ki je 11,7). V 

suburbaniziranih območjih celjskega obmestja znaša le 0,2 delovnega me-

sta/ha, laškega 0,4, mozirskega 1,1, in žalskega 0,9 (republiško povprečje 

je 0,4). 

Obmestja mest v Savinjski dolini imajo le za spoznanje manjši primanj-

kljaj delovnih mest od ostalega podeželja. Količniki, ki označujejo primanj-

kljaj delovnih mest se gibljejo od 0,36 pri celjskem podeželju do 0,55 pri 

žalskem in 0,58 pri mozirskem. S tem se potrjuje teza, da je 

(ne)prisotnost delovnih mest pogoj za oblikovanje bodisi depopulacijskih 

bodisi suburbanizacijskih con le v primeru, če so le-ta v zmernem radiju 

(npr. do 30') dnevne dostopnosti na delo. 

Če je politika regionalnega razvoja podpirala koncentracijo delovnih mest 

in so lokacijski pogoji v polpreteklih razmerah zaposlovanja v pretežno in-

dustrijskih obratih in "družbeni infrastrukturi" pogojevali zaposlovanje 

skoraj izključno v mestih, potem so nove oblike "samozaposlovanja" loka-

cijske pogoje močno spremenile. "Drobna obrt" se v pogojih "potrošniške 

družbe" namešča praviloma v urbaniziranih in gosteje naseljenih območjih 

z ugodno dostopnostjo do urbanih središč, kar tudi ustreza načelom 

sodobne postindustrijske družbe. Na ta način lahko smatramo nastajanje 

tega "tipa" razvoja delovnih mest kot odgovor na oblikovanje trga 

"lastništva" v zemljiški politiki in prav tako kot odgovor na spremembe v 

ponudbi in povpraševanju. Takšen tok pa brez dvoma vodi proti novi bolj 

uravnoteženi distribuciji delovnih mest in stanovanj. Obrtne - oskrbne 

dejavnosti prevzemajo vlogo "urbane armature" (Cosinschi - Cunha, 1988). 

Tako se je indeks rasti števila delovnih mest na podeželju v času med 

1986-91 povzpel na 158% ob tem, da prebivalstvo še vedno rahlo upada. 

V obmestjih Celja, Žalca, Laškega in Mozirja, kjer prebivalstvo še vedno 

nadpovprečno narašča, se je število delovnih mest prav tako povečalo za 

1.5%. V mestih pa je število delovnih mest upadlo zaradi znanih razlogov 

za 2%, pri čemer je naj intenzivnejši padec zopet v Celju in Žalcu, medtem 

ko v Laškem in Mozirju skupno število delovnih mest še vedno za 

spoznanje narašča. 
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V obmestjih, kjer je prebivalo več kot polovica prebivalcev (52,1%) je bilo 

skoraj dve petini delovnih mest (37,1%). Povprečje za obmestja R Slovenije 

je le 17,6%. Na ravni državnega povprečja so bila le obmestja v okolici 

Celja (kjer je za 40,1% prebivalstva bilo na "razpolago" 16,3% delovnih 

mest), medtem ko je bil razvoj delovnih mest v ostalih obmestjih bolj 

uravnotežen napram tam bivajočemu prebivalstvu - še najbolj v žalski 

občini. Povsod v širšem gravitacijskem zaledju Celja so se hkrati, kot 

"antipod" občinskim centrom, razvijala močna zaposlitvena središča: Dobrna 

(384)12, Gornji Grad (404), Ljubno (509), Nazarje (2504), Petrovče (441), 

Polzela (1912), Prebold (1522), Radeče (1222), Rimske Toplice (341), 

Spodnja Rečica (611), Šempeter v Savinjski dolini (1422), Štore (2877), 

Vojnik (452), Vransko (401), Zidani Most (580), itd. Z izjemo Dobrne, 

Rimskih Toplic in Zidanega mosta v vseh teh naseljih prevladujejo delovna 

mesta v industriji. Gornji primeri so "kondenzacijska jedra", ki predstavlja-

jo razvojne nastavke za preobrazbo bližnje okolice. Zaposlitvena središča 

so eden izmed pomembnejših sooblikovalcev suburbanizacije. 

primar sekundar terciar kvartar SKUPAJ 

mesta in % d.m. 2% 37% 20% 20% 81% 

pred - % zap. 1% 21% 17% 18% 51% 

mestja količnik 2.0 1.76 1.18 Ld± 1.59 

suburban. % d.m. 5% 18% 2% 5% 30% 

obmestja % zap. 5% 17% 8% 9% 36% 

količnik 1.0 1.06 0,25 0,55 0,83 

ostalo % d.m. 16% 10% 4% 2% 32% 

podeželje % zap. 16% 23% 9% 9% 55% 

količnik 1.0 0,43 0,44 0,22 0,58 

SKUPAJ % d.m. 6% 22% 8% 9% 47% 

% zap. 6% 20% 9% 12% 45% 

količnik 1.0 U . 0,89 0,75 1.04 

Tabela 67: Struktura delovnih mest (d.m.) in zaposlenosti (zap.) na 

Savinjskem po sektorjih dejavnosti v mestih in obmestjih ter 

ostalem podeželju leta 1991 

12 Število delovnih mest leta 1991. 
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Na vsem ostalem podeželju, kjer je prebivala šestina prebivalstva Savinjske, 

je bila le dvanajstina delovnih mest in tudi tu je proučevana pokrajina 

odstopala od slovenskega povprečja, kjer je bilo le 5% delovnih mest. 

Gornja tabela ima namen osvetliti razmerja med številom delovnih mest in 

številom aktivnih zaposlenih in na ta način opozoriti na (ne)uravnoteženost 

"zaposlitvenih bilanc" med mesti in podeželsko okolico. Analize kažejo, da 

je razprostranjenost industrijskih delovnih mest enakomernejša od terci-

arnih in kvartarnih dejavnosti. Na splošno je izrazitejši primanjkljaj de-

lovnih mest na podeželju, iz katerega približno polovica delavcev dnevno 

potuje na delo v industrijska središča. Preseneča pa, da obmestja izkazu-

jejo izrazit primanjkljaj delovnih mest v terciarnih dejavnostih. Storitvene 

dejavnosti, kot so trgovina, obrt, ipd. so bile še leta 1991 v obmestjih 

očitno zaradi bližine mestnih "uslug" še ne dovolj zanimiva "ponudba" v 

"ruralno-urbanem" okolju. Dejavnosti kot npr. osnovno šolstvo, varstvo 

predšolskih otrok ipd., so se bolj približale bivanjskim območjem, medtem 

ko večina ostalega aktivnega prebivalstva še vedno dnevno migrira proti 

"industrijskim" zaposlitvenim središčem. V obravnavanih občinah ni 

izrazitejših odstopanj. Okvirno velja, da je bil primanjkljaj delovnih mest v 

terciarnih in kvartarnih dejavnostih glede na "potencial aktivnega prebival-

stva" v suburbaniziranih obmestjih za polovico, na ostalem podeželju pa za 

štiri petine. 

Socialnogeografska preobrazba Savinjske pod vplivom sodobnih 

sprememb 

Spremembe gospodarskega razvoja, ki jih oblikuje razvoj delovnih mest in 

z njimi povezane strukturne spremembe v začetku devetdesetih let vodijo 

ne le znotraj mest, marveč znotraj celotne celjske aglomeracije do preraz-

poreditev v prebivalstvu. Istočasno prihaja do sprememb v funkcijah pod-

jetij (lastništvo) in tudi do funkcionalnih sprememb v funkcioniranju samih 

urbanih aglomeracij. Z družbenim razvojem se menja tudi značaj urbani-

zacije. Globalne civilizacijske in tehnološke spremembe druge polovice 

dvajsetega stoletja imajo svoj odsev v spremenjenem vrednotenju delovnih 

mest, načinu življenja in hkrati tudi v sistemu poselitve. Klasični lokacijski 

faktorji, ki so bili še do nedavna odločujoči pri nameščanju človeških bi-

vališč stopajo v ozadje, oziroma dobivajo nove vzgibe. Spremembe v zapos-

litveni in socialnogeografski strukturi prebivalstva, odločilno spreminjajo 

tudi motivacijo ljudi, ko se odločajo o bivalnih razmerah, ki jim jih nudi-

jo bodisi mesta bodisi bližnja obmestna naselja. Nove življenjske razmere 

podpirajo disperzijo poselitve. Pogojujejo jih spremembe v sistemu vrednot 
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med mestom in podeželjem. Rast prebivalstva v obmestjih, povezana s 

spremembo strukture gospodinjstev in spremenjenih bivanjskih navad, je 

najpomembnejše pomensko gibalo te preobrazbe. Spremembe gospodarske 

strukture, ki tudi v celjski aglomeraciji prehaja od industrializacijske k 

terciarni, prav tako podpira suburbanizacijo. Prometna sredstva, predvsem 

avtomobilizem, so dokončno pripomogla k disperziji prebivalstva v 

"plasteh" okrog mest. Poimenovali bi jo lahko tudi kot "pokrajino razbli-

njene poselitve". Obmestna naselja imajo še praviloma fiziognomijo 

kmečkih naselij. Vanje se poleg stanovanj nekmetov "vrivajo" tudi 

"neoklasične" dejavnosti. Takšna naselja lahko označimo tudi kot naselja, 

ki nimajo ne mestnega značaja ne urbane fiziognomije, pač pa ljudje žive 

na način, ki je podoben mestnemu. Nova družbena merila, spremenjene 

bivanjske razmere, drugačne prometne razmere (in komunikacijske teh-

nologije nasploh) vodijo k novim oblikam poselitve, k "pornestenju" in na 

ta način prispevajo k razvoju suburbanizacije. Povezanost pospešuje dnevna 

migracija delovne sile, oskrbni tokovi in tudi selitvena mobilnost prebival-

stva. Suburbanizacija zato ne pomeni le ekspanzije mesta v neposredno 

okolico (takšne oblike procesov so poznane že iz zgodnejših faz urbani-

zacije), marveč razvoj delovnih mest, čigar poudarek je na oskrbno-

poslovnih dejavnostih sproža selektivne selitve prebivalcev iz mest, le-te pa 

pospešujejo dodatno, bolj kompleksno preobrazbo novih poselitvenih struk-

tur. Posamezni primeri tudi v Savinjski kažejo, da so različni razvojni tipi 

obmestnih območij poleg razvoja delovnih mest odvisni še od lege, relief-

nih značilnosti, prometne infrastrukture, cene zemljišča, konjukturnih faz 

in/ali stopnje (ne)liberalizacije urbanistične (ne)regulative. Značilnost subur-

banizacije je predvsem v tem, da se razprostira na nekdaj ruralnih ob-

močjih. Definiramo jo kot širjenje sodobnih naselij z manjšo gostoto 

poselitve v vplivnem območju mest. Tudi prostorska organizacija naselbin-

skih sistemov se popolnoma razlikuje od kakršnegakoli tradicionalnega 

predmestja. Suburbanizirana območja istočasno ustvarjajo diskontinuiteto v 

podeželskem naselbinskem tkivu z gradnjo za ta območja netipičnih stano-

vanjskih objektov. Po ocenah se le-te oblikujejo v okolici mest v oddalje-

nosti 10 do 15 km od mestnih središč. Pojav je poleg gradnje zasebnih 

hiš ozko povezan še z gradnjo stanovanjskih objektov s pripadajočimi 

poslovnimi ali obrtno-proizvodnimi prostori. 

Na samem podeželju pa se v sodobnosti oblikuje več različnih tipov, ki 

imajo svoj odraz v pokrajini in načinu življenja. Na eni strani razlikujemo 

koncentracijo prebivalstva in zgoščevanje ekonomskih aktivnosti. Prebival-

stvo v njih živi način življenja, ki postaja identičen mestno naravnanemu. 

Na drugi strani pa razlikujemo dekoncentracijo prebivalstva in razkroj 
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klasičnih ekonomskih gibal agrarne pokrajine. Prebivalstvo živi način 

življenja, ki ostaja podoben klasičnemu agrarnemu. 

Znotraj območij koncentracije prebivalstva se zelo jasno nakazujejo nasled-

nje podskupine območij: 

• suburbanizirana območja v zaledju mest s težiščem po hkratni (mešani) 

porabi stanovanjskih - naselitvenih in uslužnostno-proizvodno-poslovnih 

površin, kar z drugimi besedami pomeni povečevanje "obremenitev" 

pokrajine; 

• suburbanizirana območja v zaledju mest z izrazito izraženimi zahtevami 

po rekreacijskih površinah; 

• suburbanizirana območja v zaledju mest s težiščem po porabi proizvod-

nih - industrijskih - površin; 

Območja koncentracije gospodarskih aktivnosti in socialnogeografskih -

strukturnih sprememb zajemajo v celjski občini že več kot polovico 

občinskega površja in prav tolikšen delež naselij. V laški in žalski občini 

zavzemajo dobro četrtino površja in dve petini naselij. Le v mozirski 

občini obsegajo slabo desetino površja, toda več kot polovico naselij. Gos-

tote poseljenosti - z vsemi relevantnimi problemi v Savinjski dolini prese-

gajo 350 preb./km2, kar hkrati že pomeni poziv k zavestnejšemu usmer-

janju obmestnih in suburbaniziranih območij in tudi "alarm" za t.i. 

"zdržljivo" okolje. 

Razmestitev osnovne zdravstvene mreže - primer 
organizacije prostora z vidika javnih služb 
(Ivo PIRY13) 

Organizacija prostora predstavlja zunanji izraz številnih podsistemov, ki 

temeljijo na različnih lokacijskih dejavnikih za posamezne človekove 

dejavnosti v pokrajini. Struktura oz. organizacija prostora se kaže tako v 

razmestitvi naselij, kot v pojavu zaključenih funkcionalnih območij in nji-

hovi hierarhiji. Je torej izraz iskanja prostorske učinkovitosti, pri kateri je 

v ospredju doseganje visoke stopnje povezanosti posameznih lokacij v 

okviru poselitvenega sistema, izhajajoč pri tem iz stopnje gospodarske raz-

vitosti posameznega območja oziroma družbe ter upoštevanja načel socialne 

enakosti. Prostorska organizacija neke družbe se najjasneje izraža v raz-

mestitvi javnih služb kot so šolstvo, zdravstvo in uprava. Razmestitev teh 

19 Dipl. geogr., Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Gregorčičeva 25, Ljubljana 
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dejavnosti izhaja predvsem iz razmestitve prebivalstva, upoštevajoč pri tem 

ekonomske vidike racionalnosti in učinkovitosti poslovanja posameznega 

značilnega področja dejavnosti- V obdobju socialističnega družbenega 

sistema so bili ti vidiki manj pomembni, saj je prevladovalo načelo social-

ne enakopravnosti, čemur so bile prilagojene tudi organizacijske oblike, ki 

so bile naslonjene na osnovno organizacijsko strukturo države, ki so jo 

predstavljale občine. Z uvajanjem tržnih zakonitosti tudi na področje 

javnih služb, se hkrati s pripravami na uvedbo novega sistema teritorialno 

upravne členitve Slovenije, ki bo rezultat nove organizacije državne uprave 

in porajanja nove lokalne samouprave, pojavljajo številna vprašanja o op-

timalnosti oziroma racionalnosti obstoječe organizacije javnih služb. Ker se 

v sedanjem trenutku ponujajo najrazličnejše organizacijske oblike na po-

dročju zdravstvenih storitev, smo skušali na primeru navedene dejavnosti 

ponazoriti enega od možnih vidikov načrtovanja zdravstvene mreže ter 

njene organiziranosti na primeru obravnavanih občin Savinjske. 

Analizirali smo dostopnost obstoječe zdravstvene mreže s pomočjo podat-

kov Registra organizacij in skupnosti, ki omogoča natančno lociranje 

posameznih zdravstvenih ustanov. Pri tem smo se omejili na zdravstvene 

domove in splošne ambulante, ki omogočajo celoten spekter osnovnih 

zdravstvenih storitev, brez specialističnih posegov. Dostopnost do zdravstve-

nih storitev nismo ugotavljali glede na kvaliteto in obseg ponudbe, ker je 

ta glede na velikost populacije kvalitetno zagotovljena v regionalni 

bolnišnici v Celju. 

Naša analiza je bila usmerjena v ugotavljanje obsega populacije, ki se po-

tencialno veže na posamezni zdravstveni dom ali zdravstveno postajo. Za 

tovrstno analizo smo uporabili podatke o starostni sestavi prebivalstva kot 

je razvidna iz Centralnega registra prebivalstva, ki ga vodi Zavod RS za 

statistiko. Kot potencialno najzanimivejši del populacije, ki zahteva zaradi 

svoje otežene prostorske mobilnosti posebno pozornost, smo opredelili dve 

starostni skupini, v prvi so bili otroci v starosti do 14 let, v drugi 

skupini pa prebivalstvo starejše od 69 let. 

Dostopnost smo opredelili z izračunom matematičnih razdalj med centroidi 

posameznih naselij in naselij, v katerih so locirane obravnavane zdravstve-

ne ustanove, te pa smo korigirali s faktorjem za oceno dejanske razdalje 

(Pele, 1990). Določili smo tri ravni dostopnosti: najugodnejšo dostopnost v 

oddaljenosti do 2 km od sedeža zdravstvene ustanove, dobro dostopnost v 

oddaljenosti od 2 do 5 km, ter slabšo dostopnost z oddaljenostjo več kot 

5 km od sedeža zdravstvene ustanove, ki zagotavlja osnovno zdravstveno 
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oskrbo. Za navedene razdalje smo se odločili na podlagi analiz o koncen-
traciji prebivalstva na ravni osnovnih gravitacijskih območij, kot tudi 
predhodnih študij dostopnosti urbanih središč in kritične presoje različnih 
kriterijev dostopnosti za zdravstvene dejavnosti (Pogačnik, 1993). Poleg tega 
smo s takšnim pristopom izločili območja, kjer se potencialno prepletajo 
vplivna območja različnih sosednjih zdravstvenih ustanov, čeprav so le-ta 
dejansko mnogo bolj prepletena kot to prikazuje teoretični izračun na 
podlagi radialno določenih vplivnih območij. 

Rezultati analize kažejo na dokajšnje razlike med obravnavanimi občinami 
(slika 62), saj je v občini Laško kar 37% prebivalstva v pasu slabše 
dostopnosti, medtem ko je v celjski občini v enakem položaju samo 14,2% 
prebivalstva. Če predpostavimo, da naj bi v novih lokalnih skupnostih 
dostop do osnovnih zdravstvenih storitev zagotavljali v pasu polurne 
dostopnosti, potem nam podatki o deležih prebivalstva po posameznih ob-
močjih dostopnosti že nakazujejo odgovor o potrebnem zgoščevanju 
zdravniških storitev oz. njihovi drugačni organizaciji v tistih občinah, ki 
imajo višji delež prebivalstva v območju slabše dostopnosti. 

Vir: Zavod za statistiko, ROS 1989 

Slika 62: Dostopnost zdravstvenih uslug 
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Podobno sliko nam pokaže analiza za nekatere specifične starostne 

skupine. Večji delež mlajšega prebivalstva v bližini posameznih središč je 

praviloma nekoliko višji od povprečja za skupno število prebivalstva, delež 

ostarelega prebivalstva pa večji v slabše dostopnih območjih v vseh 

občinah obravnavanega območja. Takšno stanje je posledica starostne 

strukture prebivalstva, ki je v odmaknjenih in perifernih območjih 

posameznih občin praviloma slabša kot v bližini posameznih lokalnih 

središč, kar dokazuje tudi dokaj velik obseg demografsko ogroženih ob-

močij v tem delu Slovenije. Podroben pregled dostopnosti do zdravstvenih 

storitev po obravnavanih dveh starostnih skupinah, dajemo v naslednji 

tabeli, kjer smo z malimi črkami vpisali tudi kraje zunaj območja Savinj-

ske, ki potencialno pritegujejo prebivalstvo z obravnavanega območja 

(tabela 68). 

Prebivalci stari 

0-14 let 

Prebivalci stari 

nad 69 let 

Skupno število 

prebivalcev 

A B C A B C A B C 

CELJE 8330 434 224 4151 303 134 41537 2422 1239 

ŠTORE 636 444 139 330 287 79 3113 2389 591 

VOJNIK 396 929 847 258 484 424 2169 4613 3895 

Vitanje 39 630 15 294 180 2816 

Velenje 94 43 373 

Žalec 91 46 449 

Občina 

CELJE 

(v %) 

9362 

70,7 

1846 

13,9 

2025 

15,3 

4739 

69,2 

1089 

15,9 

1020 

14,9 

46819 

71,2 

9604 

14,6 

9363 

14,2 

Celje 72 29 273 

Dol pri Hr. 63 103 33 77 303 722 

LAŠKO 964 490 511 496 293 318 4694 2488 2488 

RADEČE 567 99 163 280 60 126 2589 511 839 

ZID. MOST 172 67 372 152 42 198 960 329 1808 

Pl. pri Sev. 36 107 23 88 181 612 

Šentjur 83 27 343 

Občina 

LAŠKO 

(v %) 

1703 

44,0 

755 

19,5 

1411 

36,5 

928 

41,4 

451 

20,1 

863 

38,5 

8243 

43,1 

3812 

19,9 

7085 

37,0 
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Prebivalci stari 

0-14 let 

Prebivalci stari 

nad 69 let 

Skupno število 

prebivalcev 

GOR. GRAD 218 120 300 96 79 203 917 564 1357 

LJUBNO 161 332 94 114 212 54 804 1645 449 

LUČE 127 91 212 110 78 134 740 463 1086 

MOZIRJE 445 '245 32 222 100 20 2177 1085 159 

NAZARJE 371 391 182 128 261 149 1514 1945 951 

Šoštanj 95 53 458 

Vransko 26 16 121 

Občina 

MOZIRJE 

(v %) 

1322 

38,4 

1179 

34,3 

941 

27,3 

670 

33,0 

730 

36,0 

629 

31,0 

6152 

37,4 

5702 

34,7 

4581 

27,9 

GOTOVLJE 264 350 364 105 146 140 1234 1804 1552 

POLZELA 676 587 146 245 335 71 3051 2847 629 

PREBOLD 801 658 200 340 247 134 3558 2962 1129 

VRANSKO 255 215 289 127 155 139 1117 1177 1345 

ŽALEC 1540 739 371 553 437 197 6759 4041 1795 

Občina 

ŽALEC 

(v %) 

3536 

47,4 

2549 

34,2 

1370 

18,4 

1370 

40,6 

1320 

39,2 

681 

20,2 

15719 

44,9 

12831 

36,7 

6450 

18,4 

Tabela 68: Značilne starostne skupine glede na dostop do zdravstvenih 

storitev 

Kvalitete zdravstvenih storitev, za katero ni na voljo ustreznih objektivnih 

kazalcev, saj gre za osebno vrednotenje posameznih uporabnikov teh sto-

ritev, ki bi ga lahko ugotavljali le z anketo, na tem mestu ne 

obravnavamo kot dejavnika, ki vpliva na oblikovanje dejanskih gravitacij-

skih območij posamezne zdravstvene ustanove. Opozarjamo le na dejstvo, 

da z omogočanjem osebne izbire zdravnika, postaja določanje vplivnih ob-

močij tovrstne dejavnosti le temeljna orientacija o značilnostih populacije, v 

simuliranem gravitacijskem območju. Pričakujemo lahko, da se bo 

ponudba zdravstvenih storitev vedno bolj oblikovala na podlagi tržnih 

načel, zato bo prišlo do koncentracije obsega in kvalitete teh storitev v 

območjih z večjo kupno močjo prebivalstva (Morili, 1974). Zato je toliko 

bolj pomembno ohraniti obstoječo mrežo javnih zdravstvenih ustanov in s 

posebnimi subvencijami in koncesijami zagotoviti nastajanje zasebnih ordi-

nacij splošne prakse v perifernih in redko poseljenih območjih. Pomembno 
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vlogo bodo pri tem odigrale nove lokalne skupnosti in njihova pripravlje-

nost za zagotavljanje ugodnih lokacijskih in gospodarskih pogojev za de-

lovanje ustanov in posameznikov, ki bodo opravljali zdravstvene storitve. 

Funkcijsko-gravitacijska členitev Celja 
(Dejan REBERNIK14) 

S funkcijsko-gravitacijsko členitvijo Celja smo želeli poiskati posamezne 

funkcijske enote oziroma funkcijske mikro-regije, ki so povezane v hierar-

hijo mestnih četrti. Te enote se oblikujejo okoli posameznih sekundarnih 

oskrbnih središč, h katerim gravitirajo stanovanjska območja. Vrišer loči: 

sosedstvo (nekaj stanovanjskih poslopij in nekaj trgovin za osnovno 

oskrbo), soseska (združuje več sosedstev, ima že manjše središče z nekaj 

trgovinami za vsakodnevno oskrbo, nekaterimi servisi, nekaj gostišči, 

otroškim vrtcem, ambulanto in osnovno šolo), in četrt (ima lastno trgovsko 

in obrtno središče, zdravstveni dom, osnovno šolo in pogosto tudi lokalno 

samoupravo). 

Centralne dejavnosti in njihova prostorska razporeditev v posamezna oskr-

bna središča seveda niso edini dejavnik členitve mestnega prostora in 

oblikovanja mestnih četrti. Osnovni razlogi za to so velika mobilnost mest-

nega prebivalstva in svobodna izbira kraja oskrbovanja, šolanja, rekreacije 

itd. Kljub temu ostaja funkcijsko-gravitacijska členitev eden od pomembnih 

vidikov oblikovanja manjših zaključenih teritorialnih enot v mestu. 

Naš glavni cilj je bil poiskati sekundarna (lokalna) poslovna središča v 

Celju, jih klasificirati v več hierarhičnih stopenj in določiti njihova vplivna 

območja. Za to nalogo smo uporabili metodologijo, ki temelji na terenskem 

delu (kartiranje oskrbnih dejavnosti in anketiranje prebivalstva) in analizi 

rezultatov terenskih raziskav. 

Kartiranje15 oskrbnih dejavnosti predstavlja podlago za določitev, prostor-

sko omejitev in klasificiranje lokalnih oskrbnih središč. Pri kartiranju smo 

se omejili na naslednje oskrbne dejavnosti: 

dipl. geogt., Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškrčeva 12, Ljubljana; 

15 Kartiranje so opravili študentje 4.1etnika geografije v študijskem letu 1992/93 v 

okviru terenskih vaj pri predmetu Urbana geografija. 



270 Savinjska 

a. Javne funkcije: vrtec, osnovna šola, srednja šola, knjižnica, kulturni 

dom ali dvorana, gledališče ali kino, cerkev, zdravstveni dom ali ambu-

lanta, lekarna in pošta; 

b. Trgovine z živili in mešanim blagom: trgovina z živili in mešanim 

blagom, samopostrežna trgovina z živili in mešanim blagom, večji 

nakupovalni center, tržnica, mesnica, ribarnica, trgovina s sadjem in zele-

njavo in pekarna; 

c. Trgovska hiša (veleblagovnica); 

d. Ostale trgovine: drogerija, optik, zlatarna, knjigarna, papirnica, trafika z 

dnevnim časopisjem, trgovina z igračami, trgovina s tekstilnimi izdelki, tr-

govina z obutvijo, cvetličarna, trgovina z barvami, čistili in ostalimi kem. 

izdelki, trgovina s steklom, porcelanom in keramiko, trgovina s športno 

opremo, trgovina s tehničnimi izdelki, trgovina s pohištvom in stanovanj-

sko opremo in avtomobilski salon; 

e. Storitve: fotograf, fotokopiranje, kemična čistilnica, frizer, kozmetični sa-

lon, čevljarstvo, krojaštvo, urarstvo in tehnični servis; 

f. Gostinski lokali: bife ali bar, prehrambeni gostinski lokal in prenočišča 

(hotel, penzion); 

g. Denarne ustanove: banka, menjalnica, zavarovalnica, turistična agencija, 

loterija in predstavništvo gospodarske organizacije; 

h. Zdravniki, advokati in drugi svobodni poklici. 

Tako izbrane oskrbne dejavnosti smo kartirali in na sliki so se izobliko-

vala območja koncentracije teh dejavnosti. Glavni kriterij omejitve območij 

koncentracije je bila prostorska kontinuiteta trgovin in lokalov in njihova 

koncentracija okoli nekega središča. Takšno središče je lahko trg, cesta, 

ulica, križišče, večji nakupovani center ali samopostrežna trgovina in 

drugo. 

Tako določena lokalna oskrbna središča so se seveda razlikovala po 

opremljenosti z oskrbnimi dejavnostmi, predvsem po številu različnih tr-

govin in lokalov. 
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V Ljubljani (Rebernik, 1992) smo poleg centralnega poslovnega središča 

izločili še štiri hierarhične stopnje sekundarnih poslovnih središč. V Celju 

se je izkazalo, da je smiselno ločiti tri stopnje lokalnih oskrbnih središč. 

Da se je lokalno oskrbno središče uvrstilo v določeno stopnjo je moralo 

biti opremljeno vsaj z naslednjimi oskrbnimi dejavnostmi: 

1. Stopnja - oskrbno središče sosedstva: 

• trgovina z živili in mešanim blagom, trgovina sadje-zelenjava, bife 

• ali samopostrežna trgovina z živili in mešanim blagom 

2. stopnja - oskrbno središče soseske: 

• samopostrežna trgovina z živili in mešanim blagom 

• ali dve trgovini z živili in mešanim blagom ter trgovina sadje-zele-

njava, bife 

• trafika z dnevnim časopisjem 

• vsaj tri specializirane trgovine ali uslužnostne dejavnosti (cvetličarna, 

frizer, kemična čistilnica...) 

• vrtec in osnovna šola 

3. stopnja - oskrbno središče četrti: 

• vse dejavnosti iz 2. stopnje 

• pošta in banka 

• lekarna 

• vsaj pet specializiranih trgovin ali uslužnostnih dejavnosti (drogerija, 

trgovina s tekstilnimi izdelki, knjigarna, papirnica...) 

4. stopnja - centralno poslovno središče. 

Primerjava s sekundarnimi poslovnimi središči v Ljubljani pokaže, da so 

ta mnogo bolje opremljena in številnejša. Tako bi lokalno oskrbno središče 

3. stopnje v Celju ustrezalo sekundarnemu poslovnemu središču 2. stopnje 

v Ljubljani, sekundarna poslovna središča, ki bi ustrezala tistim 3. in 4. 

stopnje v Ljubljani pa v Celju sploh niso zastopana. To je zaradi razlike v 

velikosti obeh mest seveda razumljivo. Tako lahko ugotovimo, da v Celju 

lokalna oskrbna središča zunaj centralnega poslovnega središča služijo 

skoraj izključno za osnovno (vsakodnevno oskrbo) in da so dejavnosti 

občasne (periodične) in redke (izjemne) uporabe skoncentrirane v central-

nem poslovnem središču. To je potrdila tudi anketa, ki je bila opravljena 

med prebivalci Celja. 
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Po obliki smo ločili nuklearna poslovna središča (v glavnem gre za 

novejša, planirana oskrbna središča stanovanjskih sosesk) in poslovne 

ceste oziroma ulice. V slednjo skupino v Celju sodita le Mariborska cesta 

in Vrunčeva ulica. 

V Celju smo po teh kriterijih določili naslednja lokalna oskrbna središča 

(slika 63): 

1. oskrbna središča sosedstev (1. stopnja): 

l.A. Skalna klet 

l.B. Otok - Zahod 

l.C. Dolgo Polje - Zoisova ulica 

l.D. Lava - Ulica Zofke Kveder 

1.E. Ostrožno - Stara cesta 

2. oskrbna središča sosesk (2. stopnja): 

2.A. Otok - Trubarjeva cesta 

2.B. Glazija - Pot na Lavo 

2.C. Zavodno - Teharska cesta 

2.D. Dolgo Polje - Vrunčeva ulica (Poslovna ulica) 

2.E. Dečkovo naselje - Šaranovičeva ulica 

2.F. Lava - Pucova ulica 

3. oskrbna središča četrti (3.stopnja): 

3.A. Otok - Ulica V. prekomorske brigade 

3.B. Gaberje - Mariborska cesta (poslovna cesta) 

3.C. Nova vas - Kraigherjeva ulica 

3.D. Zgornja Hudinja - Ulica frankolovskih žrtev 

4. centralno poslovno središče 

Analiza prostorske razporeditve in strukture lokalnih oskrbnih središč v 

Celju pokaže, da nikakor ne gre za "klasično" hierarhijo oskrbnih središč, 

ki bi ustrezala teoriji o centralnih naseljih. Zaradi majhnega števila pre-

bivalstva in majhnih razdalj lahko v Celju ločimo le dve kvalitativno 

različni stopnji: centralno poslovno središče, kjer se prebivalstvo oskrbuje 

z izdelki in s storitvami, ki presegajo raven vsakodnevne oskrbe in lokalna 

oskrbna središča, ki so namenjena osnovni oskrbi, med seboj pa se 

razlikujejo le po različno dobri (slabi) opremljenosti. Iz te sheme izstopa 

le Mariborska cesta, ob kateri so se namestile predvsem dejavnosti za dol-

goročno oskrbo in gostinski lokali (razni tehnični servisi, trgovine s po-
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hištvom in stanovanjsko opremo, proizvodni obrtniki, predstavništva, gos-

tilne in bifeji...) in ima kot taka funkcijo trgovsko-poslovne ceste s širokim 

gravitacijskim območjem. 

Anketa, ki so jo izvedli študentje med naključno izbranimi prebivalci Celja 

in okolice je potrdila domnevo, da prebivalstvo za osnovno oskrbo upo-

rablja lokalna oskrbna središča, z vsemi ostalimi proizvodi in storitvami 

pa se oskrbuje v mestnem središču. 

Z vidika oblikovanja mestnih četrti lahko Celje razdelimo na funkcijsko-

gravitacijske enote oziroma funkcijske mikroregije. Za določitev gravitacij-

skega območja posameznih lokalnih oskrbnih središč bi bilo treba izvesti 

obsežno raziskavo, ki bi temeljila predvsem na anketiranju prebivalstva in 

posameznih trgovin ter lokalov. Pri naši preučitvi smo se zadovoljili smo 

se s predpostavko, da se ljudje oskrbujejo v najbližjem oziroma najlažje 

dostopnem lokalnem oskrbnem središču. Jasno in izrazito so ločene 

funkcijske mikroregije okoli lokalnih oskrbnih središč Zgornja Hudinja, Os-

tržno, Lava, Zavodno, Skalna klet, deloma tudi Nova vas in Dečkovo 

naselje. Večje prepletanje vplivnih območij pa je značilno za lokalna 

oskrbna središča bližje mestnemu središču: Otok - Trubarjeva ulica, Otok -

Ulica V. prekomorske brigade, Glazija - Pot na Lavo, Dolgo polje - Zoisova 

ulica, Dolgo polje - Vrunčeva ulica in Gaberje - Mariborska cesta. 



The Possibilities of Regional and Spatial.. 275 

THE POSSIBILITIES OF REGIONAL AND 
SPATIAL DEVELOPMENT 

Summary 

The publication opens with the papers written by two academicians, Prof. 

I. Gams and Prof. I. Vrišer, while the main part consists of the report on 

performed research work, grouped according to the individual themes. 

In his paper, I. Gams deals with the issue of Slovene macroregions to 

which the Celje basin (Celjska kotlina) belongs. The basin, discussed in 

this publication, is the central part of the region and stretches from the 

subalpine mountains to the subpannonian Slovenia. Since many of its 

characteristics (sociogeographic in particular) are similar to those of other 

larger Slovene basins, the author suggests that the Ljubljana, Celje and 

Krško basins (Ljubljanska kotlina, Celjska kotlina, Krška kotlina), and the 

Dravsko-Ptujsko and Mura plains (Dravsko-Ptujsko polje, Murska ravan) 

should be treated as one special macroregion. 

In the contribution by I. Vrišer the administrative division into districts is 

discussed: its principles and laws, historical aspects of such a division, 

and the considerations by current authorities of reintroducing districts in 

Slovenia and the related proposals for this kind of division. The author's 

opinion is that in the case of Slovenia, being divided into bigger districts, 

the entire area of Savinjska (the present Celje, Lasko, Mozirje and Žalec 

communes) should be included into the Celje district. But in the case of a 

division into smaller districts, the Mozirje commune should, most prob-

ably, belong to the Velenje district. 

The first chapter of the report on the research project refers to the 

themes of a degradation of, a threat to, and a vulnerability of the envi-

ronment. 

As to the physical geographic aspect, Savinjska is an extraordinarily di-

verse region stretching from the limestone high mountains in the source 

area of the Savinja to the low hills on the eastern border of the Celje ba-

sin. Human being of the past knew how to adapt himself to the limited 

natural possibilities for life and survival, but in the past decades this was 

nearly forgotten. The Savinja, one of the linking elements in this area, 

devastated the landscape twice in the past fifty years; so it is to be hoped 
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that the catastrophic flood of 1990 will also give impulse to a wider pub-

lic to start a more complex adaptation to the torrential character of the 

Savinja and its tributaries. As many as three papers of this chapter are 

dedicated to hydrogeographic conditions of the Savinja river basin. Two of 

them mostly deal with water supply. Although the region abounds in water 

sources, it is possible that in the future it will run short of water because 

of the pollution of these sources, particularly in the lower part of the Sa-

vinja valley (Spodnja Savinjska dolina), and the neglectful attitude towards 

this natural good. Water sources should be particularly carefully protected 

in the karst areas and on the shallow water carrier of the Spodnja Sa-

vinjska dolina. 

In this largest plain the majority of population is concentrated as well as 

a greater part of economic activities; it is also important for intensive hop 

production and for supplying Celje with drinking water. There were many 

improper interventions into the environment of this area in the past, of 

which extensive hydro-melioration works and their various negative results 

are presented in separate paper. 

Special attention is paid to Celje with its surroundings, as one of the 

most polluted town in Slovenia. Its residents are paying for economic pro-

gress of the town with their undermined health and polluted environment; 

for the same reasons this progress has come to a standstill. Gradual de-

gradation of natural environment is unfortunately not only limited to Celje 

and its surroundings; namely, due to big polluters from Celje and those 

from outside the region (the power plant at Šoštanj in particular), the en-

tire region is more or less affected. Degradation of woods is also pre-

sented in this chapter. The polluted environment has already reduced their 

economic value; in addition, their protective and biologic roles are also 

threatened. 

In the chapter on transport system and a position of the region we have 

come to the following conclusions: 

(1) Savinjska is undergoing a very intense increase of international transit 

transport by road as well as interrgional goods and passenger trans-

port. Thus, traffic frequency on the local and regional road network, 

the density of which is below average, will further increase. 

(2) Because the degree of interregional transport accessibility by road and 

rail networks is above average, there are many attractive locations for 

individual activities in the region. Because of the significant spatial di-

fferences regarding transit and interregional traffic flows, causing the 
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existing and the future transport network to be overloaded, which is 

also true of geographic environment in general, special attention 

should be paid to the problems of spatial distribution of the activities 

and functions in the region. It is especially the question of spatial re-

orientation of possible positive results and incentives due to the 

"favourable transit position"; so the region's relevance may be 

strengthened by means of spatial-functional connections in the trans-

verse direction. 

(3) The above average interregional transport accessibility of Savinjska has 

to become one of the important factors of preventing a decline of re-

gional and interregional significance of goods and passenger traffic by 

rail. Especially the latter is of particular and above average impor-

tance to the region; it can become the basis to the project of inter-

regional passenger traffic. We can also mention the region's interna-

tional dimension and a relatively short distance from important points 

of departure in international traffic. 

(4) Because there are significant differences between individual communes 

and areas, the integration role of the interregional transport network 

is of special importance. It is demonstrated in the first place by tying 

and linking the communes, areas, and urban centers in the region to 

the main two traffic axes of Savinjska, i.e. East-West and North-South. 

In the chapter on tourism it is stated that the most attractive part of the 

region, i.e. the Upper Savinja valley (Zgornja Savinjska dolina), still re-

mained relatively intact and thus suitable for the ever more popular re-

creation in a cultivated, cultural landscape. 

The three touristic health resorts of the region that were in the past out-

standing for their touristic importance are facing complex problem how to 

reconcile the specific demands of health-resort tourism with the possible 

leisure-recreational tourism or especially excursion-recreational tourism. 

The transit transport position which stimulated a lively "corridor-like" de-

velopment of food-and-lodging facilities will have to be partly transformed 

when the highway will be constructed. In this connection the problem 

occurs that either fast-food sheds and restaurants should be introduced or 

traditional inns should be kept along the highway or in the nearby villa-

ges. 

In the chapter on small-scale manufacturing it is stated that for a success-

ful further development of this branch it is necessary to organize a net-
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work of professional and material help on a regional level, which already 

has a certain foundation (enterprise mall, commercial information center). 

The results of the evaluation of the region are also presented regarding its 

attractiveness for small-scale manufacturing to be established there. The 

most attractive are plain areas in the Celje basin, i.e. around the commu-

ne centers of Celje and Žalec. The most attractive areas are typical for 

their central position or high degree of centrality, a favourable transport 

position, a favourable structure of labour force, and good infrastructural 

and communal facilities. 

The final chapter is of a somewhat synthetic character although it is not a 

real synthesis of the entire research. Initially, it refers to the demographic 

development. As the first issue, the natural population increase rate of the 

region is presented, which was similar to Slovenia's rate as a whole. Also 

the migration trends of the region were near to the Republic's average. 

The most intense population increase occurred in the central plain areas 

and in the surroundings of commune centers; differences between various 

localities within the region were rather great. Natural population growth ra-

tio and net migration point to the ever worse demographic conditions in 

the region. Demographic projections based on natural growth rate indicated 

the possibility of a population number decline in all communes of the 

region immediately after the turn of the millennium (Celje in the year 

2000, Mozirje in 2002, Laško in 2003, the Republic of Slovenia in 2003, 

and Žalec in 2004). It is especially the increase of elderly population 

share that might become an important restrictive factor to the development 

in the future. 

By analysing the characteristics of the population structure and migration 

of individual local communities, we have established that the socio-eco-

nomic structure of the population gets worse in proportion to the distance 

from the regional centre of development. Those local communities that lie 

closer to a town have, as a whole, an above average or average structure, 

while within greater distance only central places can achieve such struc-

ture. In the last decade, the fluctuations of the number of inhabitants and 

houses were not in proportion to the socio-economic structure. We can 

even say that when a certain population structure has been reached the 

growth is stopped and transferred to near by, mostly smaller settlements. 

However, it only happens when the developmental potentials are strong 

enough. 
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Population development is, naturally, strongly influenced by the disposition 

and structure of working posts. In this respect, mostly thanks to Celje, 

the region as a whole used to be an area of surplus working posts. They 

were also strongly concentrated, mostly in bigger settlements (commune 

centres). They were far fewer in suburban areas, yet still above the Slo-

vene average. In the secondary sector the working posts were rather sca-

ttered, while for the tertiary and quaternary sectors greater concentration 

was characteristic. Recently, the number of working posts has been in 

rapid decline; it only grew in handicraft which promises to be one of the 

most prospective activities in the region. 

At the end of the last chapter we present the functional gravitation struc-

ture of Celje as the centre of the region, and the disposition of the basic 

health-care network as an example of organization of the area regarding 

public services. The first structure shows a hierarchic disposition of supp-

ly centers in Celje where supply on a higher level is limited mostly to the 

central business centre, and local supply centres on a lower level also 

occur elsewhere in the town. The main finding as regards the disposition 

of health-care network is that in the case of a new partition into smaller 

local communities the density of supply networks should at least remain 

on the present level. Otherwise, the population will not be properly pro-

vided since the supply centres in some border areas of Savinjska are 

poorly accessible even today. 
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PRILOGE 



Priloga 1: 

ŠTEVILO MALIH ZASEBNIH PODJETIJ PO POSAMEZNIH GOSPODARSKIH 

DEJAVNOSTIH V ŠTIRIH OBČINAH SAVINJSKE REGIJE NA DAN 31. 12. 1992 

Občine 
Občina Celje Občina Laško Občina Mozirje Občina Žalec 

Dejavnost # % # % # % # % 

Industrija 59 11,22% 10 11,63% 25 32,05% 48 16,05% 

Kmetijstvo 3 0,57% 1 1,16% 0 0,00% 4 1,34% 

Gozdarstvo 0 0,00% 2 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 

Gradbeništvo 33 6,27% 4 4,65% 3 3,85% 17 5,69% 

Promet in zveze 8 1,52% 1 1,16% 4 5,13% 5 1,67% 

Trgovina 127 24,14% 23 26,74% 16 20,51% 89 29,77% 

Gost. in turizem 11 2,09% 4 4,65% 3 3,85% 5 1,67% 

Obrt 29 5,51% 4 4,65% 6 7,69% 11 3,68% 

Stan. kom. dejavnost 7 1,33% 0 0,00% 1 1,28% 1 0,33% 

Fin. in dr. posl. stor. 249 47,34% 37 43,02% 20 25,64% 119 39,80% 

Skupaj gospodarstvo 526 100,00% 86 100,00% 78 100,00% 299 100,00% 

Vir: SDK - Podružnica Celje 

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V MALIH ZASEBNIH PODJETJIH NA 

PODLAGI DELOVNIH UR V ŠTIRIH OBČINAH SAVINJSKE REGIJE V OBDOBJU 

JANUAR - DECEMBER 1992 

Občine 

Občina Celje Občina Laško Občina Moziije Občina Žalec 

Dejavnost # % # % # % # % 

Industrija 177 13,04% 7 10,61% 50 40,65% 135 29,74% 

Kmetijstvo 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 

Gozdarstvo 0 . 0,00% 1 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 

Gradbeništvo 95 7,00% 8 12,12% 1 0,81% 27 5,95% 

Promet in zveze 94 6,93% 1 1,52% 1 0,81% 11 2,42% 

Trgovina 533 39,28% 26 39,39% 24 19,51% 125 27,53% 

Gost. in turizem 30 2,21% 8 12,12% 2 1,63% 4 0,88% 

Obrt 83 6,12% 0 0,00% 10 8,13% 7 1,54% 

Stan. kom. dejavnost 64 4,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 

Fin. in dr. posl. stor. 280 20,63% 15 22,73% 35 28,46% 143 31,50% 

Skupaj gospodarstvo 1357 100,00% 66 100,00% 123 100,00% 454 100,00% 

Vir: SDK - Podružnica Celje 



Priloga 2: 

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA PO NARAVNI RASTI ZA SLOVENIJO 

PREBIVALCI - VSI 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 1965986 44428 49940 76489 170857 233522 404379 116518 172081 1058288 1346887 214720 15230 0 53 

1995 1977419 48153 48687 68561 165401 215259 380660 120016 171612 1072696 1364324 232435 16462 0 61 

2000 1986417 47677 47669 71904 167250 192751 360001 109523 178561 1082082 1370166 256250 17201 0 71 

2010 1972422 42789 44277 68774 155840 189530 345370 96341 143204 1110747 1350292 276760 16901 0 80 

2020 1901549 38633 38953 59465 137051 170834 307885 92836 141612 1047510 1281958 311706 20562 0 101 

STRUKTURA (v%) 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.26 2.54 3.89 8.69 11.88 20.57 5.93 8.75 53.83 68.51 10.92 0.77 0.00 
1995 100.00 2.44 2.46 3.47 8.36 10.89 19.25 6.07 8.68 54.25 69.00 11.75 0.83 0.00 
2000 100.00 2.40 2.40 3.62 8.42 9.70 18.12 5.51 8.99 54.47 68.98 12.90 0.87 0.00 
2010 100.00 2.17 2.24 3.49 7.90 9.61 17.51 4.88 7.26 56.31 68.46 14.03 0.86 0.00 
2020 100.00 2.03 2.05 3.13 7.21 8.98 16.19 4.88 7.45 55.09 67.42 16.39 1.08 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 100.6 108.4 97.5 89.6 96.8 92.2 94.1 103.0 99.7 101.4 101.3 108.3 108.1 

2000 101.0 107.3 95.5 94.0 97.9 82.5 89.0 94.0 103.8 102.2 101.7 119.3 112.9 

2010 100.3 96.3 88.7 89.9 91.2 81.2 85.4 82.7 83.2 105.0 100.3 128.9 111.0 

2020 96.7 87.0 78.0 77.7 80.2 73.2 76.1 79.7 82.3 99.0 95.2 145.2 135.0 

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA PO NARAVNI RASTI ZA OBČINO CELJE 

PRE8IVALCI - MOŠKI 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 30979 693 793 1225 2711 3902 6613 1840 2673 17450 21963 2403 95 0 36 

1995 31193 797 816 1053 2666 3542 6208 2014 2715 17526 22255 2730 118 0 44 

2000 31295 790 787 1190 2767 3113 5880 1799 2945 17455 22199 3216 138 0 55 

2010 30849 692 722 1136 2550 3145 5695 1611 2275 17501 21387 3767 126 0 66 

2020 29391 636 637 968 2241 2781 5022 1543 2337 16295 20175 4194 187 0 84 



STRUKTURA (v*) 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.24 2.56 3.95 8.75 12.60 21.35 5.94 8.63 56.33 70.90 7.76 0.31 0.00 
1995 100.00 2.56 2.62 3.38 8.55 11.36 19.90 6.46 8.70 56.19 71.35 8.75 0.38 0.00 
2000 100.00 2.52 2.51 3.80 8.84 9.95 18.79 5.75 9.41 55.78 70.93 10.28 0.44 0.00 
2010 100.00 2.24 2.34 3.68 8.27 10.19 18.46 5.22 7.37 56.73 69.33 12.21 0.41 0.00 
2020 100.00 2.16 2.17 3.29 7.62 9.46 17.09 5.25 7.95 55.44 68.64 14.27 0.64 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 100.7 115.0 102.9 86.0 98.3 90.8 93.9 109.5 101.6 100.4 101.3 113.6 124.2 

2000 101.0 114.0 99.2 97.1 102.1 79.8 88.9 97.8 110.2 100.0 101.1 133.8 145.3 

2010 99.6 99.9 91.0 92.7 94.1 80.6 86.1 87.6 85.1 100.3 97.4 156.8 132.6 

2020 94.9 91.8 80.3 79.0 82.7 71.3 75.9 83.9 87.4 93.4 91.9 174.5 196.8 

PREBIVALCI - ŽENSKE 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2 - 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 33757 643 718 1188 2549 3632 6181 1775 2669 18530 22974 4602 307 0 74 

1995 33924 745 762 1014 2521 3266 5787 1900 2614 18534 23048 5089 363 0 88 

2000 33993 739 736 1112 2587 2879 5466 1665 2864 18408 22937 5590 396 0 102 

2010 33514 648 675 1061 2384 2941 5325 1506 2117 18538 22161 6028 445 0 113 

2020 32080 594 597 905 2096 2600 4696 1443 2211 17290 20944 6440 527 0 137 

STRUKTURA (v%) 

LETO SKUPAJ •0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 1.90 2.13 3.52 7.55 10.76 18.31 5.26 7.91 54.89 68.06 13.63 0.91 0.00 

1995 100.00 2.20 2.25 2.99 7.43 9.63 17.06 5.60 7.71 54.63 67.94 15.00 1.07 0.00 

2000 100.00 2.17 2.17 3.27 7.61 8.47 16.08 4.90 8.43 54.15 67.48 16.44 1.16 0.00 

2010 100.00 1.93 2.01 3.17 7.11 8.78 15.89 4.49 6.32 55.31 66.12 17.99 1.33 0.00 

2020 100.00 1.85 1.86 2.82 6.53 8.10 14.64 4.50 6.89 53.90 65.29 20.07 1.64 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 100.5 115.9 106.1 85.4 98.9 89.9 93.6 107.0 97.9 100.0 100.3 110.6 118.2 

2000 100.7 114.9 102.5 93.6 101.5 79.3 88.4 93.8 107.3 99.3 99.8 121.5 129.0 

2010 99.3 100.8 94.0 89.3 93.5 81.0 86.2 84.8 79.3 100.0 96.5 131.0 145.0 

2020 95.0 92.4 83.1 76.2 82.2 71.6 76.0 81.3 82.8 93.3 91.2 139.9 171.7 



PREBIVALCI - VSI 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 64736 1336 1511 2413 5260 7534 12794 3615 5342 35980 44937 7005 402 0 55 

1995 65117 1542 1578 2067 5187 6808 11995 3914 5329 36060 45303 7819 481 0 65 

2000 65288 1529 1523 2302 5354 5992 11346 3464 5809 35863 45136 8806 534 0 78 

2010 64363 1340 1397 2197 4934 6086 11020 3117 4392 36039 43548 9795 571 0 89 

2020 61471 1230 1234 1873 4337 5381 9718 2986 4548 33585 41119 10634 714 0 109 

STRUKTURA (vt) 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.06 2.33 3.73 8.13 11.64 19.76 5.58 8.25 55.58 69.42 10.82 0.62 0.00 

1995 100.00 ' 2.37 2.42 3.17 7.97 10.46 18.42 6.01 8.18 55.38 69.57 12.01 0.74 0.00 

2000 100.00 2.34 2.33 3.53 8.20 9.18 17.38 5.31 8.90 54.93 69.13 13.49 0.82 0.00 

2010 100.00 2.08 2.17 3.41 7.67 9.46 17.12 4.84 6.82 55.99 67.66 15.22 0.89 0.00 

2020 100.00 2.00 2.01 3.05 7.06 8.75 15.81 4.86 7.40 54.64 66.89 17.30 1.16 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 100.6 115.4 104.4 85.7 98.6 90.4 93.8 108.3 99.8 100.2 100.8 111.6 119.7 

2000 100.9 114.4 100.8 95.4 101.8 79.5 88.7 95.8 108.7 99.7 100.4 125.7 132.8 

2010 99.4 100.3 92.5 91.0 93.8 80.8 86.1 86.2 82.2 100.2 96.9 139.8 142.0 

2020 95.0 92.1 81.7 77.6 82.5 71.4 76.0 82.6 85.1 93.3 91.5 151.8 177.6 

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA PO NARAVNI RASTI ZA OBČINO LAŠKO 

PREBIVALCI - MOŠKI 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 9159 243 229 356 828 1066 1894 540 854 5085 6479 786 54 0 41 

1995 9220 243 246 353 842 956 1798 585 804 5173 6562 860 50 0 48 

2000 9283 240 240 363 843 . 955 1798 465 846 5186 6497 988 47 0 55 

2010 9264 221 230 354 805 957 1762 489 709 5228 6426 1076 40 0 61 

2020 8960 196 198 303 697 884 1581 475 719 5000 6194 1185 56 0 75 

STRUKTURA (v%) 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.65 2.50 3.89 9.04 11.64 20.68 5.90 9.32 55.52 70.74 8.58 0.59 0.00 

1995 100.00 2.64 2.67 3.83 9.13 10.37 19.50 6.34 8.72 56.11 71.17 9.33 0.54 0.00 

2000 100.00 2.59 2.59 3.91 9.08 10.29 19.37 5.01 9.11 55.87 69.99 10.64 0.51 0.00 

2010 100.00 2.39 2.48 3.82 8.69 10.33 19.02 5.28 7.65 56.43 69.37 11.61 0.43 0.00 

2020 100.00 2.19 2.21 3.38 7.78 9.87 17.65 5.30 8.02 55.80 69.13 13.23 0.63 0.00 



INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 27-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 100.7 100.0 107.4 99.2 101.7 89.7 94.9 108.3 94.1 101.7 101.3 109.4 92.6 

2000 101.4 98.8 104.8 102.0 101.8 89.6 94.9 86.1 99.1 102.0 100.3 125.7 87.0 

2010 101.1 90.9 100.4 99.4 97.2 89.8 93.0 90.6 83.0 102.8 99.2 136.9 74.1 

2020 97.8 80.7 86.5 85.1 84.2 82.9 83.5 88.0 84.2 98.3 95.6 150.8 103.7 

PREBIVALCI - ŽENSKE 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I .ST 

1991 9855 205 218 406 829 1099 1928 563 849 4977 6389 1538 118 0 80 

1995 9880 227 230 309 766 1061 1827 558 832 5081 6471 1582 121 0 87 

2000 9886 224 224 340 788 911 1699 552 814 5129 6495 1692 140 0 100 

2010 9796 206 214 332 752 895 1647 457 681 5329 6467 1682 146 0 102 

2020 9502 184 185 284 653 825 1478 444 673 5239 6356 1668 157 0 113 

STRUKTURA (v*) 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.08 2.21 4.12 8.41 11.15 19.56 5.71 8.61 50.50 64.83 15.61 1.20 0.00 

1995 100.00 2.30 2.33 3.13 7.75 10.74 18.49 5.65 8.42 51.43 65.50 16.01 1.22 0.00 

2000 100.00 2.27 2.27 3.44 7.97 9.22 17.19 5.58 8.23 51.88 65.70 17.12 1.42 0.00 

2010 100.00 2.10 2.18 3.39 7.68 9.14 16.81 4.67 6.95 54.40 66.02 17.17 1.49 0.00 

2020 100.00 1.94 1.95 2.99 6.87 8.68 15.55 4.67 7.08 55.14 66.89 17.55 1.65 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 100.3 110.7 105.5 76.1 92.4 96.5 94.8 99.1 98.0 102.1 101.3 102.9 102.5 

2000 100.3 109.3 102.8 83.7 95.1 82.9 88.1 98.0 95.9 103.1 101.7 110.0 118.6 

2010 99.4 100.5 98.2 81.8 90.7 81.4 85.4 81.2 80.2 107.1 101.2 109.4 123.7 

2020 96.4 89.8 84.9 70.0 78.8 75.1 76.7 78.9 79.3 105.3 99.5 108.5 133.1 

PREBIVALCI - VSI 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-•64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 19014 448 447 762 1657 2165 3822 1103 1703 10062 12868 2324 172 0 61 

1995 19100 470 476 662 1608 2017 3625 1143 1636 10254 13033 2442 171 0 67 

2000 19169 464 464 703 1631 1866 3497 1017 1660 10315 12992 2680 187 0 77 

2010 19060 427 444 686 1557 1852 3409 946 1390 10557 12893 2758 186 0 81 

2020 18462 380 383 587 1350 1709 3059 919 1392 10239 12550 2853 213 0 93 



STRUKTURA (v*) 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.36 2.35 4.01 8.71 11.39 20.10 5.80 8.96 52.92 67.68 12.22 0.90 0.00 

1995 100.00 2.46 2.49 3.47 8.42 10.56 18.98 5.98 8.57 53.69 68.24 12.79 0.90 0.00 
2000 100.00 2.42 2.42 3.67 8.51 9.73 18.24 5.31 8.66 53.81 67.78 13.98 0.98 0.00 
2010 100.00 2.24 2.33 3.60 8.17 9.72 17.89 4.96 7.29 55.39 67.64 14.47 0.98 0.00 
2020 100.00 2.06 2.07 3.18 7.31 9.26 16.57 4.98 7.54 55.46 67.98 15.45 1.15 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 100.5 104.9 106.5 86.9 97.0 93.2 94.8 103.6 96.1 101.9 101.3 105.1 99.4 

2000 100.8 103.6 103.8 92.3 98.4 86.2 91.5 92.2 97.5 102.5 101.0 115.3 108.7 

2010 100.2 95.3 99.3 90.0 94.0 85.5 89.2 85.8 81.6 104.9 100.2 118.7 108.1 

2020 97.1 84.8 85.7 77.0 81.5 78.9 80.0 83.3 81.7 101.8 97.5 122.8 123.8 

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA PO NARAVNI RASTI ZA OBČINO MOZIRJE 

PREBIVALCI - MOŠKI 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 J 15-64 65< 85< MIGR 

1991 8060 223 241 305 769 996 1765 469 738 4338 5545 750 51 0 

1995 8096 209 211 351 771 914 1685 500 701 4432 5633 778 47 0 

2000 8126 205 207 313 725 886 1611 453 746 4472 5671 844 50 0 

2010 8081 188 191 297 676 820 1496 420 675 4560 5655 930 36 0 

2020 7856 171 174 267 612 753 1365 401 618 4497 5516 975 45 0 

STRUKTURA (v%) 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64- 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.77 2.99 3.78 9.54 12.36 21.90 5.82 9.16 53.82 68.80 9.31 0.63 0 . 0 0 

1995 100.00 2.58 2.61 4.34 9.52 11.29 20.81 6.18 8.66 54.74 69.58 9.61 0.58 0 . 0 0 

2000 100.00 2.52 2.55 3.85 8.92 10.90 19.83 5.57 9.18 55.03 69.79 10.39 0.62 0 . 0 0 

2010 100.00 2.33 2.36 3.68 8.37 10.15 18.51 5.20 8.35 56.43 69.98 11.51 0.45 0 . 0 0 

2020 100.00 2.18 2.21 3.40 7.79 9.59 17.38 5.10 7.87 57.24 70.21 12.41 0.57 0 . 0 0 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 

1995 100.4 93.7 

2000 100.8 91.9 

2010 100.3 84.3 

2020 97.5 76.7 

100.0 

87.6 

85.9 

79.3 

72.2 

100.0 

115.1 

102.6 

97.4 

87.5 

100.0 

100.3 

94.3 

87.9 

79.6 

100.0 

91.8 

89.0 

82.3 

75.6 

100.0 

95.5 

91.3 

84.8 

77.3 

100.0 

106.6 

96.6 

89.6 

85.5 

100.0 

95.0 

101.1 

91.5 

83.7 

100.0 

102.2 

103.1 

105.1 

103.7 

100.0 

101.6 

102.3 

102.0 

99.5 

100.0 

103.7 

112.5 

124.0 

130.0 

100.0 

92.2 

98.0 

70.6 

88.2 

O 42 

46 

52 

62 

71 



PREBIVALCI - ŽENSKE 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 8473 231 192 304 727 936 1663 467 738 4266 5471 1339 105 0 81 

1995 8471 195 197 317 709 876 1585 470 719 4265 5454 1432 125 0 90 

2000 8468 192 194 292 678 821 1499 453 710 4304 5467 1502 130 0 100 

2010 8365 175 179 278 632 767 1399 392 624 4512 5528 1438 120 0 103 

2020 8125 160 163 249 572 703 1275 376 578 4508 5462 1388 137 0 109 

STRUKTURA (v%) 

LETO SKUPAJ 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.73 

1995 100.00 2.30 

2000 100.00 2.27 

2010 100.00 2.09 

2020 100.00 1.97 

2.27 3.59 8.58 

2.33 3.74 8.37 

2.29 3.45 8.01 

2.14 3.32 7.56 

2.01 3.06 7.04 

11.05 19.63 5.51 

10.34 18.71 5.55 

9.70 17.70 5.35 

9.17 16.72 4.69 

8.65 15.69 4.63 

8.71 50.35 64.57 

8.49 50.35 64.38 

8.38 50.83 64.56 

7.46 53.94 66.08 

7.11 55.48 67.22 

15 80 1.24 0.00 
16 90 1.48 0.00 
17 74 1.54 0.00 
17 19 1.43 0.00 
17 08 1.69 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0. 100.0 

1995 100.0 84.4 102.6 104.3 97.5 93.6 95.3 100.6 97.4 100.0 99.7 106.9 119.0 

2000 99.9 83.1 101.0 96.1 93.3 87.7 90.1 97.0 96.2 100.9 99.9 112.2 123.8 

2010 98.7 75.8 93.2 91.4 86.9 81.9 84.1 83.9 84.6 105.8 101.0 107.4 114.3 

2020 95.9 69.3 84.9 81.9 78.7 75.1 76.7 80.5 78.3 105.7 99.8 103.7 130.5 

PREBIVALCI - VSI 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 16533 454 433 609 1496 1932 3428 936 1476 8604 11016 2089 156 0 

1995 16567 404 408 668 1480 1790 3270 970 1420 8697 11087 2210 172 0 

2000 16594 397 401 605 1403 1707 3110 906 1456 8776 11138 2346 180 0 

2010 16446 363 370 575 1308 1587 2895 812 1299 9072 11183 2368 156 0 

2020 15981 331 337 516 1184 1456 2640 777 1196 9005 10978 2363 182 0 

STRUKTURA (v%) 

LETO SKUPAJ 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.75 

1995 100.00 2.44 

2000 100.00 2.39 

2010 100.00 2.21 

2020 100.00 2.07 

2.62 3.68 9.05 

2.46 4.03 8.93 

2.42 3.65 8.45 

2.25 3.50 7.95 

2.11 3.23 7.41 

11.69 20.73 5.66 

10.80 19.74 5.86 

10.29 18.74 5.46 

9.65 17.60 4.94 

9.11 16.52 4.86 

8.93 52.04 66.63 

8.57 52.50 66.92 

8.77 52.89 67.12 

7.90 55.16 68.00 

7.48 56.35 68.69 

12.64 0.94 0.00 

13.34 1.04 0.00 

14.14 1.08 0.00 

14.40 0.95 0.00 

14.79 1.14 0.00 



INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 30-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 100.2 89.0 94.2 109.7 98.9 92.7 95.4 103.6 96.2 101.1 100.6 105.8 110.3 

2000 100.4 87.4 92.6 99.3 93.8 88.4 90.7 96.8 98.6 102.0 101.1 112.3 115.4 

2010 99.5 80.0 85.5 94.4 87.4 82.1 84.5 86.8 88.0 105.4 101.5 113.4 100.0 

2020 96.7 72.9 77.8 84.7 79.1 75.4 77.0 83.0 81.0 104.7 99.7 113.1 116.7 

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA PO NARAVNI RASTI ZA OBČINO ŽALEC 

PREBIVALCI - MOŠKI 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 19000 438 505 778 1721 2470 4191 1228 1710 10597 13535 1274 55 0 30 

1995 19255 507 514 689 1710 2205 3915 1296 1795 10775 13866 1474 68 0 38 

2000 19458 499 498 756 1753 1948 3701 1158 1899 10903 13960 1797 74 0 49 

2010 19413 451 464 718 1633 1987 3620 1020 1434 11085 13539 2254 66 0 62 

2020 18738 410 414 633 1457 1804 3261 973 1495 10471 12939 2538 111 0 78 

STRUKTURA (v%) 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.31 2.66 4.09 9.06 13.00 22.06 6.46 9.00 55.77 71.24 6.71 0.29 0.00 

1995 100.00 2.63 2.67 3.58 8.88 11.45 20.33 6.73 9.32 55.96 72.01 7.66 0.35 0.00 

2000 100.00 2.56 2.56 3.89 9.01 10.01 19.02 5.95 9.76 56.03 71.74 9.24 0.38 0.00 

2010 100.00 2.32 2.39 3.70 8.41 10.24 18.65 5.25 7.39 57.10 69.74 11.61 . 0.34 0.00 

2020 100.00 2.19 2.21 3.38 7.78 9.63 17.40 5.19 7.98 55.88 69.05 13.54 0.59 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 101.3 115.8 101.8 88.6 99.4 89.3 93.4 105.5 105.0 101.7 102.4 115.7 123.6 

2000 102.4 113.9 98.6 97.2 101.9 78.9 88.3 94.3 111.1 102.9 103.1 141.1 134.5 

2010 102.2 103.0 91.9 92.3 94.9 80.4 86.4 83.1 83.9 104.6 100.0 176.9 120.0 

2020 98.6 93.6 82.0 81.4 84.7 73.0 77.8 79.2 87.4 98.8 95.6 199.2 201.8 

PREBIVALCI - ŽENSKE 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR I.ST 

1991 20340 463 517 734 1714 2300 4014 1126 1792 10740 13658 2668 160 0 66 

1995 20522 473 480 712 1665 2135 3800 1166 1700 10953 13819 2903 207 0 76 

2000 20658 467 466 706 1639 1970 3609 1034 1763 11062 13859 3190 231 0 88 

2010 20589 423 434 672 1529 1858 3387 952 1490 11216 13658 3544 264 0 105 

2020 19983 383 389 595 1367 1692 3059 911 1398 ' 10908 13217 3707 302 0 121 



STRUKTURA (v*) 

LETO SKUPAJ 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.28 2.54 3.61 8.43 11.31 19.73 5.54 8.81 52.80 67.15 13.12 0.79 0.00 
1995 100.00 2.30 2.34 3.47 8.11 10.40 18.52 5.68 8.28 53.37 67.34 14.15 1.01 0.00 
2000 100.00 2.26 2.26 3.42 7.93 9.54 17.47 5.01 8.53 53.55 67.09 15.44 1.12 0.00 
2010 100.00 2.05 2.11 3.26 7.43 9.02 16.45 4.62 7.24 54.48 66.34 17.21 1.28 0.00 
2020 100.00 1.92 1.95 2.98 6.84 8.47 15.31 4.56 7.00 54.59 66.14 18.55 1.51 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0 - 1 2 - 3 4 - 6 0 - 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 100.9 102.2 92.8 97.0 97.1 92.8 94.7 103.6 94.9 102.0 101.2 108.8 129.4 

2000 101.6 100.9 90.1 96.2 95.6 85.7 89.9 91.8 98.4 103.0 101.5 119.6 144.4 

2010 101.2 91.4 83.9 91.6 89.2 80.8 84.4 84.5 83.1 104.4 100.0 132.8 165.0 

2020 98.2 82.7 75.2 81.1 79.8 73.6 76.2 80.9 78.0 101.6 96.8 138.9 188.8 

PREBIVALCI - VSI 

ŠTEVILO 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR 

1991 39340 901. 1022 1512 3435 4770 8205 2354 3502 21337 27193 3942 215 0 

1995 39777 980 994 1401 3375 4340 7715 2462 3495 21728 27685 4377 275 0 

2000 40116 966 964 1462 3392 3918 7310 2192 3662 21965 27819 4987 305 0 

2010 40002 874 898 1390 3162 3845 7007 1972 2924 22301 27197 5798 330 0 

2020 38721 793 803 1228 2824 3496 6320 1884 2893 21379 26156 6245 413 0 

STRUKTURA (vt) 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< MIGR. 

1991 100.00 2.29 2.60 3.84 8.73 12.13 20.86 5.98 8.90 54.24 69.12 10.02 0.55 0.00 
1995 100.00 2.46 2.50 3.52 8.48 10.91 19.40 6.19 8.79 54.62 69.60 11.00 0.69 0.00 
2000 100.00 2.41 2.40 3.64 8.46 9.77 18.22 5.46 9.13 54.75 69.35 12.43 0.76 0.00 
2010 100.00 2.18 2.24 3.47 7.90 9.61 17.52 4.93 7.31 55.75 67.99 14.49 0.82 0.00 
2020 100.00 2.05 2.07 3.17 7.29 9.03 16.32 4.87 7.47 55.21 67.55 16.13 1.07 0.00 

INDEKS NA ZAČETNO STANJE 

LETO SKUPAJ 0- 1 2- 3 4- 6 0- 6 7-14 0-14 15-18 19-24 25-64 15-64 65< 85< 

1991 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1995 101.1 108.8 97.3 92.7 98.3 91.0 94.0 104.6 99.8 101.8 101.8 111.0 127.9 

2000 102.0 107.2 94.3 96.7 98.7 82.1 89.1 93.1 104.6 102.9 102.3 126.5 141.9 

2010 101.7 97.0 87.9 91.9 92.1 80.6 85.4 83.8 83.5 104.5 100.0 147.1 153.5 

2020 98.4 88.0 78.6 81.2 82.2 73.3 77.0 80.0 82.6 100.2 96.2 158.4 192.1 

LEGENDA: 

MIGR 

I.ST 

število preselitev (ker gre za projekcijo po naravni rasti je to vedno nič) 

indeks staranja je razmerje med št. preb. starih 65 let in več in št. preb. starih od 0 do 14 let x 100 




