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III 

 

POVZETEK 

V nalogi smo predstavili rekreacijske dejavnosti, ki se odvijajo v hribovitih območjih in lahko 

v primeru množičnosti povzročijo negativne vplive na okolje, kar se kaže na spremembi 

oziroma poslabšanju kakovosti sestavin okolja. V raziskavi smo z opazovanjem stanja na terenu 

in z intervjuji ključnih deležnikov pri upravljanju, spoznali obremenitve okolja zaradi izvajanja 

različnih rekreacijskih dejavnosti na območju Slavnika ter pomanjkljivosti v upravljanju in 

sodelovanju deležnikov. Ugotovili smo, da se posledice prekomernega obiska najbolj kažejo v 

eroziji prsti, poškodbah rastlinstva in onesnaženju z odpadki. Območje nima izoblikovanih 

razvojnih usmeritev in načrta upravljanja. Za sonaravni razvoj rekreacijskih dejavnosti na 

Slavniku bi bilo potrebno sodelovanje vseh »uporabnikov«, osveščanje in informiranje 

obiskovalcev, ključno vlogo pa morajo prevzeti pristojne lokalne in državne institucije s 

sprejetjem ustreznih sistemskih rešitev.     

Ključne besede: hribovita območja, rekreacijske dejavnosti, naravni spomenik, okoljski vplivi, 

sonaravni razvoj.  

SUMMARY 

In the thesis we have presented recreational activities that take place in mountain areas and can, 

in case of a mass visit, cause negative effects on the environment. Within the research we have 

tried to determine the effects on the environment caused by recreational activities in the case of 

Slavnik. The study was focused on the monitoring in the site and by interviewing the key 

stakeholders in management. We were able to establish which are the pollution effects on the 

environment, caused by various recreational activities in the Slavnik area. We have determined 

that the consequences of excessive visit are most evident in soil erosion, vegetation damage and 

waste pollution. Despite the fact the interlocutors are aware of the problems, there is not a 

proper supervision and implementation of the necessary measures in the area. For the 

sustainable development of recreational activities in Slavnik, participation of all "users" is 

necessary, as well as the increase of awareness and information of visitors. The central role in 

this process should be implemented by responsible local and state institutions by adopting 

appropriate system solutions. 

Keywords:  mountain areas, recreational activities, natural heritage, environmental impacts, 

sustainable development. 
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1 UVOD 

Sodoben način življenja je v današnjih časih vzrok za povečane potrebe po sprostitvi. Med 

priljubljenimi oblikami preživljanja prostega časa sta tudi šport in rekreacija. Hribovita 

območja so postala pomemben prostor za preživljanje prostega časa, pri čemer so še posebno 

obremenjeni cilji v bližini večjih mest. Najbolj pogosti obliki rekreacije v hribovitih območjih 

sta pohodništvo in gorsko kolesarjenje, prisotne pa so tudi druge oblike, nekatere za okolje manj 

sprejemljive, med katerimi je uporaba terenskih vozil ter štirikolesnikov. Prekomerna 

množičnost obiska in rekreacije lahko povzroči negativne vplive na okolje, kar se kaže na 

spremembi sestavin okolja, t. j. na prsti, vodi, zraku, rastlinstvu in živalstvu. Navade 

obiskovalcev imajo pri tem pomembno vlogo, saj s svojim ravnanjem bistveno prispevajo k 

povečanju obremenitev. Za ohranitev dinamičnega ravnovesja naravnega okolja je zato 

potrebno ugotoviti njegovo nosilno sposobnost in opredeliti prisotne antropogene pritiske ter 

njihove vplive in učinke. Za sonaraven razvoj območja so, poleg načrtovanja in upravljanja, 

potrebne tudi ustrezne razvojne usmeritve, nadzor in ukrepi.   

Slavnik je priljubljena izletniška in rekreacijska točka za mnoge okoliške prebivalce, pa tudi 

enodnevne obiskovalce iz oddaljenih krajev. V nalogi smo skušali ugotoviti vrste rekreacijskih 

dejavnosti, ki se odvijajo na njegovem območju, ter vplive in učinke, ki jih te povzročajo. 

Slavnik obiskujemo že vrsto let, predvsem zaradi rekreacije, čudovitega naravnega okolja in 

razgleda, ki se ponuja z vrha. V zadnjem desetletju je postal izjemno popularen in obiskan. 

Zaradi množičnega obiska se je njegova podoba začela spreminjati. Opazili smo sledi številnih 

novih poti, pa tudi druge negativne vplive obiskovalcev. To je bilo tudi povod za izbiro teme 

naloge, saj smo želeli podrobneje preučiti vplive, ki jih posamezne skupine rekreacijskih 

dejavnosti povzročajo na tem območju, in njihove posledice. Ker je vrh Slavnika s pobočji 

razglašen za naravni spomenik, nas je zanimalo, ali to sploh prispeva k njegovi zaščiti in kakšno 

je upravljanje s tem območjem, saj so tu prisotni različni deležniki. Zanimalo nas je, kako med 

seboj sodelujejo in kakšno vlogo ima lokalna skupnost v Podgorju, ki je najbolj priljubljeno 

izhodišče za dostop na Slavnik. Z rezultati smo želeli pridobiti celosten vpogled stanja okolja 

na izbranem območju. Hkrati pa smo intervjuvanim deležnikom želeli spodbuditi razmislek o 

njihovi vlogi pri ohranitvi tega dragocenega območja.  

1.1 Opredelitev problema 

Rekreacijske dejavnosti pomembno prispevajo h kakovosti življenja vseh nas. Izvajamo jih na 

različnih območjih, nekatere pa so v celoti pogojene s pokrajinskimi značilnostmi (Jeršič 2001). 

Zaradi izboljšane prometne infrastrukture, razvoja osebnega motornega prometa, lažje 

dostopnosti (Lampič in Repe 2009, 46)  ter gostega omrežja planinskih poti in koč so tudi 

hribovita območja postala pomembno okolje za preživljanje prostega časa. Zaradi bližine 

bivalnemu okolju velikega števila ljudi, cenovne dostopnosti, nezahtevnosti infrastrukture in 

opreme, potrebne za izvedbo, možnosti rekreacije preko celega leta in primernosti za vse 
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starostne skupine ljudi so rekreacijske dejavnosti v hribovju zelo privlačne (Mrak 2009a, 149‒

151).  

Po definiciji Mednarodnega združenja gorniških organizacij–International Climbing and 

Mountaineering Federation se rekreacijske dejavnosti, ki se izvajajo v hribovitem svetu, delijo 

v tri osnovne skupine: hoja, plezanje in turno smučanje. V drugi polovici 20. stoletja so se 

pojavile nove dejavnosti: gorništvo se je razmahnilo in notranje diferenciralo (Keršič‒Svetel 

2003, 99). Med najbolj priljubljene rekreacijske dejavnosti danes uvrščamo pohodništvo, 

gorsko kolesarjenje, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, vožnjo s terenskimi vozili in 

z motornimi sanmi (Mrak 2009b, 36). 

Rekreacija in turizem sta pojava, ki imata veliko skupnega in prvenstveno spadata med oblike 

preživljanja prostega časa. Če gre pri rekreaciji za enodnevne aktivnosti, ki so vezane izključno 

na prosti čas in na obnavljanje telesnih in duševnih moči posameznika, je turist potnik, ki 

obiskuje druge kraje tudi zaradi poslovnih in drugih razlogov in ostaja tam vsaj eno noč, vendar 

ne več kot eno leto. Oba pojava se glede na svoje značilnosti in zahteve odvijata v različnih 

geografskih okoljih. Na hribovitih območjih pa se zaradi geografskih značilnosti nabor 

tovrstnih dejavnosti dopolnjuje oz. prekriva. V primeru vplivov na okolje zaradi rekreacijskih 

dejavnosti in turizma gre namreč za vrsto med seboj tesno prepletenih učinkov, ki jih lahko 

razumemo le v primeru, če jih preučujemo v njihovi celovitosti in medsebojni povezanosti in 

čeprav se lahko posamezni učinek izkaže kot majhen, so skupni sinergijski učinki 

nezanemarljivi (Cigale 2009a, 86‒89). 

Vse te dejavnosti imajo pomemben vpliv na ekosistem. Ob obsegu in intenzivnosti dejavnosti, 

ki je večja od nosilnosti območja, nastajajo negativni učinki (Mrak 2011, 54‒58). Za okolje so 

obremenjujoči predvsem motorni promet, gradnja turistične infrastrukture, oskrbovanje in 

obratovanje planinskih koč, hoja in kolesarjenje izven urejenih poti, fekalije in odpadki, 

uporaba motornih snežnih sani, nabiranje rastlin, smučanje pri majhni debelini snežne odeje 

itd. Posledice se kažejo v spremembi lastnosti prsti (zbitost, erozija, onesnaženje), izgubi 

zemljišč zaradi pozidave, porabi in onesnaženju voda, emisiji škodljivih snovi v zrak, hrupu, 

svetlobnem onesnaženju, spremembi v sestavi rastlinskih vrst in uničenju rastlinstva ter 

biotopov, motenju živali in oženju življenjskega prostora divjadi ter splošnem onesnaženju s 

trdimi odpadki (Cigale 2004, 6‒10). Med redkimi pozitivnimi vplivi izvajanja rekreacijskih 

dejavnosti so ukrepi za varovanje okolja z razglasitvijo zavarovanih območij, izboljšana 

infrastruktura in različne ekonomske priložnosti za domače prebivalce (Mrak 2011, 57).    

Ekosistemi imajo določeno prožnost in ta jim omogoča, da se odzovejo, nevtralizirajo in 

prilagodijo na motnje iz okolja oz. antropogene pritiske. Občutljivi so takrat, ko njihove 

naravnogeografske značilnosti ne dovoljujejo določenih človekovih posegov, zato je za 

ustrezno vrednotenje okoljskih vplivov potrebno poznati naravnogeografske značilnosti 

območja ter njihov odziv na obstoječe dejavnosti. Ob tem je potrebno upoštevati tudi 

stopnjevanje učinkov z že obstoječimi dejavnostmi oz. viri obremenitev (lokalni prebivalci), s 
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katerimi si ostali uporabniki delijo prostor (Špes 2009, 9‒10). Vse to je podlaga za skupno 

oceno ranljivosti, na kateri se načrtuje sonaravni razvoj območja. Za oblikovanje vrste in obsega 

ukrepov z namenom zmanjšanja okoljskih učinkov je pomembno tudi poznavanje značilnosti 

udeležencev rekreacijskih dejavnosti (Mrak 2014).  

Učinki rekreacijskih dejavnosti so zelo težko merljivi, saj le del tovrstnih dejavnosti povzroča 

objektivno merljive in kvantitativno opredeljive učinke, zato je nujno tudi njihovo subjektivno 

zaznavanje (Cigale 2009a, 88‒89). Pri načrtovanju sonaravnega upravljanja in ohranjanja 

naravnega okolja sta pomembni ocena stanja in stopnja ranljivosti območja. Za določitev 

slednje so se uveljavili različni pristopi. Eden teh je kvantitativni pristop, ki ga uporablja Študija 

ranljivosti okolja (Špes idr. 2002) in je primeren tudi za potrebe načrtovanja posegov oz. 

dejavnosti v izbranem območju. Metodološki zasnovi zgoraj navedene študije so sledili tudi v 

raziskavi Ocena ranljivosti visokogorja kot osnova sonaravnemu razvoju turizma in rekreacije 

(Mrak 2014) na primeru Doline Triglavskih jezer in Kriških podov. Lynn in Brown (2003) pa 

sta študijo zasnovala in izvedla z anketiranjem pohodnikov, s čimer sta ugotavljala, kako 

posamezni vpliv na okolje (odpadki, erozija) zaznavajo pohodniki in kakšne so njihove 

izkušnje. 

Območje Slavnika je zaradi geografske lege in bližine urbanih središč pomembna točka za 

izvajanje rekreacijskih dejavnosti. Zaradi bližnje meje z Italijo je to priljubljena izletniška točka 

tudi za prebivalce Trsta in bližnjih krajev. Vrh Slavnika je prvi v zaledju slovenske Istre, ki 

presega 1000 metrov nadmorske višine. Zaradi izjemne kraškotravniške vegetacije ter redkih 

in endemičnih rastlinskih in živalskih vrst je bil vrh Slavnika s pobočji leta 1992 razglašen kot 

naravni spomenik (Zavod RS za varstvo narave 2018a), na podlagi Direktive o pticah spada 

območje Slavnika tudi pod Naturo 2000 ‒ območje kras (MOP 2007). Na vrhu Slavnika je bila 

leta 1957 zgrajena Tumova koča. S kočo in markiranimi potmi upravlja Obalno planinsko 

društvo Koper (v nadaljevanju OPD). Slavnik je tudi točka Slovenske planinske transverzale, 

Evropske pešpoti E6, Poti kurirjev in vezistov, Istrske planinske poti ter Slovenske 

turnokolesarske poti STKP (v nadaljevanju Slovenska turnokolesarska pot) (OPD 2018). Zaradi 

omenjenega se je Slavnik uveljavil kot pogost cilj tako individualnih pohodnikov kot tudi 

organiziranih pohodov številnih društev, ki ga obiskujejo v vseh letnih časih, nanj pa je 

organiziran tudi gorsko kolesarski maraton. 

Obisk Slavnika se je zaradi lažje dostopnosti z leti večal, s tem pa tudi pritiski na to edinstveno 

okolje (Čuješ 2017). Množičen obisk in raznovrstne rekreacijske aktivnosti lahko vplivajo na 

rastlinske in živalske vrste zavarovanega območja, na onesnaženost, spremembo tal, prometne 

zagate ter (ne)zadovoljstvo lokalnega prebivalstva.  

https://www.slovenska-planinska-pot.si/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_pe%C5%A1pot_E-6
http://www.pespoti.si/obhodnica.php?id=1
http://istarskiplaninarskisavez.hr/vodic-i-dnevnik/
http://pzs.si/ktk/wpstkp/


4 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

V okviru magistrske naloge smo opravili poglobljeno raziskavo o okoljskih vplivih 

rekreacijskih dejavnosti na izbranem hribovitem območju. Namen naloge je bil spoznati in 

preučiti v naravnem okolju Slavnika opazne posledice, ki jih povzročajo množične rekreacijske 

dejavnosti. Osredotočili smo se na izkušnje in mnenja posameznih deležnikov, ki so 

soudeleženi pri upravljanju območja. 

Z nalogo smo želeli čim bolj celovito predstaviti vzroke obremenitev in negativnih posledic v 

naravnem okolju in možnosti ukrepanja, s poudarkom na pomenu sodelovanja in skupnega 

upravljanja območja, tudi z vključevanjem lokalnega prebivalstva. Z izsledki smo želeli 

prispevati k oblikovanju smernic za trajnostno upravljanje in razvoj rekreacijskih dejavnosti v 

hribovitem svetu. 

Temeljni cilji naloge so bili: 

 s pomočjo obstoječe strokovne literature in virov predstaviti rekreacijske dejavnosti, ki se 

izvajajo v hribovitih območjih, njihov pritisk na okolje in posledice ter s pomočjo sorodnih 

raziskav opredeliti ukrepe za bolj trajnostno upravljanje rekreacijskih dejavnosti v 

hribovitih območjih;  

 preučiti, katere rekreacijske dejavnosti se izvajajo na območju Slavnika in obremenjujejo 

naravno okolje ter katere so njihove opazne posledice; 

 spoznati že izvajane in načrtovane ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic obremenitev; 

 preučiti, kako sodelujejo deležniki pri upravljanju območja Slavnika in kako (ali) je 

vključena lokalna skupnost. 

V okviru naloge smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Katere rekreacijske dejavnosti se izvajajo na območju Slavnika in s čim obremenjujejo 

okolje?  

 Katere so vidne posledice izvajanja dejavnosti na območju Slavnika?  

 Kateri ukrepi se izvajajo ali so načrtovani za zmanjšanje negativnih vplivov na območju 

Slavnika? 

 Kako sodelujejo deležniki pri upravljanju z območjem Slavnika in koliko (če sploh) je 

vključena lokalna skupnost? 

1.3 Predviden prispevek k stroki 

Prispevek magistrske naloge k stroki se zrcali v izsledkih in spoznanjih, povezanih s 

poznavanjem možnih negativnih učinkov prekomerne obremenjenosti hribovitih območij 

zaradi rekreacijskih dejavnosti, tako na izbranem območju Slavnika, kjer so naraščajoče 

aktivnosti ponekod že vzrok za degradacijo naravnega okolja, kakor tudi v hribovitih območjih 

na splošno. V nalogi smo poleg tega oblikovali tudi metodološki zgled za prepoznavanje 
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negativnih učinkov rekreacijskih dejavnosti in njihovih vzrokov ter s pomočjo preučenih virov 

prispevali k oblikovanju smernic ter priporočil za trajnostno upravljanje rekreacijskih 

dejavnosti na območju Slavnika. 

1.4 Metode dela 

V teoretičnem delu smo z metodo analize vsebine domačih in tujih pisnih ter drugih virov 

predstavili rekreacijske dejavnosti, ki se pogosto izvajajo v hribovitih območjih, njihovo možno 

obremenjevanje okolja ter posledice. Poiskali smo metodološke vzore za njihovo presojo ter 

primere dobre prakse s področja trajnostnega upravljanja rekreacijskih dejavnosti. S pomočjo 

virov smo predstavili naravnogeografske lastnosti območja raziskave in občutljivost okolja.  

Pri empiričnem delu magistrske naloge smo opravili kvalitativno raziskavo, s katero smo želeli 

pridobiti odgovore na raziskovalna vprašanja. Z metodami terenskega dela, kot sta opazovanje 

izbranega območja in intervju, smo poskušali pridobiti potrebne informacije za raziskavo. Z 

opazovanjem in beleženjem (popis, kartiranje, fotografiranje) smo evidentirali opazne 

posledice rekreacijskih dejavnosti. Druga metoda je bila namenski intervju. Intervju je bil 

polstrukturiran, v prvem delu je bilo zastavljenih nekaj vprašanj v zvezi s preučevano tematiko 

rekreacijskih dejavnosti, v nadaljevanju pa je bil zasnovan skladno z vlogo oz. dejavnostjo 

intervjuvanca in je bil osredotočen na pridobivanje določenih informacij. Intervjuvali smo 

deležnike, ki delujejo na območju Slavnika in so posredno ali neposredno soudeleženi pri 

upravljanju območja. Intervjuje smo izvedli s predstavniki planinskih društev OPD in 

Planinskega društva Slavnik (v nadaljevanju PDS), Krajevne skupnosti Podgorje, Lovske 

družine Kojnik–Podgorje in Videž–Kozina, Zavoda RS za varstvo narave, Območne enote 

Piran in s predstavnikom oskrbnikov Tumove koče na Slavniku. Za prikaz obstoječih 

antropogenih vplivov in učinkov smo uporabili preoblikovani osnovni model DPSIR (Driving 

forces, Pressures, State, Impact, Response) v integralni geografski model raziskovanja 

okoljskih sestavin, v katerem je vključena še občutljivost okolja (Plut 2004, 46).  

1.5 Predpostavke in omejitve 

Po že predhodno opravljenem pregledu strokovne literature in virov smo predpostavljali, da 

bomo z analizo pisnih in drugih virov ter terenskim delom pridobili dovolj relevantnih podatkov 

za izpolnitev zgoraj navedenih raziskovalnih ciljev, kar se je tekom raziskovanja tudi potrdilo. 

Omejitev raziskave bi lahko predstavljala nepripravljenost izbranih sogovornikov za 

sodelovanje v intervjujih, vendar so vsi sogovorniki pristopili k sodelovanju, zato smo 

intervjuje uspešno izvedli. Omejitev v raziskavi tako predstavlja le (ne)poznavanje dejanskih 

razmer, v katerih delujejo izbrani sogovorniki, pa tudi subjektivnost podanih ocen, zaradi česar 

pridobljeni podatki morda niso dovolj relevantni in širše veljavni. 
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2 REKREACIJSKE DEJAVNOSTI V HRIBOVITIH OBMOČJIH 

Rekreacijske dejavnosti so tesno povezane s konceptom prostega časa, njuna razmejitev je 

pogosto nejasna, zato se velikokrat v študijah uporabljata kot sinonima. Definicija prostega časa 

se sicer med posameznimi avtorji razlikuje, vendar je vsem skupna ugotovitev, da gre za čas, 

ki ni zapolnjen z vsakodnevnimi obveznostmi in za katerega se vsak posameznik svobodno 

odloča, kako ga bo preživel (Derganc 2004).  

Schulz (1978, po Jeršič 1998, 9) meni, da gre lahko za prosti čas po: 

 zaposlitvenih dolžnostih, 

 po delu in po nujnih reproduktivnih opravilih (prehranjevanje, telesna nega, spanje), 

 po vseh produktivnih (redno in honorarno delo, delo v gospodinjstvu, pospravljanje ali 

popravila v stanovanju idr.) in reproduktivnih dejavnostih (spanje, počitek, prehranjevanje 

in nega telesa).   

Pigram in Jenkins (2006, 7, po Cigale 2015, 9) navajata, da je pomembna razlika med prostim 

časom in rekreacijo ta, da se prvi nanaša na čas, drugi pa na aktivnost. Planina in Mihalič (2002, 

53) opredeljujeta rekreacijo kot svobodno neplačano dejavnost, s katero se razvedrimo, 

odpočijemo, dopolnimo znanje in širimo kulturno obzorje.   

Jeršič (1998, 11‒13) meni, da je za potrebe geografskega raziskovanja priporočljiva omejitev 

pojma na čas, ki je namenjen le priljubljenim dejavnostim razvedrilne in rekreacijske narave, 

ki zadovoljujejo potrebe posameznika. Te pa so zaradi posameznikovega dojemanja 

subjektivne in odvisne od osebnega odnosa posameznika do posamezne dejavnosti. Rekreacija 

pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči ljudi, z njo se ukvarjamo zaradi sprostitve in 

zdravja in je temeljna človekova potreba. Odvisna je od prostega časa, okolja, starosti, spola, 

kupne moči, mobilnosti in osebnih interesov. Prostorsko jo lahko delimo: 

 na rekreacijo v območju dopustniškega turizma,  

 rekreacijo v območju izletniškega turizma ter  

 rekreacijo pretežno v kraju stalnega bivanja ali na njegovem obrobju.  

Sem sodi tudi rekreacija na domu, vendar je zaradi pomanjkanja prostorske komponente za 

geografsko raziskovanje manj zanimiva (Jeršič 1998, 16).  

Na dostopnih in privlačnih območjih prihaja do prepletanja rekreacije in turizma. Tako 

rekreacija kot turizem spadata prvenstveno med oblike preživljanja prostega časa. Svetovna 

turistična organizacija opredeljuje turizem kot aktivnost posameznika, ki obiskuje kraje izven 

svojega običajnega življenjskega okolja v časovnem obdobju do enega leta in preživi vsaj eno 

noč v turistični namestitvi. Motivi potovanja so lahko preživljanje prostega časa, poslovni in 

drugi razlogi (UNWTO 2019). Pri rekreaciji pa gre za enodnevne aktivnosti, ki so vezane 

izključno na prosti čas in na obnavljanje telesnih in duševnih moči posameznika. Oba pojava 

se glede na svoje značilnosti in zahteve odvijata v različnih geografskih okoljih. Na hribovitih 
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območjih se zaradi geografskih značilnosti nabor tovrstnih dejavnosti dopolnjuje oz. prekriva. 

Pri nekaterih rekreacijskih in turističnih aktivnostih na hribovitih območjih je govora o 

pustolovski rekreaciji oz. turizmu, za katera je bistvenega pomena tveganje, ki povečuje 

privlačnost tovrstnih aktivnosti (Mrak 2009b, 29). V kolikor gre za rekreacijo, ki obsega 

večdnevno prenočevanje izven kraja bivanja, pa je govora o počitniški rekreaciji. Pri enodnevni 

rekreaciji lahko govorimo tudi o izletništvu, saj gre za potovanje izven običajnega bivalnega 

okolja za manj kot 24 ur (SURS 2018a). Meje med posameznimi zvrstmi rekreacije so lahko 

zabrisane, rekreacija v območju kraja bivanja lahko prehaja v rekreacijo v izletniških območjih 

v okolici doma, izletniški cilji pa lahko kasneje postanejo tudi kraji preživljanja dopusta (Cigale 

1998). Izpostaviti je potrebno tudi pojem bližnja rekreacija, ki je časovno omejena na prosti čas 

med delovnim tednom in ob koncu tedna ter poleg pokrajin z relativno visoko ustreznostjo 

pogojev za rekreacijo na prostem, kakor je to značilno pri počitniški rekreaciji, zajema tudi 

območja z razmeroma nizko pokrajinsko primernostjo (Jeršič 1998, 9–14).   

Rekreacijske dejavnosti na prostem so odvisne zlasti od (Jeršič 1998): 

 doživljajskih zmožnosti pokrajine (videz pokrajine in njenih sestavin), 

 pokrajinske primernosti (podnebje, vodne razmere, reliefne razmere), 

 naravnih zdravilnih sredstev (termalne zdravilne vode, zdravilno blato idr.) in 

 notranje vrednosti pokrajinskih sestavin (primernost za preučevanje naravnih procesov in 

pojavov). 

Marković in Petrović (2013, 80) menita, da so med pomembnimi dejavniki, ki spodbujajo 

priljubljenost rekreacije, zlasti: 

 povečane športne in rekreacijske potrebe kot posledica sodobnega načina življenja, 

 večja količina prostega časa, 

 višji dohodek gospodinjstev. 

V sodobnem času sta šport in rekreacija vse bolj prevladujoča vzroka za potovanja, aktualno je 

postalo aktivno preživljanje prostega časa in aktivne počitnice. Hribovita območja pa so bila že 

od nekdaj privlačna za različne aktivnosti (Marković in Petrović 2013, 80). Cigale (2014, 174) 

pa meni, da je raznolikost motivov vzrok za razpršenost turističnih tokov, ki so se preusmerili 

tudi na območja brez posebne rekreacijske ustreznosti, kot so gričevja in hribovja. 

Hribovita območja pokrivajo velik del ozemlja Slovenije. Glede na razčlenjenost površja 

ločimo relief na: ravnine, gričevja, hribovja, gorovja in nizke ter visoke planote (Gabrovec in 

Hrvatin 1998). 

Gričevja in hribovja ločimo glede na višinsko razliko med slemeni in dolinami. Pri gričevjih 

sega ta do 300 m, pri hribovjih pa med 300 in 1000 metrov. Vrhovi in grebeni v gorovjih segajo 

nad gozdno mejo, ki se nahaja približno na 1.700 metrih nadmorske višine (v nadaljevanju n. 
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v.). Nizke planote segajo do 700 metrov n. v., vrhovi visokih planot pa segajo več kot 1000 

metrov visoko (Gabrovec in Hrvatin 1998). 

Razvejana mreža označenih planinskih poti in planinskih koč ter lažja dostopnost zaradi 

izboljšane infrastrukture in razvoja osebnega prometa so pripomogli, da so hribovja postala 

pomemben rekreacijski prostor (Lampič in Repe 2009, 46). Privlačna so zaradi bližine 

bivalnega okolja velikega števila ljudi, cenovne dostopnosti, možnosti rekreacije preko celega 

leta in za vse starostne skupine ljudi. Tamkajšnjim prebivalcem predstavljajo način preživljanja 

prostega časa, obiskovalcem iz oddaljenih krajev pa prostor za različne oblike rekreacije (Mrak 

2009a, 151; Mrak 2009b, 37).  

Motivi za obisk gorskih območij v Sloveniji so različni, po izsledkih raziskave iz leta 2007 

(Mrak 2009b, 46) sta najpomembnejša motiva rekreacija in narava, kar je razvidno na sliki 1. 

 

Slika 1:    Motivi za obisk v gorah (%) 

Vir: Prirejeno po Mrak 2009b, 46. 

Naravne lepote Slovenije so tudi pri tujih turistih osrednji motiv za obisk Slovenije. Zanje se je 

v raziskavi leta 2012 opredelilo kar 53,7 % anketirancev. Turisti so kot pomemben motiv 

navedli tudi športne dejavnosti. Zanje se je opredelilo 27,5 % turistov. Med najbolj 

priljubljenimi so alpsko smučanje, planinarjenje ter pohodništvo in kopanje (Cigale 2014). 

Ohranjena in slikovita narava ter različne možnosti rekreacije so torej privlačni dejavniki tako 

za tuje kot slovenske obiskovalce hribovja. 

2.1 Vrste rekreacijskih dejavnosti 

Pestre reliefne značilnosti hribovitih območij v Sloveniji nudijo ugodne pogoje za različne 

rekreacijske dejavnosti. Včasih so to bile sankanje, turno smučanje, alpsko smučanje izven 

urejenih smučarskih prog, alpinizem, planinstvo in lov (Jeršič 1998, 11). Keršič‒Svetel (2003, 

97) med dejavnosti, ki so se nekoč odvijale na hribovitih območjih, navaja še pašo, nabiranje 

30

24,8
17,1

13,6

7,8
6,5Fizična aktivnost - rekreacija

Mir in čisto okolje

Sprostitev v družbi

Spoznavanje gora

Premagovanje samega sebe

Uživanje v samoti



 

9 

 

zelišč in iskanje rude ter dragih kamnov. V 20. stoletju se je močno razmahnilo alpsko 

smučanje, prav tako so se pojavile nove oblike prostočasnih dejavnosti, ki so konkurirale za isti 

prostor. Gorništvo je doživelo razmah, se notranje diferenciralo in spremenilo. Mednarodno 

združenje gorskih organizacij je gorniške dejavnosti uvrstilo v tri osnovne skupine (preglednica 

1). 

Preglednica 1:   Osnovne skupine gorniških dejavnosti 

Hoja Plezanje Turno smučanje 

- Po označenih poteh 

- Po brezpotjih 

- Hoja po gorah 

pozimi (nad snežno 

mejo) 

- Pohodništvo 

(treking) 

- Plezanje po označenih in zavarovanih 

poteh 

- Prosto plezanje v naravnih stenah 

- Tehnično plezanje v naravnih stenah 

- Plezanje po ledu 

- Zatikanje (drytooling) 

- Športno plezanje v naravnih stenah 

- Športno plezanje na umetnih stenah 

- Plezanje po balvanih 

- Turno smučanje 

- Alpinistično smučanje 

- Alpinistično deskanje 

Vir: Prirejeno po Keršič‒Svetel 2003, 100.  

V hribovitih območjih je danes poleg gorništva, ki je najbolj množična dejavnost, še vrsta 

novih, modernih oblik rekreacijskih dejavnosti, ki so se razvile zaradi potreb po telesni 

aktivnosti in z razvojem tehnične in športne opreme, med temi je v zimskem času množično 

prisotno alpsko smučanje na urejenih smučiščih. Anketa iz leta 2007 (Mrak 2009b, 35‒36) med 

najbolj priljubljene rekreacijske dejavnosti v hribovitih območjih uvršča pohodništvo, gorsko 

kolesarjenje, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, vožnjo s terenskimi vozili in z 

motornimi sanmi ter druge dejavnosti (ribolov, nordijska hoja, deskanje na snegu), kar je 

razvidno iz slike 2. 
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Slika 2:    Priljubljene rekreacijske dejavnosti v hribovitih območjih (%) 

Vir: Prirejeno po Mrak 2009b, 36. 

Temu pritrjujejo tudi rezultati ankete iz leta 2008 (Pori in Sila 2010, 107), ki kažejo, da je med 

vsemi zvrstmi rekreacije najbolj priljubljena hoja oz. sprehod, za kar se je v raziskavi opredelilo 

kar 57 % vseh anketirancev. Med preostalimi zvrstmi rekreacije izstopajo tiste, ki se izvajajo v 

hribovitem svetu in znašajo skupaj 25,2 %. Tudi tu so se izkazali za najbolj priljubljene 

planinarjenje oz. gorništvo 14,6 %, gorsko kolesarstvo 6,1 %, alpinizem 2,6 % in turno 

smučanje 1,9 %. Naj omenimo še tek v naravi (11,7 %), ki je čedalje bolj priljubljen in vključuje 

tudi gorski tek. 

2.2 Vplivi rekreacijskih dejavnosti na okolje 

Ekosistemi so občutljivi za antropogene vplive, saj so njihove samočistilne, nevtralizacijske ali 

regeneracijske sposobnosti omejene (Špes 2002, 86). Občutljivi postanejo predvsem takrat, ko 

njihove naravnogeografske značilnosti ne dovoljujejo obsežnejših človekovih posegov in je 

intenzivnost dejavnosti večja od nosilnosti območja, s tem pa so presežene meje sprejemljivih 

sprememb v okolju (Cigale 2009a; Mrak 2011). Kritično točko, ko so v ekosistemu presežene 

meje njegovih sposobnosti vzpostavljanja ravnovesja, je težko predvideti. Nekateri sistemi se 

odzovejo hitreje, drugi pa z zamikom. Lahko se pojavijo predhodna opozorila ali pa jih ni. 

Enostavnejši sistemi se na spremembe hitreje odzovejo, bolj kompleksni pa dopuščajo 

dolgotrajnejše posege (Špes 2009, 11). 
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V gorniških organizacijah so se že zgodaj zavedali negativnih vplivov, ki so jih prinašale 

gorniške dejavnosti, kar so skušali zmanjšati z osveščanjem svojih članov in reševanjem 

okoljskih problemov, a tudi tu obstaja razdvojenost med tistimi, ki si želijo napredka in si npr. 

turo želijo skrajšati z žičnico oz. visokogorsko cesto, ter tistimi, ki zagovarjajo doživljanje 

neokrnjene narave. Mnenja so deljena tudi pri opremljanju novih zavarovanih plezalnih poti 

(Keršič‒Svetel 2003, 100). Z leti se je spremenila tudi percepcija obiskovalcev, ki se v nasprotju 

s prvimi gorniki niso pripravljeni odreči določenemu udobju in zahtevajo večji občutek 

varnosti, kar jim zagotavljajo planinske markacije, delujoči mobilni telefoni, prisotnost gorskih 

reševalcev idr. (Mrak 2009b, 38). 

Med redkimi pozitivnimi učinki izvajanja rekreacijskih dejavnosti v hribovitih območjih so 

ukrepi za varovanje okolja, kot je razglasitev zavarovanih območij. S tem se na območju 

vzpostavijo pravila uporabe prostora, za kar je potreben nadzor, ki pa je odvisen tudi od 

finančnih zmožnosti upravljavca območja. Med pozitivnimi učinki so tudi ekonomske 

priložnosti za lokalno prebivalstvo, npr. nova delovna mesta, dotok finančnih sredstev v lokalno 

ekonomijo in izboljšana infrastruktura. Na ta način se ohranjata in razvijata domača obrt, 

podjetništvo, predvsem pa se ohranjata poselitev in kulturna pokrajina. Ker so nekatere 

dejavnosti sezonske narave, se lahko v preostalih obdobjih leta pojavlja brezposelnost (Mrak 

2009b, 59‒61; Ferreira 2005).  

Rekreacijske dejavnosti, ki se odvijajo v hribovitih območjih, so v celoti odvisne od 

pokrajinskih in kulturnih značilnosti. Zaradi neustrezne razporeditve, oblikovanja ter 

dimenzioniranja rekreacije in infrastrukture so lahko rekreacijske zmožnosti ogrožene. Vplivi 

so odvisni od vrste aktivnosti, geografskega okolja in značilnosti udeležencev. Izvedba 

rekreacije se širi izven turističnih območij, zato so okoljski vplivi razpršeni na širše območje. 

Pomembna je tudi sezonska naravnanost, ko je v določenem časovnem obdobju na območju 

veliko večje število obiskovalcev kot sicer, in so pritiski na okolje toliko večji. Za izvajanje 

nekaterih rekreacijskih dejavnosti ni potrebe po specifičnih objektih, ker pa se odvijajo v 

ekološko občutljivih območjih, lahko dejavnost posameznikov ogroža tamkajšnjo biotsko 

raznovrstnost in naravne vrednote; druge zahtevajo gradnjo tehnično in prostorsko zahtevnih 

objektov in bistveno posegajo ter obremenjujejo okolje in pokrajinski videz prostora (Jeršič 

2001, 41; Mrak 2009b, 55). Zaradi delitve skupnega prostora z že obstoječimi uporabniki 

prostora, kot so lokalni prebivalci in/ali turisti, so pritiski na okolje še toliko večji (večja poraba 

vode, povečan promet, povečane količine odpadkov in fekalij ...), zato je potrebno upoštevati 

stopnjevanje teh učinkov. Ti so namreč tesno prepleteni in jih je potrebno preučiti v njihovi 

celovitosti. Čeprav se posamezni učinek izkaže kot majhen, so lahko sinergijski učinki 

nezanemarljivi (Špes 2009; Cigale 2009a). 

Kešič‒Svetel (2003, 97) je mnenja, da je zaradi gorskega turizma narava postala bolj 

urbanizirana. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so bili domačini v alpskih vaseh razmahu 

gorništva in gorskega turizma naklonjeni, saj je ta prinašal razvoj in zaslužek. Gradilo se je  
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ceste in železniške povezave. Razmah smučanja v zimskih mesecih je prispeval h gradnji 

hotelov ter urejanju smučišč in žičnic, s čimer je bil omogočen dostop množičnemu številu 

obiskovalcev tako v zimskem kot v poletnem času. Vsi ti posegi pa so spremenili podobo 

alpskega prostora in prispevali k izseljevanju avtohtonih prebivalcev ter izumiranju 

tradicionalnega znanja o gorskem svetu. Za umestitev rekreacijskih dejavnosti v hribovita 

območja so torej potrebna tako strokovna kot etična merila.  

Izvajalci rekreativnih dejavnosti in turisti obremenjujejo okolje posredno ali neposredno s 

svojim ravnanjem. V preglednici 2 so prikazani pomembnejši vplivi rekreacijskih in turističnih 

dejavnosti na okolje ter njihove posledice.  

Preglednica 2:   Negativni vplivi in posledice turizma in rekreacije 

 Vplivi Posledice 

Prst - Gradbena dela, povezana s turizmom 

- Strojno izravnavanje in priprava smučarskih prog  

- Izvajanje različnih rekreacijskih dejavnosti 

- Izravnavanje terena 

- Povečanje količine fekalij in odpadkov 

- S turizmom povezan promet, motošport, vožnja z 

motornimi sanmi 

- Vzdrževanje igrišč za golf 

- Gradnja objektov turistične superstrukture in 

infrastrukture 

- Sprememba fizikalnih 

lastnosti prsti (erozija, zbitost, 

manjša prepustnost prsti in 

infiltracija vode) 

- Zmanjšanje rodovitnosti 

- Onesnaženje 

- Izguba površin zaradi 

pozidave 

 

Voda - Poraba vode v prenočitvenih in gostinskih objektih  

- Umetno zasneževanje  

- Vzdrževanje rekreacijske infrastrukture 

- Povečane količine odpadnih voda zaradi prisotnosti 

turistov  

- Povečana nevarnost razlitja pogonskih goriv pri 

prometnih nesrečah  

- Priprava smučarskih prog s pomočjo kemikalij  

- Vzdrževanje rekreacijskih površin (npr. uporaba 

pesticidov ali herbicidov pri igriščih za golf) 

- Povečana poraba vode 

- Onesnaževanje 

 

Zrak - Povečan promet zaradi turizma  

- Izvajanje rekreacijskih dejavnosti, povezanih z uporabo 

motornih vozil  

- Obratovanje turistične superstrukture in infrastrukture 

- Emisije škodljivih in drugih 

snovi v zrak 

- Svetlobno onesnaženje 

- Hrup 

Rastlinstvo - Priprava smučarskih prog s pomočjo kemikalij  

- Povečanje količine odpadkov in fekalij  

- Hoja, vožnja zunaj poti  

- Gozdni požari zaradi nepazljivosti turistov 

- Gradnja turizmu namenjenih objektov oz. infrastrukture  

- Trganje, nabiranje rastlin 

- Izvajanje različnih rekreacijskih dejavnosti (npr. 

kolesarjenje in hoja zunaj poti, smučanje pri majhni 

debelini snežne odeje, ...) 

- Spremembe v sestavi 

rastlinskih vrst 

- Uničenje rastlinstva in 

biotopov 

- Poškodbe rastlin 

- Tujerodne rastline 
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 Vplivi Posledice 

Živalstvo - Prisotnost turistov, izvajanje rekreacijskih dejavnosti 

- Gradnja turizmu in rekreaciji namenjenih objektov in 

infrastrukture  

- S turizmom povezan promet, motorizirane rekreacijske 

dejavnosti  

- Lov 

- Motenje živali 

- Členjenje in krčenje  

življenjskega prostora divjadi 

- Neposredno povzročanje smrti 

živali 

- Vpliv na prehranjevalne in 

razmnoževalne navade živali 

Vir: Prirejeno po Cigale 2004, 6.  

Posledice pritiskov na okolje se pri najbolj priljubljenih in pogostih rekreacijskih dejavnostih v 

hribovitih območjih kažejo na vodi, zraku, prsti, reliefu, rastlinstvu in živalstvu, pa tudi v 

medsebojnih odnosih deležnikov. V kolikor se osredotočimo na najbolj razširjene rekreacijske 

dejavnosti v hribovitih območjih, je potrebno izpostaviti ravnanja, ki so za okolje 

obremenjujoča. 

V hribovitem svetu so najbolj opazne spremembe na prsti in reliefu, ki so posledica zmanjšanja 

oziroma porušene mehanske stabilnosti. Kažejo se kot povečano odnašanje prsti in erozijsko 

delovanje vode. Zbitost tal povečuje erozijo, saj zmanjšuje sposobnost zadrževanja vode in 

poveča površinski odtok. Rekreacijske dejavnosti, kot so vožnja s kolesi, hoja in motorizirana 

rekreacija, zaradi skromne intenzitete nimajo tako velikega vpliva na prsti in relief, kakor je to 

značilno pri gradnji in urejanju smučišč. V primeru visoke frekvence obiska pa prav tako 

pomembno vplivajo na okolje, njihov vpliv je prisoten že pri opremljanju poti. Problematična 

je predvsem njihova razširjenost na obsežne površine hribovitega sveta (Cigale 2004, 9‒10). 

Pri tem izstopajo hribovita območja v bližini večjih mest, kjer zaradi večjega obiska in uporabe 

bližnjic nastajajo nove poti (Mrak 2014, 145). 

Pohodništvo in gorsko kolesarjenje sta najbolj razširjeni rekreacijski dejavnosti. Izvajata se na 

obsežnih površinah in sta primerni za širok krog ljudi. Njuni učinki na okolje so v hribovitih 

območjih najbolj intenzivni. Velikokrat se s pohodniki zelo obremenjena pot še dodatno 

poslabša s prisotnostjo kolesarjev, ki pustijo za sabo sledi koles in razdejane poti ter so vzrok 

za okoljsko škodo (Ruff in Mellors 1993, po Thurston in Reader 2001, 407). Na prekomerno 

erozijo lahko vplivajo tudi vedenjski vzorci kolesarjev, saj uživajo v vožnji čez ovire na poti, v 

skokih čez jarke, korenine idr., torej čez že erodirana območja (Symmonds, Hammitt in 

Quisenberry 1999; Symmonds, Hammitt in Quisenberry 2000, po Thurston in Reader 2001, 

407). V raziskavi Thurstona in Readerja (2001, 397‒398) je bilo ugotovljeno, da imata obe 

dejavnosti podobne učinke na vegetacijo in prst, da se ti zelo hitro pokažejo, v primeru 

prekinitve rekreacijskih dejavnosti pa je okrevanje dolgotrajno. Vsekakor obe dejavnosti s 

prekomerno rabo in težnjo po improviziranih poteh prispevata k eroziji in zbitosti tal, saj je 

rekreacija izven za to namenjenih poti, s katero se ustvarjajo vzporedne poti, problematična 

zaradi širjenja okoljskih vplivov na širše območje. S takšnimi ravnanji se spreminja 

izoblikovanost površja in uničuje rastlinje, kar posledično vodi k zmanjšanju biotske 

raznovrstnosti. S prodiranjem v mirne predele narave in hrupom se posega tudi v življenjski 
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prostor divjih živali, ki se umikajo človeku, oži se njihov življenjski prostor, spreminjajo se 

prehranjevalne in razmnoževalne navade. K temu v negativnem pomenu pripomorejo tudi 

novodobne oblike rekreacije, kot so vožnja s terenskimi vozili, štirikolesniki in vožnja z 

motornimi sanmi. Zadnja se skupaj s turnim smučanjem izvaja v zimskem času, ko narava 

počiva in je za divjad najbolj kritično obdobje (Keršič‒Svetel 2003, 99). 

Rekreacija, ki se izvaja izven kraja bivanja, je povezana s prometom in posebnimi 

pokrajinskimi učinki. Ti imajo poleg lokalnega tudi regionalni značaj (Špes 2009, 9). Najbolj 

razširjeno prevozno sredstvo so osebni avtomobili. Potrebno je upoštevati še vsakdanje 

prometne tokove lokalnega in okoliškega prebivalstva, ki ob prisotnosti turizma povzročajo 

večjo intenziteto in raznolikost učinkov (Jeršič 1971, 267; Jeršič 1998, 11). Motorizacija 

prometa poleg učinkov na zrak (čezmerni hrup, onesnaženost, škodljive emisije) spreminja tudi 

podobo pokrajine, saj je zanjo potrebna določena infrastruktura. Poleg cestnega omrežja so 

potrebna tudi parkirišča na izhodiščih rekreacijskih poteh. Ta so v času večjih obremenitev (v 

času sezone) lahko polno zasedena, obiskovalci pa parkirajo na privatnih zemljiščih, zato 

prihaja do sporov z lokalnimi prebivalci, kar vpliva na izkušnjo rekreacije. V raziskavi o vplivih 

turizma in rekreacije na kakovost v domačem kraju (Cigale 2009b, 171‒183) so lokalni 

prebivalci turističnih krajev Alpske Slovenije kot najbolj problematične vplive izpostavili ravno 

prometno gnečo in težave s parkiranjem, kar nakazuje na pomembno vlogo, ki jo ima urejena 

prometna infrastruktura pri izvajanju rekreacijskih dejavnosti in pri turizmu. 

V Sloveniji so po prometni obremenjenosti na prvem mestu medgorske kotline, ki imajo zelo 

slabe oz. kritično nizke samočistilne sposobnosti zraka. Izrazito slabe samočistilne sposobnosti 

zraka imajo tudi širše rečne doline v visokogorju, hribovju in na krasu, kjer je zelo velika 

prometna obremenjenost tudi zaradi naravne prehodnosti. Po prehodnosti so jim primerljive 

ravnine v gričevju notranjega dela Slovenije, ki pa imajo boljšo samočistilno sposobnost. 

Obalne ravnice in širše doline v primorskem delu so po prometni obremenjenosti sicer na 

drugem mestu, vendar jih odlikuje manjša pokrajinska občutljivost in zmerne samočistilne 

sposobnosti zraka. Temu botruje dobra prevetrenost ter redek pojav megle in inverzije (Špes 

2009, 12). Na onesnaženost zraka namreč vplivajo samočistilne sposobnosti okolja, ki so v 

dolinah manjše, v višjih legah pa so zaradi prevetrenosti večje (Cigale 2004, 7). 

Poleg cestne infrastrukture rekreacijska infrastruktura zajema še utrjevanje raznih rekreacijskih 

poti (planinske poti za pohodnike, gorske kolesarje, zavarovane plezalne smeri, alpinistične 

smeri opremljene s svedrovci idr.), smučišč in planinske koče. Slednje so za okolje še posebej 

obremenjujoče. V Sloveniji sta evidentirani 2.002 planinski poti in 178 planinskih koč, zavetišč 

ter bivakov, ki jih upravljajo planinska društva (PZS 2019a). Mreža planinskih poti in koč je 

zaradi priljubljenosti planinstva dobro razvejana. Avgusta 2013 so podatki o nastanitvah v 

planinskih kočah pokazali, da so koče predstavljale 5,7 % vseh turističnih ležišč v Sloveniji. Ta 

odstotek je zaradi sezonske naravnanosti tovrstne dejavnosti na letni ravni upadel, vendar je 

potrebno upoštevati tudi enodnevne obiskovalce, ki prevladujejo v hribovju (Cigale 2014, 21). 
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Podatki Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS) kažejo, da v hribe redno zahaja 

315.000 prebivalcev Slovenije, na letni ravni pa jih obišče več kot 1,4 milijona obiskovalcev 

(Mihelič 2013). Planinske koče, predvsem tiste nad 1.500 metri, se nahajajo večinoma na 

občutljivih območjih in so edini objekti, ki nudijo zavetišče in oskrbo obiskovalcem, hkrati pa 

so pogosto edini vir onesnaževanja okolja. Najbolj okoljsko sporne so tiste, ki se nahajajo v 

neposredni bližini vodotokov, izvirov in visokogorskih jezer (Zakotnik 2011, 6). Tekom let so 

se planinske koče zaradi zaželenega večjega udobja iz skromnih zavetišč razvile v turistične 

objekte s pestro ponudbo. Množičen obisk, predvsem v sezoni, je razlog za velike količine 

odpadkov, porabljene in odpadne vode, hrup in svetlobno onesnaženje. Z obiskom povezano 

pa je tudi ogrevanje koč in pridobivanje električne energije (Bobovnik 2014, 119‒120). 

Pomanjkanje ustrezne infrastrukture in občutljivost okolja vplive še povečujeta (Cigale 2009a).  

Po Bobovniku (2014, 120) so najbolj problematični naslednji sklopi, povezani s planinskimi 

kočami (preglednica 3): 

 oskrbovanje in ravnanje z odpadki, 

 ogrevanje in pridobivanje električne energije, 

 oskrba z vodo in ravnanje z odpadnimi vodami, 

 število in obnašanje obiskovalcev.   

Preglednica 3:   Vplivi planinskih koč na okolje in ukrepi 

Problemsko področje Vplivi Nevarnosti Ukrepi 

Oskrbovanje planinskih 

koč in ravnanje z odpadki 

- Helikopter 

- Tovorna žičnica 

- Avtomobil, 

traktor 

- Hrup 

- Smrad 

- Možnost razlitja 

nevarnih snovi 

(goriva, maziva) 

- Emisije izpušnih 

plinov 

- Tovorne žičnice 

- Konji (dražje) 

- Peš 

- Racionalizacija 

helikopterskih 

letov 

Ogrevanje in 

pridobivanje električne 

energije 

- Drva 

- Plin 

- Kurilno olje 

 

- Uporaba dizelskih 

in bencinskih 

agregatov 

- Emisije izpušnih 

plinov 

- Fotovoltaični 

sistemi 

- Vetrni 

generatorji 

Oskrba z vodo in 

ravnanje z odpadnimi 

vodami 

- Raba vodnih 

virov 

 

 

- Raba pitne vode za 

sanitarije 

- Prekomerna raba 

vode 

- Odpadne vode: 

sanitarije, kuhinja, 

pralnice 

- Onesnaženost 

vodnih virov v nižje 

ležečih predelih  

- Čiščenje 

odpadnih voda 

(sistemi čiščenja 

voda) 

- Suha stranišča 

- Manjša poraba v 

kuhinjah; manjša 

raznolikost 

ponudbe 

- Pranje perila v 

dolini 
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Problemsko področje Vplivi Nevarnosti Ukrepi 

Število in obnašanje 

obiskovalcev 

- Veliko število 

obiskovalcev 

- Zahteve po pestri 

ponudbi v kočah 

- Večje količine 

odpadkov 

- Večja poraba vode 

- Vplivi na planinske 

poti 

 

- Spremembe 

obnašanja: 

skromnejša  

ponudba, lastna 

posteljnina, iznos 

smeti v dolino, 

hoja po označenih 

planinskih poteh 

Vir: Prirejeno po Bobovnik 2014.  

Rekreacija in turizem sta lahko tudi vir konfliktov med različnimi uporabniki istega prostora, 

kar lahko vpliva na kakovost rekreacijske izkušnje. Med moteče elemente se uvrščajo gneča, 

hrup, odvrženi odpadki idr. (Cigale 2015, 14). Lynn in Brown (2003) sta v raziskavi ugotovila, 

da so na obiskovalce najbolj negativno vplivali prav odvrženi trdi odpadki, manj pa erozija poti 

in blatnost, pri čemer sta ugotovila, da obiskovalci ne prispevajo k tistim učinkom, ki so zanje 

moteči. Mrak (2009a, 163) ravno tako ugotavlja, da so za obiskovalce najbolj moteči trdi 

odpadki, sledijo jim visoke cene storitev v kočah in šele nato shojene in uničene planinske poti 

(13,2 %). Ob tem naj dodamo, da zmerno število obiskovalcev uporablja poleg označenih poti 

tudi bližnjice in brezpotja (slika 3).  

 

Slika 3:    Uporaba planinskih označenih poti, bližnjic in brezpotij (%) 

Vir: Prirejeno po Mrak 2009a, 164. 

Pohodništvo in gorsko kolesarstvo si delita skupni prostor, zaradi česar prihaja do konfliktov. 

Pohodniki so mnenja, da je gorsko kolesarstvo neprimerno za skupno uporabo poti, zlasti zaradi 

večje hitrosti ter posledično nevarnosti (Ruff in Mellors 1993). Temu pritrjujejo v Planinskem 

društvu Idrija, kjer opozarjajo na poškodbe rastlinja in pospeševanje erozijskih procesov, k 

čemur botrujejo predvsem t. i. spustaši, ki se na vrh pripeljejo z motoriziranim prevoznim 

sredstvom in se s kolesom spustijo v dolino, pri tem pa z grobim zaviranjem poškodujejo in 

uničujejo rastlinje ter pospešujejo erozijske procese. Nad njimi se pritožujejo tudi lastniki 

zasebnih zemljišč, ki jim ti uničujejo travo, poškodujejo električne pastirje in plašijo pašno 
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živino. Vprašanje se pojavlja tudi pri vzdrževanju planinskih poti, ki so v domeni planinskih 

društev in jih večinoma planinci vzdržujejo sami. Povečane obremenitve in poškodbe poti 

terjajo več časa, dela in večje stroške sanacije (Planinsko društvo Idrija b. l.). 

Konfliktne situacije lahko nastanejo tudi med rekreativnimi obiskovalci ter nezadovoljnimi 

lokalnimi prebivalci. Temu v večji meri botruje pomanjkanje ustrezne infrastrukture 

(parkirišča, sanitarije, informativne in usmerjevalne table) oz. nesorazmerna infrastruktura z 

množičnostjo obiska ter neupoštevanje pravil uporabe prostora in zasebnih zemljišč (Zavod RS 

za varstvo narave 2018b). 

2.3 Načini, ukrepi za blažitev posledic vplivov na okolje 

Ekosistemi se v določeni meri odzovejo, nevtralizirajo in prilagodijo na antropogene pritiske, 

občutljivi so takrat, ko naravnogeografske značilnosti ne dovoljujejo obsežnejših človekovih 

posegov. Pri načrtovanju sonaravnega razvoja območja je zato pomembna njegova ocena 

ranljivosti. Ta poleg vrednotenja okoljskih vplivov in naravnogeografskih značilnosti območja 

ter njihovega odziva na že obstoječe dejavnosti, vključuje tudi poznavanje značilnosti 

udeležencev rekreacijskih dejavnosti. Vse to je podlaga za oblikovanje vrste in obsega ukrepov 

za zmanjšanje okoljskih učinkov (Špes 2009, 9‒14; Mrak 2014). Rekreacijske dejavnosti 

povzročajo le v določeni meri objektivno merljive učinke in kvantitativno opredeljive učinke, 

zato je zelo pomembno tudi njihovo subjektivno zaznavanje (Cigale 2009a, 88‒89). 

Na hribovitih območjih, kjer se odvijajo rekreacijske dejavnosti, bi bilo potrebno spremljati 

stanje okolja (MOP 2002, 88): 

 z analizo obremenjenosti območja zaradi rekreacijskih dejavnosti, 

 z nadzorom nad spremembami v okolju, ki so nastale kot posledica dejavnosti (izvedba 

monitoringa), 

 z izvajanjem inšpekcijskega nadzora. 

V kolikor se na izbranem območju ugotovijo negativni okoljski učinki, je potrebno vire le-teh 

omejiti oz. preusmeriti na druga, manj občutljiva območja (MOP 2002). Temu pritrjuje tudi 

Zakotnik (2011, 9), ki je prav tako mnenja, da bi bilo potrebno obiskovalce usmerjati v manj 

obremenjena in manj ranljiva območja. Mrak (2011, 149) pa opozarja, da bi sicer tako 

razbremenili preobremenjena območja in zmanjšali negativne okoljske vplive in učinke, bi jih 

pa s tem tudi prostorsko razpršili.  

Ukrepi so najbolj kočljivi del načrtovanja razvoja. So pomembna sestavina sonaravnega razvoja 

območja, saj predstavljajo aktivnosti za izboljšanje okoljskega stanja. Opredelimo jih lahko na 

trde in mehke ukrepe. Med trde ukrepe uvrščamo (Mrak 2011, 146‒147): 

 popolno prepoved obiska in izvajanja aktivnosti, 

 omejitev obiska oz. omejitev obiska za določeno vrsto aktivnosti, 
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 uvedbo vstopnin in pristojbin, 

 nadzor in izvajanje kaznovanja kršiteljev.   

Na območju je potrebno spremljati število obiskovalcev in vzpostaviti nadzor nad aktivnostmi 

in obnašanjem obiskovalcev (Mrak 2011, 146‒147).  

Med mehke ukrepe prištevamo izobraževanje vseh deležnikov, ki prispevajo k okoljskim 

učinkom oziroma katere lahko regulirajo; od ponudnikov in povpraševalcev do lokalnega 

prebivalstva, lokalnih, regionalnih in državnih ustanov. Njihovo sodelovanje, osveščenost in 

informiranost ponudnikov in povpraševalcev so ključni za uravnotežen razvoj območja (Mrak 

2011, 146‒147). Tudi Marković in Petrović (2013, 89) menita, da so za sonaravni razvoj 

pomembni usklajeni interesi in skupno delovanje različnih skupin deležnikov. Pri osveščanju 

in informiranju imajo pomembno vlogo tudi mediji, saj dosežejo širšo množico uporabnikov.  

Keršič‒Svetel (2003, 97) opozarja, da je razmah smučanja in drugih rekreacijskih dejavnosti 

privabil različne ciljne skupine obiskovalcev z drugačnim sistemom vrednot, kot ga je 

izoblikovalo gorništvo, zato bi bilo potrebno ponovno vzpostaviti sistem ustreznih vrednot in 

etike. Mrak (2009b, 54) pa je mnenja, da so obiskovalci hribovitih območij večinoma ljubitelji 

narave in kot take jih je potrebno vključiti v varovanje okolja.    

V primeru povečane erozije poti, kar je ena najbolj prisotnih težav, bi bilo potrebno pripraviti 

sanacijski načrt in določiti časovni okvir, ki je potreben za regeneracijo območja. Glede na 

oceno stanja se lahko ukrepa z zmanjšanjem obiska ali pa se pot začasno zapre. To pa je 

dvorezen meč, saj se lahko obiskovalci preusmerijo na bližnjice in ustvarijo nove poti. V takšnih 

primerih je potrebno ponuditi alternativo, torej že obstoječo pot, ob tem pa obiskovalce tudi 

primerno informirati in nadzorovati njihovo ravnanje (Repe in Mrak 2009, 164). Omejitve so 

potrebne tudi pri utrjevanju novih planinskih poti in zavarovanih plezalnih poti, pri katerih se 

prav tako širijo okoljski vplivi.   

V primeru obremenjenosti okolja zaradi planinskih koč Bobovnik (2014, 125) meni, da bi 

obiskovalci morali svoje razvade in navade pustiti v dolini, planinske koče pa bi morale spet 

postati skromna zavetišča kot nekoč. Tega mnenja je tudi Zakotnik (2011, 9), ki poudarja, da je 

potrebno ponudbo v planinskih kočah preoblikovati, kar bi pripomoglo k racionalnejšemu 

oskrbovanju. Planinske koče morajo namreč delovati skladno s svojim  temeljnim namenom in 

ne z ustvarjanjem poslovnih dobičkov. Pri obisku gora prihaja namreč do nasprotujočih si 

interesov; oskrbniki si želijo čim večjega obiska zaradi večjega prihodka, na drugi strani pa je 

množični obisk okoljsko obremenjujoč. Za uravnoteženo stanje na področju planinskih koč se 

ponujajo naslednje rešitve (Dretnik 2011, 4‒5): 

 prenehanje z gradnjo novih koč v visokogorju (razen nadomestnih gradenj), 

 energetska prenova koč z vgradnjo okolju prijaznih materialov, tehnologij in sistemov, 

 upoštevanje okoljskih zahtev in pogojev pri obratovanju koč. 
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Nujno potrebne so investicije v prenovo planinskih koč, a so te velik finančni zalogaj, ki 

zaenkrat sloni le na plečih planinskih društev. K prenovi bi morali pristopiti tako PZS kot 

država, saj so hribovita območja s planinsko infrastrukturo pomemben dejavnik turističnega 

obiska Slovenije, privabiti pa bi bilo potrebno tudi zasebne investitorje. Smiselno bi bilo uvesti 

nadzor nad obratovanjem planinskih koč za bolj ekološko ureditev teh objektov (Bobovnik 

2014, 125; Mrak 2014, 153). K zmanjšanju okoljskih vplivov lahko prispevajo tudi oskrbniki 

oz. upravljavci planinskih koč in obiskovalci s svojim ravnanjem. Nekatere rešitve so navedene 

v preglednici 3. 

Velik vpliv na okolje ima tudi motorni promet, zato bi bilo potrebno spodbujati nemotorizirane 

oblike rekreacije ter omejiti prometno dostopnost, predvsem na pokrajinsko občutljivih 

območjih. Tu so mišljeni predvsem dostopi v zaprte medgorske kotline, ki imajo zelo slabe 

samočistilne sposobnosti zraka in visokogorske ceste. V ospredju bi morale biti trajnostne 

oblike mobilnosti, umiritev prometa s spodbujanjem uporabe javnega prevoza in urejanjem 

parkirišč. Pomembno vlogo pri tem imajo lokalne oblasti z zagotavljanjem javnega prevoza 

(Špes 2009, 12‒18). 

Med ukrepi za doseganje sonaravnega razvoja je tudi razglasitev zavarovanega območja v 

okvirih, ki jih določa zakonodaja. S sodelovanjem vseh deležnikov je potrebno sprejeti 

upravljavski načrt, v katerem je opredeljen razvojni in ureditveni načrt, predvideni pa morajo 

biti tudi ukrepi za reševanje okoljskih problemov. Upravljavski načrt mora zajemati vsa 

področja upravljanja in aktivnosti, ki se izvajajo in razvijajo na območju (Mrak 2011, 146; 

Mrak 2014, 153).  

Hribovita območja so prostor srečevanja različnih interesov. Specifične geografske značilnosti 

zahtevajo poseben pristop pri načrtovanju sonaravnega razvoja rekreacije in turizma. Poleg 

ocene ranljivosti so potrebni tudi konkretni razvojni načrti ter ukrepi in ocena primernosti 

območja za tovrstne aktivnosti. Pomemben je zlasti skupen pristop vseh deležnikov, 

upoštevanje različnih potreb in želja ter zmožnosti umeščanja rekreacijskih ter drugih 

dejavnosti in infrastrukture v prostor na način, ki ohranja dinamično ravnovesje ekosistema ter 

naravno in kulturno identiteto prostora. Spremljati je potrebno število obiskovalcev, njihove 

navade in vpliv na okolje, ter primerno ukrepati, še predno je ravnovesje porušeno. Pomembno 

vlogo pri varovanju okolja imajo obiskovalci sami s svojim ravnanjem in osveščenostjo. 

Zavedati se je potrebno, da prostor ni namenjen samo rabi in posegom, temveč tudi nerabi in 

neposegom (Mrak 2014). 
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3 OBMOČJE PREUČEVANJA ‒ SLAVNIK 

Vrh Slavnika je zelo priljubljena izletniška in rekreacijska točka, predvsem zaradi bližine 

urbanih središč (Koper, Trst, Hrpelje‒Kozina), lahke dostopnosti in izjemnega razgleda z vrha, 

ki seže daleč naokoli. Posledica tega je tudi dobro obiskana planinska koča. Na nasprotni strani 

proti jugozahodu je 200 m nižji vrh Kojnika, čeravno lahko dostopen, ni pa razgleden in je 

veliko manj obljuden. Domačini pravijo Slavniku tudi primorski ali istrski Triglav. 

3.1 Geografski oris območja 

Slavnik je vzpetina, ki se nahaja v kraški pokrajini Čičarija. Ta na severnem delu meji na 

Podgrajsko podolje, na južnem delu pa na Podgorski Kras. Slavnik se nahaja na ozemlju Mestne 

občine Koper in Občine Hrpelje‒Kozina. Vrh s pobočji ni poseljen. Ob njegovem zahodnem 

vznožju je vas Podgorje, na severozahodnem Prešnica, na severovzhodnem pa se nahaja 

Skadanščina. V letu 2018 je v Podgorju živelo 140 prebivalcev, v Prešnici 172, v Skadanščini 

pa 32 (SURS 2018b). Slavnik je z vseh strani lahko dostopen, saj do izhodišč za vzpone vodijo 

lokalne ceste. Podgorski kras prečkata tudi avtocesta in regionalna cesta med Kozino in Črnim 

Kalom, po njem pa sta speljani tudi železniški progi od Prešnice proti Kopru in proti Pulju. 

Slavnik se glede na naravnogeografsko regionalizacijo nahaja v makroregiji Sredozemski svet, 

submakroregiji Sredozemske kraške planote in mezoregiji Podgorski kras, Čičarija in 

Podgrajsko podolje (Perko in Orožem Adamič 1998, 27‒30).  

 

Slika 4:    Naravni spomenik Slavnik 

Vir: Wikipedija 2015. 

Slavniško pogorje je zgrajeno pretežno iz apnencev paleocenske starosti s posameznimi flišnimi 

progami eocenske starosti, del tega pogorja pa je tudi iz apnencev kredne starosti. Najnižje je 



 

21 

 

na severozahodu, proti jugovzhodu se zvišuje in doseže najvišjo točko na Grmadi in vrhu 

Slavnika (1.028 metrov n. v.). Površje je kraško. Zaradi prepustnosti apnenca nima površinsko 

tekočih voda, saj padavine zaradi sestave tal hitro poniknejo in odtečejo podzemno. Podnebje 

Slavniškega pogorja je zmerno sredozemsko ali obsredozemsko podnebje s toplim poletjem, z 

višjo nadmorsko višino pa ima vse več lastnosti gorskih podnebij. V slovenski Istri je ravno tu 

podnebje najhladnejše in pozimi so pogostejše tudi snežne padavine. Povprečna temperatura se 

na nadmorski višini 950 metrov giblje okoli 8,6 °C, višina padavin pa znaša med 1600‒1800 

mm (Ogrin 1995). Podnebje se odraža tudi v rastju, saj je ob njegovem zahodnem vznožju 

zadnji pas obsredozemskega rastja. Vrh Slavnika pokrivajo travniki in nekdanji pašniki, 

medtem ko predstavlja kraška gmajna prehod v gozdne fiziotope in je odraz družbeno-

ekonomskih sprememb. Po opuščanju paše se travnate površine namreč zaraščajo. Pobočja 

Slavnika imajo naklon 20‒30° in so poraščena z gozdom. Na srednjih delih in vznožjih pobočij 

so zelo razširjeni nasadi črnega bora, ki so antropogenega nastanka zaradi pogozdovanja 

erozijskih žarišč in kraških goličav. Sicer prevladujejo listnati gozdovi. Severna pobočja, ki se 

spuščajo proti Skadanščini, so pokrita s primorskimi bukovimi gozdovi (Seslerio autumnalis–

Fagetum), bolj topla južna pobočja proti Podgorju porašča submediteranski gozd puhastega 

hrasta in črnega gabra ali gabrovca s travo ojstrico (Seslerio autumnalis–Ostryetum), ki proti 

vrhu prehaja v gozd bukve. Čičarija s Slavnikom zaradi plitve prsti in sušnosti, pogojene s 

prepustno kamninsko podlago, ni primerna za kmetijstvo. Zgornji, uravnani deli so primerni le 

za pašništvo, medtem ko pobočja od nekdaj pokrivajo gozdovi (Ogrin 1995; MOK 2014). 

3.2 Slavnik kot zavarovano območje 

Slovenija se je s sprejetjem Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 zavezala k varovanju in 

obnovi kopenskih ekosistemov ter spodbujanju njihove trajnostne rabe, trajnostnemu 

gospodarjenju z gozdovi, boju proti širjenju puščav, preprečevanju degradacije zemljišč in 

izgube biotske raznovrstnosti (MZZ 2018). Pravno ureditev tega področja urejata Zakon o 

varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06–uradno prečiščeno besedilo, 49/06–ZMetD, 

66/06–odl.US, 33/07–ZPNačrt, 57/08–ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09–ZPNačrt-A, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17–GZ, 21/18–ZNOrg in 84/18–ZIURKOE) in Zakon o 

ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št. 96/04, 61/06–ZDru–1, 8/10–ZSKZ–

B, 46/14, 21/18–ZNOrg in 31/18), ki sta temeljna pravna akta, dopolnjujejo pa ju tudi drugi 

predpisi in ukrepi, ki se vključujejo v uporabo prostora, rabo in izkoriščanje naravnih dobrin 

ter ukrepe varstva kulturne dediščine na način, kot ga določa zakon.  

Med ukrepi za varovanje naravnega okolja z namenom ohranjanja narave in spodbujanja 

trajnostnega razvoja je tudi razglasitev zavarovanih območij (Hladnik, Zupanc Hrastar in 

Ogorelec 2017). Njihov delež v Sloveniji je v letu 2017 znašal 13,29 %, območja Nature 2000 

pa so obsegala 37,9 % državnega ozemlja (ARSO 2018a).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
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Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije in imajo 

različna merila vrednotenja, ki so tudi podlaga za oblikovanje varstvenih ukrepov. Glede na 

slednje in na cilje upravljanja se naravne vrednote uvrščajo v naslednji kategoriji varovanja 

(ZON): 

 širša zavarovana območja: narodni park, regijski park, krajinski park; 

 ožja zavarovana območja: strogi naravni rezervat, naravni rezervat, naravni spomenik.    

Naravne vrednote so lahko državnega ali lokalnega pomena. Ob njihovi razglasitvi se določi 

načrt upravljanja območja, ki zajema (ZON, 61. člen): 

 celovito oceno stanja narave, posegov in dejavnosti ter ekonomske in socialne strukture 

prebivalstva, 

 oceno stanja naravnih vrednot na zavarovanem območju, 

 oceno stanja na vplivnem območju, 

 določitev načinov uresničevanja nalog varstva na zavarovanem območju in ukrepov za 

izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na vplivnem območju, 

 določitev podrobnejših razvojnih usmeritev in načini njihovega uresničevanja s 

prednostnim upoštevanjem tradicionalnih načinov rabe in opravljanja dejavnosti, 

 smernice za povezovanje sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami, 

 določitev varstvenih usmeritev za trajnostni razvoj dejavnosti, 

 določitev načinov financiranja za zagotavljanje namenov varstva in razvoja, 

 umestitev in konkretizacija varstvenih režimov v prostor, 

 program izvajanja načrta upravljanja. 

Naravni spomeniki, med katere je uvrščen tudi Slavnik, sodijo v ožje območje upravljanja. 

Razglasijo se predvsem zaradi ohranjanja posebnih naravnih oz. kulturnih značilnosti izjemne 

ali edinstvene vrednosti. Na teh območjih je prepovedano izvajanje posegov v naravo na način, 

ki lahko poslabša stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto oz. zmanjša njen 

estetski pomen. Ukrepe varstva naravnih vrednot izvajajo država ali lokalne skupnosti (glede 

na pristojnosti), lahko pa jih izvajajo skupaj. Predlagati jih mora organizacija, pristojna za 

ohranjanje narave. Med ukrepe sodijo (ZON, 45. člen):  

 pogodbeno varstvo: sklene se pogodba o varstvu naravne vrednote z lastnikom naravne 

vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju ali pa pogodba o skrbništvu naravne 

vrednote, četudi ta ni lastnik naravne vrednote ali nepremičnine na zavarovanem območju, 

 zavarovanje: naravne vrednote se zavaruje z aktom o zavarovanju naravne vrednote, s tem 

se določijo varstveni režim, razvojne usmeritve in načini za zagotavljanje zavarovanja, 

 začasno zavarovanje: velja za dele narave, za katere se upravičeno domneva, da bodo zaradi 

določenih lastnosti razglašene za naravne vrednote,   

 omejitev dejavnosti ali rabe: dejavnost ali raba se lahko omeji le v taki meri, kot je to nujno 

potrebno zaradi ohranitve naravne vrednote, izvajanja njenega varstva ali obnovitve 
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naravne vrednote, strokovni predlog izbire načina in obsega omejitve dejavnosti ali rabe 

pripravi organizacija, pristojna za ohranjanje narave, pred sprejetjem akta o zavarovanju. 

 obnovitev: pristojni organ sprejme odločitev o obnovitvi naravne vrednote državnega 

pomena, določi potrebne ukrepe in vire financiranja. 

Na zavarovanem območju naravnega spomenika se poleg drugih ukrepov lahko prepove ali 

omeji tudi (ZON, 64. člen): 

 izvajanje posegov v prostor,  

 odkopavanje ali zasipavanje terena,  

 odlaganje odpadkov in odvajanje odpadnih voda,  

 gospodarsko izkoriščanje naravnih virov,  

 promet z motornimi vozili in plovili,  

 lov in ribolov ter nabiranje rastlin ali živali,  

 spreminjanje vegetacije,  

 športnorekreativne dejavnosti,  

 postavljanje reklamnih in drugih označb,  

 obiskovanje in ogledovanje,  

 kurjenje,  

 vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

Za območje Slavnika so značilne redke ter endemične živalske vrste in izjemna kraško travniška 

vegetacija, zaradi česar je bil, na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in 

kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, vrh Slavnika s pobočji razglašen za naravni 

spomenik državnega pomena (slika 5). Zavarovana so bila vrh, travišča in botanična lokaliteta 

ter ilirsko montanska flora (MOK 2014, 153).  

 

Slika 5:    Naravni spomenik Slavnik 

Vir: ARSO 2019. 
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Posebnost tega istrskega tisočaka je pestrost gorskega in mediteranskega rastlinstva. Spomladi 

se vršni travniki spremenijo v cvetoče polje, bogato z narcisami, tržaškim sviščem (slika 6), 

bledorumenim ušivcem, bratinskim košutnikom, navadnim zlatim korenom, potonikami, 

perunikami, lilijami in drugimi cveticami. Živalsko raznolikost predstavljajo metulji, strige, 

pajki, kobilice, hrošči, srne, jeleni, volkovi in druge živali (Zavod RS za varstvo narave 2011; 

MOK 2014). 

 

Slika 6:    Tržaški svišč (Gentiana verna subsp. Tergestina) 

Na podlagi Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (Direktiva 2009/147/ES, Uradni list EU, 

št. L 20) spada območje Slavnika tudi pod Naturo 2000 ‒ območje kras kot posebno varstveno 

območje. To ekološko pomembno območje je namenjeno ohranitvi oz. doseganju ugodnega 

stanja ptic (slika 7). Na podlagi Direktive o habitatih (Direktiva 92/43/EGS, Uradni list EU, št. 

L 206) spada pod območje ohranjanja naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst (MOP 2007). Zanj so določene varstvene usmeritve in ukrepi varstva, ki jih 

narekujejo ZON in ostali predpisi ter načrt trajnostnega gospodarjenja oz. upravljanja naravnih 

dobrin. 
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Slika 7:    Območja Natura 2000 

Vir: ARSO 2019. 

3.3 Planinska infrastruktura na območju Slavnika 

Slavnik je zadnji vrh Slovenske planinske transverzale, ki presega 1000 metrov n. v. Hkrati je 

tudi kontrolna točka Evropske pešpoti E6, Poti kurirjev in vezistov, Istrske planinske poti ter 

Slovenske turnokolesarske poti STKP (OPD 2018). Zaradi lahke dostopnosti in razvejane 

mreže poti se je uveljavil kot pogosti cilj tako individualnih pohodnikov kot tudi organiziranih 

pohodov številnih društev, ki ga obiskujejo v vseh letnih časih, nanj pa je organiziran tudi 

gorsko kolesarski maraton. Na Slavnik je speljanih več označenih planinskih in kolesarskih poti 

iz različnih izhodišč, po njegovih pobočjih pa potekajo tudi neoznačene poti oz. brezpotja. Za 

upravljanje z označenimi planinskimi potmi sta zadolžena OPD in PDS (preglednica 4; slika 

8). 

Preglednica 4:   Označene planinske poti na Slavnik 

Planinska pot Upravljalec poti 

Podgorje–Slavnik (položna in strma pot)  OPD 

Prešnica–Slavnik  OPD 

Markovščina (skozi Skadanščino)–Slavnik  OPD 

Skadanščina (skozi Mala vrata)–Slavnik  PDS 

Hrpelje–Slavnik  PDS 

Povžane (čez Jegno)–Slavnik  PDS 

Vir: Prirejeno po OPD 2018; PZS 2019a.  

https://www.slovenska-planinska-pot.si/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropska_pe%C5%A1pot_E-6
http://www.pespoti.si/obhodnica.php?id=1
http://istarskiplaninarskisavez.hr/vodic-i-dnevnik/
http://pzs.si/ktk/wpstkp/
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Slika 8:    Označene planinske poti na Slavnik 

Vir: OPD 2018. 

Na Slavnik sta speljani tudi makadamski cesti iz Hrpelj (11 km) in Podgorja (5,5 km), kar 

omogoča dostop tako kolesarjem kot motoriziranim vozilom. Namenjeni sta tudi oskrbi 

planinske koče. Pod vrhom Slavnika, na višini 1018 metrov n. v., je bila leta 1957 zgrajena 

planinska koča, ki so jo poimenovali po slovenskem alpinistu, planinskemu ideologu in 

botaniku Henriku Tumi. Kočo so med letoma 1988–1994 temeljito obnovili in razširili. 

Oskrbovana je z elektriko in vodo kapnico. V letu 2015 je bila ob koči zgrajena čistilna naprava 

za odpadne vode in plinohram, s čimer so povečali varnost in zmanjšali število prevozov 

jeklenk iz doline (Suhadolnik 2017). Koča je v letu 2017 pridobila certifikat Okolju in družinam 

prijazna koča, ki ga podeljuje PZS in velja za obdobje štirih let. Odprta je ob koncih tedna, vse 

dni v letu in ob praznikih. S kočo upravlja OPD (PZS 2019b).   
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Slika 9:    Tumova koča na Slavniku 

3.4 Naravnogeografske značilnosti območja – ocena ranljivosti območja 

Pri vrednotenju naravnogeografskih kazalnikov, ki opredeljujejo nosilnost območja (slika 10), 

smo povzeli rezultate študije o vplivih na okolje (Špes idr. 2002) v Mestni občini Koper (v 

nadaljevanju MOK). Študija predstavlja sintezo različnih raziskav in obravnava 

pokrajinotvorne sestavine in družbenogeografske značilnosti. Čeprav je od študije minilo kar 

nekaj časa, se večina podatkov pri obravnavanih kazalcih ni bistveno spremenila. Raziskava je 

na območju pokrajinskoekološke enote Slavnik upoštevala le skupne posplošene kazalce 

vplivov na pokrajinotvorne sestavine, ni pa upoštevala rekreacijskih dejavnosti, ki na 

obravnavanem območju povzročajo največje vplive. Ti so vir podobnih obremenitev kot lokalni 

prebivalci (hrup, prometne emisije, odpadki ...). Pokrajinskoekološko enoto (v nadaljevanju 

PEE) Podgorski kras smo upoštevali zaradi prekrivanja učinkov na izhodiščih poti iz Podgorja 

in Prešnice. Rekreacijske dejavnosti smo posebej ovrednotili v preoblikovanem modelu DPSIR. 
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Slika 10:  Vsebina in delovne faze študije ranljivosti okolja 

Vir: Špes idr. 2002, 10. 

V študiji je bila uporabljena naslednja pokrajinskoekološka členitev (Špes idr. 2002): 

 pokrajinskoekološka območja ‒ makroenote: Sredozemska Slovenija, 

 pokrajinskoekološke enote ‒ mezoenote: Slavniško pogorje,  

 pokrajinskoekološke podenote ‒ mikroenote: Slavniško pogorje. 

Členitev po PEE za MOK je bila primerjana s pokrajinskoekološko tipizacijo (v nadaljevaju 

PET) za celotno Slovenijo, v kateri je bil Slavnik uvrščen pod Kras in Podgorski kras. Takšna 

členitev je širše zasnovana, zanjo je značilno sicer večje posploševanje, vendar je v primeru 

študije na MOK ta že zajela grobe podatke o območju in tako nudila prvo informacijo o 

njegovem stanju. Pri členitvi na PEE pa se je izkazalo, da prihaja do velikih razlik že na manjših 

razdaljah. Potrebno je seveda opozoriti na precej grobo merjenje okoljskih obremenitev, ki pa 

z uporabo večjega števila kazalcev zagotovijo večjo natančnost in možnost ugotavljanja 

različnih specifičnih obremenitev posameznih pokrajinotvornih sestavin (Špes idr. 2002). 

Pri oceni obremenjenosti okolja je poleg posamičnih vplivov na določeno pokrajinotvorno 

sestavino potrebno upoštevati tudi velik spekter raznovrstnih vplivov na več pokrajinotvornih 

sestavin, na kar opozarjajo nekateri skupni kazalci. V dosedanjih študijah obremenjenosti 

okolja so bili uporabljeni zlasti naslednji (Špes idr. 2002): 
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 gostota poselitve, 

 gostota delovnih mest, 

 prometna obremenjenost, 

 delež gozdnih sestavin.  

Prvi trije kazalci prikazujejo prisotnost najpomembnejših virov okoljskih obremenitev, delež 

gozdnih sestavin pa je vključen iz razloga, ker so območja z velikim deležem gozda praviloma 

manj okoljsko obremenjena, razen tam, kjer ta ni naravna vegetacija (Špes idr. 2002).  

V študiji je bila prikazana tudi stopnja ranljivosti pokrajinotvornih sestavin (zrak, površinske 

in podtalne vode, relief z litologijo, prst in naravna vegetacija). Pri oceni regeneracijske in 

nevtralizacijske sposobnosti posameznih pokrajinotvornih sestavin so bili izbrani kazalci, ki 

neposredno vplivajo na nevtralizacijske sposobnosti. Na podlagi ocene regeneracijskih in 

nevtralizacijskih sposobnosti okolja je bila določena skupna ocena nosilne sposobnosti vseh 

pokrajinotvornih sestavin (Špes idr. 2002). 

Ugotovitve študije – nosilna sposobnost 

Slavniško pogorje je neposeljeno, na njegovo območje sega le robni del naselij. Na območju ni 

prisotnih delovnih mest. PEE Slavnik je na območju MOK najmanj problematičen z vidika 

cestnega prometa, medtem ko je PEE Podgorski kras (Podgorje in Prešnica), na katerega mejijo 

Slavnik in njegova dostopa, prometno bolj obremenjen. Obe PEE spadata med najbolj gozdnata 

območja v MOK (Špes idr. 2002).   

PEE Slavnik in PEE Podgorski kras imata velike samočistilne in regeneracijske sposobnosti. 

Ranljivost okolja z vidika reliefa je majhna, saj človek na teh območjih ni bistveno posegal v 

geomorfne procese. Relief je zato stabilen. Slavnik spada v zmerno stopnjo ranljivosti prsti, 

predvsem na račun strmih pobočij in plitvih prsti, zaradi katerih je njihova regeneracijska in 

nevtralizacijska sposobnost zmanjšana. Erozijsko bolj občutljiva pobočja (nad 20°) so danes 

zaraščena z gozdom, kar je z vidika erozije najbolj primerno. Plitve prsti na kraških območjih 

imajo najnižje regeneracijske sposobnosti in so zelo občutljive za antropogene vplive. 

Morebitno onesnaženje preide s površja skozi prepustno prst zelo hitro. Preučevano območje 

nima površinskih voda, je pa pomembno kot hidrološko zaledje reke Rižane, ki predstavlja 

osrednji vodni tok in vir pitne vode za slovensko Istro. Pri oceni ranljivosti je zato pomemben 

podatek, da sega v tretji vodovarstveni pas izvira Rižane (Ogrin 1995, po Špes 2012, 261‒262). 

Zaradi odsotnosti avtohtonih onesnaževalcev zraka in pomembnejših prometnic ima Slavnik 

najmanjšo stopnjo ranljivosti z vidika zraka. Enako velja za Podgorski kras, ki je reliefno odprt 

in dobro prevetren. Obremenitve tu izhajajo le od prometa, vendar niso pretirane. Za obe enoti 

velja opozoriti na vpliv Z in JZ zračnih mas, ki prinašajo onesnažen zrak iz industrijskih 

območij v Italiji. Te pa predvsem na Podgorskem krasu vplivajo tudi na delno poškodovanost 
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gozda, ki zaradi antropogenega nastanka ni prilagojen tukajšnjim razmeram in je zato bolj 

ranljiv. Območje je dom številnih rastlinskih in živalskih vrst (Špes 2012, 270). 

 



 

31 

 

4 REZULTATI EMPIRIČNE RAZISKAVE 

Pri oblikovanju modela sonaravnega razvoja rekreacijskih dejavnosti v hribovitih območjih je 

potrebno upoštevati naravnogeografske značilnosti območja in opredeliti antropogene pritiske 

ter njihov vpliv na okolje. S tem se določi ocena nosilnosti območja, ki je pomembna pri 

načrtovanju njegovega upravljanja in razvoja. 

4.1 Predstavitev raziskovalnih metod 

V raziskavi smo uporabili kvalitativni pristop, ki temelji na subjektivni presoji raziskovalca. 

Temu je botrovalo tudi dejstvo, da so učinki rekreacijskih dejavnosti težko merljivi, saj le del 

njih povzroča objektivno merljive in kvantitativno opredeljive učinke (Cigale 2009a, 88‒89). 

V nadaljevanju so predstavljene uporabljene metode dela. 

4.1.1 Terenski ogled območja   

Za pridobitev vpogleda v vrsto rekreacijskih dejavnosti, ki se izvajajo na območju Slavnika, in 

njihovih vplivov ter učinkov na okolje, smo opravili terenski ogled izbranega območja. Zaradi 

poznavanja območja in večjega obiska nekaterih poti, smo za dostop na vrh Slavnika izbrali tri 

označene planinske poti: 

 Podgorje–Slavnik, 

 Prešnica–Slavnik, 

 Skadanščina–Slavnik. 

Za planinsko pot Hrpelje–Slavnik se nismo odločili, saj v večjem delu poteka po makadamski 

cesti. Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu aprilu 2019. Slavnik smo obiskali večkrat: med 

tednom in ob koncih tedna, ko je obisk večji. Pri dostopih smo uporabili označene planinske 

poti, sestopali pa smo deloma po brezpotjih, saj smo želeli preučili širše območje in ugotoviti 

morebitno razpršenost učinkov rekreacije. Opažene posledice rekreacijskih dejavnosti smo 

popisali, s pomočjo aplikacije terrain–GIS smo jih točkovno označili na zemljevidu in jih 

fotografirali. Na izhodiščih planinskih poti smo ugotavljali tudi ustreznost ureditve 

informativne infrastrukture ter zmogljivost in urejenost parkirišč. Zbrane podatke smo 

predstavili v pisni obliki, učinke rekreacije pa smo prikazali v obliki barvnega stolpičnega 

diagrama, s katerim smo želeli nazorno prikazati ugotovljene učinke na različnih planinskih 

poteh. Za boljšo predstavnost smo dodali barvne fotografije, ki smo jih posneli med terenskim 

ogledom.  
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4.1.2  Intervju 

V drugem delu empirične raziskave smo uporabili namenski polstrukturiran intervju. S 

kvalitativno analizo intervjujev smo želeli pridobiti odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Intervjuvali smo sedem deležnikov, ki delujejo na območju Slavnika: predstavnike OPD in 

PDS, Krajevne skupnosti Podgorje, Lovske družine Kojnik–Podgorje in Videž–Kozina, Zavoda 

RS za varstvo narave, Območne enote Piran in oskrbnikov Tumove koče na Slavniku 

(preglednica 5).  

OPD je pomemben deležnik na območju, saj upravlja z večino planinskih poti in s planinsko 

kočo na vrhu Slavnika. Društvo je zadolženo tudi za urejenost planinske infrastrukture (npr. 

informativne table, oznake …). PDS upravlja s planinskimi potmi in infrastrukturo s hrpeljsko–

kozinske strani. Obe planinski društvi se ukvarjata z dejavnostmi, ki sta najbolj prisotni na 

območju, t. j. pohodništvom in kolesarjenjem. Z osveščanjem in informiranjem svojih članov 

lahko aktivno pripomoreta k zmanjševanju negativnih vplivov tovrstnih dejavnosti na okolje. Z 

vzgojo in izobraževanjem mladih planincev pa prispevata k vzpostavljanju etičnih načel pri 

gibanju v naravi (OPD 2018; PZS 2019a).  

V raziskavo smo vključili tudi Krajevno skupnost Podgorje, ker se nahaja na izhodišču najbolj 

pogosto uporabljenega pristopa na Slavnik. Pot se vije skozi vasico, prebivalci so ob koncih 

tedna izpostavljeni množici obiskovalcev in negativnim vplivom, ki jih ti povzročajo. Agrarna 

skupnost Podgorje je tudi lastnik zemljišč na Slavniku. 

Lovska družina Kojnik–Podgorje in Videž–Kozina vsaka na svoji strani območja izvajata 

varstvo in nadzor nad prostoživečimi živalmi in nad lovskim revirjem. Prisotnost lovskih družin 

na območju zagotavlja stalno spremljanje števila in navad divjadi ter sprememb, ki se dogajajo 

zaradi različnih vplivov (Lovska družina Videž–Kozina b. l.; Planinska zveza Slovenije b. l.).  

Oskrbnik Tumove koče je na območju Slavnika prisoten skozi celo leto. Je v neposrednem stiku 

z obiskovalci in pozna njihove navade. Njegova prisotnost na območju zagotavlja, da med 

prvimi opazi škodljiva ravnanja obiskovalcev. S svojim ravnanjem pomembno prispeva k 

trajnostnemu upravljanju planinske koče (OPD 2018). 

Zavod RS za varstvo narave je po Zakonu o ohranjanju narave pristojen za predlaganje ukrepov 

v primeru negativnih učinkov, ki spremenijo, poškodujejo ali uničijo naravno vrednoto oz. 

zmanjšajo njen estetski pomen. Naravni spomenik Slavnik spada pod pristojnost Območne 

enote Piran (Zavod RS za varstvo narave 2018a). 

Sogovornikom smo pred izvedbo intervjuja predstavili cilje raziskave, njihovo vlogo v 

raziskavi in polstrukturirani intervju kot metodo raziskave. Intervjuji so bili izvedeni v osebnem 

stiku s sogovorniki, pred pogovorom smo pridobili dovoljenje za snemanje. Intervjuji so 

povprečno trajali eno uro, izvedli pa smo jih v mesecu aprilu 2019. Pri tem smo upoštevali 
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etična načela, zaupnost in varovanje osebnih podatkov, zato smo v interpretaciji rezultatov 

intervjujev namesto imen uporabili označbe s črkami (A, B, C …).   

Preglednica 5:   Deležniki, ki delujejo na območju Slavnika 

Intervjuvanec Področje (delovanja) Organizacija 

A Planinstvo, upravljanje s planinsko 

infrastrukturo  

Obalno planinsko društvo 

Koper 

B Planinstvo, upravljanje s planinsko 

infrastrukturo 

Planinsko društvo Slavnik 

C Lokalni prebivalci Krajevna skupnost Podgorje 

D Varstvo in nadzor prostoživečih živali, 

nadzor nad lovskim revirjem in lovsko 

čuvajska služba 

Lovska družina Kojnik–

Podgorje 

E Varstvo in nadzor prostoživečih živali, 

nadzor nad lovskim revirjem in lovsko 

čuvajska služba 

Lovska družina Videž–Kozina 

F Upravljanje s planinsko kočo Tumova Koča na Slavniku 

G Varstvo narave, ogroženih območij in vrst Zavod RS za varstvo narave –

Območna enota Piran 

Skupna vprašanja o vlogi organizacije in upravljanju območja, medsebojnem sodelovanju, 

vplivih rekreacijskih dejavnostih in ukrepih na območju Slavnika so bila naslednja: 

 Vrh Slavnika s pobočji je zaščiten kot naravni spomenik, kar prinaša tudi določene omejitve 

pri uporabi prostora. Kakšno je vaše mnenje o razvoju območja in kakšna je vloga vaše 

organizacije pri tem? 

 Na območju Slavnika deluje več deležnikov, ki bi jih identificirali kot pomembne. Kakšno 

je vaše medsebojno sodelovanje in obveščanje? 

 Kdo je pristojen v primeru morebitnih kršitev? 

 Ali se je do sedaj že ukrepalo zaradi negativnih okoljskih vplivov in kakšni so bili ukrepi? 

Morda v prihodnje načrtujete kakšne ukrepe? 

 Ali so prisotni konflikti med posameznimi skupinami uporabnikov prostora? 

 Katere rekreacijske dejavnosti opažate na območju Slavnika? 

 Kako vplivajo na okolje? Ali ste opazili kakšne vidne negativne posledice teh dejavnosti v 

naravi? 

 Katere so po vašem mnenju, poleg pohodništva, najbolj okoljsko obremenjujoče 

rekreacijske dejavnosti na tem območju? 

 Kakšna so vaša opažanja glede navad obiskovalcev (odpadki, obnašanje)? Kakšni so trendi, 

ali se stanje v zadnjih letih izboljšuje? 

 Kateri ukrepi bi bili primerni za zmanjšanje okoljskih obremenitev? 



34 

V nadaljevanju smo za boljši vpogled v tematiko vsakemu sogovorniku postavili še nekaj 

vprašanj glede na vlogo oz. dejavnost, ki jo opravlja na območju: 

Oseba A: 

 V planinskem društvu so markacisti tisti, ki poleg obiskovalcev območja najprej zaznajo 

poškodbe oz. spremembe v naravnem okolju. Kako potekajo nadaljnji postopki za sanacijo, 

ali so vključeni tudi kateri od drugih deležnikov oz. uporabnikov prostora?   

 Planinske koče so eden od večjih onesnaževalcev v hribovitih območjih. Leta 2017 ste 

dobili okoljski certifikat Okolju in družinam prijazna koča. Katere so še možne izboljšave 

na koči, ki je zelo obiskana in priljubljena?   

 OPD ima tudi Odsek za varstvo gorske narave, katerega namen je skrb za varstvo gorske 

narave in izboljšanje planinske kulture v društvih in izven njih. Kakšna je aktivnost vaših 

varuhov gorske narave in kakšna so opažanja? Ali za osveščanje in informiranje uporabljate 

tudi druge načine informiranja, ki so dosegljivi širši javnosti? 

Oseba B: 

 V planinskem društvu so markacisti tisti, ki poleg obiskovalcev območja najprej zaznajo 

poškodbe oz. spremembe v naravnem okolju. Kako potekajo nadaljnji postopki za sanacijo, 

ali so vključeni tudi kateri od drugih deležnikov oz. uporabnikov prostora?   

 PDS nima odseka za varstvo gorske narave. Kako skrbite za osveščanje in informiranje 

svojih članov? Ali za osveščanje in informiranje uporabljate tudi druge načine informiranja, 

ki so dosegljivi širši javnosti? 

Oseba C: 

 Podgorje je najbolj priljubljeno izhodišče za Slavnik. S kakšnimi težavami, povezanimi z 

rekreacijskimi dejavnostmi, se srečujete? 

 V medijih je bila izpostavljena erozija poti in pomanjkanje parkirnih mest. Na kakšen način 

se je reševalo omenjeni težavi? 

 Ali je lokalna skupnost vključena v aktivnosti, ki se izvajajo na tem območju? 

Osebi D in E: 

 Opažate kakšne spremembe pri navadah divjadi, ki bi nastale kot posledica vpliva 

rekreacijskih dejavnosti na območju? 

 Katero obdobje je za živali še posebej občutljivo? 

 Katere dejavnosti izvaja lovska družina za zaščito in ohranitev ravnovesja pri divjadi? 

Oseba F: 

 V katerem obdobju je obisk koče najštevilčnejši in iz katerega izhodišča obiskovalci 

najpogosteje dostopajo? 

 Koliko obiskovalcev prihaja na Slavnik z motoriziranimi sredstvi, so prisotni tudi 

štirikolesniki oz. terenska vozila? 
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 Na kakšen način skrbite za čim manjšo okoljsko obremenitev planinske koče?   

Oseba G: 

 V kolikšni meri ste seznanjeni s stanjem okolja na zavarovanem območju Slavnika? 

 Ali se izvaja nadzor nad območjem naravnega spomenika? 

Odgovore sogovornikov smo zbrali v obliki besedila, v katerem smo kodirali posamezne teme, 

jih razvrstili glede na vsebino in jih analizirali. Primerjali smo jih z ugotovitvami s terenskega 

ogleda območja in poiskali povezave s teorijo. Tako smo pridobili vpogled v rekreacijske 

dejavnosti, ki se izvajajo na območju, spoznali njihov vpliv, učinke in ukrepe, ki se izvajajo za 

zmanjšanje negativnih vplivov ter način sodelovanja med posameznimi deležniki, ki delujejo 

na območju.  

4.1.3 Prikaz obstoječih antropogenih vplivov na območju Slavnika 

Za prikaz obstoječih antropogenih vplivov in učinkov smo uporabili preoblikovani osnovni 

model DPSIR v integralni geografski model raziskovanja okolja in sestavin okolja s prostorsko 

razvojnega vidika (Plut 2004, 46). Podatke smo prikazali v obliki alinej in jih opisno predstavili. 

V modelu smo zajeli antropogene obremenitve okolja in njihove opazne posledice, ki smo jih 

ugotovili na območju na podlagi evidentiranega stanja na terenu in opravljenih intervjujev. 

Ugotovili smo, na katere posamezne sestavine okolja se izvajajo pritiski in določili vplive na 

njihovo kakovost. Ob tem pa smo prikazali tudi ukrepe, ki so se izvedli oz. so načrtovani v 

prihodnosti kot odziv na okoljske spremembe.   

Integralni geografski model raziskovanja okoljskih sestavin prikazuje (Plut 2004, 46): 

 stanje in težnje, 

 vplive na kakovosti sestavin okolja, 

 pritiske in občutljivost sestavin okolja, 

 ključne antropogene dejavnike pritiskov na okolje (gonilne sile), 

 odzivnost prostorskega načrtovanja na probleme v okolju. 

4.2 Evidentirane rekreacijske dejavnosti, ki vplivajo na okolje 

V Sloveniji sta najbolj pogosti obliki rekreacije v hribovitih območjih pohodništvo in 

kolesarjenje (Mrak 2009b; Pori in Sila 2010), kar velja tudi za območje Slavnika. Poleg 

množičnega pohodništva so sogovorniki v raziskavi izpostavili veliko število kolesarjev. Čez 

Slavnik in Čičarijo je speljan tudi gorsko kolesarski maraton. Oseba A je povedala, da ti 

načeloma vozijo po starih kolovozih in ne povzročajo škode. Veliko je tudi gorskih tekačev. 

Oseba F je pojasnila, da so imeli zamejci pred kratkim gorski tek iz Opčin do Slavnika in ob 

tem izpostavila: »Tekači so prisotni ob vsaki uri, tudi ponoči, ko je luna.« V hribovitih območjih 

so se pojavile nove oblike rekreacijskih dejavnosti, med te sodi tudi vožnja s terenskimi in 
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drugimi motornimi vozili. Vezane so na določeno cestno infrastrukturo, zato se zaradi obstoja 

gozdnih cest večinoma odvijajo pod zgornjo gozdno mejo (Mrak 2009b, 35‒36). Terenska 

vozila so sogovorniki opazili tudi na preučevanem območju, dostop jim omogočata cesti iz 

Podgorja in Hrpelj. Drugih dejavnosti (zmajarstvo, padalstvo) sogovorniki ne opažajo, 

predvsem zaradi neprimerne konfiguracije terena. 

Izvajanje rekreacijske dejavnosti je lahko za okolje obremenjujoče. Hoja, vožnja s kolesi in 

motorizirana rekreacija zaradi skromne intenzitete nimajo tako velikega vpliva na okolje, v 

primeru visoke frekvence obiska pa nanj pomembno vplivajo (Cigale 2004, 9‒10). Pomembna 

je tudi sezonska naravnanost obiska in navade oz. ravnanja obiskovalcev (Jeršič 2001; Mrak 

2009b). Oseba A ugotavlja, da so za okolje obremenjujoče vse rekreacijske dejavnosti, tudi 

pohodniki, ker jih je daleč preveč. »Zorali so cel Slavnik, naredili so sto poti, vsak je naredil 

svojo stezo, naredili so takšno škodo, da je ne bomo mogli nikoli več sanirati. Zato so pešci še 

največji problem.« V nadaljevanju izpostavi, da v osnovi pohodniki niso težava, če pa jih je 

zelo veliko in se ne držijo reda, postanejo glavna težava. Za pohodniki uvršča kolesarje, ki 

prihajajo na Slavnik vsak dan, in pa motoriste, čeprav ugotavlja, da slednjih ni več toliko. Oseba 

G temu pritrjuje in meni, da so pohodniki in kolesarji presegli meje zmogljivosti območja. 

Oseba B pa izpostavlja predvsem kolesarje in meni, da ti povzročajo večjo erozijo kakor 

pohodniki, še posebej t. i. spustaši, ki ob vožnji navzdol poškodujejo travnata zemljišča in 

planinske poti. Opozori tudi na gorske tekače, ki označujejo traso gorskega teka z označbami, 

ki kazijo okolje. Med najbolj problematičnimi rekreacijskimi dejavnostmi so sogovorniki 

izpostavili vožnjo s štirikolesniki, terenskimi vozili in motokrosi, ki poleg erozije povzročajo 

tudi hrup. Oseba G je dodala, da je škoda zaradi takšnih vozil na travišču takojšnja. Omenila je 

tudi vpliv na divjad, predvsem ob zori in mraku. Oseba D je kot najbolj motečo za divjad 

izpostavila hojo v večernih in nočnih urah. S hrupom in prodiranjem v mirne predele narave se 

posega v njihov življenjski prostor, ki se z umikanjem človeku oži, spreminjajo pa se tudi 

prehranjevalne in razmnoževalne navade (Keršič‒Svetel 2003, 99), k čemur prispevajo tudi psi 

pohodnikov, ki niso na povodcih in plašijo divjad, sta nam povedali osebi D in E.    

Sogovornike smo povprašali o prisotnosti morebitnih konfliktov med posameznimi skupinami 

uporabnikov prostora. Pohodniki so mnenja, da je gorsko kolesarjenje zaradi večje hitrosti in 

posledično tudi večje nevarnosti neprimerno za skupno uporabo poti (Ruff in Mellors 1993). S 

tem se strinjajo tudi sogovorniki, saj so prav vsi izpostavili konflikte med kolesarji in pohodniki. 

Oseba B nam je pojasnila, da obstajajo Merila za dvonamensko rabo planinskih poti, v katerih 

so določeni pogoji, ko si lahko planinsko pot delijo planinci in gorski kolesarji. »Kolesarji bi 

se morali držati že prvega etičnega pravila, da tam, kjer ne morejo s kolesom navzgor, ne morejo 

niti navzdol. Tako se pa dogaja, da navzgor kolesa nosijo in se nato spuščajo po travnatih 

pobočjih navzdol, tudi po zasebnih zemljiščih.« Med najbolj moteče uvršča adrenalinske spuste 

po planinskih poteh, kar povzroča povečano erozijo, ki jo je težko sanirati, vzdrževanje pa je 

zahtevno. Povečane obremenitve in poškodbe poti terjajo več časa, dela in večje stroške za 

sanacijo. Pritožujejo se tudi lastniki zasebnih zemljišč, saj jim kolesarji uničujejo travo, 
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poškodujejo električne pastirje in plašijo živino (Planinsko društvo Idrija b. l.). Oseba B pove 

tudi, da v planinskem društvu Slavnik razmišljajo o postavitvi označbe za prepoved vožnje s 

kolesi na nekaterih odsekih planinskih poti in meni, da bi v Sloveniji morali narediti večji red 

na tem področju in za vzgled postavi tujino. Oseba A nam pojasni: »Na Slavniku ni nobene 

dvonamenske poti in je niti ne bo, saj so poti še za pešce preozke, kaj šele za kolesarje.« Tudi 

sami razmišljajo o postavitvi označb za prepoved kolesarjenja, vendar so v dvomih, kdo jih bo 

upošteval, saj ni nobenega nadzora in represije za zagotovitev upoštevanja pravil. Oseba G pa 

meni, da je to širši problem, ki je v današnjem času prisoten vsepovsod.  

Oznake za planinske in kolesarske poti so pomembna infrastruktura, saj obiskovalce usmerjajo 

na utrjene poti in zmanjšujejo hojo oz. vožnjo po brezpotjih. Oseba B nam je povedala, da imajo 

že dalj časa konflikte s posameznimi člani ene izmed lovskih družin, ki delujejo na tem 

območju, saj so jim odstranjevali markacije, ki se nahajajo v njihovem lovišču. Meni, da si 

lastijo območje in pričakujejo, da se ostali podrejajo interesom lovstva. Oseba A pozna le 

primer ali dva, ko so jim porušili oznako za kolesarsko pot, ki je bila postavljena z vsemi 

soglasji in v dogovoru z lastniki zemljišč. Pravi, da je vedno kdo proti, vendar se ta pri skupnem 

dogovarjanju ne želi izpostaviti in se nato poslužuje takšnih načinov. Porušili so jim tudi dva 

stebra, na katera so imeli nameščene planinske oznake, enega v Podgorju in enega v 

Skadanščini. Oseba D pa pravi, da ima vsak svoje markacije in tudi pooblastila za njihovo 

postavitev, zato jih ostali ne smejo odstranjevati. V kolikor bi ugotovili, da kateri njihov član 

krši pravila, bi sledile sankcije v lovski družini.  

Oseba E je omenila škodo, ki nastane zaradi divjadi in bi lahko privedla do konfliktov. Pravi, 

da se s kmeti pogovorijo, povrnejo jim tudi škodo ali pa prispevajo sredstva za mrežo oz. 

pastirja. Pred časom so imeli težave s prireditelji tekme reševalnih psov na Beki pod Slavnikom, 

ker jih o njihovi nameri niso obvestili. V primeru organiziranega skupinskega ali posameznega 

lova, bi lahko prišlo do težav. Pravi, da so se uspeli dogovoriti in uskladiti. Imeli so tudi manjši 

spor s kolesarji, za katere meni, da divjajo po cesti, so jih pa tudi že reševali, ko so se izgubili 

v gozdu. 

Občasno prihaja do težav z organiziranimi šolskimi skupinami dijakov na Slavnik. Po mnenju 

osebe C se nekateri dijaki ne znajo obnašati, učitelji pa jih nimajo pod nadzorom. Meni, »da bi 

morali to zastaviti drugače, zanje bi moral to biti kot učni dan v smislu spoznavanja narave«. 

Na neprimerno obnašanje šolskih skupin opozarja tudi oseba A, ki nam pove, da »posvinjajo 

vse okoli koče in le tu pa tam se najde kakšen učitelj, ki jih prežene, da pospravijo, ampak so 

redki«.   

Med okoljsko najbolj spornimi oblikami rekreacije je vožnja s terenskimi vozili. Te so najmanj 

sprejemljive oblike rekreacije, tako za obiskovalce kot za lokalne prebivalce (Mavri 2013, 54). 

Tudi na Slavniku niso dobrodošle, saj so s terenskimi vozili že poškodovali cestišče in pobočja 

pod vrhom. To da se je dogajalo predvsem v zimskem času, po snegu, ko so jih morali tudi že 
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reševati, saj niso več zmogli zapeljati nazaj na cestišče, nam je pojasnila oseba C. Ker se na 

njihove pozive niso odzivali, so bili primorani poklicati policijo.  

Pomanjkljiva infrastruktura je ravno tako lahko vzrok za konfliktne situacije med obiskovalci 

in lokalnim prebivalstvom. Temu v večji meri botruje množičnost obiska in neupoštevanje 

pravil uporabe prostora ter zasebnih zemljišč (Zavod RS za varstvo narave 2018b). Podgorje je 

najbolj množično izhodišče za Slavnik. Obiskovalci so svoje avtomobile parkirali vsepovsod v 

vasi, na privatnih zemljiščih, poteh in travnikih, kar je vznemirjalo lokalne prebivalce, ki so 

pozvali pristojne oblasti k ureditvi stanja, kar je bilo izpostavljeno tudi v medijih (Regional 

obala 2018). 

4.3 Posledice rekreacijskih dejavnosti v naravnem okolju 

Na Slavnik smo se odpravili s Prešnice, Podgorja in Skadanščine in na vseh poteh smo zasledili 

veliko učinkov rekreacijskih dejavnosti, največ pa jih je bilo iz Podgorja. To pripisujemo veliki 

množici obiskovalcev, ki pristopajo na Slavnik iz tega izhodišča (slika 11).  

 

Slika 11:  Evidentirani učinki rekreacijskih dejavnosti 

V hribovitem svetu so najbolj opazne posledice na prsti in reliefu, kar se kaže kot pospešeno 

odnašanje prsti, zbitosti tal, zmanjšana sposobnost zadrževanja vode in povečanje površinskega 

odtoka (Cigale 2004, 9‒11). Najbolj intenzivne učinke povzročata pohodništvo in kolesarjenje 
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(Ruff in Mellors 1993, po Thurston in Reader 2001, 407), predvsem zaradi njihovih vedenjskih 

vzorcev (Symmonds, Hammitt in Quisenberry 1999; 2000, po Thurston in Reader 2001, 407). 

Obiskovalci erozije poti ne zaznavajo za zelo motečo oz. težavno (Cigale 2015; Lynn in Brown 

2003; Mrak 2009a), kar vpliva tudi na njihovo obnašanje in navade. Najbolj pogosti učinek, ki 

smo ga opazili na območju, je bila ravno erozija poti zaradi uporabe bližnjic, hoje izven poti in 

množične uporabe označenih poti (slike 12‒14). Najbolj opazna je na poti iz Podgorja na 

predelih, kjer so na poti izbočene skale, drobir in na ozkih odsekih poti. Predvidevamo, da se 

pohodniki zaradi oteženega gibanja, možnosti zdrsa in izogibanja pri srečevanju v času gneče, 

umikajo izven poti. Tudi sama planinska pot iz Podgorja je že zelo uničena, koritaste poti so 

zaradi intenzivne rabe v določenih odsekih že zelo globoke, viden je odložen drobir, ki ga je 

povzročila erozija, voda pa ga je še dodatno nanesla po koritasti poti.  

 

Slika 12:  Uporaba bližnjic 
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Slika 13:  Hoja izven poti 

 

Slika 14:  Potna erozija pod vrhom Slavnika 
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Na pobočjih pod Slavnikom, Ciganom in Grmado smo opazili številne kolesnice terenskih in 

drugih motoriziranih vozil (slika 15), na vseh treh poteh pa številne odpadke, predvsem 

papirnate robčke (slika 16). Nekaj je bilo tudi plastične oz. druge embalaže, pa tudi cigaretnih 

ogorkov, ki pa lahko v okolju povzročijo požar, če so kar tako odvrženi. Obdobje, ko smo 

obiskali Slavnik, je bilo namreč zelo sušno. Več odpadkov smo opazili na izpostavljenih točkah 

in pri »križiščih« različnih poti.  

 

Slika 15:  Sledovi terenskih vozil na vzpetini Cigana 

 

Slika 16:  Papirnati odpadek 

Med druge učinke, ki smo jih opazili, uvrščamo neustrezno nameščene informativne in druge 

table na drevesa, v drevesa vklesana imena in nepravilno parkiranje. Zadnje smo opazili le v 

Skadanščini, kjer ni urejenega parkirnega prostora in je na voljo le nekaj parkirnih mest ob 

cestišču. Učinki so se na vseh poteh stopnjevali proti vrhu.   
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Slika 17:  Vrste učinkov rekreacijskih dejavnosti in število zabeleženih pojavov 

Iz zgornje slike je razvidno, da je najbolj pogosto opažen učinek hoja izven poti in papirnati 

robčki, torej odpadki. Na poti iz Podgorja je bilo zaznanih kar 24 primerov obojih. Pogosta je 

tudi uporaba bližnjic, ki poleg hoje izven poti najbolj prispeva k eroziji poti in pobočij ter k 

uničenju rastlinja. 

Sogovorniki so zaznali različne učinke rekreacijskih dejavnosti na območju. Poleg erozije, ki 

so jo izpostavili vsi sogovorniki kot najbolj problematično, je oseba A opozorila še na grd videz 

oz. spremembo izgleda pokrajine zaradi uničenja rastlinja in erozijskih žlebov na površju, oseba 

G pa na uničenje travne ruše in motenje živali. Osebi D in E sta izpostavili pse pohodnikov in 

domačinov, ki so prosto spuščeni in preganjajo divjad, kar je še posebno škodljivo ravnanje v 

spomladanskem času, ko je za živali zaradi mladičev zelo občutljivo obdobje. Oseba C je 

dodala, da psi obiskovalcev opravljajo potrebo tudi na vrtovih in pred hišami, lastniki pa za 

njimi ne očistijo, kar domačine moti. Oseba E nam je povedala, da so morali zaradi tega tudi 

ukrepati. Z lastniki so se poskušali pogovoriti, v kolikor ni zaleglo, pa so jih prijavili policiji. 

Izpostavila nam je, da policija ne ukrepa, pa tudi dokazati je težko, saj preden pridejo, kršiteljev 

že ni več. Zato jih v zadnjem času ne prijavljajo več. Enako velja za prebežnike, ki so jim vdrli 

v bivak in ga razbili. Čeprav so bili noter peč in drva, so ogenj zanetili sredi bivaka. Prvič so 

jih prijavili policiji, drugič pa ne, saj so opazili, da ta ne ukrepa.   

Sogovorniki so si bili enotnega mnenja, da so terenska vozila, štirikolesniki in dvokolesniki 

zaradi sledi, ki jih puščajo pod vrhom Slavnika, zelo moteči. Nihče pa ni izpostavil odpadkov, 

oseba A celo meni: »Odpadki niso problem na Slavniku.« Oseba F pa je razložila, da jih v 

zadnjih letih obiskovalci prinesejo v kočo in jih tam pustijo, da jih zvečer oskrbniki odpeljejo 

v dolino. Ko smo jih obvestili, da smo jih kar nekaj zasledili, so nas opozorili na migrante, ki 
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onesnažujejo naravo z raznimi odpadki in oblačili. Oseba A je odpadke pripisala skupinam 

dijakov, ki pogosto prihajajo na Slavnik. V nadaljevanju je dodala, da se je zaradi velikega 

števila obiskovalcev povečala poraba toaletnega papirja v planinski koči, s katerim so jim že 

večkrat zamašili odtoke. Oseba F pa je omenila tudi povečano porabo vode v koči. 

Oseba B je imela izkušnjo s poseganjem v naravno in kulturno dediščino. Pravi, da so kradli 

stare katastrske kamne, zato so opozorili pristojne inštitucije, ki pa niso ukrepale. Večkrat so 

prijavili tudi uničevanje markacij s strani posameznikov ene izmed lovskih družin, a ukrepov 

ni bilo, tako da jim ni preostalo drugega, kakor da markacije vsakič znova popravljajo.  

Sogovornike smo povprašali tudi o okoljski osveščenosti obiskovalcev, saj nas je zanimalo, ali 

se je stanje v zadnjih letih izboljšalo. Večina sogovornikov je izpostavila izboljšanje pri 

odpadkih in je menila, da se je kultura obiskovalcev dvignila, kar je lahko posledica dejstva, da 

obiskovalci med moteče elemente pri izkušnji rekreacije na prvo mesto postavljajo ravno 

odpadke, pri čemer k tistim učinkom, ki so zanje moteči, sami ne prispevajo (Cigale 2015; Lynn 

in Brown 2003; Mrak 2009a). Oseba C pa je dodala, da je stanje sicer boljše kakor prejšnja leta, 

vendar še vedno ni zgledno. Le oseba G je menila, da je stanje slabše, predvsem zaradi 

spremembe življenjskih navad in obiskovalcev z drugačnim vzorcem vedenja, kot ga imajo 

planinci. »Oni se hodijo rekreirat, to je drugi vzvod kot ta, da greš v hribe, ker ti je všeč.« Na 

to opozarja tudi Keršič‒Svetel (2003, 97), ki meni, da je razvoj rekreacijskih dejavnosti privabil 

različne ciljne skupine obiskovalcev, tudi take z drugačnim sistemom vrednot, kot ga je 

izoblikovalo gorništvo.  

Dopuščamo tudi možnost, da je bil obseg najdenih odpadkov v času našega obiska na Slavniku 

pogojen z izredno velikim obiskom, ki ga je bil v tem obdobju deležen, na kar nas je opozorila 

tudi oseba F oz. je to povzročila skupina obiskovalcev, na kar je opozorila oseba A.   

4.4 Ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov    

Na nekaterih območjih Slavnika je bila v preteklosti že povzročena znatna okoljska škoda. 

Največja težava je erozija, ki nastaja na pobočjih zaradi uporabe bližnjic, hoje izven poti in 

pretirane rabe planinskih poti. Oseba C je povedala, da je zaradi globokih žlebov, ki se v dežju 

spremenijo v struge, voda v Podgorju zalivala hiše in kleti, zato so naredili prepreke in kanale, 

da bi jo preusmerili. Upajo, da bo to zadostovalo. Oseba A pa meni, da so to le kratkotrajne 

rešitve. Pove, da so na bližnjice postavili veje, da so bile neprehodne, vendar so jih pohodniki 

kmalu odstranili. Zglajene skale na planinski poti, ki so nastale zaradi množičnega obiska in 

otežujejo gibanje, so potolkli s kladivom na zobke, s tem so zmanjšali drsenje in posledično 

hojo izven označenih poti. Pod planinsko kočo so sanirali globoke žlebove, ki so nastali zaradi 

erozije, zasuli so jih z zemljo, ki so jo pripeljali s tovornjakom, da se je malce zatravilo, pod 

kočo pa so naredili stopnišče in s tem usmerili gibanje obiskovalcev. 
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Ukrepati so morali tudi v primeru vožnje izven cestišča pod pobočji Slavnika. Oseba F nam je 

povedala, »da je prišla skupina terenskih vozil. Bilo jih je 15 ali več, večinoma Italijanov. 

Voznike terenskih vozil smo večkrat opozorili, naj ne zapuščajo cestišča«. Ker tega niso 

upoštevali, so poklicali policijo, ki jih je kaznovala. To je bil sicer enkraten ukrep, ki pa je bil 

učinkovit, saj pravi, da imajo od takrat pred terenskimi vozili mir. Oseba C je dodala, da so na 

cesto iz Podgorja postavili tudi že verigo, ki pa je bila hitro uničena. Zavod RS za varstvo narave 

je glede vožnje s terenskimi vozili prav tako že obveščal policijo, oseba G nam je povedala, da 

so imeli v lanskem letu tudi sestanek z vodstvom Policijske postaje Koper. Predstavili so jim 

naravne vrednote in težave, s katerimi se soočajo zaradi ravnanja obiskovalcev.   

Urejena prometna infrastruktura pri izvajanju rekreacijskih dejavnosti in pri turizmu ima 

pomembno vlogo. Lokalni prebivalci turističnih krajev Alpske Slovenije kot najbolj 

problematične vplive izpostavljajo ravno prometno gnečo in težave s parkiranjem (Cigale 

2009b). To se je dogajalo tudi v Podgorju, kjer so imeli pred časom težave glede parkiranja 

osebnih vozil obiskovalcev. Oseba C je povedala, da je bila »zadeva katastrofalna, v konicah 

so bili vsi travniki in poti zaparkirane«. Nekomu, ki je želel na svoj travnik, je bilo to 

onemogočeno. Pred časom so zato na avtomobilih puščali listke, ki so na vljuden in zbadljiv 

način sporočali, da niso najbolje parkirali. Pri nekaterih je pomagalo, pri drugih pa ne. So pa ta 

ukrep izvajali kar nekaj časa. Kasneje so v dogovoru s koprskim komunalnim podjetjem 

Marjetico Koper uredili parkirišče, ki je sedaj plačljivo (slika 18). »Odkar je to prevzela 

Marjetica, se je stanje bistveno izboljšalo in praktično opazimo zelo malo napačno parkiranih 

avtomobilov, tudi zaradi izvajanja redarske službe.« V prihodnosti bodo parkirišče še razširili 

in izboljšali, saj se obisk nenehno povečuje in že zdaj se rado zgodi, da je premajhno. Uredili 

so tudi koše za smeti in pasje iztrebke, vendar ugotavljajo, da obiskovalci mečejo vanje vse 

drugo. Oseba B nam je povedala, da se s težavami glede parkiranja soočajo tudi v Skadanščini, 

saj tam ni urejenega parkirišča (slika 19), zato prihaja do napačno parkiranih vozil. V Prešnici 

zaenkrat s tem nimajo težav, saj je tam urejeno manjše parkirišče, v primeru povečanega obiska 

pa bo tudi to kmalu premajhno (slika 20). 
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Slika 18:  Parkirišče v Podgorju 

 

 

Slika 19:  Parkirišče v Skadanščini 
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Slika 20:  Parkirišče v Prešnici 

Ukrepati je bilo potrebno tudi zaradi uničenih informativnih tabel, ki označujejo meje 

naravnega spomenika Slavnik (slika 21). Table so namenjene predvsem osveščanju 

obiskovalcev o pomembnosti območja. Oseba A je povedala, da so naročili novi les in ga 

zamenjali, Zavod RS za varstvo narave pa so pozvali, naj namestijo nove table s pleksi steklom, 

da jih obiskovalci ne morejo več spraskati. Iz tega na koncu ni bilo nič. Pravi, da je z njimi 

težavno sodelovati, »ker se državne institucije obnašajo, kakor da so glavne in ne potrebujejo 

nobenega sodelovanja«.   

 

Slika 21:  Informativna tabla naravni spomenik Slavnik 
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Oseba C nam pove, da med pravkar izvajane ukrepe spada tudi posek borov, ki ga izvaja 

Agrarna skupnost Podgorje. Gozdni sestoji na pobočju Slavnika so antropogeno precej 

spremenjeni in zato bolj ranljivi (Špes 2012, 270). Oseba C nam razloži, da nad bori niso 

navdušeni, saj niso avtohtono drevje. Posajeni so bili po vojni kot zaščita proti burji in so se 

kasneje razširili. Pravi, da nimajo nobene vrednosti in jih je potrebno odstraniti. »To je bila 

dolgoročna odločitev, borovce bomo počistili in pustili goličavo in pašnike, kot so bili nekoč.« 

Oseba A pa opozarja tudi na njihovo krhkost in gorljivost.   

Planinske koče spadajo med največje onesnaževalce v hribovitih območjih. Zaradi večjega 

udobja so se iz skromnih zavetišč razvile v turistične objekte s pestro ponudbo. Množičen obisk 

je razlog za velike količine odpadkov, porabljene in odpadne vode, hrup in svetlobno 

onesnaženje, emisije pa predstavlja tudi ogrevanje koč in pridobivanje električne energije 

(Bobovnik 2014, 125). Pomanjkanje ustrezne infrastrukture in občutljivost okolja vplive še 

povečujeta (Cigale 2009a). S Tumovo kočo na Slavniku upravlja OPD. Zanimalo nas je, katere 

ukrepe so izvedli za zmanjšanje okoljskih vplivov. Oseba A nam je povedala, da so izvedli vse 

ukrepe, ki so jim bili finančno dosegljivi. V koči uporabljajo biorazgradljiva čistila in papirnato 

embalažo. Skušajo varčevati tudi z vodo, vendar oseba F dodaja, da je poraba tako velika, da 

kapnica ne zadostuje, zato morajo večkrat naročiti dodatne cisterne vode pri Rižanskem 

vodovodu. Z dobavo elektrike nimajo težav, ker so priključeni na javno omrežje. Oseba A je 

pojasnila, da so zgradili čistilno napravo, uporabljajo plin, ki je sorazmeroma čisto gorivo, in 

so zgradili plinohram. Perilo perejo v dolini. Zamenjali so tudi okna s troslojnimi stekli, več pa 

ne zmorejo, saj bi bile nadaljnje investicije prevelik finančni zalogaj. Pravi, da se morajo držati 

določenih standardov, ki jih zahteva sanitarna inšpekcija. Ob tem je pohvalila še okoljsko 

osveščenost in aktivnost sedanjih oskrbnikov. Oseba B je pojasnila, da imajo v koči približno 

enake cene kakor v dolini, obiskovalci pa lahko naročijo tudi pitno vodo na kozarec, ki jo 

največkrat naročijo kolesarji. V nadaljevanju je dodala, da imajo v koči omejeno ponudbo 

domačih jedi in čeprav je bilo veliko povpraševanje po bolj pestri ponudbi, se zanjo niso 

odločili, saj ne želijo, da postane koča gostinski objekt.  

Zanimalo nas je tudi, kakšni bi bili primerni ukrepi za zmanjšanje okoljskih obremenitev, kar 

je najbolj kočljivi del in pomemben element načrtovanja sonaravnega razvoja območja, saj 

predstavljajo aktivnosti za izboljšanje okoljskega stanja (Mrak 2011, 146‒147). Oseba G je 

izpostavila potrebo po upravljavcu območja in nadzoru. Pri tem je kot primer navedla guardio 

forestale v Italiji. Predvideva, da so ti usposobljeni in imajo pooblastila za ukrepanje, zato ne 

prihaja do večjih kršitev. Nekdo mora izvajati nadzor in imeti pooblastila za ukrepanje, pojasni. 

Omeni še namestitev oznak za omejitev rabe na ceste in poti, saj je to predpogoj za ukrepanje 

v primeru kršitev. Oseba C meni, da bi bilo potrebno določiti strategijo upravljanja in razvoja 

območja, pri čemer bi morali sodelovati vsi deležniki. Pritrjuje ji tudi oseba G, ki pravi, da bi 

nekdo moral dati iniciativo, saj bi se na tem področju zagotovo lahko marsikaj storilo.  
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V primeru ugotovljenih negativnih okoljskih učinkov na izbranem območju bi bilo potrebno 

njihove vire omejiti oz. preusmeriti na druga, manj občutljiva oz. ranljiva območja (MOP 2002; 

Zakotnik 2011, 9), s čimer se strinja tudi oseba A. Opozorila je, da je skrajni čas, da se 

obiskovalci preusmerijo tudi na druga območja, npr. Kojnik ali greben proti Žbevnici. Meni, da 

koča ni nujno privlačen dejavnik, saj večina ljudi vanjo ne zahaja. »Ljudje so brez fantazije in 

tekajo skozi na isti kraj.« Kot glavni vzrok za vzpon iz Podgorja je navedla kratek dostop, 

parkirišče in navade obiskovalcev ter dodala, da bi za izhodišče lahko izbrali Prešnico ali 

Skadanščino, ki sta mnogo lepši poti.  

Oseba G je menila, da je reševanje problematike erozije odvisno od primera do primera in ni 

mogoče potegniti nekega splošnega ravnanja. Pravi, da bi bilo obiskovalce bolje skoncentrirati 

na enem mestu na način, da se ne dela nepopravljiva škoda. Tudi oseba A je opozorila na 

dilemo, ali razpršiti te vplive ali žrtvovati neko območje. Oseba C pa je menila, da bo erozijo 

težko rešiti zaradi velikega števila pohodnikov, ki še narašča, in dodala, da bi osveščanje ljudi 

najbolj prispevalo k temu, da se stvari izboljšajo in dvignejo na višji nivo. Pojasnila je, da so 

razmišljali o premestitvi parkirišča na drugo lokacijo in o zaprtju obstoječih poti iz Podgorja. 

Načrtovali so novo pot, ki se bi izognila vasici, s tem bi zmanjšali prometne učinke in hrup, 

erodirane poti pa bi lahko okrevale. Menila je, da bi se najbrž tudi tam v določenem času 

pojavila erozija, nove poti pa se prav tako ne bi vsi držali, nekateri bi ponovno hodili vse 

povprek. Ob tem bi že nadelava poti predstavljala velik vpliv na okolje (Cigale 2004, 9–10). 

Da so takšni ukrepi lahko dvorezen meč, opozarjata tudi Repe in Mrak (2009, 164), saj se 

obiskovalci lahko preusmerijo na nove bližnjice in ustvarijo nove poti. Potrebno jih je predvsem 

primerno informirati in nadzorovati njihovo ravnanje. 

 »Glavni vzrok za uporabo bližnjic je najbrž želja po novi poti ali zelo shojena, uničena pot. 

Predvsem pa nespoštovanje reda in discipline,« meni oseba A. Pojasnila nam je, da so zaradi 

erozije poti in pobočij imeli promocijsko akcijo po medijih, izobesili so tudi plakate v Podgorju 

in na Slavniku, pa so jih neznanci hitro uničili. Objavi o eroziji poti na Slavniku smo zasledili 

na dveh spletnih portalih informativnih medijev, preko katerih so obiskovalce pozivali k 

uporabi označenih poti (Primorske novice 2014; RTV 2015). Oseba G opozarja, da morata biti 

informiranje in osveščanje dolgoročno zastavljena, »potrebnih je enih 10 let osveščanja«. Meni, 

da mora to nekdo neprestano početi in poudarja, da imajo kratkotrajne akcije le izjemoma 

učinek. Posamezni deležniki bi lahko preko svojih kanalov poskrbeli za osveščanje in 

informiranje npr. PDS, OPD, PZS in nenazadnje tudi MOK, ki bi s sprejetjem OPN-ja (v 

nadaljevanju občinski prostorski načrt) vzpostavila ustrezne mehanizme. 

Pri zagotavljanju uravnoteženega razvoja območja je ključna osveščenost in informiranost 

obiskovalcev, ki najbolj prispevajo k okoljskim učinkom (Mrak 2011, 146‒147). Na izhodiščih 

planinskih poti smo ugotovili, da informativnih tabel, ki bi obiskovalce nagovarjala k 

pravilnemu ravnanju in gibanju na območju Slavnika, ni, le na začetku poti v Podgorju je 

manjša tabla, ki svetuje uporabo planinskih poti, vendar je zaradi neustrezne postavitve in 
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velikosti slabo opazna. Drugih tovrstnih oznak ni (slika 22‒23). Oseba A je pojasnila, da bi 

informativne table na izhodiščih poti sicer morale biti, vendar bi jih bilo potrebno tudi 

vzdrževati. Kot težavo izpostavlja, da so na začetku vedno zagotovljene finance, kasneje pa jih 

za vzdrževanje ni. Enako velja tudi za planinske poti in markacije. V kolikor jih vandali uničijo, 

ni finančnih sredstev za obnovo. Dodaja, da bi se zaradi postavljenih tabel zagotovo kdo držal 

pravil.   

 

Slika 22:  Informativna tabla na izhodišču poti v Podgorju 

 

 

Slika 23:  Informativne table na parkirišču v Podgorju 
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Osebi A in B sta nam pojasnili, da imajo planinska društva varuhe gorske narave, ki imajo 

osveščevalno vlogo, obiskovalce opozarjajo glede uničenja narave, trganja cvetja itd. Pravita, 

da jih danes nihče ne upošteva, zato so njihovi varuhi obupali. Planinska društva občasno 

naredijo akcije osveščanja, predvsem pa se ukvarjajo z izobraževanjem svojih članov, torej 

planincev. Oseba G se z njima ne strinja in meni, da tudi delo varuhov narave spada v isti koš, 

kakor promocijske akcije in osveščanje obiskovalcev, saj je sprememba obnašanja ljudi in 

odnosov dolgotrajen projekt, »marsikdaj sta potrebni dve generaciji ali tri, da se stanje 

spremeni«. 

Sogovorniki so soglašali, da bi bilo potrebno omejiti dostop motoriziranim vozilom, zato bi bilo 

potrebno zapreti obe cesti. Oseba A meni, da bi morali ostati odprti le za intervencijska vozila, 

domačine in za ljudi, ki delajo na Slavniku. Podobno ugotavlja tudi oseba G in pravi, da bi bilo 

potrebno postaviti zapornice, vendar je težava v tem, da jih uničijo. Poudarja pa, da je potrebno 

pri tem vztrajati in kot primer navede Krajinski park Sečoveljske soline, kjer je bila situacija 

podobna. Oseba B opozarja tudi na nujnost postavitve opozorilnih znakov o prepovedi vožnje 

in na ureditev parkirišč na začetku cest. Pravi, da so se že dogovarjali o ureditvi parkirišča v 

Skadanščini, vendar zaradi težav pri lastništvu zemljišč to ni bilo izvedeno. Za ureditev 

parkirišča bi bilo potrebno poiskati primerna zemljišča.   

Oseba E je mnenja, da ukrepi niso potrebni, saj ima vsak pravico, da gre v naravo. Težavo 

zaznava le pri psih, ki plašijo divjad, vendar ob tem izpostavlja, da se »divjad mora prilagoditi 

nam, ker smo pač ta glavni, smo večje živali kot oni. Če hodiš, je zdravje, in če se divjad 

odmakne, se zato, ker jo je strah, kar je naravno. Je pa res, da je vpliv na srnjad zaradi nas, 

pohodnikov, šakalov in motorjev že opazen«. Osebi D in F menita, da se zaradi vedno večjega 

obiska Slavnika učinki ne bodo zmanjšali, kvečjemu povečali, in pravita, da ni česa storiti. 

Priporočata le, naj se vsak drži označenih poti. 

Oseba G opozarja, da je urejanje območja dolgoročen, a nujen projekt. »Je pa težko, saj imajo 

ljudje občutek, da imajo pravico početi karkoli, da je vsa zemlja njihova.« Pri tem opozarja na 

različne vzorce ljudi. Na eni strani imajo ljudje več prostega časa in se hodijo iz mesta v naravo 

rekreirat, na drugi strani pa so domačini, ki imajo dan zapolnjen s tem, da delajo na njivi, v 

gozdu ali na pašniku. Najbolj so na udaru ravno destinacije v bližini mest, ker so bolj dostopne, 

na kar opozarja tudi Mrak (2014, 145).  

4.5 Sodelovanje deležnikov pri upravljanju območja 

Sogovornike smo povprašali za mnenje glede razvoja območja, vlogah, ki jih imajo kot 

deležniki na območju in medsebojnem sodelovanju. Izsledke navajamo v nadaljevanju.  

Upravljanje z zavarovanim območjem narave je eden ključnih predpogojev za sonaravni razvoj. 

Sogovorniki se strinjajo se, da je to zelo zanimiva rekreacijska točka in kljub temu da je 
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pretirano obiskana, so mnenja, da se obiskovalcem ne sme preprečiti dostop na Slavnik. Pravijo, 

da je potrebno v čim večji meri zmanjšati vplive ter ohraniti naravo, ter izpostavljajo, da bi bilo 

potrebno upoštevati predvsem označene poti in čim manj uporabljati motorizirana sredstva. 

Oseba A meni, da bi se morali obiskovalci preusmeriti tudi na ostala območja. 

Deležniki imajo na območju različne vloge. Planinski društvi urejata planinske in kolesarske 

poti in s tem usmerjata obiskovalce na njihovo uporabo, s čimer se preprečuje erozijo pobočij 

in nastanek novih erozijskih pobočij. Skrbita tudi za planinsko infrastrukturo. Društvi imata 

tudi vzgojno vlogo, saj osveščata in izobražujeta planince vseh starosti. OPD je tudi upravljalec 

planinske koče na Slavniku. Lokalna skupnost v Podgorju ni prepoznana kot pomemben 

deležnik na območju v aktivnosti upravljanja, razvoja in reševanja problematike negativnih 

učinkov je vključena le takrat, ko se sama vključi. Agrarna skupnost Podgorje skrbi za košnjo 

na pobočjih pod Slavnikom, ki so njihova last. Lovski družini sta upravljalca lovišča in vse 

divjadi na območju. Divjadi zagotavljajo krmo in vodo, saj na območju ni naravne vode. LD 

Videž–Kozina upravlja z lovskimi objekti, ki jih za nočni pohod na Slavnik posodijo v uporabo 

PDS. Oboji imajo tudi preprečevalne njive, ki jih zasadijo z namenom, da preprečijo vdor 

divjadi v vas. Urejajo tudi poti in vzdržujejo celotno lovišče. Menita, da na dogajanje nimajo 

veliko vpliva, saj tudi o odstrelu živali odloča država. Zavod RS za varstvo dediščine bi po 

ZON-u moral biti ključni deležnik, še posebno na območju naravnega spomenika, vendar tudi 

oseba G meni, da pri razvoju območja nimajo velike vloge. Pojasni, da je Odlok o ustanovitvi 

naravnega spomenika Slavnik že zelo star in bi ga veljalo posodobiti, da bi se vključilo tudi 

razvojne usmeritve. Z razvojem območja se ne ukvarjajo, ker je to v pristojnosti OPN–ja, ki pa 

ga MOK še ni sprejel. Ko bo v fazi sprejemanja, bodo zanj pripravili usmeritve. Trenutno 

skrbijo le za informativne table in pišejo mnenja, ko se na območju karkoli dogaja. Pojasni še, 

da upravljalskega načrta za to območje ni, ker ga takrat veljavni Zakon o naravni in kulturni 

dediščini ni predvideval. Za uravnovešenje stanja na območju pa predlaga uporabo enega izmed 

osnovnih ukrepov ZON in sicer skrbnika, ki bi upravljal s tem območjem. Sogovornik je 

mnenja, da bi to lahko bilo OPD, ki je tam najbolj navzoče. 

V raziskavi nas je zanimalo, kakšno je sodelovanje med posameznimi deležniki, ki delujejo na 

območju Slavnika, saj so za sonaravni razvoj pomembni usklajeni interesi in skupno delovanje 

različnih skupin deležnikov (Marković in Petrović 2013, 89). OPD je edini, ki sodeluje z 

različnimi deležniki. Kot najbolj pomembnega deležnika na območju ga izpostavlja tudi oseba 

G. Med pomembne deležnike se uvrščata tudi Agrarna skupnost, ki je lastnik zemljišč, in 

Krajevna skupnost Podgorje, kot nosilec oblasti. Ostali sodelujejo po potrebi, vendar je 

medsebojnega sodelovanja med deležniki zelo malo. Oseba E omeni PDS, s katerim občasno 

organizirajo čistilne akcije in urejajo poti. Sodelujejo tudi z Zavodom za gozdove, zaradi 

čiščenja kalov. Predvsem pri lovskih družinah smo opazili pomanjkljivo okoljsko osveščenost 

ter informiranost in pomanjkanje sodelovanja z drugimi deležniki. 
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Zanimalo nas je, kdo ukrepa v primeru morebitnih škodljivih ravnanj in kršitev na območju, saj 

med ukrepe za izboljšanje okoljskega stanja spadajo tudi nadzor in izvajanje kaznovanja 

kršiteljev (Mrak 2001, 146‒147). Prav vsi sogovorniki so izpostavili, da v praksi ni nihče 

zadolžen za ukrepanje. Pojasnili so, da je na območju naravnega spomenika sicer pristojen 

Zavod RS za varstvo narave, vendar bi v primeru kršitev morale ukrepati pristojne inšpekcijske 

službe, ki pa svojega dela ne opravljajo. Predpisi in zakoni obstajajo, ni pa nobenega nadzora 

in sankcij. Sami pooblastil za ukrepanje nimajo, pogosto pa niti ne prijavijo kršitev, saj menijo, 

da je to potrata časa. Kršitelje so že večkrat prijavili, vendar se ni ukrepalo. Oseba G nam 

razloži, da zakonodaja predvideva naravovarstvene nadzornike, vendar je ta sistem šele v 

zagonu. Ti so vezani tudi na določeno zavarovano območje in ne morejo uveljavljati svoje 

pristojnosti drugod. Pove nam, da se na Ministrstvu za okolje in prostor ravno sedaj razpravlja 

o teh izzivih in meni, da so ukrepi jasni, potrebno bi bilo le izvajati nadzor in sankcije, saj tega 

sedaj ni. Usposobilo bi se lahko inšpektorje, pa tudi s pogodbenim varstvom bi se marsikaj 

rešilo, saj bi bil nekdo zadolžen za upravljanje. Sedaj pa se vsi tega otepajo, saj je povezano 

tudi s finančnimi sredstvi, ki jih država ne zagotavlja. Težave zazna predvsem v tem, da sistem 

še ni razvit. Kot primer navede Občino Ankaran, ki je sklenila dogovor z državo, sprejela odlok 

in sama ustanovila krajinski park. Oseba B pa zaključi: »Imamo ogromno zakonov, uredb in ne 

vem vsega česa in na koncu vidimo, da si s tem ne moremo nič pomagati!« 

4.6 Prikaz obstoječih antropogenih vplivov na območju Slavnika z uporabo 

integralnega geografskega modela raziskovanja okolja in njegovih sestavin 

Obstoječe antropogene vire obremenitev okolja smo določili na podlagi opravljenih intervjujev 

in evidentiranega stanja na terenu. Največji vpliv na območju imajo nedvomno rekreacijske 

dejavnosti, med katerimi prevladujeta pohodništvo in kolesarjenje, prisoten je tudi gorski tek, 

občasno pa tudi vožnja s terenskimi vozili, štirikolesniki in dvokolesniki. Njihovo 

obremenjevanje je razpršeno na obsežno območje Slavnika. Na vrhu je Tumova planinska koča, 

kjer je obremenitev točkovna.  

Podatki o številu obiskovalcev niso znani, saj se obiska ni nikoli sistematično beležilo, v vpisno 

knjigo v Tumovi koči pa se večina obiskovalcev ne vpiše. Oskrbniki v planinski koči so nam 

povedali, da je število obiskovalcev največje jeseni in spomladi, čez poletje pa zaradi vročine 

in dopustov upade. Veliko obiskovalcev pride tudi pozimi. Največkrat pristopajo iz Podgorja, 

Prešnice in Skadanščice.  

Z izsledki svoje raziskave o obstoječih antropogenih vplivih na sestavine okolja, njihovih 

vplivov na kakovost okolja in izvedenih ter načrtovanih ukrepih smo prišli do spodaj navedenih 

ugotovitev. 
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Stanje okolja: 

 erozija poti, 

 erozija na pobočjih, 

 onesnaženost z odpadki, 

 uničena travna ruša in rastline, 

 motenje in umik divjadi, 

 škoda, povzročena s parkiranjem vozil. 

Med najbolj pogoste učinke, ki smo jih ugotovili na podlagi terenskega opazovanja, se uvrščajo 

erozija poti, erozija na pobočjih, uničenje travnate ruše ter onesnaženost z odpadki. Ostalih 

učinkov nismo mogli zaznati, so nas pa nanje opozorili sogovorniki. 

Antropogeni dejavniki pritiskov na okolje–občutljivost okolja: 

 zaradi velikega naklona pobočij je prst občutljiva za erozijo, 

 zaradi prepustnosti kraškega površja obstoji večja možnost, da onesnažila dosežejo 

podzemne vode, ki so usmerjene k izviru Rižane,  

 rastlinstvo je občutljivo zaradi preteklih antropogenih posegov (nasadi črnega bora, sečnja), 

opuščanje paše in zaraščanje vpliva na sestavo rastlinstva, 

 živalstvo je srednje občutljivo zaradi pretekle antropogene rabe, 

 relief ni med bolj občutljivimi sestavinami, ni aktivnih geomorfnih procesov,  

 zrak ni občutljiva sestavina, saj je območje dobro prevetreno. 

Pritiski na občutljivost sestavin okolja: 

 emisije izpušnih plinov zaradi uporabe motornih vozil, 

 emisije hrupa, 

 emisije odpadkov (smeti), 

 hoja izven poti, po bližnjicah, 

 poglabljanje, rušenje obstoječih poti, 

 teptanje trav in cvetočih rastlin, 

 trganje rastlin,  

 nastanek kolovoznic zaradi vozil, 

 zbitost in razgaljenost prsti na poteh, 

 emisije odpadnih voda iz koče, 

 emisije dimnih plinov ob porabi goriva. 

Pritiski so prisotni na vse sestavine okolja: relief, prst, rastlinstvo, živalstvo, zrak in vodo. 

Vplivi na kakovost sestavin okolja: 

 zmanjšanje ekosistemskih storitev, 

 zmanjšanje biotske raznovrstnosti, 

 zmanjšanje števila divjadi, umik občutljivih vrst, 
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 zmanjšanje privlačnosti območja. 

Odzivnost na probleme v okolju – izvedeni ukrepi:   

 zavarovanje območja z razglasitvijo naravnega spomenika, 

 postavitev opozorilnih in informativnih tabel,  

 delno saniranje dotrajanih tabel za označbo območja naravnega spomenika,  

 delno saniranje erodiranih poti,  

 postavitev preprek na bližnjice,   

 saniranje zglajenih skal na planinskih poteh, 

 osveščanje obiskovalcev glede erozije poti z izobešanjem plakatov na koči in na začetku 

planinske poti ter po medijih, 

 ukrepanje pri vožnji s terenskimi vozili na vrhu Slavnika s prijavo policiji, 

 ureditev parkirišča v Podgorju, 

 predstavitev naravnih vrednot na Policijski postaji Koper, 

 ukrepi v planinski koči: ureditev čistilne naprave, plinohram in uporaba čistejšega goriva, 

uporaba biorazgradljivih čistilnih sredstev in papirnate embalaže, varčevanje z vodo, 

namestitev troslojnih oken, pranje rjuh v dolini.  

Odzivnost na probleme v okolju – načrtovani ukrepi:   

 širitev parkirišča v Podgorju, 

 ureditev parkirišča v Skadanščini, 

 namestitev tabel za omejevanje vožnje s kolesi po planinskih poteh, 

 omejitev motornega prometa na intervencijska vozila in oskrbo. 

Rekreacijske dejavnosti na območju Slavnika prispevajo vrsto negativnih učinkov. Pritiski na 

območju Slavnika, ki nastajajo zaradi izvajanja rekreacijskih dejavnosti, so razpršeni na vse 

sestavine okolja. Posledice so lahko zmanjšanje ekosistemskih storitev in biotske 

raznovrstnosti, zmanjšanje števila divjadi in umika občutljivih vrst. Z degradacijo območja se 

zmanjša tudi njegova privlačnost, ki je eden izmed motivov za njegov obisk. Do sedaj izvedeni 

ukrepi niso bili dovolj obširni in učinkoviti, da bi preprečili nadaljnjo degradacijo okolja ter 

zagotovili ohranjanje dinamičnega ravnovesja, prepotrebni ukrepi pa niso načrtovani niti v 

prihodnje. 
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5 SKLEP 

Hribovita območja so zaradi specifičnih geografskih značilnosti in razvejane mreže planinskih 

poti privlačen prostor za preživljanje prostega časa. Priljubljena so tako pri turistih kot pri 

domačih prebivalcih. Osrednji motiv za obisk hribovja je poleg rekreacije tudi naravno in čisto 

okolje. Najbolj pogosti rekreacijski dejavnosti sta pohodništvo in gorsko kolesarjenje, prisotna 

pa je še vrsta drugih, modernih oblik rekreacije. Prekomerna množičnost obiska lahko privede 

do degradacije naravnih sestavin okolja in trajno spremeni podobo pokrajine. K temu pa 

bistveno prispevajo tudi ravnanja oz. navade obiskovalcev.   

Ekosistemi imajo omejene samočistilne, nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti. Ko je 

intenzivnost dejavnosti večja od nosilne sposobnosti okolja, postanejo občutljivi (Cigale 2009a; 

Mrak 2011). To pomeni, da se bodo hitreje pokazale negativne posledice tudi že manjših 

obremenitev oziroma pritiskov. K slednjemu pa prispevajo neustrezna razporeditev, 

oblikovanje ter dimenzioniranje rekreacije in infrastrukture (Jeršič 2001). Načrtovanje turizma 

in rekreacije v hribovitih območjih zato zahteva posebno obravnavo. Špes (2007, 277) 

izpostavlja potrebo po holističnem pristopu in meni, da je: »Sonaravni razvoj permanentno 

iskanje in vzdrževanje dinamičnega ravnovesja med naravnim potencialom oziroma 

regeneracijskimi sposobnostmi.« Za doseganje sonaravnega razvoja je potrebno ovrednotiti 

naravnogeografske značilnosti območja in prisotne antropogene pritiske ter njihove vplive in 

učinke na posamezne sestavine okolja. Na podlagi tega se določi nosilno sposobnost okolja, ki 

je hkrati s poznavanjem značilnosti udeležencev rekreacijskih dejavnosti, pogoj za oblikovanje 

vrste in obsega ukrepov za zmanjšanje okoljskih učinkov (Špes 2009; Mrak 2014). Skladno z 

ugotovitvami se načrtuje in usmerja razvoj območja. Pri tem pa ima pomembno vlogo njegovo 

upravljanje in sodelovanje ter usklajenost vseh deležnikov. 

Slavnik s pobočji je zaradi redkih in endemičnih živalskih vrst ter izjemne kraško travniške 

vegetacije razglašen za naravni spomenik državnega pomena. Območje spada tudi pod Naturo 

2000 ‒ območje kras. Je občutljivo območje, v katerem lahko nedovoljeni posegi in prekomerno 

obremenjevanje povzročijo nepopravljivo škodo. Zaradi izjemnega razgleda, lahkega dostopa 

in planinske koče je to priljubljena rekreacijska točka. Najbolj uveljavljeni obliki rekreacije sta 

pohodništvo in kolesarjenje, prisotne pa so tudi druge oblike rekreacije, kot so tek, vožnja s 

terenskimi vozili, štirikolesniki ter dvokolesniki.  

Na podlagi terenskega dela, opazovanja, popisovanja in intervjujev je bilo ugotovljeno, da 

obiskovalci najbolj negativno vplivajo na okolje s hojo izven označenih poti, z uporabo bližnjic 

in ustvarjanjem novih poti, kar prispeva tudi k najbolj vidnim in obširnim posledicam, t. j. 

eroziji prsti. Ta je prisotna tako na planinskih poteh kot na travnatih pobočjih Slavnika. Ob tem 

velja izpostaviti, da je prst na tem območju tudi najbolj ranljiva okoljska sestavina (Špes idr. 

2002). Degradirano je predvsem zahodno pobočje Slavnika, kjer je iz Podgorja najbolj 

priljubljeno in množično izhodišče. Posledice hoje izven označenih poti in uporabe bližnjic so 
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poleg erozije tudi teptanje in uničenje rastlinskih vrst, med katerimi so tudi redke in zaščitene 

vrste. Travno rušo in cvetje uničujejo tudi kolesa, terenska vozila, štirikolesniki in dvokolesniki. 

Na območju so bili opaženi tudi odpadki, med katerimi so prevladovali predvsem papirnati 

robčki, manj plastika in druge smeti. Med učinke rekreacijskih dejavnosti, ki jih nismo mogli 

zaznati, so nas pa nanje opozorili sogovorniki, so motenje divjadi, na katere najbolj vplivajo 

hrup motornih vozil, gibanje pohodnikov in kolesarjev izven označenih poti, hoja v večernih 

urah ter prosto spuščeni psi pohodnikov. Učinki se kažejo v spreminjanju življenjskih navad, 

umiku in krčenju življenjskega prostora divjadi. Motorna vozila prispevajo tudi k povečanemu 

hrupu in emisijam škodljivih snovi, kar je prisotno predvsem na izhodišču v Podgorju, kjer je 

v konicah obiska izjemno povečan promet. Na drugih dveh opazovanih izhodiščih je sicer 

prometa manj, v Skandanščini pa je težava tudi neurejeno parkirišče. V planinski koči je zaradi 

velikega obiska pričakovano povečana raba vode. Nekatere obremenitve okolja so zmanjšali s 

čiščenjem odplak, okolje pa obremenjuje tudi transport vode, ko zmanjka dežnice. Več obiska 

pomeni tudi večjo potrošnjo, s tem pa povečano obremenitev okolja, ki jo povzroča oskrba 

koče, odvoz odpadkov in perila. Podatki o onesnaženju okolja niso na voljo.  

V raziskavi so bili ugotovljeni konflikti med pohodniki in kolesarji. Slednji uporabljajo tudi 

planinske poti, zaradi česar se pohodniki ne počutijo varne, s takšnim ravnanjem pa uničujejo 

tudi planinske poti in povečujejo erozijo. Vzdrževanje teh je v domeni planinskih društev, ki 

jih vzdržujejo sama s svojimi finančnimi sredstvi. Lokalna skupnost v Podgorju je izpostavila 

težave zaradi obiskovalcev, ki parkirajo kjerkoli. V enem od lovskih revirjev je zaradi uničenih 

planinskih markacij prišlo do konfliktov med posameznimi deležniki, ki delujejo na območju 

Slavnika. Toda markacije predstavljajo pomembno planinsko infrastrukturo, saj usmerjajo 

obiskovalce na označene poti in s tem zmanjšujejo širjenje negativnih okoljskih vplivov.  

Med najpomembnejšimi ukrepi za zaščito biotske raznovrstnosti na Slavniku je bila zagotovo 

razglasitev naravnega spomenika, vendar za aktivno varovanje območja to vsekakor ni dovolj. 

Čeprav je Slavnik s pobočji zavarovano območje, to ne pripomore k njegovi zaščiti, saj območje 

nima ne upravljalca ne upravljalskega načrta. Ta je večinoma predviden le za širša zavarovana 

območja, izjemoma pa tudi za naravne rezervate. MOK za to območje še nima sprejetega OPN‒

ja, v katerem bi bile opredeljene razvojne usmeritve. Odlok o ustanovitvi naravnega spomenika 

Slavnik je prav tako že zelo star. Ukrepe varstva bi morala izvajati država. Ti so jasno 

opredeljeni v ZON‒u. Zakonodaja predvideva tudi naravovarstvene nadzornike, vendar se ta 

sistem šele uvaja. V postopku obravnave je sprememba ZON‒a in med pomembnejšimi temami 

je raba naravnih vrednot.  

Posamezni deležniki poskušajo sami, v okviru svojih zmožnosti, zmanjšati posamezne 

negativne okoljske učinke preštevilnih obiskovalcev. Sanirali so erodirane planinske poti in 

zglajene skale ter postavili prepreke na bližnjice. Organizirali so tudi akcijo osveščanja 

obiskovalcev o eroziji. V Podgorju, kjer so bile težave s parkiranjem vozil obiskovalcev, so 

uredili parkirišče, ukrepali pa so tudi zaradi nepravilne vožnje s terenskimi vozili na vrhu 
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Slavnika. OPD je z raznovrstnimi ukrepi in izboljšavami v planinski koči prispeval k 

zmanjšanju obremenitev okolja.  

Pri upravljanju Slavnika so po našem mnenju najpomembnejši deležniki Zavod za varstvo 

narave RS, OPD in Krajevna oz. Agrarna skupnost Podgorje. Največ obiskovalcev namreč 

dostopa na Slavnik iz Podgorja po planinskih poteh, ki jih upravlja OPD. Na teh poteh so tudi 

najbolj opazne in množične posledice rekreacijskih dejavnosti. Sodelovanja med posameznimi 

deležniki ni in, kot lahko sklepamo, ne prepoznajo, kako pomembno je povezovanje. Vsak zase 

menijo, da ne zmorejo prispevati k varovanju okolja in izboljšanju razmer na območju več kot 

toliko. Lokalna skupnost ni vključena v aktivnosti in z ostalimi deležniki ne sodeluje, rešuje le 

lastne težave, npr. s parkiranjem. Ravno pomanjkanje sodelovanja med deležniki je eden izmed 

ključnih problemov, ki so bili zaznani na območju. Namesto usklajenega in skupnega 

delovanja, se vsak posamično ukvarja s težavami, ki so posledica rekreacijske rabe območja. 

Na ta način se nepotrebno izgublja čas, energijo in sredstva, ukrepi pa ne zadoščajo. Potrebno 

je izpostaviti, da so med deležniki večinoma prostovoljci, ki žrtvujejo svoj prosti čas, težava pa 

je tudi omejeno financiranje njihove družbene dejavnosti.  

Za zmanjšanje okoljskih vplivov in zagotovitev sonaravnega razvoja območja so potrebni 

določeni ukrepi, med katerimi so nekateri kratkoročnega dosega in bi jih lahko izvedli deležniki 

sami, drugi pa so dolgoročne narave in so v pristojnosti posameznih občinskih in državnih 

institucij. Glede na trenutno stanje okolja, predvsem prsti, bi bilo potrebno ukrepati takoj, saj 

se bo stanje zaradi velikega obiska samo še slabšalo. V bližnji prihodnosti deležniki načrtujejo 

le povečanje parkirišča v Podgorju, ureditev parkirišča v Skadanščini in namestitev tabel za 

omejitev vožnje s kolesi po planinskih poteh. Drugih ukrepov trenutno ne načrtujejo, saj za to 

bodisi niso pristojni bodisi nimajo zagotovljenih finančnih sredstev. Sogovorniki so opozarjali 

tudi na težave pomanjkanja »delovne sile« pri načrtovanih akcijah.   

Za bolj usklajeno in učinkovito upravljanje območja Slavnika bi bilo vsekakor potrebno izbrati 

koordinatorja, ki bi povezoval deležnike, da bi s skupnim delovanjem lažje, predvsem pa bolj 

učinkovito izvedli raznovrstne ukrepe za izboljšanje stanja. K upravljanju bi morali pritegnili 

tudi druge deležnike in jim predstaviti njihove vloge pri sonaravnem razvoju območja. K 

zmanjšanju okoljskih vplivov bi lahko veliko pripomoglo tudi osveščanje, informiranje in 

izobraževanje vseh »uporabnikov« prostora, predvsem obiskovalcev, saj ti s svojim ravnanjem 

najbolj prispevajo k negativnim učinkom. Tovrstne aktivnosti morajo biti zastavljene 

dolgoročno, izvajati se morajo neprestano, da so lahko učinkovite. V akcijo bi bilo potrebno 

vključili tudi obe občini, pod kateri spadata območje Slavnika, in pa PZS, s tem bi zajeli širšo 

množico možnih obiskovalcev, v osveščanje pa bi morali vključiti tudi medije. Največji 

okoljski vpliv na Slavniku prestavljajo obiskovalci s svojim ravnanjem, zato bi v bodoče 

svetovali njihovo anketiranje, s čimer bi pridobili poglobljeni uvid v povode za njihova 

ravnanja, na podlagi tega pa bi lahko določili vrsto in obseg ukrepov za zmanjšanje okoljskih 
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vplivov. Smiselno bi bilo opraviti tudi monitoring obiska območja, s katerim bi pridobili 

podatke o številu obiskovalcev in ugotovili obremenjenost posameznih poti.  

Poskrbeti bi bilo potrebno za ureditev informacijske infrastrukture na izhodiščih planinskih 

poti, saj je ta trenutno zelo pomanjkljiva, npr. postaviti informativne table, ki bi obiskovalce 

opozarjale na pravila obnašanja na območju. Urediti bi bilo potrebno parkirišča na ostalih 

izhodiščih, s tem bi se uporabniki preusmerili tudi na druge poti in tako razbremenili planinske 

poti iz Podgorja. V primeru urejenih parkirišč na preostalih izhodiščih poti, bi se obiskovalci 

morda lažje odločali zanje. Premisliti velja tudi glede preusmeritve obiskovalcev na druga 

bližnja območja.   

Za trajnejše rešitve bi morala poskrbeti tudi MOK s sprejetjem OPN-ja, s katerim bi opredelila 

razvojne usmeritve območja in s tem vzpostavila ustrezne mehanizme ukrepanja. Občina 

Hrpelje–Kozina ima OPN že sprejet. Za usklajen razvoj območja bi bilo smiselno tudi 

povezovanje in sodelovanje obeh občin. Trenutno so v pripravi tudi dopolnitve ZON, v katerih 

se pričakujejo določene spremembe v primeru naravnih vrednot. Z Zavoda za varstvo narave, 

območni enoti Piran, so Ministrstvo za okolje in prostor pozvali, naj razmisli o rešitvah glede 

upravljanja naravnih spomenikov. Potrebno bi bilo posodobiti in dopolniti Odlok o ustanovitvi 

naravnega spomenika Slavnik. V kolikor se v določenem času ukrepi ne bi obrestovali, bi bilo 

potrebno razmisliti tudi o katerem od ostrih ukrepov, za kar pa mora biti vzpostavljena ustrezna 

upravljalska struktura. 

Menimo, da smo z opravljeno raziskavo dosegli namen magistrske naloge in odgovorili na 

zastavljena vprašanja. V raziskavi smo identificirali vrste rekreacijskih dejavnosti na območju 

Slavnika in ugotovili, da so zaradi množičnosti obiskovalcev za okolje najbolj obremenjujoči 

pohodništvo, kolesarjenje in vožnja z motornimi vozili. Nadalje smo ugotovili, da poleg 

množičnosti obiska najbolj prispevajo k negativnim učinkom obiskovalci s svojim ravnanjem, 

pri čemer izstopajo hoja oz. vožnja izven označenih poti, uporaba bližnjic in odvrženi odpadki. 

Med terenskim ogledom območja smo nekaj raznovrstnih učinkov rekreacijskih dejavnosti 

zaznali sami, na druge pa so nas opozorili sogovorniki v intervjujih. Izpostavili bi predvsem 

erozijo poti in pobočij, uničenje rastlinja in številne odpadke. Ugotovili smo, da poskušajo 

posamezni deležniki zmanjšati negativne posledice obiska z manjšimi ukrepi, ki pa ne 

zadoščajo. Dolgoročni ukrepi, ki bi pripomogli k zaščiti območja Slavnika v bližnji prihodnosti, 

niso predvideni. Med poglavitimi težavami na tem območju so slabo sodelovanje, neusklajenost 

in prenizka osveščenost deležnikov, med katerimi je tudi lokalna skupnost. Slavnik s pobočji je 

razglašen za naravni spomenik državnega pomena, kar pa ne pripomore k zaščiti območja, saj 

se ukrepi varstva ne izvajajo, območje pa je brez upravitelja. Osrednjo vlogo pri razvoju 

območja si poleg posameznih deležnikov delijo Zavod za varstvo okolja oz. pristojno 

ministrstvo ter MOK in Občina Hrpelje–Kozina. Z usklajenimi razvojnimi usmeritvami, 

sodelovanjem in izvajanjem ukrepov varstva, bi ti lahko, skupaj z obiskovalci, zagotovili 

dolgoročen in vzdržen sonaravni razvoj območja.
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