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Izvleček
Vrednotenje trajnostnega razvoja alpskih občin Slovenije
Skladno z zavedanjem pomena varstva okolja in trajnostnega razvoja se je večal tudi
pomen ohranjanja gorskih območij. Gorski ekosistemi so namreč med najbolj
pomembnimi v svetovnem merilu, zato je pomembno vzpostaviti sisteme za spremljanje
stanja in trendov trajnostnega razvoja. Med najbolj uveljavljene modele vrednotenja
trajnostnega razvoja spadajo tematski modeli. 29 izbranih kazalcev smo tako uvrstili v
18 tem, le-te pa se združujejo v ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo trajnostnega
razvoja. Vrednosti kazalcev smo izračunali za izbranih dvaindvajset alpskih občin
Slovenije. Izkazalo se je, da je stanje trajnostnega razvoja alpskih občin najboljše na
okoljskem področju, nekoliko slabše pa na ekonomskem in socialnem področju. Do
največjih razlik med občinami prihaja na ekonomskem in socialnem področju, zato imata
ti dve polji tudi večji vpliv na vrednost sinteznega kazalca trajnostnega razvoja. Glede na
vrednosti po posameznih poljih trajnostnega razvoja smo občine razvrstili v štiri tipe, ki
jih zaznamujejo podobne značilnosti. Alpske občine v primerjavi s Slovenijo dosegajo
nekoliko nižjo stopnjo trajnostnega razvoja, kar v največji meri velja za okoljsko
področje, medtem ko so na ekonomskem in socialnem razlike minimalne.
Ključne besede: Slovenske Alpe, sonaravni razvoj, regionalni razvoj, varstvo okolja
Abstract
Sustainable Development Evaluation of the Alpine Municipalities in Slovenia
The importance of conservation of the mountain areas has been increasing
simultaneously with increasing importance of environmental protection and sustainable
development. Mountains and uplands are one of the most important ecosystems in the
world. Therefore, it is crucial to establish evaluation system to monitor the status and
trends of sustainable development. The most widely used type of frameworks are issueor theme-based frameworks, where indicators are grouped into various different
themes relating to sustainable development. 29 selected indicators were classified into
18 themes, which were then classified into the economic, social and environmental
dimensions of sustainable development. The values of indicators were calculated for
selected 22 Slovenian Alpine municipalities. It was concluded that the Alpine
communities achieve the highest level of sustainable development in the environmental
field and slightly lower in the economic and social ones. Because of significant
differences between municipalities, these two fields had greater impact on the value of
the aggregated indicator of sustainable development. Depending on the value of the
individual fields of sustainable development, municipalities were divided into four
types, which are characterized by similar features. In comparison with Slovenia, the
Alpine municipalities achieved a slightly lower level of sustainable development, which
mainly applies to the environmental field, while the economic and social differences are
minimal.
Keywords: Slovenian Alps, sustainable development, regional development,
environmental protection

KAZALO
1 UVOD.................................................................................................................................................. 1
1.1 Izhodišča ................................................................................................................................................. 1
1.2 Namen in cilji ........................................................................................................................................ 1
1.3 Delovne hipoteze ................................................................................................................................. 2
1.4 Struktura raziskave ............................................................................................................................ 2

2 TEORETIČNI OKVIR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA GORSKIH OBMOČIJ ........................... 3

2.1 Razvoj koncepta trajnostnega razvoja ........................................................................................ 3
2.2 Opredelitev trajnostnega razvoja .................................................................................................. 7
2.3 Osnovne razsežnosti trajnostnega razvoja ................................................................................ 8
2.4 Trajnostni razvoj gorskih območij ................................................................................................ 9
2.4.1 Trajnostni razvoj v Alpah ...................................................................................................... 11

2.4.1.1 Alpska konvencija ............................................................................................................ 12

3 METODOLOŠKA IZHODIŠČA.................................................................................................... 14
3.1 Izbor območja proučevanja .......................................................................................................... 14
3.1.1 Geografski oris območja ........................................................................................................ 17

3.2 Modeli vrednotenja trajnostnega razvoja ............................................................................... 22
3.3 Kazalci trajnostnega razvoja ........................................................................................................ 24
3.3.1 Pomen uporabe kazalcev trajnostnega razvoja............................................................ 26
3.3.2 Kazalci trajnostnega razvoja v Alpah ............................................................................... 27
3.3.3 Kazalci trajnostnega razvoja v Sloveniji .......................................................................... 28
3.3.4 Merila za izbor kazalcev trajnostnega razvoja ............................................................. 30

3.5 Standardizacija kazalcev trajnostnega razvoja ..................................................................... 30
3.5.1 Primeri različnih načinov standardizacije ..................................................................... 31
3.5.2 Uporabljen izračun .................................................................................................................. 33

4 IZBRANI KAZALCI ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SLOVENSKEGA
ALPSKEGA SVETA........................................................................................................................... 35
4.1 Ekonomski kazalci............................................................................................................................ 37
4.1.1 Prihodki prebivalstva ............................................................................................................. 37
4.1.1.1 Bruto osnova za dohodnino na prebivalca ............................................................ 37

4.1.2 Uspešnost gospodarstva........................................................................................................ 39
4.1.2.1 Bruto dodana vrednost na zaposlenega.................................................................. 39

4.1.3 Zadolženost občin .................................................................................................................... 40

4.1.3.1 Dolg občin na prebivalca............................................................................................... 40

4.1.4 Priložnost za zaposlitev ......................................................................................................... 42
4.1.4.1 Indeks delovne migracije .............................................................................................. 42

4.1.4.2 Stopnja registrirane brezposelnosti ......................................................................... 43

4.2 Socialni kazalci .................................................................................................................................. 45
4.2.1 Prebivalstvo ............................................................................................................................... 45
4.2.1.1 Gibanje prebivalstva ....................................................................................................... 46
4.2.1.2 Indeks staranja ................................................................................................................. 47

4.2.2 Zdravje.......................................................................................................................................... 49
4.2.2.1 Prezgodnja umrljivost.................................................................................................... 49
4.2.2.2 Dostopnost zdravstvenih storitev ............................................................................. 50
4.2.2.3 Poraba antidepresivov na prebivalca ...................................................................... 52

4.2.3 Izobrazba ..................................................................................................................................... 53
4.2.3.1 Delež prebivalcev z visoko ali višjo izobrazbo ..................................................... 53

4.2.4 Bivalni pogoji ............................................................................................................................. 55
4.2.4.1 Uporabna stanovanjska površina na prebivalca ................................................. 55

4.2.5 Neenakost ................................................................................................................................... 56
4.2.5.1 Razlike med spoloma v višini pokojnin................................................................... 57

4.2.5.2 Razlike med spoloma v stopnji registrirane brezposelnosti .......................... 58

4.2.6 Ranljive skupine ....................................................................................................................... 59
4.2.6.1 Prejemniki denarne socialne pomoči....................................................................... 59
4.2.6.2 Povprečna višina pokojnin........................................................................................... 61

4.2.6.3 Stopnja registrirane brezposelnosti mladih.......................................................... 62

4.3 Okoljski kazalci .................................................................................................................................. 64
4.3.1 Zrak................................................................................................................................................ 64
4.3.1.1 Povprečni letni dnevni promet................................................................................... 65

4.3.2 Vode ............................................................................................................................................... 66
4.3.2.1 Poraba vode na prebivalca ........................................................................................... 66

4.3.3 Raba prostora ............................................................................................................................ 68
4.3.3.1 Pozidane površine na prebivalca............................................................................... 68

4.3.4 Biotska raznovrstnost ............................................................................................................ 69
4.3.4.1 Delež varovanih območij narave ............................................................................... 70

4.3.4.2 Delež gozda ........................................................................................................................ 71

4.3.5 Naravne nesreče ....................................................................................................................... 73

4.3.5.1 Delež površja z naklonom nad 20 stopinj .............................................................. 74

4.3.6 Kmetijstvo ................................................................................................................................... 75
4.3.6.1 Živinorejska gostota ....................................................................................................... 76
4.3.6.2 Delež ekološko obdelanih zemljišč ........................................................................... 77

4.3.7 Odpadki ........................................................................................................................................ 78
4.3.7.1 Količina nastalih odpadkov na prebivalca ............................................................. 79
4.3.7.2 Delež odloženih odpadkov ........................................................................................... 80

4.3.8 Turizem ........................................................................................................................................ 81
4.3.8.1 Turistične prenočitve na prebivalca ........................................................................ 81

4.3.8.2 Gostota planinskih poti ................................................................................................. 83

5 PREGLED DOSEŽENE STOPNJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SLOVENSKIH ALPSKIH
OBČIN ................................................................................................................................................. 85
5.1 Delna ocena stanja po poljih trajnostnega razvoja.............................................................. 85
5.1.1 Ocena ekonomske trajnosti ...................................................................................................... 86
5.1.2 Ocena socialne trajnosti ............................................................................................................. 89
5.1.3 Ocena okoljske trajnosti ............................................................................................................. 92
5.2 Skupna ocena trajnostnega razvoja alpskih občin .............................................................. 95
5.3 Tipizacija občin glede na doseženo stopnjo trajnosti......................................................... 98

6 SKLEP............................................................................................................................................101
7 POVZETEK...................................................................................................................................105
8 SUMMARY ...................................................................................................................................107
9 VIRI IN LITERATURA ...............................................................................................................109
10 SEZNAM SLIK IN PREGLEDNIC ...........................................................................................129
11 PRILOGE ....................................................................................................................................133

Nejc Bobovnik

Vrednotenje trajnostnega razvoja alpskih občin Slovenije

1 UVOD
1.1 Izhodišča
Skrb za ohranjanje okolja in zagotovitev kakovostnih pogojev za življenje vseh ljudi je
koncept trajnostnega razvoja postavila v ospredje številnih mednarodnih, državnih in
regionalnih strategij. Med najbolj ranljiva območja, tako z okoljskega, gospodarskega kot
socialnega vidika, sodijo gorska območja. Mednje sodi tudi slovenski gorski svet, ki je
zaradi posebnih reliefnih, klimatskih, hidroloških, pedoloških in vegetacijskih potez zelo
občutljiv ekosistem. Hkrati pa gre tudi za zelo pomemben ekosistem, saj ima pomembno
vlogo pri preskrbi z obnovljivimi viri energije, pri širši oskrbi s pitno vodo, odlikujeta ga
velika biotska raznovrstnost ter pestrost habitatov.
Za nadaljnji obstoj gorske kulturne pokrajine je zelo pomembno, da spoznamo pomen
gorskih območij in ugotovimo, kakšno je njihovo stanje z vidika trajnostnega razvoja.
Šele na podlagi tega lahko izhajajo usmeritve bodočega razvoja. Ključen dejavnik, ki
pogosto zavira udejanjenje trajnostnega razvoja, so načini njegovega vrednotenja.
1.2 Namen in cilji

Glavni namen raziskave je z uporabo kazalcev trajnostnega razvoja ovrednotiti doseženo
stanje razvoja alpskih občin na ekonomskem, socialnem in okoljskem področju, s
pomočjo rezultatov vrednotenja pa podati ključne ugotovitve in smernice nadaljnjega
razvoja.

Izhajajoč iz namena magistrskega dela smo opredelili 10 operativnih ciljev, ki jim
sledimo skozi celotno strukturo raziskave:

-

-

-

opredeliti razvoj koncepta, temeljnih načel in definicije trajnostnega razvoja;
opredeliti posebnosti trajnostnega razvoja gorskih območij s poudarkom na Alpah;
opredeliti območje proučevanja in podati njegov geografski oris;
opredeliti načine merjenja (vrednotenja) trajnostnega razvoja ter izpostaviti tuje in
domače izkušnje, povezane s kazalci trajnostnega razvoja;
s pomočjo literature oblikovati nabor kazalcev in ga uporabiti pri vrednotenju
izbranih občin;
izbrati najustreznejši način standardizacije in vrednotenja kazalcev, ki bi omogočal
prostorske in časovne primerjave;
na podlagi rezultatov vrednotenja ugotoviti doseženo stopnjo trajnostnega razvoja v
izbranih občinah;
ugotoviti morebitne prostorske vzorce pri razporejanju vrednosti občin in izvesti
tipizacijo;
izluščiti prednosti in pomanjkljivosti trajnostnega razvoja za posamezne tipe in
podati smernice prihodnjega, bolj trajnostnega razvoja občin oziroma tipov občin;
ovrednotiti izbrani metodološki pristop in pridobljene rezultate ter podati smernice
za nadaljnje raziskovanje.
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1.3 Delovne hipoteze
S pomočjo kazalcev trajnostnega razvoja skušamo potrditi tri raziskovalne domneve.

1. Slovenske alpske občine zaradi svojih fizično- in družbenogeografskih posebnosti
izkazujejo slabše stanje ekonomskega in socialnega polja trajnostnega razvoja ter boljše
stanje okoljskega polja.
2. Zaradi podobnih fizičnogeografskih razmer se občine pri okoljskih kazalcih razlikujejo
manj kot pri ekonomskih in socialnih. Prav tako je stanje okoljskih kazalcev v alpskih
občinah boljše, stanje socialnih in ekonomskih kazalcev pa slabše kot v Slovenji.

3. Alpske občine se po družbenih in naravnih značilnostih med seboj precej razlikujejo.
To se odraža tudi v razlikah med vrednostmi posameznih kazalcev. Zaradi tega lahko
občine uvrstimo v različne tipe glede na dosežene stopnje ekonomskega, socialnega in
okoljskega polja trajnostnega razvoja.
1.4 Struktura raziskave
Zasnova raziskave sledi postavljenemu namenu in ciljem. V drugem poglavju
obravnavamo koncept trajnostnega razvoja. Opisujemo ključne mejnike, ki so se pojavili
tekom razvoja koncepta, izpostavljamo značilnosti in načela trajnostnega razvoja ter
opredelimo definicijo pojma, ki ji sledimo skozi celotno raziskavo. V nadaljevanju se
osredotočimo na značilnosti, zaradi katerih so gorska območja svojstvena. Podrobneje
opišemo tudi značilnosti in pomen alpskega sveta pri proučevanju trajnostnega razvoja.

V tretjem poglavju se osredotočamo na metodološka izhodišča raziskave. S pomočjo
literature in poznavanja značilnosti alpskega sveta omejimo območje raziskovanja ter
orišemo njegove najpomembnejše značilnosti. Nato se posvetimo vrednotenju
trajnostnega razvoja. Izpostavimo najpomembnejše teoretične modele, iz katerih izhaja
vrednotenje. Nato opisujemo pomen kazalcev trajnostnega razvoja in predstavimo
primere iz območja Alp in Slovenije. Opredelimo merila in dejavnike, ki smo jih uporabili
za izbor kazalcev. Po predstavitvi izbora je predstavljen še način standardizacije
kazalcev za končno vrednotenje trajnostnega razvoja.
Četrto poglavje je najobsežnejše in je namenjeno predstavitvi izbranih kazalcev. Kazalce
uvrščamo v tri skupine (ekonomski, socialni in okoljski), ki sledijo temeljnim poljem
izbranega modela trajnostnega razvoja. Vsak kazalec podrobneje predstavimo, opišemo
njegov prispevek k trajnostnemu razvoju ter način izračuna in vrednotenja.
Metodološki zaključek dela predstavlja peto poglavje, ki se posveča izračunu sinteznega
kazalca trajnostnega razvoja alpskih občin. Pred tem pa tudi kazalcem ekonomskega,
socialnega in okoljskega polja. V nadaljevanju analiziramo dobljene rezultate in
izvedemo tipizacijo občin glede na doseženo stopnjo trajnosti. Opišemo značilnosti
posameznih tipov in opredelimo prioritete bodočega razvoja občin.

Vsebinski zaključek magistrskega dela v šestem poglavju je namenjen kritičnemu
pretresu raziskave, v katerem izpostavljamo odprta metodološka vprašanja in podajamo
vsebinske sklepe.
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2 TEORETIČNI OKVIR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA GORSKIH OBMOČIJ
2.1 Razvoj koncepta trajnostnega razvoja
Koncept sonaravnega ali trajnostnega razvoja je v osnovi zelo preprost. Gre za idejo, da
bi v prihodnosti morali živeti boljše in v bolj zdravem okolju kot v sedanjosti in
preteklosti. To pa lahko dosežemo le, če ohranjamo naravne vire in jih izkoriščamo v
okviru njihovih obnovitvenih zmogljivosti. Vsaka pretirana raba virov ali nepovratni
procesi zmanjšujejo zmožnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb.
Kljub tej enostavnosti, ali pa ravno zaradi nje, je koncept velikokrat uporabljan
nekritično in tudi zlorabljan. Vzroke za to je treba iskati v različnih pogledih na pojem v
preteklosti in posledično nejasni opredelitvi. Prav tako je koncept prešel različne
razvojne faze, katerih poznavanje je pomembno za razumevanje teoretskih izhodišč tega
dela. S časovnim pregledom želimo dobiti vpogled v glavne težave konceptualne
opredelitve trajnostnega razvoja in ugotoviti trenutno stanje in dogajanje na globalni
ravni, ki se prenaša tudi na nižje ravni (državne, regionalne in lokalne) (Vintar, 2002).

Koncept trajnostnega razvoja se je rodil iz sodobnih okoljskih in drugih problemov, ki so
nastali kot rezultat prevelike naseljenosti in posledičnega pomanjkanja ali
preobremenjevanja naravnih virov. Šele takrat se je pojavilo zavedanje, da pri rabi
naravnih virov obstajajo omejitve in da bo človeštvo moralo v svojem delovanju nekaj
spremeniti (Robertson, 2005). Osnovni tok razvoja koncepta povzemamo po knjigi
Johna Blewitta (2015) Understanding Sustainable Development.
Čeprav se je trajnostni »bum« zgodil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, je
razvoj pojma daljši. Prvič se je pojavil v 18. stoletju v gozdarstvu. Do industrializacije
Evrope sredi 18. stoletja je bil les primarni material za uporabo kot gorivo, za gradnjo,
ladjedelstvo ... Svetovna trgovina je slonela na prepričanju o neomejenih zalogah lesa. In
čeprav je les obnovljiv vir, so evropski narodi posekali večje količine dreves, kot je bil
njihov prirast v gozdovih. Vlade Velike Britanije, Francije in še posebej Nemčije so tako
postopoma spoznale, da je taka uporaba lesa netrajnostna. Gozdarji in nekateri
»razsvetljeni« ministri, kot je Johan Wolfgang Goethe iz Weimarja, so verjeli, da morajo
kapacitete gozdov postati osnova za nadaljnje izkoriščanje (Grober, 2012, str. 88). Do
podobnih ugotovitev so v začetku 20. stoletja prišli tudi v ribištvu. Tudi tukaj je bila
opredelitev enaka: ribje populacije ne smemo ogrožati s prelovom, ampak količino
ribolova uravnavati glede na zmožnost obnavljanja populacije (Mäschli, 1998; Wegener,
Speikerman, 2000). Povedano drugače, poraba naravnih virov ne sme preseči stopnje
njihovega obnavljanja.
Aldo Leopold, ena ključnih figur okoljskega gibanja v ZDA v prvi polovici 20. stoletja, je
ugotovil, da je izrabljanje naravnih virov veliko več kot ekonomski problem. Je tudi
moralni in ekološki problem. Ravnanje je pravilno, če ohranja stabilnost, integriteto in
lepoto biotopa (Leopold, 1970; cv: Blewitt, 2015, str. 6).
Evropa in Severna Amerika sta bili v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja priča
naraščajoči zaskrbljenosti, zadevajoč gospodarsko rast, razmah potrošništva in
življenjskega standarda v povezavi s slabšanjem ekološkega ravnovesja, ekonomske
stabilnosti in varnosti planeta. Zanimanje za problematiko onesnaževanja okolja in
izkoriščanja naravnih virov sta močno povečali tudi odmevni fotografiji Zemlje, posneti
iz vesolja (Vzhod Zemlje iz leta 1968 in Modra frnikola iz leta 1972). Še posebej tako
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imenovana Modra frnikola iz leta 1972 je hitro postala ena izmed največkrat objavljenih
fotografij v zgodovini in simbol okoljskih gibanj (Petsko, 2011).
Slika 1: Pogled na Zemljo iz Apolla 17, med potjo proti Luni na dan 12. 7. 1972.

Avtorji: Eugene Cernan, Ronald Evans in Jack Schmit.
Vir: Blue Marble, 2007.
Istega leta je bila objavljena tudi odmevna knjiga Meje rasti (Limits to growth). Knjigo je
izdalo združenje, imenovano Rimski klub (Club of Rome), v katerem so zbrani
strokovnjaki z različnih področij z namenom osvetljevanja in reševanja globalnih
vprašanj, ki vplivajo na prihodnost Zemlje in človeštva (About …, 2016). Poročilo je
imelo izjemen odziv in je močno pripomoglo k zavedanju o omejitvah našega planeta.
Avtorji so se spraševali: »Ali lahko Zemlja prenese naraščajočo proizvodnjo in
potrošnjo?« Za odgovor na vprašanje so, v globalnem modelu, analizirali pet
spremenljivk: naraščajočo industrializacijo, hitro rast prebivalstva, oskrbo s hrano,
4
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porabo neobnovljivih naravnih virov in onesnaževanje okolja. Kljub nekaterim
pripombam (omejeno število spremenljivk, podcenitev znanstvenega in tehnološkega
napredka, odkritje novih zalog surovin, premalo upoštevanja družbenih dejavnikov) je
poročilo doseglo svoj namen. Vzbudilo je namreč razpravo o težavah eksponentne
narave človeške rasti v zaprtem sistemu. Avtorji zaključujejo, da bi nadaljevanje takšne
rasti lahko vodilo v zlom družbeno-ekonomskih in ekoloških sistemov tekom 21. stoletja
(Meadows in sod., 1974; Meadows in sod., 1975) .

Leta 2005 so trije od izvornih avtorjev objavili knjigo Limits to Growth: The 30-Year
Update, ki je na podlagi novih podatkov in vedenja obravnavala kritike in razmišljanja o
prvotnem delu ter obnovila možne scenarije prihodnosti. Predvsem pa je ponovno
opozorila, da meje Zemlje še vedno o(b)stajajo in da je prehod v trajnostno
gospodarstvo nujen (Meadows, Randers, Meadows, 2005; Tome, 2016).
Leta 1972 je v Stockholmu potekala prva konferenca Združenih narodov o okolju, ki
je pomenila začetek urejanja varstva okolja in je opredelila temeljna okoljska, etična in
naravovarstvena načela. Ustanovljen je bil tudi Program Združenih narodov za okolje
(United Nations Environment Programme – UNEP), ki ohranja velik pomen vse do danes
(Boudes, 2014).

Prve razprave o trajnostnem razvoju kot terminu in konceptu so potekale pod okriljem
Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN - International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources) leta 1980 v Svetovni strategiji za zaščito narave (World
Conservation Strategy) (1980, str. 2). Zapisali so, da mora trajnosten razvoj upoštevati
tudi socialne in ekološke dejavnike in ne le ekonomskih. Čeprav so v ospredje postavljali
varovanje narave, so prepoznali medsebojno prepletenost okolja, družbenih vprašanj in
gospodarskih dejavnosti (Hardi in sod., 1997; Blewitt, 2015).

Leta 1983 so Združeni narodi ustanovili Svetovno komisijo za okolje in razvoj (WCED World Commission on Environment and Development), večkrat imenovano tudi kot
Brundtlandina komisija po vodji Gro Harlem Brundtland. Ugotovitve komisije so bile
objavljene leta 1987 kot t. i. Brundtlandino poročilo z uradnim naslovom »Naša skupna
prihodnost« (Our Common Future) (Report …, 1987). Poročilo je znano predvsem po
najbolj vsesplošno sprejeti in uporabljani definiciji trajnostnega razvoja. Slednjega
opredeljuje kot razvoj, ki »zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi s tem ogrozil
možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb« (Report …, 1987, str.
41). Opredelitev vključuje dva ključna koncepta (ibid.):
-

koncept potreb, predvsem osnovnih potreb revnih, ki so prednostnega pomena, in
idejo o omejitvah, ki jih predstavlja stanje razpoložljive tehnologije in družbene
organizacije znotraj sposobnosti okolja za zadovoljevanje potreb sedanje in
prihodnjih generacij.

Z objavo poročila se je zanimanje za novo razvojno paradigmo zelo povečalo, hkrati pa
povzročilo številne razlage in prevode termina »sustainable development« (Poglavje
2.2).

Vzpodbudilo je tudi Generalno skupščino Združenih narodov, da organizira konferenco,
na kateri bi prišlo do konkretnejših dogovorov o trajnostnem razvoju. Konferenca ZN o
okolju in razvoju, imenovana tudi »Earth Summit«, je potekala v Rio de Janeiru od 3. do
14. junija 1992. Sprejeli so dva mednarodna sporazuma, dve načelni izjavi in obsežen
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seznam ukrepov za trajnostni razvoj (Keating, 1995, str. 8; Drexahage, Murphy, 2010, str.
8; Blewitt, 2015, str. 12):
-

deklaracija o okolju in razvoju, ki obsega 27 temeljnih načel trajnostnega razvoja,
vključno s sedmimi skupnimi, a različnimi obveznostmi držav;
Agenda 21 je globalni akcijski načrt za trajnostni razvoj in v 40 poglavjih določa
aktivnosti, povezane z ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi razsežnostmi
trajnostnega razvoja;
okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah, katere cilj je
stabilizirati toplogredne pline, da bi preprečili podnebne spremembe, ki bi bile
posledica človekovega delovanja;
konvencija o biološki raznovrstnosti, z namenom ohranjanja vrst, genetskih virov,
habitatov in ekosistemov, zagotavljanja trajnostne rabe biološkega materiala in skrbi
za pošteno in pravično razdelitev koristi, izvirajočih iz genetskih virov;
načelna izjava o gozdovih, ki vsebuje podlage za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Rio je bil s političnega vidika zelo uspešen, saj je bil zelo odmeven in je aktivno vključil
praktično vse svetovne voditelje. Slabosti konference pa so preveliki poudarki na
okoljsko polje trajnosti in na premalo konkretne cilje, povezane z Agendo 21, ki bi
omogočili razvojno pomoč in sodelovanje držav. Na pobudo Agende 21 je bila
ustanovljena Komisija za trajnostni razvoj (CSD – Commission on Sustainable
Development), ki jo je Generalna skupščina ZN ustanovila še istega leta (1992). Od tedaj,
do ukinitve leta 2013, je komisija skrbela za nadaljevanje procesa, spodbujanje
mednarodnega sodelovanja in odločanja ter za pregled nad procesom udejanjanja
Agende 21 na lokalni, regionalni in mednarodni ravni (Drexahage, Murphy, 2010).

Naslednje pomembno srečanje je bilo zasedanje Generalne skupščine ZN, ki je potekalo
leta 1997 v New Yorku pod imenom Rio+5. Namen zasedanja je bil pregledati in oceniti
implementacijo Agende 21 in drugih sprejetih dokumentov na konferenci. V splošnem so
zasedanje označili za veliko razočaranje, saj so samo potrdili Agendo 21 in nekaj že
obstoječih zavez. Deset let po konferenci v Riu, leta 2002, je potekala konferenca v
Johannesburgu, da bi pregledali napredek zadnjih 10 let. Za večino javnosti in
strokovnjakov konferenca, kljub nekaterim pozitivnim premikom, ni izpolnila
pričakovanj (Drexahage, Murphy, 2010; Blewitt, 2015).

Velikim pričakovanjem navkljub je bila tudi konferenca Rio+20 razočaranje. Čeprav je
bil napredek od leta 1992 podrobno analiziran in ocenjen, ni bilo nobenih novih
sporazumov za nadaljnje cilje, ampak zgolj predelave že obstoječih. Zapisi v končnem
dokumentu konference (The Future We Want, 2012) so bili vse preveč medli, skromni in
prilagodljivi, da bi lahko vzpodbudili nove premike in napredek. Če je bilo v Riu 2012 kaj
napredka, je bilo v tem, da je bil sklenjen dogovor o oblikovanju ciljev trajnostnega
razvoja (SDGs – Sustainable development goals), ki bi nadomestili Razvojne cilje
tisočletja (MDGs – Millenium development goals). Ti cilji bi bili akcijsko naravnani,
jedrnati, nazorni, omejeni v številkah, globalni in uporabni za vse države. Leta 2013 se je
oblikovala skupina, ki bi integrirala omenjene cilje v post-2015 razvojno agendo ZN.
Mednarodni inštitut za okolje in razvoj (International Insitute for Environment and
Development) je leta 2013 objavil dokument, ki opredeljuje več možnih principov in
pristopov, ki bi proces trajnostnega razvoja lahko premaknili naprej (Blewitt, 2015).
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Cilji trajnostnega razvoja so bili sprejeti 25. 9. 2015 pod uradnim imenom Spremenimo
svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development, 2015). Agenda s 17 cilji, ki jih bo treba izpolniti do
leta 2030, povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in
okoljsko. Pomembna lastnost nove Agende je univerzalnost, kar pomeni, da bodo njene
cilje (ob upoštevanju nacionalnih okoliščin) uresničevale vse države sveta. Hkrati
Agenda določa 169 izvedbenih ciljev, ki bodo spodbujali razvoj ključnih področij za
človeštvo in planet (Svetovni voditelji …, 2015; Transforming our world …, 2015;
Sustainable Development Goals, 2016).
2.2 Opredelitev trajnostnega razvoja

Čeprav je koncept trajnostnega razvoja starejši, se termin »sustainable development«
prvič pojavi leta 1980 v Svetovni strategiji za zaščito narave (World …, 1980, str. 2).
Strategija se osredotoča na okolje, vendar prepoznava pomen in prepletenost okoljske,
socialne in ekonomske dimenzije razvoja (Hardi in sod., 1997).

Pomemben dodatek k opredelitvi razvoja je podalo Brandtovo poročilo leta 1980, ki je
jasno ločilo rast od razvoja in zavzelo stališče, da razvojne strategije ne smejo temeljiti
na neprestani ekonomski rasti (Brandt, 1980, str. 23; cv: Blewitt, 2015, str. 8). Podobno
redefinicijo razvoja je isto leto podala Mednarodna fundacija za razvojne alternative
(International Foundation for Development Alternatives – IFDA). V Dosjeju št. 17 je
zapisala, da morajo biti družba in njena ekonomija ter politika organizirani na tak način,
da omogočajo kar največjo izpopolnitev in razvoj posameznikov ter družbe kot celote
(Building …, 1980, str. 10).

Sedem let za omenjenimi dokumenti je bila objavljena prva definicija in natančnejša
opredelitev trajnostnega razvoja. Brundtlandino poročilo je podalo naslednjo definicijo
trajnostnega razvoja: »Sustainable development is development that meets the needs of
the present without compromising the ability of future generations to meet their own
needs,« (Report …, 1987, str. 43). Čeprav je to edina opredelitev koncepta, ki je dosegla
široko odobravanje in konsenz, je preveč ohlapna, da bi omogočala konkretnejše
udejanjanje koncepta. Zaradi tega se je kmalu pojavila poplava različnih opredelitev in
razlag termina.

Dodatna težava se pojavi pri prevajanju izrazov »sustainability« in »sustainable
development« v slovenščino. Med bolj popularnimi prevodi so sonaraven, trajnosten in
uravnotežen razvoj, v manjši meri pa se pojavljajo še trajnostno sonaraven, trajnostno
uravnotežen, vzdržen razvoj ipd. To nam razkrijejo tudi rezultati iskanja po virtualni
knjižnici Slovenije (2016) in svetovnem spletu. V virtualni knjižnici (COBISS) je največ
zadetkov za geslo »trajnostni razvoj« (6989), za »sonaravni razvoj« pa slaba tretjina teh
(2194). Ob iskanju po bazi Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani pa je
slika drugačna, saj je več zadetkov za sonaravni kot pa trajnostni razvoj (1073 proti
402). Rezultati na (slovenskem) svetovnem spletu gredo popolnoma v korist
trajnostnega razvoja, kar se opazi tudi pri rabi v vsakdanjem življenju. Na drugem mestu
sledi uravnotežen razvoj.
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Slika 2: Pregled spletnih iskanj z iskalniki Google in Najdi.si z različnimi gesli (v številu
zadetkov).
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Vir: Google.si, 2016; Najdi.si, 2016.
Kot lahko opazimo, se je v slovenski poljudni in strokovni javnosti najbolj prijel izraz
trajnostni razvoj, ki se uporablja tako v številnih uradnih dokumentih in državnih
inštitucijah (SURS, UMAR, ARSO, ministrstva, Strategija razvoja Slovenije …) kot tudi
nevladnih in drugih organizacijah (Umanotera, Plan B za Slovenijo, Inštitut za trajnostni
razvoj, Društvo gibanje TRS …). Kot je že pred več kot poldrugim desetletjem ugotavljal
Sendi (2000), je izraz pogosto nekritično uporabljen za različne, predvsem propagandne
namene. Posledica tega je razvrednotenje izraza in koncepta kot takega, ker ljudje
izgubijo zaupanje v njegovo smiselnost.

V strokovni literaturi se pogosto uporablja tudi izraz sonaravni razvoj, ki ga nekateri viri
(Geografija, 2001, str. 560) enačijo s trajnostnim razvojem. Spet drugi pa sonaravni
razvoj pojmujejo nekoliko ožje, s poudarkom na udejanjanju načel varstva okolja in
narave (Lah, 2002, str. 176; Geografski terminološki slovar, 2005, str. 364). Termin
sonaravni razvoj se je sicer uveljavil predvsem v geografski stroki, kamor ga je kot
sonaravno paradigmo vpeljal Plut (1998, str. 237; Plut, 2010).
2.3 Osnovne razsežnosti trajnostnega razvoja

Kljub različnim opredelitvam se je izoblikovalo nekaj osnovnih principov, ki jim sledijo
vse razlage. Drexhage in Murphy (2010, str. 6) kot prvega izpostavljata zavezo do
enakosti in pravičnosti, pri čemer se izpostavlja izboljšanje stanja najrevnejših ter
ohranjanje možnosti bodočih generacij. Drugi je načelo previdnosti, ki pravi, da
pomanjkanje znanstvenih dokazov ne more biti razlog za odložitev ukrepov
preprečevanja degradacije okolja. Tretji princip pa poudarja prepoznavanje
kompleksnih povezav med ekonomskim razvojem, družbeno enakostjo in varstvom
okolja.
8

Nejc Bobovnik

Vrednotenje trajnostnega razvoja alpskih občin Slovenije

Čeprav obstajajo različne definicije in interpretacije trajnostnega razvoja, so si edine v
tem, da trajnost ni enodimenzionalna, ampak skuša zajeti vsa področja človekovega
življenja, ki so povezana z okoljem. Običajno jih strnemo v tri razvojna polja (stebre,
dimenzije).

Ekonomski razvoj je bil od nekdaj vodilno merilo razvitosti držav. V luči trajnostne
paradigme je pojmovan nekoliko drugače. Govora je predvsem o učinkoviti rabi
naravnih, človeških in tehnoloških virov, s čimer bi zadovoljili potrebe naraščajočega
prebivalstva (Schleicher-Tappeser in sod.,1999, str. 23). Ker ima lahko gospodarska rast
neugodne posledice na zmanjševanje razlik v revščini in škoduje okolju, je treba
spremeniti poglede na ekonomijo. Razvoj gospodarstva v prihodnosti mora tako
potekati v smeri prestrukturiranja in optimiziranja (Geoghegan, 2013, str. 3).

Socialno dimenzijo lahko povzamemo iz splošne opredelitve trajnostnega razvoja kot
načelo zagotavljanja ustrezne kakovosti življenja vsem prebivalcem. Pod kakovostjo
življenja pa lahko razumemo možnost zadovoljevanja vseh vrst potreb. Tako temeljnih
potreb po hrani, ustreznem bivališču, zdravju in izobrazbi kot tudi potreb po ljubezni,
sreči, komunikaciji, skrbi, prepoznavanju ipd. Vse pomembnejši ponovno postajajo
vidiki varnosti. Zelo pomembna vidika pa sta tudi enakost in pravičnost, ki ju nekateri
avtorji posebej izpostavljajo (Geoghegan, 2013, str. 4). Razvoj mora potekati v smeri
zmanjševanja raznovrstnih razlik med prebivalstvom. Razlike se lahko pojavijo med
osebami (spol, etnična pripadnost, narodnost, socialni status …), med generacijami
(starost) in med pokrajinami (na različnih prostorskih nivojih) (Schleicher-Tappeser in
sod., 1999, str. 24).

Okoljski vidiki trajnostnega razvoja pomenijo razvoj, ki je skladen z naravo, pokrajino,
nosilnimi zmogljivostmi. Človekove dejavnosti morajo biti takšne, da ohranjajo naravo
za človeško vrsto kot tudi za živalske in rastlinske vrste. Prav tako pa je pomembno tudi
ohranjanje kulturne pokrajine in dediščine, ki ju je ustvaril človek (Schleicher-Tappeser
in sod., 1999, str. 24).
Ob začetkih razvoja koncepta trajnosti se je pogosto izpostavljalo tudi institucionalno
razsežnost kot četrto dimenzijo trajnostnega razvoja. Potekala so prizadevanja po
vključitvi trajnostnega razvoja v zakone za lažje udejanjenje koncepta. Čeprav je
vključenost po večini že dosežena, pa smo še daleč od uresničenja in doslednega
upoštevanja trajnostnega razvoja na vseh področjih politike.
2.4 Trajnostni razvoj gorskih območij
Preden si ogledamo posebnosti trajnostnega razvoja gorskih območij, posvetimo nekaj
besed njihovi opredelitvi. Dejavnika, s katerima jih omejujemo, sta običajno naklon in
nadmorska višina. Značilnosti gorskih območij naj bi namreč bile veliki nakloni in velike
nadmorske višine, posledica obeh pa tudi visoka reliefna energija. Relief ima, kot
odločilen dejavnik, vpliv na podnebne razmere in posledično tudi na vegetacijske
značilnosti gorskih območij. Slednja so pomemben življenjski prostor številnih živali.
Posledica specifičnih naravnih lastnosti je tudi bogata kulturna dediščina.

V koraku s splošnim razmišljanjem o trajnostnem razvoju so bila kot zelo pomembni
ekosistemi posebej izpostavljena tudi gorska območja. Temeljni dokument trajnostnega
razvoja gorskih območij je Agenda 21, in sicer njeno 13. poglavje z naslovom Upravljanje
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z ranljivimi ekosistemi: Trajnostni razvoj gorskih območij (Managing fragile ecosystems:
Sustainable mountain development) (Agenda 21, 1992, odstavki 13.1–13.24).

Podobno kot je Agenda 21 kot celota dala zagon proučevanju trajnostnega razvoja, je
njeno 13. poglavje luč usmerilo na trajnostno upravljanje z gorskimi območji. Ob
pripravi Agende so bili številni pomisleki, ali gorska območja posebej izpostaviti (Ives,
Messerli, Spiess, 1997, str. 2). Nasprotniki so namreč trdili, da so težave gorskih območij
zajete že v številnih drugih poglavjih in jih ni treba še dodatno izpostavljati. Prvi del
izjave sicer drži, saj se na gorska območja posredno ali neposredno nanaša kar 22
poglavij (ibid.). Vendar podobno velja tudi za tropske gozdove in ostala ranljiva območja.
Na koncu je bilo tako 13. poglavje sprejeto z velikim odobravanjem in brez polemike. Na
tem mestu je smiselno izpostaviti uvodno izjavo 13. poglavja, ki govori o pomenu
gorskih območij (Agenda 21, 1992, odstavek 13.1.): »Gore so pomemben vir vode,
energije in biotske raznovrstnosti. So tudi ključen vir mineralov, gozdnih in kmetijskih
proizvodov ter pomembna rekreacijska območja. Kot eden izmed velikih ekosistemov
predstavljajo kompleksno in medsebojno povezano ekologijo našega planeta in so
ključni za ohranitev globalnega ekosistema. Kljub vsemu so gorski ekosistemi podvrženi
hitrim spremembam. So zelo dovzetni za pospešeno erozijo prsti, zemeljske plazove in
nagle izgube habitatov in genske raznovrstnosti. Med prebivalci gorskih območij je
razširjena revščina, tradicionalno znanje prednikov pa se vse bolj izgublja. Rezultat tega
je okoljska degradacija v večini globalnih gorskih območij. Vse našteto zahteva takojšnje
spremembe v upravljanju naravnih virov ter socialni in ekonomski razvoj.«
V poglavju je tudi prvič opredeljen koncept trajnostnega razvoja gorskih območij.
Definiran je kot specifičen proces trajnostnega razvoja, ki zadeva tako gorske regije kot
tudi prebivalstvo, ki živi v njihovi bližini in je na kakršen koli način povezano s temi
območji (Price, 2004a, str. 1). Vse bolj postaja tudi jasno, da imajo gorska območja zelo
pomembno mesto v globalnem trajnostnem razvoju. So ključen vir pitne vode,
pomembne za gospodinjstva, namakanje in pridobivanje električne energije, so vroče
točke kulturne in biotske pestrosti, vir surovin in pomembna turistična območja. Kljub
temu pa so razmeroma slabo dokumentirana, slabo dostopna in, v državnih politikah in
dokumentih, pogosto tudi marginalizirana (Schild, Sharma, 2011, str. 237; Wehrli, 2014,
str. 405).
Eden izmed pomembnejših virov goratih območij so zagotovo njihove zaloge vode. Tako
je na primer le 11 % porečja Rena v Alpah, vendar ob tem iz Alp prihaja kar 31 % vse
njegove vode, v poletnih mesecih pa celo 50 %. Še večji pomen imajo gorske zaloge vode
v nekaterih drugih bolj sušnih območjih. Poleg zalog pitne vode in vode za namakanje
imajo gorski vodotoki pomemben hidroenergetski potencial, pri čemer je, kljub nizkim
ekonomskim stroškom, treba opozoriti na precejšnje okoljske vplive njegovega
izkoriščanja (Price, 2004a).

Gorovja so tudi območja velike biotske raznovrstnosti. Mnoga med njimi so tako
zavarovana kot narodni parki, naravni rezervati ali kakšna druga območja varovanja
narave. V evropskih gorovjih, ki obsegajo 19 % celine, najdemo kar dve tretjini evropske
flore. Prav tako pa so gorovja zelo pomemben življenjski prostor številnih velikih živali
(Price, 2004a).

Ne samo narava, tudi kulturna pestrost na gorskih območjih je zelo visoka. Tako lahko v
gorah najdemo številne etnične manjšine, specifične kulture, jezike ali dialekte in
tradicije. Ta pestrost pa je močno ogrožena zaradi zunanjih vplivov in izseljevanja
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mladih. Tako se izgubljajo skozi stoletja izoblikovan način življenja, gospodarjenja,
tradicionalne rastline, priprave jedi … (Price, 2004a; Wehrli, 2014).

Gorska območja so zaradi bogate kulturne dediščine, biotske raznovrstnosti,
geodiverzitete in privlačne narave zelo pomembno območje turizma in rekreacije. Za
mnoge prebivalce urbanih središč predstavljajo območja za odmik od vsakdanjega
stresa ter privlačno območje za rekreacijo. Ne samo smučanje in pohodništvo, v gorskih
območjih se je pojavil razcvet različnih dejavnosti, med katerimi prevladujejo
pustolovske (Mrak, 2009a).

Kljub velikemu pomenu turizma pa obstajajo med gorskimi območji velike razlike. Tudi
v Alpah, enem globalnih turističnih središč, ima le 10 % občin večje turistične objekte, v
40 % občin pa je turizem zanemarljiv (Price, 2004a, str. 5).
V 13. poglavju Agende 21 (Agenda 21, 1992, odstavek 13.6) poudarjajo tudi pomen
regionalnih in mednarodnih organizacij, ki bi vzpodbujale trajnostni razvoj gorskih
območij. Tudi Price (2004b, str. 5) je mnenja, da se lahko trajnostni razvoj gora doseže le
s čezmejnim sodelovanjem in regionalnimi pristopi. Ekonomske in kulturne značilnosti
prebivalstva, živečega na gorskih območjih, so si namreč znotraj teh območij bolj
podobne, kot so si podobne s prebivalstvom v nižje ležečih predelih. V grobem lahko
razvoj gorskih območij delimo na dva tipa. Območja z dobrimi prometnimi povezavami
in bližino večjih urbanih središč so postala privlačna za turizem in rekreacijo, kar se
odraža v stabilnem prebivalstvu in razmeroma ugodnem ekonomskem stanju. Na drugi
strani pa so območja, ki so še vedno močno odvisna od kmetijstva in gozdarstva ter se
soočajo z izseljevanjem prebivalstva (Price, 2004a, str. 3).
2.4.1 Trajnostni razvoj v Alpah

Alpe zavzemajo zaradi svoje lege v osrčju Evrope posebno mesto med svetovnimi gorstvi
(Bevc Šekoranja, 2016, str. 35-36):
-

so območje prve pravno zavezujoče mednarodne pogodbe, s čimer je bilo
transnacionalno območje prvič obravnavano kot zaključena celota s skupnimi izzivi
(Alpska konvencija, 2016);
zaradi velikega števila raziskav o Alpah je dostopnih veliko več podatkov in
informacij kot za katerokoli drugo gorovje na svetu (Price in sod., 2011);
Alpe sodijo med najbolj gosto poseljena gorska območja, ki jih obdaja najbolj gosto
naseljeno območje srednje in južne Evrope (Perlik, Messerli, Bätzing, 2001);
so najbolj intenzivno izkoriščeno gorstvo na svetu (Spehn in sod., 2010);
so območje z največjo biotsko raznovrstnostjo v Evropi in nudijo življenjski prostor
okoli 13.000 rastlinskim in 30.000 živalskim vrstam (Alpe – osem držav, enotno
ozemlje, 2009; Spehn in sod., 2010);
približno 85 % območja Alp je izjemnega pomena za ohranitev vsaj enega
habitatnega tipa, kar še povečuje pomen ohranjanja celotnih Alp (Arduino, Mörschel,
Plutzar, 2006).

Zaradi naštetega moramo zaščititi edinstveno in izjemno pomembno alpsko okolje,
vendar hkrati ohraniti ali izboljšati razmere za življenje tamkajšnjemu prebivalstvu in
omogočiti, da postanejo Alpe povezovalna točka vseh okoliških držav in spodbujevalec
trajnostnega razvoja na širšem območju.
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2.4.1.1 Alpska konvencija
Vzorčni primer za trajnostno upravljanje z gorskimi predeli je Alpska konvencija, prvi
zavezujoč mednarodni dokument, ki je zajel področja trajnostnega razvoja v gorskem
svetu (Trček, 2015, str. 40). Prve pobude o skupni varovanju Alp segajo že v leto 1952,
ključno vlogo pa je odigrala Mednarodna komisija za varstvo Alp – CIPRA (Robinson,
2008, str. 316). Konvencijo o varstvu Alp (Alpsko konvencijo) je večina alpskih držav
podpisala leta 1991 (Slovenija leta 1993), veljati pa je začela 6. marca 1995 (Zgodovinski
pregled, 2016).
Alpska konvencija je nastala ob zavedanju, da (Okvirna konvencija, 2016):
-

so Alpe eden največjih enotnih naravnih prostorov Evrope, ki ga zaznamuje
specifična in raznolika narava, kultura in zgodovina;
so Alpe življenjski in gospodarski prostor domačega prebivalstva ter imajo velik
pomen tudi za predalpska območja;
so zelo pomembno zatočišče in življenjski prostor mnogih ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst;
obstajajo med državami deležnicami velike razlike v pravni ureditvi, naravnih
danostih, poseljenosti, kmetijstvu, gozdarstvu, gospodarskem položaju, prometni
ureditvi in turistični rabi.

Temeljni namen držav podpisnic Alpske konvencije je ohranitev in varstvo Alp, ki bo
doseženo s preudarno in trajno rabo virov, upoštevanjem načela preventive,
povzročiteljeve odgovornosti in sodelovanja. Za udejanjanje zastavljenega namena
konvencija predpisuje cilje, še posebej na naslednjih področjih: prebivalstvo in kultura,
prostorsko načrtovanje, ohranjanje čistega zraka, varstvo tal, vodno gospodarstvo,
varstvo narave, gorsko kmetijstvo, gorski gozd, turizem in prosti čas, promet, energija in
gospodarjenje z odpadki (Okvirna konvencija, 2016).

Za doseganje ciljev so bili oblikovani protokoli Alpske konvencije, ki opredeljujejo
konkretne ukrepe za varstvo in trajnostni razvoj Alp. Do sedaj so bili izdelani in sprejeti
naslednji protokoli: urejanje prostora in trajnostni razvoj, varstvo narave in urejanje
krajine, hribovsko kmetijstvo, gorski gozd, turizem, energija, varstvo tal in promet.
Sprejeta sta bila še dva dodatna protokola, in sicer: Protokol h Konvenciji o varstvu Alp o
reševanju sporov in Protokol o pristopu Kneževine Monako h Konvenciji o varstvu Alp.
Poleg omenjenih protokolov sta bili novembra 2006 sprejeti tudi dve ministrski
deklaraciji, ki obravnavata posebno tematiko: Deklaracija o prebivalstvu in kulturi ter
Deklaracija o podnebnih spremembah (Okvirna konvencija, 2016).

Zgledu Alpske konvencije so bolj ali manj uspešno sledile še pobude v nekaterih drugih
delih sveta (Regionalne … 2016):
-

Gorsko partnerstvo v Srednji Aziji (Central Asian Mountain Partnership – CAMP)
se je začelo leta 2000 v Kazahstanu, Kirgizistanu in Tadžikistanu. Glavni namen
partnerstva je izboljšanje življenjskih pogojev revne večine prebivalstva. Leta 2003
so po vzoru omrežja »Povezanost v Alpah« ustanovili »Povezanost gorskih skupnosti
Srednje Azije« (Central Asian Mountain Communities – AGOCA), ki danes združuje
preko 40 sodelujočih vasi. Cilj omrežja je promocija interesov gorskih vasi,
izboljšanje komunikacije med gorskimi vasmi in izmenjava znanja in izkušenj.
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Gorsko sodelovanje na Kavkazu se je, s podpisom resolucije, v kateri države
podpisnice (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Iran, Rusija in Turčija) priznavajo
potrebo po pravnem instrumentu, začelo leta 2001.
Karpatska konvencija (Okvirna konvencija za zaščito in trajnostni razvoj Karpatov)
je bila podpisana leta 2003, v veljavo pa je stopila leta 2006. Podobno kot Alpsko
konvencijo jo sestavljajo okvirna konvencija in tematski protokoli. Obe konvenciji
tudi aktivno in plodno sodelujeta. Problem Karpatske konvencije v primerjavi z
Alpsko je delovanje po sistemu od zgoraj navzdol, manjša finančna sposobnost,
slabša organizacija in manj usposobljen kader (Onida, 2013; cv: Trček, 2015, str. 38).
Andsko pobudo sta »zakrivili« Argentina in Peru leta 2007. Istega leta je bila v
Argentini podpisana Tucumanska deklaracija z namenom spodbujanja trajnostnega
razvoja na andskih gorskih območjih.
Pirenejski observatorij za podnebne spremembe (The Pyrenees Climate Change
Observatory – OPCC) je bil ustanovljen januarja 2010 z namenom razumeti razvoj
podnebja v Pirenejih, omejevanje vplivov podnebnih sprememb in prilagajanje na
njegove posledice.
Resolucija Dinarskih držav (o trajnostnem razvoju na območju Dinarskega loka) je
bila dogovorjena leta 2010, sprejeta pa leto kasneje. Predstavlja temelje za
morebiten instrument mednarodnega prava, podoben Alpski in Karpatski konvenciji.
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3 METODOLOŠKA IZHODIŠČA
3.1 Izbor območja proučevanja
Alpe so ena izmed štirih velikih evropskih reliefnih enot, ki z jugovzhodnim delom
segajo tudi na območje Slovenije. Omejitev območja Alp je več, med pomembnejše
razdelitve in omejitve Alp sodi delo Sergia Marazzi-ja (2006) Suddivisione orografica
internazionale unificata del Sistema Alpino – SOIUSA (Mednarodna standardizirana
orografska razdelitev Alp). Po tej regionalizaciji spada v Alpe velik del Slovenije (okoli
40 %), ki je razdeljen na 4 območja. Po površini največje je območje Slovenskih Predalp,
ki je razdeljeno na tri ločene dele (Škofjeloško-Cerkljansko hribovje, Posavsko hribovje
ter Pohorje in Vzhodne Karavanke). Drugo območje so Julijske Alpe, katerih velik del je v
Italiji, tretje območje, Koroško-Slovenske Alpe, se delijo na Kamniško-Savinjske Alpe in
Karavanke, z majhnim deležem (Kobansko s Košenjakom) pa na slovensko ozemlje
segajo tudi Štajerske Predalpe. Že iz poimenovanja teh enot lahko vidimo ločevanje med
visokogorji (Alpe) in sredogorji na obrobju (Predalpe).

V zgoraj omenjenem delu gre za regionalizacijo velikega obsega, podobno kot pri
območju Alpske konvencije. V slednjo spada 33,4 odstotkov Slovenije (Ferreira, 2005,
str. 170) in vključuje tudi Pohorje ter velik del dinarskega sveta. V nalogi pa se
osredotočamo na ožje alpsko območje, čigar omejitev smo poiskali s pomočjo
regionalizacij Slovenije. Primerjali smo Melikovo (1954, 1957, 1959, 1960), Ilešičevo
(1958), Gamsovo (1983) in t. i. novo regionalizacijo Slovenije, ki jo je izdelala skupina
avtorjev (Gabrovec in sod., 1998). Kartografsko podlago in opise smo povzemali po
poglavjih iz knjige Slovenija - Pokrajine in ljudje (1998) in iz zbornika Teorija in praksa
regionalizacije Slovenije (Natek, Žiberna, 2004).
Pri primerjavi regionalizacij alpskih pokrajin smo ugotovili, da Melikova in nova
regionalizacija med alpske pokrajine uvrščata širše območje kot Ilešičeva in Gamsova.
Razlike se pojavljajo predvsem na vzhodu Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp (Menina
planina, Uršlja gora, Mozirske planine) in jugu Julijskih Alp (Tolminsko hribovje). Razlog
za razlike se verjetno skriva predvsem v tem, ker Melikova in nova regionalizacija
upoštevata tudi nekatere družbene sestavine pokrajine, ki so z naravnimi zelo povezane
(npr. rabo tal in gospodarsko usmerjenost) (Slovenija, 1998, str. 27). Ker območja nismo
želeli preveč omejiti, kar bi se zgodilo ob regionalizacijah Ilešiča in Gamsa, smo se
odločili za najnovejšo (izmed navedenih), ki se tudi po postopku regionalizacije dobro
sklada z vsebino našega dela. Nova regionalizacija Slovenije namreč kot glavna kriterija
delitve upošteva površje in podnebje. To sta kriterija, po katerih se alpska območja
najbolj razlikujejo od sosednjih nižje ležečih območij. Podobno odločitev so sprejeli tudi
nekateri drugi avtorji, ki so se ukvarjali s slovenskim alpskim svetom (Cigale, 2004;
Petek, 2005).
Z izbiro regionalizacije smo opravili prvi del izbire območja proučevanja. Izbrano
območje predstavlja submakroregija Alpska visokogorja, ki jo sestavljajo mezoregije:
Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Zahodne Karavanke in Vzhodne Karavanke.
Ravno to je območje, kjer so najbolj poudarjene reliefne in podnebne značilnosti Alp
oziroma visokogorja. Submakroregijo Alpska visokogorja bomo v nadaljevanju enačili s
poimenovanjem (slovenski) »alpski svet«.
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Kot osnovno enoto proučevanja smo si izbrali občine. Gre namreč za osnovne prostorske
enote, na ravni katerih se izvaja načrtovanje rabe prostora in razvoja, prav tako pa je za
občine na voljo zadostno število razpoložljivih podatkov.

Slika 3: Območja Alpske konvencije v Sloveniji in submakroregije Alpska visokogorja
(Gabrovec in sod., 1998).

V drugi fazi smo izbirali občine, ki se nahajajo v izbrani submakroregiji. Ugotovili smo,
da se vsaj delno v alpskem svetu nahaja 37 občin. Slaba tretjina (11) od teh se na
območju nahaja v celoti, preostale pa delno. Med slednjimi smo izbrali tiste, katerih vsaj
50 % površine leži v alpskem svetu. Takih je 11 občin, medtem ko 15 občin sega na
alpsko območje v manjši meri. Končni rezultat izbora je torej 22 občin, ki jih v
nadaljevanju imenujemo »alpske občine«. Med izbranimi občinami imata v alpskem
svetu najmanjši delež ozemlja občini Kamnik (60 %) in Tolmin (61 %). Na drugi strani
pa v alpskem svetu leži 44 % občine Slovenj Gradec ter 42 % občin Vransko in Cerklje na
Gorenjskem, ki so po izbranem kriteriju ostale zunaj proučevanega območja. Tako je
med mejnimi občinami velika razlika in dvomov pri uvrščanju nismo imeli.
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Slika 4: Občine, katerih vsaj del leži v alpskem svetu.
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3.1.1 Geografski oris območja
Izbranih 22 občin obsega 3107 km2, kar je dobrih 15 % površine Slovenije. Na območju
je 1. 1. 2015 živelo 137.250 ali 6,6 % prebivalcev Slovenije. Gostota poselitve je tako za
polovico manjša kot v Sloveniji in znaša 44,2 prebivalca na kvadratni kilometer. Izbrane
občine se uvrščajo v 5 statističnih regij, podobno bi jih lahko omejili tudi prostorsko z
vidika prometnih povezav. Goriško ali Zgornjo Soško dolino predstavljajo Tolmin,
Kobarid in Bovec. Gorenjsko zastopajo Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska
Gora, Preddvor, Tržič in Žirovnica. Prostorsko povezovalna občina je Kamnik, ki spada v
Osrednjeslovensko statistično regijo. Zgornjo Savinjsko dolino sestavlja sedem
razmeroma majhnih občin, ki so del Savinjske statistične regije. V Koroško pa se
uvrščata Črna na Koroškem in Mežica.
Preglednica 1: Izbrane značilnosti alpskih občin.

občina

Bled
Bohinj
Bovec
Črna na
Koroškem
Gorje
Gornji Grad
Jesenice
Jezersko
Kamnik
Kobarid
Kranjska Gora
Ljubno
Luče
Mežica
Mozirje
Nazarje
Preddvor
Rečica ob

113
16
9

povprečna
nadmorska
višina (m)
772
1.245
1.254

24
29
280
9
111
22
21
33
14
137
77
59
41
78
5
30
97
103

1.184
816
1.028
1.221
846
844
1.306
854
1.103
723
660
638
1.009
542
1.195
709
1.070
1.047

površina
(km2)

št.
prebivalcev

gostota
(preb./km2)

156

3.406

22

72
334
367
116
90
76
69
266
193
256
79
109
26
54
43
87
30
103
382
155
43

8.192
5.176
3.147

2.846
2.628
21.257
652
29.385
4.162
5.347
2.621
1.492
3.619
4.103
2.573
3.556
2.338
523
11.461
15.041
4.389

1.068

povprečen
naklon (°)
15,9
21,2
33,2
27,4
22,0
20,9
22,5
29,1
22,6
24,8
30,8
23,2
25,9
21,7
17,9
17,2
27,4
13,5
32,2
28,4
24,7
22,6

Solčava
Tolmin
Tržič
Žirovnica
alpske
3107
137.914
44
1021
25,8
občine
Vir podatkov: DMV 100, 2006; Register prostorskih enot, 2013; Prebivalstvo po velikih …,
2016.
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Za območje so značilne globoko vrezane doline, ki ločujejo gorske skupine. Zaradi tega
so nakloni in reliefna energija zelo veliki. Vse našteto predstavlja precejšnje omejitve za
delovanje človeka, saj je zemljišč, primernih za prebivanje, kmetijsko obdelavo in
gradnjo razmeroma malo. Hkrati pa so zaradi reliefnih razmer zelo intenzivni različni
geomorfološki procesi, kot so skalni podori, zemeljski plazovi, snežni plazovi in erozija
prsti.
Slika 5: Nakloni na proučevanem območju.

Relief je ključen pokrajinski element, ki odločilno vpliva na druge naravne prvine in
družbene značilnosti pokrajin. Ker je v alpskem svetu to še posebej izrazito, v
nadaljevanju podrobneje analiziramo nadmorske višine in naklone na izbranem
območju.

Naklone smo analizirali s pomočjo kategorizacije, ki jo predlaga Natek (1983) in se v
podobni obliki uporablja v večini sorodnih analiz. Razredi so oblikovani tako, da
odražajo značilne geomorfološke procese in možnosti človekovega delovanja. V
nadaljevanju navajamo značilnosti mejnih vrednosti (Scholz, Kudrnovska, 1972, str. 57–
60; Natek 1983, str. 67):
-

-

0° – šibko, pretežno ploskovno odnašanje materiala, začetek soliflukcije, pogosto
zastajanje vode; možnost popolne uporabe vseh vrst mehanizacije, optimalni pogoji
za gradnjo;
2° – zmerno odnašanje materiala, predvsem je dejavna soliflukcija, na njivah je
možna erozija prsti; možna uporaba vse mehanizacije, ugodno za gradnjo naselij in
industrije;
18
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6° – močno odnašanje materiala, močna ploskovna in linijska denudacija, nevarnost
erozije prsti na njivah; komaj prehodno za vozila na kolesih, v kmetijstvu se ne
morejo uporabljati težji stroji, otežena gradnja zgradb;
12° – zelo močno ploskovno odnašanje, prehaja v linijsko, močna erozija prsti, usadi;
zgornja meja za njive, obdelovanje možno le ročno ali s posebnimi traktorji, teren
neprehoden za vozila s kolesi, omejena gradnja hiš in komunikacij;
20° – izredno močna, pretežno linijska denudacija, velika nevarnost erozije prsti in
usadov; možnosti za hiše in njive le izjemoma; komunikacije pod stalno grožnjo
usadov in plazov, možnost travnikov in pašnikov, gozd ima varovalen pomen;
32° – naravni posipni kot, zelo močna denudacija, graviklastični procesi; neprehodno
za vsa vozila, pašniki ogroženi zaradi erozije, izjemno težka gradnja komunikacij,
prevladuje gozd z varovalno vlogo;
55°– stena, vsak odluščen delec pade navzdol; le s skrajnimi napori prehodno za
človeka, gospodarsko neproduktivno, vegetacija nesklenjena in skromna.

-

Iz zapisanega lahko zaključimo, da so za človekovo delovanje zelo primerni nakloni do
6°, primerni od 6 do 12°, izjemoma primerni pa od 12 do 20°. Nad naklonom 20° je
prisotnost človeka zelo redka in omejena na ekstenzivno kmetovanje. V Sloveniji je
površin do 6° naklona 38 %, do 12° 63 % in do 20° 84 %. V alpskem svetu so razmere
popolnoma drugačne, saj prevladujeta razreda 20–32° in 32–55°, vsak s tretjinskim
deležem. Zelo primernih površin za človekovo delovanje je 9 %, primernih pa 18 %, kar
je precej manj kot v Sloveniji, pri čemer se moramo zavedati, da spada Slovenija med
bolj razgibane države z razmeroma nizkim deležem bolj ali manj ravnih površin.
Slika 6: Deleži površja alpskega sveta in Slovenije po naklonskih razredih.
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Vir podatkov: DMV 100, 2006.
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Podobno kot za naklone lahko ugotovimo tudi za nadmorske višine. Slednje so namreč
na obravnavanem območju bistveno višje kot v Sloveniji. Povprečna nadmorska višina
alpskega sveta je tako skoraj dvakrat višja kot povprečna nadmorska višina Slovenije
(1021 m proti 557 m) (Osnovni geografski podatki, 2016). Podrobneje smo višinsko
strukturo alpskega sveta preverjali s pomočjo dvestometrskih višinskih pasov. Najbolj
pogosti so pasovi med 400 in 1200 metri, kjer vsak predstavlja okoli 15 % površja. V
Sloveniji močno izstopata pasova med 200 in 600 metri, ki skupaj obsegata kar 55 %
ozemlja. Pod 1000 metri pa se nahaja 89 % Slovenije, medtem ko je pri alpskem svetu ta
delež le 52 %.
Slika 7: Deleži površja alpskega sveta in Slovenije po dvestometrskih višinskih pasovih.
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Vir podatkov: DMV 100, 2006.
Slika 8: Nadmorske višine na proučevanem območju.
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Na obravnavanem območju je le malo površin pod 500 metri nadmorske višine; doline
Soče in nekaterih pritokov, dolina Savinje do Luč in obrobja Savske ravni. Preostale
doline se nahajajo med 500 in 1000 metri. Večino ozemlja nad njimi zavzemajo visoke
planote Pokljuke, Jelovice, Mežakle ter Menina in Velika planina. Nad njimi se dvigujejo
vrhovi Karavank, Kamniško-Savinjskih ter Julijskih Alp.

Ker na območju prevladujeta karbonatni kamnini apnenec in dolomit, je površje kraško.
To je vzrok prevladujočega podzemeljskega odtoka vode, ki zaznamuje večino ozemlja z
izjemo dolin in nekaterih ojezeritev v visokogorju. Izjema so deli Karavank, ki jih poleg
karbonatnih gradijo tudi magmatske in metamorfne kamnine. V preteklosti je bil velik
del alpskega sveta ledeniško preoblikovan, sledove poledenitve pa še danes najdemo
tudi v dolinah. Podnebje v Alpah je precej vlažno in hladnejše, značilni sta višinska
podnebna in vegetacijska pasovitost. Večina ozemlja se uvršča v gorsko podnebje, na
obrobju pa tudi v zmerno celinsko podnebje.
Zaradi omenjenih reliefnih razmer je gostota poselitve alpskega sveta majhna, večina
prebivalstva pa je skoncentrirana v dolinah. Prometna povezanost je večinoma slaba,
vendar se regionalno precej razlikuje. Najboljšo povezanost imajo kraji v bližini
avtoceste Ljubljana–Jesenice. Zgornja Soška dolina, zgornja Savinjska dolina in Mežiška
dolina pa so precej oddaljene od prometnih tokov in večjih urbanih središč. Le v petih
občinah je gostota poselitve nad 100 prebivalcev na kvadratni kilometer. Izstopajo pa
zgolj Jesenice z 280 prebivalci/km2. V Solčavi, Bovcu in na Jezerskem je gostota celo
nižja ob 10 prebivalcev/km2. V večini občin pa je med 20 in 40 prebivalcev/km2.

Še vedno sta zelo pomembna gozdarstvo in pašna živinoreja, čeprav se oba, zaradi
propada nekaterih predelovalnih podjetij in vse večje konkurenčnosti, soočata s
težavami. Velik je pomen turizma, število prihodov in nočitev pa se po letu 2009
ponovno povečuje (Prihodi in prenočitve…, 2016b).
Slika 9: Gostota poselitve po kilometrski mreži (celice 1 km x 1 km).
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3.2 Modeli vrednotenja trajnostnega razvoja
Kmalu po opredelitvi termina trajnostni razvoj se je pojavila potreba po njegovem
vrednotenju. Skladno z različnimi definicijami in razlagami termina so se oblikovali tudi
teoretični modeli oziroma ogrodja trajnostnega razvoja. Modeli so v pomoč pri izbiranju
in organiziranju posameznih tematik znotraj teoretičnega ogrodja in predstavljajo
osnovo za izbor kazalcev v okviru problemskih področij, ki jih model izpostavlja (Vintar,
2003).
V nadaljevanju izpostavljamo nekaj največkrat uporabljenih modelov.

V začetku razvoja kazalcev trajnostnega razvoja je bila popularna uporaba modela PSR
(pressure – state – response framework) oziroma model pritiski – stanja – odzivi. Tak
model so uvedli pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD
Environmental Indicators …, 2001). Model je dokaj jasno sestavljen iz treh medsebojno
povezanih in soodvisnih elementov (Radej, 1998, str. 13):
-

-

kazalci pritiskov (pressure indicators) predstavljajo antropogene vplive na stanje
okolja,
kazalci stanja (state indicators) prikazujejo stanje, kakovost okolja oziroma količino
in kakovost naravnih virov,
kazalci odzivov (response indicators) pa odnos družbe do okoljskih problemov in
odziv na negativne okoljske spremembe.

Slika 10: DPSIR model vrednotenja okolja Evropske agencije za okolje.

Vir: Digest of EEA Indicators …, 2014, str. 17.
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Podoben je bil prvi model Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj – UN CSD.
134 kazalcev so razvrstili v štiri kategorije: ekonomski, socialni, okoljski in
institucionalni kazalci, znotraj teh pa še dodatno na kazalce gonilnih sil, kazalce stanja in
kazalce odzivov (Indicators …, 2001; Vintar, 2003; Indicators …, 2007). Model DSR se od
modela OECD torej razlikuje v tem, da so kazalci gonilnih sil opredeljeni širše kot kazalci
pritiskov.

Sistem se je skozi zgodovino razvijal in uveljavil kot DPSIR s kazalci gonilnih sil,
pritiskov, stanj, vplivov in odzivov (driving force – pressure – state – impact – response
framework). DPSIR model se uporablja predvsem pri bolj okoljsko naravnanih sistemih
kazalcev (npr. model Evropske agencije za okolje (Digest of EEA Indicators …, 2014),
medtem ko se v vrednotenju trajnostnega razvoja vse bolj umika. Vzroki za to so
različni: pomanjkljivo pojasnjevanje kompleksnih povezav med problematikami,
umeščanje vsebin v DPSIR področja je velikokrat dvoumno in težavno, nejasnosti pri
pojasnjevanju vzročno-posledičnih povezav, premajhna navezava kazalcev na ukrepe
politike. Še vedno se uporablja kot dodaten opis k okoljskim kazalcem (Indicators …,
2001; Indicators …, 2007).
Modeli (različnih vrst) kapitala skušajo državno blagostanje prikazati kot seštevek
različnih vrst kapitala. Torej ne samo finančnega kapitala in proizvodnje dobrin, temveč
tudi naravnega, človeškega, socialnega in institucionalnega, ki ga izrazimo v denarnih
enotah. Čeprav se modeli kapitala v praksi med seboj razlikujejo, vsi zagovarjajo tako
rabo virov, ki bo omogočala tudi nadaljnjo rabo slednjih in posledično razvoj. Prednost
modela je zagotovo njegova sporočilnost in vpliv na politiko. Prav tako gre za holističen
pristop, ki skuša zajeti vse dimenzije razvoja. Izračun v monetarnih enotah lahko
poenostavi primerjavo med različnimi vrstami kapitala, vendar je njihovo vrednotenje
izjemno težavno. Vseh segmentov trajnostnega razvoja namreč ne moremo izraziti v
monetarnih enotah. Pogosto se težave pojavljajo tudi zaradi nedodelane strukture, ki
posledično ni transparentna (Hardi in sod., ,1997; Indicators …, 2007).
Agregirani kazalci trajnostnega razvoja se uporabljajo predvsem za ozaveščanje
javnosti in pridobivanje pozornosti. Njihovo sporočilo je enostavno razumljivo tako za
splošno javnost kot tudi za odločevalce. Agregirani kazalci se običajno bolj naslanjajo na
okoljske vidike trajnostnega razvoja in ne obravnavajo vseh treh osnovnih področij
enakovredno. Med bolj znanimi agregiranimi kazalci so Ekološki odtis (Ecological
footprint), ESI – Environmental Sustainability Index, EPI – Environmental Performance
index, Adjusted Net Saving in GPI – Genuine Progress Indicator. Vsi našteti kazalci se
soočajo s pomanjkanjem razpoložljivih podatkov, izbiro spremenljivk in predvsem z
obteževanjem spremenljivk pri izračunu končnih vrednosti (Indicators …, 2007).

V zadnjem času so se najbolj uveljavili tematski modeli (issue- ali theme-based
framework). Zanje je značilno združevanje kazalcev v skupine – teme. Na začetku je šlo
za združevanje na tri temeljna razvojna področja: ekonomsko, socialno in okoljsko. V
zadnjem času pa se vse bolj uveljavljajo teme, ki so povezane s konkretnimi vsebinskimi
problemi razvoja in se zaradi medsebojne prepletenosti ne združujejo v zgoraj omenjena
razvojna področja. Tematski model odlikujejo zlasti preglednost, razumljivost in
organiziranost tematik, ki se neposredno nanašajo na teoretične osnove paradigme ali
na konkretne razvojne teme. Prav tako so dovolj prilagodljivi, da lahko s časom
oblikujejo nove prioritete znotraj obstoječega sistema (Hardi in sod., 1997; Vintar, 2003;
Indicators …, 2007). Na tematskem modelu temeljijo številni mednarodni, nacionalni,
regionalni ali lokalni sistemi kazalcev trajnostnega razvoja (Indicators .., 2007; Suvorov,
Rutar, Žitnik, 2010; Indicators, 2016).
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Kot je razvidno iz predhodno zapisanih izhodišč, bomo zaradi opisanih prednosti
tematski model uporabljali tudi v našem delu. Je namreč jasno strukturiran, se
neposredno nanaša na teoretične osnove paradigme trajnostnega razvoja in jih
obravnava enakovredno.
Slika 11: Različni tematski modeli.

Viri: Origin of the concept …, 2016; Sustainable Development Goals, 2016; The Three Pillars
…, 2016.
3.3 Kazalci trajnostnega razvoja
Preden se lotimo vsebine kazalcev, se najprej ustavimo še pri njihovem poimenovanju. V
angleščini se uporablja izraz »indicator« , ki ga angleško-slovenski slovar Bridge (2000,
str. 382) in Veliki slovar tujk (2002, str. 492) prevajata kot kazalec. Spletni Slovar
slovenskega knjižnega jezika (2016) kazalec opisuje:
-

kazálec -lca [u̯ c tudi lc] m (ȃ ) … 3. publ., navadno s prilastkom kar napoveduje ali kaže
stanje ali nakazuje razvoj česa: gre za pomemben časovni in stilni kazalec; kazalec
življenjskih vrednot // ekon. številčni podatek, ki kaže stanje ali nakazuje razvoj
kakega gospodarskega pojava: finančni kazalec; izračun kazalcev poslovnega uspeha.
24

Nejc Bobovnik

Vrednotenje trajnostnega razvoja alpskih občin Slovenije

V literaturi pa se pojavljajo tudi prevodi kazalnik in indikator, ki jih Slovar slovenskega
knjižnega jezika (2016) opredeljuje kot:
-

-

kazálnik -a m (ȃ ) 1. publ., navadno s prilastkom kar napoveduje ali kaže stanje ali
nakazuje razvoj česa: upoštevati kazalnike dejanskih razmer; kazalniki gibanja
proizvodnje // ekon. številčni podatek, ki kaže stanje ali nakazuje razvoj kakega
gospodarskega pojava: analitična obdelava ekonomskih kazalnikov; finančni
kazalniki;
indikátor -ja m (ȃ ) 1. navadno s prilastkom kar napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje
razvoj česa; kazalec, kazalnik: evidenca je dober indikator; pri določanju naklade je
treba pretehtati vse indikatorje; indikator proizvodnega gibanja; zanesljiv indikator
o kulturnih potrebah // ekon. številčni podatek, ki kaže stanje ali nakazuje razvoj
kakega gospodarskega pojava: finančni, obračunski indikatorji; indikator uvoza.

Iz definicij lahko razberemo, da gre za sopomenke, ki se po svojem pomenu praktično ne
razlikujejo. Ravno zaradi tega se tudi v znanstvenem in strokovnem svetu uporabljajo
vsi trije izrazi. Nekateri so mnenja (Vovk Korže, 2008), da je bolj primerna uporaba
besede indikator, ker za razliko od kazalca obstaja tudi pridevniška oblika samostalnika
– indikatorski. Kot drug razlog omenjajo mednarodno primerljivost, saj skoraj
nespremenjen termin uporabljajo tudi v angleškem in nemškem jeziku. Kljub temu smo
mnenja, da je bolje uporabiti eno izmed slovenskih sopomenk. Ker konsenza o uporabi
enega izraza ni, smo se v našem delu odločili za uporabo izraza kazalec.
Iz zgoraj zapisanih definicij lahko razberemo, da je kazalec merilo, ki napoveduje ali kaže
stanje in nakazuje razvoj česa. Tako se z raznovrstnimi kazalci srečujemo v vsakdanjem
življenju, saj nam nudijo informacije, ki so pomembne za razumevanje okolice in nam
pomagajo pri odločanju. Podobno skušamo s kazalci trajnostnega razvoja predstaviti,
sicer zelo kompleksno, stanje razvoja. Po Radeju (1998, str. 11) je indikator ali kazalec
sintezna izpovedna spremenljivka, pridobljena iz dveh ali več podatkov. Nudi nam torej
več informacij kot surov podatek, saj je sintezen in razvit za poseben, vnaprej določen
namen (Vintar Mally, 2006).

S pojavom paradigme trajnostnega razvoja se je pojavila tudi potreba po vrednotenju
uspešnosti doseganja ciljev, ki so si jih posamezne organizacije zastavile. Tako je
oblikovanje posebnega sistema kazalcev zahtevala že Agenda 21 (1992, 40. poglavje),
kasneje pa tudi Implementacijski načrt s konference v Johannesburgu (Plan of
implementation, 2002, str. 5). Težava, s katero se pri vrednotenju soočamo še danes, je,
da trajnostni razvoj ni definiran kot končno stanje, ampak kot dinamični sistem. Prav
tako pa obstajajo različni modeli vrednotenja, ki smo jih že opisali.
V nadaljevanju bomo pogledali nekaj pomembnejših mednarodnih sistemov kazalcev.

Komisija združenih narodov za trajnostni razvoj (UN CSD) je prvi sistem kazalcev
objavila leta 1996. Šlo je za 134 kazalcev, ki so sledili modelu DSR, dodatno pa so bili
opredeljeni še kot ekonomski, socialni, okoljski in institucionalni. Preizkušanje sistema
je pokazalo, da model DSR težko opisuje kompleksne medsebojne povezave med temami
in problematikami trajnostnega razvoja. Zato so ob reviziji leta 2001 prevzeli tematski
model s štirimi temami, ki so bile opredeljene že v prvem naboru kazalcev. Leta 2007 pa
so model razbremenili uvrščanja v štiri teme, da bi poudarili večdimenzionalnost
trajnostnega razvoja in pomembnost povezovanja tematik. Aktualen sistem tako
sestavlja 14 tem, 50 ključnih in 46 dodatnih kazalcev (Indicators …, 2007). S sprejetjem
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Agende 2030 je v pripravi nov nabor kazalcev za spremljanje sedemnajstih ciljev
trajnostnega razvoja (Technical report …, 2015).

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) od leta 1985 razvija
sistem okoljskih kazalcev, ki sledijo modelu PSR. Sistem se vseskozi posodablja, vendar
ohranja enako ogrodje. Kazalci se delijo v okoljske in socialno-ekonomske kazalce s
pomenom za okolje (OECD Environmental Indicators, 2001; Vovk Korže, 2008;
Environment at a glance 2015, 2015). Vrednosti kazalcev se računajo za 34 držav članic,
med katerimi je od leta 2010 tudi Slovenija (Members and partners, 2016).

Evropska unija je za spremljanje Strategije EU za trajnostni razvoj (EU SDS) razvila svoj
sistem kazalcev trajnostnega razvoja. Več kot 130 kazalcev uvršča v 10 tem in hkrati
določa še ključne kazalce. Kazalci so oblikovani tako, da se nanašajo na cilje, opredeljene
v strategiji (Indicators, 2016).

Še vedno imajo velik pomen tudi kazalci Evropske Agencije za okolje (EEA), ki sledijo
DPSIR modelu. Gre prvenstveno za okoljske kazalce, ki so se močno uveljavili tudi v
Sloveniji. Kazalci se uporabljajo tudi za izdelavo Poročil o stanju okolja v Evropi (Vovk
Korže, 2008; Digest of EEA Indicators 2014, 2014)
3.3.1 Pomen uporabe kazalcev trajnostnega razvoja

S tem ko je trajnostni razvoj postal del različnih politik in strategij, se je pojavila potreba
po njegovemu vrednotenju. Tako ima uporaba kazalcev z vidika procesa odločanja in
izdelave strategij več funkcij (Hardi in sod., 1997, str. 7):
-

teoretični koncept trajnostnega razvoja prevaja v praktične okvirje in pomaga pri
opredeljevanju konkretnih razvojnih ciljev;
- politične odločitve usmerja proti trajnostnemu razvoju in tvori podlago za
načrtovanje prihodnjih dejavnosti;
- ovrednoti uspešnost in učinkovitost naporov za doseganje zastavljenih ciljev.
Glavni pomen kazalcev v okviru trajnostnega razvoja je predstavitev stanja in trendov v
času in prostoru ter postavitev izhodiščne točke za nadaljnje ukrepe (Vintar, 2003, str.
27). Koristi kazalcev segajo tako na nivo politike in odločevalcev kot tudi javnosti. Lahko
namreč služijo tudi predstavljanju koncepta trajnostnega razvoja ter stanja okolja,
gospodarstva in družbe (Vintar, 2003).

Ob omenjenih prednostih imajo kazalci tudi nekaj pomanjkljivosti. Omejitve lahko
ločimo na institucionalne, tehnične in metodološke (Pinter, Hardi, Bartelmus, 2005;
Vintar Mally, 2006). Kazalci so kljub uradni vključenosti v sisteme poročanja o razvoju
običajno le dopolnilna informacija, ki se ji ne daje potrebne teže. Deloma je temu tako
tudi zaradi pomanjkanja kakovostnih podatkov, zaradi česar so sistemi kazalcev pogosto
nepopolni in časovno ter prostorsko neprimerljivi. Ohlapna definicija trajnostnega
razvoja je eden izmed vzrokov za različne nabore kazalcev, kar zmanjšuje vrednost
posameznih sistemov. Težave se pojavljajo tudi v fazi vrednotenja kazalcev, saj bi za
časovne in prostorske primerjave ter ustrezno razlago rezultatov v luči trajnostnega
razvoja nujno potrebovali določeno mejno ali referenčno vrednost, ki bi kazala doseženo
najvišjo stopnjo trajnostnega razvoja. Pri nekaterih kazalcih bi to bilo mogoče določiti,
nikakor pa ne pri vseh. Poznavanje kompleksnih sistemov, ki jih skušamo vrednotiti, je
namreč preslabo, da bi omogočalo takšne ocene. Tako za določeno končno vrednost
kazalca ne moremo trditi, kakšno stopnjo doseganja trajnosti predstavlja. Posledično se
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moramo zadovoljiti z uporabo ekspertno določenih mejnih vrednosti ali maksimalnih
vrednosti v nekem časovnem obdobju ali v prostoru, širšem od vrednotenega.
3.3.2 Kazalci trajnostnega razvoja v Alpah

Kot že omenjeno, so Alpe najbolje raziskano gorstvo na svetu, zato obstaja tudi kar nekaj
sistemov spremljanja trajnostnega razvoja na območju celotnih Alp, regij ali manjših
skupnosti. Seznam najpomembnejših raziskovalnih projektov, ki so nastali v sodelovanju
regionalnih oblasti z univerzami in inštituti, je objavljen na spletnih straneh Alpske
konvencije (Raziskovalni projekti v Alpah, 2016).

Zelo pomemben korak je Alpska konvencija storila pri vzpostavitvi Sistema opazovanja
in informiranja o Alpah (SOIA – System of Observation and Information on the Alps).
Njegov namen je izboljšanje komunikacij o raziskavah in opazovanjih ter širjenje
informacij o njihovih rezultatih. V okviru sistema je izdelan katalog z viri podatkov ter
spleten pregledovalnik podatkov (WebGIS Alpine Convention, 2016). Prav tako je bil
oblikovan sistem kazalcev, redno pa se pripravljajo Poročila o stanju Alp (Poročila o
stanju Alp, 2016), ki obravnavajo posamezna tematska področja (promet, vode,
podeželje, turizem, demografske spremembe) (Znanje o Alpah – SOIA, 2016). Kazalci
SOIA se navezujejo na cilje Alpske konvencije in njenih protokolov. Izdelava nabora je
potekala v okviru delovne skupine Alpske konvencije z namenom dolgoročnega
spremljanja in analiziranja trajnostnega razvoja Alp, za vrednotenje uspeha izvajanja in
tudi pomanjkljivosti, tveganj in razvojnih trendov (Kazalci, 2016).
Kazalci so bili opredeljeni v poročilu delovne skupine »Okoljski cilji in kazalci« oktobra
2004 (Dokumentiranje sprememb …, 2004). V njem so opredeljena tudi priporočila o
oblikovanju Poročila o stanju Alp, katerih del so tudi kazalci. Kazalci so razdeljeni v dve
poglavji (B in C), poleg teh pa naj bi Poročilo vsebovalo še uvodno poglavje (A) ter
poglavje o mednarodnem sodelovanju in raziskavah (D). V poglavje B se uvršča 12
(sklopov) kazalcev uporabe (pritiski) in gonilnih sil, v poglavje C pa 10 (sklopov)
kazalcev bistvenih okoljskih tem. Znotraj posameznih sklopov je precej različno število
kazalcev (od 1 do 16), ki so razvrščeni kot ključni, osnovni, nadomestni, študije
primerov, kvalitativni in preiskave. Sistem metodološko sledi DPSIR modelu (Kazalci,
2016).

Na (ponoven) zagon projekta SOIA je odločilno vplival projekt Interreg IIIB Diamont
(Data Infrastructure for the Alps: Mountain Orientated Network Technology), ki je
potekal med letoma 2005 in 2008. Njegov namen je bila ravno zasnova in ponovni zagon
projekta SOIA, glavni cilj pa vzpostavitev vsealpskega informacijskega podatkovnega
sistema. Pri projektu je sodelovala mreža strokovnjakov s področja razvoja Alp, s
pomočjo javnih razprav pa so bili vključeni tudi lokalni prebivalci. Glavni rezultat
projekta je bila ogromna baza podatkov, ki je služila za izračun kazalcev trajnostnega
razvoja in je pomenila ključni premik pri ponovni vzpostavitvi sistema SOIA
(Introduction …, 2005; Urbanc, 2005).

V okviru projekta MARS (Monitoring the Alpine Regions Sustainability) so ocenjevali
trajnost alpskih regij (nivo NUTS 2, Slovenija še ni bila razdeljena). Kot osnovo pri izbiri
kazalcev so vzeli seznam kazalcev Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj, pri
čemer so kazalce uvrstili v tri stebre trajnostnega razvoja. Znotraj teh so bile določene
relevantne teme: pri ekonomskih 5, pri okoljskih 5 in pri socialnih 7. Skupaj pa je bilo
izbranih 46 kazalcev (15 + 10 + 21). Za izračun trajnostnega razvoja so bili kazalci
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agregirani, rezultati pa prikazani za vsak steber trajnostnega razvoja posebej (MARS,
2005). Namen projekta je bil priprava podlag za oblikovanje priporočil in promocijo
območja Alp kot konkurenčnega in privlačnega življenjskega in gospodarskega prostora
v luči policentričnega prostorskega razvoja (MARS, 2016).

Primer dobre prakse spremljanja trajnostnega razvoja na občinskem nivoju je projekt
Sonaravnost Južne Tirolske – Kazalci za trajnostni razvoj (Sustainability South Tirol,
2016). Na občinski ravni (LAU 2) je tako vzpostavljen sistem kazalcev za spremljanje in
spodbujanje trajnostnega razvoja ter vrednotenje sprejetih ukrepov. 74 kazalcev je
razporejenih v 19 tem, ki se združujejo v tri stebre trajnostnega razvoja. Podatki se
zbirajo letno za 116 občin in so na voljo od leta 2000. Poleg tega spletni portal ponuja
različna interaktivna orodja za prikaz vrednosti kazalcev (grafikoni, karte), prav tako pa
omogoča spremljanje trendov in primerjavo med občinami.
Podoben, celovit sistem kazalcev trajnostnega razvoja za slovenske alpske občine še ni
bil razvit ali preizkušen. Prav to vrzel skušamo zapolniti s pričujočim delom.

3.3.3 Kazalci trajnostnega razvoja v Sloveniji

Bevc Šekoranja (2016, str. 39–40) ugotavlja, da je Slovenija edina med alpskimi
državami, ki ni sprejela nacionalne strategije trajnostnega razvoja, temveč nacionalno
strategijo razvoja. Prav tako opozarja, da je slednja na zadnjem mestu nacionalnih
razvojnih prioritet, medtem ko sta konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast prvi
razvojni prioriteti. Ravno obratno velja za ostale alpske države. Za Slovenijo je značilna
tudi šibka vertikalna povezanost (povezanost različnih političnih ravni: državna –
regionalna – lokalna). V procesu priprave Nacionalne strategije trajnostnega razvoja je
bila namreč organizirana samo ena razprava z regionalnimi in lokalnimi predstavniki.
Prav tako ni sprejeta nobena regionalna strategija trajnostnega razvoja, lokalnih agend
21 (LA 21) pa je sprejetih le nekaj. V drugih državah ima večina regij sprejete regionalne
strategije trajnostnega razvoja, delež občin s sprejeto lokalno agendo pa je najvišji v
Nemčiji (23 %) in Avstriji (19 %).
Trajnostni razvoj Slovenije je bil ena izmed petih razvojnih prioritet Strategije razvoja
Slovenije 2005–2013, s katero bi nadgradil prejšnji, na ekonomski rasti in socialnem
ravnovesju temelječ razvojni model. Vendar umestitev trajnostnega razvoja na zadnje
mesto prioritet kaže na nadaljevanje ustaljene prakse. Znotraj pete razvojne prioritete je
bilo v petih tematikah postavljenih 52 ciljev, ki jim je sledil akcijski načrt (Strategija
razvoja Slovenije, 2005). O stanju razvoja poroča Urad za makroekonomske analize z
letnimi Poročili o razvoju (2014), kjer obravnavajo 71 kazalcev.

Ker je doseg ugotovitev zajemal le ozek krog strokovnjakov in izvajalcev različnih
politik, so se na SURS-u odločili za posodobitev nabora in prikaza rezultatov. Tako je
stekel projekt Izbor ključnih kazalnikov trajnostnega razvoja v Sloveniji (Suvorov, 2009)
z namenom oblikovati nov nabor kazalnikov, ki bi javnosti omogočili lažje razumevanje
rezultatov. Dejansko je šlo za izbor kazalnikov iz razpoložljivih kazalnikov letnega
Poročila o razvoju. Na delavnici leta 2009, kjer so sodelovali predstavniki ministrstev,
raziskovalne sfere in nevladnih organizacij, so izbrali 28 kazalnikov trajnostnega
razvoja, ki so bili razvrščeni v 5 ključnih ciljev trajnostnega razvoja: blagostanje,
dolgoročno ravnovesje, skromnost, medgeneracijsko sodelovanje in celostnost (ibid.).
Kasneje so ključne cilje smiselno povezali v tri razvojna področja: blaginja, ravnovesje in
medgeneracijsko sodelovanje. Kazalci z vsakega področja so dodatno opredeljeni kot
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ekonomski, socialni in okoljski (Suvorov, Rutar, Žitnik, 2010). Končno število kazalcev je
bilo 26. Kazalci se izračunavajo za vsako leto in so dostopni na spletnih straneh
Statističnega urada (Trajnostni razvoj, 2016).

Preglednica 2: Število in vodilne teme kazalnikov trajnostnega razvoja v Sloveniji po
razvojnih področjih in poljih trajnostnega razvoja.
polje
trajnostnega
razvoja
razvojno
področje
blaginja

ravnovesje in
skromnost
medgeneracijsko
sodelovanje

ekonomski
(število
kazalcev,
vodilna tema)
2,
ekonomska
rast

1,
raziskave in
razvoj

1,
državni dolg

skupno število
4
Vir: Suvorov, Rutar, Žitnik, 2010.

socialni
(število
kazalcev,
vodilna tema)
5,
varnost

3,
prebivalstvo,
enakost spolov
in revščina
3,
skrb za vse
generacije
11

okoljski
(število
kazalcev,
vodilna tema)

3,
kakovost
naravnih virov
4,
naravni viri

4, intenzivnost
rabe naravnih
virov
11

skupno
število
kazalcev

10
8
8

26

Z letom 2013 je potekla veljavnost Strategije razvoja Slovenije, zaradi česar je Slovenija
(šele leta 2015) pristopila k pripravi novega strateškega dokumenta – dolgoročne
strategije razvoja Slovenije. Njegov namen je opredeliti vizijo razvoja do leta 2050 in
pripraviti strategijo razvoja do leta 2030 (Strategija razvoja Slovenije, 2016). Pripravi
lahko v dobro zagotovo štejemo pristop od spodaj navzgor (bottom-up), saj so
organizirali več delavnic za posameznike, podjetja in organizacije (Iz Radencev …, 2016).
Na podlagi trenutnih novic o strategiji težko razločimo njeno usmeritev in vsebino. Je pa
jasno, da bodo v strategijo vključeni Cilji trajnostnega razvoja (SDG), ki so bili kot del
Agende 2030 sprejeti leta 2015 in da Slovenija pri pripravi strategije sodeluje z OECD
(Ministrica …, 2016).
V Sloveniji so se prvi s kazalci sicer ukvarjali ekonomisti (Radej 1998; Radej in sod.,
2000; Seljak, 2000; Seljak, 2001a; Seljak, 2001b). Posebej velja omeniti Seljaka (2000,
2001), ki je razvil kazalec uravnoteženega razvoja (KURA). Slednji enakovredno
upošteva vsa tri polja trajnostnega razvoja, sintezni kazalec za nivo države pa pridobi iz
skupno 154 kazalcev. V slovenski znanstveni literaturi najdemo še kar nekaj del s
področja vrednotenja trajnostnega razvoja za nivo posameznih občin. Predvsem gre za
različne zaključne naloge študentov. Del na ravni pokrajin ali Slovenije je razmeroma
malo. Omeniti velja magistrsko delo Okoljevarstveni vidik trajnostnega regionalnega
razvoja Slovenje (Vintar, 2003), ki zapolnjuje vrzel na regionalni ravni.
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3.3.4 Merila za izbor kazalcev trajnostnega razvoja
Izbor kazalcev je ključen korak pri vrednotenju trajnostnega razvoja. Odločanje o
uvrstitvi določenega kazalca v nabor mora upoštevati vrsto meril, ki nam pomagajo
izbrati primerne kazalce. Vintar Mallyjeva kot vsesplošno najbolj priporočljiva merila
izpostavlja (Vintar, 2003, str. 28–29; Vintar Mally, 2006, str. 48):
-

-

-

relevantnost kazalca za politiko in odločanje, zaradi celovitega odražanja stanja,
pojavov, procesov ali problemov;
enostavnost kazalca s čim bolj sledljivim načinom izračuna in jasno ter razumljivo
vsebino, izraženo v predstavljivih enotah;
nedvoumnost glede želene smeri gibanja kazalca (zelo priporočljiv je obstoj
referenčne ali mejne vrednosti);
orientiranje kazalca po mednarodnih smernicah in primerljivost izračunov na
različnih prostorskih ravneh (lokalni, regionalni, državni in mednarodni);
občutljivost kazalca na zaznavanje sprememb v času in prostoru ter po možnosti tudi
med skupinami v družbi;
enostavnost dostopa do podatkov ali merjenja pojava ter dostopnost kakovostnih
podatkov za čim daljše časovne nize brez večjih časovnih zamikov;
stroškovna sprejemljivost kazalca, ki ni povezana s prevelikimi stroški pridobivanja
podatkov.

V primeru sistema kazalcev, ki obravnavajo območje s specifičnimi značilnostmi, kot je
alpski svet, mora biti izbor kazalcev delno prilagojen konkretnim razvojnim problemom
in posebnostim območja.
Nujno se je zavedati, da s temi merili opisujemo idealen kazalec, ki ga je v praksi skoraj
nemogoče najti. Tako smo prisiljeni spregledati manjše pomanjkljivosti kazalcev (OECD
Core Set …, 1993; Seljak, 2000). Končen nabor je, kljub upoštevanju vseh meril, vsaj
deloma subjektiven, saj izbira temelji na osebnih prepričanjih posameznika ali skupine
(Vintar Mally, 2006). V praksi se izkaže, da je najpomembnejši dejavnik pri izboru
kazalcev razpoložljivost podatkov. Pri iskanju kazalca za določeno tematiko lahko tako
hitro zaidemo k uporabi razpoložljivih podatkov, čeravno ne zadostujejo merilom.
Pomanjkanje podatkov nas lahko zavede tudi k neuravnoteženemu sistemu, ki vsebuje
več kazalcev za teme, za katere je več dostopnih podatkov (Vintar Mally, 2006).

Pomembna pa ni le ustreznost posameznih kazalcev, temveč tudi njihova uravnotežena
in smiselna povezava v sistem. Kazalci trajnostnega razvoja pogosto namreč niso novi
kazalci, temveč so po svoji naravi primarno ekonomski, socialni ali okoljski kazalci.
Njihove vrednosti tako ne govorijo neposredno o doseženi stopnji trajnosti, marveč
dobijo dodatno vrednost, ko jih ustrezno interpretiramo (Vintar, 2003). Tako nam šele
sintezni kazalci povedo nekaj o stanju trajnostnega razvoja, posamezne kazalce pa
uporabimo za analizo posameznih enot in opredelitev konkretnih razvojnih problemov.

3.5 Standardizacija kazalcev trajnostnega razvoja

Za primerjavo različnih spremenljivk je treba določiti način, s katerim odpravimo razlike
v merskih enotah spremenljivk. S standardizacijo različne spremenljivke spravimo na
skupen imenovalec oziroma na isto mersko raven. S tem lahko tudi dosežemo, da ima
vsaka od spremenljivk enako težo oziroma vpliv na skupno oceno.
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3.5.1 Primeri različnih načinov standardizacije
Ena izmed najbolj enostavnih metod primerjanja raznovrstnih podatkov je rangiranje.
Pri tem načinu enote (npr. občine) razvrstimo po vrstnem redu od najboljše do najslabše
v luči trajnostnega razvoja. Tako razvrščenim enotam pripišemo naraščajoče vrednosti,
začenši z 1. V našem primeru bi vrednost 1 pomenila najbolje uvrščeno občino, vrednost
22 pa najslabše uvrščeno. Pri določenih kazalcih bi se morali poslužiti inverznega
vrstnega reda, saj na primer višjo stopnjo brezposelnosti obravnavamo kot negativno.
Ob združevanju kazalcev bi posamezne range sešteli in tako dobili skupno oceno za
določeno temo ali področje trajnostnega razvoja. Nižja vsota bi tako pomenila boljšo
uvrstitev. Slaba stran rangiranja je, da zabriše razlike med posameznimi enotami. Po eni
strani lahko velika razlika v podatkih pomeni le en rang razlike, ob veliki gostoti
podatkov pa lahko že majhne razlike pomenijo kar nekaj rangov razlike. Je pa metoda
uporabna za primerjalne analiza (Kušar, Černe, 2014).
𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥𝑛

Pri čemer so x1, x2, in xn vrednosti spremenljivk enot.

Podatke lahko razvrščamo v razrede. Najpogosteje je uporabljen način uvrščanja glede
na standardni odklon. V tem primeru običajno uporabimo štiri razrede oziroma ocene.
Enote (vrednosti), ki se od aritmetične sredine odklanjajo za vrednost enega
standardnega odklona (v pozitivno ali negativno smer), uvrstimo v razreda 2 in 3. Enote,
katerih odklon od aritmetične sredine je večji, pa uvrstimo v razreda 1 in 4. Kazalce nato
združujemo, podobno kot pri rangiranju, z določevanjem vsot ali povprečij. Slabost tega
pristopa je prav poenostavljanje, s čimer se zakrije precej razlik pri vhodnih vrednostih.
Prav tako ta izračun omogoča samo primerjave med obravnavanimi enotami. Izračun se
je uporabljal pri različnih regionalnih analizah (Vintar, 2003; Vintar Mallly, 2007).
𝜎 = �𝜎 2 =

2
∑𝑁
1 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )
𝑁

xi – vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
𝑥̅ – aritmetična sredina

σ – standardni odklon spremenljivke
σ2 – varianca

Razširjen postopek je tudi standardizacija spremenljivk s pomočjo aritmetične sredine
in standardnega odklona, ki se v statistiki običajno imenuje kar standardizacija. To
izvedemo tako, da od vrednosti spremenljivke odštejemo aritmetično sredino in jo
delimo s standardnim odklonom. Tako dobljene vrednosti imenujemo standardizirane
ali z-vrednosti. Povedo nam položaj enote glede na skupino in se porazdeljujejo po
normalni porazdelitvi s srednjo vrednostjo 0 in standardnim odklonom 1. Negativne
izračunane vrednosti povedo, da se enota nahaja pod povprečjem, obratno pa pozitivne.
Absolutna velikost nam pove oddaljenost od povprečja, pri čemer vsaka cela vrednost
pomeni en standardni odklon (Raić, 2016). Ta način standardizacije naj bi se uporabljal
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pri normalno porazdeljenih spremenljivkah (Gaussova krivulja). V primeru kazalcev
trajnostnega razvoja temu pogosto ni tako. Ta način tudi ne omogoča primerjav z
vrednostmi izven osnovnega nabora enot. Lahko torej zgolj primerjamo enote med sabo,
podobno kot pri zgornjih opisanih metodah.
𝑥𝑖 − 𝑥̅
𝑧𝑖 =
𝜎
zi – standardizirana vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
xi – vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
𝑥̅ – aritmetična sredina
σ – standardni odklon spremenljivke

Metoda »deljenja z maksimumom«, kot jo prikazuje spodnja enačba, uvaja primerjavo
z vrednostmi izven osnovnih enot, ki jih proučujemo. Še posebej je uporabna v primeru,
ko razpolagamo s podatkom o stabilnem »globalnem« maksimumu. To bi bila vrednost,
ki bi bila najvišja (najboljša) vrednost, ki jo lahko doseže nek kazalec. Vendar pri
vrednotenju trajnostnega razvoja teh vrednosti običajno nimamo. Ob razpoložljivih
podatkih bi ta metoda omogočala tako prostorske kot časovne primerjave in bi bila zelo
uporabna. Za razliko od zadnje opisane metode pa v tem primeru predpostavljamo, da je
najnižja možna vrednost kazalca 0. Mnogokrat je temu sicer res tako, v vseh primerih pa
vendarle ne. Predvsem to velja za različne indekse (gibanje prebivalstva, staranje,
razlike v brezposelnosti …). Za uporabo te metode se je odločil Kranjc (2005), ki je sicer
uporabljal maksimum znotraj enot.
𝑥𝑖
𝑧𝑖 =
𝑥𝑚𝑎𝑥

zi – standardizirana vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
xi – vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
xmax – globalni ali ekspertni maksimum

Zadnja predstavljena metoda, ki upošteva tudi minimume, se pogosto imenuje tudi
normalizacija spremenljivk. Normalizacija je postopek pretvorbe vrednosti na razpon
od 0 do 1, izjemoma tudi od -1 do 1 ali od 0,1 do 0,9 (Etzkorn, 2011). Prednosti metode
so tako enostavnost in razumljivost izračuna, kot tudi razumljivost dobljenih
normaliziranih vrednosti. Metoda prav tako omogoča primerjavo z globalnimi
maksimumi, kar pri standardizaciji ni mogoče. Hkrati pa upošteva tudi minimum, kar je
pri kazalcih trajnostnega razvoja zelo koristno. Ta način izračuna je uporabil tudi Seljak
(2001a) pri izračunu kazalca uravnoteženega razvoja (Seljak, Krajnc, Glavič, 2007, str.
343).
𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑧𝑖 =
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

zi – standardizirana vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
xi – vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
xmax – maksimum med podatki
xmin – minimum med podatki
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3.5.2 Uporabljen izračun
Za namen in cilje naše raziskave se je, zaradi že omenjenih prednosti, kot najprimernejši
način pokazala normalizacija oziroma »min-max« metoda.

Poleg vrednosti enot so zahtevan podatek pri izračunu še minimalne in maksimalne
vrednosti. Idealna izbira bi bila uporaba globalnega maksimuma (in minimuma), s čimer
bi zagotovili tako prostorsko kot časovno primerljivost in uporabnost metode. Na žalost
pa je določitev globalnih minimumov in maksimumov pogosto zelo težavna ali celo
nemogoča. Prav tako bi določevanje ekspertnih maksimumov (in minimumov) zahtevalo
veliko dela in sodelovanja mnogo strokovnjakov različnih področij, kljub temu pa ne bi
mogli zagotoviti objektivnosti. Kot najlažja možnost se ponujajo najnižje in najvišje
vrednosti izbranih občin. Vendar bi ob uporabi slednjih občine zgolj razvrstili od tiste, ki
dosega najnižjo stopnjo trajnostnega razvoja, do tiste, ki dosega najvišjo. Ne bi pa imeli
primerjave, kakšne te stopnje dejansko so. Zato smo se odločili za kompromisen pristop,
upoštevali smo najnižje in najvišje vrednosti slovenskih občin. Tako smo se približali
globalnemu maksimumu, hkrati pa omogočili izračun tudi za vse slovenske občine. Za
izbrane občine pa smo tako dobili tudi primerjavo, kakšna je dejanska stopnja njihovega
trajnostnega razvoja v državnem merilu in ne le razvrstitev od najboljše do najslabše.
Kazalci za posamezne občine so tako standardizirani na podlagi najbolj in najmanj
trajnostnih vrednosti slovenskih občin. Standardizirana vrednost posameznega kazalca
nam prikaže doseženo stopnjo trajnosti. Tako nam na primer vrednost 0,5 pove, da je
občina v izbranem letu dosegla le polovico možnega razpona trajnostnega razvoja (v
Sloveniji).

Ker imajo lahko kazalci pozitiven ali negativen vpliv na doseganje trajnostnega razvoja,
je treba uporabiti dva načina izračuna, z namenom, da imajo standardizirane vrednosti
enak pomen in smer. Torej da vrednost 1 pomeni najvišjo stopnjo doseganja
trajnostnega razvoja, vrednost 0 pa najnižjo.
𝑧+ =

𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑧− = 1 − �

𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
�
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

z+ – standardizirana vrednost spremenljivke s pozitivnim vplivom na doseganje
trajnostnega razvoja
z- – standardizirana vrednost spremenljivke z negativnim vplivom na doseganje
trajnostnega razvoja
xi – vrednost spremenljivke pri posamezni enoti
xmax – maksimum med slovenskimi občinami
xmin – minimum med slovenskimi občinami
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Končni kazalec trajnostnega razvoja za alpske občine dobimo po izračunih na treh nižjih
nivojih: trije sintezni kazalci po posameznih poljih trajnostnega razvoja, 18 tematskih
kazalcev in 29 osnovnih kazalcev. Prikazan način standardizacije velja za osnovne
kazalce. Nekatere teme predstavlja le en kazalec, lahko pa tudi dva ali trije. V teh
primerih dobimo vrednosti tematskega kazalca kot povprečje standardiziranih
vrednosti osnovnih kazalcev. Podobno dobimo vrednosti kazalcev za posamezno polje
trajnostnega razvoja kot povprečje vseh tematskih kazalcev tega polja. Povprečje
kazalcev ekonomske, socialne in okoljske trajnosti pa predstavlja končni kazalec.
Slika 12: Večnivojska struktura izračuna kazalca trajnostnega razvoja alpskih občin
Slovenije.
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4 IZBRANI KAZALCI ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
SLOVENSKEGA ALPSKEGA SVETA
Kot je razvidno iz strukture izračuna kazalca trajnostnega razvoja alpskih občin
Slovenije (Slika 12), smo se izračuna lotili na treh nivojih. Osnovnega predstavlja 29
kazalcev, ki se združujejo v 18 tem: 4 za ekonomsko, 6 za socialno in 8 za okoljsko polje
trajnosti. Ta tri polja pa sestavljajo skupen kazalec. Ob združevanju kazalcev na višji nivo
imajo vsi upoštevani kazalci enako težo, s čimer na končnem nivoju zagotovimo
enakovredno obravnavo vseh treh dimenzij trajnostnega razvoja. Zaradi takšnega
končnega izračuna imamo lahko za posamezna polja različno število kazalcev, kar sicer
ne bi bilo zaželeno. Je pa taka struktura nujna, saj je za predstavitev socialnega in
okoljskega polja potrebnih več kazalcev kot pa za ekonomsko področje. Vzroki za to
izvirajo v slabšem poznavanju teh področij in krajši zgodovini razvoja kazalcev.

Izbor je temeljil na proučitvi posebnosti alpskega prostora in obstoječih mednarodnih in
domačih naborov kazalcev. V prvi fazi so bile določene vsebinske tematike in oblikovan
teoretičen nabor kazalcev. Nato smo preverjali razpoložljivost podatkov. To je seveda
največja težava pri oblikovanju nabora, saj je za občinsko raven na voljo precej manj
podatkov kot za državno in tudi regionalno. Končen nabor kazalcev je predstavljen v
Preglednici 3.
V nadaljevanju vsakega od izbranih kazalcev podrobneje opredelimo, predstavimo
njegov izračun in njegov prispevek k trajnostnemu razvoju. Kazalci so po večini
izračunani za leto 2014, ki je bilo običajno tudi zadnje razpoložljivo leto podatkov.

Del opisa vsakega kazalca sta tehnična preglednica s prikazano metodo izračuna,
uporabljenimi podatki, letom veljavnosti ter mersko enoto in grafikon. Na slednjem so
prikazane vrednosti za vse izbrane občine, njihovo povprečje in vrednost za Slovenijo.
Povprečje izbranih občin imenujemo alpske občine in je izračunano na način, kot da bi
šlo za enotno območje. Ne gre torej za povprečje vrednosti občin, ker bi v tem primeru
manjše občine (npr. z manj prebivalci) imele večji relativni vpliv pri izračunu. Tako smo
za vsak kazalec sešteli surove podatke vseh občin in nato izračunali vrednost za alpske
občine na enak način kot za posamezne občine in Slovenijo. Grafikoni so oblikovani tako,
da že na prvi pogled dajejo vedeti, kakšen je vpliv gibanja vrednosti kazalca. V primeru,
da imajo višje vrednosti kazalca pozitiven vpliv na trajnostni razvoj, vrednosti v
grafikonu naraščajo. V primeru negativnega vpliva naraščajočih vrednosti pa vrednosti v
grafikonu od leve proti desni padajo. Razpon navpične osi posameznega grafikona
približno ustreza minimalnim in maksimalnim vrednostim slovenskih občin. Tako lahko
že iz samega grafikona dobimo podatek o uvrščanju določene občine, ne le v merilu
alpskih občin, temveč tudi v slovenskem merilu.
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Preglednica 3: Končen nabor kazalcev trajnostnega razvoja za vrednotenje alpskih občin
Slovenije.
vsebinsko polje
trajnostnega razvoja
EKONOMSKO

SOCIALNO

tema

kazalec

prihodki
prebivalstva
uspešnost
gospodarstva
zadolženost občin
zaposlovanje

bruto osnova za dohodnino na
prebivalca

bruto dodana vrednost na zaposlenega
dolg občin na prebivalca
indeks delovne migracije
stopnja registrirane brezposelnosti

prebivalstvo

gibanje prebivalstva
indeks staranja
prezgodnja umrljivost
dostopnost zdravstvenih storitev
poraba antidepresivov na prebivalca
delež prebivalcev z visoko ali višjo
izobrazbo
uporabna stanovanjska površina na
prebivalca
razlike med spoloma v višini pokojnin
razlike med spoloma v stopnji
registrirane brezposelnosti
prejemniki denarne socialne pomoči
povprečna višina pokojnin
stopnja registrirane brezposelnosti
mladih

zdravje

izobrazba

bivalni pogoji
neenakost

ranljive skupine
OKOLJSKO

zrak
vode
raba prostora
biotska
raznovrstnost

povprečni letni dnevni promet
poraba vode na prebivalca
pozidane površine na prebivalca
delež varovanih območij narave

delež gozda
delež površja z naklonom nad 20
stopinj
živinorejska gostota
delež ekološko obdelanih zemljišč
količina nastalih odpadkov na
prebivalca
delež odloženih odpadkov
turistične prenočitve na prebivalca
gostota planinskih poti

naravne nesreče
kmetijstvo
odpadki
turizem
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4.1 Ekonomski kazalci
Stabilno in konkurenčno gospodarstvo je pogoj za blaginjo prebivalstva in ohranjanje
poselitve alpskih občin. Hkrati pa je višja gospodarska rast oziroma finančna moč
prebivalstva pogosto povezana z večjimi pritiski na okolje. V analizo smo vključili pet
kazalcev, ki obravnavajo prihodke prebivalstva, uspešnost gospodarstva, zadolženost
občin ter zaposlovanje.
Preglednica 4: Izbor in struktura ekonomskih kazalcev.

E1 prihodki prebivalstva
E1.1 bruto osnova za dohodnino na prebivalca
E2 uspešnost gospodarstva
E2.1 bruto dodana vrednost na zaposlenega
E3 zadolženost občin
E3.1 dolg občin na prebivalca
E4 zaposlovanje
E4.1 indeks delovne migracije
E4.2 stopnja registrirane brezposelnosti
4.1.1 Prihodki prebivalstva

Ena izmed ključnih vsebin ekonomskega polja trajnosti je ekonomska moč prebivalstva.
Običajno se za njeno vrednotenje uporablja kazalec BDP na prebivalca, ki pa v Sloveniji
za raven občin ni dostopen. Kot zamenjavo zanj smo izbrali bruto osnovo za dohodnino
(BOD) na prebivalca, s katero merimo ekonomsko moč prebivalstva.
4.1.1.1 Bruto osnova za dohodnino na prebivalca
Bruto osnova za dohodnino na prebivalca (BOD/P) je kazalec gospodarske moči nekega
območja in nazorno prikazuje dejanski obseg finančnih sredstev prebivalstva.
Upoštevati moramo, da se kazalec računa glede na kraj bivanja zaposlenih in ne glede na
kraj njihove zaposlitve. Na ta način se lahko nekoliko zakrijejo razlike med
zaposlitvenimi središči in bolj bivalnimi občinami. Nasprotno pa te razlike razkrije
kazalec bruto dodane vrednosti na zaposlenega, ki se računa glede na lokacijo podjetij,
torej na kraj zaposlitve.
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. V obračunu so upoštevani dohodki iz
zaposlitve, dejavnosti, osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prenosa
premoženjske pravice in drugi dohodki (Letna odmera dohodnine, 2016). Podatki o
dohodnini na ravni občin so del sistema kazalcev pri izračunu koeficienta razvitosti
občin, ki ga pripravlja Ministrstvo za finance (Določitev koeficientov …, 2016). V
izračunu uporabljajo povprečje podatkov za več let. Do sedaj dostopna so naslednja tri
povprečja: 2008–2010, 2009–2012 in 2010–2013. To lahko zagotovo štejemo za slabost,
vendar se ob odsotnosti drugih podatkov in virov moramo zadovoljiti s tem, saj gre za
zelo pomemben kazalec. Poleg omenjenega prihajajo podatki z daljšo zamudo kot pri
ostalih, saj je pridobivanje vezano na dolgotrajen proces odmere dohodnine.
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Preglednica 5: Izračun kazalca bruto osnova za dohodnino na prebivalca.
Izračun*:

∑𝑛1 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑜𝑠𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑧𝑎 𝑑𝑜ℎ𝑜𝑑𝑛𝑖𝑛𝑜
𝐵𝑂𝐷 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒 =
𝑛

BOD - bruto osnova za dohodnino
n - število prebivalcev občine

*Podatki so bili prevzeti, lasten izračun le za alpske občine.
Enota: EUR/prebivalca

Izračun za leto: povprečje let 2010–2013

Vir podatkov: Določitev koeficientov …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.
Z vidika ekonomskega polja trajnosti je naraščanje bruto osnove za dohodnino na
prebivalca pozitivno, saj kaže na večjo finančno moč prebivalstva. Večja finančna moč se
lahko kaže v povečanem obsegu potovanj turističnega in rekreativnega vzgiba, kar ima
lahko negativne vplive na okolje. Prav tako je večja finančna moč povezana z večjo
potrošnjo.

Že hiter pogled na vrednosti BOD/P za alpske občine razkrije, da se najnižje vrednosti
nahajajo na območju Savinjske doline, saj je kar šest od sedmih občin s tega območja
uvrščenih prav na dno. Le občina Mozirje se uvršča okoli povprečja alpskih občin. Še
posebej negativno izstopata občini Luče in Solčava. Na drugi strani ima najvišjo vrednost
občina Žirovnica, ki ji sledijo Bled, Kamnik in Kranjska Gora. Nad povprečjem alpskega
sveta (7743 EUR na prebivalca) sta še Preddvor in Jezersko, prebivalci preostalih
šestnajstih občin pa imajo nižjo povprečno osnovo za dohodnino.
Slika 13: Bruto osnova za dohodnino na prebivalca za povprečje let 2010–2013 za izbrane
občine, alpske občine in Slovenijo (v EUR/prebivalca).
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Vir podatkov: Določitev koeficientov …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.
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4.1.2 Uspešnost gospodarstva
4.1.2.1 Bruto dodana vrednost na zaposlenega
Kazalec bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega (BDV/Z)
uporabljamo za izražanje ekonomske moči in uspešnosti gospodarstva. Kazalec
prikazuje razlike v učinkovitosti gospodarstva in tako razlikuje občine z uspešnimi
podjetji od tistih, ki se uvrščajo bolj med bivalne občine. Glede na velikost družb
izkazujejo najvišje vrednosti BDV velike družbe, izmed dejavnosti pa dejavnosti
zavarovanja in pokojninskih skladov, telekomunikacijske dejavnosti ter dejavnosti
oskrbe z električno energijo, plinom in paro (Kuclar Stiković, 2015). Višanje vrednosti
kazalca pomeni večjo uspešnost gospodarstva, kar je v ekonomskem smislu seveda
zaželeno. Kazalec je pomemben tudi zato, ker kaže na delež proizvodnje izdelkov visoke
tehnologije, hitrejše uvajanje novih, tehnološko zahtevnejših izdelkov ter povečanje
deleža prodaje na nove, zahtevnejše in donosnejše trge (Šušteršič, Rojec, Mrak, 2001).

Vir podatkov za izračun bruto dodane vrednosti so letna poročila gospodarskih družb,
skladov, zadrug in samostojnih podjetnikov, ki jih zbira Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES). V grobem je izračun tak, da od prihodkov iz
poslovanja odštejemo stroške blaga, materiala in storitev ter druge poslovne odhodke
(Metodološka pojasnila, 2016a). Število zaposlenih predstavlja vsoto povprečnega
števila zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju. Bruto dodana
vrednost na zaposlenega predstavlja količnik vsote bruto dodane vrednosti in vsote
števila zaposlenih.
Vir uporabljenih podatkov je Ministrstvo za finance, ki pripravlja izračun koeficienta
razvitosti občin (Določitev …, 2016). Podobno kot pri kazalcu bruto osnove za
dohodnino se tudi tukaj uporabljajo povprečja več let (2009–2011, 2010–2013, 2011–
2014). To lahko zagotovo štejemo za slabost, vendar se moramo ob odsotnosti drugih
podatkov in virov zadovoljiti s tem, saj gre za zelo pomemben kazalec.
Preglednica 6: Izračun kazalca bruto dodana vrednost na zaposlenega.

Izračun*:

∑𝑛1 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡
𝐵𝐷𝑉/𝑍 =
𝑛

BDV/Z - bruto dodana vrednost na zaposlenega
n – število zaposlenih

*Podatki so bili prevzeti, lasten izračun le za alpske občine.
Enota: EUR/zaposlenega

Izračun za leto: obdobje 2011–2014

Vir podatkov: Določitev koeficientov …, 2016; Delovno aktivno …, 2016c.
Pri višini bruto dodane vrednosti na zaposlenega od večine občin močno pozitivno
odstopajo občine Črna na Koroškem, Nazarje, Mežica, Ljubno in Žirovnica. Dobro
pojasnljiv je vzrok za visoko vrednost občine Nazarje. To je podjetje BSH Hišni aparati,
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d. o. o., katerega povprečen BDV/Z v obravnavanem obdobju 2011–2014 je 58.800 EUR,
hkrati pa zaposluje kar okoli dve tretjini od 1800 zaposlenih v občini Nazarje (Letno
poročilo 2014, 2014). Omenjene občine poskrbijo tudi za višjo povprečno BDV, ki znaša
35.830 EUR, kar pa je še vedno nekoliko nižje kot vrednost za Slovenijo (39.463 EUR).
Modus pri alpskih občinah se sicer nahaja pri vrednosti okoli 32.000 EUR na
zaposlenega. Negativno odstopajo občine Gornji Grad, Mozirje, Jezersko in Bohinj.
Vzroke za to gre iskati v bolj izrazitem ukvarjanju z dejavnostmi, ki ne izkazujejo tako
visoke bruto dodane vrednosti (kmetijstvo, gozdarstvo, gostinstvo …) in tudi v manjših
podjetjih, ki imajo nižjo bruto dodano vrednost (Kuclar Stiković, 2015). Povprečno
število zaposlenih na podjetje je bilo v teh občinah 2,4, kar je manj kot povprečje ostalih
občin, ki znaša 3,4 (Podjetja po občinah …, 2016).
Slika 14: Bruto dodana vrednost na zaposlenega v obdobju 2011–2014 za izbrane občine,
alpske občine in Slovenijo (v EUR/zaposlenega).
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Vir podatkov: Določitev koeficientov …, 2016; Delovno aktivno …, 2016c.

4.1.3 Zadolženost občin
4.1.3.1 Dolg občin na prebivalca
Kazalec dolg občin na prebivalca nam kaže finančno obremenjenost občine zaradi dolga.
Ker je absolutni dolg močno odvisen od velikosti občine, smo ga primerjali s številom
prebivalcev, saj je slednje, časovno, razmeroma stabilno. Dolg občin se skozi leta zelo
hitro spreminja, zato smo izračunali povprečen dolg v petletnem obdobju 2010–2014.
Na ta način zakrijemo letne spremembe, hkrati pa se obdobje dokaj dobro sklada s
štiriletnim mandatom županov, ki je trajal od konca leta 2010 do konca leta 2014.

Podatke o dolgu občin smo pridobili s spletne strani Ministrstva za finance, in sicer iz
Poročila o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin za
leto 2014 (Poročilo o stanju …, 2016). Podatke o skupnem dolgu na ravni občin smo
primerjali s številom prebivalcev po občinah. Kazalec je preprost in zgovoren. Z nekaj
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poenostavljanja lahko rečemo, da je vsak prebivalec občine zadolžen za določeno
vrednost. V praksi pa se zadolženost odraža v manjših možnostih za vlaganje v
infrastrukturo in ostale investicije, saj morajo občine del proračuna nameniti za
odplačilo dolga. Tako občinski dolg manjša možnosti za trajnostni razvoj občine. Za
podrobnejše analize stanja dolga bi bilo treba analizirati strukturo dolga, trend
odplačevanja in primerjati stroške za odplačilo dolga s prihodki oziroma proračunom
občine (Kako težko …, 2015).
Preglednica 7: Izračun kazalca dolg občine na prebivalca.

Izračun:
𝑑𝑜𝑙𝑔 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 =
Enota: EUR/prebivalca

𝑑𝑜𝑙𝑔 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣 𝑣 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑖

Izračun za leto: obdobje 2010–2014

Vir podatkov: Poročilo o stanju …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.
Preračunan povprečen dolg prebivalca alpskega sveta je za obdobje 2010–2014 znašal
175 EUR, skupen dolg alpskih občin v tem obdobju pa je znašal dobrih 24 milijonov
evrov. Največ k skupnemu dolgu so, razumljivo, prispevale večje občine (Tržič 5,6
milijona EUR, Jesenice 3,9 milijona EUR, Mozirje 2,8 milijona EUR ter Črna, Kamnik in
Preddvor z dolgom nad milijon EUR). Izmed večjih občin pozitivno odstopa občina
Tolmin, ki je ena izmed petih občin, ki v tem obdobju sploh niso bile zadolžene. Poleg nje
so to še Jezersko, Kranjska Gora, Ljubno in Luče. V dolgu na prebivalca pa zelo negativno
izstopa občina Solčava, kjer je vsak prebivalec navidezno zadolžen kar za 1425 EUR, kar
je dvakrat več od občine Mozirje in skoraj 900 EUR več od Črne na Koroškem.
Slika 15: Dolg občine na prebivalca v obdobju 2010–2014 za izbrane občine, alpske občine
in Slovenijo (v EUR/prebivalca).
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Vir podatkov: Poročilo o stanju …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.
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Zaradi nepravilnosti pri zadolževanju je bila občina Solčava tudi predmet raziskave
računskega sodišča (Revizijsko poročilo …, 2016), vendar so bile nepravilnosti med
postopkom odpravljene. Občina se je zadolžila za gradnjo osnovne šole in turistične
infrastrukture, s čimer je po mnenju županje realno povečala svoje premoženje (Občini
Solčava …, 2016). Dejansko lahko rečemo, da gre za razmeroma nujni investiciji, ki pa se
v tako majhni občini z omejenim proračunom hitro odrazita v velikem relativnem dolgu.
To je sicer eden izmed kazalcev, kjer alpske občine izkazujejo boljše stanje v primerjavi s
slovenskim povprečjem, ki je 315 EUR dolga na prebivalca občine.
4.1.4 Priložnost za zaposlitev

Dva izmed pomembnejših ekonomskih kazalcev sta indeks delovne migracije in stopnja
registrirane brezposelnosti. Prvi nam pove, kako je določeno območje (občina) zanimivo
za zaposlitev oziroma kakšno je razmerje med številom prebivalcev in številom delovnih
mest. Vendar višek delovnih mest še ne pomeni, da v občini ni brezposelnih. Zato
uporabljamo tudi kazalec stopnja registrirane brezposelnosti, ki ga lahko uvrščamo tako
med ekonomske kot tudi socialne kazalce, saj brezposelnost vpliva na ekonomsko stanje
in življenjske razmere brezposelnih.
4.1.4.1 Indeks delovne migracije
Indeks delovne migracije (IDM) je razmerje med številom delovnih mest v občini
(delovno aktivno prebivalstvo po občini delovnega mesta) in številom delovno aktivnih
prebivalcev s prebivališčem v isti občini, pri čemer k delovno aktivnemu prebivalstvu ne
prištevamo kmetov (Brnot, 2015). Indeks tako meri delovne migracije med
posameznimi občinami, ne upošteva pa notranjih delovnih migracij v izbrani občini.
Hkrati nam kaže na razpoložljivost delovnih mest v občini oziroma na presežek ali
primanjkljaj delovnih mest v primerjavi z delovno aktivnim prebivalstvom.

Višji indeks pomeni večjo razpoložljivost delovnih mest v občini, kar je z vidika
razvitosti občine zaželeno. Vrednost indeksa nad 100 bi v teoriji lahko pomenila, da
imajo vsi prebivalci občine tudi delovno mesto, kar pa seveda ne drži. Občine s
presežkom delovnih mest (IDM je večji od 100) imenujemo delovne občine, tiste s
primanjkljajem delovnih mest (IDM je manjši od 100) pa bivalne občine.
Preglednica 8: Izračun kazalca indeks delovne migracije.

Izračun:
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑛𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒 =

DAP – delovno aktivno prebivalstvo
Enota: indeks

š𝑡. 𝐷𝐴𝑃 𝑝𝑜 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎
× 100
š𝑡. 𝐷𝐴𝑃 𝑝𝑜 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖šč𝑎

Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Delovno aktivno …, 2016a; Delovno aktivno …, 2016b.
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Pri indeksu delovne migracije močno odstopa občina Nazarje, v kateri je zaposlenih
skoraj dvakrat toliko ljudi, kot je delovno aktivnih prebivalcev občine. Kot smo že
omenili (Poglavje 4.1.2.1), je to zasluga podjetja BSH Hišni aparati, d. o. o., ki zaposluje
kar 67 % vseh zaposlenih v občini oziroma skoraj 200 ljudi več, kot je delovno aktivnih
prebivalcev občine. Nazarje so tudi edina občina, ki se po klasifikaciji SURS (Brnot,
2015) uvršča med izrazito delovno aktivne občine. Med zmerno delovne pa se uvrščata
še Ljubno in Mežica, slednja ima poleg Nazarij edina višek delovnih mest v primerjavi z
delovno aktivnim prebivalstvom. Preostale občine sodijo med bivalne, pri čemer se jih
kar šest (Jezersko, Žirovnica, Gorje, Gornji Grad, Preddvor, Tržič) uvršča med pretežno
bivalne občine.
Slika 16: Indeks delovne migracije v letu 2014 za izbrane občine, alpske občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Delovno aktivno …, 2016a; Delovno aktivno …, 2016b.
4.1.4.2 Stopnja registrirane brezposelnosti
Stopnja registrirane brezposelnosti (SRB) je delež registriranih brezposelnih oseb med
aktivnim prebivalstvom. Prikazana je glede na stalno prebivališče aktivnih prebivalcev
in registriranih brezposelnih oseb (Stopnja registrirane brezposelnosti, 2016). Za
registrirano brezposelne osebe se štejejo osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za
zaposlovanje, aktivno iščejo zaposlitev in so pripravljene sprejeti primerno ponujeno
zaposlitev (Metodološka pojasnila, 2016b). Podatke o registrirani brezposelnosti zbira
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Registrirana brezposelnost, 2016; Stopnja
registrirane brezposelnosti, 2016). Na voljo so mesečni podatki, ki se jih v letne pretvori
z izračunom povprečja (Delovno aktivno ..., 2016d). Višja brezposelnost pomeni, da je
večji delež prebivalstva brez stalnih stabilnih prihodkov, ki omogočajo normalno
življenje. To se lahko odraža v revščini, pomanjkanju, pa tudi v socialni izključenosti.
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Preglednica 9: Izračun kazalca stopnja registrirane brezposelnosti.
Izračun*:

š𝑡. 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑜𝑠𝑒𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑠𝑒𝑏
š𝑡. 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣
aktivno prebivalstvo – delovno aktivne osebe in registrirane brezposelne osebe
𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑟𝑎𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑜𝑠𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =

*Podatki so bili prevzeti, lasten izračun le za alpske občine.
Enota: odstotki (%)

Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Delovno aktivno …, 2016d; Registrirana brezposelnost, 2016.
Kazalec se velikokrat uporablja kot kazalec socialne ogroženosti, tokrat pa ga, zaradi
tematske povezanosti z indeksom delovne migracije, uporabljamo med ekonomskimi
kazalci. Med socialne pa kazalec brezposelnosti uvrščamo v dveh drugačnih preračunih,
ki se nanašata na ožji socialni skupini.

Brezposelnost v alpskem svetu je v povprečju za dobri dve odstotni točki nižja kot v
Sloveniji. Nad slovenskim povprečjem so zgolj nekatere občine iz Savinjske doline: Luče,
Solčava, Rečica ob Savinji in Nazarje. Predvsem pri slednji je visoka brezposelnost
zanimiva, glede na to, da je v občini delovnih mest skoraj dvakrat toliko, kot je delovno
aktivnih prebivalcev. Seveda pa večino teh delovnih mest nudi dokaj specializirano
podjetje, ki ne more omogočati zaposlitve vsem profilom iskalcev. Nizko brezposelnost
izkazujejo občine Preddvor, Jezersko, Bohinj in Žirovnica.
Slika 17: Stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2014 za izbrane občine, alpske občine
in Slovenijo (v %).
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Vir podatkov: Delovno aktivno …, 2016d; Registrirana brezposelnost, 2016.
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4.2 Socialni kazalci
Socialna varnost in pravičnost sodita med temeljne vidike trajnostnega razvoja, saj je
treba vsem prebivalcem zagotavljati kakovostne pogoje za življenje, zdravstveno oskrbo,
izobraževanje in delo. Pomen socialnih kazalcev se je povečal v 60. letih 20. stoletja,
hkrati s povečanim zanimanjem za človeka in željo po merjenju zdravja, razdelitve
dohodka, bivanja in nekaterih drugih vidikov življenja. Če so na začetku vrednotili
predvsem materialno blaginjo, so s časom začeli dajati vse večjo težo kakovosti življenja
(Vintar, 2003).

Nabor socialnih kazalcev sestavlja 12 kazalcev, razvrščenih v 6 tem. Zastopane so
značilnosti prebivalstva, kot so gibanje števila in starost, zdravje ter izobrazba.
Obravnavamo tudi bivalne pogoje, dodatno pa izpostavljamo neenakosti med spoloma in
ranljive skupine.
Preglednica 10: Izbor in struktura socialnih kazalcev.

S1 prebivalstvo
S1.1 gibanje prebivalstva
S1.2 indeks staranja
S2 zdravje
S2.1 prezgodnja umrljivost
S2.2 dostopnost zdravstvenih storitev
S2.3 poraba antidepresivov na prebivalca
S3 izobrazba
S3.1 delež prebivalcev z visoko ali višjo izobrazbo
S4 bivalni pogoji
S4.1 uporabna stanovanjska površina na prebivalca
S5 neenakost
S5.1 razlike med spoloma v višini pokojnin
S5.1 razlike med spoloma v stopnji registrirane brezposelnosti
S6 ranljive skupine
S6.1 prejemniki denarne socialne pomoči
S6.2 povprečna višina pokojnin
S6.3 stopnja registrirane brezposelnosti mladih
4.2.1 Prebivalstvo
Na območju celotnih Alp (Alpske konvencije) se odvijajo različni demografski procesi.
Na eni strani prihaja do zgoščevanja prebivalcev v okolici večjih mest in gospodarsko
razvitejših območij (npr. Innsbruck, Salzburg, Bolzano/Bozen, Trento, Grenoble,
Chambery …). Nasprotno pa v številnih bolj notranjih in višjih predelih Alp število
prebivalcev stagnira ali upada. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer prihaja v območju na
robu Alpske konvencije do naraščanja, v občinah, ki na območju Alpske konvencije ležijo
v celoti, pa do upadanja prebivalstva (Demografske spremembe …, 2015; WebGIS Alpine
Convention, 2016).
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Stabilno prebivalstvo je osnova za razvoj nekega območja. Za njegovo vrednotenje smo
izbrali kazalec gibanja prebivalstva. Namenoma nismo uporabili kazalca gostote
prebivalstva, saj je močno povezan z velikostjo občin oziroma z višinsko pasovitostjo
občine. Tako lahko zelo velik del občine predstavlja praktično neposeljen, višji svet, ki
močno vpliva na končno oceno gostote prebivalstva. Na drugi strani pa so lahko doline v
isti občini zelo gosto naseljene. Starostno strukturo prebivalstva smo preverjali z
indeksom staranja.
4.2.1.1 Gibanje prebivalstva
Za gibanje prebivalstva se pogosto uporablja tudi izraz skupni prirast, ki je seštevek
naravnega in selitvenega prirasta. Vendar izraz nakazuje povečevanje števila
prebivalcev, kar pogosto ni res. Pri vrednotenju trajnosti se višja rast prebivalstva
pogosto šteje kot negativna, saj predstavlja dodatne pritiske na že prenaseljena območja.
Kot taka predstavlja grožnjo trajnostnemu razvoju, predvsem v povezavi z revščino in
omejenimi naravnimi viri (voda, hrana) ter netrajnostnimi vzorci proizvodnje in
potrošnje (Indicators …, 2001, str. 118). Interpretacija kazalca v našem primeru je torej
ravno nasprotna od interpretacije v globalnem merilu. Gospodarsko razvite družbe se
namreč v zadnjih desetletjih po večini soočajo z upadanjem prebivalstva, pri čemer
alpski svet ni izjema (Demografske spremembe …, 2015).
V trenutnih demografskih razmerah lahko govorimo, da je višji prirast prebivalstva v
alpskih občinah boljši, saj so te občine po večini redko poseljene. To pomeni, da več
prebivalcev ne bi pomembno poslabšalo ekonomskih, socialnih in okoljskih razmer na
območju. Ravno nasprotno, v luči pretežnega upadanja prebivalstva v večjem delu Alp v
zadnjih desetletjih (WebGIS Alpine Convention, 2016) je preprečitev tega trenda ključna
pri ohranjanju kulturne pokrajine in možnosti razvoja alpskega sveta. Upadanje
prebivalstva nam posredno sporoča tudi neatraktivnost območja za delo in bivanje
(Vintar, 2003).
Pri izračunu smo želeli uporabiti desetletno obdobje med 2004 in 2014, vendar je v
začetku leta 2008 prišlo do spremembe v statistični definiciji prebivalstva, zaradi česar
podatki pred in po spremembi niso neposredno primerljivi (Razpotnik, 2016). Ker je to
nakazala tudi analiza podatkov, smo se odločili za sedemletno obdobje od leta 2008
(1. 7.) do 2015 (1. 7.), s čimer smo zagotovili točnost dobljenih rezultatov.
Preglednica 11: Izračun kazalca gibanje prebivalstva.
Izračun:
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑔𝑖𝑏𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑣𝑎 =

š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑎 2015
× 100
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣 𝑙𝑒𝑡𝑎 2008

Za število prebivalcev sta bila uporabljena datuma 1. 7. 2008 in 1. 7. 2015.
Enota: indeks

Izračun za leto: obdobje 2008–2015

Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016.
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Alpske občine večinoma izkazujejo negativno gibanje prebivalstva. Le v štirih občinah je
v obravnavanem obdobju število prebivalcev naraslo, največ v občini Rečica ob Savinji
(vrednost indeksa 103,2) V preostalih občinah je število prebivalcev upadlo. Pri tem je
posebej treba omeniti občine Črna na Koroškem Luče in Jezersko, kjer je upad največji,
vrednosti indeksa pa med 90,6 in 94,3. Skupno je število prebivalcev v Alpah v
obravnavanem obdobju upadlo za 1689. Poglaviten razlog za to je odseljevanje
prebivalstva v druge slovenske občine, kamor se je odselilo skoraj 2400 prebivalcev.
Naravno gibanje prebivalstva na drugi strani pa je pozitivno (Skupni prirast
prebivalstva, 2016).
Slika 18: Gibanje prebivalstva v obdobju 2008–2015 v izbranih občinah, alpskih občinah in
Sloveniji.
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Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016.
4.2.1.2 Indeks staranja
Poleg gibanja prebivalstva nas je zanimalo še staranje prebivalstva oziroma starostna
struktura, ki smo jo ugotavljali z indeksom staranja. Slednji dobro prikazuje starostno
strukturo prebivalstva tako, da primerja število starejših od 65 let in mladih do 15. leta
starosti (Razpotnik, 2016). Kazalec je eden ključnih za spremljanje starostne strukture
prebivalstva, ki je zelo pomembna za prihodnost družbe. Zaželeno je, da je starostna
struktura čim bolj uravnotežena, kar zagotavlja vitalnost družbe in omogoča trajnosten
razvoj. Staranje prebivalstva ima velik vpliv na finančno stabilnost in kakovost javnega
zdravstva in pokojninskih sistemov. Izdatki za pokojnine in zdravstvo so, zaradi
podaljševanja pričakovane življenjske dobe in višjega deleža starejšega prebivalstva, vse
višji. Prav tako lahko pride do znižanja investicij v gospodarstvu, kot posledica nižjega
agregatnega varčevanja (Progar, 2004).
Z indeksom staranja izračunavamo razmerje med prebivalstvom, starim 65 let in več, ter
mladimi do 15. leta starosti. Vrednost indeksa 100 pomeni, da je število starejših in
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mlajših enako. Vertot (2009, str. 115) navaja, da je normalni indeks starosti med 40 in
50. Temu lahko deloma oporekamo, saj se življenjska doba prebivalstva neprestano
podaljšuje, čemur se mora prilagajati tudi razlaga indeksa. Dejstvo pa je, da nižji indeks
pomeni ugodnejšo starostno strukturo. V kolikor med sabo primerjamo države na
globalnem nivoju, pa je lahko višji indeks staranja znak boljšega zdravstvenega sistema
in ga v takem primeru težje obravnavamo kot negativnega. V našem primeru
vrednotenja alpskega sveta pa uporabljamo indeks staranja kot kazalec, ki nam
prikazuje starostno strukturo prebivalstva, pri čemer vztrajno večanje deleža starejših
dojemamo kot grožnjo razvoju alpskega sveta.
Preglednica 12: Izračun kazalca indeks staranja.
Izračun:
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 =
Enota: indeks

𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑣𝑜, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑜 65 𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑛 𝑣𝑒č
× 100
𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑣𝑜, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑜 𝑜𝑑 0 𝑑𝑜 15 𝑙𝑒𝑡
Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016.

Le občina Kamnik ima vrednost indeksa pod 100, kar pomeni, da je prebivalcev, mlajših
od 15 let, več kot pa starejših od 65 let. Razlog za to je predvsem visok naravni prirast.
Blizu vrednosti indeksa 100 je še občina Mozirje, večina občin pa ima indeks od 120 do
130. Zelo visok indeks imata občini Kranjska Gora (194,6) in Bovec (190,1). V obeh
omenjenih občinah je prebivalstvo tudi najstarejše (povprečna starost 46,6 in 46,4 leta)
(Prebivalstvo izbrani kazalniki …, 2016). V Kamniku pa so v povprečju 6 let mlajši in tudi
2 leti pod slovenskim povprečjem (42,3 leta).
Slika 19: Indeks staranja v letu 2014 za izbrane občine, alpske občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016.
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4.2.2 Zdravje
Svetovna zdravstvena organizacija je z zdravstveno strategijo Zdravje 2020 (2014)
opredelila ambiciozno vizijo o razvoju dostopnega in kakovostnega zdravstva za vse
prebivalce. Zdravje pa opredeljuje kot eno ključnih področij za gospodarski in družbeni
razvoj držav. Med šest glavnih ciljev strategije (Zdravje 2020, 2014, str. 6) se uvrščata
tudi zmanjšanje prezgodnje umrljivosti in zagotavljanje univerzalne dostopnosti
zdravstvenih storitev. V našem vrednotenju kazalcema prezgodnje umrljivosti in
dostopnosti zdravstvenih storitev dodajamo še porabo antidepresivov, ki se navezuje na
področje duševnega zdravja prebivalcev.
4.2.2.1 Prezgodnja umrljivost
S kazalcem prezgodnja umrljivost prikazujemo umrljivost pred 65. letom starosti.
Pomembna je, ker je velikokrat povezana z nezdravim in tveganim življenjskim slogom.
Med najpogostejšimi vzroki prezgodnjih smrti so rakave bolezni, bolezni srca in ožilja
ter zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti (nezgode). Prezgodnjo umrljivost se tako
pogosto povezuje tudi s kajenjem in uživanjem alkoholnih pijač ter dosegom ukrepov
zdravstvenega varstva (Priloge k resoluciji …, 2008, str. 6). Kazalec je pomemben zato,
ker smrt aktivnih prebivalcev zmanjšuje materialne in druge prispevke h koristim in
vrednotam lastne in prihodnjih generacij (ibid., str. 7). Zmanjšanje prezgodnje
umrljivosti je tudi eden izmed krovnih ciljev Resolucije o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2016–2025 (Resolucija o nacionalnem …, 2016).
Preglednica 13: Izračun kazalca prezgodnja umrljivost.
Izračun:
𝑝𝑟𝑒𝑧𝑔𝑜𝑑𝑛𝑗𝑎 𝑢𝑚𝑟𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡 =
Enota: promili (‰)

𝑢𝑚𝑟𝑙𝑖, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑗 𝑘𝑜𝑡 65 𝑙𝑒𝑡
× 1000
𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑠𝑡𝑣𝑜, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑗 𝑘𝑜𝑡 65 𝑙𝑒𝑡
Izračun za leto: obdobje 2010–2014

Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016; Umrli …, 2016.

Vsem izračunom prezgodnje umrljivosti je skupen števec (prezgodaj umrli), razlikujejo
pa se v imenovalcu. SURS (Šter, 2015) obravnava prezgodnjo umrljivost kot delež
umrlih, ki so bili ob smrti stari manj kot 65 let (umrli stari manj kot 65 let/vsi umrli).
Slabost tega je, da je lahko ob istem deležu prezgodaj umrlih skupna umrljivost zelo
različna, kar pomeni, da bi kazalec morali dopolnjevati s kazalcem število umrlih na
1000 prebivalcev. Prav tako je njegova vsebinska interpretacija nekoliko zahtevnejša.
Drug način izračuna je, da število prezgodaj umrlih primerjamo s številom vseh
prebivalcev, s čimer dobimo podatke o prezgodaj umrlih na 1000 prebivalcev (Občine
dolgega življenja, 2015). Mi pa smo se odločili za kazalec, ki ga uporablja Nacionalni
inštitut za javno zdravje (Zdravstveni …, 2005; Zdravstveni …, 2013), ki število
prezgodaj umrlih primerja samo s številom prebivalcev, mlajših od 65 let. To je namreč
dogovorno določena starostna meja za prezgodnjo smrt (Zdravstveni …, 2005, str 644).
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Kazalec prikažemo kot število prezgodaj umrlih na 1000 prebivalcev občine. Ker je
število prezgodnjih smrti v majhnih občinah zelo nizko, smo se odločili, da pri računanju
upoštevamo povprečje v obdobju 2010–2014.

Prezgodnja umrljivost kaže na slabšo kakovost življenja prebivalcev, hkrati pa zmanjšuje
materialne in druge prispevke k družbi. Zaradi naštetega ima negativen učinek na
trajnostni razvoj.

Izmed vseh občin močno izstopa občina Gornji Grad, katere vrednost (4,32) je za dobrih
40 % višja od vrednosti za Jezersko (3,01). Najnižja stopnja prezgodnje umrljivosti pa je
v občinah Rečica ob Savinji (1,37) in Bovec (1,51). Vrednost nižjo od 2 umrlih na 1000
prebivalcev imajo še občine Bled, Solčava, Kamnik in Žirovnica. Prezgodnja umrljivost v
izbranih občinah je malenkost višja od slovenskega povprečja.
Slika 20: Število prezgodaj umrlih na 1000 prebivalcev, mlajših od 65 let, v obdobju 2010–
2014 za izbrane občine, alpske občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016; Umrli …, 2016.
4.2.2.2 Dostopnost zdravstvenih storitev
Dostop do osnovne zdravstvene oskrbe je zagotovo zelo pomemben dejavnik
zdravstvenega varstva in kot tak vključen tudi v Resolucijo o nacionalnem programu
zdravstvenega varstva (ReNPZV16–25, 2016). Vzroki za razlike v dostopnosti
zdravstvenih storitev so lahko finančne, starostne, spolne in prostorske narave. Zadnjo
vrednotimo s številom zdravnikov na 1000 prebivalcev po občinah. Seveda ima kazalec
pomanjkljivosti, saj lahko iz majhne občine hitro pridemo do zdravnika v sosednji
občini. Po drugi strani pa je pot do zdravnika iz odročnega naselja v veliki občini lahko
precej daljša. Bolj natančne rezultate bi torej dala podrobna analiza oddaljenosti
prebivalcev do najbližjega zdravnika, ki pa presega vsebinsko zasnovo naloge in otežuje
morebitne (mednarodne) primerjave. Pomen kazalca krepi dejstvo, da je v občinah z
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zdravnikom običajno prisoten tudi zobozdravnik (175 občin) in se nahaja lekarna (163
občin) (Kratke in dolge …, 2015).
Preglednica 14: Izračun kazalca dostopnost zdravstvenih storitev.

Izračun*:
𝑑𝑜𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑠𝑡𝑣𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑣 =

š𝑡. 𝑠𝑝𝑙𝑜š𝑛𝑖ℎ 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣
× 1000
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣

*Podatki so bili prevzeti, lasten izračun le za alpske občine.
Enota: št. zdravnikov na 1000 prebivalcev

Izračun za leto: 2013

Vir podatkov: Kratke in dolge poti do zdravnika, 2015.

Prisotnost zdravnika v občini je torej pomembna zaradi lažje in hitrejše dostopnosti
zdravstvenih storitev. Še posebej je to pomembno pri manj mobilnem prebivalstvu, ki
težje opravlja daljše poti do večjih centrov. Višje vrednosti kazalca torej vrednotimo kot
pozitiven prispevek k socialnemu polju trajnosti.
Slika 21: Število zdravnikov na 1000 prebivalcev v letu 2013 za izbrane občine, alpske
občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Kratke in dolge poti do zdravnika, 2015.
V Sloveniji je bilo leta 2014 po podatkih NIJZ (Kratke in dolge …, 2015) v 180 občinah
1893 zdravnikov splošne medicine. V 32 občinah (7 %) pa ambulante splošne medicine
nimajo, tako da morajo prebivalci po medicinsko pomoč v sosednjo občino. V alpskem
svetu so take občine 4, kar pomeni 18 % občin. Take občine so Gorje, Jezersko, Rečica ob
Savinji in Solčava. Pri občini Gorje je verjetno temu tako zaradi bližine Bleda, preostale
občine pa so po številu prebivalcev zelo majhne. To še posebej velja za Solčavo in
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Jezersko, kjer je bistveno manj kot 1000 prebivalcev. Sicer je v alpskem svetu v
povprečju 1 splošni zdravnik na 1220 prebivalcev, v Sloveniji pa 1 zdravnik na 1087
prebivalcev. Precej nad povprečjem so občine Nazarje, Bled in Bovec. Vzroke za visoko
vrednost pri občini Nazarje bi lahko iskali v nizkih vrednostih pri okoliških občinah
(Rečica ob Savinji, Mozirje, Ljubno). Tudi pri občini Bled lahko sklepamo podobno v
povezavi z občino Gorje, kjer splošnega zdravnika nimajo.
4.2.2.3 Poraba antidepresivov na prebivalca

Antidepresivi so skupina zdravil 1 z ugodnim delovanjem na simptome depresije
(izboljšanje razpoloženja in voljno-nagonskih funkcij, uravnoteženje spanja, apetita in
vegetativnih funkcij, zmanjšanje tesnobe in strahu …). Uporabljajo se za zdravljenje
depresije in drugih motenj s podobnimi simptomi (Hostnik, 2009, str. 1). Duševne
bolezni pomenijo veliko obremenitev gospodarstva, pokojninsko-invalidskega sistema
in socialnega varstva. V državah Evropske unije za obravnavo pacientov z duševnimi
boleznimi namenimo 3–4 odstotke bruto domačega proizvoda. Vplivajo tudi na
zmanjšanje produktivnosti zaradi odsotnosti z dela, nezmožnosti za delo in zgodnjega
upokojevanja. Podatki kažejo, da se je med letoma 2002 in 2008 poraba antidepresivov
podvojila (ReNPZV16–25, 2016), med letoma 2001 in 2015 pa povečala za 356 %.
Poraba je visoka predvsem v vzhodnem delu Slovenije, kjer je vzrok običajno v socialnih
stiskah (Zupančič Grašič, 2015). Poraba antidepresivov nam tako dokaj učinkovito kaže
psihično stanje prebivalstva. Vzroki za slabo zdravstveno stanje so lahko različni,
pogosto pa so povezani s socialnimi stiskami ter stresnim načinom življenja. Kazalec
izraža definirane dnevne odmerke1 na 1000 prebivalcev. Poraba antidepresivov kaže na
stopnjo obolevnosti duševnih bolezni in posredno opozarja na težko merljive vidike
kakovosti življenja, kot so sreča, (ne)mir, zadovoljstvo, stres … Višjo porabo tovrstnih
zdravil obravnavamo kot negativno.
Preglednica 15: Izračun kazalca poraba antidepresivov na prebivalca.

Izračun*:
𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜𝑣 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 =

DDO - definiran dnevni odmerek

š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑝𝑖𝑠𝑎𝑛𝑖ℎ 𝐷𝐷𝑂
× 1000
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣

*Podatki so bili prevzeti, lasten izračun le za alpske občine.
Enota: št. DDO na 1000 prebivalcev

Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Zdravje – poraba zdravil, 2016.

Najnižja poraba antidepresivov je v občinah Žirovnica (44,2) in Kobarid (51,4). To sta
tudi edini občini pod slovenskim povprečjem, ki znaša 57,2 dnevnega odmerka na 1000

Anatomsko-terapevtsko-kemično (ATC) klasifikacijo so razvili norveški raziskovalci. Omogoča
klasifikacijo zdravil in enotno mersko enoto, imenovano definiran dnevni odmerek (Zgodovina …, 2016).
Antidepresivi imajo oznako N06A in se uvrščajo med zdravila z delovanjem na živčevje (N) in
psihoanaleptike (N06). Delijo se na 5 skupin: neselektivni zaviralci privzema monoaminov (N06AA),
selektivni zaviralci serotonina (N06AB), neselektivni zaviralci monoaminooksidaz (N06AF), zaviralci
mokoaminoksidaz (N06AG) in drugi antidepresivi (N06AX) (Hostnik, 2009; Antidepresivi, 2016).
1
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prebivalcev. Alpsko povprečje je od slovenskega višje za 16 %. Najvišja je poraba v
občini Nazarje (88,4), sledi ji občina Luče (82,4). Višja poraba antidepresivov kot v
Nazarjah je le še v Hrastniku. Regionalno pa je poraba najvišja v Zasavju in Halozah.
Slika 22: Poraba antidepresivov v letu 2014 za izbrane občine, alpske občine in Slovenijo (v
št. DDO/1000 prebivalcev).
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Vir podatkov: Zdravje – poraba zdravil, 2016.
4.2.3 Izobrazba
Eden ključnih dejavnikov razvite družbe je njena izobraženost. Nacionalni program
visokega šolstva 2011–2020 (2011) opredeljuje visoko šolstvo kot javno odgovornost.
Temeljni vlogi visokega šolstva pa naj bi bili osebni razvoj državljanov ter duhovni,
socialni, umetniški, kulturni in ekonomski razvoj skupnosti. Pomen visoke izobrazbe je
še posebej izrazit v razvitih gospodarstvih, kjer je kakovosten človeški kapital postal
temeljni razvojni dejavnik. Ohranjanje in razvoj sodobnega gospodarstva sta neločljivo
povezana s tehnološkim napredkom. Za uvajanje novih in zahtevnejših tehnologij pa je
potreben visoko izobražen kader (Fortuna, 2002). Kljub nekaterim težavam pri
zaposlovanju visoko izobraženih, predvsem mladih prebivalcev, je stopnja registrirane
brezposelnosti pri tej izobrazbeni strukturi še vedno najnižja (6,6 %). Pri prebivalcih s
srednješolsko izobrazbo je delež brezposelnih 10,8 %, pri tistih z nižjo ali srednjo
poklicno izobrazbo 15,9 % in pri tistih z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo kar 32,5 %
(Delovno aktivni …, 2016; Registrirana brezposelnost, 2016).
4.2.3.1 Delež prebivalcev z visoko ali višjo izobrazbo
Kot kazalec izobrazbene strukture uporabljamo delež prebivalcev (starih nad 15 let) z
visoko ali višjo izobrazbo. Višja vrednost kazalca nakazuje višjo izobraženost, kar seveda
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vrednotimo kot pozitivno. Pri izračunu upoštevamo vse prebivalce, stare nad 15 let.
Ločimo štiri glavne izobrazbene skupine: brez izobrazbe ali nepopolna osnovnošolska,
osnovnošolska, srednješolska ter višješolska in visokošolska. Za izračun kazalca je
pomemben delež zadnje skupine med prebivalstvom, starim nad 15 let.
Preglednica 16: Izračun kazalca delež prebivalcev z visoko ali višjo izobrazbo.
Izračun:
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣 𝑧 𝑉𝑉𝐼 =

VVI – visoka ali višja izobrazba
Enota: odstotki (%)

š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣 𝑧 𝑣𝑖𝑠𝑜𝑘𝑜 𝑎𝑙𝑖 𝑣𝑖š𝑗𝑜 𝑖𝑧𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑏𝑜
× 100
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖ℎ 15 𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑙𝑖 𝑣𝑒č
Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi in spolu, 2016.

Slika 23: Izobrazbena struktura v letu 2014 za izbrane občine, alpske občine in Slovenijo
(v %).
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Vir podatkov: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi in spolu, 2016.
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Vsak peti prebivalec Slovenije ima dokončano višjo ali visoko šolo. V alpskih občinah je
ta delež nekoliko nižji in znaša 17,9 %. Največ, več kot četrtina, je visoko izobraženih v
občinah Žirovnica in Bled. V teh dveh občinah je, skupaj s Kranjsko Goro, tudi najmanjši
delež prebivalstva z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (pod 20 %). Nasprotno od tega pa
je v Lučah in Črni na Koroškem več kot 10 % prebivalstva, ki nima dokončane osnovne
šole. Tudi zaradi tega sta občini na repu lestvice po deležu prebivalstva z visoko
izobrazbo. Prebivalcev brez osnovnošolske izobrazbe je v obeh občinah celo več kot
tistih z visokošolsko. Precej podpovprečen je tudi delež visoko izobraženih v Gornjem
Gradu in na Jesenicah.
4.2.4 Bivalni pogoji

Primerna bivališča za vse prebivalce so ena od pomembnih zahtev trajnostnega razvoja
(Indicators …, 2001, str. 35), ki se pogosto spremlja s kazalcem koristnih površin (v m2)
na prebivalca. Kazalec bi bilo smiselno dopolniti s podatki o kakovosti stanovanj (npr.
starost, opremljenost z infrastrukturo), ki pa za raven občin niso dostopni do te mere, da
bi omogočali zanesljivo analizo. Čeprav so bivalne razmere v Sloveniji precej drugačne
od tistih v državah v razvoju, so posledice slabših razmer zelo podobne: slabše
zdravstveno stanje, večje tveganje socialne izključenosti, nasilja …
4.2.4.1 Uporabna stanovanjska površina na prebivalca
Za vrednotenje bivalnih pogojev prebivalstva smo izbrali kazalec uporabna stanovanjska
površina v m2 na stanovalca. Uporabna površina je površina, ki je izmerjena znotraj
zunanjih sten (brez nebivalnih kleti, podstrešij in skupnih prostorov v večstanovanjskih
zgradbah). Uporabna stanovanjska površina je tako seštevek vseh sob, kuhinje in drugih
pomožnih prostorov (kopalnica, stranišče, predsoba). Površina teras, balkonov in garaž
se ne upošteva (Miklič, Dolenc, 2014). Pri našem izračunu smo povprečno uporabno
površino naseljenega stanovanja pomnožili s številom stanovanj in zmnožek delili s
številom prebivalcev tistega leta v občini. Kazalec tako zajema le površino stanovanj, ne
pa tudi njihove kakovosti, ki je prav tako zelo pomembna. V našem primeru večjo
površino stanovanj vrednotimo kot pozitivno, saj pomeni boljše bivalne pogoje. Hkrati
pa se moramo zavedati, da to pomeni tudi večje pritiske na prostor ter večjo porabo
materialov in energije.
Preglednica 17: Izračun kazalca uporabna stanovanjska površina na prebivalca.
Izračun:
uporabna stanovanjska površina na prebivalca =

𝑃𝑈𝑃 × š𝑡. 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛𝑗
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣

PUP – povprečna uporabna površina naseljenega stanovanja
Enota: m2/prebivalca

Izračun za leto: 2011

Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016; Stanovanjski standard …, 2016.
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Približno 27 m2 uporabne stanovanjske površine ima na voljo povprečen prebivalec
Slovenije. V alpskih občinah je ta površina za slab kvadratni meter večja, kar gre
predvsem na račun majhnega števila večjih naselij in nekaterih turističnih občin.
Najmanjše povprečne uporabne površine stanovanj so namreč v občinah z mestnimi
naselji, kot so Jesenice, Kamnik in Tržič. Med slednjimi je še občina Črna na Koroškem,
kjer je prostora bržkone manj zaradi rudarske preteklosti kraja in utesnjenosti v Zgornji
Mežiški dolini. Največje površine stanovanj pa izkazujejo občine, kjer je pomemben
turizem: Kranjska Gora, Solčava, Bled, Bovec, Kobarid in Bohinj.
Slika 24: Uporabna stanovanjska površina na prebivalca v letu 2011 za izbrane občine,
alpske občine in Slovenijo (v m2/prebivalca).
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Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016; Stanovanjski standard …, 2016.
4.2.5 Neenakost
Pomemben vidik trajnostnega razvoja je tudi odpravljanje neenakosti. Globalno gledano
pri tem mislimo predvsem na zmanjšanje ekonomskih in z njimi povezanih razlik med
gospodarsko razvitimi državami in državami v razvoju ter znotraj držav samih (Goal 10
…, 2016). Pogosto pa govorimo tudi o politični, etnični, spolni in starostni neenakosti, ki
so med seboj močno prepletene. Glede na razpoložljive podatke in razširjenost različnih
oblik neenakosti smo v našem delu želeli osvetliti neenakosti med spoloma. Spolna
neenakost je v modernih družbah še vedno težava, ki ji namenjamo malo pozornosti.
Zato je pomembno ugotoviti morebitne razlike med spoloma, njihove vzroke in slednje
skušati odpraviti. Za vrednotenje spolne neenakosti smo si izbrali dva kazalca, ki ju
obravnavamo v luči razlik med spoloma. V obeh primerih so, z vidika trajnostnega
razvoja, zaželene čim manjše razlike. Izjemoma štejemo razliko, ki gre v korist žensk, kot
pozitivno.
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4.2.5.1 Razlike med spoloma v višini pokojnin
Kazalec razlik med ženskimi in moškimi pokojninami smo uporabili namesto kazalca
razlik v povprečnih mesečnih plačah, ki so dostopne le za regionalno in državno raven.
Kazalec se sicer, preko izračuna pokojnin, posredno veže na višino plač upokojenih v
preteklosti, vendar so izračuni razmeroma kompleksni in se tudi spreminjajo (Starostna
pokojnina …, 2016). Izbran kazalec s svojim pomenom presega razlike med spoloma, saj
se neposredno nanaša tudi na ranljivo skupino starostnikov, ki jo podrobneje
obravnavamo v nadaljevanju. Višine pokojnin so namreč razmeroma nizke, kar starejše
ženske (manj moške) postavlja v težak finančni položaj. Še posebej to velja za ovdovele
ali samske ženske v enočlanskem gospodinjstvu. V letu 2014 je letni prag tveganja
revščine za enočlansko gospodinjstvo znašal 7146 EUR, kar je enako povprečnemu
mesečnemu netu dohodku 596 EUR (Kazalniki dohodka in revščine, 2015). Povprečne
pokojnine žensk so višje od tega praga samo v treh alpskih občinah (Žirovnica, Bled in
Kranjska Gora). Na drugi strani so povprečne moške pokojnine od meje 596 EUR nižje v
šestih občinah. Predvsem zaradi različne višine pokojnin je stopnja tveganja revščine pri
starejših ženskah tudi do dvakrat višja od moške (enočlansko gospodinjstvo, starost nad
65 let) (Vertot, 2010, str. 53).
Kazalec smo izračunali kot razmerje med povprečno višino moških pokojnin in
povprečno višino ženskih pokojnin. Vrednost indeksa 100 pomeni, da so moške in
ženske pokojnine enako visoke, pri vrednostih pod 100 so ženske pokojnine nižje, pri
vrednostih nad 100 pa višje. Razlika med vrednostjo indeksa in 100 predstavlja
omenjeno razliko v odstotkih.
Preglednica 18: Izračun kazalca razlike med spoloma v višini pokojnin.
Izračun:
𝑟𝑎𝑧𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑣 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗𝑛𝑖𝑛𝑎ℎ =
Enota: indeks

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 ž𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗𝑛𝑖𝑛 (𝑣 𝐸𝑈𝑅)
× 100
𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑜š𝑘𝑖ℎ 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗𝑛𝑖𝑛 (𝑣 𝐸𝑈𝑅)
Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Pokojnine …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.
Primerjava višine ženskih in moških pokojnin je pokazala, da so prve za dobrih 15 %
nižje od drugih. Močno negativno odstopa občina Jezersko, kjer so ženske pokojnine kar
za četrtino oziroma 194 EUR nižje od moških. Temu botrujejo presenetljivo visoke
moške pokojnine, ki na obravnavanem območju zaostajajo le za tistimi na Bledu. Morda
je razlog za to, da je precej moških delalo v Avstriji in ima zato nadpovprečno visoke
pokojnine, na kar pa trenutni podatki o delovnih mestih ne kažejo. Na pozitivni strani pa
je z vidika razlik v pokojninah občina Solčava, kjer je razlika le 41 EUR ali 8,5 odstotka.
Hkrati pa je treba povedati, da gre za občino, kjer so pokojnine močno pod povprečjem
alpskega sveta. Na ravni Slovenije so ženske pokojnine višje samo v občini Hodoš,
vendar so tam povprečne pokojnine izjemno nizke. Preostale alpske občine se v grobem
razporejajo v dva razreda. V šestih občinah so vrednosti indeksa med 78,5 in 80,0, v
dvanajstih pa med 83,2 in 86,7. Ugotovimo lahko tudi, da so najnižje ženske pokojnine
(Luče 417,8 EUR) skoraj polovico nižje od najvišjih moških (Bled 749,8 EUR).
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Slika 25: Razlike med moškimi in ženskimi pokojninami v letu 2014 za izbrane občine,
alpske občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Pokojnine …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.

4.2.5.2 Razlike med spoloma v stopnji registrirane brezposelnosti
Drug kazalec, s katerim vrednotimo neenakost med spoloma, je delež žensk med
registriranimi brezposelnimi osebami. Višji delež brezposelnih žensk (nad 50 %) kaže
na njihovo izključenost iz zaposlitve in posledično prikrajšanost za finančna sredstva za
življenje. Zato so dodatno izpostavljene grožnji revščine in socialni izključenosti.
Področje zaposlitve je eno izmed pomembnejših območij, kjer se kažejo neenakosti med
spoloma (Vintar, 2003). Smiselno bi ga sicer bilo dopolniti z razlikami v višini plač, s
katerimi pa žal ne razpolagamo. Manjše razlike kažejo na večjo uravnoteženost trga dela
in manjše razlike med spoloma.

Kazalec smo izračunali kot razmerje med stopnjo registrirane brezposelnosti žensk in
moških. Končna vrednost kazalca nam torej pove, koliko je brezposelnost žensk višja od
brezposelnosti moških. Vrednost indeksa 100 pomeni, da sta obe stopnji brezposelnosti
enaki, razlika od 100 pa kaže, za koliko indeksnih točk je ženska brezposelnost večja ali
manjša od moške.
Preglednica 19: Izračun kazalca razlike med spoloma v stopnji registrirane brezposelnosti.

Izračun:
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑜𝑠𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 ž𝑒𝑛𝑠𝑘 =
Enota: indeks

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑟𝑎𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑜𝑠𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 ž𝑒𝑛𝑠𝑘
× 100
𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑗𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑟𝑎𝑛𝑒 𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑜𝑠𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑚𝑜š𝑘𝑖ℎ
Izračun za leto: obdobje 2010–2014

Vir podatkov: Delovno aktivno …, 2016d.
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Tako na ravni Slovenije kot alpskih občin je stopnja brezposelnosti žensk za dobrih 12 %
višja od moških. Med obravnavanimi občinami je nižja pri petih občinah, med katerimi
izstopa Žirovnica, kjer je ženska brezposelnost od moške nižja za 17 %. Ravno nasprotno
stanje pa je v občinah Črna na Koroškem in Mežica, kjer je razlika v korist moških za kar
91 oziroma 92 indeksnih točk. Hkrati gre, skupaj z občinami Luče, Rečica ob Savinji in
Nazarje, za najvišjo stopnjo brezposelnosti žensk (med 13 in 16 %).
Slika 26: Brezposelnost žensk v obdobju 2010–2014 za izbrane občine, alpske občine in
Slovenijo.
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Vir podatkov: Delovno aktivno …, 2016d.
4.2.6 Ranljive skupine
Poseben poudarek smo želeli dati še socialno ranljivim skupinam, pri čemer imamo v
mislih predvsem osebe, izpostavljene revščini, starejše osebe in mlade. Za vrednotenje
smo izbrali tri kazalce, po enega za vsako omenjeno skupino.
4.2.6.1 Prejemniki denarne socialne pomoči
Denarna socialna pomoč (DSP) so sredstva, namenjena za zadovoljevanje minimalnih
življenjskih potreb. Dodeljena so v višini, ki omogoča preživetje. Slednje je omogočeno,
če so upravičencu, po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost,
zagotovljeni dohodki v višini minimalnega dohodka, določenega z Zakonom o socialnem
varstvu. Do DSP so upravičeni tisti, ki zase in za svoje družinske člane ne morejo
zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere niso mogli
oziroma ne morejo vplivati (Denarna socialna pomoč, 2016). Zakon o socialnem varstvu
(2007) loči štiri vrste DSP:
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DSP – za obdobje, se dodeli za določen čas glede na okoliščine;
DSP – trajna, se dodeli starejšim nad 60 let in tistim, ki so nezmožni za delo in brez
vsakršnih dohodkov;
izredna DSP – za obdobje, se dodeli v izrednih okoliščinah, tudi če upravičenec
presega cenzus za dodelitev DSP;
izredna DSP – enkratna, se podeli v enkratnem znesku zaradi trenutne materialne
ogroženosti.

Vir podatkov je informacijski sistem Centrov za socialno delo (IS CSD), ki je bil razvit leta
2001 za takratno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Do podatkov na nivoju
občin pa smo dostopali preko portala Slovenske statistične regije in občine v številkah
(2013), kjer so dostopni izbrani statistični kazalniki in podatki od leta 2010 naprej.
Razlaga kazalca je dokaj preprosta, saj manjše število prejemnikov denarne socialne
pomoči zelo jasno kaže na boljše socialne razmere v občini.
Preglednica 20: Izračun kazalca prejemniki denarne socialne pomoči.
Izračun:
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑗𝑒𝑚𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣 𝐷𝑆𝑃 𝑛𝑎 1000 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣 =

š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑗𝑒𝑚𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣 𝐷𝑆𝑃 𝑣 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑖
× 1000
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣 𝑣 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑖

Enota:
št
prejemnikov
Izračun za leto: 2011
DSP/1000 prebivalcev

Vir podatkov: Slovenske statistične regije in občine v številkah, 2013.

Slika 27: Število prejemnikov denarne socialne pomoči na 1000 prebivalcev v letu 2011 za
izbrane občine, alpske občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Slovenske statistične regije in občine v številkah, 2013.
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V alpskih občinah (30 prejemnikov na 1000 prebivalcev) je število prejemnikov DSP kar
precej nižje kot v Sloveniji (42). Na ravni Slovenije namreč prihaja do ogromnih razlik
med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije. Tako je na primer v Pomurski statistični
regiji DSP prejemalo kar 66 od 1000 prebivalcev, v Podravski pa le dva manj. Na drugi
strani pa sta Goriška in Gorenjska regiji z najnižjim deležem prejemnikov DSP (obe po
24) (Vsak 24. prebivalec …, 2016). Ta regionalna slika je opazna tudi na nivoju alpskega
sveta. Vseh šest občin z višjim številom prejemnikov od slovenskega povprečja namreč
prihaja z območja Savinjske in Mežiške doline. Prav vse občine s tega območja pa so nad
alpskim povprečjem, kjer se jim pridružujeta še Jesenice in Tržič. Z močno
podpovprečnim številom pa so občine Jezersko, Preddvor in Bohinj.
4.2.6.2 Povprečna višina pokojnin
Kot kazalec ogroženosti starejšega prebivalstva smo se odločili uporabiti kazalec višine
pokojnin. Analize namreč kažejo, da je starost eden izmed pomembnejših vzrokov za
revščino. Tako je bila stopnja tveganja revščine leta 2008 za starostno skupino nad 65
let 21,3 % (moški 11,7 %, ženske 27,6 %), kar je dvakrat višja stopnja tveganja kot za
mlajše prebivalce (Vertot, 2010, str. 51). Tveganje revščine je neposredno odvisno od
višine pokojnin, ki so pogosto edini vir prihodkov ostarelega prebivalstva. Letni prag
tveganja revščine je v letu 2014 znašal 7146 EUR oziroma 596 EUR na mesec, prag za
dvočlansko gospodinjstvo brez otrok pa 893 EUR na mesec.
Preglednica 21: Izračun kazalca povprečna višina pokojnin.
Izračun*:
𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗𝑛𝑖𝑛 =

n – število prebivalcev, ki prejemajo pokojnino

∑𝑛1 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑗𝑛𝑖𝑛𝑒
𝑛

*Podatki so bili prevzeti, lasten izračun le za alpske občine.
Enota: EUR/upokojenca

Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Pokojnine …, 2016.

V kolikor bi povprečno višino pokojnin primerjali z letnim pragom tveganja revščine za
eno osebo, lahko ugotovimo, da je povprečna pokojnina v alpskih občinah le za 2 EUR
nad omenjenim pragom. Še posebej zaskrbljujoče nizke so pokojnine v Lučah (450 EUR)
in Solčavi (462 EUR). Dosti bolje pa se ne godi niti upokojencem v Gornjem Gradu in
Ljubnem, kjer znesek povprečne pokojnine znaša okoli 500 EUR. Najbolje se godi
upokojencem na Bledu, v Kranjski Gori in Žirovnici, ki prejemajo v povprečju več kot 650
EUR pokojnine mesečno.
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Slika 28: Povprečna višina pokojnin v letu 2014 za izbrane občine, alpske občine in
Slovenijo (v EUR/upokojenca).
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Vir podatkov: Pokojnine …, 2016.
4.2.6.3 Stopnja registrirane brezposelnosti mladih
Poleg starejših so druga izrazito ranljiva skupina mladi, ki vstopajo na trg dela. Po letih
zniževanja brezposelnosti mladih je slednja močno narasla po začetku gospodarske
krize leta 2008. Vrhunec je dosegla konec leta 2013, ko je bilo brezposelnih več kot
32.000 oseb, starih med 15 in 29 let, kar je 14.000 več kot konec leta 2008 (Mladi in trg
dela, 2015, str. 12). Ker mladi v Sloveniji dokaj pozno vstopajo na trg dela, se pri
analizah delovne aktivnosti mladih upoštevajo osebe, stare med 15 in 29 let. V tujini pa
večinoma upoštevajo osebe, stare od 15 do 24 let, ki pa v Sloveniji predstavljajo le okoli
23 % delovno aktivnega prebivalstva, starega od 15 do 29 let (Mladi in trg dela, 2015,
str. 10). Zaradi nizkega števila brezposelnih mladih smo se odločili za povprečje petih let
(2010–2014).
Preglednica 22: Izračun kazalca stopnja registrirane brezposelnosti mladih.
Izračun:
𝑏𝑟𝑒𝑧𝑝𝑜𝑠𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑙𝑎𝑑𝑖ℎ =

š𝑡. 𝑅𝐵𝑂, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖ℎ 𝑚𝑒𝑑 15 𝑖𝑛 29 𝑙𝑒𝑡
× 100
š𝑡. 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑒𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏. , 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑑 15 𝑖𝑛 29 𝑙𝑒𝑡

RBO – registrirane brezposelne osebe
Enota: odstotki (%)

Izračun za leto: obdobje 2010–2014

Vir podatkov: Delovno aktivno prebivalstvo …, 2016e.
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Z vidika brezposelnosti mladih se alpske občine odrežejo kar precej bolje, kot je
slovensko povprečje. Vseeno so nekatere občine tudi precej nad slovenskim povprečjem.
Izstopata občini Solčava in Luče s 25- oziroma 23-odstotno brezposelnostjo mladih.
Slednja je kar za 50 % višja kot splošna brezposelnost v občini. Le nekaj nižja je
brezposelnost mladih v občinah Nazarje in Mežica (21 %). Pri vseh omenjenih je tudi
razlika med splošno brezposelnostjo in brezposelnostjo mladih največja in sega od 8,7
do 11,6 odstotnih točk. V občinah Jezersko in Bohinj je zaposlenih kar 9 od 10 mladih.
Slika 29: Brezposelnost mladih v obdobju 2010–2014 za izbrane občine, alpske občine in
Slovenijo (v %).
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Vir podatkov: Delovno aktivno prebivalstvo …, 2016e.
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4.3 Okoljski kazalci
Pri proučevanju okoljske dimenzije trajnostnega razvoja vrednotimo predvsem stanje
okolja in pritiske, ki jih družba in gospodarstvo vršita na okolje, pa tudi odzive družbe na
zaznane okoljske probleme. Zbiranje okoljskih podatkov je značilno šele za zadnja
desetletja od pojava okoljskih gibanj. Zaradi slabega poznavanja kompleksne narave in
odnosov med človekovimi dejavnostmi in okoljem ne poznamo uveljavljenih kazalcev
kot na primer na ekonomskih in nekaterih socialnih področjih/temah. Zaradi tega je
obravnavanih tem nekaj več kot pri preostalih dimenzijah trajnostnega razvoja. V
skupno osem tem se uvršča dvanajst kazalcev.
Preglednica 23: Izbor in struktura okoljskih kazalcev.

O1 zrak
O1.1 povprečni letni dnevni promet
O2 vode
O2.1 poraba vode na prebivalca
O3 raba prostora
O3.1 pozidane površine na prebivalca
O4 biotska raznovrstnost
O4.2 delež varovanih območij narave
O4.3 delež gozda
O5 naravne nesreče
O5.1 delež površja z naklonom nad 20 stopinj
O6 kmetijstvo
O6.1 živinorejska gostota
O6.2 delež ekološko obdelanih zemljišč
O7 odpadki
O7.1 količina nastalih odpadkov na prebivalca
O7.2 delež odloženih odpadkov
O8 turizem
O8.1 turistične prenočitve na prebivalca
O8.2 gostota planinskih poti
4.3.1 Zrak

Zaradi redke mreže opazovalnic je zelo težko določati kakovost zraka za posamezne
občine na podlagi uradnih podatkov o kakovosti zraka. Na obravnavanem območju se
nahajata samo merilni mesti Žerjav v občini Mežica in Rateče-Planica v občini Kranjska
Gora, v neposredni bližini pa še merilno mesto Krvavec (Merilna mreža ARSO, 2016). Za
potrebe ocenjevanja kakovosti zraka v Sloveniji se statistične regije združujejo v štiri
območja (SI1: Pomurska in Podravska; SI2: Koroška, Savinjska in Spodnjeposavska; SI3:
Gorenjska, Osrednjeslovenska in Jugovzhodna Slovenija; SI4: Goriška, NotranjskoKraška in Obalno-Kraška) in dve aglomeraciji (SIL: območje mesta Ljubljana; SIM:
območje mesta Maribor). Takšna razdelitev je seveda popolnoma neprimerna za
vrednotenje na nižjih prostorskih ravneh. Za slednje so nekoliko boljši podatki po
upravnih enotah iz Ocene onesnaženosti zraka za obdobje 2005–2009 (Bolte in sod.,
2010), vendar pa gre v tem primeru za podatke iz leta 2006. Prav tako bi bilo treba
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preračunavati podatke iz upravnih enot na raven občin, saj bi denimo občini Jezersko
težko pripisali vrednost UE Kranj, v kateri se nahaja.

Zaradi vsega naštetega smo se odločili, da kakovost zraka vrednotimo posredno, preko
prometnega onesnaževanja. Promet je namreč poleg individualnih kurišč
najpomembnejši onesnaževalec zraka, saj je glavni vir emisij dušikovih oksidov (52,0 %)
in ozona ter zelo pomemben vir trdih delcev (22,4 %), ogljikovega oksida (32,9 %) in
pomemben vir policikličnih aromatskih ogljikovodikov (Energetska bilanca …, 2013;
Kakovost zraka …, 2015). Za vrednotenje prometnega onesnaževanja zraka smo izbrali
kazalec povprečni letni dnevni promet. Promet pa ni le pomemben onesnaževalec zraka,
temveč je tudi vir hrupa, porabnik površin in potencialna nevarnost za ljudi in okolje
(nesreče, razlitja nevarnih snovi).
4.3.1.1 Povprečni letni dnevni promet
Povprečni letni dnevni promet (PLDP) predstavlja število motornih vozil, ki v 24 urah
peljejo mimo števnega mesta na povprečen dan v letu (Podatki o prometu, 2016). Zaradi
razpoložljivih podatkov se je PLDP uveljavil kot običajen kazalec okoljskih obremenitev
prometa.

Za izračun smo uporabili podatke PLDP za leto 2014 (ibid., 2016). Izračune smo izvedli s
pomočjo geografskih informacijskih sistemov. Sloj cest smo povezali s tabelo PLDP in
tako dobili odseke cest, za katere razpolagamo s podatki o prometu. Ceste smo nato
razrezali na območja občin in za vsako občino izračunali vrednost kazalca po spodnji
enačbi. Za vsak odsek v občini smo dolžino odseka pomnožili s PLDP in vse zmnožke
sešteli, nato pa vsoto delili s skupno dolžino vseh merjenih odsekov. Tako smo dobili
povprečen PLDP v občini. Slednji nam pove, kakšen PLDP je na povprečnem merjenem
odseku ceste v občini.
Za razliko od običajnih kazalcev PLDP, ki upoštevajo maksimalno obremenjen odsek v
občini oziroma na določenem območju, nudi opisan način izračuna boljšo sliko o
dejanskih prometnih obremenitvah.. V našem primeru namreč upoštevamo vse odseke
cest, pri katerih razpolagamo s podatkom o PLDP. Še vedno pa so končne vrednosti
odvisne od števila in tipa cestnih odsekov, na katerih merijo promet.
Preglednica 24: Izračun kazalca povprečni letni dnevni promet.

Izračun:

∑𝑛𝑖 𝐷𝐶𝑂𝑖 × 𝑃𝐿𝐷𝑃𝑖
𝑃𝐿𝐷𝑃/𝑂 =
𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎 𝐷𝐶𝑂 𝑣 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑖

PLDP/O – povprečen letni dnevni promet v občini
DCO – dolžina merjenega cestnega odseka
PLDP – povprečen letni dnevni promet na odseku ceste
i – posamezen cestni odsek
Enota: povprečen PLDP na vseh odsekih v občini

Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Podatki o prometu, 2016; Register prostorskih enot, 2013; Zbirni
kataster …, 2013.
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Vrednosti PLDP na površino občine se znotraj obravnavanega območja močno
razlikujejo. Od razmeroma nizkega povprečja alpskih občin nekaj občin namreč močno
odstopa. Po večini gre tu za manjše občine, skozi katere potekajo pomembne prometne
povezave. Izstopajoča je gorenjska avtocesta, ki poteka skozi občini Jesenice in
Žirovnica. Pri obeh pa je zelo prometna tudi regionalna cesta Žirovnica–Begunje.
Podobna cesta predstavlja velike obremenitve tudi v občinah Rečica ob Savinji, Mozirje,
Nazarje in Ljubno. Visoko se uvršča še Bled, predvsem zaradi velikih obremenitev kot
posledica turizma in rekreacije. Najmanj prometno obremenjene so občine Solčava, Črna
na Koroškem, Mežica in Jezersko.
Slika 30: Povprečni letni dnevni promet v letu 2014 za izbrane občine, alpske občine in
Slovenijo.
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Vir podatkov: Podatki o prometu, 2016; Register prostorskih enot, 2013; Zbirni kataster …,
2013.
4.3.2 Vode
Voda je ena izmed ključnih naravnih dobrin, ki bo v prihodnosti tudi pomemben
strateški vir. Občine, ki jih obravnavamo v naši raziskavi, zaradi lege v povirjih rek
verjetno v bližnji prihodnosti ne bodo imele težav z onesnaženostjo ali pomanjkanjem
vodnih virov. Kljub temu je zelo pomembno, da z vodo ravnajo preudarno in jo tako
ohranjajo za prebivalstvo, ki živi ob rekah dolvodno.
4.3.2.1 Poraba vode na prebivalca
Pri vrednotenju vode smo si izbrali kazalec poraba vode v gospodinjstvih, ki se
neposredno nanaša na odvzem voda z vodonosnikov, posredno pa tudi na obremenitve
vodotokov zaradi odpadnih vod. Višjo porabo vode pa, z ozirom na trajnostni razvoj,
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vrednotimo negativno. Uporabljeni podatki prikazujejo zgolj porabo vode iz vodovodov,
ne pa tudi iz drugih virov.

Kot alternativo bi lahko uporabili podatke o količini odpadih vod, ki pa so nepopolni, ali
podatke o kakovosti površinskih vodotokov. Pri tem se soočimo s problemom, kako
prenesti točkovne meritve na linijskih objektih (reke) na območje občine. Mreža
merilnih postaj je za prostorsko enoto, kot je občina, premalo gosta. Tako merilna mreža
za vrednotenje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda na območju alpskih
občin obsega 22 merilnih mest, vendar slednjih v šestih občinah ni (Program
monitoringa …, 2011). Merilna mreža za spremljanje podzemnih voda pa na alpskem
območju obsega 19 merilnih mest v 14 občinah.
Preglednica 25: Izračun kazalca poraba vode na prebivalca.
Izračun*:
𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 =

𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑣 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑖
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒

*Podatki so bili prevzeti, lasten izračun le za alpske občine.
Enota: v m3 na prebivalca v letu

Izračun za leto: 2010

Vir podatkov: Prebivalci Rogatca …, 2013.

Slika 31: Poraba vode na prebivalca v letu 2010 za izbrane občine, alpske občine in
Slovenijo (v m3).
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Vir podatkov: Prebivalci Rogatca …, 2013.
Višjo porabo vode dojemamo kot negativno, saj predstavlja večji odvzem vode iz
vodonosnikov, hkrati pa pomeni tudi večjo količino odpadnih vod. Povprečna poraba
vode v Kranjski Gori za skoraj sedemkrat presega porabo v občini Luče. Kljub morda
presenetljivo velikim razlikam v metodoloških opombah podatkov ni zaznati razlage, ki
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bi razlike pojasnjevala z na primer različnimi načini spremljanja podatkov ali čim
podobnim (Prebivalci Rogatca …, 2013). Lučam se s porabo pod 20 m3 na prebivalca na
leto pridružuje še Solčava. Sledi sedem občin s porabo okoli 30 m3, kar je precej nižje od
slovenskega in alpskega povprečja, ki je pri 41 oziroma 40 m3/preb., kar pomeni, da
povprečen prebivalec porabi okoli 111 l vode na dan. Poleg Kranjske Gore z zelo visoko
porabo izstopa še občina Nazarje in v manjši meri še Kobarid, Bled in Žirovnica.
4.3.3 Raba prostora

Kljub razmeroma nizki gostoti poselitve je bil prostor v Alpah vedno zelo dragocen.
Zaradi omejenih površin, primernih za poselitev in obdelovanje, so tako ljudje začeli
poseljevati tudi manj primerna območja nad dolinami. V zadnjih letih se prebivalstvo vse
bolj zgoščuje v dolinah. To je dobro z vidika potencialno krajših poti, ki jih opravljajo do
službe in storitev. Hkrati pa se z gradnjo novih stavb in prometnic povečuje pritisk na
omejen ravninski prostor, ki je na voljo.
4.3.3.1 Pozidane površine na prebivalca
Za vrednotenje smo si izbrali kazalec pozidane površine na prebivalca občine. Pozidane
površine so namreč ena izmed najbolj nepovratno degradiranih območij. Kazalec je
soroden deležu pozidanih površin v občini, ki pa je močno odvisen tudi od velikosti in
fizičnogeografskih značilnosti občine. Primerjava pozidanih površin s številom
prebivalcev pa nam jasneje pove, kako potratni smo pri rabi prostora za stavbe in
prometne poti. Vrednosti kazalca lahko enostavno interpretiramo kot pozidane površine
na vsakega prebivalca občine, pri čemer za vsako osebo teoretično upoštevamo površino
(dela) stavbe, v kateri živi, in pripadajočega dvorišča ter njegov delež od površin cest in
druge infrastrukture. Z vidika ohranjanja okolja je manj pozidanih površin bolje, saj je
več površin na voljo za kmetijsko pridelavo ali da ostanejo v naravnem stanju. Kazalec
dobro kaže porabo prostora tudi z vidika različnih tipov poselitve. Tako je jasno
razvidno, da so mesta, z vidika pozidanih površin na prebivalca, precej manj
obremenjujoča kot manjša razpršena naselja.
Pozidane površine smo določili iz grafičnega sloja evidence dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč (Grafični podatki RABA …, 2015). Upoštevali smo kategorijo 3000
(pozidano in sorodno zemljišče), ki obsega zgradbe, ceste, parkirne prostore, rudnike,
kamnolome in drugo infrastrukturo za upravljanje človeških dejavnosti (Šifrant in opis
…, 2008). Dobljene površine za občine smo delili s številom prebivalcev v občini.
Preglednica 26: Izračun kazalca pozidane površine na prebivalca.
Izračun:
𝑝𝑜𝑧𝑖𝑑𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑒 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 =
Enota: m2/prebivalca

𝑝𝑜𝑧𝑖𝑑𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑒
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣

Izračun za leto: 2015

Vir podatkov: Grafični podatki RABA …, 2015; Prebivalstvo po velikih …, 2016;
Register prostorskih enot, 2013.
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Od vseh občin močno odstopa Solčava, ki ima kar dvakrat toliko pozidanih površin kot
občine Bovec, Jezersko in Luče, ki ji sledijo. Vzrokov za to je več. Na eni strani gre za
razpršeno poselitev in hkratno malo število prebivalcev v občini. Drug razlog pa je večje
število prepoznanih »gozdnih« cest kot pri sorodnih občinah (npr. Jezersko, Luče, Bovec,
Bohinj). Pogosteje kot pri ostalih občinah, namreč ceste vodijo do samotnih kmetij,
zaradi česar so tudi zaznane in klasificirane kot pozidane površine. Solčava se v Sloveniji
uvršča na 2. mesto, le za Logatec. Pod 500 m2 pozidanih površin na prebivalca imajo
občine Jesenice, Tržič, Mežica in Kamnik. Gre za gosto naseljene občine z mestnimi
naselji, v katerih je zgoščeno prebivalstvo. V vseh omenjenih naseljih je tudi več
večnadstropnih zgradb, deloma povezanih tudi s prisotnostjo industrije.
Slika 32: Pozidane površine (v m2) na prebivalca v letu 2015 za izbrane občine, alpske
občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Grafični podatki RABA …, 2015; Prebivalstvo po velikih …, 2016; Register
prostorskih enot, 2013.
4.3.4 Biotska raznovrstnost
Skrb za biotsko pestrost je ena izmed prioritet varstva okolja v Sloveniji in po svetu.
Zaradi kompleksnosti in posledičnega pomanjkanja podatkov o stanju biotske
raznovrstnosti kot kazalec uporabljamo delež varovanih območij narave. Slednji se
nanaša na odzive družbe v želji po varstvu območij, ki so pomembna z vidika biotske
raznovrstnosti, kulturne dediščine, naravnih vrednot ter turističnih, rekreacijskih in
znanstvenih vrednosti.
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4.3.4.1 Delež varovanih območij narave
Trajnostni razvoj v zavarovanih območjih naj bi okoljske cilje obravnaval prednostno,
čeprav ne zanemarja tudi socialnih in ekonomskih ciljev z vidika razvoja območja.
Potrebna je namreč aktivacija vseh treh področij, da bi dosegli cilje varstva narave in
kulturne dediščine na eni in cilje trajnostnega razvoja na drugi strani (Lampič, Mrak,
Plut, 2011). Novi pristopi pri obravnavi zavarovanih območij obravnavajo vse tri
dimenzije trajnostnega razvoja hkrati in enakopravno in ne izpostavljajo le ene ali dveh
dimenzij (Jungmeiner in sod., 2006). Na povezave zavarovanih območij in regionalnega
razvoja kažejo dobri primeri iz prakse. Marsikje imajo tako (velika) zavarovana območja
pozitiven vpliv na razvoj lokalnih podjetij, povečujejo privlačnost in prepoznavnost
regije, preprečujejo odseljevanje in omogočajo višje standarde bivanja (Jungmeiner in
sod., 2006; Bevc Šekoranja, 2016). Ob pomanjkanju vizije in sodelovanja med različnimi
deležniki (lokalno prebivalstvo, stroka, širša javnost, investitorji, obiskovalci, politiki)
lahko zavarovana območja postanejo tudi ovira regionalnemu razvoju (Bevc Šekoranja,
2016).
Varovana območja narave v Sloveniji delimo na štiri tipe: zavarovana območja (strogi
naravni rezervati, naravni rezervati, naravni spomeniki, narodni parki, regijski in
krajinski parki), ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja (Natura
2000) in naravne vrednote (Zakon o ohranjanju narave, 2004; Bizjak, 2008). Najstrožja
oblika varovanja narave so zavarovana območja kategorij IUCN I, II, III in IV (Bevc
Šekoranja, 2016). Zelo pomembna za ohranjanje naravne raznovrstnosti sta vseevropski
omrežji Natura 2000 v članicah EU in omrežje Emerald v državah nečlanicah EU ali
pogodbenicah in opazovalkah Bernske konvencije (Skoberne, 2004). Zaradi
mednarodne usklajenosti in večjega pomena ta dva tipa uporabljamo tudi v naši
raziskavi.

Večji obseg zavarovanih območij kaže na večji pomen teh območij in hkrati na ustrezen
odziv pristojnih institucij po varovanju teh območij in ga zato vrednotimo kot
pozitivnega. Seveda se moramo zavedati, da je poleg obsega teh območij pomembna tudi
kakovost njihovega upravljanja.
Preglednica 27: Izračun kazalca delež varovanih območij narave.
Izračun:
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑏𝑚𝑜č𝑖𝑗 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑣𝑒 =

𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑍𝑂 𝑖𝑛 𝑜𝑏𝑚𝑜č𝑖𝑗 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 2000
𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒

ZO – površine zavarovanih območij
Natura 2000 – površine, varovane v omrežju Natura 2000
Enota: odstotki (%)

Izračun za leto: 2015

Vir podatkov: Natura 2000, 2016; Register prostorskih enot, 2013; Zavarovana
območja, 2016.

Površine varovanih območij narave smo izračunali s pomočjo slojev zavarovanih
območij in območij Natura 2000 (2016). Sloje smo digitalno prekrili in izračunali
površine po občinah. Posebej smo izračunali še površine za oba vhodna sloja. Pri deležu
varovanih območij je razpon vrednosti za občine praktično maksimalno možen. In sicer
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od 2,5 % pri občinah Mežica in Nazarje do skoraj 92,7 % pri občini Gorje. Kar 92 %
slednje spada tudi v Triglavski narodni park (TNP). Sledita občini Bovec in Bohinj s 85 %
varovanih območij, med katerimi je okoli 67 % zavarovanih območij (TNP). Pri občinah
Tržič in Solčava pa je delež varovanih območij slabih 80 %. Omenimo še občino Kranjska
Gora, katere dobra polovica leži v Triglavskem narodnem parku. Zaradi
fizičnogeografske pestrosti je delež varovanih območij v alpskih občinah (53 %) precej
višji od deleža v Sloveniji, ki znaša 39 %.
Slika 33: Delež varovanih območij narave v letu 2015 za izbrane občine, alpske občine in
Slovenijo (v %).
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Vir podatkov: Natura 2000, 2016; Register prostorskih enot, 2013; Zavarovana območja,
2016.
4.3.4.2 Delež gozda
Gozd v Alpah ima zelo velik pomen na različnih področjih. Od nekdaj je pomemben
naravni vir, tako za oglarjenje, kurjavo kot gradbeni material in še kaj. Poleg tega ima,
kot počasi obnovljiv vir, številne pomembne funkcije. Najpomembnejša je, zaradi velikih
naklonov in skromne debeline prsti, bržkone varovalna funkcija. To dodatno potrjujejo
podatki, da je na območju izbranih občin kar 63 % vseh varovalnih gozdov v Sloveniji
(Varovalni gozdovi v Sloveniji, 2016; lastni izračun). Varovalno funkcijo v luči okoljskih
kazalcev izpostavljamo tudi kot pomembnega preprečevalca naravnih nesreč, kot so
predvsem zemeljski plazovi, erozija prsti in poplave, v manjši meri pa tudi snežni
plazovi. Treba pa je izpostaviti še druge funkcije gozda, ki so v alpskih območjih
nadpovprečno pomembne v primerjavi z ostalimi območji Slovenije; hidrološka,
rekreacijska, turistična, raziskovalna, estetska in lovno-gospodarska funkcija (Arih,
2011, str. 18).
S kazalcem vrednotimo sposobnost gozda za opravljanje različnih funkcij glede na
območja pozidanih površin in intenzivnega kmetijstva. Kot takega smatramo večji delež
gozda kot pozitiven. Zaradi visokih in še vedno naraščajočih deležev gozda po celotni
Sloveniji je treba poudariti, da nadaljnje širjenje gozda ni zaželeno. Še posebej ne na
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račun nekdanjih kmetijskih površin. Slednje namreč zmanjšuje možnosti prehranske
samooskrbe, hkrati pa srednjeročno pomeni tudi izgubo habitatov.

Podobno kot kazalec pozidanih površin smo tudi površine gozda določili iz Evidence
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih površin (Grafični podatki RABA …, 2015), ki jo vodi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Upoštevali smo samo površine, ki so
v skladu s predpisi o gozdovih opredeljene kot gozd in sodijo v kategorijo 2000 (gozd).
Dobljene površine smo nato po občinah primerjali s površino občine.
Preglednica 28: Izračun kazalca delež gozda.

Izračun:
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑔𝑜𝑧𝑑𝑎 =
Enota: odstotki (%)

𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑒 𝑔𝑜𝑧𝑑𝑎
𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒

Izračun za leto: 2015

Vir podatkov: Grafični podatki RABA …, 2015; Register prostorskih enot, 2013.
V vseh alpskih občinah gozd bistveno presega polovico površine občine. Še najmanjši
delež gozda je v občini Žirovnica (57 %), ki je tudi edina občina, uvrščena pod slovensko
povprečje (59,2 %). Okoli slednjega se s 60 % uvrščata še Rečica ob Savinji in Bovec. V
vseh preostalih občinah je delež gozda nadpovprečen. Še posebej pa izstopa občina Črna
na Koroškem, ki ima s 87 % drugi največji delež gozda v Sloveniji, za Osilnico (88 %).
Gozd zavzema okoli 80 % površin še v občinah Jezersko, Luče, Solčava in Gorje, skupno
pa 71,5 % površin izbranih občin. Ponekod bi bil delež gozda še nekoliko višji, če višji
deli občin ne bi segali nad zgornjo gozdno mejo.
Slika 34: Delež gozda v letu 2015 za izbrane občine, alpske občine in Slovenijo (v %).
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Vir podatkov: Grafični podatki RABA …, 2015; Register prostorskih enot, 2013.
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4.3.5 Naravne nesreče
Kot ugotavlja tudi Zorn (2016, str. 5) se področji trajnostnega razvoja in naravnih nesreč
tesno prepletata, a je njuna povezava v temeljnih dokumentih in literaturi o trajnostnem
razvoju pogosto prezrta. Naravne nesreče se namreč nanašajo na prostorsko dimenzijo
trajnostnega razvoja v smislu prilagajanja človekovih dejavnosti naravnemu okolju in
omejitvam, ki jih prinaša. Na določenih območjih je treba dajati prednost naravnim
procesom pred človekovo dejavnostjo, pri čemer prvenstveni cilj ni varovanje narave,
temveč varovanje človeka (ibid., 2016, str. 13). Naravne nesreče lahko namreč
povzročijo ogromno gmotno škodo in tudi smrtne žrtve, razvoj območja pa lahko zavrejo
za več let (ibid., 2016, str. 5).
V geografskem orisu območja smo že omenjali kategorizacijo ozemlja v naklonske
razrede. Tam uporabljena kategorizacija temelji na prilagojeni mednarodni
kategorizaciji (Scholz, Kudrnovska, 1972, str. 57-60), ki jo je za slovenske razmere
prilagodil Natek (1983, str. 66–67). Kategorizacija opredeljuje mejne vrednosti, ki se
neposredno odražajo v geomorfoloških procesih in človekovem delovanju. Naraščanje
naklona pomeni vedno bolj intenzivne geomorfološke procese in hkrati težje pogoje za
človekovo delovanje. Ključne mejne vrednosti so naslednje (Natek, 1983, str. 67):
-

-

12° – zelo močno ploskovno odnašanje, močna erozija prsti, usadi; zgornja meja za
njive, omejena gradnja hiš in komunikacij;
20° – izredno močna, pretežno linijska denudacija, velika nevarnost erozije prsti in
usadov; vse človekove dejavnosti pod stalno grožnjo usadov in plazov;
32° – naravni posipni kot, zelo močna denudacija, skalni podori; izjemno neprimerno
za vsakršno rabo prostora z izjemo pašnikov.

Ob tej splošni utemeljitvi mejnih vrednosti smo želeli narediti vpogled tudi v nevarnosti
za posamezne naravne nesreče. Vsem omenjenim je skupni faktor naklon, ki je po večini
najpomembnejši dejavnik pri napovedovanju nevarnosti. Seveda pa na pojavnost
naravnih nesreč vplivajo še številni drugi dejavniki.

Za Alpe zelo specifični so snežni plazovi, ki se v drugih delih Slovenije skoraj ne
pojavljajo. Čeprav je gmotna škoda zaradi snežnih plazov v zadnjih letih nizka (Ocenjena
škoda …, 2016), plazovi pomenijo nevarnost za človekove aktivnosti v naravi (smučanje,
gorništvo, turno smučanje) in tudi ogrožajo nekatere objekte in infrastrukturo (Račič,
2009; Kuhar, 2012), hkrati pa povzročijo največ smrtnih žrtev med naravnimi nesrečami
(Orožen Adamič, 2005, str. 5). Na nevarnost snežnih plazov vplivajo predvsem: naklon
površja, rastlinstvo, ekspozicija, trajanje in višina snežne odeje ter nadmorska višina.
Nevarnost za sprožitev snežnih plazov se do določenega naklona veča, nato pa se začne
manjšati, saj se sneg ob višjih nagibih površja ne obdrži. Obstoječo literaturo in
opredelitve mejnih vrednosti je podrobno opisal Pavšek (2002, str. 59–61). V
nadaljevanju omenjamo opredelitve nekaterih avtorjev. McClung in Schaerer (2005, str.
92) opredeljujeta naslednje kritične razrede: 35–45° za kložaste plazove vseh velikosti,
45–55° za manjše kložaste plazove in 30–60° za plazove suhega nesprijetega snega.
Munter (1998, str. 106) kot najbolj plazovita območja izpostavlja tista z naklonom med
30 in 40°, v eni izmed analiz pa ugotavlja, da se je kar 95 % plazov sprožilo pri naklonih
med 30 in 50°. Pavšek (2002, str. 127) za območje Julijskih Alp ugotavlja, da se je 75 %
plazov sprožilo na naklonih med 31 in 45 stopinjami. Enak razred uporablja (ibid., str.
126) kot največjo stopnjo tveganja za pojav snežnih plazov. Enake ocene uporablja tudi
Volk Bahun (2010, str. 46).
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Med pomembnejšimi pobočnimi procesi, a malokrat omenjenimi, je tudi erozija prsti.
Repe (2002, str. 49) opredeljuje naklon pobočja kot eno najpomembnejših komponent
pri napovedovanju potencialne erozije prsti, saj se slednja pojavi šele ob določenem
naklonu in z njegovim večanjem eksponentno narašča. Po metodologiji CORINE
(Giordano, 1995; cv: Repe, 2002.; Giorodano 2009, str. 147) za izračun erozije prsti
uporablja štiri razrede z mejnimi vrednostmi (5, 15 in 30°).
Zorn in Komac (2008, str. 83) za slovenske zemeljske plazove ugotavljata, da so
najpogostejši v naklonskem razredu med 20 in 30°. Zelo pogosti so tudi med 10 in 20°,
manj pa med 30 in 40°.

Pogledali smo še ocenjevanje ranljivosti reliefa pri študijah ranljivosti okolja oziroma
pokrajinskoekoloških členitvah. Špes s sodelavci (2002, str. 58) naklone, v skladu z
metodologijo študij ranljivosti okolja, uvršča v štiri razrede. Mejne vrednosti (5, 12 in
20°) določa predvsem glede na zmožnosti delovanja človeka, čeprav se nanašajo tudi na
intenzivnost geomorfnih procesov. Ferreira (2006) pri pokrajinskoekološki členitvi
Gorenjske dodatno razmišlja še o vlogi gozdov, zaradi česar zadnjo mejno vrednost
prestavlja na 35 stopinj (6, 12, 20 in 35°), ki predstavlja prvo stopnjo varovalne funkcije
gozda.
4.3.5.1 Delež površja z naklonom nad 20 stopinj
Za določanje območij velike nevarnosti naravnih nesreč smo izbrali mejno vrednost
naklona 20°. Na podlagi te mejne vrednosti smo tako določili delež območij po občinah z
naklonom, višjim od 20°. To so območja, kjer je nevarnost raznovrstnih naravnih nesreč
zelo velika in predstavljajo velike omejitve pri človekovem delovanju. V našem primeru
vrednotimo delež površja z naklonom nad 20° kot pomembno omejitev pri človekovem
delovanju in hkratno potencialno nevarnost za infrastrukturo in človeška življenja.
Čeprav je določanje območij nevarnosti naravnih nesreč precej kompleksnejše,
dojemamo naklon kot ustrezen skupni imenovalec najbolj pogostih naravnih nesreč v
alpskem svetu. Kljub pomanjkljivostim tako v vrednotenje trajnosti vključujemo tudi
naravne nesreče.
Kazalec smo računali iz digitalnega modela reliefa z velikostjo celice 12,5 x 12,5 m
(Digitalni model višin, 2006). Iz slednjega smo s pomočjo geografskih informacijskih
sistemov izračunali karto naklonov, ki smo jo nato reklasificirali v dva razreda (0–19,99°
in 20,00–90° ). Nato smo delež površja v drugem razredu primerjali s površino občine.
Preglednica 29: Izračun kazalca delež površja z naklonom nad 20 stopinj.
Izračun:
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑗𝑎 𝑧 𝑛𝑎𝑘𝑙𝑜𝑛𝑜𝑚 𝑛𝑎𝑑 20° =
Enota: odstotki (%)

𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑒 𝑧 𝑛𝑎𝑘𝑙𝑜𝑛𝑜𝑚 𝑛𝑎𝑑 20°
𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒

Izračun za leto: 2006 (Digitalni model višin)

Vir podatkov: Digitalni model višin, 2006; Register prostorskih enot, 2013.
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Pri deležu ozemlja občine z naklonom nad 20° so alpske občine daleč nad povprečjem
Slovenije (alpske občine 65,6 %, Slovenija 16,5 %). Kar polovica tako strmih območij se
namreč nahaja v 22 občinah alpskega sveta. Medtem ko je kar v 101 slovenski občini
delež območij z naklonom nad 20° manjši od 5 %, je najnižji delež v alpskih občinah 31
% (Rečica ob Savinji). V Solčavi in Bovcu pa se povzpne celo nad 80 %.
Slika 35: Delež površja z naklonom nad 20 stopinj za izbrane občine, alpske občine in
Slovenijo (v %).
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Vir podatkov: Digitalni model višin, 2006; Register prostorskih enot, 2013.
4.3.6 Kmetijstvo
Kmetijstvo je ena izmed ključnih dejavnosti človeka, saj skrbi za proizvodnjo hrane, ki je
bistvena za preživetje človeške vrste. V konceptu trajnosti zagovarjamo prehransko
samooskrbnost in kratke prehranske verige. V alpskem svetu je kmetijstvo zelo
pomembno z vidika ohranjanja tradicionalne kulturne pokrajine in prebivalstva. V
Sloveniji se namreč soočamo z opuščanjem kmetovanja in zaraščanjem kmetijskih
zemljišč. Posledice opuščanja kmetijstva lahko vodijo v marginalizacijo robnih območij
ter tudi v zmanjševanje biotske pestrosti. Drug problem, povezan s kmetijstvom, ki ga
obravnavamo v tej temi, je obremenjevanje okolja. Okoljske pritiske vrednotimo s
kazalcem živinorejska gostota, odzive oziroma ukrepe pa z deležem ekološko obdelanih
zemljišč.
Značilnosti kmetijstva v Alpah se precej razlikujejo od celotne Slovenije. Zaradi
izoblikovanosti reliefa je kmetijskih zemljišč v uporabi precej manj, kot pa je slovensko
povprečje (9,1 % v Alpah proti 23,4 % v Sloveniji). Poleg tega je delež njiv skoraj
zanemarljiv, saj obsegajo le 6,7 % kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU), medtem ko je
slovensko povprečje 35,9 %. Ravno nasprotno je seveda pri površinah trajnih travnikov
in pašnikov, ki v Alpah predstavljajo kar 91,9 % vseh kmetijskih zemljišč. Povprečne
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velikosti kmetijskih gospodarstev so podobne v Alpah in Sloveniji, imajo pa alpske
kmetije nekaj več živine (Glave velike živine, 2016; Raba kmetijskih zemljišč …, 2016;
Kmetijska gospodarstva …, 2016c).
4.3.6.1 Živinorejska gostota
Po podatkih popisa kmetijskih gospodarstev 2010 (Kmetijska gospodarstva …, 2016a;
Kmetijska gospodarstva …, 2016b) je živinoreja najpomembnejša panoga slovenskega
kmetijstva, saj je leta 2010 živino redilo skoraj 80 % kmetijskih gospodarstev,
specializirani rejci pašne živine pa so predstavljali 40 % vseh kmetijskih gospodarstev.
Glede na ekonomsko velikost je njihov delež 50-odstoten, skupaj s preostalimi rejci
živine pa skoraj 80-odstoten. Podoben je delež kmetijskih zemljišč v uporabi,
namenjenih za živinorejo. V Alpah je pomen živinoreje zaradi za poljedelstvo neugodnih
reliefnih, pedoloških in vremenskih razmer še večji kot v Sloveniji. Tako je delež
specializiranih rejcev pašne živine kar 73-odstoten, živino pa goji skoraj 90 % kmetijskih
gospodarstev.
Živinorejska gostota predstavlja število glav velike živine na hektar kmetijskih zemljišč v
uporabi. Ker pa zaradi statistične zaupnosti ne razpolagamo s podatki o površini
kmetijskih zemljišč v uporabi za občini Žirovnica in Solčava, smo v izračunu uporabili
grafične podatke o zemljiščih v uporabi kmetijskih gospodarstev (Grafični podatki
GERK …, 2011). Živinorejska gostota nam prikazuje velikost potencialne nevarnosti za
okolje zaradi prekoračene vrednosti organskih gnojil (Lampič, 2002, str. 126), hkrati pa
tradicionalno gnojenje zmanjšuje porabo mineralnih gnojil. Tako je za Slovenijo
razmerje med vnosom dušika iz mineralnih in dušika iz živinskih gnojil 1:2 (Rejec
Brancelj, 2001, str. 73). Glava velike živine pa naj bi v povprečju onesnažila toliko kot
štirje prebivalci (4 PE) (ibid., str. 63). Kazalec obravnavamo kot kazalec pritiskov na
okolje in ga tako vrednotimo negativno.
Preglednica 30: Izračun kazalca živinorejska gostota.

Izračun:
ž𝑖𝑣𝑖𝑛𝑜𝑟𝑒𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 =

š𝑡. 𝑔𝑙𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑒 ž𝑖𝑣𝑖𝑛𝑒
𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝐺𝐸𝑅𝐾

GERK - zemljišča v uporabi kmetijskih gospodarstev
GVŽ – glave velike živine
Enota: GVŽ/ha

Izračun za leto: 2010 (GVŽ), 2011 (GERK)

Vir podatkov: Glave velike živine, 2016; Grafični podatki GERK, 2011; Register
prostorskih enot, 2016.

Alpske občine izkazujejo nekoliko nižjo živinorejsko gostoto, kot je slovensko povprečje.
Ravno tako najbolj obremenjene občine (Nazarje, Preddvor, Mežica in Gornji Grad) kar
precej zaostajajo za občinami Domžale, Naklo in Šenčur, kjer je živinorejska gostota nad
2 glavi velike živine na hektar zemljišč v uporabi. Največ živine je sicer v občinah
Kamnik in Tolmin, kjer pa je tudi največ kmetijskih zemljišč. Najnižja živinorejska
gostota je v Bovcu in Kobaridu.
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Slika 36: Glave velike živine na hektar kmetijsko obdelanih zemljišč v letu 2010 za izbrane
občine, alpske občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Glave velike živine, 2016; Grafični podatki GERK, 2011; Register prostorskih
enot, 2016.
4.3.6.2 Delež ekološko obdelanih zemljišč
Kot kazalec odziva na področju kmetijstva smo izbrali delež ekološko obdelanih zemljišč
od vseh zemljišč v uporabi. Ekološka obdelava zemljišč je tako leta 2015 obsegala dobrih
42.000 ha kmetijskih zemljišč (8,7 %) in 3417 kmetij (4,7 %). Vse od uvedbe kontrole
ekološkega kmetovanja leta 1998 pa površine in število kmetij neprestano naraščajo
(Analiza stanja …, 2016).

Za izračun obsega ekološko obdelanih zemljišč smo uporabili grafične podatke o slednjih
(Ekološke kmetije, 2013), ki smo jih primerjali s površinami zemljišč v uporabi kmetijskih
gospodarstev (Grafični podatki GERK …, 2015). S primerjavo površin smo dobili podatke
o deležu ekološko obdelanih zemljišč za posamezno občino. Višji delež vrednotimo kot
pozitiven, saj pomeni manjše obremenjevanje okolja.
Preglednica 31: Izračun kazalca delež ekološko obdelanih zemljišč.
Izračun:
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑒𝑘𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑧𝑒𝑚𝑙𝑗𝑖šč =

𝑒𝑘𝑜𝑙𝑜š𝑘𝑜 𝑜𝑏𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑒
𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝐺𝐸𝑅𝐾

Izračun za leto: 2013 (ekološko obdelane površine),
2015 (GERK)
Vir podatkov: Ekološke kmetije, 2013; Grafični podatki GERK …, 2015; Register
prostorskih enot, 2013.
Enota: odstotki (%)
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Po pridobljenih podatkih je bilo konec leta 2013 v Sloveniji 7,9 % ekološko obdelanih
zemljišč od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V Alpah je ta delež za slabih 5 % višji
(13,3 %). Obstajajo velike medobčinske razlike, saj je med Žirovnico (2,2 %) in Črno na
Koroškem (42,7 %) več kot 40 odstotnih točk razlike. Črna se v slovenskem merilu
uvršča le za občino Kostel (51 %). Z zelo visokim deležem ekološko obdelanih zemljišč
sicer izstopata še Solčava in Jezersko, z nizkim deležem pa poleg Žirovnice še Nazarje in
Gorje.
Slika 37: Delež ekološko obdelanih površin (v %) v letu 2013 za izbrane občine, alpske
občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Ekološke kmetije, 2013; Grafični podatki GERK, 2015; Register prostorskih
enot 2013.
4.3.7 Odpadki
Direktiva Evropskega parlamenta in sveta o ravnanju z odpadki (Direktiva 2008/98/ES,
2008) uveljavlja nov pristop pri obravnavanju odpadkov. Odpadke namreč obravnava
kot vir surovin in ne kot nekaj neuporabnega, kar je treba odložiti na odlagališče.
Zagovarja torej največjo možno stopnjo ponovne uporabe odpadkov in uvaja naslednjo
hierarhijo ravnanja z odpadki (ibid., 4. člen; Odpadek je vir surovin, 2016):
1. preprečevanje nastajanja;

2. priprava za ponovno uporabo;
3. recikliranje;

4. druga predelava, npr. energetska predelava;
5. odstranjevanje odpadkov.
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Tako smo opredelili dva kazalca za vrednotenje odpadkov. Prvi je količina nastalih
odpadkov, ki predstavlja našo uspešnost pri preprečevanju nastajanja odpadkov. Drugi,
delež odloženih odpadkov, pa se nanaša na dno piramide in ugotavlja našo uspešnost pri
predelavi odpadkov.
4.3.7.1 Količina nastalih odpadkov na prebivalca
V Sloveniji je leta 2014 nastalo skoraj 4,7 milijona ton odpadkov, od tega nekaj manj kot
900.000 ton komunalnih. Največ je gradbenih odpadkov (24 %), odpadkov iz termičnih
procesov (17 %), odpadkov iz naprav za ravnanje z odpadki (15 %) in komunalnih
odpadkov (14 %) (Polh, Vidic, Žitnik, 2015). Na ravni Slovenije je ugotovljeno, da je
količina nastalih odpadkov povezana z dohodki prebivalstva, kar potrjujejo tako časovne
kot prostorske primerjave (Operativni program …, 2013, str. 39–40).
Preglednica 32: Izračun kazalca količina nastalih odpadkov na prebivalca.
Izračun*:
𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 =

𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣

*Podatki so bili prevzeti, lasten izračun le za alpske občine.
Enota: kg/prebivalca

Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Nastali, zbrani …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.
Slika 38: Količina nastalih odpadkov (v kg) na prebivalca v letu 2014 za izbrane občine,
alpske občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Nastali, zbrani …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.
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Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstva ali njim podobni odpadki iz
proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti. Kazalec upošteva odpadke, zbrane
z javnim odvozom (Žitnik, Vidic, 2015). Višja količina zbranih odpadkov pomeni večjo
porabo materialov in posledično večje obremenitve za okolje in jo zato vrednotimo
negativno.

Pri količini nastalih odpadkov na prebivalca izstopata občini Bled in Bovec, z več kot 550
kg odpadkov na prebivalca, kar lahko povežemo z velikim številom turistov v teh dveh
občinah. Podobno sta nad slovenskim povprečjem še Kranjska Gora in Bohinj ter tudi
Kamnik in Jesenice. V občinah Ljubno in Luče pa je nastalih odpadkov le polovica toliko
kot na Bledu in v Bovcu.
4.3.7.2 Delež odloženih odpadkov
Leta 2008 je v Sloveniji obratovalo 61 odlagališč odpadkov, 47 komunalnih, 12
industrijskih in odlagališče za nevarne odpadke (Vidic, 2010). Hkrati je v Sloveniji po
Registru divjih odlagališč (2016) 9.468 divjih odlagališč, od tega 612 na območju
izbranih občin. Vsa omenjena območja predstavljajo potencialno nevarnost za okolje, so
porabnik prostora in kazijo izgled pokrajine ter slabšajo življenjske pogoje. Nižji delež
odloženih odpadkov pa je zaželen tudi zaradi ponovne uporabe materialov, ki lahko
bistveno zmanjša potrebe po pridobivanju surovin.

Pri deležu odloženih odpadkov govorimo o odpadkih, odloženih na urejenih odlagališčih.
Gre torej za tako imenovane ostale odpadke, ki ne gredo v postopek reciklaže. Deleža
recikliranih odpadkov zaradi pomanjkanja informacij o sežigu odpadkov in ostalih
postopkov zbiranja in odlaganja ni mogoče izračunati. Sta pa kazalca močno povezana in
soodvisna. Gre za kazalec, ki je obratno sorazmeren z deležem recikliranih odpadkov,
zato večji delež odloženih odpadkov dojemamo negativno, ker pomeni slabše načine
ravnanja z nastalimi odpadki.
Preglednica 33: Izračun kazalca delež odloženih odpadkov.
Izračun:
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑜𝑑𝑙𝑜ž𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣 =
Enota: odstotki (%)

𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑑𝑙𝑜ž𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣
𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣

Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Nastali, zbrani …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.
Največji delež odpadkov odložijo občine Kranjska Gora, Jesenice, Bohinj in Žirovnica,
kjer odložijo kar od 39 do 45 % nastalih odpadkov. Omenjene občine tudi precej
odstopajo od povprečja alpskih občin, ki je pri 28 %, kar je dobrih 5 % nad slovenskim
povprečjem. Zato pa se lahko kar 9 občin pohvali z deležem pod 15 %, Bled celo z 9 %
odloženih odpadkov.
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Slika 39: Delež odloženih odpadkov v letu 2014 za izbrane občine, alpske občine in
Slovenijo (v %).
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Vir podatkov: Nastali, zbrani …, 2016; Prebivalstvo po velikih …, 2016.

4.3.8 Turizem
Turizem zagotovo spada med najpomembnejše dejavnosti v Alpah. Če naravni pogoji
predstavljajo oviro kmetijstvu in industriji, pa nudijo odlične pogoje za razvoj turizma.
Zaradi pozitivnih ekonomskih učinkov je turizem zaželen, vendar je treba kar se da
zmanjšati okoljske učinke. Planinstvo je ena izmed najpomembnejših (turistično-)
rekreacijskih dejavnosti v alpskih občinah Slovenije. Čeprav podatki (Prihodi in
prenočitve …, 2016b) kažejo, da nočitve v planinskih kočah predstavljajo le 3,2 %
prenočitev v gorskih občinah, pa je dnevnih obiskovalcev še bistveno več. Najbolj
obiskana so visokogorja Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alp ter centralnih Karavank. V
visokogorju pridejo, zaradi odsotnosti drugih dejavnosti, okoljski pritiski planinstva še
bolj do izraza.
4.3.8.1 Turistične prenočitve na prebivalca
Turizem ima v alpskih občinah različen pomen in značilnosti. Na eni strani v nekaterih
močno prevladuje zimski turizem (Mozirje), spet v drugih pa letni (Bovec, Bohinj). Prav
tako se število turističnih zmogljivosti in turistov močno razlikuje. Na eni strani imamo,
tudi v slovenskem merilu, izjemno pomembne turistične kraje (Bled, Kranjska Gora,
Bohinj, Bovec), v drugih je turizem komajda prisoten (npr. Gornji Grad, Nazarje).
Ob že omenjenih pozitivnih učinkih turizma s kazalcem število prenočitev na prebivalca
želimo ovrednotiti njegove negativne okoljske učinke. Zato bomo višje vrednosti kazalca
obravnavali kot negativne. Vplivi turizma segajo tako na področje s turizmom
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povezanega prometa, nastanitvenih in gostinskih objektov, infrastrukture in
posameznikov, ki se s prostočasnimi dejavnostmi ukvarjajo (Cigale, 2009).

Da bi ugotovili relativne pritiske na okolje, smo število prenočitev primerjali s številom
prebivalcev. Pri tem smo se soočili s težavo, ker podatek o številu nočitev ni na voljo za
občini Mežica in Nazarje. Zavoljo pomembnosti kazalca smo se odločili, da vrednosti za
omenjeni občini ocenimo glede na zadnje razpoložljive podatke in povprečen trend v
Sloveniji. Tako smo zagotovo zagrešili manjšo napako, vendar slednja ne bi smela
pomembneje vplivati na končne izračune.
Preglednica 34: Izračun kazalca turistične prenočitve na prebivalca.
Izračun:
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜č𝑖𝑡𝑒𝑣 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 =
Enota: nočitve/prebivalca

š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜č𝑖𝑡𝑒𝑣
š𝑡. 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑒𝑣

Izračun za leto: 2014

Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016; Prihodi in prenočitve …, 2016a.
Število prenočitev na prebivalca je v alpskih občinah (13,8) precej večje kot v Sloveniji
(4,7), kar kaže na velik pomen turizma na tem območju. Za tako visoko vrednost lahko
pripišemo zasluge petim občinam, katerih vrednosti so močno nadpovprečne. Kranjska
Gora, Bled, Bohinj, Bovec in Solčava se po vrednostih tega kazalca uvrščajo med prvih 11
v Sloveniji. Prav tako v petih občinah pa beležijo manj kot eno nočitev na prebivalca. Te
občine so Gornji Grad, Tržič, Nazarje, Črna na Koroškem in Jesenice.
Slika 40: Število turističnih prenočitev na prebivalca v letu 2014 za izbrane občine, alpske
občine in Slovenijo.
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Vir podatkov: Prebivalstvo po velikih …, 2016; Prihodi in prenočitve…, 2016a.
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4.3.8.2 Gostota planinskih poti
Planinstvo ima velike vplive na vodo, prst, kamninsko podlago, rastlinstvo in živalstvo.
Nekateri avtorji kot prostorsko najbolj razširjen učinek planinstva izpostavljajo erozijo
planinskih poti (Mrak, 2009b). Poleg teh neposrednih učinkov velika gostota planinskih
poti neizbežno pomeni tudi večje število obiskovalcev, kar stopnjuje tudi druge okoljske
učinke, naj gre za negativne okoljske vplive, povezane s prenočevanjem, ali pa
obremenjevanje okolja zaradi prometa in drugih povezanih dejavnosti.
Največje gostote planinskih poti v Sloveniji so prav v visokogorju Julijskih ter KamniškoSavinjskih Alp ter sporadično v bližini večjih prebivalstvenih središč (npr. Šmarna Gora
in Rašica, Polhograjski dolomiti, Tolsta gora in Mrzlica pri Celju, vzhodni del Pohorja).
Lokalno pa so velike gostote tudi v bližini večjih prebivalstvenih središč (npr. Šmarna
Gora, Rašica, Polhograjska Grmada)(Kataster planinskih poti PZS, 2015).

Sloj planinskih poti smo pridobili s pomočjo Komisije za planinske poti PZS iz Katastra
planinskih poti (ibid.). Pri izračunavanju smo poleg planinskih poti vključili še sloj
markiranih poti, ki niso v lasti PZS. To so poti, ki so jih uredili drugi, označili pa so jih
markacisti PZS. Večinoma gre za poti v nižjih predelih alpskega sveta v bližini turističnih
središč. Upoštevamo jih, ker so zelo sorodne planinskim potem in pomenijo podobne
pritiske na okolje. Gre pa za slabih 150 km ali skupno 6 % vseh obravnavanih poti.
Izračunano dolžino poti za vsako občino v metrih smo primerjali s površino občine v
km2.

Preglednica 35: Izračun kazalca gostota planinskih poti.
Izračun:
𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑝𝑜𝑡𝑖 =
Enota: m/km2

𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑝𝑜𝑡𝑖 𝑣 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑖
𝑝𝑜𝑣𝑟š𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒

Izračun za leto: 2015

Vir podatkov: Kataster planinskih poti, 2015; Register prostorskih enot, 2013.
Mreža planinskih poti v Sloveniji je, po podatkih PZS (Planinske poti, 2016), dolga
10.004 km, kar predstavlja gostoto 493 m/km2. 2310 km planinskih poti v
obravnavanem predstavlja slabo četrtino vseh poti in pomeni, da je njihova gostota 60 %
višja (794 m/km2). Največja gostota poti v alpskem svetu je v visokogorju Julijskih Alp
med Vršičem, Triglavom in Komno. Sledi pa visokogorje Kamniško-Savinjskih Alp in
skupina Storžiča.

Skoraj vse obravnavane občine se nahajajo nad slovenskim povprečjem. Manjšo gostoto
poti imajo le občine Mežica, Bled in Tolmin. Prvi dve zaradi lege na nižjem obrobju
alpskega sveta, Tolmin pa zaradi velikosti občine in razlik med severnim in južnim
delom. Občine z največjo gostoto v alpskem svetu so Žirovnica, Jezersko, Tržič in Bohinj.
Bohinj je sicer občina, v kateri je dolžina poti največja, kar 355 km. Vendar je občina,
podobno kot Bovec, Kranjska Gora in Kamnik, zelo velika. Večja gostota se zato pokaže
pri manjših občinah, kot sta Žirovnica in Jezersko. Zanimivo je, da je v slovenskem
merilu na prvem mestu občina Prebold, v kateri je kar nekaj poti, ki vodijo na Mrzlico.
Pri takih analizah pa je seveda veliko odvisno od prostorske enote.
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Slika 41: Gostota planinskih poti 2za izbrane občine, alpske občine in Slovenijo 3 (v m/km2).
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Vir podatkov: Kataster planinskih poti, 2015; Register prostorskih enot, 2013.

2 Poleg planinskih poti, ki jih vzdržuje PZS, smo upoštevali tudi poti drugih vzdrževalcev, ki jih markira
PZS in jih ima v Katastru planinskih poti.

Za Slovenijo smo razpolagali le s skupno dolžino planinskih poti, katerim smo (glede na vrednost
alpskega območja) dodali še ocenjeno dolžino ostalih poti. Vrednosti zato niso neposredno primerljive.
Ocenjujemo pa, da se od izračunane vrednosti 535 m/km2 razlikujejo za največ 5 %.

3
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5 PREGLED DOSEŽENE STOPNJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
SLOVENSKIH ALPSKIH OBČIN
5.1 Delna ocena stanja po poljih trajnostnega razvoja
Izračunu vseh kazalcev je sledila njihova standardizacija na vrednosti od 0 do 1, kar je
podrobneje opisano v Poglavju 3.5.2. Vrednost 1 pomeni, da občina pri dotičnem kazalcu
dosega najvišjo stopnjo trajnostnega razvoja v Sloveniji. Seveda pa se je potrebno
zavedati, da to nikakor ne pomeni, da je to tudi splošna najvišja možna stopnja
trajnostnega razvoja. Obstaja namreč realna možnost, da so pri določenem kazalcu vse
slovenske občine daleč od zaželene stopnje trajnosti. Obratno velja za standardizirane
vrednosti okoli 0. Za prikaz na kartah smo uporabili razrede, kot so prikazani na Sliki 42.
Zaradi večje zgostitve okrog sredine so razredi tam ožji. Vrednosti predstavljajo možen
razpon vrednosti glede na slovenske občine.
Slika 42: Razredi uporabljeni za prikaz na kartah.
nizka
0

srednja
0,20

0,35

0,45 0,5 0,55

visoka
0,65

0,80
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Nekatere alpske občine se pri določenih kazalcih uvrščajo okrog najvišjih in najnižjih
slovenskih vrednosti. Tako visoke ali nizke vrednosti pa so praktično nemogoče pri
sinteznih kazalcih po temah ali poljih trajnostnega razvoja, saj bi to pomenilo, da se
občina prav pri vseh kazalcih uvršča v sam vrh ali na dno, kar pa je seveda malo
verjetno. Delne ocene po poljih trajnostnega razvoja se tako razvrščajo okrog vrednosti
0,5, od katere se le redko razlikujejo za vrednost, večjo od 0,2. Kljub takemu zgoščevanju
vrednosti rezultati vseeno kažejo stopnjo doseganja trajnostnega razvoja.
Še enkrat omenimo tudi pomen enot »Alpske občine« in Slovenija (Poglavje 4).
Vrednosti za ti dve enoti nista povprečje vseh vrednosti alpskih oziroma slovenskih
občin, temveč sta izračunani iz surovih podatkov. Gre torej za enak izračun kot za
izbrane občine na nivoju alpskega prostora ali sveta. Menimo, da je takšen izračun
primeren, ker izraža vrednost kazalca za povprečnega prebivalca alpskega sveta ali
Slovenije. Pri povprečju občin imajo namreč manjše občine relativno večjo težo kot večje
občine. Prav tako tak izračun omogoča primerjavo vrednosti za alpske občine z
vrednostjo Slovenije. V nasprotnem primeru bi namreč morali računati tudi vrednost
kazalcev za vse slovenske občine in nato povprečje teh občin.
Uporabljeni podatki so običajno z letnico 2014. Izjemoma pa, zaradi razpoložljivosti ali
značilnosti podatkov, za druga leta ali obdobja. Podrobnosti o izračunih so v
preglednicah pri posameznih kazalcih (Poglavje 4).
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5.1.1 Ocena ekonomske trajnosti
Ekonomsko polje vrednotenja trajnostnega razvoja alpskih občin predstavljajo 4 teme:
E1
E2
E3
E4

prihodki prebivalstva,
uspešnost gospodarstva,
zadolženost občin,
zaposlovanje.

Največje razlike med alpskimi občinami se kažejo pri zadolženosti občin, saj je Solčava
najbolj zadolžena slovenska občina (relativno na prebivalca), hkrati pa je kar nekaj
občin, ki sploh niso zadolžene. Kljub tem razlikam, ki jih kažeta razpon vrednosti in
standardni odklon, pa je večina vrednosti zelo zgoščenih. Dejstvo pa je, da kazalec
odločilno vpliva na zelo nizko končno vrednost občine Solčava. Slednja bi sicer, tudi ob
neupoštevanju omenjenega kazalca, zasedla zadnje mesto, tako pa je to še bolj izrazito in
ima velik vpliv tudi na nadaljnje izračune. Pri prihodkih prebivalstva in uspešnosti
gospodarstva so vrednosti bližje skupaj, saj se nobena izmed občin ne uvršča v
slovenskih vrh. Zelo zgoščene pa so vrednosti pri zaposlovanju. Deloma je to povezano s
tem, da temo sestavljata dva kazalca. Vendar tudi vpogled v vrednosti slednjih razkriva,
da so razlike majhne že tam. Gre namreč za kazalca, kjer težko prihaja do zelo velikih
razlik, kot je to pri nekaterih drugih.

Končne vrednosti razkrivajo, da od vseh občin močno negativno odstopa Solčava, kar
smo tudi že pojasnili. Tudi naslednje 4 občine (Gornji Grad, Mozirje, Rečica ob Savinji in
Luče) z najnižjimi vrednostmi se nahajajo v Savinjski dolini. Od Solčave se, z izjemo
zadolženosti, ne ločijo prav dosti, saj imajo nizke vrednosti pri vseh ostalih kazalcih.
Vrednost za alpske občine je sicer pri 0,55, prav tako kot tudi vrednost Slovenije. Po
zaslugi visokih vrednosti vseh kazalcev se na vrh uvršča Žirovnica (0,67).
Slika 43: Dosežena stopnja ekonomske trajnosti za izbrane občine, alpske občine in
Slovenijo. Izračuni veljajo za obdobje 2010–2014.
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Preglednica 36: Po temah standardizirane vrednosti kazalcev ekonomske trajnosti.
občina

E1

E2

E3

E4

povprečje

Solčava
0,10
0,34
0,00
0,37
0,20
Gornji Grad
0,20
0,20
0,77
0,36
0,38
Mozirje
0,44
0,23
0,52
0,37
0,39
Rečica ob Savinji
0,32
0,38
0,74
0,34
0,44
Luče
0,06
0,44
1,00
0,34
0,46
Tržič
0,43
0,31
0,74
0,38
0,47
Bovec
0,35
0,36
0,82
0,43
0,49
Bohinj
0,41
0,26
0,87
0,49
0,51
Kobarid
0,35
0,32
0,95
0,42
0,51
Preddvor
0,53
0,33
0,73
0,50
0,52
Gorje
0,37
0,37
0,96
0,43
0,53
Črna na Koroškem
0,38
0,75
0,61
0,45
0,55
Jesenice
0,40
0,52
0,87
0,40
0,55
Jezersko
0,48
0,25
1,00
0,47
0,55
Tolmin
0,40
0,43
1,00
0,47
0,57
Kamnik
0,58
0,38
0,96
0,42
0,58
Ljubno
0,25
0,65
1,00
0,44
0,59
Bled
0,58
0,37
0,94
0,50
0,60
Nazarje
0,31
0,70
0,82
0,56
0,60
Kranjska Gora
0,58
0,38
1,00
0,46
0,60
Mežica
0,45
0,68
0,87
0,47
0,62
Žirovnica
0,65
0,61
0,97
0,45
0,67
alpske občine
0,55
0,45
0,44
0,88
0,43
Slovenija
0,52
0,48
0,78
0,41
0,55
minimum
0,06
0,20
0,00
0,34
0,20
maksimum
0,67
0,65
0,75
1,00
0,56
razpon
0,59
0,55
1,00
0,22
0,47
standardni odklon
0,10
0,15
0,16
0,22
0,06
Opomba: Z rdečo obarvane vrednosti so en standardni odklon pod povprečjem, z zeleno
obarvane pa en standardni odklon nad povprečjem. Vrednosti za enoti alpske občine in
Slovenija so izračunane iz surovih podatkov in ne kot povprečje alpskih oziroma slovenskih
občin.
Čeprav se večina občin (15) nahaja nad srednjo vrednostjo (0,5), pa je hkrati le 9 občin
nad vrednostjo za alpske občine. Tako je Solčava tista, ki najbolj odstopa in dosega nizko
stopnjo ekonomske trajnosti. V povprečju alpske občine najvišjo stopnjo doseganja
trajnostnega razvoja izkazujejo na področju zadolženosti občin (kar 0,88). Za vse
preostale teme je stopnja doseganja trajnosti zelo podobna in znaša od 0,43 do 0,45. Pri
tem poudarimo zelo nizko vrednost pri kazalcu indeks delovne migracije (0,18), kar
jasno nakazuje na množičnost vsakodnevnih delovnih migracij iz večine alpskih občin.
Tako v povprečju v občini prebivališča dela 41 % prebivalcev, v preostalih alpskih
občinah 13 % in izven alpskega sveta 46 %.
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Slika 44: Ocena ekonomske trajnosti izbranih občin.
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5.1.2 Ocena socialne trajnosti
Socialno polje trajnostnega razvoja vrednotimo z dvanajstimi kazalci, uvrščenimi v šest
tem, ki so:
S1
S2
S3
S4
S5
S6

prebivalstvo,
zdravje,
izobrazba,
bivalni pogoji,
neenakost,
ranljive skupine.

Pri socialnih kazalcih izkazujejo alpske občine nekoliko nižjo stopnjo doseganja
trajnostnega razvoja od Slovenije, vendar je razlika majhna. Velika večina proučevanih
občin se razvrsti med vrednosti 0,48 in 0,59, kjer se nahaja kar 16 občin. Nekatere po
zaslugi povprečnih vrednosti pri vseh kazalcih, druge pa zaradi določenih vrednosti, ki
odstopajo. Podobno kot pri ekonomskih kazalcih tudi tukaj pozitivno izstopa Žirovnica,
ki se uvršča na prvo mesto z enako vrednostjo kot Bled. Obe občini se uvrščata v vrh pri
kar štirih temah. To velja tudi za Kranjsko Goro, ki pa ima neugodno starostno strukturo
in slab dostop do zdravstvenih storitev, kar se odrazi v nekoliko nižji skupni vrednosti.
Podobno kot za omenjene občine velja tudi za Črno na Koroškem in Luče. Obe se pri kar
štirih temah uvrščata med najslabše. Pri Mežici nasprotno izstopa le ena vrednost,
vendar je precej podpovprečna tudi v preostalih temah.

Največje razlike med občinami se pojavljajo pri bivalnih pogojih, kar je povezano z
značilnostmi podatkov, pri katerih so dokaj majhne razlike, Kranjska Gora pa predstavlja
tudi slovenski maksimum. Najmanjše razlike pa so značilne za temo prebivalstvo, v večji
meri zaradi kazalca gibanje prebivalstva.
Slika 45: Dosežena stopnja socialne trajnosti za izbrane občine, alpske občine in Slovenijo.
Izračuni veljajo za obdobje 2008–2015.
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Preglednica 37: Po temah standardizirane vrednosti kazalcev socialne trajnosti.
občina

S1

S2

S3

S4

S5

S6

povprečje

Črna na Koroškem
0,37
0,35
0,19
0,37
0,27
0,57
0,35
Luče
0,48
0,31
0,18
0,47
0,51
0,46
0,40
Mežica
0,45
0,35
0,33
0,48
0,29
0,55
0,41
Jesenice
0,51
0,44
0,24
0,22
0,58
0,65
0,44
Nazarje
0,53
0,43
0,30
0,44
0,58
0,51
0,46
Gornji Grad
0,45
0,26
0,23
0,70
0,67
0,58
0,48
Rečica ob Savinji
0,60
0,45
0,32
0,49
0,52
0,55
0,49
Ljubno
0,54
0,45
0,29
0,56
0,64
0,54
0,50
Mozirje
0,58
0,37
0,45
0,55
0,50
0,61
0,51
Tržič
0,50
0,55
0,39
0,41
0,62
0,69
0,52
Tolmin
0,42
0,49
0,42
0,58
0,60
0,67
0,53
Bovec
0,39
0,59
0,34
0,81
0,52
0,69
0,56
Solčava
0,50
0,36
0,34
0,95
0,72
0,51
0,56
Bohinj
0,47
0,45
0,38
0,73
0,56
0,78
0,56
Gorje
0,51
0,42
0,39
0,71
0,62
0,74
0,57
Jezersko
0,47
0,35
0,51
0,72
0,52
0,83
0,57
Kamnik
0,65
0,58
0,49
0,34
0,64
0,74
0,58
Preddvor
0,57
0,47
0,59
0,57
0,51
0,78
0,58
Kobarid
0,47
0,61
0,37
0,80
0,59
0,68
0,59
Kranjska Gora
0,40
0,43
0,54
1,00
0,68
0,78
0,64
Bled
0,48
0,66
0,67
0,91
0,59
0,80
0,69
Žirovnica
0,56
0,57
0,68
0,83
0,70
0,78
0,69
alpske občine
0,53
0,49
0,41
0,51
0,59
0,69
0,53
Slovenija
0,58
0,57
0,50
0,45
0,60
0,62
0,55
minimum
0,37
0,26
0,18
0,22
0,27
0,46
0,35
maksimum
0,65
0,66
0,68
1,00
0,72
0,83
0,69
razpon
0,28
0,40
0,50
0,78
0,45
0,36
0,33
standardni odklon
0,07
0,10
0,14
0,21
0,11
0,11
0,08
Opomba: Z rdečo obarvane vrednosti so en standardni odklon pod povprečjem, z zeleno
obarvane pa en standardni odklon nad povprečjem. Vrednosti za enoti alpske občine in
Slovenija so izračunane iz surovih podatkov in ne kot povprečje alpskih oziroma slovenskih
občin.
Visoko stopnjo doseganja trajnostnega razvoja alpske občine izkazujejo na področju
ranljivih skupin, kjer se povprečna vrednost približa 0,7. Zaradi majhnih razlik v
brezposelnosti med moškimi in ženskami dosegajo alpske občine razmeroma visoko
stopnjo trajnosti pri vrednotenju neenakosti. Na nivoju kazalcev visoke vrednosti
dosegajo še indeks staranja, stopnja prezgodnje umrljivosti, število prejemnikov
denarne socialne pomoči in stopnja registrirane brezposelnosti mladih. Z nizkimi
vrednostmi pa izstopa kazalec gibanja prebivalstva. Podobno kot pri ekonomskih lahko
tudi pri socialnih kazalcih ugotovimo, da je večina občin z nižjimi vrednostmi v
vzhodnem delu alpskega sveta. Tokrat izstopajo Črna na Koroškem, Luče in Mežica. V
zahodnem delu ima najnižjo vrednost občina Jesenice. Nižje vrednosti dosegajo še Gornji
Grad, Rečica ob Savinji in Nazarje. Pozitivno pa izstopata obe občini, ki predstavljata
Deželo in Blejski kot.
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Slika 46: Ocena socialne trajnosti izbranih občin.
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5.1.3 Ocena okoljske trajnosti
Dvanajst kazalcev okoljske trajnosti se razvršča v 8 tem, kar je največ med vsemi tremi
polji:
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

zrak,
voda
prostor,
biotska raznovrstnost,
naravne nesreče,
kmetijstvo,
odpadki,
turizem.

Stopnja doseganja okoljske trajnosti je najvišja od vseh treh področij, saj vrednost za
alpske občine znaša 0,63, kar pa je vseeno precej pod vrednostjo za Slovenijo. Največja
razlika se pojavi pri tveganju za naravne nesreče, kjer se alpske občine (0,20) zaradi zelo
visokih naklonov odrežejo precej slabše kot Slovenija (0,80). Razmeroma nizka je tudi
stopnja doseganja trajnosti na področju kmetijstva (0,49) in ravnanja z odpadki (0,51).
Nasprotno pa je dosežena stopnja trajnostnega razvoja zelo visoka na področju
(prometnega obremenjevanja) zraka (0,94), obremenjevanja voda (0,80) in pri rabi
prostora (0,80).

Na nivoju kazalcev alpske občine dosegajo najnižje vrednosti pri naklonih in gostoti
planinskih poti. Pri obeh kazalcih so vrednosti precej nižje v primerjavi s Slovenijo, višje
vrednosti od Slovenije pa alpske občine dosegajo pri deležu varovanih območij, deležu
gozda in deležu ekološko obdelanih zemljišč.
Slika 47: Dosežena stopnja okoljske trajnosti za izbrane občine, alpske občine in Slovenijo.
Izračuni veljajo za obdobje 2010–2015.
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Preglednica 38: Po temah standardizirane vrednosti kazalcev okoljske trajnosti.
občina

O1

O2

03

O2

O3

O4

O5

O6

povprečje

Kranjska
0,92 0,65 0,71 0,66 0,06 0,53 0,27 0,23
0,50
Gora
Žirovnica
0,74 0,77 0,79 0,54 0,27 0,40 0,46 0,53
0,56
Jesenice
0,73 0,79 0,90 0,49 0,29 0,46 0,32 0,63
0,58
Bovec
0,98 0,79 0,57 0,75 0,00 0,66 0,40 0,48
0,58
Solčava
1,00 0,91 0,09 0,84 0,00 0,78 0,73 0,52
0,61
Bohinj
0,97 0,85 0,66 0,83 0,40 0,51 0,38 0,30
0,61
Kamnik
0,88 0,81 0,87 0,52 0,33 0,40 0,41 0,71
0,61
Kobarid
0,97 0,75 0,71 0,53 0,20 0,55 0,58 0,65
0,62
Bled
0,89 0,76 0,81 0,56 0,57 0,43 0,50 0,47
0,62
Jezersko
0,99 0,86 0,57 0,78 0,06 0,75 0,56 0,51
0,63
Preddvor
0,96 0,80 0,79 0,70 0,10 0,47 0,60 0,67
0,64
Tolmin
0,96 0,80 0,74 0,58 0,07 0,54 0,62 0,80
0,64
Mozirje
0,87 0,86 0,77 0,42 0,52 0,38 0,67 0,63
0,64
Nazarje
0,95 0,71 0,74 0,42 0,48 0,30 0,77 0,74
0,64
Ljubno
0,93 0,87 0,68 0,51 0,21 0,56 0,83 0,62
0,65
Luče
0,98 0,95 0,60 0,70 0,12 0,42 0,82 0,62
0,65
Rečica ob
0,86 0,81 0,74 0,36 0,62 0,38 0,67 0,79
0,65
Savinji
Gornji Grad 0,98 0,87 0,71 0,54 0,33 0,40 0,78 0,71
0,67
Tržič
0,91 0,85 0,88 0,81 0,20 0,46 0,63 0,59
0,67
Mežica
0,99 0,80 0,88 0,40 0,33 0,53 0,73 0,87
0,69
Črna na
1,00 0,86 0,69 0,75 0,04 0,81 0,73 0,74
0,70
Koroškem
Gorje
0,98 0,79 0,82 0,91 0,40 0,38 0,76 0,71
0,72
alpske
0,94 0,80 0,80 0,66 0,20 0,49 0,51 0,64
0,63
občine
Slovenija
0,85 0,80 0,81 0,52 0,80 0,43 0,54 0,78
0,69
minimum
0,73 0,65 0,09 0,36 0,00 0,30 0,27 0,23
0,50
maksimum
1,00 0,95 0,90 0,91 0,62 0,81 0,83 0,87
0,72
razpon
0,27 0,31 0,81 0,55 0,62 0,51 0,55 0,63
0,21
standardni
0,07 0,07 0,17 0,16 0,18 0,13 0,16 0,15
0,05
odklon
Opomba: Z rdečo obarvane vrednosti so en standardni odklon pod povprečjem, z zeleno
obarvane pa en standardni odklon nad povprečjem. Vrednosti za enoti alpske občine in
Slovenija so izračunane iz surovih podatkov in ne kot povprečje alpskih oziroma slovenskih
občin.
Prav vse alpske občine imajo vrednosti nad 0,50, kar osem občin pa presega tudi
vrednost 0,65. Za razliko od ekonomskega in socialnega polja se občine Savinjske in
Mežiške doline tokrat uvrščajo med najboljše. Kar osem se jih uvršča med najboljših 10
alpskih občin. Najvišjo vrednost sicer dosegajo Gorje. Od preostalih občin precej odstopa
Kranjska Gora, ki dosega najnižje vrednosti med vsemi alpskimi občinami pri kar treh
temah.
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Slika 48: Ocena okoljske trajnosti izbranih občin.
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5.2 Skupna ocena trajnostnega razvoja alpskih občin
Zadnji korak pri oceni stanja trajnostnega razvoja v izbranih občinah predstavlja
sintezen kazalec trajnostnega razvoja za alpske občine, ki ga z enakovrednimi deleži
zastopajo ekonomsko, socialno in okoljsko polje (Poglavje 3.5.2). Razlike med občinami
so zelo majhne, saj je kar 19 občin strnjenih med vrednostmi 0,50 in 0,60. Negativno
odstopa le Solčava (0,46), pozitivno pa občini Bled in Žirovnica (obe 0,64). Zanimivo je,
da je občina Žirovnica uvrščena na prvo mesto kljub drugi najnižji vrednosti okoljskega
polja. Temu je tako, ker so vrednosti kazalca okoljskega polja višje, razlike med občinami
pa manjše.

Vpliv posameznih polj trajnostnega razvoja na končne vrednosti smo preverili tudi s
Pearsonovim koeficientom korelacije (rxy). Tako smo ugotovili, da ima na končno oceno
največji vpliv delna ocena ekonomskega polja, in sicer gre za visoko pozitivno korelacijo
(rxy = 0,842). Zmerno pozitivna je tudi povezava skupne ocene z oceno dosežene stopnje
socialnega polja (rxy = 0,587). Povezava okoljskega polja s skupno oceno ni statistično
pomembna, vrednost koeficienta pa sicer izkazuje celo neznatno negativno povezanost.

Vrednosti alpskih občin so nižje od Slovenije, največja razlika se pojavi pri vrednotenju
okoljskega polja. Za boljši vpogled v razlike, ki nastajajo med občinami, smo končne
vrednosti kazalca trajnostnega razvoja ponovno standardizirali na interval od 0 do 1.
Tako se dobro pokaže odstopanje Bleda in Žirovnice ter Solčave od preostalih občin.
Prav tako je razvidno, da so razlike večje pri občinah s podpovprečnimi vrednostmi kot
pri tistih z nadpovprečnimi. Slednje so namreč zelo strnjene.
Slika 49: Relativna primerjava dosežene stopnje trajnostnega razvoja za izbrane občine,
alpske občine in Slovenijo. Izračuni veljajo za obdobje 2008–2015.
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Opomba: Vrednosti so standardizirane na interval od 0 do 1.
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Preglednica 39: Ocene po poljih trajnostnega razvoja in skupna ocena dosežene stopnje
trajnostnega razvoja.
skupna ocena
dosežene stopnje
trajnostnega razvoja
Solčava
0,20
0,56
0,61
0,46
Luče
0,46
0,40
0,65
0,51
Gornji Grad
0,38
0,48
0,67
0,51
Mozirje
0,39
0,51
0,64
0,51
Jesenice
0,55
0,44
0,58
0,52
Rečica ob Savinji
0,44
0,49
0,65
0,53
Črna na Koroškem
0,55
0,35
0,70
0,53
Bovec
0,49
0,56
0,58
0,54
Tržič
0,47
0,52
0,67
0,55
Bohinj
0,51
0,56
0,61
0,56
Nazarje
0,60
0,46
0,64
0,57
Kobarid
0,51
0,59
0,62
0,57
Mežica
0,62
0,41
0,69
0,57
Preddvor
0,52
0,58
0,64
0,58
Ljubno
0,59
0,50
0,65
0,58
Tolmin
0,57
0,53
0,64
0,58
Kranjska Gora
0,60
0,64
0,50
0,58
Jezersko
0,55
0,57
0,63
0,58
Kamnik
0,58
0,58
0,61
0,59
Gorje
0,53
0,57
0,72
0,60
Bled
0,60
0,69
0,62
0,64
Žirovnica
0,67
0,69
0,56
0,64
alpske občine
0,57
0,55
0,53
0,63
Slovenija
0,55
0,55
0,69
0,60
minimum
0,46
0,20
0,35
0,50
maksimum
0,64
0,67
0,69
0,72
razpon
0,18
0,37
0,33
0,21
standardni odklon
0,04
0,10
0,08
0,05
Opomba: Z rdečo obarvane vrednosti so en standardni odklon pod povprečjem, z zeleno
obarvane pa en standardni odklon nad povprečjem. Vrednosti za enoti alpske občine in
Slovenija so izračunane iz surovih podatkov in ne kot povprečje alpskih oziroma slovenskih
občin.
občina

ekonomsko
polje

socialno
polje

okoljsko
polje

Ko izračunane vrednosti prikažemo na karti, lahko ugotovimo določene prostorske
vzorce, ki smo jih zaznavali že pri delnih ocenah ekonomskega, socialnega in okoljskega
polja. Med sedmimi občinami z najnižjimi vrednostmi kazalca se namreč le Jesenice
nahajajo v vzhodnem delu alpskega sveta. V večini primerov gre vzroke iskati pri nizkih
vrednostih ekonomskega in socialnega polja.
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Slika 50: Skupna ocena trajnostnega razvoja alpskih občin.
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5.3 Tipizacija občin glede na doseženo stopnjo trajnosti
Z namenom iskanja občin s sorodnimi pomanjkljivostmi in prednostmi pri doseganju
trajnostnega razvoja smo občine razvrstili v skupine. Cilj razvrščanja je iskanje kar se da
objektivnih razvrstitev, kjer so si enote znotraj skupine čim bolj podobne, skupine med
seboj pa čim bolj različne. Glede na število občin smo želeli določiti od 3 do 5 skupin. Za
razvrščanje smo uporabili Wardovo metodo in uporabili tri spremenljivke (ekonomska,
socialna in okoljska ocena). Izkazalo se je, da da najboljši rezultat delitev na štiri
skupine. Pri treh skupinah so slednje prevelike in posledično enote znotraj skupin
preveč različne, pri petih skupinah pa Solčava predstavlja svojo skupino.

Postopek smo preverili še z diskriminančno analizo. Ugotovili smo, da se skupine med
seboj statistično pomembno razlikujejo (F-razmerje), razlike so še posebej opazne pri
ekonomskih in socialnih kazalcih. Uspešnost klasifikacije je bila 96-odstotna kar pomeni,
da se je 21 občin uvrstilo v pravilno kategorijo. Občine se uvrščajo v naslednje tipe
občin:
tip 1 – Bled, Kranjska Gora, Žirovnica;
tip 2 – Bohinj, Bovec, Gorje, Jezersko, Kamnik, Kobarid, Preddvor;
tip 3 – Črna na Koroškem, Jesenice, Ljubno, Mežica, Nazarje, Tolmin;
tip 4 – Gornji Grad, Luče, Mozirje, Rečica ob Savinji, Solčava, Tržič.

Slika 51: Uporabljeno drevo združevanja v skupine občin.
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Tip 1 sestavljajo le tri občine, ki izkazujejo skupno najvišje vrednosti kazalca
trajnostnega razvoja. Vzrok za to je predvsem zelo izstopajoča vrednost socialnega polja
trajnosti, kjer so omenjene občine kar za 25 % nad povprečjem alpskega sveta. Največ k
temu pripomorejo močno nadpovprečne uporabne stanovanjske površine in precej
ugodnejša izobrazbena struktura. Prav tako sta za omenjene občine značilni najvišja
dosežena stopnja ekonomske trajnosti in hkrati najnižja stopnja okoljske trajnosti.
Vendar smo že omenili, da se pri slednji občine najmanj razlikujejo, kar posredno
pomeni manjši vpliv na končno skupno oceno.
Tip 2 zaznamujejo povprečne vrednosti pri vseh kazalcih, kar dokazuje tudi najmanjše
odstopanje od povprečja alpskih občin (0,02). Od slednjega se nekoliko bolj razlikujejo le
na področju bivalnih pogojev (+0,16), pri uspešnosti gospodarstva (-0,12) in pozidanih
površinah (-0,09). V primerjavi z ostalimi tipi se najbolje odrežejo na socialnem polju
(drugo mesto), na ekonomskem in okoljskem polju pa se uvrstijo na tretje mesto.

Tretji tip je po značilnostih razmeroma soroden drugemu, s tem da sta stanji pri
ekonomskih in socialnih kazalcih zamenjani. Tip 3 torej zaznamuje relativno dobro
stanje ekonomskih kazalcev, a tudi najslabše stanje socialnega polja. Skupno gledano pa
je zelo blizu povprečja. Pogled na vrednosti po temah razkrije, da so občine tretjega tipa
pri prav vseh socialnih temah pod vrednostjo alpskega sveta (razlika od -0,06 do -0,12).
Negativno odstopajo še pri prihodkih prebivalstva in biotski raznovrstnosti. Po drugi
strani pa zelo pozitivno odstopajo pri uspešnosti gospodarstva (+0,18), pri ravnanju z
odpadki (+0,16) in obremenitvah turizma (+0,09).

Za zadnji, četrti tip je značilno predvsem zelo slabo stanje ekonomskih kazalcev, kjer
močno odstopajo od vrednosti za alpske občine (-0,16). Pri ekonomskih temah so prav
vse vrednosti nižje od alpskih občin (od -0,07 do -0,25). Vrednosti na socialnem in
okoljskem polju pa od vrednosti za alpske občine ne odstopajo pretirano. V ta tip se
uvršča pet občin iz Savinjske doline (Solčava, Luče, Gornji Grad, Mozirje in Rečica ob
Savinji) ter Tržič. Občine Savinjske doline se tudi v rangiranju občin uvrščajo prav na
dno med vsemi občinami.
Preglednica 40: Vrednosti doseženega stanja trajnosti po tipih.
ekonomsko
polje

socialno
polje

okoljsko
polje

skupna ocena dosežene
stopnje trajnostnega
razvoja
0,62
0,58
0,56
0,51

tip 1
0,62
0,67
0,56
tip 2
0,53
0,57
0,63
tip 3
0,58
0,45
0,65
tip 4
0,39
0,50
0,65
alpske
0,55
0,53
0,63
0,57
občine
Opomba: Polja so obarvana na barvni lestvici od rdeče do zelene glede na dosežene
vrednosti. Vrednost za alpske občine je izračunana iz surovih podatkov in ne kot povprečje
alpskih občin.
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Slika 52: Razvrstitev občin v tipe in uvrstitve tipov glede na uvrstitev po poljih trajnostnega razvoja.
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6 SKLEP
V sklepnem poglavju magistrskega dela želimo predstaviti poglavitne metodološke
zaključke in vsebinske rezultate raziskave. Ob pregledu zastavljenih namena in ciljev
dela lahko zaključimo, da smo bolj ali manj uspešno izpolnili vse cilje. Na podlagi
proučene literature smo namreč opredelili značilnosti trajnostnega razvoja in
posebnosti trajnostnega razvoja alpskega sveta. Na podlagi domačih in tujih izkušenj ter
ob poznavanju alpskega sveta smo izoblikovali izbor kazalcev, primeren in uporaben za
vrednotenje izbranih alpskih občin. Prav tako smo izbrali način standardizacije kazalcev,
ki se nam je zdel najbolj primeren in perspektiven. Na podlagi izračunanih
standardiziranih vrednosti kazalcev smo ovrednotili doseženo stopnjo trajnostnega
razvoja izbranih občin alpskega sveta.

Ugotovili smo tudi, da se občine glede na dosežene stopnje po poljih trajnostnega
razvoja lahko združujejo v tipe s sorodnimi značilnostmi. Pri opredeljenih tipih lahko
zaznamo tudi določene prostorske vzorce. Tako se vse občine Zgornje Savinjske doline
in Mežiške doline uvrščajo v tipa 3 in 4, pri katerih je skupna ocena trajnostnega razvoja
najnižja. Za oba tipa so značilne nizke vrednosti socialnega polja in razmeroma visoke
vrednosti na okoljskem polju. V prvi tip, ki ga zaznamuje tako najvišja skupna ocena kot
tudi najvišja delna ocena na ekonomskem in socialnem polju, se uvrščajo občine ob Savi
Dolinki z izjemo Jesenic. V tem tipu so vrednosti okoljskega polja najnižje izmed vseh
tipov. Tip 2 določajo povprečne vrednosti na vseh poljih, zato tudi ni zaznati vidnejših
prostorskih vzorcev. V nadaljevanju analiziramo značilnosti posameznega tipa.

Tip 1 (Bled, Kranjska Gora in Žirovnica) zaznamujejo visoke vrednosti na socialnem in
ekonomskem polju in nekoliko nižje na okoljskem. Zelo nizka zadolženost občinam
omogoča vlaganje v infrastrukturo in ukrepe na socialnem in okoljskem področju. Tako
splošna kot tudi brezposelnost mladih je nizka, podobno so zelo majhne tudi razlike med
moško in žensko brezposelnostjo. Zaradi visoke stopnje delovne migracije je uspešnost
gospodarstva nižja kot pa sami prihodki prebivalstva. Zato bi veljalo spodbujati
predvsem razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki bi izobraženemu kadru ponudila
delo v občini prebivališča. Več delovnih mest bi verjetno pomenilo tudi ugodnejšo
prebivalstveno strukturo, saj omenjene občine zaznamuje visok indeks staranja.
Dostopnost zdravstvenih storitev bi lahko bila boljša predvsem v Kranjski Gori, kjer je
tudi najvišji delež starejšega prebivalstva. V Žirovnici je stanje na tem področju sicer še
slabše, kar pa lahko povežemo z dobro zdravstveno oskrbo na Jesenicah. Ostala dva
kazalca na področju zdravstva pa izkazujeta najboljše rezultate med vsemi tipi. Podobno
velja tudi za izobrazbeno strukturo, ki je zelo ugodna. V še večji meri bi lahko to trdili za
bivalne pogoje, pri čemer pa se je treba zavedati vpliva turizma v občinah Kranjska Gora
in Bled, ki zagotovo nekoliko zavajajoče deluje na povprečne uporabne stanovanjske
površine. Višina pokojnin je relativno visoka, vendar bi bile zaželene manjše razlike med
moškimi in ženskimi pokojninami. Na okoljskem polju občini Bled in Kranjska Gora
zaznamujejo zelo visoke turistične obremenitve. Kljub negativnemu vrednotenju z
vidika okolja je turizem kot gospodarska dejavnost seveda zaželen. Bi pa lahko občine
več storile za zmanjševanje turističnih obremenitev na področju trajnostne mobilnosti,
ravnanja z odpadki in pri porabi vode. Razmeroma nizka sta tudi deleža varovanih
območij narave in gozda, ki pa sta še vedno višja kot v Sloveniji.
V tip 2 se uvršča sedem občin: Bohinj, Bovec, Gorje, Jezersko, Kamnik, Kobarid in
Preddvor. V splošnem jih zaznamuje relativno dobro stanje na socialnem in okoljskem
polju ter slabše na ekonomskem. Slednje je tako predvsem zaradi nizke razpoložljivosti
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delovnih mest, povezano pa je tudi z nizko uspešnostjo gospodarstva in nizkimi prihodki
prebivalstva. Kljub omenjenemu je stanje pri vseh treh kazalcih brezposelnosti zelo
ugodno. Izstopajo pa na socialnem področju nizke pokojnine, zlasti še velike razlike med
njimi. Ker so to pretežno velike občine z nekoliko slabšo prometno povezanostjo
(Bohinj, Bovec, Jezersko, Kobarid), bi bilo treba zagotoviti boljšo dostopnost zdravstva,
deloma pa tudi vzpodbujati višjo stopnjo terciarnega izobraževanja. Seveda pa je
izobraženemu prebivalstvu nujno zagotoviti tudi delovna mesta. Kljub zelo ugodnim
pogojem za tovrstno kmetijstvo je delež ekološko obdelanih zemljišč razmeroma nizek.
Boljše bi moralo biti tudi ravnanje z odpadki. Zato pa izstopata visok delež varovanih
območij narave in zelo nizke prometne obremenitve.

Tip 3 sestavlja šest občin (Črna na Koroškem, Jesenice, Ljubno, Mežica, Nazarje in
Tolmin), ki so večinoma v vzhodnem delu alpskega sveta. Zanje je značilno slabo stanje
socialnega polja in dobro okoljskega ter ekonomskega. Zadnjega zaznamuje predvsem
visoka bruto dodana vrednost na zaposlenega, ki od ostalih tipov precej odstopa.
Nekoliko manjše so tudi delovne migracije, vendar so prihodki prebivalstva nizki.
Brezposelnost je nekoliko višja kot pri prvih dveh tipih, vendar še vedno pod slovenskim
povprečjem. Obstajajo pa velike razlike med brezposelnostjo žensk in moških. Vrednosti
tipa 3 so pri kar osmih socialnih kazalcih (od dvanajstih) najnižje med vsemi tipi.
Omenimo upadanje prebivalstva, visoko prezgodnjo umrljivost, slabe bivalne pogoje,
nizko stopnjo doseganja enakosti med spoloma in slabo stanje na področju ranljivih
skupin. Ugotovimo lahko torej, da občine ne uspejo izkoristiti visoke uspešnosti
gospodarstva, oziroma prebivalstvo od omenjene uspešnosti podjetij nima veliko koristi.
Občine so za alpski svet tudi nadpovprečno zadolžene. Na okoljskem polju negativno
izstopajo pri nizkem deležu zavarovanih območij, kar lahko povežemo z lokacijo občin
na robu alpskega visokogorja, na drugi strani pa je ravnanje z odpadki dobro,
obremenitve turizma pa najnižje med opredeljenimi tipi.
V tip 4 se prav tako uvršča šest občin, katerih skupna stopnja trajnostnega razvoja pa je
najnižja med štirimi tipi. Z izjemo Tržiča gre za občine Zgornje Savinjske doline (Gornji
Grad, Luče, Mozirje, Rečica ob Savinji in Solčava). Predvsem stanje ekonomskega polja je
pri omenjenih občinah precej slabše kot pri preostalih tipih. Močno pod povprečjem
alpskega sveta so prihodki prebivalstva in precej visoka je tudi zadolženost občin. Za
slednje je sicer zaslužna predvsem občina Solčava. Tudi uspešnost gospodarstva je nižja
od preostalih tipov. Brezposelnost je najvišja v alpskem svetu, a še vedno nekoliko nižja
kot v Sloveniji. Višja je brezposelnost mladih, kar je v kombinaciji z ostalimi okoliščinami
zaskrbljujoče zlasti z vidika bega možganov. Kot odraz nizke bruto osnove za dohodnino
so tudi pokojnine nizke. Razlike med spoloma sicer niso tako velike, kar pa je verjetno
odraz splošnega slabega stanja. Slabo je tudi stanje na področju zdravja, saj je
prezgodnja umrljivost zelo visoka, dostopnost do zdravstvenih storitev slaba, poraba
antidepresivov pa prav tako visoka. Tudi uporabna stanovanjska površina je najmanjša
med vsemi tipi. Na okoljskem področju velja izpostaviti, da imajo te občine najbolje
urejeno ravnanje z odpadki in najnižjo porabo vode.
Za izvedbene usmeritve na ravni občin bi bilo treba dodatno analizirati vrednosti
kazalcev za vsako občino in hkrati poiskati tudi vzroke za dosežene vrednosti, kar pa
glede na obsežnost tovrstnih analiz presega okvir pričujočega magistrskega dela.
Vsekakor pa širok nabor kazalcev omogoča takšen pregled stanja in tudi spremljanje
doseženega napredka in zastavljenih ciljev.
Iz metodološkega dela raziskave moramo izpostaviti še sam izbor in opredelitev
kazalcev, ki predstavljajo ključni del celotne raziskave. Skupno smo določili 29 kazalcev
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(Poglavje 4), ki se združujejo v 18 tem, slednje pa sestavljajo 3 polja trajnostnega
razvoja. Ključni izziv pri tem sta predstavljala razpoložljivost podatkov in pomanjkanje
podobnih raziskav. Za konkretno oceno ustreznosti izbora bi bilo treba rezultate
vrednotenja po posameznih kazalcih dodatno analizirati. Ker je nabor kazalcev deloma
prilagojen alpskemu svetu, so ponekod vrednosti za alpske občine precej drugačne od
vrednosti za Slovenijo. Izpostavimo naj predvsem delež naklonov nad 20 stopinj in
gostoto planinskih poti. Potrebno bi bilo tudi proučiti morebiten vpliv različnega števila
kazalcev znotraj tem in polj trajnostnega razvoja na končne izračune. Izpostavljene
načine standardizacije bi bilo smiselno preizkusiti tudi v praksi na različnih primerih, da
bi izluščili najbolj optimalen način. Ob uporabi trenutnega načina bi veljalo
standardizirane vrednosti kazalcev pomnožiti s 100, kar bi pomenilo interval kazalca od
0 do 100. Slednje bi bilo precej lažje za razumevanje širši javnosti, saj bi lahko govorili o
stopnji doseganja trajnosti v celih številih na intervalu, ki je vsem dobro poznan (0–100).
Že znano težavo kazalcev trajnostnega razvoja predstavlja odsotnost splošno sprejetih
kritičnih mej, ki bi omogočale absolutno vrednotenje. To smo skušali rešiti z uporabo
državnih maksimumov in minimumov, kar omogoča vsaj prostorsko primerjavo s
preostalimi slovenskimi občinami. Še enkrat pa na tem mestu poudarjamo, da je izbor
kazalcev delno prilagojen alpskemu prostoru in je zato prvenstveno namenjen za
vrednotenje gorskih občin. Tako primerjave s slovenskimi občinami niso vedno
relevantne. Zaradi uporabe ekstremnih vrednosti pri standardizaciji so lahko ponekod
vse vrednosti (tako za posamezne občine, celoten alpski svet kot Slovenijo) zelo
strnjene. To se zgodi, ko ena izmed ekstremnih vrednosti močno odstopa ali v pozitivno
ali pa v negativno smer. Primeri takih kazalcev so: dolg občin na prebivalca, indeks
delovne migracije, povprečni letni dnevni promet, poraba vode na prebivalca, pozidane
površine na prebivalca, delež ekološko obdelanih zemljišč in število turističnih
prenočitev na prebivalca. Tako razporejanje seveda ni nič bolj problematično kot pri
drugih metodah, saj lahko do podobnega stanja prihaja tudi ob uporabi ekspertnih ocen
oziroma splošno sprejetih zaželenih vrednosti. Potrebno pa se je tega pojava zavedati in
ga ustrezno pojasniti.
Ob uporabi opisanih metodoloških pristopov smo odgovorili na vse tri raziskovalne
domneve.
Prva domneva se glasi: »Slovenske alpske občine zaradi svojih fizično- in
družbenogeografskih posebnosti izkazujejo slabše stanje ekonomskega in socialnega
polja trajnostnega razvoja ter boljše stanje okoljskega polja.« Glede na rezultate
vrednotenja so vrednosti ekonomskega (0,55) in socialnega polja (0,53) trajnosti res
nižje od okoljskega polja (0,63). Temu je tako predvsem zaradi primerjalno manjšega
obremenjevanja okolja (zrak, vode, prostor, turizem) ter tudi visokega deleža gozda in
varovanih območij narave. Domnevo lahko tako potrdimo.

Druga domneva opisuje razlike med občinami ter primerjavo alpskih občin in Slovenije:
»Zaradi podobnih fizičnogeografskih razmer se občine pri okoljskih kazalcih razlikujejo
manj kot pri ekonomskih in socialnih. Prav tako je stanje okoljskih kazalcev v alpskih
občinah boljše, stanje socialnih in ekonomskih kazalcev pa slabše kot v Slovenji.« Prvi
del druge domneve lahko potrdimo, saj standardni odklon na okoljskem področju znaša
0,05, medtem ko je pri ekonomskem področju 0,10 in pri socialnem 0,08. Tudi razpon
med ekstremnima vrednostma je na okoljskem polju najmanjši (0,21). Zavrniti pa
moramo drug del druge hipoteze, ki alpske občine primerja s Slovenijo. Pri tem smo
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primerjali vrednosti enote alpske občine in Slovenije, katerih izračune smo že opisali
(Poglavje 4, Poglavje 5.1). Pokazalo se je celo, da so vrednosti za Slovenijo prav na
okoljskem polju precej boljše kot v alpskem svetu (0,69 proti 0,63). Razlog za to pa se v
veliki meri skriva v, za alpske občine prilagojeni, izbiri kazalcev. Tako bi v primeru
neupoštevanja deleža naklonov nad 20 stopinj in gostote planinskih poti bila vrednost za
alpske občine že malenkost višja od vrednosti za Slovenijo. Tudi dosežena stopnja
socialne trajnosti je v Sloveniji (0,55) višja kot v alpskih občinah (0,53), presenetljivo pa
sta enoti praktično izenačeni na ekonomskem polju. Minimalna razlika gre celo v prid
alpskim občinam (0,550 proti 0,548).
Zadnja, tretja hipoteza se glasi: »Alpske občine se po družbenih in naravnih značilnostih
med seboj precej razlikujejo. To se odraža tudi v razlikah med vrednostmi posameznih
kazalcev. Zaradi tega lahko občine uvrstimo v različne tipe glede na dosežene stopnje
ekonomskega, socialnega in okoljskega polja trajnostnega razvoja.« Da hipotezo lahko
potrdimo, je razvidno že iz prehodno zapisanih sklepov. Uvrstitev občin v tipe smo
preverili z diskriminančno analizo, pri čemer smo ugotovili, da se skupine med seboj
statistično pomembno razlikujejo (F-razmerje). Razlike so še posebej opazne pri
ekonomskih in socialnih kazalcih.
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7 POVZETEK
Skrb za ohranjanje okolja in zagotovitev kakovostnih pogojev za življenje vseh ljudi je
koncept trajnostnega razvoja postavila v ospredje številnih mednarodnih, državnih in
regionalnih strategij. V koraku s splošnim razmišljanjem o trajnostnem razvoju so bila
kot zelo pomembni ekosistemi posebej izpostavljena tudi gorska območja. Temeljni
dokument trajnostnega razvoja gorskih območij je 13. poglavje Agende 21 z naslovom
Upravljanje z ranljivimi ekosistemi: Trajnostni razvoj gorskih območij. V tem poglavju je
prvič predstavljen koncept trajnostnega razvoja gorskih območij kot specifičen proces
trajnostnega razvoja, ki zadeva tako gorske regije kot tudi prebivalstvo, ki živi v njihovi
bližini in je s temi območji na kakršenkoli način povezano. Vse bolj postaja jasno, da
imajo gorska območja zelo pomembno mesto v globalnem trajnostnem razvoju, saj so
ključni vir pitne vode, vroče točke biotske pestrosti, vir surovin in pomembna turistična
območja.

Zaradi svoje lege v osrčju evropskega kontinenta imajo Alpe med svetovnimi gorstvi
prav poseben pomen. Zato je edinstveno in izjemno pomembno alpsko okolje potrebno
zaščititi, hkrati pa ohraniti ali izboljšati razmere za življenje tamkajšnjemu prebivalstvu
in omogočiti, da Alpe postanejo povezovalna točka vseh okoliških držav in
spodbujevalec trajnostnega razvoja na širšem območju. Podobno bi tudi za Slovenske
Alpe lahko dejali, da gre za zelo pomembno naravno in kulturno pokrajino.

Za nadaljnji obstoj gorske kulturne pokrajine je zelo pomembno, da spoznamo pomen
gorskih območij in ugotovimo kakšno je njihovo stanje z vidika trajnostnega razvoja.
Šele na podlagi tega lahko izhajajo usmeritve bodočega razvoja. Ključen dejavnik, ki
pogosto zavira udejanjenje trajnostnega razvoja, so načini njegovega vrednotenja. Med
najbolj uveljavljenimi teoretičnimi okvirji vrednotenja trajnostnega razvoja so tematski
modeli. Zanje je značilno združevanje kazalcev v skupine – teme. Na začetku je šlo za
združevanje na tri temeljna razvojna področja: ekonomsko, socialno in okoljsko. V
zadnjem času pa se vse bolj uveljavljajo teme, ki so povezane s konkretnimi vsebinskimi
problemi razvoja in se zaradi medsebojne prepletenosti ne združujejo v zgoraj omenjena
razvojna področja. Tematski model odlikujejo zlasti preglednost, razumljivost in
organiziranost tematik, ki se neposredno nanašajo na teoretične osnove paradigme ali
na konkretne razvojne teme.

Iz omenjenih razlogov smo si tudi za vrednotenje trajnostnega razvoja alpskih občin
Slovenije izbrali tematski model, ki smo ga organizirali na treh nivojih. Najnižji, tretji
nivo predstavlja 29 kazalcev trajnostnega razvoja, ki se združujejo v 18 tem, slednje pa
predstavljajo tri dimenzije trajnostnega razvoja. V fazi sinteze smo izračunali še skupen
kazalec trajnostnega razvoja alpskih občin Slovenije. Vrednotenje smo izvedli na nivoju
dvaindvajsetih alpskih občin, ki smo jih izbrali glede na lego v submakroregiji Alpska
visokogorja. Območje zaznamuje velika reliefna energija, ki je posledica velikih višinskih
razlik in naklonov. Prav relief je ključen pokrajinski element, ki odločilno vpliva na
druge naravne prvine in družbene značilnosti gorskih pokrajin.

Izbor kazalcev je temeljil na proučitvi posebnosti alpskega prostora in obstoječih
mednarodnih in domačih naborov kazalcev. V prvi fazi so bile določene vsebinske
tematike in oblikovan teoretičen nabor kazalcev. Nato smo preverjali razpoložljivost
podatkov. To je seveda največja težava pri oblikovanju nabora, saj je za občinsko raven
na voljo precej manj podatkov kot za državno in tudi regionalno raven. Končni izbor je
zajemal 5 ekonomskih ter po 12 socialnih in okoljskih kazalcev. Za primerjavo različnih
spremenljivk moramo določiti način, s katerim odpravimo razlike v merskih enotah
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spremenljivk. Odločili smo se za normalizacijo spremenljivk na razpon od 0 do 1. Pri tem
smo upoštevali najnižje in najvišje vrednosti slovenskih občin. Na ta način smo
omogočili primerjavo s preostalimi slovenskimi občinami in dobili dodatno vrednost o
dejanski stopnji doseganja trajnostnega razvoja.

Ugotovili smo, da alpske občine Slovenije na okoljskem polju trajnostnega razvoja
dosegajo najvišje vrednosti (0,63), na ekonomskem (0,55) in socialnem (0,53) pa
nekoliko nižje.. Do največjih razlik med občinami prihaja na ekonomskem in socialnem
polju, zato imata ti dve polji tudi večji vpliv na vrednost sinteznega kazalca trajnostnega
razvoja. Pri slednjem najvišjo vrednost dosegata občini Žirovnica in Bled, ki kar močno
odstopata od vseh ostalih občin. Na drugi strani precej negativno odstopa Solčava. Glede
na vrednosti po posameznih poljih trajnostnega razvoja smo občine razvrstili v štiri tipe,
ki jih zaznamujejo podobne značilnosti. Prvi tip v katerega se uvrščajo tri občine (Bled,
Kranjska Gora in Žirovnica) zaznamuje visoka vrednost ekonomskega in socialnega polja
ter relativno nizka vrednost na okoljskem polju. Skupna dosežena stopnja trajnostnega
razvoja pa je najvišja med vsemi tipi. Ravno nasprotno velja za tip 4, ki ga zaznamuje
predvsem slabo stanje ekonomskem področju. Vrednost sinteznega kazalca je za ta tip
najnižja med vsemi, vanj pa se uvršča večina občin iz Zgornje Savinjske doline (Gornji
Grad, Luče, Mozirje, Rečica ob Savinji in Solčava) ter Tržič. Alpske občine v primerjavi s
Slovenijo dosegajo nekoliko nižjo stopnjo trajnostnega razvoja, kar v največji meri velja
za okoljsko področje (0,63 proti 0,69), medtem ko so na ekonomskem in socialnem
razlike minimalne.
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8 SUMMARY
The concern for environmental protection, human wellbeing and quality living
conditions for all people puts the concept of sustainable development in front of a
number of international, national and regional strategies. The importance of vulnerable
mountain areas was put forward together with general opinion on sustainable
development. The basic document for sustainable development of the mountain areas is
chapter 13 of ‘‘Agenda 21’’, titled ‘‘Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain
Development’’. This chapter first introduced the concept of sustainable mountain
development as a specific process of sustainable development that concerns both
mountain regions as well as people who live near them, or is in any way linked to them.
It is becoming increasingly clear that the mountain areas have important place in the
global sustainable development as a key source of drinking water, hot spots of
biodiversity, source of raw materials and as an important tourist area.

Because of their location in the heart of the European continent, the Alps have special
significance among the world's mountain ranges. It is very important to protect the
Alpine environment, as well as to maintain or improve living conditions for local
population there. Alps should become the connection point for all the neighboring
countries and a promoter of sustainable development in the wider area. Likewise, the
Slovenian Alps are very important natural and cultural region, which deserves
additional attention.

For further existence of the mountain cultural landscape, it is essential to realize the
importance of the mountain areas and the achieved level of sustainable development
there. Only on the basis of these results, we can plan future development. A key factor
that often hinders the realization of sustainable development are methods of its
evaluation. The most widely used type of conceptual frameworks are issue- or themebased frameworks, where indicators are grouped into various different themes relating
to sustainable development. The main reason for the prominence of the thematic
frameworks is their ability to link indicators to policy processes and targets. It is also
flexible enough to adjust new priorities and policy targets over time.
For these reasons, we used the thematic framework for evaluating sustainable
development of the Alpine municipalities in Slovenia. The model was organized at three
levels. The lowest level presents 29 indicators of sustainable development, which were
classified into 18 themes, which were then classified into the economic, social and
environmental dimensions of sustainable development. At the stage of synthesis we
combined those three indicators into aggregated indicator of sustainable development
of the Alpine municipalities. Evaluation was performed in 22 Alpine municipalities that
were selected according to their position in the region of Alpine highlands. Steep slopes,
high altitudes and fragile soil cover characterize the area and have major effect on
human activity there.

The selection of indicators was based taking into consideration specific characteristics of
the Alpine region and existing domestic and international sets of indicators. In the first
phase, we determined themes and designed a set of possible indicators. The final
selection depended on the availability of data, which is a major problem in the set
design, especially as availability of data at municipal level is lower than on the state or
regional level. The final selection consisted of five economic and 12 social and
environmental indicators. In order to allow comparability of different variables, we had
to eliminate differences in the measurement units. We performed normalization to a
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range of 0 to 1. In doing so, we took into account the minimum and maximum values of
the Slovenian municipalities. Therefore, we were able to do a comparison with other
Slovenian municipalities and to get the added value of the actual stage of achieving
sustainable development, not only comparison between the Alpine municipalities.
The values of the indicators were calculated for selected 22 Slovenian Alpine
municipalities. The analysis revealed that the Alpine communities achieve the highest
level of sustainable development in the environmental field and slightly lower in the
economic and social ones. Because of significant differences between municipalities,
these two fields had greater impact on the value of the synthetic indicator of sustainable
development. Depending on the value of the individual fields of sustainable
development, municipalities were divided into four groups, which are characterized by
similar features. In comparison with Slovenia, the Alpine municipalities achieved a
slightly lower level of sustainable development, which mainly applied to the
environmental field, while the economic and social differences are minimal.

Our research revealed that the Slovenian Alpine municipalities achieved moderately
high level of sustainability in the environmental field and were slightly above average in
the economic and social fields. The most significant differences between the
municipalities were in the economic and social fields, which resulted in a greater impact
of these two fields on the value of the aggregated indicator of the sustainable
development. In the latter, by far the highest value achieved the municipalities of
Žirovnica and Bled. On the other hand, the lowest value had Solčava. Depending on the
value of the three dimensions of sustainable development, the municipalities were
classified into four types, which are characterized by similar features. The first type,
with three municipalities (Bled, Kranjska Gora and Žirovnica), is characterized by the
high value of the economic and social fields and the relatively low value in the
environmental field. The total achieved level of sustainable development is the highest
among all types. On the contrary, type four is characterized by a very low value in the
economic field, slightly below average in social and above average the in the
environmental. The value of the aggregated indicator for this type is the lowest among
all types. Most of the municipalities (Gornji Grad, Luce, Mozirje, Rečica ob Savinji and
Solčava) of the Upper Savinja Valley are part of this type, as well as Tržič. In comparison
with Slovenia, the Alpine municipalities achieved a slightly lower level of sustainable
development, which mainly applies to the environmental field, while the differences are
minimal in the economic and social fields.
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11 PRILOGE
Priloga 1: Standardizirane vrednosti za ekonomske kazalce.
občina

E1.1

E2.1

E3.1

E4.1

E4.2

Bled
Bohinj
Bovec
Črna na Koroškem
Gorje
Gornji Grad
Jesenice
Jezersko
Kamnik
Kobarid
Kranjska Gora
Ljubno
Luče
Mežica
Mozirje
Nazarje
Preddvor
Rečica ob Savinji
Solčava
Tolmin
Tržič
Žirovnica

0,58

0,37

0,94

0,25

0,75

0,41
0,35
0,38
0,37
0,20
0,40
0,48
0,58
0,35
0,58
0,25
0,06
0,45
0,44
0,31
0,53
0,32
0,10
0,40
0,43
0,65

0,26
0,36
0,75
0,37
0,20
0,52
0,25
0,38
0,32
0,38
0,65
0,44
0,68
0,23
0,70
0,33
0,38
0,34
0,43
0,31
0,61

0,87
0,82
0,61
0,96
0,77
0,87
1,00
0,96
0,95
1,00
1,00
1,00
0,87
0,52
0,82
0,73
0,74
0,00
1,00
0,74
0,97

0,15
0,24
0,14
0,08
0,08
0,21
0,07
0,15
0,14
0,18
0,27
0,15
0,29
0,16
0,57
0,10
0,13
0,20
0,25
0,12
0,08

0,82
0,63
0,76
0,78
0,63
0,59
0,87
0,69
0,71
0,74
0,62
0,52
0,64
0,58
0,54
0,89
0,54
0,53
0,69
0,64
0,82

alpske občine
Slovenija

0,45
0,52

0,44
0,48
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0,88
0,78

0,18
0,27

0,68
0,55
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Priloga 2: Standardizirane vrednosti za socialne kazalce.
občina
Bled
Bohinj
Bovec
Črna na Koroškem
Gorje
Gornji Grad
Jesenice
Jezersko
Kamnik
Kobarid
Kranjska Gora
Ljubno
Luče
Mežica
Mozirje
Nazarje
Preddvor
Rečica ob Savinji
Solčava
Tolmin
Tržič
Žirovnica
alpske občine
Slovenija

S1.1
0,26
0,21
0,43
0,30
0,36
0,31
0,20
0,27
0,35
0,30
0,42
0,44
0,25
0,25
0,30
0,43
0,26
0,21
0,43
0,30
0,36
0,31
0,32
0,41

S1.2
0,76
0,73
0,88
0,64
0,44
0,77
0,77
0,64
0,81
0,75
0,72
0,76
0,75
0,60
0,71
0,70
0,76
0,73
0,88
0,64
0,44
0,77
0,73
0,76

S2.1
0,59
0,47
0,77
0,67
0,61
0,65
0,48
0,48
0,70
0,54
0,63
0,92
0,77
0,50
0,68
0,75
0,59
0,47
0,77
0,67
0,61
0,65
0,66
0,68

S2.2
0,47
0,00
0,42
0,44
0,26
0,17
0,31
0,25
0,11
0,71
0,26
0,00
0,00
0,44
0,36
0,10
0,47
0,00
0,42
0,44
0,26
0,17
0,37
0,42

S2.3
0,26
0,59
0,56
0,71
0,43
0,51
0,14
0,31
0,29
0,03
0,51
0,42
0,30
0,53
0,60
0,85
0,26
0,59
0,56
0,71
0,43
0,51
0,44
0,61

S3.1
0,24
0,51
0,49
0,37
0,54
0,29
0,18
0,33
0,45
0,30
0,59
0,32
0,34
0,42
0,39
0,68
0,24
0,51
0,49
0,37
0,54
0,29
0,41
0,50
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S4.1
0,22
0,72
0,34
0,80
1,00
0,56
0,47
0,48
0,55
0,44
0,57
0,49
0,95
0,58
0,41
0,83
0,22
0,72
0,34
0,80
1,00
0,56
0,51
0,45

S5.1
0,42
0,17
0,45
0,29
0,48
0,47
0,46
0,31
0,32
0,47
0,29
0,40
0,62
0,40
0,44
0,45
0,42
0,17
0,45
0,29
0,48
0,47
0,41
0,43

S5.2
0,75
0,87
0,84
0,89
0,87
0,82
0,56
0,27
0,69
0,69
0,74
0,63
0,83
0,80
0,79
0,95
0,75
0,87
0,84
0,89
0,87
0,82
0,76
0,76

S6.1
0,64
0,94
0,79
0,84
0,83
0,56
0,57
0,50
0,68
0,50
0,91
0,58
0,73
0,79
0,72
0,87
0,64
0,94
0,79
0,84
0,83
0,56
0,75
0,61

S6.2
0,51
0,62
0,61
0,43
0,67
0,37
0,27
0,54
0,51
0,42
0,61
0,41
0,30
0,51
0,57
0,65
0,51
0,62
0,61
0,43
0,67
0,37
0,55
0,59

S6.3
0,79
0,91
0,82
0,77
0,85
0,68
0,56
0,61
0,65
0,61
0,82
0,67
0,49
0,71
0,77
0,82
0,79
0,91
0,82
0,77
0,85
0,68
0,77
0,67
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Priloga 3: Standardizirane vrednosti za okoljske kazalce.
občina
Bled
Bohinj
Bovec
Črna na Koroškem
Gorje
Gornji Grad
Jesenice
Jezersko
Kamnik
Kobarid
Kranjska Gora
Ljubno
Luče
Mežica
Mozirje
Nazarje
Preddvor
Rečica ob Savinji
Solčava
Tolmin
Tržič
Žirovnica
alpske občine
Slovenija

O1.1
0,89
0,97
0,98
1,00
0,98
0,98
0,73
0,99
0,88
0,97
0,92
0,93
0,98
0,99
0,87
0,95
0,96
0,86
1,00
0,96
0,91
0,74
0,94
0,85

O2.1
0,76
0,85
0,79
0,86
0,79
0,87
0,79
0,86
0,81
0,75
0,65
0,87
0,95
0,80
0,86
0,71
0,80
0,81
0,91
0,80
0,85
0,77
0,80
0,80

O3.1
0,81
0,66
0,57
0,69
0,82
0,71
0,90
0,57
0,87
0,71
0,71
0,68
0,60
0,88
0,77
0,74
0,79
0,74
0,09
0,74
0,88
0,79
0,80
0,81

O4.1
0,37
0,85
0,85
0,51
0,93
0,24
0,20
0,65
0,32
0,36
0,57
0,17
0,48
0,02
0,12
0,03
0,57
0,06
0,79
0,32
0,79
0,46
0,53
0,39

O4.2
0,76
0,82
0,66
0,98
0,88
0,84
0,78
0,92
0,73
0,71
0,75
0,85
0,92
0,77
0,71
0,82
0,83
0,65
0,88
0,84
0,82
0,62
0,79
0,64

O5.1
0,57
0,40
0,00
0,04
0,40
0,33
0,29
0,06
0,33
0,20
0,06
0,21
0,12
0,33
0,52
0,48
0,10
0,62
0,00
0,07
0,20
0,27
0,20
0,80

135

O.6.1
0,72
0,80
0,84
0,77
0,68
0,61
0,76
0,79
0,66
0,81
0,76
0,67
0,72
0,60
0,64
0,55
0,59
0,57
0,78
0,74
0,80
0,76
0,72
0,71

O.6.2
0,15
0,22
0,47
0,84
0,08
0,20
0,16
0,71
0,13
0,28
0,30
0,46
0,12
0,47
0,12
0,05
0,36
0,20
0,77
0,34
0,13
0,04
0,26
0,16

O7.1
0,15
0,48
0,17
0,69
0,75
0,75
0,39
0,55
0,36
0,51
0,34
0,85
0,84
0,71
0,61
0,73
0,67
0,62
0,66
0,57
0,72
0,60
0,51
0,49

O7.2
0,84
0,28
0,63
0,77
0,78
0,81
0,25
0,56
0,45
0,66
0,21
0,80
0,80
0,76
0,73
0,81
0,53
0,73
0,79
0,66
0,54
0,31
0,51
0,59

O8.1
0,19
0,38
0,47
1,00
0,96
1,00
1,00
0,89
0,98
0,79
0,10
0,98
0,91
0,98
0,97
1,00
0,97
0,98
0,68
0,94
1,00
0,99
0,86
0,95

O8.2
0,74
0,21
0,50
0,49
0,47
0,43
0,26
0,13
0,43
0,51
0,36
0,26
0,34
0,75
0,29
0,47
0,37
0,60
0,36
0,66
0,18
0,07
0,42
0,61

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 5. junij 2016
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