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GEOGRAFSKE ZASNOVE SONARAVNEGA RAZVOJA V OB INI SLOVENJ
GRADEC
Izvle!ek:
Glavni namen diplomske naloge je ob obstoje!ih geografskih zasnovah in preostalih
potencialih podati predloge in smernice za bodo!i optimalni sonaravni razvoj ob!ine.
Diplomska naloga v prvem delu geografsko funkcijsko vrednoti fizi!nogeografske in
družbenogeografske zna!ilnosti z vidika sonaravnega razvoja. Prikazuje stanje sestavin
geografskega okolja v odvisnosti od njihove ob!utljivosti in pritiskov s strani gonilnih sil,
med katerimi so izpostavljene prebivalstvo, industrija, energetika, kmetijstvo, turizem in
promet. V nadaljevanju analizira ob!inske dokumente in dolo!ene geografske zasnove z
vidika vpetosti v sonaravni razvoj, ter na podlagi geografskih potencialov poda predloge in
smernice za prihodnji sonaravni razvoj ob!ine. Reliefna razgibanost otežuje predvsem
prehransko samooskrbo, razmeroma dobro ohranjeno geografsko okolje pa predstavlja velike
geografske potenciale za dosego izboljšanega sonaravnega razvoja. Izpostavljena so zelena
delovna mesta na podro!ju sonaravne energetske oskrbe, sonaravnega gospodarjenja z lesom
in ponovne vzpostavitve lesnopredelovalne industrije, ter ob hitri rasti obsega turizma,
usmerjanje v njegove sonaravne alternative. Pomembni oviri širjenju sonaravnega razvoja
predstavljata pomanjkanje finan!nih sredstev za sonaravne rešitve in s tem povezana slaba
prometna infrastruktura s prevladujo!o rabo avtomobilskega prometa, ki bi ga bilo nujno
preusmeriti v sonaravnejše oblike mobilnosti. Vzpostavitev konkuren!nega avtobusnega
potniškega prometa in železniškega omrežja ter spodbujanje kolesarjenja in peša!enja, bi
izboljšalo možnosti sonaravnega razvoja na razli!nih podro!jih.
KLJU NE BESEDE: ob!ina Slovenj Gradec, sonaravni razvoj, sonaravni turizem,
sonaravno gospodarjenje z lesom, sonaravna mobilnost
Abstract:
The main purpose of the thesis is to offer suggestions and guidelines for the optimal
sustainable development of the municipality in the future, based on existent geographical
planning and other potentials. The first part of the thesis is dedicated to the functional
evaluation of characteristics pertaining to physical and human geography from the perspective
of sustainable development, displaying the condition of the elements in the geographical
environment in relation to their susceptibility to pressures deriving from the driving forces,
namely: population, industry, energy, agriculture, tourism and traffic. Furthermore, the author
analyses the municipal documents and certain geographical strategies from the perspective of
sustainable development integration, and presents recommendations and guidelines for the
sustainable development of the municipality in the future. The food self-supply is challenging
due to relief diversity, however, the relatively good condition of the geographical
environment represents a great geographical potential for achieving an improved sustainable
development. Special attention is given to green jobs in the area of sustainable energy supply,
sustainable wood management and the re-establishment of wood processing industry, as well
as steering the fast-growing interest in tourism into its sustainable alternatives. The crucial
factors that obstruct the sustainable growth are the lack of financial resources for sustainable
solutions and, consequently, the poor state of traffic infrastructure dominated by car traffic,
which should necessarily be developed toward a more sustainable means of transport. The
possibility of the sustainable development in various areas could be greatly improved by
implementation of competitive public bus transport, rail network as well as the
encouragement of cycling and walking.
KEY WORDS: the municipality of Slovenj Gradec, sustainable development, sustainable
tourism, sustainable wood management, sustainable mobility
4

KAZALO
1. UVOD .................................................................................................................................... 7
1.1. Namen, raziskovalni cilji in delovne hipoteze ................................................................ 7
1.1.1. Namen ...................................................................................................................... 7
1.1.2. Raziskovalni cilji...................................................................................................... 7
1.1.3. Delovne hipoteze...................................................................................................... 8
1.2. Metodologija raziskovalnega dela................................................................................... 8
1.2.1. Metodološki model raziskovanja ............................................................................. 8
1.2.2. Opredelitev koncepta sonaravnega razvoja z vidika priprave geografskih zasnov 10
2. GEOGRAFSKI ORIS OB INE SLOVENJ GRADEC....................................................... 13
2.1. Geografski oris .............................................................................................................. 13
2.2. Kratka zgodovina .......................................................................................................... 15
3. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE NARAVNOGEOGRAFSKIH ZNA ILNOSTI Z
VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA ................................................................................. 18
3.1. Geološka zgradba in tektonika ...................................................................................... 18
3.2. Reliefne in geomorfološke zna!ilnosti.......................................................................... 20
3.3. Pedološke in biogeografske zna!ilnosti ........................................................................ 23
3.4. Podnebne zna!ilnosti..................................................................................................... 28
3.5. Hidrografske zna!ilnosti ............................................................................................... 31
4. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH ZNA ILNOSTI Z
VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA ................................................................................. 37
4.1. Poselitev in razvoj naselij.............................................................................................. 37
4.2. Prebivalstvo................................................................................................................... 40
4.3. Raba tal.......................................................................................................................... 45
4.4. Gospodarstvo................................................................................................................. 47
4.4.1. Industrija, obrtne in storitvene dejavnosti .............................................................. 48
4.4.2. Energetika in oskrba s pitno vodo .......................................................................... 51
4.4.2.1. Energetika........................................................................................................ 51
4.4.2.2. Oskrba s pitno vodo......................................................................................... 55
4.4.3. Kmetijstvo .............................................................................................................. 56
4.4.4. Gozdarstvo ............................................................................................................. 61
4.4.5. Turizem in rekreacija ............................................................................................. 69
4.4.6. Promet .................................................................................................................... 74
5. STANJE GEOGRAFSKEGA OKOLJA.............................................................................. 80
5.1. Stanje in trendi kakovosti sestavin okolja ..................................................................... 80
5.1.1. Zrak ........................................................................................................................ 80
5.1.2. Vodni viri ............................................................................................................... 82
5.1.3. Prsti......................................................................................................................... 84
5.2. Pritiski na okolje............................................................................................................ 85
5.2.1. Hrup........................................................................................................................ 85
5.2.2. Odpadne vode......................................................................................................... 85
5.2.3. Komunalni odpadki ................................................................................................ 87
6. GEOGRAFSKE SMERNICE SONARAVNEGA RAZVOJA OB INE............................ 90
6.1. Geografske smernice sonaravnega razvoja v ob!inskih dokumentih, strategijah in
na!rtih................................................................................................................................... 90
6.2. Zasnova sonaravnega razvoja ob!ine in dosedanja vpetost ob!ine v sonaravni razvoj 92
6.2.1. Raba obnovljivih virov energije............................................................................. 92
6.2.1.1. Lesna biomasa ................................................................................................. 92
6.2.1.2. Bioplin............................................................................................................. 93
6.2.1.3. Biogorivo......................................................................................................... 94
5

6.2.1.4. Son!na energija ............................................................................................... 94
6.2.1.5. Geotermalna energija ...................................................................................... 95
6.2.1.6. Vodna energija ................................................................................................ 96
6.2.1.7. Vetrna energija ................................................................................................ 96
6.2.2. Energetska u!inkovitost in energetske prenove zgradb ......................................... 96
6.3. Ocena razvoja ob!ine z vidika vpetosti in preostalega potenciala za doseganje
optimalnega sonaravnega razvoja ........................................................................................ 99
6.4. Zelena delovna mesta .................................................................................................. 111
7. ZAKLJU EK..................................................................................................................... 114
8. SUMMARY ....................................................................................................................... 119
9. VIRI IN LITERATURA .................................................................................................... 121
10. SEZNAM PRILOG .......................................................................................................... 127
10.1. Seznam slik ............................................................................................................... 127
10.2. Seznam preglednic .................................................................................................... 128

6

1. UVOD
Tržno usmerjeno gospodarstvo in pretekla nepremišljena gospodarska raba sta za seboj pustila
(naravno) škodo v obliki iz!rpavanja in degradacije okolja tudi v mestni ob!ini Slovenj
Gradec. Ob pomanjkanju rudnih bogastev in za kmetijstvo primernih površin ter prevladi
gozdnih površin se je gospodarstvo usmerilo v predelovalno industrijo, s katero se je
onesnaževalo predvsem lokalne vodne vire in ob!utljivo ozra!je v kotlinski legi, ter v
lesnopredelovalno industrijo, ki je z neustreznim izkoriš!anjem preve! silovito posegala v
lokalne gozdove. Tehnološki napredek in pove!anje materialne blaginje sta s pove!anim
obsegom motorizacije in prevlado avtomobilskega prometa povzro!ila pomembno oviro za
sonaravni razvoj.
Od preteklega zaskrbljujo!ega stanja geografskega okolja ob!ine se je to z nekaterimi
preudarnimi ukrepi do danes v veliki meri izboljšalo tudi na ra!un globalnega opozarjanja
ekologov o pomembnosti izboljšanja odnosa prebivalstva do narave in s tem do izboljšanja
kakovosti sestavin geografskega okolja. Zgolj dobro ohranjeni naravni viri bodo omogo!ali
kvalitetno življenje in trajno proizvodnjo na razli!nih ravneh. Zaradi tega je v prihodnosti
pomembno za!eti s spreminjanjem vsakodnevnih navad prebivalstva, saj se sonaravni razvoj,
ki se ga dojema kot globalni vzor, za!ne na lokalni ravni, kjer se pojavljajo problemi in hkrati
osnove za njihove rešitve. Razgibano in okoljsko pestro obmo!je kaže na velike geografske
potenciale za sonaravne rešitve, ki pa so v veliki meri še neizkoriš!eni zaradi napa!ne
miselnosti ljudi in pomanjkanja finan!nih sredstev prebivalstva zaradi gospodarske krize, ki je
obravnavano ob!ino prizadela v veliki meri. Ob današnjem pomanjkanju zainteresiranosti za
preusmeritev v smernice sonaravnega razvoja je torej potrebno ve! pozornosti nameniti
ozaveš!anju prebivalstva in povezovanju razli!nih predstavnikov, kar bi ob zna!ilnem
prepletanju in medsebojnih vplivih razli!nih podro!ij družbenega delovanja imelo za
posledico izboljšanje trenutnega stanja.
Ob globalnem trendu zmanjševanja kakovosti sestavin geografskega okolja zgolj na!rtovanje
ukrepov v smeri sonaravnega razvoja na ravni ob!ine ni ve! dovolj dobro. Potrebno je za!eti z
njihovim udejanjanjem, in to ne jutri, naslednje leto ali v prihodnosti, temve! danes.
1.1. Namen, raziskovalni cilji in delovne hipoteze
1.1.1. Namen
Glavni namen diplomske naloge je ve!plastno preu!iti obstoje!e stanje geografskega okolja
na podlagi fizi!nogeografskih in družbenogeografskih zna!ilnosti ter obstoje!ih pritiskov na
geografsko okolje in hkrati ugotoviti dosedanjo vpetost ob!ine v sonaravni razvoj. Na podlagi
analiz danih možnosti za uveljavljanje sonaravnega razvoja v ob!ini podati predloge in
smernice za bodo!i optimalni sonaravni razvoj ob!ine.
1.1.2. Raziskovalni cilji
Raziskovalni cilji diplomskega dela so naslednji:
- funkcijsko ovrednotiti fizi!nogeografske in družbenogeografske zna!ilnosti z vidika
sonaravnega razvoja,
- geografsko analizirati obstoje!e stanje geografskega okolja z vidika pritiskov na
okolje in okoljskih zmogljivosti,
- opredeliti poglavitne geografske potenciale oziroma možnosti ob!ine z vidika
sonaravnega razvoja,
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-

analizirati ob!inske dokumente z vidika dosedanje in prihodnje vpetosti v sonaravni
razvoj,
na osnovi obstoje!ega stanja, analiz in ugotovitev podati predloge in smernice za
prihodnji sonaravni razvoj ob!ine.

1.1.3. Delovne hipoteze
Na podlagi namena in raziskovalnih ciljev so bile pri izdelavi diplomskega dela zastavljene
naslednje delovne hipoteze:
- geografski potencial za sonaravni razvoj v mestni ob!ini Slovenj Gradec je velik,
- najve!ji geografski potencial za sonaravni razvoj predstavljata sonaravni turizem in
sonaravno gospodarjenje z lesom,
- najve!ji oviri za sonaravni razvoj predstavljata splošno upadanje pomena gospodarstva
ter posledi!no pomanjkanje finan!nih sredstev za sonaravne rešitve in slaba prometna
infrastruktura s prevladujo!o vlogo avtomobilskega prometa.

1.2. Metodologija raziskovalnega dela
1.2.1. Metodološki model raziskovanja
Pri izdelavi diplomskega dela je uporabljena prilagojena kombinacija funkcijsko zasnovanega
regionalnogeografskega modela in modela raziskovanja okolja in okoljskih virov DPSIR
(Slika 1).
Osnova za geografsko analizo s funkcijskim vrednotenjem fizi!nogeografskih in
družbenogeografskih zna!ilnosti je prilagojen in dopolnjen pristop funkcijsko zasnovanega
regionalnogeografskega modela, ki že v svoji osnovi (izhaja namre! iz klasi!no zasnovanega
regionalnogeografskega pristopa) poudarja nujnost sinteznega pristopa k prou!evanju
regionalnih sestavin in povezav. lovek s svojimi posegi vse bolj vpliva na geografsko okolje,
antropogeni vplivi mo!no spreminjajo njegovo podobo, sestavo in delovanje. Pri omenjenem
pristopu je v ospredju prou!evanja sintezno obravnavanje geografskega okolja kot
kompleksne celote naravnih in družbenih sestavin okolja, ter tesnih zvez, sou!inkovanja in
soodvisnosti med njimi (Plut, 1995).
Hkrati pa so v že omenjeno geografsko analizo in v nadaljevanje diplomskega dela vklju!eni
elementi DPSIR modela Evropske agencije za okolje. Metodološki model, ki je v diplomskem
delu uporabljen z vidika sonaravnega usmerjanja prostorskega razvoja, je zasnovan kot veriga
vzor!nih povezav okoljskih polj (driving forces – gonilne sile, pressures – pritiski, states –
stanja, impacts – vplivi, responses – odzivi). Gonilne sile povzro!ajo pritiske na sestavine
geografskega okolja, ki v odvisnosti od ob!utljivosti in obremenjenosti vplivajo tudi na druge
sestavine, kar se kaže v stanju okolja, ki se ga poskuša izboljšati z odzivi (Plut, 2004).
Izdelava diplomskega dela je zahtevala ve! delovnih faz. Za za!etek je bilo za seznanitev s
podro!jem tematike potrebno kabinetno delo s pregledom spletnih virov, literature in
kartografskega gradiva s podro!ja sonaravnega razvoja, ob!inskih dokumentov in na!rtovanih
posegov na obmo!ju ob!ine. Potrebno je poudariti, da so nekatere teme manj natan!no
obdelane ali pa sploh niso, predvsem zaradi nerazpoložljivih podatkov, zaradi !esar prihaja do
nepopolnega vpogleda na zasnovo sonaravnega razvoja.
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Slika 1: Metodološki model raziskovanja zasnov sonaravnega razvoja

Avtorica: Zala Loparnik, 2014.
Kabinetno delo je v za!etku z analizo in obdelavo zbranih podatkov tudi s kvantitativnimi
metodami (izdelava preglednic, grafikonov in kart) obsegalo geografsko funkcijsko
vrednotenje fizi!nogeografskih in družbenogeografskih zna!ilnosti z vidika sonaravnega
razvoja (Slika 1). V nadaljevanju je stanje sestavin geografskega okolja prikazano na podlagi
njihovih ob!utljivosti in pritiskov s strani gonilnih sil. Po analizi ob!inskih dokumentov in
dolo!enih geografskih zasnov z vidika vpetosti v sonaravni razvoj so s sintezo podatkov in
preu!itvijo geografskih potencialov podani predlogi in smernice za bodo!i sonaravni razvoj
ob!ine. Med smernicami sonaravnega razvoja, ki bi pomembno vplivale na njegovo
optimalnejšo dosego, so izpostavljene predvsem sonaravno gospodarjenje z lesom, ob
rasto!em obsegu turizma, prehod na njegove sonaravnejše oblike, vzpostavitev konkuren!ne
sonaravne mobilnosti in prehod na rabo lokalnih obnovljivih virov energije.
Poleg kabinetnega je bilo opravljeno tudi terensko delo, ki se je nanašalo predvsem na pregled
in fotografiranje obmo!ja ob!ine ter pridobivanje podatkov.
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1.2.2. Opredelitev koncepta sonaravnega razvoja z vidika priprave geografskih zasnov
»Paradigma sonaravnega razvoja se je porodila iz naraš!ajo!ega ob!utka ljudi po vsem svetu,
da dandanes moderna družba ne deluje dobro in kot taka nima dolgoro!ne perspektive.
Tovrstne ugotovitve izvirajo ve!inoma iz zna!ilnosti obstoje!ega socialnoekonomskega
sistema, ki je sicer na splošno omogo!il višjo kakovost življenja (daljšanje trajanja življenja,
napredek medicine in znanosti, dvig izobrazbene ravni …) in v povpre!ju višji materialni
standard, vendar se glavni o!itki nanašajo na njegove težnje po:
• sistemati!nem uni!evanju naravnega okolja;
• sistemati!nem uni!evanju !loveških skupnosti;
• sistemati!nem transferju bogastva navzgor (od revnih k bogatim);
• sistemati!ni marginalizaciji ljudi, skupnosti in kultur;
• sistemati!ni eroziji in zanikanju smisla duševnega ali verskega;
• sistemati!nem ustvarjanju nau!ene nesposobnosti in nemo!i ljudi« (Robertson, 1999, str. 22;
cv: Vintar, 2003, str. 4).
V politi!nem smislu se je koncept za!el izoblikovati v šestdesetih in v za!etku sedemdesetih
let dvajsetega stoletja v zahodnih industrijskih državah, ko se je prebivalstvo za!elo zavedati
negativnih posledic industrijske revolucije in se je posledi!no pove!alo zanimanje za
problematiko onesnaževanja okolja in izkoriš!anja naravnih virov (Vintar, 2003; Ferreira,
2005). Pove!ano zanimanje in zavedanje dejanskega stanja je leta 1972 pripeljalo do prve
svetovne konference Združenih narodov o okolju v Stockholmu. Konferenca je skupaj s
sprejeto deklaracijo pomenila za!etek zakonodajnega in institucionalnega urejanja varstva
okolja (Vintar, 2003; Ferreira, 2005). Z namenom organizacije mednarodnih sre!anj,
sprejemanja mednarodnih sporazumov in opozarjanja na okoljske probleme tako na globalni
kot tudi na regionalni ravni, je bil na konferenci sprejet Program združenih narodov za okolje
(UNEP – United Nations Environment Programme) (UNEP, 2014).
Termin in koncept »sustainability« oziroma »sonaravni razvoj« je 1980. leta izoblikovalo
Mednarodno združenje za varstvo narave in naravnih virov (IUCN – International Union for
the Conservation of Nature and Natural Resources). Na!elo »sustainability« je bilo sprva
uporabljeno za procese v okolju, v Svetovni strategiji za zaš!ito narave (World Conservation
Strategy) pa so poudarili pomembnost upoštevanja vseh treh dejavnikov sonaravnega razvoja
– ekonomskega, socialnega in ekološkega (Plut, 2002; Vintar, 2003).
Združeni narodi so zgolj tri leta kasneje ustanovili Svetovno komisijo za okolje in razvoj
(WCED – World Commision on Environment and Development), njene ugotovitve pa so bile
kot t. i. Brundtlandino poro!ilo z naslovom »Naša skupna prihodnost« (Our Common Future),
objavljene leta 1987. Poleg najbolj citirane in uporabljene ter vsebinsko ohlapne vsesplošno
sprejete definicije »sustainable development«, ki ga opredeljuje kot »…obliko razvoja ali
napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja zmogljivosti prihodnjim
generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb…« je izpostavilo tudi pomembnost
mednarodnega sodelovanja pri reševanju problemov ob hkratnem zadovoljevanju potreb
svetovnega gospodarstva znotraj ekoloških meja našega planeta (Plut, 2002; Vintar, 2003;
Ferreira, 2005).
Leta 1992 je v Rio de Janeiru potekalo najve!je svetovno okoljsko sre!anje – druga svetovna
konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju. Sprejetih je bilo pet pomembnih
dokumentov, ki so koncept sonaravnega razvoja predstavili kot prihodnjo temeljno svetovno
razvojno paradigmo upravljanja z okoljskimi viri (Plut, 1998; Vintar 2003; Ferreira, 2005):
- deklaracija o okolju in razvoju,
- Agenda 21,
- na!elna izjava o gozdovih,
- okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah,
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- konvencija o biološki raznovrstnosti.
Agenda 21 je kot najpomembnejši in celovit dokument postala na!rt za sonaravni razvoj in
osnova za strategije sonaravnega razvoja (Vintar, 2003).
V Beli knjigi o okolju je zapisano, da sonaravni razvoj pomeni »… živeti od Zemljinih
prihodkov, namesto da se erodira njen kapital. Pomeni ohranjati porabo obnovljivih naravnih
virov znotraj omejitev njihovega obnavljanja. Pomeni zapustiti prihodnjim generacijam ne le
pridobljeno, ampak tudi naravno bogastvo…« (Vintar, 2003, str. 11).
Celi paleti razli!nih interpretacij pa je skupen poudarek, »da morajo vsi na!ini materialne
dejavnosti !loveka, celoten humani napredek sloneti na upoštevanju zmogljivosti okolja.
Koncept »sustainable development« torej vnaša omejitve okolja, izpostavlja »spregledano«
okoljsko sestavino, ustavitev ali minimizacijo negativnih vplivov na fizi!no okolje kot
klju!no za gospodarski razvoj vseh držav sveta« (Plut, 2002, str. 77).
Pojem sonaravnega razvoja, ki danes poskuša zaobjeti razli!ne vidike razvoja in se poskuša
uveljaviti na vseh ravneh, je nejasno opredeljen in je preve! raztegljiv, saj dogovor o besedi
»sustain« ne obstaja niti v angleškem originalu. S številnimi prevodi terminov (sonaraven,
trajnosten, trajnostno sonaraven, vzdržen, obstojen, uravnotežen razvoj …) in razli!nimi
utemeljitvami se razumevanje še dodatno oteži (Vintar, 2003).
Prav tej o!itni geografski zadregi pa se skuša Geografski terminološki slovar (2005) izogniti
tako, da lo!uje med vsebino trajnostnega, sonaravnega in trajnostno sonaravnega razvoja:
- trajnostni razvoj je razvojna usmeritev !loveške družbe, usklajena, uravnotežena z
naravnimi razmerami, ki ohranja okolje, naravne vire za prihodnost;
- sonaravni razvoj je razvoj !loveške družbe, zlasti gospodarski, skladen z naravo,
pokrajino, njuno zmogljivostjo;
- trajnostni sonaravni razvoj je skladen regionalni razvoj v okviru nosilnosti okolja in
smotrne rabe vseh razpoložljivih gospodarskih, infrastrukturnih in !loveških virov.
Zakon o varstvu okolja iz leta 2004 uporablja termin »trajnostni razvoj«. Gre za »takšen
gospodarski in socialni razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije
upošteva enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogo!a dolgoro!no ohranjanje
okolja« (Zakon o…, 2004). Plut uporablja pojma sonaravni in trajnostni sonaravni razvoj, ki
je opredeljen kot trajno uravnotežen razvoj, ki omogo!a preživetje potomcem (Plut, 2002;
Vintar, 2003; Ferreira, 2005). Kasneje Plut v Varstvu geografskega okolja »sonaravno
paradigmo« opredeli kot »holisti!no zasnovan pogled na svet in civilizacijski napredek v
okviru trajnostnega ohranjanja pogojev kakovosti življenja !loveške vrste in drugih vrst, na
materialnem razvoju v okviru omejitev okolja in naravnih virov« (Plut, 1998, str. 237).
Lah sonaravni trajnostni razvoj opredeljuje kot »… uravnotežen sonaravni razvoj z ustreznimi
proizvodnimi in storitvenimi dejavnostmi, ki hkrati omogo!ajo ohranitev ekosistemsko
stabilne in bioti!no raznovrstne narave, izboljšanje !lovekovega okolja, krepitev ljudskih in
materialnih ustvarjalnih zmogljivosti ter zagotovitev primerne blaginje prebivalstva in
skupnosti, kar vse naj bo materialna in kulturna dediš!ina tudi za zanamce« (Lah, 2002, str.
176).
Nacionalni program varstva okolja iz leta 1999 trajnostni razvoj razlaga kot »vzvod
spreminjanja sedanjih vzorcev proizvodnje in porabe, oziroma v najširšem pomenu sedanjega
razmerja med naravo in družbo. Trajnost aktivnosti !loveka in nemoteni razvoj v prihodnosti
sta odvisna od ustreznega gospodarjenja z okoljem in naravnimi viri« (Nacionalni program…,
1999, str. 30).
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Trajnostni razvoj se izraža strukturno (skozi vse tri vire oziroma sestavine blaginje –
gospodarsko, socialno in okoljsko razsežnost), med!asovno (medgeneracijsko) in prostorsko
(s poudarkom na regionalni skladnosti razvoja) (Slovenija v …, 2001).
Plut poudarja, da je potrebno na!elo »sustainability« pojmovati dvoplastno: »kot na!elo
trajnosti oziroma trajnostnosti, ki ga lahko udejanjamo (na!in organiziranja, delovanja) s
sonaravnostjo oziroma sonaravno zasnovano dejavnostjo. Z uporabo besede trajnostnost
želimo torej pod!rtati cilj, težnjo ohranjanja naravnega kapitala in dolgoro!no (trajno)
zasnovanega delovanja gospodarstva in celotne družbe. Z besedo sonaravnost torej
pod!rtujemo na!in (usmeritev, smernica) za ohranjanje naravnega kapitala, torej naravi in
okolju trajno (primerneje dolgoro!no) prilagojeno delovanje (dejavnosti) družbe« (Plut, 2002,
str. 75). Geografska zasnova sonaravnosti zahteva tudi, da posegi v dolo!enem obmo!ju
nimajo negativnih posledic v sosedstvu ali pa se okoljske posledice pojavijo kasneje (Plut,
2007). Medtem ko se je prevod »trajnostni« zasidral zlasti v številnih slovenskih dokumentih
(Vintar, 2003), Plut (2002) v geografiji kot vedi o prostoru oziroma pokrajini predlaga
uporabo »sonaravnega razvoja« kot težnjo organizacije prostorskega vzorca bivanja, dela in
preživljanja prostega !asa znotraj omejitev (zmogljivosti) pokrajine. V kolikor so poudarjene
tudi ekonomske in socialne zna!ilnosti regionalnega razvoja, je umestno govoriti o
»trajnostno sonaravnem regionalnem razvoju«. »Trajnostni (trajnostno) sonaravni razvoj oz.
napredek pomeni trajno (trajnostno) in hkratno izboljševanje materialne, socialne in okoljske
kakovosti življenja, torej trajni dvig širše pojmovanega blagostanja vseh prebivalk in
prebivalcev v okviru nosilnosti (omejitev) okolja« (Plut, 2010, str. 55).
Trajnostno sonaravni napredek je z vidika možnosti uresni!evanja primerno razumeti kot
globalni vzor, za njegovo uveljavitev pa si je potrebno prizadevati na nacionalni, regionalni in
lokalni ravni, kjer se pojavljajo številni aktualni problemi/potrebe in kjer se nahajajo korenine
za njihove rešitve. Koncept je prostorsko široko zasnovan, saj pokriva vse ravni – od
posameznikov, gospodinjstev, lokalne in regionalne ravni, do državne, mednarodne in
globalne ravni (Vintar, 2003).
Ob poplavi razli!nih definicij se je v diplomskem delu izhajalo iz dejstva, da je sonaravni
razvoj dolgoro!no zasnovan usklajen razvoj treh klju!nih komponent – okoljskega,
ekonomskega in družbenega razvoja – ki s svojo usmeritvijo ostajajo znotraj sprejemljivega
obsega antropogene preobrazbe geografskega okolja (zagotavljanje stabilnosti geografskega
okolja), s !imer s kakovostnim, zdravim okoljem in ohranjanjem naravnih virov omogo!ajo
dolgoro!en obstoj !loveštva in drugih vrst.
V okviru tega so geografske zasnove sonaravnega razvoja ocena fizi!nega in
družbenogeografskega potenciala, ki omogo!a gospodarski razvoj v okviru nosilnosti oziroma
zmogljivosti okolja.
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2. GEOGRAFSKI ORIS OB INE SLOVENJ GRADEC
»Slovenj Gradec, središ!e novodobne Koroške pokrajine, obmejne dežele v srcu najstarejše
Evrope na starodavnem se!iš!u kulturnih poti zahodne civilizacije z juga proti severu in
zahoda proti vzhodu, je mesto !astitljive srednjeveške tradicije, v katerem si bogato izro!ilo
podaja roko z utripom sodobnega življenja. Mesto ob reki Mislinji je bilo v svoji dolgi
zgodovini vselej sinonim za majhno, a mo!no kulturno žariš!e, ki je z novimi in originalnimi
idejami segalo dale! preko mej med hribe ugreznjene kotline. Pomniki preteklosti nas na
vsakem koraku, !e smo le dovolj pozorni opazovalci, zazibljejo v romanti!no nostalgijo
davno minulih !asov, obenem pa nas opominjajo, da smo venomer le nadaljevalci ne!esa, kar
se je za!elo v sivi davnini. In ta !astitljiva zgodovinska vez je tukaj ostala nepretrgana do
današnjih dni« (Košan, 2012, str. 2).
Slika 2: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta geografske umestitve v Sloveniji

Vir: Geopedia, 2014.
2.1. Geografski oris
Mestna ob!ina Slovenj Gradec, upravno in gospodarsko središ!e Koroške regije, se razteza na
173,7 km² (približno 0,9 % površine Slovenije) (Slika 2) in šteje 22 naselij (Statisti!ni urad
…, 2014). Leži v osrednjem delu severne Slovenije, jedro – Slovenjgraško kotlino (približno
32 km² površine) omejujejo osamelec Uršlja gora na zahodu in zahodni obronki Pohorja na
vzhodu (Slika 3). Med njima po Mislinjski dolini in Slovenjgraški kotlini (labotski prelom)
poteka naravna vez med Štajersko in Koroško (že v antiki pa je tu potekala povezava med
Celjsko in Celovško kotlino) (Perko, Orožen Adami!, 1998). Ob!inske meje te!ejo po
vrhovih Pohorja do hrbta Paškega Kozjaka in Graške gore, Zgornjega Razborja, po pobo!jih
Uršlje gore, preko Vrh, Bukovske vasi ter Pame! in se sklenejo na vrhovih Pohorja. Sosednje
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ob!ine so: Dravograd in Vuzenica na severu, Ribnica na Pohorju in Mislinja na vzhodu,
Velenje in Šoštanj na jugu ter rna na Koroškem in Ravne na Koroškem na zahodu.
Središ!e in najve!je naselje v ob!ini – Slovenj Gradec – je v drugi polovici leta 2013 štelo
7.570 prebivalcev, kar je predstavljalo skoraj polovico (44,7 %) prebivalcev mestne ob!ine
(16.947 prebivalcev). Z gostoto prebivalstva 97,6 preb./km² je mestna ob!ina Slovenj Gradec
pod slovenskim povpre!jem (101,7 preb./km²) (Statisti!ni urad …, 2014). Ve!ina poselitve je
v obliki strnjenih naselij (Slovenj Gradec na nadmorski višini 410 m) zgoš!ena in omejena na
dno Mislinjske doline in Slovenjgraške kotline, za pobo!ja Pohorja in pogorje Uršlje gore so
tako (tudi zaradi gozdnatih površin, ki pokrivajo ve! kot 60 % ozemlja) zna!ilni raztreseni
zaselki in samotne kmetije (Perko, Orožen Adami!, 1998).
Slika 3: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – topografska karta

Vir: Prostorski informacijski …, 2014.
Razgibano obmo!je mestne ob!ine Slovenj Gradec so slovenski avtorji na podlagi številnih
regionalizacij uvrstili v razli!ne regije (obmo!ja, ki jih družijo podobne ali celo enake
naravne in/ali družbene zna!ilnosti (Plut, 1999)) (Preglednica 1). V grobem v geografiji
lo!imo naravnogeografske in družbenogeografske regionalizacije. Prva celovito
naravnogeografska regionalizacija Slovenije je Ileši!eva, po njej obmo!je mestne ob!ine
skoraj v celoti pripada makroregiji Predalpske pokrajine in mezoregiji Severovzhodne
predalpske pokrajine. Verjetno najbolj znana Gamsova regionalizacija (iz leta 1983) je
obmo!je razvrstila v makroregijo Predalpskega sveta, mezoregijo Severovzhodnega
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predalpskega hribovja in mikroregijo Pohorskega Podravja. Po novejši, verjetno eni bolj
uveljavljenih regionalizacij (objavljeni v Enciklopediji Slovenije, Geografskem atlasu
Slovenije …) številnih avtorjev, spada ob!ina v makroregijo Alpski svet. Po delitvi na
submakroregije zahodni del obmo!ja (pogorje Uršlje gore) pripada Alpskemu visokogorju,
medtem ko Slovenjgraška kotlina z obronki Pohorja pripada submakroregiji Alpskega
hribovja. Meja delitve ostaja enaka tudi pri mezoregijah, s tem da zahodni del pripada
Vzhodnim Karavankam, medtem ko vzhodni del pripada Strojni, Kozjaku in Pohorju (Perko,
1998). Med pomembnejšimi sta še Natkova pokrajinskoekološka regionalizacija in Plutova
sonaravna regionalizacija, ki izhaja iz pokrajinske mozai!nosti Slovenije. Na podlagi
sonaravne regionalizacije obmo!je spada v makroregijo Podravje, mezoregijo Koroška in
mikroekonomsko regijo Slovenj Gradec (Plut, 1999).
Preglednica 1: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – umestitev v izbrane regionalizacije
Avtor(-ji)
Leto objave
Makroregija
Mezoregija
Mikroregija
S. Ileši!
1958
Predalpske
Severovzhodne
pokrajine
predalpske
pokrajine
I. Gams
1983
Predalpski svet
Severovzhodno
Pohorsko
predalpsko
Podravje
hribovje
M. Gabrovec,
1996
Alpski svet
Vzhodne
M. Orožen
Karavanke +
Adami!,
Strojna, Kozjak
M. Pavšek,
in Pohorje
D. Perko,
M. Topole,
D. Kladnik
D. Plut
1999
Podravje
Koroška
Slovenj Gradec*
Vir podatkov: Perko, 1998; Piry, 2005. Opomba: * mikroekonomske regije
Podro!je družbenogeografske regionalizacije je izredno pestro, saj jih je od druge polovice
dvajsetega stoletja pa do danes bila izdelana cela paleta (rajonizacija gospodarskega prostora
SR Slovenije, omrežje centralnih naselij v Jugoslaviji, omrežje centralnih naselij v
Sloveniji…). Spremembe na socialnoekonomskem podro!ju in politi!ne spremembe na
podro!ju lokalne samouprave so pripeljale do Strategije regionalnega razvoja Slovenije. Po
zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obmo!je spada v Koroško razvojno
regijo (Piry, 2005). Za geografe je ena pomembnejših regionalizacij tudi na statisti!ne regije
(mestna ob!ina Slovenj Gradec spada v Koroško statisti!no regijo), saj Statisti!ni urad
Republike Slovenije na podlagi le teh izkazuje statisti!ni podatke (Statisti!ni urad …, 2014).
2.2. Kratka zgodovina
Na nastanek in razvoj mesta ter ob!ine je mo!no vplivala ugodna geografska in prometna lega
ter z njima povezan pomemben strateški pomen obmo!ja starodavnega se!iš!a kulturnih poti,
katerega so staroselci poseljevali že v kameni dobi (Koropec, 1999). Poleg dveh najdiš! iz
železne dobe na tem obmo!ju je v Starem trgu že v anti!ni dobi obstajala rimska naselbina
Colatio (Berzelak, Zajc Berzelak, 2005). Prvo utrjeno bivališ!e je na sedanjem starotrškem
grajskem hribu (zahodno od Slovenj Gradca) nastalo 1091. leta pod imenom Gradec, leta
1165 je prišlo do prve omembe Slovenj Gradca. Dejanska starost mesta se šteje od leta 1251
(posvetitev cerkve Elizabeti), hitro zatem je trg že prerasel v srednjeveško mesto (Koropec,
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1999). Naselju, ki je sicer ob razcvetu v srednjem veku doživelo številne požare in turške
vpade, je bilo slovensko ime Slovenj Gradec prvi! podano leta 1577 s strani Primoža Trubarja
(Berzelak, Zajc Berzelak, 2005). Pomembni prelomnici za obmo!je sta bili izgradnja ceste
skozi Hudo luknjo do Velenja (leta 1829) (Curk, 1999) in izgradnja železniškega odseka
Velenje – Dravograd (leta 1899), ko je prišlo do opustitve železarstva in preusmeritve v lesno
predelavo (Portal upravnih …, 2014). Po drugi svetovni vojni, ki je bila za tukajšnje ljudi
izredno težka preizkušnja, je bilo leta 1965 opravljeno asfaltiranje ceste proti Velenju, zgolj
tri leta kasneje pa je prišlo do odprave železniškega prometa v Mislinjski dolini. Najstarejše
slovenjgraške tovarne (Tovarna kos, Tovarna usnja in tovarna lesnih izdelkov – Tovarna
meril) so s trgovsko-obrtno tradicijo mestu pomagale oblikovati novo podobo z mo!nim
gospodarstvom (Berzelak, Zajc Berzelak, 2005). Še zadnji ve!ji in pomembnejši prelom v
bližnji zgodovini mesta se je zgodil leta 1989. Slovenj Gradcu je bil s strani Organizacije
združenih narodov podeljen !astni naziv glasnik miru za njegove zasluge pri širjenju kulture
miru in sožitja med narodi (Košan, 2012). »Mesto ob Mislinji se je kot edino mesto v
Sloveniji s tem naslovom, in po številu prebivalcev najmanjše med vsemi, priklju!ilo druš!ini
mest glasnikov miru na vseh kontinentih sveta« (Košan, 2012, str. 2).
Pe!at Slovenj Gradca datira v za!etek 14. stoletja in je zaradi svoje kvadratne oblike izredna
redkost (v Evropi so znani le še trije taki pe!ati) (Berzelak, Zajc Berzelak, 2005). Ta podoba
je osnova grbu ob!ine in mesta Slovenj Gradec (Slika 4). Shemati!no je prilagojen klasi!ni
grbovni obliki š!ita (Uradni list …, 2014) in z motivom odprtih mestnih vrat predstavlja
slovenjgraško odprtost do ljudi dobre volje in !istega srca širom sveta (Košan, 2012).
Slika 4: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – grb ob!ine in mesta

Vir: Mestna ob!ina …, 2014.
Živa vez z bogato preteklostjo in bogastvom kulturne dediš!ine, ki predstavljata osrednjo
potezo lokalne identitete, poskušata nadaljevati izro!ilo tudi v !asu, ki ga živimo (Mestna
ob!ina …, 2014).
Žal pa je to danes, v obdobju gospodarske krize, ki se izrazito kaže tudi v tem prostoru, težka
naloga. Slabšanje stanja in negativni trendi so prisotni na skoraj vseh podro!jih: staranje
prebivalstva, neperspektivne oblike izobraževanja, razkorak med ponudbo in povpraševanjem
po kadrih na trgu dela, izpad prihodkov zaradi prevladujo!ih predelovalnih dejavnosti
(gospodarstvo se ne more opirati na pestro izbiro prihodkov iz razli!nih panog), množi!na
odpuš!anja in posledi!no nadpovpre!na stopnja brezposelnosti in primanjkljaj delovnih mest,
neurejena prometna struktura (prometna izoliranost – odmaknjenost) …
Ob vseh negativnostih je potrebno poudariti, da se v samem mestu kot tudi njegovi okolici
stanje zelo po!asi izboljšuje. Ob pretekli izgradnji poslovne cone Pame!e danes na obrobju
mesta raste nova poslovna cona Ozare, odpirajo se novi izobraževalni programi, pomembna je
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dejavnost Podjetniškega centra Slovenj Gradec, sama ob!ina pa je vklju!ena v ve! projektov,
ki prispevajo k izboljšavi stanja. Ob dolgotrajnemu obljubljanju in prerekanju o izgradnji
tretje razvojne osi so pozitivni vsaj pri Regionalnem razvojnem programu, kjer so s pomo!jo
SWOT-analiz postavili naslednjo razvojno vizijo: »Prihodnjo Koroško razvojno regijo bomo
gradili kot dinami!no, fleksibilno in okolju prijazno skupnost, v kateri bo ljudem omogo!eno
kvalitetno življenje in ustvarjalno ter podjetno delo in sodelovanje (Regionalni razvojni …,
2006, str. 31). Spremembe, po!asne, a vseeno pomembne, se izvajajo tudi na podro!ju
trajnostno sonaravnega napredka. Pri Regionalnem razvojnem programu (2006) so si tako pri
eni izmed prednostnih usmeritev (»kakovostno življenjsko okolje«) med drugimi zadali te
cilje: »trajnostni razvoj brez poslabšanja okolja«, »ohranitev !iste narave« ter »vzdržen,
uravnotežen in policentri!en razvoj«.
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3. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE NARAVNOGEOGRAFSKIH ZNA ILNOSTI Z
VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA
3.1. Geološka zgradba in tektonika
Geološka zgradba deluje kot podlaga, ki pomembno vpliva na reliefno podobo in pokrajinsko
raznolikost, nastanek in razvoj prsti, vodne razmere in s tesnimi zvezami, sou!inkovanjem in
soodvisnostjo med pokrajinotvornimi dejavniki tudi na živi svet in !loveka (Ogrin, Plut,
2012).
Obmo!je je v osnovi nastalo ob in zaradi ene najpomembnejših in najdaljših evropskih
prelomnih con – Periadriatskega šiva, kjer prihaja do stika dveh velikih litosferskih ploš! –
Evrazijske na severu in Afriške na jugu. Danes je ta meja tektonsko neaktivna, v preteklosti
pa je tu prihajalo do živahnih tektonskih dogajanj. Alpidsko gubanje, ki se je za!elo v
srednjem triasu, je povzro!ilo nastanek tektonskega pokrova (nariva) Karavank. Na prehodu
iz oligocena v miocen je prišlo do intenzivnega (alpidskega) gubanja in dviganja površja, kar
je bilo posledica podrivanja Afriške ploš!e pod Evrazijsko. Hkrati je v oligocenu prišlo do
izredno mo!nega vulkanizma, ki je na obmo!ju Pohorja povzro!il vrivanje magmatskih
kamnin (dacit na obmo!ju Velike in Male Kope) med metamorfne. V pliocenu se je gubanje
umirilo, poleg denudacijskih in erozijskih procesov je za ta !as zaradi radialnih tektonskih
premikov zna!ilen nastanek grudaste zgradbe (Gams, 2001; Ogrin, Plut, 2012). Premikanje
zemeljskih grud ob medsebojnih trenjih pohorskega in karavanškega masiva, ki je imelo za
posledico nastanek mo!no prepokanega terena, je povzro!ilo ve! prelomov, tudi labotskega,
ob njem pa Mislinjske doline (tektonski jarek) (Gams, 1951). Na obmo!ju mestne ob!ine
Slovenj Gradec Uršlja gora predstavlja dvignjeno grudo, medtem ko je v osrednjem delu
prišlo do ugreznitve Slovenjgraške kotline (Gams, 2001; Ogrin, Plut, 2012).
Za obmo!je je zna!ilno neotektonsko premikanje – ugrezanje Slovenjgraške kotline in
hkratno dviganje Pohorja (Gams, 2008).
Raznolika kamninska zgradba, zna!ilna za ozemlje Slovenije, se pojavlja tudi na obmo!ju
mestne ob!ine Slovenj Gradec. Tu zaradi pestre in zapletene geološke zgodovine in stika
razli!nih reliefnih enot najdemo kamnine vseh treh osnovnih skupin – sedimentne,
metamorfne in magmatske.
Po omenjenem obmo!ju od Dravograda mimo Slovenj Gradca proti jugovzhodu poteka
markantna labotska prelomna cona, ki v grobem deli dve pomembni geotektonski enoti. Na
vzhodu se razprostira edini slovenski del Centralnih Alp – Vzhodne Alpe (Pohorje), na
zahodu pa alpsko-dinarska mejna cona – Južne Alpe (Vzhodne Karavanke). Premiki ob njej
so imeli horizontalno (v desno) in vertikalno tendenco (Mio!, 1978). Danes je obmo!je
obravnavane ob!ine kljub legi ob razli!nih prelomih z vidika potresov manj ogroženo.
Za Pohorje so zna!ilne metamorfne in številne magmatske kamnine (najstarejše kamnine na
Slovenskem so pove!ini nastale kot posledica vulkanizma) (Ogrin, Plut, 2012), prek katerih
so odložene usedline in nanosi razli!ne geološke starosti (Perko, Orožen Adami!, 1998).
Vzdolž celotnega vzhodnega dela obmo!ja, ki obsega Zahodno Pohorje, se menjavajo pasovi
edine magmatske kamnine tega predela – dacita in temnega filitoidnega skrilavca z vložki
apnenca (ta se pojavlja tudi na severozahodnem delu obravnavanega obmo!ja). Za skrajni
sever je za obmo!je Pohorja zna!ilen kremenov peš!enjak. Na osrednjem delu ob!ine, ki
obsega Mislinjsko dolino in Slovenjgraško kotlino, je reka Mislinja nasula obsežno uravnavo
kvartarne sedimentne peš!ene gline in proda. Pliokvartarni sedimenti (peš!ena glina in glinast
prod), ki so locirani jugozahodno in jugovzhodno od Slovenj Gradca na ostankih erodiranih
re!nih teras, so fluviativnega zna!aja. Prodniki so iz metamorfnih in magmatskih kamenin.
Severozahodno od Slovenj Gradca je locirana majhna zaplata (ki se sicer nadaljuje v tej
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smeri) najbolj razširjene razli!ice metamorfnih kamenin – muskovitno-biotitov gnajs s
prehodi v blesnik. Za širok pas, ki poteka od Sel, zahodno od Slovenj Gradca, Podgorja in
Šmiklavža proti jugu, sta zna!ilna konglomerat in peš!enjak miocenske starosti. Sedimenti so
po ve!ini odloženi na metamorfno podlago. Na zahodnem delu obmo!ja – pogorju Uršlje gore
– si v pasovih sledijo tri kamnine (Mio!, 1987). Razborske plasti (imenovane po naselju
Razbor), ki predstavljajo zelenkast in vijoli!ast filitoiden skrilavec z vložki apnenca (Perko,
Orožen Adami!, 1998), proti severu prehajajo v plasti glinasto-lapornastih skrilavcev,
apnencev in dolomitov. Ti naprej proti severu prehajajo v manjšo zaplato jurskih skladov
apnencev heterogene sestave (Mio!, 1987).
Geološka podlaga je vzrok za preteklo rabo rudnih bogastev, ki se je na obmo!ju obravnavane
ob!ine sicer vršila v manjši meri. V 18. stoletju so zaželi kopati železovo rudo pod Malo
Kopo, v 19. stoletju pa so se kopi železove rude razširili še v bližino Gradiš!a pri Slovenj
Gradcu. Ob tem se je v prvi polovici 19. stoletja že za!el (v manjših koli!inah) kopati premog
v okolici Slovenj Gradca – v Starem trgu, Podgorju in na Selah (Poto!nik, 1992). Danes se z
vidika geološke sestave za izkoriš!anje tehni!nega kamna izkoriš!a zgolj še gramoz iz
kamnoloma na Selah.
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Mestna ob!ina Slovenj Gradec je z vidika recentnega geološkega delovanja, kljub legi ob
razli!nih tektonskih prelomih, glede potresov eno manj ogroženih obmo!ij Slovenije.
Ob pestri geološki zgradbi in prisotnosti najstarejših kamnin v Sloveniji bi na obravnavanem
obmo!ju pri!akovali ve!je koli!ine rudnega bogastva, ki so se sicer v preteklosti v manjši
meri že izkoriš!ale (kopanje železa in premoga), danes pa je z vidika rabe kamnin prisoten
zgolj en kamnolom na Selah. Odsotnost gospodarsko pomembnih kamnin je obmo!ju
obravnavane ob!ine prizanesla ve!je uni!enje in onesnaženje geografskega prostora (kot je
zna!ilno za bližnjo Mežiško dolino), zaradi !esar se je gospodarski razvoj osnoval na drugih,
ekološko sprejemljivejših vrstah industrije.
Na neprepustnih kamninah Zahodnega Pohorja se je razvila gosta re!na mreža vodotokov,
katere energetski potencial so s pridom za!eli izkoriš!ati že v preteklosti. Hkrati pa je
hribovito obmo!je neprepustnih kamnin z zna!ilnimi velikimi nakloni manj stabilno in ima ob
obilnih padavinah pove!ano verjetnost pojavljanja erozije in zemeljskih plazov, ki lahko
ogrozijo redko poseljena obmo!ja naselij in predvsem tipi!nih samotnih kmetij.
Kraški svet iz apnencev in dolomitov (fluviokras), zna!ilen za obmo!je Vzhodnih Karavank,
je zaradi prepustnosti kamnin bolj stabilen, zaradi !esar je verjetnost pojavljanja zemeljskih
plazov in s tem ogrožanje obstoje!e poseljenosti manjša. Je pa to obmo!je ob nekoliko
zmanjšanem površinskem vodnem bogastvu (na ra!un zakraselega obmo!ja) veliko bolj
bogato s talno vodo. Obmo!je glavnega vira pitne vode za Slovenjgraško kotlino je zaradi
zakraselosti in s tem prepustnih krovnih plasti z vidika onesnaževanja ranljivo in ima
zmanjšane samo!istilne zmogljivosti.
Za uravnano površje obravnavane ob!ine so zna!ilni razli!ni nanosi sedimentov. Glede
neprepustnosti izstopa dobravska terasa, s katere ob ve!jem deževju odtekajo številni potoki,
ki pogosto povzro!ajo poplave okoliških naselij. Z vidika obremenjevanja pa je zaradi
prepustnih krovnih plasti še posebej ogrožena sicer manjša koli!ina podtalnice (katere globina
sega le par metrov pod površje, zaradi !esar je še posebej ranljiva) šmarške terase, za katero
sta zna!ilna gosta poselitev in intenzivno kmetijstvo s hmeljarstvom, ki z razli!nimi
onesnažili pritiskata na naravne vire, predvsem na talno vodo.
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3.2. Reliefne in geomorfološke zna!ilnosti
Relief z nadmorsko višino, naklonom površja, ekspozicijo in svojo izoblikovanostjo odlo!ilno
vpliva na razli!ne antropogene dejavnosti (infrastruktura, poselitev, prebivalstvo …).
Zna!ilnost Slovenije – izredna reliefna pestrost in razgibanost – se kaže tudi na obravnavanem
obmo!ju (Ogrin, Plut, 2012).
Na obmo!ju mestne ob!ine Slovenj Gradec je relief plod tektonskega oblikovanja površja in
zniževanja zaradi re!ne erozije, vidno pospešene zaradi ugrezajo!e se Slovenjgraške kotline
(Gams, 2008). Poleg geološke strukture je na današnjo oblikovanost površja pomembno
vplivalo menjavanje ledenih in medledenih dob v kvartarju. Periglacialni procesi so zaradi
menjavanja toplih in hladnih obdobij povzro!ili mehani!no razpadanje kamnin ter polzenje
drobirja po pobo!jih v doline (soliflukcija). Reke so nato z drobirjem pospešeno poglabljale
svoje doline (Šifrer, 1998).
Slika 5: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta legenske in dobravske terase

Vir: Gams, 2008, str. 208.
Razvoj reliefa je na tem obmo!ju izoblikoval razli!ne genetske tipe. Obmo!je, zgrajeno iz
vododržnih kamnin (z izjemo manjšega zakraselega zahodnega dela), so oblikovali vodotoki z
re!no-denudacijskimi (fluvio-denudacijskimi) procesi. Za vzpete dele Zahodnega Pohorja in
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vznožje Uršlje gore (Vzhodnih Karavank) je z mehani!nim preperevanjem in drugimi
razdiralnimi procesi – erozijo (delovanje koncentriranih vodnih tokov) in denudacijo
(odnašanje delcev s pobo!ij pod vplivom gravitacije in nekoncentrirano teko!e vode) –
zna!ilen destrukcijski re!no-denudacijski relief s prepletanjem V-dolin in grap ter vmesnih
slemen. Akumulacijski re!no-denudacijski relief doline Suhodolnice in Mislinje ter
Slovenjgraške kotline je nastal z akumulacijo prenesenega gradiva (Gabrovec, Hrvatin, 1998;
Ogrin, Plut, 2012). V kotlini sta nastali dve akumulacijski terasni tvorbi (Slika 5) – poseljena
legenska v podnožju Pohorja in preko Mislinjske doline dva kilometra oddaljena vzporedna
gozdnata dobravska terasa (Gams, 2008). Na skrajnem zahodu obravnavanega obmo!ja
prihaja do menjavanja alpskega apneniškega in dolomitnega krasa. Pri slednjem so kraške
oblike kljub koroziji redke, pomembno vlogo pri oblikovanju površja imata denudacija in
erozija, zato ga imenujemo tudi fluviokras (Gabrovec, Hrvatin, 1998; Ogrin, Plut, 2012).
Pomembni recentni preoblikovalci površja so poleg že omenjenih zemeljski plazovi. V ob!ini
je ve! kot 28 % površja podvrženega veliki in zelo veliki verjetnosti pojavljanja plazov
(predvsem na neprepustnih kamninah na ve!jih naklonih) (Sistem zgodnjega …, 2013).
Ves osrednji del površja mestne ob!ine Slovenj Gradec se nahaja med 359 in 500 m n. v
(Slika 6). Površje se na zahodu hitro vzpne do 1.679 m n. v., kar predstavlja najvišjo to!ko
obravnavanega obmo!ja, tik pod vrhom Uršlje gore (1.699 m n. v.). Nekoliko nižja, s 1.541 in
1.524 m. n. v., se na vzhodu dvigujeta vrhova Velike in Male Kope na Pohorju. Na predelu,
kjer reka Mislinja na severu vstopa v ob!ino Dravograd, je edini del obmo!ja, kjer se površje
spusti pod 400 m. n. v. Relativna višina mestne ob!ine Slovenj Gradec tako znaša 1.320 m.
Z nadmorsko višino je tesno povezan tudi naklon površja, ki je izredno majhen na obmo!ju
Slovenjgraške kotline, doline Mislinje in Suhodolnice. Proti zahodu se razmeroma postopoma
ve!ajo do vrha Uršlje gore, medtem ko so za pobo!ja Pohorja zna!ilni veliki nakloni.
Slika 6: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta nadmorskih višin

Vir podatkov: GURS, 2014.
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Slemena, doline in kotline ter velike višinske razlike med njimi so posebnost kompleksa, v
katerega obravnavano obmo!je sodi po Gamsovi regionalizaciji – Predalpskega hribovja.
V geomorfološkem pogledu »intenzivno zeleno« obmo!je mestne ob!ine Slovenj Gradec s
Slovenjgraško kotlino in obrobjem sestavljajo tri pokrajinske enote: Zahodno Pohorje,
Vzhodne Karavanke in nižinski svet med njima (Mislinjska dolina s Slovenjgraško kotlino)
(Gams, 1951).
Pohorje, kot edini del Centralnih Alp v Sloveniji, v ob!ini obsega pobo!ja zahodno od
Kremžarjevega vrha in višjih vrhov Male in Velike Kope. K njemu spada tudi sleme Gmajna
(del Selovško-strojanskih hribov) na zahodni strani reke Mislinje, ki ga je ozka in sorazmerno
globoka dolina Mislinje lo!ila od ostalega masiva. Prevladuje položen, kopast in intenzivno
poraš!en relief z razvejano hidrografsko mrežo (Gams, 1951).
Vzhodne Karavanke, ki se dvigujejo proti zahodu, dosežejo najvišjo to!ko v ob!ini 20 m pod
vrhom Uršlje gore (1.699 m n. v.), ki se dominantno dviguje nad precejšnjo okolico. Grajena
iz dolomita in apnenca in na najvišjih predelih skalovita, se ob ostrem robu naglo spusti na
okoli 900 m n. v. (Gams, 1951). Danes je to gora dveh imen. V preteklosti se je zaradi
neporaš!enega vrha imenovala Plešivec, dokler niso na njej leta 1602 postavili cerkvice sv.
Uršule. S tem se je spremenilo prvotno ime, tako da danes planinska ko!a stoji na Uršlji gori,
televizijski stolp pa na Plešivcu. Gorat svet se proti vzhodu spusti v hribovito in gri!evnato
predgorje iz terciarnih usedlin (Perko, Orožen Adami!, 1998).
Slika 7: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – Slovenjgraška kotlina (pogled proti jugovzhodu)

Avtorica: Zala Loparnik, 2014.
Sorazmerno nižji svet (v okolici Slovenj Gradca nekaj nad 400 m n. v.), ki se vriva med obe
omenjeni reliefni enoti, pove!ini obsega trikotno Slovenjgraško kotlino (Slika 7), sredogorsko
udorino, ki je nastala v zgornjem pore!ju Mislinje. Obsega odprt svet, s sklenjenimi polji,
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med katerimi je najširše polje ob Mislinji. Obširno je še polje ob Suhodolnici, nekoliko ožje
pa na Legnu. Med njimi so se ohranile zaplate gozda na dobravski terasi (nizko razvodno
sleme) med poljem/dolino Suhodolnice na zahodu in Mislinje na vzhodu, ter na nekoliko višji
legenski terasi (vzhodno od Mislinjske doline) (Gams, 1951). Med Rahtelovim vrhom in
Gradiš!em se dno Slovenjgraške kotline zoži in nadaljuje v spodnjo Mislinjsko dolino.
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Z vidika geografskih smernic za sonaravni razvoj je pri reliefu klju!na velika razgibanost
mestne ob!ine Slovenj Gradec. Uravnanega, ravnega sveta, primernega za kmetijsko
obdelovanje in poselitev z razvojem gospodarstva ter prometne infrastrukture je zgolj petina
površja obravnavane ob!ine. Zato se je po celotni Slovenjgraški kotlini, najbolj pa na njenem
severnem delu v najve!ji meri skoncentriralo prebivalstvo, ki geografsko okolje obremenjuje
z razli!nimi onesnaževali in širjenjem pozidanih površin. Antropogeno preoblikovane,
ekološko nestabilne površine, so z vidika destruktivnih geomorfnih procesov zaradi zna!ilnih
majhnih naklonov ogrožene zgolj s strani sicer pogostih poplav.
Izrazita reliefna enota tektonske udorine Slovenjgraške kotline z obdajajo!im hribovjem
mo!no vpliva tudi na podnebje s slabo prevetrenostjo in zna!ilnim temperaturnim obratom s
pogostimi meglami, ki z onesnaževali obremenjenemu ozra!ju zmanjšujejo regeneracijske
sposobnosti.
Za kar 80 % obravnavane ob!ine (hribovje Zahodnega Pohorja in Vzhodnih Karavank) pa je
glavna reliefna karakteristika zelo razgibano in razbito površje. Mo!no raz!lenjen vertikalen
in horizontalen relief s prepletom grap, slemen in pobo!ij v veliki meri otežuje !loveško
dejavnost. Zelo veliki nakloni, ki neredko presegajo 20°, onemogo!ajo kakršnekoli dejavnosti
in pove!ujejo verjetnost in mo! destruktivnih geomorfnih procesov, ki se pojavljajo v obliki
hudournikov, poplav in zemeljskih plazov. Slednji so prisotni predvsem na nestabilnih tleh na
neprepustnih kamninah Zahodnega Pohorja in nemalokrat ogrožajo sicer redka naselja in
samotne kmetije. Velika gozdnatost se je na razgibanem obmo!ju ohranila predvsem zaradi
omejenih pogojev za !loveško rabo in ima pomembno varovalno vlogo z vidika destruktivnih
geomorfnih procesov.
Kljub hudourniškemu zna!aju ve!ine vodotokov so hribovita obmo!ja z nekoliko ve!jimi
nakloni že v preteklosti omogo!ala izrabo vodnih virov z mlini in žagami, danes pa je na teh
obmo!jih prisotnih kar nekaj malih hidroelektrarn.
3.3. Pedološke in biogeografske zna!ilnosti
Pestra geološka sestava, spremenljiv relief in podnebne zna!ilnosti so posledi!no vplivali tudi
na nastanek pedosfere, ki se spreminja na kratke razdalje (Slika 8). Ob zelo posplošenem
prostorskem pogledu je sicer pestro paleto prsti na obravnavanem obmo!ju možno razdeliti na
tri skupine.
Na nekarbonatnih magmatskih in metamorfnih kamninah hribovitega in goratega Zahodnega
Pohorja ter miocenskem peš!enjaku ter konglomeratu Vzhodnih Karavank so se razvile
distri!ne (kisle) rjave prsti (Lovren!ak, 1998; Perko, Orožen Adami!, 1998; Ogrin, Plut,
2012). Nastajajo na še ne prepereli ali že razpadli mati!ni podlagi, zaradi nizkega pH-ja in
pomanjkanja hranil so na pobo!jih prisotne kisloljubne gozdne združbe (Ogrin, Plut, 2012). V
preteklosti so na obmo!ju Pohorja prevladovali jelovo-bukovo-smrekovi gozdovi, s
spremembo naravne sestave zaradi antropogene dejavnosti (stoletno izsekavanje bukve za
namene pridobivanja oglja in pepelike) pa danes prevladujejo sekundarni smrekovi gozdovi z
vijugasto masnico. Smreko so zato, ker je bila ena hvaležnejših drevesnih vrst, pogozdovali
na obmo!jih !lovekovega delovanja, strmejša pobo!ja so ostala poraš!ena z listavci (Perko,
Orožen Adami!, 1998). Obmo!je Vzhodnih Karavank v podgorskem pasu do nadmorske
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višine približno 800 metrov preraš!a združba bukve in pravega kostanja (kisloljubni bukov
gozd), ki je pogosto že spremenjena v smrekove monokulture (Marin!ek, arni, 2002).
Slika 8: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta prsti

Vir: Kone!nik Kotnik, Petauer, 2011, str. 32.
Na prav tako hribovitem in goratem, vendar kraškem reliefu zahodnega dela ob!ine (Vzhodne
Karavanke), so se razvile inicialne rendzine na apnencu in dolomitu (dobre kemi!ne
lastnosti), ki se mozai!no prepletajo z rjavo pokarbonatno prstjo (slabše kemi!ne lastnosti).
Kljub dobrim fizikalnim lastnostim obojnih prsti so zaradi plitvosti najbolj primerne za
pašnike in gozdove. Najbolj strma apneniška pobo!ja Uršlje gore so gola (Lovren!ak, 1998;
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Perko, Orožen Adami!, 1998; Ogrin, Plut, 2012). Navzdol skalnata tla prehajajo v travnato
rušo (Perko, Orožen Adami!, 1998), nižje strma apnen!asta in dolomitna pobo!ja poraš!a
združba !rnega bora in malega jesena, ki ima varovalen zna!aj. Na nadmorskih višinah od
600 do 900 m so se razvili gozdovi bukve in velecvetne mrtve koprive (Marin!ek, arni,
2002).
Na nekarbonatnem (silikatnem) produ in pesku v Mislinjski dolini so se razvile distri!ne rjave
prsti in izprane prsti (na severnem delu dobravske terase). Zanje sta zna!ilni kislost in
pomanjkanje hranil, vseeno pa so ob smotrnem obdelovanju in primernem gnojenju ugodne za
gojenje kulturnih rastlin (Ogrin, Plut, 2012). Od naravnega rastja – gozd je na tem obmo!ju
najbolj izkr!en – je za to obmo!je zna!ilna (gospodarsko manj pomembna) združba rde!ega
bora in borovni!evja. Pojavlja se pove!ini na izpranih tleh dobravske terase (Marin!ek, arni,
2002). Na glinastem delu južne dobravske terase (obmo!je letališ!a) se pojavljajo za
kmetijstvo (zaradi izrazito slabega vodnega režima ob zadrževanju deževnice) manj primerni
psevdogleji. Na majhni površini doline Suhodolnice, Barbarskega potoka in v okolici Pame!
so se razvile najbolj rodovitne in s tem za kmetijstvo najbolj primerne prsti obravnavane
ob!ine – evtri!ne rjave prsti (Ogrin, Plut, 2012).
V manjših zaplatah se pojavljajo še rankerji in litosoli na obmo!ju Vzhodnih Karavank ter
hipogleji in obre!ne evtri!ne prsti v Slovenjgraški kotlini.
Slika 9: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta obmo!ij pod Naturo 2000

Vir: Prostorski informacijski …, 2014.
Poleg obsežnih gozdov s pripadajo!im podrastjem se na obravnavanem obmo!ju v zaselku
Vrhe ob povirju Sel!nice nahaja ve! manjših mo!virnih površin, ki spadajo pod dejavnosti
projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokriš! v Sloveniji - WETMAN
(Ohranjanje in …, 2014). Mokriš!em stik kopnega in vode daje pestrost, dinami!nost in
bogastvo življenjskih oblik. Zaradi številnih funkcij, ki jih opravljajo v pokrajini, so mokriš!a
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danes predmet zaš!ite (Natura 2000) (Plut, Ogrin, 2012). Ve!ji del bazi!nega nizkega barja
poraš!a mo!virnat gozd, kjer zaradi zastajanja vode ta ni razvit, se pojavlja zna!ilna nizkobarjanska združba. Aktivnosti na tem obmo!ju so namenjene ohranjanju mo!no ogrožene
mo!virske orhideje Loeselove grezovke in ostalih ogroženih vrst (širokolistni munec, orhideja
navadna mo!virnica, pisana preslica ter nekaj vrst šašev) (Ohranjanje in …, 2014).
V mestni ob!ini Slovenj Gradec najdemo tudi ostala obmo!ja pod zaš!ito Nature 2000 (Slika
9), ki jo je Evropska unija uvedla kot enega od pomembnih delov izvajanja habitatne direktive
in direktive o pticah. Obe podpirata trajnostni razvoj in ne izklju!ujta !loveške dejavnosti,
spodbujata pa, kadar je to le mogo!e, ohranjanje narave. Površina obmo!ja, ki spada pod
Naturo 2000, obsega 3.579 ha, kar predstavlja 20,6 % celotne površine obravnavane ob!ine.
Pod obmo!ja izvajanja habitatne direktive spadajo Razbor, Ježevec, Pikrnica - Sel!nica,
Suhodolnica Suhi dol, Vrhe – povirno barje, Barbarski potok s pritoki in Kremžarjev potok,
pod obmo!ja izvajanja direktive o pticah pa Grintovci in Pohorje (Natura 2000, 2014).
Preglednica 2: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – površina gozdov
Zasebni gozdovi
Državni gozdovi
8.946,23
1.569,82
Površina gozda (ha)
85,07
14,93
Delež gozda (%)
Vir podatkov: Gozdnogospodarski na!rt …, 2012.

Skupaj
10.516,05
100,00

Tradicionalna vez prebivalstva Slovenjgraške mestne ob!ine z gozdovi je posledica velike
gozdnatosti obmo!ja. Raznovrstna rastiš!a gozdov pokrivajo kar 10.516 ha, gozdnatost
obmo!ja je tako 60,5 % (višja od slovenskega povpre!ja) (Gozdnogospodarski na!rt …,
2012). »Za gozd nesposobnih tal naš predel skoraj da ne pozna: nikjer, razen male izjeme
severnega pobo!ja Uršlje, ni tako skalovitih ali strmih sten, nikjer ne sega relief tako visoko,
da bi drevje ve! ne uspevalo« (Gams, 1951, str. 74). Gozdovi se razraš!ajo na vzpetih delih
Pohorja in Vzhodnih Karavank, v manjši meri je gozd prisoten zgolj na dnu Mislinjske doline
in Slovenjgraške kotline, kjer prevladujejo obmo!ja zgoš!ene poselitve in kmetijstva. Ostanki
gozdov na in ob nižinskih predelih so izjemno pomembni z vidika zagotavljanja kvalitete
bivalnega okolja lokalnih prebivalcev (rekreacija (urejene poti po gozdovih Dobrave),
klimatska, pou!na funkcija …) (Gozdnogospodarski na!rt …, 2012). Primer takšnih sta
rekreacijsko obmo!je Dobrava in Rahtel, po katerem je speljana tudi gozdna u!na pot, katere
osrednja tema je »gozd mojega mesta« (Zavod za …, 2014). Hribovite predele prekriva
gozdnata pokrajina, kjer so zaradi orografskih razmer poudarjene predvsem ekološke funkcije
(varovanje gozdnih zemljiš! in sestojev, hidrološka, podnebna in protierozijska funkcija …).
Del površin (npr. obmo!je Uršlje gore) ima pomembno hidrološko funkcijo (oskrba s pitno
vodo), funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti pa se vrši v strnjenih gozdnih kompleksih,
ki so pomemben življenjski prostor rastlinskim in živalskim združbam. Socialne funkcije
gozdov praviloma na gozd vplivajo obremenjujo!e in se odvijajo na obmo!jih turisti!nih
dejavnosti (zaposlitvene, rekreacijske: smu!arski centri (Kope), planinske poti (gozdno u!na
pot Plešivec) …). Kljub temu, da se v zadnjem !asu pove!uje pomen ekoloških in socialnih,
so gospodarske funkcije (proizvodni pomen gozdov) najbolj razširjene in so prisotne tako v
zasebnih (obstoj ve!ine kmetij je odvisen od stalnega dopolnilnega dohodka iz gozda), kot v
državnih gozdovih. Koncesijo za izvajanje del v državnih gozdovih, katerih je zgolj slabih 15
% (Preglednica 2), ima Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, ki danes ve!inoma propadlo
lesarsko industrijo poskuša ponovno vzpostaviti. S 85 % na obmo!ju mo!no prevladujejo
zasebni gozdovi, nad katerimi gozdarska služba izgublja nadzor. Po obdobju bega kme!kega
prebivalstva s kmetij in zaraš!anju pokrajine so razli!ne subvencije v kmetijstvu (GERK)
povzro!ile odstranjevanje gozdnih robov s strani zasebnikov. To je imelo za posledico
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uni!evanje pomembnega elementa biotske pestrosti pokrajine (Gozdnogospodarski na!rt …,
2012).
Gozdovi na obravnavanem obmo!ju so bili v preteklosti zaradi škodljivih izpustov
antropogenih dejavnosti (bližnja termoelektrarna Šoštanj) poškodovani, kar se je kazalo
predvsem na osutosti iglavcev (Perko, Orožen Adami!, 1998). Ostali antropogeni dejavniki,
ki so povzro!ali propadanje dreves so bili neprimerno gospodarjenje, drobljenje gozdnega
prostora in spremenjena naravna sestava gozdov. S preudarnim in sonaravnejšim odnosom ter
ve!jo pozornostjo do gozdov se biološka pestrost danes vsaj ohranja, !e ne pove!uje. Problem
pa predstavlja stabilnost gozdov v ekološkem pogledu, ki se v zadnjih letih predvsem zaradi
pove!evanja števila naravnih motenj zmanjšuje. Ob živalskih vplivih (divjad, žuželke) so vse
pogostejši vremenski ekstremi (Ogrin, Plut, 2012). Vetrolom, ki je po Sloveniji pustošil
lansko leto (11. 11. 2013), gozdov v mestni ob!ini Slovenj Gradec na sre!o ni prizadel, so pa
bili ti mo!no poškodovani ob letošnjem žledolomu (31. 1. 2014 – 9. 2. 2014). Mestna ob!ina
Slovenj Gradec je bila ena redkejših v severni Sloveniji, kjer je bilo poškodovanih od 11 do
30 % vseh gozdov, za kar bo potrebno od 5,1 do 10 m³/ha sanitarnega poseka (Zavod za …,
2014).
Posledice žledoloma pa še niso vplivale na letošnjo že 8. tradicionalno licitacijo vrednejših
sortimentov, ki je edina v Sloveniji. Dogodek, ki je vsako leto uspešnejši in pridobiva tudi na
mednarodnem pomenu, organizirata Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza
lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (Gozd in
gozdarstvo, 2014). Poleg same licitacije visokokakovostnega lesa, pri kateri se že leta
dosegajo višje cene kot v sosednji Avstriji z bogato in dolgo tradicijo (posamezni hlodi
gorskega javorja so že dosegli ceno nad 10.000 €) in na katero kupci prihajajo že iz vsega
sveta, se odvija tudi programski del dogodka. Zvrstila so se številna predavanja uglednih
strokovnjakov s podro!ja trženja in svetovanja za doseganje boljše konkuren!nosti in
u!inkovitosti v poslovanju pod nekakšnim sloganom (Pogorevc, 2013): »Pesimizem, ki se vse
preve!krat zajeda med deležnike gozdno-lesne verige, ni potreben. Potrebno je udejanjanje
metodologij, ki jih strokovnjaki poznamo in znamo udejanjiti« (Pogorevc, 2013, str. 6).
Gozdnata hribovita in gorska obmo!ja obravnavanega predela so dom velikemu številu visoke
divjadi. Poleg srn, jelenov in gamsov, so po drugi svetovni vojni na obmo!je naselili še
muflone (Perko, Orožen Adami!, 1998). Gozdovi nudijo zavetiš!e tudi številnim drugim
živalim, med drugim divjemu praši!u, malim zverem, divjemu petelinu, kanji, velikemu
detlu… (Ogrin, Plut, 2012).
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Za mestno ob!ino Slovenj Gradec je zna!ilna mozai!na sestava prsti, kjer so razmeroma
rodovitne, za kmetijstvo še najbolj ugodne prsti prisotne na (manjšem) reliefno uravnanem
obmo!ju Slovenjgraške kotline, ki omogo!a lahko obdelavo zemljiš!. Posledi!no so zaradi
intenzivnega kmetijstva (ki vklju!uje tudi ekološko sporno hmeljarstvo in za uspešnost
katerega ob ne najbolj ugodnih prsteh za dober donos uporabljajo razli!na zaš!itna sredstva in
gnojila) in skoncentrirane poselitve (prometne in industrijske emisije, odcedne vode z
infrastrukturnih površin …) najbolj kakovostne prsti tudi najbolj obremenjene z onesnaževali.
S tem se s pove!ano ranljivostjo zmanjšajo nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti že
tako skromnih razsežnosti pomembnega naravnega vira, ki prebivalstvu predstavlja
nezamenljivo dobrino.
Na za kmetijsko rabo manj ugodnih prsteh vzpetega sveta, kjer so tudi reliefni pogoji slabši za
poselitev in kmetijstvo, so se ohranile obsežne gozdne površine, ki pokrivajo preko 60 %
površja obravnavane ob!ine. Prvotni, naravni gozdni sestoji, so bili v preteklosti za namene
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gospodarstva uni!eni in pogozdeni z enoli!nimi gozdnimi sestoji smreke, kar je v ob!ini
ob!utno zmanjšalo neko! pestro biodiverziteto. Dolo!eni habitatni tipi živalskih in rastlinskih
vrst so bili v preteklosti ogroženi tudi na ra!un onesnaževal iz ob!inske industrije, še bolj pa
iz bližnje termoelektrarne Šoštanj. Prisotnost za geografsko okolje obremenjujo!ih, škodljivih
emisij, se je kazala na osutosti iglavcev. Danes se stanje gozdnih sestojev (kljub pove!evanju
števila naravnih motenj in zmanjšani stabilnosti gozdov v ekološkem pogledu) izboljšuje tako
na ra!un boljšega zdravstvenega stanja, kot na ra!un pove!evanja deleža listavcev. To je z
vidika sonaravnosti pomembno predvsem zaradi ve!anja raznovrstnosti biotopov, saj se s tem
pove!uje ekološko ravnotežje, s tem pa tudi regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti, ki
višajo kakovost bivalnega okolja. Poleg urbanih gozdov (obkrožajo celotno mestno središ!e),
ki s svojim ekološkim pomenom zmanjšujejo negativne u!inke mesta in s socialnimi
funkcijami predstavljajo rekreacijska obmo!ja mestnega prebivalstva, so z vidika
biodiverzitete izredno pomembna tudi gozdna in mokrotna obmo!ja ob!ine, ki se uvrš!ajo v
program Nature 2000 in predstavljajo petino površin mestne ob!ine. Obmo!ja pomembnih
habitatnih tipov in ptic so za obravnavano ob!ino izrednega pomena zaradi pove!evanja
ekološkega ravnovesja s pestrostjo, dinami!nostjo, bogastvom življenjskih oblik in zaradi
številnih pozitivnih funkcij, ki jih opravljajo v geografskem okolju. So pa predvsem mokriš!a
ekološko zelo ob!utljivi biotopi s krhkim naravnim ravnovesjem, ki ga poruši že manjši
nepremišljen !lovekov poseg.
Ob številnih in prevladujo!ih pozitivnih u!inkih pestre biogeografske sestave se manjši
negativni u!inek kaže s pove!evanjem lesne biomase, ki ob višanju temperatur povzro!a
ve!jo evapotranspirajo in s tem manjši vodni odtok. Posledi!no se zmanjšujejo pretoki
vodotokov (predvsem v že tako ob!utljivem poletnem, sušnem obdobju) in s tem koli!ina
razpoložljive vode za našo oskrbo.
3.4. Podnebne zna!ilnosti
Svojevrstnost vremena in s tem tudi podnebja v predelu mestne ob!ine Slovenj Gradec je
posledica razgibanih reliefnih razmer in nadmorskih višin (Gams, 1951). Zaradi tega se
omenjeno obmo!je v razli!nih klimatskih klasifikacijah Slovenije uvrš!a v razli!ne podnebne
tipe.
V našem primeru si bomo za osnovo vzeli Ogrinovo klasifikacijo podnebnih tipov Slovenije
(1996), ki je imela za izhodiš!e Koppenov podnebni sistem. Po njej obravnavano obmo!je
spada v gorsko podnebje, v podtip podnebje nižjega gorskega sveta in vmesnih dolin v severni
Sloveniji. Zanj je zna!ilno, da je povpre!na temperatura najhladnejšega meseca pod -3° C (v
Šmartnem pri Slovenj Gradcu -3,4° C) in povpre!na temperatura najtoplejšega meseca nad
10° C (17,6° C). Za ta podtip podnebja je zna!ilna povpre!na letna koli!ina padavin med
1100 in 1700 mm (1156 mm) ter (omiljeni) zmerno celinski (subkontinentalni) padavinski
režim (Ogrin, 1996, Vreme in …, 2014).
Meteorološka postaja v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (locirana na ravnici Mislinjske doline,
na nadmorski višini 445 m) na tej lokaciji stoji od januarja 1994, pred tem je bila v obdobju
1957–1993 postavljena 650 m južno od današnje. Po podatkih meteorološke postaje Šmartno
pri Slovenj Gradcu (!e ne bo navedeno druga!e, se bodo vsi podatki navezovali na referen!no
obdobje 1961–1990) povpre!na letna temperatura znaša 7,7° C (v obdobju 1970–2000 se to
povpre!je zviša na 8,0° C, v obdobju 1981-2010 pa celo na 8,5° C). Najbolj topel mesec s
povpre!no temperaturo 17,6 ° C in s povpre!no najvišjo dnevno temperaturo 23,9 ° C je julij,
najbolj mrzel pa je s povpre!no temperaturo -3,4° C januar. Vzrok za tako nizko povpre!no
temperaturo je lega na dnu kotline, kjer temperaturne in podnebne razmere dolo!a konkavnost
reliefa oziroma pogost temperaturni obrat (inverzija). Posebnost Slovenjgraške kotline so
nizke povpre!ne januarske minimalne temperature (-7,3° C), ki so skoraj enake tistim, na ve!
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kot 1.200 m višji Uršlji gori (-7,6° C). Kot posledica temperaturnega obrata se na dnu kotline
kar (povpre!no) 99 dni na leto zadržuje megla, ki pripomore k ve!ji onesnaženosti ozra!ja.
Radiacijska megla in nizka obla!nost se v kotlini pozimi lahko zadržujeta tudi cel dan. V
krajih, ki so nad meglo, je v takih razmerah jasno, zato ne presene!a podatek, da je
Slovenjgraška kotlina letno s soncem obsijana 1.819 ur (jasnih dni je v letu zgolj 30), Uršlja
gora pa kar 1.949 ur. Najve! son!evega obsevanja z ve! kot 200 urami na mesec dobi Šmarno
pri Slovenj Gradcu v pozno pomladanskih in poletnih mesecih (maj–avgust), najmanj – 68 ur
– pa decembra. Kljub temu, da so pozimi oson!eni, so poleti najvišji vrhovi velikokrat odeti v
oblake. Ob poslabšanju vremena Uršlja gora dobi svojo zna!ilno »kapo«. Kot je razvidno, so
torej predeli v vzpetem svetu (gri!evja, hribovja) nad inverzijskim pasom in zimskimi
meglami podnebno najugodnejši (Orožen Adami!, 1998; Ogrin, Plut, 2012; Gams, 1999;
Vreme in …, 2014).
Za kotlinsko lego med Zahodnim Pohorjem in Vzhodnimi Karavankami je zna!ilna slaba
prevetrenost, kjer kar tretjina vseh meritev meteorološke postaje beleži stanje brezvetrja. V
Mislinjski dolini v smeri severozahod–jugovzhod, kar petino vseh vetrov predstavlja
jugovzhodnik, po pogostosti sledi (pove!ini hladen) severovzhodnik, ki se iz Panonske kotline
!ez zahodnopohorski hrbet preliva v Mislinjsko dolino in nadaljuje pot prek slemen med
Uršljo goro in Paškim Kozjakom. Od ostalih smeri sta nekoliko pogostejša še severnik in
zahodnik, ki je prevladujo! v Sloveniji (Gams, 1999). Obmo!je goratega okvirja doline je
povzro!il tudi nastanek lokalnih vetrov. Pono!i se po pobo!jih v dolino steka hladen
podolinski veter (gornik), pobo!ni veter (dolnik), ki se ob ogretih prisojnih pobo!jih !ez dan
dviga, pa s pridom izkoriš!ajo jadralci, jadralni padalci in zmajarji z Rahtelovega vrha (Ogrin,
Plut, 2012). V višjih legah prevladujeta severnik ali severozahodnik, zaradi !esar je na
Pohorju ve!ina kmetij na jugovzhodnem pobo!ju (Gams, 1999).
Gorat relief z višinskimi vetrovi dolo!a tudi koli!ino padavin na obravnavanem obmo!ju. Že
nad Celovško kotlino osušeni zahodni vetrovi na postaji na Uršlji gori pustijo 1.317 mm
padavin (Slika 11), ko pa zadanejo na Zahodno Pohorje, na postaji Gradiš!e nad Slovenj
Gradcem (800 metrov nadmorske višine) letno pustijo 1.342 mm padavin. Vlažnejši so
zahodni in jugozahodni vetrovi, ki pritekajo po južni strani Kamniško-Savinjskih Alp in
Karavank, vendar dolina dobi najve! padavin s severnikom ali severozahodnikom, ki piha
prek zahodnega Pohorja. Zanj so v!asih govorili, da se gredo oblaki, ki potujejo ob zahodnih
višinskih vetrovih !ez Pohorje, v Dravo napit vode in da je pravi dež, ko se vra!ajo domov
(Gams, 1999).
Na meteorološki postaji Šmartno pri Slovenj Gradcu letno namerijo 1.156 mm padavin,
zna!ilen je poletni primarni višek (141 mm padavin v juniju in juliju) in blagi jesenski višek
(104 mm novembra) (Slika 10). Najmanj padavin pade pozimi (januarja in februarja zgolj 51
mm), iz !esar je razvidno, da je za obmo!je zna!ilen zmerno celinski (subkontinentalni)
padavinski režim (Ogrin, Plut, 2012; Vreme in …, 2014). Ujme povzro!ajo zlasti hudi nalivi
ob neurjih, ob katerih je pogosta tudi to!a (letno meteorološka postaja Šmartno pri Slovenj
Gradcu zabeleži 47 nevihtnih dni). Snežna odeja je nestanovitna in ima od leta do leta razli!en
za!etek prve in konec zadnje snežne odeje (Gams, 1999). Za najzgodnejše sneženje v krajih
pod 500 metrov nadmorske višine si Šmartno pri Slovenj Gradcu s Kotljami deli rekord, saj je
leta 1972 sneg padel že 11. septembra (Vreme in …, 2014). Ni! !udnega torej ni, !e sneg tod
pade že oktobra in se zadrži vse do maja. Sklenjena snežna odeja traja dobra dva meseca,
povpre!no število dni s snežno odejo je 84 (Perko, Orožen Adami!, 1998).
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Sliki 10 in 11: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – klimograma Šmartno pri Slovenj Gradcu in
Uršlja gora (1961–1990)
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POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Zna!ilnosti lokalnega podnebja mestne ob!ine Slovenj Gradec ob prometnih in industrijskih
emisijah pomembno vplivajo na kakovost ozra!ja. Za izrazito kotlinsko lego je ob šibkih
lokalnih vetrovih zna!ilna slaba prevetrenost. Ta še pove!uje dolgotrajno vztrajanje megle ob
pogostem inverzijskem tipu vremena, zna!ilnem predvsem za zimske mesece. Ob vztrajanju
inverzijskih stanj se onesnaženost ozra!ja zaradi neprevetrenosti in industrijskih vplivov ter v
zimskem !asu zaradi slabših vremenskih razmer še pove!anih prometnih emisij in emisij,
nastalih zaradi ogrevanja objektov, iz dneva v dan ve!a. Taka stanja obremenjujo!e vplivajo
na geografsko in bivalno okolje ter slabše regeneracijske sposobnosti ozra!ja predvsem v
obmo!ju najve!je zgostitve prebivalstva (v mestu in njegovih suburbanih naseljih).
Razred!evanje onesnaževal se za!ne vršiti šele ob nastanku mo!nejših vetrov, ki prinesejo
sveže zra!ne gmote in premešajo kotlinski zrak.
Obmo!ja v višjih legah, nad inverzijskim robom, so bolj prevetrena in posledi!no ima ozra!je
ve!je regeneracijske sposobnosti ter je manj obremenjeno, kar je z vidika približevanja !im
bolj naravnim sestavinam okolja bližje vrednotam sonaravnega razvoja. Vseeno pa prisotni
vetrovi niso stalni, kar pomeni, da je obmo!je skupaj s slabo prevetrenostjo kotline
neprimerno za sonaravno rabo vetrne energije kot obnovljivega vira energije.
So pa zato primernejše razmere za rabo son!ne energije, saj je letna energija, ki jo vodoravna
ploskev na dnu Slovenjgraške kotline letno prejme zaradi son!evega obsevanja, ve!ja od
slovenskega povpre!ja, in bistveno ne odstopa od povpre!ij za osrednjo Slovenijo. Posledi!no
so son!no energijo kot lokalni obnovljiv vir energije v obravnavani ob!ini za!eli izkoriš!ati že
razmeroma hitro glede na slovenske razmere.
Razmeroma velika koli!ina padavin in njihova razporeditev s primarnim viškom v poletnih
mesecih pomembno prispeva k ohranjanju vodnatosti lokalnih vodnih virov in ugodni vodni
bilanci obravnavane ob!ine, za katere so zaradi pove!ane poletne evapotranspiracije (zaradi
višjih temperatur) zna!ilni preto!ni nižki in posledi!no zmanjšane regeneracijske sposobnosti.
Z vidika kmetijstva, ki lahko s pove!ano (ekološko) lokalno oskrbo s hrano s krajšanjem
transportnih poti pomembno prispeva k izboljšanju kvalitete geografskega prostora, je
razporeditev padavin z viškom v poletnih mesecih (v !asu vegetacije in zna!ilnejših sušnejših
obdobjih) ugodna. So pa ti pozitivni u!inki lokalnega podnebja zmanjšani s pogosto
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temperaturno inverzijo, ki s seboj prinese številne negativne u!inke za kmetijstvo (poznejše in
hude pozebe …), zaradi !esar obmo!je ni primerno za gojenje podnebno ob!utljivejših kultur.
3.5. Hidrografske zna!ilnosti
Za mestno ob!ino Slovenj Gradec bi z lahkoto trdili, da gre za z vodo bogato obmo!je z zelo
razvejanim hidrografskim omrežjem. Površje v celoti pripada pore!ju glavne vodne žile (sicer
skoraj v celoti regulirane) Mislinje, ki se skupaj z Mežo pri Dravogradu izliva v Dravo
(!rnomorsko povodje). Skupaj reki (Mislinja in Meža) tvorita najgostejšo re!no omrežje med
ve!jimi rekami, ki v povpre!ju znaša 2,04 km/km² (povpre!je Slovenije je 1,33 km/km²).
Reliefna razgibanost in kamninska sestava pogojujeta sicer goste, a kratke vodne tokove.
(Kolbezen, 1998; Ogrin, Plut, 2012).
Obravnavano ob!ino bi glede na geografske in hidrografske zna!ilnosti bilo možno razdeliti v
tri obmo!ja: ravninski tok Mislinje s kvartarnimi prodnimi terasami, pore!je Suhodolnice in
pohorske vodotoke.
Najve!ja reka v mestni ob!ini Slovenj Gradec, ki vodo zbira tako iz zakraselega obmo!ja
Karavank, kot iz neprepustnega obmo!ja Pohorja, dobiva ve!ino pritokov z desne (pohorske)
strani. Ve!ji del Mislinje te!e po aluvialni ravnici blizu pohorskega pobo!ja, od zožanja v
probojni dolini med Rahtelovim hribom in Legnom pa te!e reka po živoskalni strugi. Na
obmo!ju obravnavane ob!ine ima vodotok dokaj enakomeren in z 11 ‰ razmeroma velik
strmec reke (ugodno iz vidika samo!istilnih sposobnosti), kar so s pridom izkoriš!ali že v
preteklosti. V Mislinjo in njene pritoke so domnevno posegali že v srednjem veku. Kasneje je
!lovek za namene izkoriš!anja vodne sile pri!el graditi jezove, ki so jih opustili po vojni. Na
novo nastajajo!a mesta poglabljanja (strugo nad jezovi je zajela globinska erozija) in
zasipavanja struge skupaj z reguliranimi odseki onemogo!ajo to!nejšo predvidevanje obsega
poplav (Gams, 1976).
V pore!ju Mislinje (podatki so zaradi pomanjkanja merilnih postaj v obravnavani ob!ini
podani za merilno postajo Otiški Vrh v ob!ini Dravograd) z zaledjem v velikosti 230,89 km²
je letna vodna bilanca (v obdobju 1971–2000) obsegala 1.322 mm padavin in 622 mm odtoka,
torej bi naj na izhlapevanje odpadlo 700 mm (53 %). Izra!unan odto!ni koli!nik je s 47 %
torej v neskladju z izmerjenim odto!nim koli!nikom, ki znaša 37,4 % (razloge za
neusklajenost je mogo!e iskati v precenjenih izra!unanih padavinah ali podcenjenem
izra!unanem izhlapevanju). Izra!unan odto!ni koli!nik je nižji od slovenskega, ki znaša 54,5
%, prav tako je nižji od slovenskega (27 l/s/km²) izra!unan letni specifi!ni odtok Mislinje z
19,7 l/s/km² (izmerjen je 15,7 l/s/km²) (Vodna bilanca …, 2008).
Nihanje vodostaja med letom izkazuje snežno-dežni preto!ni režim (spreminjanje stanja vode
med letom). Zanj je zna!ilen poznopomladanski primarni preto!ni višek kot posledica taljenja
snega (Slika 12) in sekundarni (obi!ajno) novembrski višek kot posledica jesenskega deževja.
Primarni zimski nižek zaradi snežne retinence je nižji od sekundarnega poletnega, ki je
posledica pove!ane evapotranspiracije. Mislinja je imela v obdobju 1973–2010 na merilni
postaji Otiški Vrh I srednji letni pretok 4,64 m³/s, z najnižjimi vrednostmi februarja (3,27
m³/s) in avgusta (3,36 m³/s) in najvišjimi vrednostmi aprila (5,85 m³/s) in novembra (5,86
m³/s). Razporeditev srednjih mese!nih pretokov po!asi že kaže na spremembe in postopno
premaknitev najve!jega srednjega mese!nega pretoka iz meseca aprila (zaradi taljenja snega)
v november (sekundarni padavinski višek). Medtem, ko je za vodne tokove v Sloveniji
zna!ilno postopno zniževanje srednjih in malih preto!nih vrednosti (predvsem na ra!un
pove!anega izhlapevanja zaradi višjih temperatur ozra!ja in pove!anja gozdnatih površin), se
je srednji letni pretok Mislinje med obdobjema 1973–1990 in 1991–2010 zmanjšal iz 4,75
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m³/s na 4,5 m³/s, kar je sicer malo in zaradi tega ugodno z vidika vodnega potenciala, vendar
vseeno zaskrbljujo!e ob potencialnem nadaljevanju tega trenda. Najnižji srednji mali pretok je
z zgolj 1,69 m³/s zna!ilen za avgust, kar vpliva na oteženo potencialno prihodnjo sonaravno
rabo in zmanjšanje samo!istilnih zmogljivosti v najbolj ob!utljivem in hkrati najbolj
obremenjenem poletnem mesecu (Vode, 2014).
Tipi!en robni potok (na prodni kvartarni ravnini) v Mislinjski dolini je Homšnica, dobrih 7
km dolg mislinjski pritok, ki te!e ob 30 metrov visoki starokvartarni terasi Dobrave. Teraso
pokriva debela ilovnata glina, ki zadržuje padavinsko vodo pred prenikanjem v podlago (bolj
ali manj mokroten svet). Posledi!no nastajajo površinski poto!ki, ki jih zbira hudourniška
Homšnica, ki se v Slovenj Gradcu izliva v Suhodolnico (Gams, 1976).
Pravo nasprotje dobrovske pa je mlajša šmarška prodna terasa, na kateri ni površinskih tokov.
Vodno telo v medzrnskem vodonosniku je lokalno in omejeno z viri podzemne vode, torej
nizko do srednje izdatno. Zaradi ilovnato peš!ene podlage (talna voda je do nekaj metrov pod
površjem) le zadržuje vodni odtok po hudem deževju in s tem zmanjšuje poplave (Gams,
1976).
Sliki 12 in 13: Hidrograma Mislinje (Otiški Vrh, ob!ina Dravograd) in Suhodolnice (Stari trg,
mestna ob!ina Slovenj Gradec)
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Vir podatkov: Vode, 2014.
Pore!je druge, manjše reke obravnavanega obmo!ja – Suhodolnice – je za mestno ob!ino
Slovenj Gradec izredno pomembno, saj predstavlja glavni vir pitne vode za Slovenjgraško
kotlino (vodovod !rpa vodo iz kraškega izvira v Suhem dolu na robu apneniškega obmo!ja
Uršlje gore). Za vodno telo v kraškem in razpoklinskem, obširnem vodonosniku v apnencih in
dolomitih je zna!ilna velika izdatnost. Z vidika onesnaženja talne vode (zaradi prepustnih
krovnih plasti) ranljivo obmo!je je v celoti znotraj vodovarstvenega obmo!ja 2., 3. in 4.
ob!inskega varstvenega režima (Vode, 2014).
Ime reke Suhodolnice (tudi Suhadolnica) nakazuje na prepustne karbonatne kamnine na
obmo!ju Uršlje gore, po katerih te!e s Sel!nico in nekaterimi manjšimi karavanškimi pritoki.
Struga Suhodolnice, katere izvir tvorijo t. i. plešivška podolja, se v sušnem obdobju pogosto
izsuši, saj voda na ve! mestih ponikne, zaradi !esar je dobila ime po dolini Suhi dol (tudi
Suhodol). Zaradi kraškega površja reka ne plavi veliko proda, vode pa zbira iz celotnega
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strmega (naklon ponekod znaša tudi 28°) gozdnatega pogorja Uršlje gore. Potem ko reka
zapusti gorate Vzhodne Karavanke (nadmorska višina okoli 1.000 metrov), je na izstopu iz
gorske doline v kotlino nasula vršaj s površino 1 km² (podgorsko polje). Skozi celoten tok
reka dobiva številne hudourniške pritoke (Jenina, Radušnica, Ježevec in drugi), zaradi !esar
mo!no pridobi na pretoku. Zna!ilnost reke – hudourniški zna!aj – je bil eden glavnih povodov
za regulacijo struge Suhodolnice po vojni od Starotrškega mlina naprej (del struge so že v
srednjem veku približali mestnemu obzidju, da bi s tem pove!ali strateško varnost). Do izliva
v Mislinjo tako danes te!e po kanalu. S pore!jem v velikosti 59,21 km² predstavlja 40 %
skupnega pore!ja Mislinje po izlivu Barbarskega potoka (Gams, 1976).
Od izvira do izliva v Mislinjo ima Suhodolnica z okoli 34 ‰ zelo velik strmec. Ve!ji del
strmine odpade na obmo!je med izvirom in izstopom iz gorske doline pri Podgorju, kjer
vrednosti strmca dosegajo preko 50 ‰. Strmec se na dnu širše doline (med Podgorjem in
izlivom v Mislinjo) zmanjša na malo manj kot 7 ‰.
S površino zaledja 59,21 km² je v obdobju 1973–2000 (na merilni postaji Stari trg) letna
vodna bilanca Suhodolnice obsegala 1.339 mm padavin in 623 mm odtoka, kar pomeni da je
na izhlapevanje odpadlo 716 mm (53,5 %). Tudi tukaj je izra!unan odto!ni koli!nik z 46,5 %
v neskladju z izmerjenim odto!nim koli!nikom, ki znaša 51,3 %, s tem da v tem primeru
izmerjen odto!ni koli!nik kaže na višji odtok in s tem na ve!jo vodno oskrbo. Podobno kot v
primeru Mislinje, sta tudi pri Suhodolnici izra!unan odto!ni koli!nik in izra!unan letni
specifi!ni odtok z 19,7 l/s/ km² (izmerjen letni specifi!ni odtok znaša 21,8 l/s/ km²) nižja od
slovenskega povpre!ja (Vodna bilanca …, 2008).
S srednjim letnim pretokom – sQs 1,22 m³/s (na merilni postaji Stari trg I, podatki so za
obdobje 1989–2012), Suhodolnica predstavlja 20 % skupnega pretoka Mislinje pri Pame!ah.
Nihanje vodostaja med letom (Slika 13) izkazuje primarni preto!ni višek s srednjim
mese!nim pretokom 2,03 m³/s v novembru (predvsem na ra!un sekundarnega viška padavin v
tem mesecu) in sekundarni preto!ni višek s srednjim mese!nim pretokom 1,21 m³/s v aprilu.
Primarni preto!ni nižek je na ra!un primarnega padavinskega nižka zna!ilen za februar (0,78
m³/s), sekundarni pa za avgust (0,97 m³/s). Trendi gibanja srednjih letnih pretokov niso v
skladu s slovenskim povpre!jem, saj se je srednji letni pretok med obdobjema 1989–2000 in
2001–2012 povišal iz 1,2 m³/s na 1,24 m³/s (Vode, 2014). Kljub izredno malemu povišanju, ki
je lahko tudi posledica zgolj naklju!nih višjih pretokov zaradi prekratkega obdobja merjenja,
je pozitivna predvsem odsotnost trenda zniževanja srednjih letnih pretokov.
Ob že tako nizkem srednjem letnem pretoku je posebej zaskrbljujo! srednji mali pretok, ki je
z zgolj 0,38 m³/s najnižji avgusta (Vode, 2014). Visoke temperature s pove!ano
evapotranspiracijo mo!no zmanjšajo samo!istilne sposobnosti in s tem pove!ajo ob!utljivost
vodnega vira.
Na Pohorju se je zaradi neprepustne kamninske podlage ob pomanjkanju ve!jih virov
podzemne vode razvilo zelo razvejano površinsko hidrografsko omrežje, ki je mo!no
razbrazdalo relief. Gosti, !eprav kratki vodni tokovi, so izdolbli številne grape, po katerih
predvsem v pomladanskih mesecih zaradi taljenja snega in jeseni zaradi sekundarnega
padavinskega maskimuma, odtekajo velike koli!ine vode. Velik energetski potencial potokov
so kljub hudourniškem zna!aju (z veliko erodirno mo!jo), ki je viden zlasti ob mo!nejših
nevihtah, z mlini in žagami izkoriš!ali že v preteklosti. Danes se male hidroelektrarne
pojavljajo predvsem na Barbarskem potoku. V Mislinjo odteka ve!ina potokov
jugozahodnega Pohorja (npr. Trobeljš!ica, Barbarski potok s Kremžarjevim potokom, Reko in
Porodnico, Tunglav …) (Perko, Orožen Adami!, 1998).
Poleg podzemne in teko!e vode se na obravnavanem obmo!ju pojavljajo tudi že omenjene
mo!virne površine. Nekatera sladkovodna mokriš!a so pod zaš!ito Nature 2000: nizko barje
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na obmo!ju Razborja, vlažni travniki, mokriš!a in gozdovi ob potoku Ježevec ter mo!virnate
površine na obmo!ju Pikrnice - Sel!nice (bazi!no nizko barje ob povirju Sel!nice je tudi pod
dejavnostjo projekta WETMAN) (Natura 2000, 2014; Ohranjanje in …, 2014).
Ob mo!no razvejani hidrografski mreži in vse pogostejših vremenskih ekstremih z velikimi
koli!inami padavin v krajšem (ura ali ve!) ali daljšem !asovnem obdobju (10 dni in ve!), se
obdobja predvsem jesenskih poplav vsakoletno pojavljajo od leta 1990 naprej. Hudourniški
vodotoki, ki v svojem zgornjem toku v višjih nadmorskih višinah nemalokrat presenetijo
bližnje samotne kmetije, svoje bregove prestopajo tudi v spodnjem toku na obmo!jih strnjene
poselitve, ki se je ponekod že razširila na poplavna obmo!ja vodotokov (Jarh Nikoli!, 2010).
V pore!ju Mislinje se pojavljata dva tipa poplav (Gams, 1976; Jarh Nikoli!, 2010):
- krajše povodnji hudournikov in Mislinje, pri katerih voda dere in prenaša debel prod. Velika
hitrost dotekanja visokih vod iz višjega sveta in manjša odto!na zmogljivost re!nih strug na
dnu kotline povzro!ata porast vod in prestopanje strug;
- mirnejše in dolgotrajnejše nižinske (mestne) poplave spodnjega toka Suhodolnice z manjšim
strmcem in manjšo grobostjo transportnega gradiva. Poplave zaradi prestopa Suhodolnice (in
Homšnice) iz struge se pogosto mešajo z dvignjeno podtalnico (lokalno izdaten medzrnski tip
vodonosnika ob ve!jih nalivih poplavi).
Slika 14: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – poplave (2012)

Avtorica: Zala Loparnik, 2012.
Poplave, ki se na obravnavanem obmo!ju pojavljajo že stoletja, ne jemljejo !loveških življenj,
pove!ini zalijejo travnike in polja ter stanovanjske (kletne in pritli!ne prostore) in
gospodarske objekte (industrijski obrati) (Jarh Nikoli!, 2010). Medtem ko so bile v preteklosti
v pore!ju Mislinje ve!je poplave redkejše, se te v zadnjih letih vrstijo dokaj pogosto. Zadnje
katastrofalne so se na celotnem obmo!ju mestne ob!ine Slovenj Gradec odvijale 5. 11. 2012
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(Slika 14). Za seboj so pustile razdejanje, kakršnega ne pomnijo niti najstarejši prebivalci.
Dero!e vode, ki so s seboj odnašale vse, kar jim je prišlo na pot (drevje, re!ne bregove, dele
cestiš!, izdelke nekaterih gospodarskih družb …), so bile povod za evakuacijo številnih
poslovno-industrijskih objektov. Škoda na obmo!ju je bila ocenjena na 25 milijonov € (od
tega so škodo 20-ih milijonov € utrpele gospodarske družbe), poplavljenih je bilo 133
gospodinjstev. Obmo!ja poplav so se vršila vzdolž celotnega toka rek Mislinje in Suhodolnice
(Prislan, Temniker, 2012).
Ob ekstremnih vremenskih situacijah prihaja tudi do sušnejših obdobij. Obravnavana ob!ina
je sicer zaradi velike vodnatosti in ugodno razporejenih padavin (primarni višek v poletnih
mesecih) z vidika suš eno manj ogroženih obmo!ij v Sloveniji, saj suše, ki se na tem obmo!ju
pogosto pojavljajo v blažji obliki, pove!ini zgolj zmanjšajo vodnatost vodotokov.
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Bogastvo vodnih virov mestne ob!ine Slovenj Gradec (z manjšim deležem talne vode),
katerih kakovost se je v zadnjih letih z nekaterimi premišljenimi ukrepi izboljšala, je veliko in
z ugodno razporeditvijo padavin (višek v poletnih mesecih) pomembno vpliva na odsotnost
daljših in hudih sušnih obdobij.
Z vedno ve!jim zavedanjem pomembnosti kvalitetnih naravnih virov se še posebej krepi
vloga vodnih virov kot strateške dobrine, ki bi lahko v prihodnosti s sonaravno rabo v veliki
meri nadomestila pomen neobnovljivih virov energije. Z razmeroma dobrimi hidrografskimi
pogoji za energetsko uporabo vode (v veliki meri so jo za žage in mline že izkoriš!ali v
preteklosti), so danes na nekaterih vodnih virih obravnavane ob!ine (Suhodolnica, Reka in
Barbarski potok) že prisotne male hidroelektrarne. Potencial je z ugodnim strmcem
vodotokov (kljub hudourniškemu zna!aju) in ohranjanjem zna!ilnega srednjega letnega
pretoka (posledica ustrezne vodne bilance) za nadaljnjo sonaravno rabo na obmo!ju še
prisoten, posebej smiselno bi bilo male elektrarne urediti na obmo!jih pretekle rabe.
S preteklim nepremišljenim poseljevanjem poplavnih ravnic – urbanizacija se je širila na
obre!ni pas rek Mislinje in Suhodolnice – so zaradi vse pogostejših poplav že skoraj v celoti
regulirali strugi obeh rek. Z uni!enjem naravnega vodnega toka in posledi!no odstranitvijo
ekološko pomembnega življenjskega okolja rastlin in živali (vodna obmo!ja predstavljajo
pomemben biotop in s tem ohranjajo biodiverziteto) pa niso dosegli pri!akovanega, saj v
aprilu leta 2014 po katastrofalnih jesenskih poplavah v letu 2012 ponovno regulirajo strugo
Suhodolnice (Slika 15).
Slika 15: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – regulacija reke Suhodolnice (2014)

Avtorica: Zala Loparnik, 2014.
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Marsikje se je na ra!un regulacije zmanjšala zmožnost samo!istilnosti, ki je s poletnimi
preto!nimi nižki že tako majhna, dovzetnost za onesnaženje (s strani kmetijstva, prometa in
prekomernega širjenja poselitve z pove!animi koli!inami odpadnih voda) pa pove!ana.
Vodnoekološka ob!utljivost za onesnaženje je v poletnih mesecih (ko je obremenjevanje voda
že tako pove!ano) z izrazito nizkim pretokom pove!ana predvsem na Suhodolnici. Se je pa
stanje onesnaženosti reke Mislinje izboljšalo predvsem na ra!un izgradnje !istilnih naprav na
vstopu in izstopu reke Mislinje v in iz obravnavane ob!ine.
Za obmo!je majhnih zalog podzemne vode na dnu kotline (obmo!je šmarske terase) je zaradi
nizke globine do gladine podzemne vode in pomanjkanja slabo prepustnih krovnih plasti, ki bi
š!itile talno vodo, zna!ilna velika ranljivost. Ob pronicanju padavinske vode, ki je zaradi
najve!je koncentracije poselitve in ostalih dejavnosti (obmo!je hmeljarstva) obremenjena, se
onesnaževala širijo v talno vodo, kateri se zaradi tega že tako nizke nevtralizacijske in
regeneracijske sposobnosti še zmanjšajo.
Ob slabšem ravnanju neuporabljene podtalnice na dnu Slovenjgraške kotline je ohranjanje in
varovanje v duhu sonaravnosti veliko bolj prisotno na sicer redko poseljenem obmo!ju Uršlje
gore. Zakraselo obmo!je, ki predstavlja glavni vir pitne vode za celotno Slovenjgraško
kotlino, je zaradi kraškega površja izredno ob!utljivo in ima z vidika onesnaženja podzemnih
voda zmanjšane samo!istilne zmogljivosti. Obmo!je je zaradi ekološke pomembnosti v celoti
znotraj vodovarstvenih obmo!ij.
Ob uni!enju nekaterih pomembnih vodnih biotopov (zaradi regulacij) in preteklem
nezavedanju ekološke pomembnosti mokriš! zaradi velike biodiverzitete, ohranjanje katere je
z vidika sonaravnega razvoja ena prednostnih nalog, je danes ve!ina mokriš! obravnavane
ob!ine že pod dejavnostmi razli!nih organizacij za njihovo varovanje in ohranjanje.
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4. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH ZNA ILNOSTI Z
VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA
4.1. Poselitev in razvoj naselij
V mestni ob!ini Slovenj Gradec, ki se po velikosti uvrš!a na 30. mesto med slovenskimi
ob!inami, na površini 173,7 km² živi 16.870 prebivalcev (2013). Z gostoto prebivalstva 97,1
preb./km² nekoliko zaostaja za slovenskim povpre!jem. Izmed 22-ih naselij je po številu
prebivalstva najve!je mesto Slovenj Gradec, v katerem živi skoraj polovica (7.523)
prebivalcev celotne ob!ine. Mesto je upravno, gospodarsko, kulturno in prometno središ!e ne
samo ob!ine, temve! celotne Koroške (Statisti!ni urad …, 2014). Poleg mesta, nastalega na
obmo!ju starodavnega se!iš!a kulturnih poti, so v ob!ini naslednja naselja: Brda, Gmajna,
Golavabuka, Gradiš!e, Graška gora, Legen, Mislinjska Dobrava, Pame!e, Podgorje, Raduše,
Sele-del, Spodnji Razbor, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Tomaška vas,
Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe in Zgornji Razbor (Upravna enota …, 2014).
Pestra poselitvena sestava obmo!ja mestne ob!ine Slovenj Gradec je v ve!ini pogojena z
reliefom in se zrcali v treh tipih poselitve:
- zgoš!ena poselitev mesta Slovenj Gradec,
- gosto poseljena naselja na dnu Mislinjske doline in vznožju okoliških hribovij,
- samotne kmetije hribovitih obmo!ij.
Urbano središ!e ob!ine – Slovenj Gradec (vklju!uje se ga tudi v Koroško somestje Ravne Slovenj Gradec - Dravograd) – predstavlja enega izmed dvanajstih središ! nacionalnega
pomena (tudi središ!a statisti!nih regij NUTS 3) (Koncept prostorskega …, 2001). Spada v
središ!no naselje višje, !etrte stopnje, ki prebivalstvo oskrbuje z zahtevnejšimi storitvami
(izstopa Splošna bolnišnica Slovenj Gradec) (Vrišer, 1998). Edino mesto znotraj mestne
ob!ine Slovenj Gradec predstavlja gospodarsko in družbeno središ!e, za katerega je zna!ilen
majhen kme!ki delež sicer najve!je koncentracije prebivalstva, saj je ve!ja osredoto!enost na
proizvodnjo, potrošnjo in storitve. Mesto omogo!a gravitacijskemu obmo!ju ve! lokalnih
skupnosti razmeroma enakomeren dostop do teh dejavnosti. Povezanost z zalednimi naselji se
postopoma manjša proti obrobju ob!ine. Mesto, ki se je razvilo na dnu razširjenega dela
Mislinjske doline – zahodnem delu Slovenjgraške kotline – ob vznožju Grajskega gri!a,
Rahtelovega vrha in Legenske terase (ob stiku treh polj – najširšega ob Mislinji, obširnega ob
Suhodolnici in nekoliko ožjega na Legnu) ter ob soto!ju Mislinje in Suhodolnice, ima
izoblikovan srednjeveški in modernisti!ni tloris (Drozg, 1998). Srednjeveško jedro obdaja
venec novejših, povojnih stolpnic, za zunanji rob pa so zna!ilna naselja stanovanjskih hiš
(Gams, 1996). Za naselje Slovenj Gradec je zna!ilna najve!ja koncentracija poselitve v ob!ini
(Slika 16, Preglednica 3), gostota prebivalstva je tu 1. 1. 2013 znašala 1342,6 preb./km²
(gostota prebivalstva v celotni mestni ob!ini Slovenj Gradec je znašala 97,1 preb./km²)
(Statisti!ni urad …, 2014).
Zgoš!evanje prebivalstva se vrši tudi v naseljih na dnu Mislinjske doline in vznožju okoliških
hribovij (Slika 16, Preglednica 3). Kot suburbanizirana (tudi spalna) obmo!ja so se v mestni
ob!ini Slovenj Gradec razvila tri naselja ožjega vplivnega obmo!ja Slovenj Gradca: Šmartno
pri Slovenj Gradcu (213,7 preb./km²), Stari trg (136,5 preb./km²) in Pame!e (83,9 preb./km²).
Zanje so zna!ilna premo!rtna prometna omrežja (glavne, zbirne prometnice in stranske,
dovozne poti), ob katerih so se razporedili objekti, ki ne predstavljajo niti gru!, niti nizov. Za
ostala pretežno ravninska obmo!ja so zna!ilna gru!asta naselja predalpskega oziroma
osrednjeslovenskega tipa. Ta urbanizirana obmestna naselja so pove!ini razporejena ob
osrednji prometnici Velenje–Dravograd (razvejanost prometnic ni velika) skozi Mislinjsko
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dolino (v manjši meri v dolini Suhodolnice). Ob njej so se v naseljih Tomaška vas (287,9
preb./km²), Turiška vas (214,0 preb./km²), Mislinjska Dobrava (107,2 preb./km²), Legen (56,4
preb./km²) in Podgorje (50,9 preb./km²) gru!asto razporedile posamezne stavbe. Tip naselij na
prehodu med strnjeno poselitvijo in samotnimi kmetijami – razložena naselja – so se razvila
na nižjih vzpetinah v bližnji okolici Slovenj Gradca. Za poselitev v Trobljah (78,2 preb./km²),
na Gmajni (77,5 preb./km²), Gradiš!u (58,0 preb./km²) in v Radušah (31,8 preb./km²) so
zna!ilne po ve!jem obmo!ju razporejene hiše, med katerimi se razprostirajo kmetijska
zemljiš!a. Domovi so postavljeni na vrhovih slemen, na pobo!jih ali po robovih dolin (Drozg,
1998; Statisti!ni urad …, 2014).
Ob razlagi gostote prebivalstva teh naselij je potrebno izpostaviti vzhodna in severovzhodna
naselja ob!ine (Pame!e, Troblje, Gradiš!e in Legen). Obmo!ja le-teh segajo od dna doline,
kjer je poselitev zgoš!ena, do ob!inske meje na vrhu Pohorja, kjer prevladujejo samotne
kmetije (Slika 16). Poselitev je tako najbolj koncentrirana na zahodnih delih teh naselij,
medtem ko se z višanjem nadmorske višine proti vzhodu le-ta manjša. V kolikor bi torej želeli
prikazati realno sliko, bi bilo potrebno naselja obravnavati po delih.
Slika 16: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta gostote prebivalstva

Vir: Prostorski informacijski …, 2014.
Razpršena poselitev hribovitega sveta Zahodnega Pohorja in Vzhodnih Karavank je po ve!ini
omejena na prisojna in položnejša pobo!ja v zavetju. Med samotnimi kmetijami, ki
predstavljajo avtohton poselitveni vzorec nizke gostote, so velike razdalje, zaradi !esar med
njimi ne prihaja do funkcijskih povezav. Kme!ke domove pogosto obdaja kultivirano
zemljiš!e v celku, tega pa gozd (Drozg, 1998). Za obmo!ja samotnih kmetij je zna!ilna redka
poselitev, vseeno je ta na pobo!jih Pohorja gostejša, kot v pogorju Vzhodnih Karavank. Na
izjemno redko avtohtono agrarno naselbinsko strukturo (v Zgornjem Razborju gostota
prebivalstva znaša zgolj 7,3 preb./km² (Statisti!ni urad …, 2014)) slednjih so vplivale plitve
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prsti, pomanjkanje površinsko teko!ih voda (karbonatna podlaga) ter razmeroma visoke
nadmorske višine (samotne kmetije tu segajo najvišje v ob!ini) z velikimi nakloni. Slabši
pogoji za bivanje so vzrok za najslabše razvito obmo!je v ob!ini, ki kljub razmeroma
enakomerni povezanosti centra z gravitacijskimi okoliškimi naselji (povezanost se po!asi
zmanjšuje proti obrobju ob!ine), s Slovenj Gradcem nima razvitih konkretnejših vezi.
Preglednica 3: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – gostota prebivalstva (2013)
Naselje
Gostota prebivalstva (preb./km²)
Mestna ob!ina Slovenj Gradec
97,1
Slovenj Gradec
1342,6
Tomaška vas
287,9
Turiška vas
214,0
Šmartno pri Slovenj Gradcu
213,7
Stari trg
136,5
Mislinjska Dobrava
107,2
Pame!e
83,9
Troblje
78,2
Gmajna
77,5
Brda
74,4
Gradiš!e
58,0
Legen
56,4
Podgorje
50,9
Vrhe
37,5
Šmiklavž
36,1
Raduše
31,8
Vodriž
31,6
Graška Gora
26,6
Sele
22,8
Spodnji Razbor
20,1
Golavabuka
19,2
Zgornji Razbor
7,3
Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Poleg stalne naselitve prebivalstva so na obmo!ju mestne ob!ine Slovenj Gradec razpršena
številna sekundarna bivališ!a, katerih gradnja je na izbranih lokacijah preproste dostopnosti in
komunalne opremljenosti glede na prostorski plan ob!ine dovoljena. Lokacija in oblika
objektov je zelo raznovrstna. Sekundarna bivališ!a se pojavljajo v bližini rek Mislinje in
Suhodolnice, pogosto tudi na urbanizirani ravnini Mislinje, objekti v hribovitem zaledju se
pogosto navezujejo na nekdanje gozdarske ko!e. Zna!ilnost ve!ine pa je, da so v lasti
doma!inov, ki lahko do njih dnevno dostopajo (Bivalne navade …, 2000).
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Prostorska razporejenost z gostoto poselitve pomembno vpliva na obremenjevanje okolja s
pritiski na naravne vire (na obmo!ju poselitve in v okolici). Edino mesto obravnavane ob!ine
z zgostitvijo snovno-energetskih tokov, pozidave in zelo veliko gostoto prebivalstva je
odvisno od zmogljivosti naravnih virov, ki se tu preoblikujejo v dobrine in se v geografsko
okolje vra!ajo v obliki emisij in odpadkov (onesnaževanje zraka, prsti in vode z odpadki,
hrupom in vizualnim onesnaževanjem). Ob pove!ani porabi (in posledi!no ve!jim pritiskom
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na geografsko okolje) prebivalcev mesta (v primerjavi s prebivalci podeželja) in najobsežnejši
pozidavi, ki je zamenjala biološko produktivne površine, so z vidika sonaravnega razvoja
pomembne peš ali s kolesom obvladljive dnevne dejavnosti in storitve ter ohranjenost
nekaterih ekološko stabilnih površin (predvsem travnikov), ki se prepletajo s pozidanimi
površinami.
Selitev industrije in storitvenih dejavnosti na obrobje mesta je v Slovenj Gradcu v zadnjih
letih povzro!ila nastanek prvih degradiranih površin, kar je z vidika sonaravnega razvoja
zaradi neuporabnosti že pozidanih površin, nesmotrno in potratno. Decentralizirana
koncentracija prebivalstva v suburbanih obmo!jih je z gradnjo hiš, pove!ano porabo prostora
in pozidavo biološko produktivnih površin pove!ala obremenjevanje kakovostnega
geografskega okolja. Ob ugodnih potencialih obmo!ij individualne gradnje za lastno
energetsko (majhne son!ne elektrarne) in vodno (raba kapnice) oskrbo, za lastno proizvodnjo
hrane s ponovno uporabo bioloških odpadkov in posledi!nim vzpodbujanjem sožitja z naravo
ob prilagajanju naravnim zmogljivostim okolja, predstavlja glavni negativni problem
suburbanih obmo!ij promet. Lo!evanje obmo!ja bivanja in dela je s pove!ano rabo osebnega
motoriziranega prevoza onesnaževanje razpršilo po širokem prostoru in s tem pove!alo
ekološki odtis.
Še najmanj obremenjujo! tip poselitve v mestni ob!ini Slovenj Gradec predstavljajo obsežna
obmo!ja samotnih kmetij, za katere je v ve!ji meri zna!ilna prehranska in s son!nimi
elektrarnami marsikje že tudi energetska samooskrbnost ter zmanjšano obremenjevanje
geografskega prostora z energetskimi, vodnimi in materialnimi tokovi. Eni redkih negativnih
vplivov se lahko kažejo v prekomerni uporabi zaš!itnih sredstev pri kmetovanju, ki pa
ponekod postaja že tudi ekološko.
4.2. Prebivalstvo
Mestna ob!ina Slovenj Gradec je imela 1. 1. 2013 (v kolikor ne bo opozorjeno druga!e, se
bodo vsi podatki nanašali na ta datum) 16.870 prebivalcev, kar je predstavljalo 0,8 %
prebivalstva celotne Slovenije. Prebivalstvo je glede na spol razdeljeno skoraj na polovico;
žensk je za odtenek ve! – 8.462, medtem ko je moških 8.408. Povpre!na starost prebivalcev je
z 41,2 leti nekoliko nižja od slovenskega povpre!ja, ki znaša 42,1. Indeks staranja je z 98,8
dale! pod slovenskim povpre!jem (118,1), kar pomeni, da je starostna struktura ob!ine
ugodna. Mo!no prevladuje delež prebivalstva starega od 15 do 64 let, teh je kar 69,4 %. Delež
prebivalstva, mlajšega od 15 let je s 15,4 % zgolj nekoliko ve!ji od deleža prebivalstva,
starejšega od 65 let, ki znaša 15,2 % (delež starejših od 80 % znaša zgolj 3,4 %) (Statisti!ni
urad …, 2014).
Podobno kot v Sloveniji, tudi v mestni ob!ini Slovenj Gradec ženska populacija z 42,7 leti
dosega višjo povpre!no starost od moške populacije, ki znaša 39,7 let. Za nižje starostne
skupine (0–14 let in 15–64 let) je zna!ilna prevlada moških, žensk je s 17,9 % ve! v starostni
skupini 65 let ali ve! (moških je 12,5 %) (Statisti!ni urad …, 2014).
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Slika 17: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – starostna piramida (1. 1. 2013)

Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Starostna piramida (Slika 17) prebivalstva mestne ob!ine Slovenj Gradec nam prikaže
populacijo obmo!ja glede na spol in starost. Iz nje je še razviden zrel demografski režim
(zna!ilna po!asna prebivalstvena rast) s stacionarno oziroma zvonasto piramido, !eprav se že
približuje staremu demografskemu režimu (Jakoš, Kladnik, Perko, 1998). Velika umrljivost
moških v !asu prve svetovne vojne se izraža na porušenem razmerju med spoloma v starostni
kategoriji 85 let in ve!. V starostni kategoriji nad 70 let prevladujejo ženske zaradi daljše
povpre!ne starosti od moške populacije. Upad rojstev med drugo svetovno vojno se kaže v
udorini starostne kategorije 65–68 let. Kot najve!ja izboklina se kažeta t. i. »baby boom« in
priseljevanje, zna!ilna za povojno obdobje (starostna kategorija 45–60 let). Podobno
pove!anje števila prebivalstva se pojavi v starostni kategoriji 24–40 let, kjer gre za potomce
prve povojne »baby boom« generacije. Izrazito zmanjšanje števila rojstev v prvi polovici 90.
let prejšnjega stoletja se kaže v zožanju spodnjega dela piramide, ki se na dnu zopet za!enja
širiti. Trend pove!ane rodnosti se pripisuje odlaganju rojstev pri potomkah prve »baby boom«
generacije (Statisti!ni urad …, 2014).
Število prebivalstva v Slovenj Gradcu se je v enem stoletju ob konstantni rasti pove!alo za
skoraj šestkrat (iz 1.329 leta 1900 na 7.710 ob popisu leta 2002), kar lahko pripišemo
deagrarizaciji – doseljevanju iz okolice v za življenje ugodnejše obmo!je na dnu doline, z
boljšimi prometnimi povezavami in ve!jimi možnostmi zaposlitve in šolanja. V zadnjih letih
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se je rast umirila (podobno kot v celotni ob!ini) in število prebivalstva bolj kot ne stagnira. To
je mogo!e pripisati spremenjenemu mišljenju in na!inu življenja, saj jih veliko iš!e prostor za
bivanje izven strnjene poselitve, v mirnejših obmo!jih t. i. spalnih naselij. Število prebivalstva
mestne ob!ine Slovenj Gradec se v letih 2000–2008 giblje med 16.900 in 17.100 (Slika 18).
Ob po!asnem naraš!anju je izrazit le padec števila prebivalstva leta 2009 in posledi!no
zmanjšanje prebivalstva iz 17.100 leta 2008 na pod 16.900 v letih, ki sledijo. Vzrok za to
lahko pripišemo spremenjeni statisti!ni definiciji prebivalstva na Statisti!nem uradu
Republike Slovenije, zaradi katere podatki pred in po letu 2008 niso neposredno primerljivi
(Statisti!ni urad …, 2014). Vseeno pa se iz videnega da razbrati trend po!asnega naraš!anja
števila prebivalstva.
Slika 18: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – gibanje števila prebivalstva (2000–2013)
Mestna ob ina Slovenj Gradec – gibanje števila prebivalstva (2000–2013)
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Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Slika 19: Mestna ob!ina Slovenj Gradec in Slovenija – primerjava živorojenih, umrlih in
naravnega prirastka na 1.000 prebivalcev (2000–2012)
Mestna ob ina Slovenj Gradec in Slovenija – primerjava živorojenih, umrlih in
naravnega prirastka na 1.000 prebivalcev (2000–2012)
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Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Primerjava živorojenih in umrlih nam z naravnim prirastkom prikaže naravno (brez selitev)
gibanje prebivalstva dolo!enega obmo!ja. Po!asno naraš!anje števila prebivalstva mestne
ob!ine Slovenj Gradec, ki je razvidno tako iz starostne piramide (Slika 17) kot iz zgornjega
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!rtnega grafa (Slika 18), se lepo izriše tudi na !rtnemu grafu naravnega prirastka (Slika 19). Iz
njega je razvidno stalno prevladovanje živorojenih nad umrlimi, zaradi !esar naravni prirastek
na 1.000 prebivalcev med leti 2000 in 2012 ni nikoli negativen. Zna!ilno je po!asno
naraš!anje naravnega prirastka, ki se giblje med 0 in 4,5. V nasprotju z naravnim prirastkom
na 1.000 prebivalcev za Slovenijo, ki je po prelomu tiso!letja velikokrat dosegal negativne
vrednosti, pozitiven trend naravnega prirastka za obravnavano obmo!je nakazuje na ugodno
demografsko strukturo prebivalstva (Statisti!ni urad …, 2014).
V zadnjih letih je prihajalo do negativnega skupnega selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev
predvsem na ra!un odseljevanja doma!ega prebivalstva v druge ob!ine. Selitveni prirast s
tujino na 1.000 prebivalcev je bil ves !as pozitiven, kar pomeni, da so tuji priseljenci v mestno
ob!ino Slovenj Gradec prevladovali nad doma!imi odseljenci v tujino (Statisti!ni urad …,
2014). To je glede na pogosto odseljevanje koroškega prebivalstva zaradi gospodarske krize v
Sloveniji, v še slovensko govore!a avstrijska obmo!ja takoj za državno mejo, presenetljiv
podatek, ki si ga lahko razlagamo kot priseljevanje ljudi iz republik bivše skupne države in
Albanije.
Poleg stalnih migracij so za obravnavano obmo!je zna!ilne številne dnevne migracije, tako
znotraj same ob!ine (ve!ji del aktivnega prebivalstva dnevno migrira v središ!e ob!ine
Slovenj Gradec), kot med razli!nimi ob!inami. Število aktivnega doma!ega prebivalstva, ki
dela v mestni ob!ini Slovenj Gradec je upadlo iz 5.217 leta 2000 na 4.112 leta 2012, kar je
posledica gospodarske krize, ki je v propad in s tem v ste!aj pahnila dobro stoje!a podjetja, ki
so zaposlovala številno prebivalstvo. Pove!alo se je predvsem število aktivnega prebivalstva,
ki se dnevno na delo vozi v mestno ob!ino Celje (iz 21 leta 2000 na 138 leta 2012), v ob!ino
Dravograd (iz 228 leta 2000 na 407 leta 2012) in v mestno ob!ino Ljubljana (iz 132 leta 2000
na 303 leta 2012). Ve!je število prebivalstva (ki v zadnjih letih stagnira) se iz obravnavane
ob!ine dnevno vozi na delo še v mestno ob!ino Maribor (okoli 100), ob!ino Prevalje (okoli
70), ob!ino Ravne na Koroškem (okoli 350) in mestno ob!ino Velenje (okoli 400). Število
dnevnih migrantov v sosednjo ob!ino Mislinja se je v letih 2000–2012 zmanjšalo iz 148 na
63. Na delo je iz mestne ob!ine Slovenj Gradec v druge ob!ine v letu 2012 dnevno migriralo
2.265 ljudi (Statisti!ni urad …, 2014).
Število dnevnih migrantov iz drugih ob!in v mestno ob!ino Slovenj Gradec se je zaradi
številnih ste!ajev podjetij v obdobju 2000–2012 zmanjšalo. Najve! aktivnega prebivalstva je
na delo v obravnavano ob!ino leta 2012 dnevno migriralo iz ob!in Dravograd (687 ljudi),
Ravne na Koroškem (575 ljudi), Mislinja (511 ljudi), Prevalje (260 ljudi), Velenje (181 ljudi),
Radlje ob Dravi (178 ljudi), Muta (153 ljudi) in Vuzenica (116 ljudi). Na delo v mestno
ob!ino Slovenj Gradec je tako leta 2012 dnevno prihajalo 3.306 medob!inskih delovnih
migrantov (Statisti!ni urad …, 2014).
V letu 2012 je bilo v mestni ob!ini Slovenj Gradec delovno aktivnih prebivalcev (brez
upoštevanja kmetov) 6.377, od tega 3.483 moških in 2.894 žensk. Medtem ko je število
delovno aktivnega prebivalstva med leti 2000 in 2007 po!asi naraš!alo, je za leta po tem
zna!ilen padec iz 7.062 delovno aktivnih leta 2007 na 6.377 delovno aktivnih leta 2012.
Stopnja registrirane brezposelnosti se v zadnjih letih mo!no pove!uje. Potem ko je leta 2005
znašala zgolj 8,5 %, se je v letu 2013 zvišala že na 14,0 % (Slovenija 13,1 %). Še posebej
obremenjujo!e je to za ženski spol, kjer je registrirano brezposelnih med aktivno žensko
populacijo kar 16,0 % žensk v ob!ini (Slovenija 13,8 %) (Statisti!ni urad…, 2014).
V mestni ob!ini Slovenj Gradec je bilo leta 2013 14.274 (84,6 %) ljudi starih 15 let ali ve!.
Med njimi najvišji delež – 53,6 % prebivalstva ob!ine pripada srednješolsko izobraženim,
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delež prebivalstva z visokošolsko izobrazbo znaša 18,9 %, delež prebivalstva s kon!ano
osnovno šolo znaša 23,5, 4,0 % pa predstavlja neizobraženo, oziroma nepopolno
osnovnošolsko izobraženo prebivalstvo. Izobrazbena sestava prebivalstva mestne ob!ine
Slovenj Gradec je skoraj identi!na izobrazbeni sestavi Slovenije (Statisti!ni urad …, 2014).
Preglednica 4: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – primerjava naselij v ob!ini, ob!ine in
Slovenije glede na število in odstotek prebivalstva, povpre!ne starosti in indeksa staranja
(2013)
Naselje/OB INA Prebivalstvo
Odstotek
Povpre!na
Indeks
SLOVENIJA
prebivalstva
starost (leta)
staranja
SLOVENIJA
2.058.821
/
42,1
118,1
SLOVENJ
16.870
100
41,2
98,8
GRADEC
Brda
305
1,8
41,9
95,7
Gmajna
474
2,8
39,8
72,1
Golavabuka
180
1,1
44,9
217,6
Gradiš!e
319
1,9
40,0
81,3
Graška Gora
113
0,7
36,6
38,5
Legen
1.037
6,1
40,3
89,0
Mislinjska Dobrava
747
4,4
39,1
73,3
Pame!e
1.330
7,9
39,8
79,5
Podgorje
953
5,6
40,4
92,8
Raduše
221
1,3
41,4
89,7
Sele
260
1,5
40,7
102,2
Slovenj Gradec
7.523
44,6
42,2
114,7
Spodnji Razbor
210
1,2
39,3
58,3
Stari trg
647
3,8
41,4
101,1
Šmartno pri Slovenj
1.252
7,4
41,1
97,4
Gradcu
Šmiklavž
144
0,9
40,6
68,0
Tomaška vas
131
0,8
42,0
113,0
Troblje
297
1,8
41,5
100,0
Turiška vas
149
0,9
41,0
95,5
Vodriž
114
0,7
38,6
66,7
Vrhe
333
2,0
38,4
64,9
Zgornji Razbor
131
0,8
38,0
58,3
Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Po pregledu splošnih demografskih podatkov za celotno obmo!je je za razumevanje stanja v
mestni ob!ini Slovenj Gradec potrebno predstaviti tudi nekaj osnovnih podatkov glede na
razporeditev med naselji (Preglednica 4). Ve!ina prebivalstva celotne obravnavane ob!ine
(44,6 %) je skoncentriranega v naselju Slovenj Gradec, nad 1.000 prebivalcev (6 %) prebiva v
spalnih obmo!jih mesta (Pame!e 1.330, Šmartno pri Slovenj Gradcu 1.252, Legen 1.037). Z
oddaljevanjem od Slovenj Gradca se zmanjšuje tudi število in odstotek tam žive!ega
prebivalstva, najmanj jih tako živi v naseljih Vodriž (114) in Graška Gora (113), za katero sta
zna!ilna najnižja povpre!na starost (36,6 let) in najnižji indeks staranja (38,5) v ob!ini. V
nasprotju s pri!akovanjem, da bosta visoka povpre!na starost in indeks staranja zna!ilna za
vsa hribovska in od mesta oddaljena obmo!ja, sta ta najnižja še v Zgornjem Razborju, Vrhah
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in Vodrižu. Vzrok za to bi lahko iskali v dejstvu, da gre po ve!ini za obmo!ja samotnih
kmetij, za katere je zna!ilno, da imajo v povpre!ju ve! otrok, starejši pa zaradi ve!je fizi!ne
iz!rpanosti kot v mestih umirajo nekoliko prej. Hkrati se spreminja miselnost ljudi, kar
povzro!a odseljevanje iz obmo!ij strnjene poselitve, v mirnejša in z naravo obdana obmo!ja.
Tipi!en primer bega mladih s kmetij/podeželja predstavlja naselje Golavabuka, kjer je med
zgolj 180 prebivalci povpre!na starost mo!no nad povpre!jem ob!ine (41,2) in tudi Slovenije
(42,1), saj znaša 44,9 let. Indeks staranja je z 217,6 ve! kot dvakrat ve!ji od povpre!ja ob!ine
– 98,8. Le to je razmeroma visoko predvsem na ra!un indeksa staranja v naselju Slovenj
Gradec, ki znaša 114,7. Študenti pogosto ostanejo v mestih študija, kjer so ve!je možnosti
zaposlitve, mlade družine se selijo v spalna naselja Slovenj Gradca, tako da v mestu ostaja
starejše prebivalstvo. Glede na to, da je za idealen demografski razvoj zna!ilen indeks staranja
z vrednostjo 40 in da vrednosti nad 80 nakazujejo na staranje prebivalstva v prihodnosti,
demografsko stanje v mestni ob!ini Slovenj Gradec ni ugodno, je pa boljše od povpre!ja
Slovenije (Statisti!ni urad …, 2014).
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Razmeroma hitra rast števila prebivalstva mestne ob!ine Slovenj Gradec v zadnjem stoletju je
s seboj prinesla tudi nekatere gospodarske, družbene in okoljske težave.
Rast števila prebivalstva, ki se je v zadnjih letih mo!no umirila, je z vidika sonaravnega
razvoja veliko bolj sprejemljiva predvsem zaradi umiritve naraš!anja pritiskov na razli!nih
podro!jih, ki jih le ta povzro!a. Število prebivalstva, ki je glavno gibalo razvoja in s svojimi
dejavnostmi spreminja naravno okolje, z naraš!anjem in delovanjem pove!uje potrebe po
stanovanjih in zazidavah še nepozidanih površin.
Indeks staranja z leti po!asi, a vztrajno naraš!a, vendar je ta skupaj s povpre!no starostjo v
obravnavani ob!ini še vedno nižji od slovenskega povpre!ja. To je pomembno predvsem iz
vidika staranja kot razvojno neugodnega, saj upo!asnjuje gospodarsko rast, neugodno vpliva
na obnavljanje prebivalstva in pove!uje potrebe po oskrbi. Ob razmeroma še ugodni
demografski sestavi, kjer delež mlajših od 15 let še prevladuje nad deležem prebivalstva
starejšega od 65 let, je glede na pogosto ostajanje študentov v mestih izobraževanja, ustrezna
tudi izobrazbena sestava prebivalstva. Izobrazba in znanje sta z ve!jo inovativnostjo,
storilnostjo, gospodarsko rastjo in ekološko ozaveš!enostjo, pomembna gospodarska
dejavnika (sonaravnega) razvoja in konkuren!nosti ter višje kakovosti življenja in socialne
povezanosti, ki se v obravnavani ob!ini na ra!un danes že visoke brezposelnosti (primanjkljaj
delovnih mest z vsemi stopnjami izobrazbe) zmanjšuje. Delež brezposelnosti, ki se je v
zadnjih letih mo!no pove!al (predvsem med ženskami) na ra!un propada in ste!ajev nekaterih
prej uspešnih podjetij, pove!uje revš!ino in marginalizira brezposelno prebivalstvo, kar je v
popolnem nasprotju s sonaravnim in uravnoteženim razvojem. Pove!anje brezposelnosti v
neko! pomembnem zaposlitvenem središ!u razmeroma ruralnega zaledja je dodatno
obremenjevanje povzro!ilo tudi na okoljskem podro!ju. Številni ljudje, ki so ostali brez
zaposlitve, so si morali delo poiskati v drugih ob!inah, kar je ob že tako velikih dnevnih
migracijah znotraj ob!ine pove!alo tudi medob!inske dnevne migracije in s tem (v veliki
ve!ini z uporabo osebnih avtomobilov) prometno onesnaževanje širšega obmo!ja.
4.3. Raba tal
Raba tal izkazuje zapletena razmerja med naravnimi in družbeno-gospodarskimi dejavniki in
je ena tistih prvin, ki najbolj prepoznavno zaznamujejo geografsko okolje (Kladnik,
Gabrovec, 1998). V mestni ob!ini Slovenj Gradec je raba tal pogojena z razgibanim reliefom.
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Preglednica 5: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – raba tal
Raba tal Njive Trajni Travniki
Druga
Gozd
Druga nekmetijska
in
nasadi
kmetijska
zemljiš!a
vrtovi
zemljiš!a
Pozidano Voda Ostalo
303,0
3.970,7
262,6
11.164,2
871,7
24,8
2,2
Površina 770,1
(ha)
4,4
1,8
22,9
1,5
64,3
5,0
0,1
0
Površina
(%)
Vir podatkov: Kone!nik Kotnik, Petauer, 2011.
Slika 20: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta rabe tal

Vir: Kone!nik Kotnik, Petauer, 2011, str. 33.
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Pomembnost gozdarstva se na površju obravnavane ob!ine kaže v 64,3 % prekritosti z
gozdovi (Preglednica 5, Slika 20). Med kmetijskimi dejavnostmi je poleg gozdarstva zna!ilna
živinoreja, posledi!no travniki pokrivajo 22,9 %. V ravninskem delu skoncentrirane njive (na
katerih gojijo predvsem krmne rastline namenjene živinoreji) in vrtovi pokrivajo 4,4 %
površja, 1,8 % odpade na trajne nasade. Med nekmetijskimi zemljiš!i je pomembno
izpostaviti 5 % pozidanega površja, ki se kljub smernicam o zaustavljanju gradnje na še ne
pozidanih površinah iz leta v leto širijo (predvsem na ra!un ve!jih trgovskih centrov in
infrastrukture) (Kone!nik Kotnik, Petauer, 2011).
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Pri rabi tal je pomembno razmerje med naravnimi (ekološko stabilnimi) in grajenimi/gojenimi
(antropogeno preoblikovanimi) obmo!ji. Z vidika sonaravnega razvoja so v mestni ob!ini
Slovenj Gradec ugodni nadpovpre!na poraš!enost z gozdom (ki pokriva ve!ino zaledja
zgoš!ene poselitve), velik delež travnikov, številni vodotoki ter velik delež biotsko pestrih
površin, ki se uvrš!ajo v Naturo 2000. Nizek delež njiv in vrtov ni ugoden z vidika prehranske
samooskrbe ob!ine, hkrati pa so že obstoje!e poljedelske kmetijske površine na slabše
rodovitnih prsteh, zaradi !esar za doseganje dobre rasti rastlin zahtevajo dognojevanje, ki
velikokrat ni v skladu z ohranjanjem naravnih virov, ampak celo povzro!a onesnaževanje.
Podobno obremenjujo!i so škodljivi vplivi pri gnojenju, potrebnem pri hmeljarstvu, ki
spadajo pod trajne nasade. Med ekološko najbolj nestabilne sodijo pozidane površine, ki se v
obravnavani ob!ini iz leta v leto širijo in posledi!no uni!ujejo biološko produktivne površine
z rodovitnimi prstmi. Pogostokrat se premalo zavedamo, da z gradnjo bivalnih naselij,
industrijskih in trgovskih centrov ter infrastrukturnih objektov, ki bi jih lahko razvijali na že
pozidanih, opuš!enih ali neizkoriš!enih zemljiš!ih, nepovratno uni!ujemo naravne vire.
4.4. Gospodarstvo
Mestna ob!ina Slovenj Gradec spada v ekonomsko manj u!inkovito Koroško statisti!no
regijo, za katero obstaja resna nevarnost, da lahko razvitejša sosednja obmo!ja (v kolikor
Koroška ne bo razvila lastnih razvojnih jeder) postopno gospodarsko integrirajo to obmo!je in
ga preobrazijo v obmo!je dejavnosti z nižjo dodano vrednostjo in nižjo socialno blaginjo.
Dosedanji gospodarski razvoj je v obravnavani ob!ini slonel na velikih sistemih in podjetjih
lesno predelovalne in tekstilne industrije, danes pa so po propadu le teh razvojno gonilo mala
in srednje velika podjetja (Študija izvedljivosti …, 2008).
Razvoj industrije se v obravnavani ob!ini za!enja s preureditvijo žebljarne v Trobljah v prvo
tovarno – Tovarno kos leta 1773. V !asu predmar!ne dobe (1814–1848) so v okolici Slovenj
Gradca (v Starem trgu, Podgorju in na Selah) kopali premog, na Legnu je bila steklarna. Na
prehodu v 20. stoletje se je kljub prevladujo!i agrarni proizvodnji in pomanjkanju ve!jih
koli!in rudnih bogastev za!el kazati intenzivnejši razvoj trgovine, podjetij in delavnic, ki so
pozneje prerasle v industrijska podjetja. Tovarna usnja Slovenj Gradec, ki je bila na prvotni
lokaciji ob Suhodolnici postavljena leta 1850, in kasneje prestavljena na zemljiš!e ob reki
Mislinji, je v naslednjih desetletjih odlo!ilno zaznamovala razvoj mesta in ob!ine. Za še širše
obmo!je je bila pomembna izgradnja današnje bolnišnice leta 1896. Gospodarski razvoj je
mo!no zavrla prva svetovna vojna, po njej je mesto razvijalo trgovino in obrt, kjer je bilo med
leti 1918 in 1945 v 32 obrtnih strokah 156 obrtnikov. e je bilo obmo!je do sredine
prejšnjega stoletja (tako kot ve!ji del Slovenije) izrazito agrarno (leta 1953 nad 40 %
kme!kega prebivalstva) in je prevladoval primarni sektor, je za !as po drugi svetovni vojni
zna!ilna postopna in nepretrgana rast gospodarstva. Povojna gospodarska politika je
prebivalstvo pognala v tovarne in s tem v izkoriš!anje fizi!ne delovne sile. Ob ohranjeni
pomembnosti gozdarstva se je delež zaposlenih v primarnem sektorju zmanjševal, hitro se je
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za!el pove!evati sekundarni sektor – prihajalo je do industrializacije v ožjem pomenu besede.
V okviru Tovarne usnja (TUS) so za!ela delovati podjetja Uteks, Ko-si, Prevent in Mikon,
nekatera obrtna podjetja (Prevent, Mikon in Nova oprema) so prerasla v industrijska. Za ta !as
je zna!ilen razcvet lesarskega giganta Lesna-gozdarstvo in lesna industrija Slovenj Gradec, od
katerega se leta 1989 odcepi Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec. Spremembam so sledile
tudi družbene dejavnosti, velik razvoj je doživela bolnišnica v Slovenj Gradcu. Deleži
sektorjev so hitro po 2. svetovni vojni za!eli kazati spremenjeno sliko: prevladoval je
sekundarni (predelovalne dejavnosti), sledil mu je terciarni (predvsem na ra!un bolnišnice),
zaostajal je primarni sektor (kme!kega prebivalstva je bilo v za!etku sedemdesetih let
prejšnjega stoletja le še 18 %) (Poto!nik, 1992). Do za!etka gospodarske krize v letu 2008 so
na obravnavanem obmo!ju prevladovale predelovalne dejavnosti, ki so zaposlovale najve!je
število ljudi. V zadnjih letih se je podoba gospodarstva mestne ob!ine Slovenj Gradec
drasti!no spremenila. Po ukinjanju številnih delovnih mest v predelovalnih dejavnostih
(pere!a problematika avtomobilske, tekstilne in lesne industrije), se s terciarizacijo pove!uje
zastopanost storitvenega sektorja (trgovina, dejavnosti nepremi!nin in ostale družbene
dejavnosti).
4.4.1. Industrija, obrtne in storitvene dejavnosti
Statisti!ni podatki za mestno ob!ino Slovenj Gradec kažejo, da se na gospodarskem podro!ju
v zadnjih šestih letih »ne dosegajo želeni rezultati z vidika poslovnih aktivnosti (posledica
gospodarske krize in slabih poslovnih odlo!itev v podjetjih) oziroma kazalniki gospodarske
uspešnosti kažejo na upad poslovne aktivnosti, kar se v okolju nazorno kaže v zapiranju
podjetij, odpuš!anju delavcev, nezaposlenosti, nezadostnemu številu novoustanovljenih
podjetij, pi!lemu vlaganju v gospodarstvo, skromnemu vlaganju v raziskave in razvoj«
(Harnik, 2013, str. 5).
Obravnavano obmo!je je bilo od nekdaj mo!no odvisno od velikih industrijskih podjetij, ki so
kljub njihovemu majhnemu številu vodila v številu zaposlenih in v najve!ji meri krojila
rezultate poslovanja. Ob za!etku gospodarske krize v letu 2008 je prišlo do velikega izpada
prihodka, saj se gospodarstvo zaradi prevlade predelovalnih dejavnosti ni moglo opirati na
prihodke iz razli!nih gospodarskih panog. Potrebno je poudariti, da je industrija obravnavane
ob!ine od nekdaj slonela na panogah, ki jih je kriza najbolj prizadela – avtomobilska in
tekstilna dejavnost. Od številnih ste!ajev, ki so obmo!je mo!no prizadeli, je bil medijsko
najbolj odmeven ste!aj krovnega, neko! zelo uspešnega slovenjgraškega koncerna Prevent
Global in njegove najve!je h!erinske družbe, Preventa Avtomobilski deli v letu 2010.
Množi!na odpuš!anja so brezposelne »prisilila« v samozaposlitev, k njej pa so pripomogle
tudi državne dvoletne subvencije. Tako reko! !ez no! so se pojavljali novi obrtniki, ki so
odpirali samostojna podjetja zgolj zaradi kratkoro!nega reševanja svojega statusnega
problema. Ve!ina novo odprtih podjetij ni nikoli resno delovala, še ve!ja težava je nastala, ko
je pri kar 70–80 % teh podjetij iz 4.500 € za!etne državne pomo!i nastal ve!ji dolg, ki je
neredko znašal tudi do 20.000 € ali ve! (Kitak, 2013!). Število samostojnih podjetnikov je
torej po letu 2007, ko jih je bilo 660, konstantno naraš!alo. V letu 2011 je število povzpelo na
763 (v štirih letih je naraslo za ve! kot 100), po tem letu pa se za!enja postopno upadanje
števila le teh kot posledica propadanja prej opisanih obrtnikov (Podjetniški center …, 2014).
Trend se podobno izriše tudi na številu vseh podjetij v ob!ini, kjer od leta 2008 (1.323
podjetij) število podjetij naraste na 1.443 v letu 2011, za leto 2012 pa je zna!ilen padec števila
podjetij na 1.391 (Statisti!ni urad …, 2014).
Obrtniki, resno delujo!i, so za ob!ino velikega pomena. e nanje gledamo kolektivno,
predstavljajo najve!jo firmo v mestni ob!ini Slovenj Gradec, saj bi naj zaposlovali okoli
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1.500 ljudi. Med samostojnimi podjetniki po številu prednja!ijo avtoprevozniki (okrog 120),
sledijo gradbinci, gostinci, frizerji in ostale storitvene dejavnosti. Panožno so glede na
ogromno število manjših obrtnikov (strukturni problem se kaže v le nekaj firmah, ki
zaposlujejo nad 10 ljudi in zelo velikim številu samozaposlenih obrtnikov) kar pestro pokriti
(Kitak, 2013!).
Odpuš!anja, oziroma zmanjševanje velikosti podjetij – danes gonilo predstavljajo srednja in v
veliki meri majhna podjetja – se prikaže ob primerjanju števila gospodarskih družb in števila
zaposlenih v gospodarskih družbah skozi leta 2007 do 2012. Medtem ko število gospodarskih
družb v ob!ini konstantno naraš!a (iz 290 leta 2007 na 361 leta 2012), je za število zaposlenih
zna!ilen negativen trend, število je namre! v zgolj petih letih (2007–2012) padlo iz 5.706 na
zgolj 3.464 (Podjetniški center …, 2014).
Gospodarske družbe tudi v letu 2012 (po sicer štirih letih rasti) še niso dosegle ravni iz leta
2008. Poslovanje gospodarstva je še vedno ranljivo, poslovni in finan!ni izidi izražajo kr!enje
gospodarske aktivnosti, rezultate pa pogosto izboljšuje vsaj prodaja na tujih trgih, kamor je
usmerjena ve!ina prodaje ob!inskih podjetij. Prav izrazito izvozno usmerjenost (poleg
prilagajanja spremembam in novim zahtevam trga ter potrebne inovativnosti) vodje uspešnih
podjetij opredeljujejo kot enega glavnih razlogov ohranjanja uspešnosti kljub gospodarski
krizi.
Nekateri primeri teh uspešnih podjetij so:
- Tovarna meril Kovine, d. d., eno najstarejših podjetij obmo!ja s 125 zaposlenimi, ki v
zadnjih 33 letih ni zabeležilo izgube, izvozi 90 % proizvodnje (Kitak, 2012);
- UTEKSOL, d. o. o., »podaljšek« TUS-UTEKS-a, ki je deloval v okviru ene izmed
prvih treh tovarn obmo!ja – Tovarne usnja, s 60 zaposlenimi izvozi kar 75 % svoje
proizvodnje (Kitak, 2014);
- NIEROS Metal Tovarna opreme, d. o. o., z ve! kot 240-letno tradicijo proizvaja
izdelke iz nerjave!e plo!evine, ve! kot 90 % proizvodov izvozi v tujino (Nieros,
2014);
- Grammer Automotive Sloveniija, d. o. o., z 292 zaposlenimi ve!ino proizvodnje
avtomobilskega interierja izvozi v tujino (Kitak, 2013c);
- Johnson Controls Slovenj Gradec d. o. o., ameriška multinacionalka s proizvodnjo
avtodelov in izdelkov iz plastike trenutno kljub odpuš!anju še zaposluje preko 600
ljudi.
Johnson Controls je eno izmed velikih podjetij v ob!ini, ki je v zadnjem letu redno odpuš!alo
delavce. Za mo!no industrijsko podjetje, ki je zaradi svoje izvozne usmerjenosti pod vplivom
globalizacije, obstaja velika verjetnost, da bo svoje poslovanje selilo v države s cenejšo
delovno silo. Ta korak bi mestno ob!ino Slovenj Gradec pripeljal do znatnega poslabšanja že
tako slabega ekonomskega položaja.
Tega so 5. 11. 2012 (ob že tako neugodnih zadnjih letih) mo!no prizadele katastrofalne
poplave na obmo!ju rek Suhodolnice in Mislinje. Razdejanje je po ocenah za mestno ob!ino
Slovenj Gradec za seboj pustilo škodo, ocenjeno na 25 milijonov €, od tega so najve!jo škodo
(20 milijonov €) utrpele številne gospodarske družbe (v škodo ni vklju!ena možnost odpovedi
pogodb s strani kupcev zaradi izpada naro!ila) (Prislan, Temniker, 2012).
Zaradi propada nekaterih industrijskih podjetij, katerih zemljiš!a so naselile nove, predvsem
proizvodne, oskrbne in storitvene dejavnosti in zaradi gradnje novih, po namenu mešanih con,
o pravih industrijskih conah zaradi prepletanja dejavnosti v mestni ob!ini Slovenj Gradec ne
moremo govoriti. Še najbolj se ji približa obmo!je gospodarske cone pri Starem trgu, s
tovarnami Johnson Controls, Ko-si in Purotehniko (ter opuš!enim poslopjem nekdanje Nove
opreme). Severneje na obrobju mesta raste najnovejša poslovno storitvena cona Ozare, ki se
ob toku reke Mislinje nadaljuje v poslovno cono Pame!e (novejšega nastanka). Manjše
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gospodarsko obmo!je se nahaja tudi na jugu mesta ob reki Mislinji, kjer najdemo podjetja
Grammer in Fori.
Med storitvenimi dejavnostmi (terciarni sektor) ob vedno bolj širokem spektru izobraževanja
(poleg osnovnih in srednjih šol, ter v Slovenj Gradcu lociranih višje in visoke šole, je vedno
bolj obiskan center za izobraževanje odraslih) zagotovo prednja!i Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, ki oskrbuje prebivalce celotne Koroške vse do Velenja. Ob v Slovenj Gradcu
lociranih Okrajnega sodiš!a in Upravne enote ter pestri ponudbi storitvenih obrti in poslovnih
storitev je bil za pretekla leta zna!ilen predvsem razmah trgovin. Poleg, tik ob mestnem jedru
zgrajenih, (starejših) veleblagovnice Nama in trgovskega centra Katice so se prava trgovska
oziroma nakupovalna središ!a razvila ob mestni obvoznici vzdolž celotnega vzhodnega dela
mesta.
Za izboljšanje gospodarskega stanja oziroma gospodarski preboj ne samo obravnavane
ob!ine, temve! celotne Koroške regije, se v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih
projektih 2007–2023, ki temelji na Strategiji razvoja Slovenije iz leta 2005, tudi v mestni
ob!ini Slovenj Gradec izvaja eden izmed devetih projektov izgradnje gospodarskih središ!
nacionalnega pomena. Projekt Gospodarskega središ!a »Noordung« na ravni obravnavane
ob!ine obsega štiri investicijske podprojekte: mrežni podjetniški inkubator (odprt novembra
2013), tehnološki park, poslovno-razvojna cona Ozare in visokošolsko središ!e s kampusom
(Študija izvedljivosti …, 2008).
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Še pred kratkim pomembnemu »regionalnemu« zaposlitvenemu središ!u (s številnimi
delovnimi mesti v velikih predelovalnih industrijskih podjetjih) Slovenj Gradec, je s
propadom pomembnih zaposlovalnih podjetij razpoložljivost delovnih mest mo!no upadla.
Gospodarstvu, ki bi v duhu sonaravnega razvoja moralo zadovoljevati zaposlitvene potrebe
lokalnega prebivalstva, poslovna aktivnost upada, kar se kaže v pove!ani nezaposlenosti, ki
zmanjšuje materialno blaginjo prebivalstva in brezposelne ljudi potiska ob družbeni rob.
Zapiranje podjetij in s tem upad v industriji zaposlenega prebivalstva, ki je s socialnega vidika
negativno opredeljen, pa je vsaj nekoliko zmanjšal obremenjevanje geografskega okolja. V
preteklosti so glavne pritiske predstavljale predvsem odpadne vode in industrijske emisije (z
mote!im smradom), ki so v kotlinski legi z zna!ilnim temperaturnim obratom in posledi!no
(dolgotrajno) meglo še bolj obremenjevale geografsko okolje in zniževale kakovost bivalnih
obmo!ij. Danes se je stanje tudi s pomo!jo centralne !istilne naprave izboljšalo, se pa
negativni okoljski pritiski kažejo na drugih podro!jih. S selitvijo proizvodnih in oskrbnostoritvenih dejavnosti iz središ!a mesta na mestno obrobje h glavnim prometnicam (z
nastankom novih poslovnih con in zgostitvijo nestanovanjskih dejavnosti) nastajajo v centru
prve degradirane površine, hkrati pa prostorsko razpršene dejavnosti (poleg razpršenega
onesnaževanja) v veliki meri zahtevajo uporabo avtomobila za prevoz na delo. Prometne
emisije obremenjujejo geografsko okolje tudi zaradi izrazite izvozne usmerjenosti ve!jih
podjetij s cestnim prevozom materialnih dobrin.
Slovenj Gradcu kot regionalnemu središ!u s prevzemom oskrbnih, storitvenih in industrijskih
funkcij danes (tudi zaradi prometne odmaknjenosti in posledi!ne nezainteresiranosti
investitorjev) primanjkuje finan!no vlaganje v gospodarstvo, kar se kaže tudi v nezadostnem
številu novih podjetij, kjer je dodana vrednost merjena tudi v stopnji inovativnosti in ni
opredeljena zgolj skozi delovno intenzivne panoge. Primanjkujejo dejavnosti, ki bi omogo!ale
razvoj lastnih zmogljivosti na podro!ju raziskav in razvoja.
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4.4.2. Energetika in oskrba s pitno vodo
4.4.2.1. Energetika
Na strukturo porabe energentov v mestni ob!ini Slovenj Gradec za potrebe ogrevanja stavb
mo!no vplivajo vzpostavljeno plinovodno omrežje (Slika 21), na katerega so bila v letu 2005
priklju!ena podjetja, javne stavbe in 494 odjemalcev stanovanjskih objektov, z ve! kot 30
letno tradicijo vzpostavljen sistem daljinskega ogrevanja, ki kot vhodni energent za pripravo
tople vode in pare (Slika 22) uporablja zemeljski plin ter velika gozdnatost obmo!ja.
Posledi!no je v skupni porabi (po podatkih iz leta 2002 za gospodinjstva in po podatkih iz leta
2005 za podjetja in javne stavbe) s 30 % najbolj zastopan zemeljski plin, s 23,4 % sledi ekstra
lahko kurilno olje, s 23 % pa les in lesni odpadki. Daljinsko ogrevanje predstavlja 21,3 %
porabo, s !imer zemeljski plin v strukturi skupne porabe (individualno ogrevanje in daljinsko
ogrevanje) predstavlja 51,3 % in je s tem prevladujo! energent v obravnavani ob!ini. V zelo
majhnih deležih so zastopani še uteko!injen naftni plin, premog, elektri!na energija in ostali
energenti, ki skupno proizvedejo 2,3 % toplotne energije (Šavc, 2012).
V obravnavani ob!ini letno vse skupine porabnikov porabijo 110,1 GWh toplotne energije za
ogrevanje. Najve!jega porabnika s 66,3 % (73 GWh) predstavljajo gospodinjstva
(individualne hiše in stanovanja v ve!stanovanjskih objektih), s porabo toplote za ogrevanje in
druge tehnološke procese sledijo podjetja s 27,3 % (30 GWh). Med podjetji zgolj 6 najve!jih
v strukturi skupne porabe predstavlja 21 %, javne stavbe skupno porabijo 6,4 % (7,1 GWh)
toplotne energije (Šavc, 2012).
Slika 21: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta plinovodnega omrežja

Vir: Prostorski informacijski …, 2014.
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V !asu popisa v letu 2002 se je najve! (76 %) stanovanj ogrevalo iz centralnih kurilnih
naprav, na daljinsko ogrevanje, kjer vhodni energent predstavlja zemeljski plin, je bilo
priklju!enih 22 %, iz skupnih kotlovnic se je ogreval 1 % stanovanj, isti delež je bil
neogrevan (Šavc, 2012).
V okviru individualno ogrevanih stanovanj, znotraj katerih se je za ogrevanje v letu 2002
porabilo 58 GWh toplotne energije, je bilo najve!, 42 % toplote, pridobljene iz lesa
(porabljenih je bilo 14.189 m3 lesa). V strukturi virov energentov je z 39 % sledilo ekstra
lahko kurilno olje, 15 % je predstavljal zemeljski plin. V manjši meri so bili zastopani še
uteko!injen naftni plin (2 %), premog (1 %) in elektri!na energija (1 %) (Šavc, 2012).
V letu 2011, ko je bil izveden zadnji popis, je delež stanovanj, ogrevanih iz centralnih kurilnih
naprav za stavbo, oziroma individualno, padel na 64,6 % (Statisti!ni urad …, 2014). Od tega
31 % odpade na stanovanja, ogrevana z lesno biomaso (Lesna biomasa, 2014). Na daljinsko
ogrevanje je bil priklju!en podoben delež (22,5 %) stanovanj kot v letu 2002, drugi na!in
ogrevanja je izbralo 8,2 % stanovanj, 4,7 % stanovanj ni bilo ogrevanih. V primerjavi s
Slovenijo (6 %) ima mestna ob!ina Slovenj Gradec nižji odstotek neogrevanih stanovanj,
ve!ja razlika pa se pokaže tudi pri daljinskem ogrevanju, na katerega je v obravnavani ob!ini
priklju!enih 8,7 % ve! stanovanj kakor v Sloveniji (Statisti!ni urad …, 2014).
Slika 22: Slovenj Gradec – karta toplovodnega omrežja

Vir: Prostorski informacijski …, 2014.
Javne stavbe so se v letu 2005 v kar 73 % ogrevale iz daljinskega sistema (osnovni energent je
zemeljski plin), preostalih 27 % so predstavljale individualno ogrevane javne stavbe, kjer je
bilo 72 % toplote pridobljene iz ekstra lahkega kurilnega olja, preostalih 28 % pa iz
zemeljskega plina. V skupni porabi (daljinsko ogrevanje in individualno ogrevanje z
zemeljskim plinom) javnih stavb za ogrevanje torej z 81 % v virih energentov prevladuje
zemeljski plin (Šavc, 2012).
Stavbe osnovnih šol in vrtcev s 37 % porabo vse toplotne energije javnih stavb predstavljajo
pomembnega porabnika, kjer kot energent za pridobivanje toplote s 54 % prevladuje ekstra
lahko kurilno olje. Skupno z daljinskim ogrevanjem, ki predstavlja 43 %, so v ve!ini ogrevali
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stavbe osnovnih šol, vrtce so ogrevali predvsem z zemeljskim plinom, ki v skupni porabi v
osnovnih šolah in vrtcih sicer predstavlja zgolj 3 %. S seštevkom daljinskega ogrevanja in
individualno porabo zemeljskega plina za ogrevanje osnovnih šol in vrtcev v strukturi
energentov zemeljski plin predstavlja 46 % (Šavc, 2012).
Podjetja, ki v mestni ob!ini Slovenj Gradec v strukturi porabnikov s 27,3 % predstavljajo
pomemben delež, so v letu 2005 za namene ogrevanja in tehnološke procese, v kar 89 %
uporabljale lastne kotlovnice, v preostalih 11 % so se podjetja ogrevala s sistema daljinskega
ogrevanja. Znotraj individualno ogrevanih podjetij je bila ve!ina toplotne energije – 90 % –
pridobljene iz zemeljskega plina, ostali energenti so bili zastopani v manjših deležih. Ekstra
lahko kurilno olje je bilo uporabljeno v 6 %, les v 3 % in uteko!injen naftni plin v 1 % (Šavc,
2012).
Slika 23: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – toplarna Štibuh

Avtorica: Zala Loparnik, 2014.
Razmeroma velik delež daljinskega ogrevanja v strukturi energentov v mestni ob!ini Slovenj
Gradec je posledica možnosti priklju!itve na ve! kot tridesetletno delovanje sistema
daljinskega ogrevanja na fosilna goriva s toplarno na Štibuhu (Slika 23) s skupno instalirano
mo!jo 24 MW. Toplovod, katerega omrežje se v dolžini 8.385 m razprostira v mestu Slovenj
Gradec in ki bo zaradi podpisa pogodbe o njegovem odkupu vsaj še do leta 2017 kot osnovni
energent uporabljal zemeljski plin, ima danes zaradi dotrajanosti (kljub posameznim
obnovam) zgolj 78 % energijsko u!inkovitost. Kar 22 % energije se pri izgorevanju v starih
kotlih ter s prenosom po omrežju do radiatorjev izgubi, ob !emer pa se s prehodom na
kogeneracijo (soproizvodnjo toplote in elektrike) v letu 2014 predvideva za vsaj 10 % boljši
izkoristek. Že tako predimenzioniran toplovod, ki je bil na!rtovan za veliko ve!jo porabo, bo s
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pri!akovanimi prehodi nekaterih ve!jih ob!inskih objektov (prva bi naj bila športna dvorana)
na obnovljive vire energije in energetskimi sanacijami ve!stanovanjskih objektov (kar bo
povzro!ilo bistveno zmanjšanje porabe toplote) pridelal še ve!je izgube in s tem poslabšal
rentabilnost (Celin, 2014). Po prodaji 12.070 MWh toplotne energije (od tega 53,2 %
ve!stanovanjskim objektom, 45,1 % gospodarstvu in družbenim dejavnostim ter 1,7 %
individualnim objektom) v letu 2013 (za mesece oktober, november in december so podane
ocene), se za leto 2014 na!rtuje zmanjšana prodaja v obsegu 11.610 MWh (Poslovni na!rt …,
2013).
V mestni ob!ini Slovenj Gradec se ob padcu porabnikov daljinskega ogrevanja v prihodnje
predvideva pomembna vloga izrabe plina za energetsko oskrbo, še posebej ob izgradnji
novega omrežja – Južni tok (Poslovni na!rt …, 2013). Vendar podatki Komunale Slovenj
Gradec za zadnja leta kažejo zmanjševanje prodaje plina, izrazit upad je bil predvsem v
zadnjih dveh letih, ko je samo v letu 2013 zaradi zamenjave dobavitelja podjetje izgubilo 17
% individualnih uporabnikov in velik del podjetij. Hkrati se je po vgradnji delilnikov toplote
mo!no pove!alo var!evanje uporabnikov, kar je skupno povzro!ilo zmanjšanje prodaje plina
za !etrtino, oziroma za milijon kubi!nih metrov (Celin, 2014). V letu 2014 se predvideva 51
% poraba plina za kotlarno (toplarno), preostalih 49 % se predvideva za široko potrošnjo
individualnega ogrevanja (Poslovni na!rt …, 2013).
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Današnja energetska oskrba mestne ob!ine Slovenj Gradec je z vidika sonaravnega razvoja v
ve!ih pogledih nezadovoljiva. Uporaba obnovljivih virov energije za pridobivanje toplotne
energije je izrazito prenizka, saj kar ve! kot tri !etrtine energentov predstavljajo neobnovljivi
viri energije. Preostala !etrtina odpade na uporabo lesa in lesnih odpadkov, ki se zaradi
pomanjkanja ve!jih lesnopredelovalnih obratov, ki bi zagotovili tudi ve!jo koli!ino lesnih
odpadkov, pove!ini izkoriš!a predvsem iz gozda in v manjših naseljih ter obmo!jih samotnih
kmetij. V teh predelih, kjer je les dejansko lokalnega izvora (v mestnem obmo!ju so peleti
pogosto kupljeni iz razli!nih ve!jih trgovskih verig ali zaradi bližine celo iz sosednje Avstrije,
kar posledi!no zmanjšuje energetsko samooskrbo lokalnega okolja in pove!uje prometno
onesnaževanje zaradi daljših transportnih poti), kar je z vidika pove!evanja energetske
samooskrbe in uporabe obnovljivih virov energije pozitivno, pa je negativno predvsem
dejstvo, da so individualne centralne kurilne naprave za ogrevanje v veliko primerih slabo
nadzorovane in zastarele. Ta problem, zna!ilen tudi za individualno ogrevanje v mestnem
obmo!ju (ob lesni biomasi tudi v primeru ogrevanja na kurilno olje), je zaskrbljujo! predvsem
z vidika negativnih vplivov na okolje zaradi pove!anega onesnaževanja ter pove!ane porabe
energenta za dosego optimalnega ogrevanja. Pri lastnem ogrevanju, ki mo!no prevladuje tako
v individualnih stanovanjih kot pri podjetjih, so pogosto dotrajane in slabo regulirane tudi
kotlovnice, poraba energentov pa je poleg daljše sezone ogrevanja pove!ana tudi zaradi slabe
regulacije ogrevanja in s starejšimi stavbami povezanima slabo izolacijo in dotrajanostjo oken
ter streh. Prevelika poraba energenta je zaradi nizkega energijskega izkoristka zna!ilna tudi za
daljinsko ogrevanje, kar bodo sicer z zamenjavo najstarejšega kotla in zamenjavo izolacije v
dolo!eni meri poskušali rešiti že v letu 2014. Pri omrežju daljinskega ogrevanja bi bila v
prihodnje, ob razmeroma velikem potencialu uporabe lokalne lesne biomase v skladu s
sonaravnim razvojem, najbolj smiselna zamenjava zemeljskega plina z lesom in lesnimi
odpadki, kar se v ob!ini v prihodnjih letih že na!rtuje. Z uporabo lesne biomase v sistemu
daljinskega ogrevanja bi v mestni ob!ini Slovenj Gradec ne le pove!ali energetsko
samooskrbo, temve! bi s tem, ko bi biomaso najprej uplinili in nato kurili plin, zmanjšali tudi
onesnaževanje ozra!ja, zna!ilno za individualna kuriš!a. To bi bilo pomembno tudi z vidika
zmanjševanja pritiskov na bivalno in geografsko okolje, saj je onesnaženost ozra!ja zaradi
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kotlinske lege in posledi!nih pogostih temperaturnih inverzij in megel, ravno v !asu kurilne
sezone, že tako pove!ana.
V skladu z zmanjševanjem negativnih pritiskov na geografsko okolje bi bilo v prihodnje v
obravnavani ob!ini potrebno v ve!ji meri izvajati energetske prenove stavb, ki bi doprinesle k
zmanjšani porabi energije, uporabnike spodbujati k var!evanju energije in s tem k njeni
u!inkoviti rabi ter hkrati spodbujati k zmanjševanju porabe neobnovljivih virov energije in
pove!evanju rabe okolju prijaznih in lokalnih obnovljivih energentov, kamor bi ob lesni
biomasi v ve!ji meri morali vpeljevati sicer že obstoje!o uporabo malih hidroelektrarn in
predvsem son!nih elektrarn, ki imajo znotraj obravnavanega obmo!ja še velik potencial za
izkoristek.
4.4.2.2. Oskrba s pitno vodo
Nosilec glavnega vira oskrbe ob!ine s pitno vodo predstavlja zakraselo obmo!je Uršlje gore,
ki je z vidika vplivov na okolje potencialno ranljivo in ima zmanjšane samo!istilne
zmogljivosti. Relativno neposeljeno in neonesnaženo zaledje kljub visoki ranljivosti kraških
vodonosnikov zagotavlja ustrezno kvaliteto vode. Potencialno nevarnost onesnaženja zaradi
velike gozdnatosti in posledi!ne redke poselitve na obmo!ju v ve!ji meri predstavlja zgolj
kmetijstvo. Iz vodnega telesa Uršlje gore se napaja vseh 8 (5 izvirov in 3 vrtine) vodnih virov
najve!jega vodooskrbnega sistema Slovenj Gradec, katerih skupna izdatnost je do 70 L/s. S
pitno vodo oskrbujejo okoli 8.380 uporabnikov naselij Podgorje, Raduše, dela Šmartna in
Pame! ter mesta Slovenj Gradec z obrobnimi zaselki. Zaradi pogoste kaljivosti ob dežju
(predvsem na izvirih v Suhem Dolu), ki nastane zaradi vdora padavinskih vod v zajetje in
slabe kvalitete surove vode na izvoru je potrebno vodo klorirati s plinskim klorom, ki je edino
zagotovilo mikrobiološko varne vode (Mestna ob!ina …, 2014). Poleg omenjenega,
najve!jega, je v mestni ob!ini Slovenj Gradec še 6 vodooskrbnih sistemov: Mislinjska
Dobrava, Pame!e, Sele, Graška Gora, Razbor in Grajska vas (Register lokalnih skupnosti,
2014). Vsi sistemi skupno gradijo 143,8 km dolgo vodovodno omrežje, ki zaradi starosti,
slabe kvalitete in velikega števila lomov predstavlja potencialno tveganje (Mestna ob!ina …,
2014). Nanj je bilo v letu 2012 priklju!enih 5.851 stanovanj, kar je predstavljalo 97,1 % vseh
stanovanj (Statisti!ni urad …, 2014).
Podatki za obravnavano ob!ino, v nasprotju s Slovenijo, kažejo na trend padanja porabe pitne
vode v zadnjih letih (Slika 24), predvsem na ra!un gospodinjstev in negospodarstva. V
obdobju 2006–2013 (kjer so za zadnje tri mesece leta 2013 podane ocene porabe vode na
podlagi predhodnih trendov) se je poraba znižala za ve! kot 100.000 m³. Poraba vode v
gospodarstvu in obrti je v zadnjih letih razen manjših nihanj ostala nespremenjena in bi naj na
prehodu v letu 2014 znašala 102.300 m³ (13,9 %). Najmanjši porabnik je s pri!akovanimi
84.800 m³ (11,5 %) porabe v decembru 2013 negospodarstvo, najve!ji pa so s kar 74,6 %
(549.300 m³) gospodinjstva. Povpre!na poraba vode na !lana gospodinjstva je bila že v letu
2009 s 26 m³ precej nižja od slovenskega povpre!ja, ki je znašalo 42 m³. V prvih treh
!etrtinah leta 2013 je bil padec porabe vode v mestni ob!ini Slovenj Gradec eden najve!jih, z
ocenami za zadnje tri mesece istega leta, bi naj skupno znižanje v tem letu znašalo kar 50.000
m³ oziroma 6,4 % (Poslovni na!rt …, 2014; Statisti!ni urad …, 2014).
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Slika 24: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – poraba vode

Vir: Poslovni na!rt …, 2013. *Opomba: za zadnje tri mesece leta 2013 so podane ocene
porabe vode na podlagi predhodnih trendov
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Najpomembnejše obmo!je s pitno vodo za oskrbo prebivalstva mestne ob!ine Slovenj Gradec
predstavlja z vidika onesnaženja ranljivo, zakraselo obmo!je Uršlje gore. Vodno telo velike
izdatnosti je zaradi zmanjšane samo!istilnosti znotraj vodovarstvenega obmo!ja ob!inskega
varstvenega režima, za katerega veljajo dolo!ene omejitve pri posegih v geografsko okolje.
Posledi!no z izjemo kmetovanja samotnih kmetij ni ve!jih možnosti potencialnega
onesnaževanja, kar je z vidika zagotavljanja kakovosti pitne vode in ohranjanja dobre
kvalitete pomembnega naravnega vira zagotovo pozitivno. Ob dejstvu, da je ob!ina v okviru
oskrbe s pitno vodo samooskrbna (tako z ve!jimi vodnimi viri kot individualnimi viri), je z
vidika zagotavljanja trajne oskrbe in ohranjanja koli!ine enega najpomembnejših strateških
virov pomembno že obstoje!e zmanjševanje porabe vode, ki je že tako eno nižjih v Sloveniji.
Ob razmeroma ugodnih naravnih danostih, z vidika sonaravnosti primerne rabe pitne vode in
nekaterih pozitivno izvedenih ob!inskih ukrepih, ve!je potencialno tveganje predstavljata
pogost vdor padavinskih vod v zajetje in predvsem zastarelo vodovodno omrežje, za katerega
je zna!ilna slaba kvaliteta in številni lomi, ki pove!ujejo izgube vode. Za zagotavljanje oskrbe
prebivalstva s kakovostno pitno vodo, kakršna je zna!ilna za njen vir in za potrebno
zmanjšanje izgub, ki so posledica starega vodovodnega sistema, bi bila nujno potrebna
njegova sanacija ali zamenjava dolo!enih odsekov neustreznih cevovodov.
4.4.3. Kmetijstvo
Že sam pogled na pokrajino mestne ob!ine Slovenj Gradec z reliefno razgibanostjo in
prevlado gozda pove, da razmere niso najbolj primerne za kmetijstvo. Posledi!no zaradi
omejenosti lokacij, primernih za intenzivno kmetijstvo, ta dejavnost ne predstavlja
najpomembnejše gospodarske panoge, je pa pomemben element geografskega okolja.
V obravnavani ob!ini je bilo v letu 2000 705 kmetijskih gospodarstev. Podobno kot v
Sloveniji se število teh tudi v obravnavani ob!ini v zadnjih letih manjša. Leta 2010 je le še
632 kmetijskih gospodarstev obdelovalo 4.935 ha kmetijskih zemljiš!. Vzrok za upad v
kmetijskih dejavnostih zaposlenega prebivalstva je mogo!e iskati v odsotnosti tradicije
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prenosa kmetije na mlade gospodarje oziroma begu s kmetij, ki danes postaja vseslovenski
problem. Ob hkratnem (sicer po!asnejšem) upadanju deleža kmetijskih zemljiš! v uporabi se
površina le-teh na kmetijsko gospodarstvo ve!a. Potem ko je leta 2000 v obravnavani ob!ini v
povpre!ju kmetijsko gospodarstvo delovalo na 7,1 ha (Slovenija 5,6 ha), se je ta površina v 10
letih zvišala na 7,8 ha (Slovenija 6,4 ha). Podatki kažejo na ugodnejšo kmetijsko zemljiško
strukturo oziroma manjšo kmetijsko zemljiško razdrobljenost glede na slovensko povpre!je.
V mestni ob!ini Slovenj Gradec je bilo leta 2010 kar 55,5 % kmetijskih zemljiš! ve!jih od 10
ha (Preglednica 6) (v Sloveniji je bil ta odstotek nižji in je znašal 51,9 %), obravnavana
ob!ina je pred Slovenijo prednja!ila tudi v odstotkih velikostnega razred 5–10 ha. Razmerje
se je obrnilo pri kmetijskih zemljiš!ih v velikostnem razredu pod 5 ha. V Sloveniji je ta delež
znašal 22,2 %, v mestni ob!ini Slovenj Gradec pa zgolj 14,6 % (Statisti!ni urad …, 2014).
Preglednica 6: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – deleži velikostnih razredov kmetijskih
zemljiš! v primerjavi s Slovenijo (2010)
Velikostni
pod 2 ha (%)
2-5 ha (%)
5-10 ha (%)
nad 10 ha (%)
razred
4,7
17,5
25,9
51,9
Slovenija
2,2
12,4
29,9
55,5
Mestna ob!ina
Slovenj Gradec
Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Preglednica 7: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – kmetijska zemljiš!a (2000, 2010)
Delež
Leto
Obmo!je
Površina
Delež
Delež
površine
kmetijskih kmetijskih
površine
trajnih
zemljiš! v
zemljiš! v
njiv glede
travnikov
uporabi na
uporabi,
na
kmetijsko in pašnikov
glede na
kmetijsko
zemljiš!e v
glede na
celotno
gospodarst
uporabi
kmetijsko
vo (v ha)
površino
(%)
zemljiš!e v
ob!ine (%)
uporabi
(%)
5,6
24,0
35,1
58,7
Slovenija
2000
7,1
28,9
19,8
79,4
Ob!ina
Slovenj
Gradec
6,4
23,4
35,9
58,5
Slovenija
2010
7,8
28,4
21,8
75,3
Ob!ina
Slovenj
Gradec
Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.

Delež
površine
trajnih
nasadov
glede na
kmetijsko
zemljiš!e v
uporabi
(%)
6,2
0,8
5,6
2,9

V obravnavani ob!ini je bilo leta 2010 kmetijskim zemljiš!em v uporabi namenjenih 28,4 %
(4.935 ha) površine (Preglednica 7), kar je ve!, kot znaša povpre!je za Slovenijo (23,4 %).
Najve!ji odstotek teh s 75,3 % (3.716 ha) pripada trajnim travnikom in pašnikom, njive
predstavljajo zgolj 21,8 % (1.076 ha) kmetijskih zemljiš! v uporabi, najmanjši delež – 2,9 %
(143 ha) je namenjen trajnim nasadom. Delež skupnih kmetijskih zemljiš! se je v obdobju
2000–2010 glede na zna!ilen negativen trend zmanjšal tako v mestni ob!ini Slovenj Gradec
kot v Sloveniji. V ob!ini sta se na ra!un zmanjšanja deleža trajnih travnikov in pašnikov
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pove!ala deleža njiv in trajnih nasadov. V primerjavi s Slovenijo se kaže obratno razmerje
predvsem med deležem njiv in deležem trajnih travnikov in pašnikov, ki kljub trendu
upadanja v obravnavani ob!ini še vedno obsegajo najve! kmetijskih površin (Statisti!ni urad
…, 2014).
Z izrazito nizkim deležem njivskih površin v mestni ob!ini Slovenj Gradec, kjer med
kmetijsko dejavnostjo mo!no prevladuje živinoreja, je stopnja prehranske samooskrbe,
pove!anje katere se v prihodnosti navaja kot eno prednostnih sonaravnih smernic, izredno
nizka. Prehranska samooskrba je precej višja za živalske proizvode, saj trajni travniki in
pašniki v skupnih kmetijskih zemljiš!ih v uporabi dosegajo kar tri!etrtinski delež. Za dosego
strateškega prehranskega minimuma kmetijskih zemljiš! v uporabi bi v slovenskih
geografskih razmerah potrebovali 3.000–3.500 m2/preb le-teh. To je tudi edina kategorija, v
kateri obravnavana ob!ina z 2.927 m2/preb. (Preglednica 8) dosega boljše vrednosti od
Slovenije (2.318 m2/preb.), v kateri so se površine kmetijskih zemljiš! v uporabi v obdobju
2000–2010 zmanjšale v ve!jem obsegu kot v obravnavani ob!ini. Za doseganje varne stopnje
prehranske varnosti bi bilo potrebno vsaj 1.250 m2/preb. njivskih površin, za kritje
prehranskih potreb na podlagi lastne pridelave pa bi potrebovali kar 2.000 m2/preb. njivskih
površin. V tej kategoriji z 831 m2/preb. mo!no zaostaja že Slovenija, podatki za mestno
ob!ino Slovenj Gradec pa s 638 m2/preb. njivskih površin kažejo na še slabše stanje. Površine
žitaric bi morale obsegati vsaj 700 m2/preb., medtem ko je v Sloveniji bilo v letu 2010 459
m2/preb. V žitnih površinah/preb. se med Slovenijo in obravnavano ob!ino kaže izredno velik
razkorak, saj ima slednja zgolj 38 m2/preb. žitnih površin. Te predstavljajo le 5,4 % od
predlaganih površin za prehransko samooskrbo, kar kaže na izrazito odvisnost mestne ob!ine
Slovenj Gradec od uvoza prehranskih izdelkov. Med žitaricami je za prehrano med
najpomembnejšimi pšenica, površine slednje skupaj s piro pa v obravnavani ob!ini obsegajo
zgolj 12 m2/preb. (Slovenija 156 m2/preb.). Mestna ob!ina Slovenj Gradec torej z ob!insko
pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih, še posebej je to
zaskrbljujo!e ob primerjavi podatkov za leti 2000 in 2010, iz !esar je razvidno, da se
kmetijska zemljiš!a v uporabi/preb. zmanjšujejo (Plut, 2012; Statisti!ni urad …, 2014).
Preglednica 8: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – površine
prebivalca v primerjavi s Slovenijo (2000, 2010)
Leto
Kmetijska zemljiš!a
Slovenija
v uporabi/preb. (m2)
Ob!ina Slovenj Gradec
Njivske
Slovenija
površine/preb. (m2)
Ob!ina Slovenj Gradec
Žitne površine/preb.
Slovenija
(m2)
Ob!ina Slovenj Gradec
Površine pšenice in
Slovenija
pire/preb. (m2)
Ob!ina Slovenj Gradec
Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.

izbranih kmetijskih zemljiš! na
2000
2.444
2.968
858
588
512
40
192
8

2010
2.318
2.927
831
638
459
38
156
12

Pestra naravnogeografska sestava obravnavanega geografskega okolja v veliki meri pogojuje
kmetijsko dejavnost, ki jo glede na razmere lahko delimo na dva obmo!ja, kmetijstvo hribovij
in kmetijstvo pretežno ravninskega dela ob!ine.
V hribovitem svetu obravnavane ob!ine so kmetijske dejavnosti zaradi reliefne razgibanosti
omejene na prisojne lege in pogosto tudi termalni pas. Kmetijska pokrajina se tod pove!ini
kaže z zemljiš!i v celkih. Samotne kmetije obdajajo posesti v enem samem sklenjenem,
nepravilno oblikovanem kosu (Kladnik, 1998). Kot posledica reliefa in pretežne gozdnatosti
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hribovij (ki zavirata predvsem poljedelstvo), so za ta obmo!ja prevladujo!a oblika kmetijskih
zemljiš! trajni travniki in pašniki, ki v ob!ini predstavljajo 75,3 % delež vseh kmetijskih
površin (Preglednica 7). Na njih je v letu 2010 kar 90,8 % vseh kmetijskih gospodarstev
redilo živino, pove!ini govedo (5.147 glav), sledijo konji (213 glav), drobnica (198 glav) in
praši!i (116 glav) (Statisti!ni urad …, 2014). V hribovitih obmo!jih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost se poleg živinoreje veliko samotnih kmetij ukvarja tudi z
gozdarstvom, ki je v!asih predstavljal le del njihovega zaslužka, danes pa veliko kmetij
posega vanj, da pokrijejo stroške za normalno življenje. Hribovske kmetije so, kljub velikosti,
zaradi nagnjenosti in razgibanosti zemljiš! pogosto omejene pri mehanizaciji, kar vpliva na
nižjo produktivnost in s tem dražjo pridelavo. Še dodaten omejitveni dejavnik predstavlja
kratka doba vegetacije. Ob nižjem oziroma prenizkem zaslužku zgolj od kmetijstva, ki kot
edini vir ne kaže perspektive, se vedno ve! kmetov odlo!a za kmetijstvo kot le dopolnilno
dejavnost. Ob izboljšani mobilnosti, ki je približala tudi druga delovna mesta, se ljudje vse
pogosteje zaposlujejo v nekmetijskih dejavnostih, ki so v ve!ini fizi!no manj zahtevna, lažja
in tudi bolje pla!ana kot delo na kmetiji. Ob takšnem napornem življenjskem ritmu pa se ne
zgodi redko, da se ljudje odlo!ijo za opustitev kmetijstva ter beg s kmetij, kar povzro!a
propad kmetij in ozelenjevanje ter ogozdovanje neko! obdelanih kmetijskih zemljiš!.
Blage reliefne poteze, primernejše prsti za kmetijsko obdelovanje in razvita re!na mreža so
glavni dejavniki, da se na osrednjem, pretežno ravninskem predelu obravnavane ob!ine vrši
intenzivno kmetijstvo. Ve!ina kmetijskih zemljiš! je obdelovanih na prsteh srednje kakovosti
– distri!nih rjavih prsteh, pri katerih za zagotavljanje !im ve!jega donosa uporabljajo
umetna/mineralna gnojila. Dodaten omejitveni dejavnik predstavljajo prekomerno vlažne
prsti, ki so tudi pogosto namenjene njivam. Na poljih prehodnih oblik med grudami in delci,
kjer prevladujejo dolge njive brez dolo!enega sistema (Kladnik, 1998) pove!ini (na 68 %
vseh njiv) kmetje pridelujejo krmne rastline za potrebe živinoreje (Statisti!ni urad …, 2014).
V Turiški vasi, Šmartnem in Podgorju pri Slovenj Gradcu tipi!en pokrajinski element
predstavljajo nasadi hmelja (Slika 25).
Slika 25: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – hmeljarstvo

Avtorica: Zala Loparnik, 2014.
V obravnavani ob!ini, kjer se je v letu 2010 najve!, kar 64,6 % kmetijskih gospodarstev
ukvarjalo s pašno živinorejo (specializiranih pridelovalcev poljš!in je bilo zgolj 9 %), je 56,3
% družinskih kmetij kmetijske izdelke pretežno pridelovalo za prodajo. To so tudi kmetije,
kjer gospodarjem kmetijstvo predstavlja edino ali glavno dejavnost. Samooskrbnih kmetijskih
gospodarstev, zna!ilnih predvsem za hribovske predele, je bilo 43,7 %. Kmetijam s pridelavo
namenjeno pretežno za lastno porabo, predstavlja kmetijstvo pogosto stransko dejavnost
(Statisti!ni urad …, 2014).
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S spremembami razmer v gospodarstvu, ki so v mestni ob!ini Slovenj Gradec povzro!ile
veliko stopnjo brezposelnosti in s spreminjanjem mišljenja o boljši kakovosti življenja na
podeželju ter pomembnosti lokalno pridelane hrane se po!asi, a vztrajno, pove!uje ponovno
zanimanje za kmetijstvo. Posledi!no je tudi v tem mogo!e iskati vzroke za ugodno starostno
strukturo kmetijskih gospodarjev. V letu 2010 je bilo 57,2 % gospodarjev mlajših od 55 let
(Slovenija 43,6 %), mlajših od 64 let pa kar 78,6 % (Slovenija 67,9 %). V mlajši starostni
strukturi gospodarjev je mogo!e iskati vzroke tudi za izobrazbeno strukturo, ki je bolšja od
povpre!ja Slovenije. Brez šolske izobrazbe je v obravnavani ob!ini zgolj 9,9 % kmetijskih
gospodarjev (Slovenija 11,2 %), z izobrazbo, višjo od osnovnošolske se lahko pohvali 44,1 %
le teh (Slovenija 41,5 %). Zaskrbljujo!a pa je kmetijska izobrazba gospodarjev kmetij, saj jih
je kar 86 % kmetovalo na podlagi prakti!nih izkušenj (Slovenija 83,9 %), zgolj 9,2 % jih ima
kmetijsko izobrazbo (Slovenija 5,8 %) (Statisti!ni urad …, 2014).
Lokalni oskrbi s hrano so v preteklih letih posve!ali premalo pozornosti, kar se je odražalo
tudi pri kr!enju kmetijskih površin na ra!un zaraš!anja in predvsem pozidav na prej obdelanih
površinah, najprimernejših za kmetijsko pridelavo. Danes pa se povpraševanje po
tradicionalno pridelani hrani, ki uveljavlja na!elo kratkih oskrbovalnih/transportnih verig in
izkoriš!a lokalne potenciale ve!a. To se kaže tako v ponudbi kmetij obravnavanega obmo!ja,
ki poleg redne prodaje ponujajo tudi razne tedenske košarice sezonsko pridelane hrane, kot
tudi v spodbujanju in ureditvi obmo!ij za vrti!karje. Poleg lokalne hrane se ljudje vedno
pogosteje zanimajo za ekološko pridelano hrano. Zaradi tega je tudi na obmo!ju obravnavane
ob!ine mogo!e zaslediti naraš!anje kmetij z ve!desetletno (tudi ve! kot 300-letno) tradicijo,
ki se vedno pogosteje preusmerjajo v ekološko kmetovanje (primer kmetije Leder iz Gmajne).
Trenutno (2014) je v mestni ob!ini Slovenj Gradec 39 kmetij, ki se ukvarjajo z ekološko
pridelavo, kar v primerjavi s skupnim številom kmetij v letu 2010 pomeni, da ekološke
kmetije predstavljajo 6,2 % vseh kmetijskih gospodarstev. Turisti!nih kmetij, ki jih je
smiselno povezovati z ekološko pridelavo, je v obravnavani ob!ini še manj kot ekoloških, in
sicer zgolj 17–20, oziroma 2,7–3,2 % vseh kmetij (Štruc, 2014).
Lokalno in ekološko pridelovanje hrane se spodbuja tudi s prodajalno z izdelki s podeželja in
organizacijo Eko festa – praznika ekoloških kmetij. Dogodek poleg ekološke tržnice, kjer se
predstavljajo slovenske ekološke kmetije, spremljajo tudi razli!na predavanja z namenom
informiranja tako kmetovalcev kot nekmetovalcev.
Ob kmetijski dejavnosti se v obravnavani ob!ini z namenom pove!evanja lokalne preskrbe
vedno ve! pozornosti namenja vrti!karjem (z vrti!karstvom se ukvarja okoli 250
gospodinjstev). Z ureditvijo 3 lokacij vrti!kov (Slika 26) v skupni površini dobrih 6 ha v letu
2013, so želeli revitalizirati (oživeti in izkoristiti) javni prostor z urbanim vrtnarstvom
(Martinc, 2013).
Slika 26: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – skupnostna urbana vrtova Celjska in Soto!je

Avtorica: Zala Loparnik, 2014.
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POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Dane geografske razmere z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v veliki meri ovirajo visoko
produktivno in intenzivno kmetijsko pridelavo, kar z vidika sonaravne prehranske
samooskrbnosti predstavlja velik problem. Še posebej negativno je zmanjševanje kmetijskih
zemljiš! v uporabi na prebivalca, kar namesto v okviru sonaravnosti pomembnega
pove!evanja prehranske samooskrbnosti v obravnavani ob!ini pove!uje prehransko odvisnost.
Hkrati pa trenutne razmere kmetijstva pove!ujejo ekstenziven, okolju prijaznejši in manj
obremenjujo! na!in kmetovanja. Hriboviti, z vidika vodovarstvenega obmo!ja pomembni
(predvsem zakraseli predeli Vzhodnih Karavank), zaenkrat še manj obremenjeni predeli, so
zaradi tega primerni za ekološko pridelovanje. Povpraševanje po tradicionalno pridelani
lokalni ekološki hrani se v zadnjih letih zaradi spremembe mišljenja pove!uje, kar je vplivalo
tudi na porast števila ekoloških kmetij, ki so z vidika manjših pritiskov na geografsko okolje
(z varovanjem vodnih virov, prsti in ohranjanjem biotske raznovrstnosti) vsekakor
dobrodošle.
Vseslovenski problem deagrarizacije oziroma bega s kmetij v preteklih letih (ki je povzro!al
zaraš!anje površin in propadanje skozi zgodovino poselitve oblikovanega krajinskega
vzorca), se je v obravnavani ob!ini vršil tudi na ra!un dotrajane kmetijske mehanizacije
zaradi pomanjkanja tradicije prenosa kmetije na mladega gospodarja in posledi!no še vedno
prepo!asnih generacijskih sprememb. Vseeno pa imata razmeroma dobra starostna in
izobrazbena struktura kmetijskih gospodarjev dobre osnove za prihodnji sonaravni razvoj
kmetijstva. Mladi in izobraženi so praviloma bolj naklonjeni nadaljnjemu izobraževanju,
modernizaciji in prestrukturiranju dejavnosti oziroma vklju!itvi kmetij v nove oblike
kmetovanja (npr. ekološko kmetijstvo).
Številne, za kmetijsko pridelavo primerne, površine so že zavzela pozidana zemljiš!a, tako da
danes intenzivna kmetijska pridelava (poljedelstvo in hmeljarstvo) pretežno poteka na slabše
rodovitnih prsteh, kjer za dosego dobrih donosov pogosto uporabljajo razli!na sredstva za
varstvo rastlin in mineralna ali umetna gnojila. Posebej obremenjujo!e je to po!etje za prsti in
zaskrbljujo!e z vidika onesnaževanja podzemnih voda zaradi velike propustnosti podlage.
Zaradi neugodnih naravnih danosti zgolj v tradicionalno pridelavo (v proizvode z malo
dodano vrednostjo) usmerjeno kmetijstvo, je premalo odprto spremembam proizvodnih
usmeritev. Ob slabo razvitih dopolnilnih dejavnostih, nepovezanostjo med kmeti,
neorganiziranemu trženju in premajhnemu zanimanju za iskanje novih tržnih niš (predvsem
ekološke pridelave in pridelave visoko kakovostnih produktov) danes kmetijstvo obravnavane
ob!ine še ne dosega standardov sonaravnega razvoja.
4.4.4. Gozdarstvo
Tesno povezanost ljudi z gozdom v mestni ob!ini Slovenj Gradec izkazuje pestra zgodovina
gozdarstva in lesne industrije. Ljudje so neko! les uporabljali predvsem za gradnjo stavb,
izdelavo orodij, obuval in kot kurivo, v 18. in 19. stoletju pa ve!ji porabniki lesa postanejo
bližnje fužine in rudniki. Z izgradnjo železnice leta 1899 les postane izvozno blago in
pomemben vir dohodkov (Poto!nik, 1992). Potem, ko sta bila lesna industrija in gozdarstvo
leta 1950 lo!ena, sta doživljala ve! organizacijskih sprememb vse do ponovne združitve
Lesno industrijskega podjetja LIP Slovenj Gradec in Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec
(GG SG) v podjetje Lesna - gozdarstvo in lesna industrija Slovenj Gradec leta 1974 (Gozdno
gospodarstvo …, 2014). S tem se je pod sloganom »Lesna, to je partner« za!el vzpon
najve!jega lesnopredelovalnega podjetja na obmo!ju nekdanje Jugoslavije, ki je v svojih
najboljših !asih, pred razpadom le-te zaposloval skoraj tri tiso! delavcev. Takratna, v
zaokrožen sklop povezana celovita gozdna in lesnopredelovalna veriga, je konceptualno
predstavljala prav to, kar se danes v dokumentih in usmeritvah opredeljuje kot nujen temelj za
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obstoj in razvoj lesne panoge. Sledilo je postopno razpadanje gospodarskega koncerna, ki je
posledica številnih dejavnikov, med drugim tudi izgube jugoslovanskega trga (kamor so
plasirali okoli 80 odstotkov izdelkov) in kasnejše privatizacije. Po izlo!itvi gozdarske
dejavnosti se je s povezavo tovarn pohištva, žag in tovarno ivernih ploš! leta 1990 ustanovilo
podjetje v družbeni lastnini. Vstop Slovenske razvojne družbe (katera je kasneje postala
najve!ji lastnik) v lastništvo, je predstavljal neke vrste za!etek konca omenjenega podjetja, ki
je v leto 2000 vstopilo z manj kot 1.000 zaposlenimi. Kasnejše razburkano obdobje hitrih
menjav vodstev in sprememb koncepta delovanja je privedlo do pospešenih prodaj mati!ne
družbe oziroma h!erinskih družb (med drugim tudi podjetju Prevent). Prodaje s prenizko
kupnino so pripeljale do ste!ajev družb, ki so v »dobrih !asih« v glavnini zaposlovale
Korošce. Leta 2012 sta dve (še) delujo!i Lesnini družbi zaposlovali 200 delavcev (ve!ina v
Lesni TIP), s ste!ajem Lesne Žage Otiški Vrh pa se je ta številka še zmanjšala (Lesjak Tušek,
Detela, 2012).
Po propadu Lesne poskušajo danes nekdanjo slavo gozdarstva in lesno predelovalne
dejavnosti obravnavanemu obmo!ju povrniti v GG SG. Po njegovi ustanovitvi leta 1947 in
kasnejših preoblikovanjih v razli!ne organizacijske oblike pride v letu 1998 do preoblikovanja
podjetja v delniško družbo in ustanovitve prvega h!erinskega (invalidskega) podjetja GG
INPO. Dejavnosti družbe obsegajo primarno predelavo listavcev (razrez lesa, izdelava
elementov za pohištveno industrijo …), proizvodnjo embalaže (težka embalaža, palete …),
projektiranje in inženiring ter razli!ne storitve (nakup in prodaja hlodovine …). GG SG z
nadaljevanjem investicij v letu 2004 odpre novo žagalnico v Otiškem Vrhu, leta 2007 pa
ustanovi podjetje Energetika Biomasa, d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo toplotne in
elektri!ne energije, pridobljene iz lesne biomase. Leto kasneje GG SG z namenom povezave
gozdarstva ter primarne predelave lesa postane ve!inski lastnik podjetja Smreka Gornji Grad,
d. o. o., leta 2010 pa kot prvo v Sloveniji pridobi certifikat kontrole proizvodnje za masivni
rezan les. V naslednjih letih odpre novo trgovino Lesni center Štajerles pri Celju, nov
poslovni objekt v Radljah ob Dravi in v okviru podjetja Razvojni center koroškega
gospodarstva (RACE KOGO) deluje v raziskovalni dejavnosti z namenom razvoja
lesnopredelovalne industrije in produktov iz lesa ter promocije lesa. Kot zadnjo v letu 2012 na
trg lansira blagovno znamko Lesoteka. V okviru podjetja Lesoteka hiše, d. o. o. mati!na
družba nadaljuje tradicijo proizvodnje lesenih hiš (Gozdno gospodarstvo …, 2014).
GG SG je v zadnjih letih iz tipi!no gozdarskega podjetja prešlo na opravljanje razli!nih, z
lesom povezanih dejavnosti. S povezavo med gozdarstvom (pridobivanje oblega lesa),
primarno predelavo (razrez iglavcev in listavcev), izdelavo lesenih hiš, pohištvenih elementov
in lesene embalaže, projektiranjem in inženiringom, tržno in razvojno dejavnostjo ter trajno
usmerjenostjo, uresni!uje idejo zastavljenega slogana »Od gozda do hiše«. Njihovo ustrezno
gospodarjenje z gozdovi je potrjeno z mednarodnim FSC certifikatom (Gozdno
gospodarstvo…, 2014), ki potrošnikom zagotavlja, da izdelki prihajajo iz gozdov, kjer so
izpolnili socialne, gospodarske in ekološke potrebe sedanjih in prihodnjih generacij (FSC
Forest …, 2014).
Pretekel uspeh Lesne Slovenj Gradec in GG SG (s preko 160 zaposlenimi) ima zasnovo v z
gozdom bogati okoliški pokrajini. V mestni ob!ini je po podatkih GG SG 10.516,05 ha
gozdov, kar pomeni, da je kar 60,5 % (Slovenija 58 %) celotnega ozemlja poraš!enega z
razli!nimi gozdnimi sestoji (v mestni ob!ini Slovenj Gradec tako odpade 0,6 ha/preb., v
Sloveniji pa nekoliko manj – 0,58 ha/preb.). Pokritost površja z gozdovi je posledica reliefa in
posledi!nih možnosti za poselitev in intenzivno kmetijstvo. Za dno Mislinjske doline so
zna!ilne manjše zaplate gozdnih površin, ki so pomembne zlasti za zagotavljanje kvalitete
bivalnega okolja lokalnega prebivalstva. Z višanjem nadmorskih višin in posledi!nega
naklona površja, kjer je površje manj primerno za obdelovanje, se proti Pohorju in Uršlji gori
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gozdnatost ve!a. Sklenjeni gozdni kompleksi na dolo!enih obmo!jih Pohorja prekrivajo ve!
kot 90 % površja. Ob zna!ilni poselitvi hribovitih obmo!jih, ki sloni na samotnih kmetijah v
obliki celkov, je ve!ina pripadajo!ih gozdov v zasebni lasti. Zaradi naravnih danosti, ki
predstavljajo omejujo! dejavnik za razvoj drugih kmetijskih dejavnosti, sta les iz gozda in
delo v gozdu že od nekdaj pomemben vir dohodka za preživetje kmetij. V obravnavani ob!ini
s 85,1 % (Preglednica 9) prevladujejo gozdovi v zasebni lasti (Slovenija 74,7 %), kjer lastniki
gozdov ve!ino vseh del (70–80 %) opravijo sami. V ve!ini državnih gozdov, ki jih je zgolj
14,9 % (Slovenija 22,7 %) ima koncesijo za izvajanje del GG SG, v majhnem deležu
nekoncesijskih gozdov dela opravljajo razli!na izvajalska podjetja. Poleg omenjenega, se z
gozdarsko dejavnostjo v obravnavani ob!ini ukvarjajo še Koroška kmetijsko gozdarska
zadruga z. b. o. in Gozdarska zadruga Slovenj Gradec z. o. o. (katerih glavni dejavnosti sta
gozdna proizvodnja in odkup lesa od zasebnih lastnikov) ter manjša zasebna podjetja
(Gozdnogospodarski na!rt …, 2012).
Za ponovno obujanje ekonomske dimenzije gozdarske dejavnosti skrbi tudi Društvo lastnikov
gozdov Mislinjske doline, ki je skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije v februarju 2014
organiziralo že 8. tradicionalno Licitacijo vrednejših lesnih sortimentov (Slika 27). Za
organizacijo dogodka so se odlo!ili zaradi enega najve!jih problemov pri gospodarjenju z
gozdovi v Sloveniji – trženja lesa. To se nanaša predvsem na ve!inski delež prodajalcev –
kmetov – ki so pogosto slabo osveš!eni o razmerah na lesnem trgu in slabo poznajo kakovost
in vrednost lesa posameznih visoko cenjenih drevesnih vrst. Poleg posameznih lastnikov
gozdov, ki v ve!ini prihajajo iz Slovenije, v manjšini pa tudi iz bližnje avstrijske Koroške, se
za prodajo lesa na licitaciji odlo!ajo tudi nekatera podjetja (Kitak, A., 2013b). Na licitaciji, ki
je letos privabila okrog 1.000 obiskovalcev in na katero kupci prihajajo že iz vsega sveta,
najvišje cene dosegajo gorski javorji – letos je bil najdražji hlod prodan za 10.700 €. Iz
okolice Slovenj Gradca se na licitaciji prodajata predvsem macesen in smreka, ki je bila
prodana za vrhunsko ceno 930 €/m³. Od skupno 1.170 m³ lesa oziroma 1.102 hlodov ni bilo
prodanih zgolj 135 manjših kosov – 135 m³ (Prislan, A., 2014). Poleg osrednjega dogodka
same licitacije se odvija tudi programski del, kjer se zvrstijo številna predavanja uglednih
strokovnjakov s podro!ja izboljšanja gozdarske dejavnosti.
Slika 27: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – Licitacija vrednejših lesnih sortimentov

Vir: Zavod za …, 2014.
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V mestni ob!ini Slovenj Gradec je 1.670 lastnikov gozdnih posesti, njihovo število pa pada z
naraš!anjem velikosti gozdnih posesti. Tako je najve!, kar 646 (38,7 %) lastnikov gozdnih
površin do velikosti 1 ha, hkrati pa ti gozdovi v skupni površini dosegajo zgolj 2,1 %. Število
lastnikov mo!no upade pri velikostnem razredu 30–100 ha, saj je takšnih v ob!ini zgolj 30
(1,8 %), lastnika gozdov z nad 100 ha sta zgolj 2 (0,1 %), vendar sta v skupni površini gozdov
predstavljata kar 5,8 %. V skupni površini najve!ji odstotek, kar 40,9 % zavzemajo
posamezni gozdovi v velikosti 10–30 ha, odstotek pa pada tako z naraš!anjem, kot tudi z
zmanjševanjem velikosti (Gozdnogospodarski na!rt …, 2006; Gozdnogospodarski na!rt …,
2007).
Skupna lesna zaloga mestne ob!ine Slovenj Gradec se je v zadnjih petdesetih letih pove!evala
in danes znaša 3.483.967 m³ oziroma 331,3 m³/ha, kar je izrazito ve! kot povpre!je za
Slovenijo, ki znaša 282,1 m³/ha (Preglednica 9). Najbolj opazna razlika med obravnavano
ob!ino in Slovenijo je kljub pove!evanju deleža listavcev (kar je zna!ilnost celotne
Slovenije), ki na obravnavanem obmo!ju izkazuje pozitivne u!inke dolgoro!nih strokovnih
prizadevanj ve! generacij gozdarjev, v drevesni sestavi. Zaradi preteklega pogozdovanja s
smreko (katere delež se z zastavljenimi cilji zmanjšuje) s 83,2 % (275,6 m³/ha) mo!no
prevladujejo iglavci, listavcev je sode! po lesni zalogi zgolj 16,8 % (55,7 m³/ha). V Sloveniji
je to razmerje bolj enakomerno, saj listavci predstavljajo 46,2 %, iglavci pa 53,8 %
(Gozdnogospodarski na!rt … 2012, Poro!ilo zavoda …, 2012).
Preteklo naravno prevlado jelovo-bukovo-smrekovih gozdov so zaradi antropogene
dejavnosti, ki je vklju!evala stoletno izsekavanje bukve, mo!no spremenili. Posledi!no danes
na obmo!ju mestne ob!ine Slovenj Gradec ohranjeni gozdovi predstavljajo zgolj 16,9 %,
spremenjenih je kar 83,1 % vseh gozdov (od tega 7,6 % mo!no spremenjenih). Obmo!ja
izsekavanja bukve so intenzivno pogozdovali z eno najhvaležnejših drevesnih vrst – smreko,
zaradi !esar danes ta v obravnavanih gozdovih predstavlja kar 74 % skupne lesne zaloge. Od
iglavcev ji s 6,6 % sledi bor, z 2,1 % macesen in z zgolj 0,8 % skupne lesne zaloge jelka. Od
listavcev z 11,5 % skupne lesne zaloge prevladuje bukev, s 3,6 % sledijo plemeniti listavci
(javor, jesen, brest, lipa in lipovec, oreh, !ešnja) in hrast z 0,8 %. Drugi trdi listavci (kostanj,
robinija, beli gaber, mali jesen …) in mehki listavci (trepetlika, topol, !rna jelša, breza, vrba,
jerebika …) posamezno predstavljajo po zgolj 0,3 % skupne lesne zaloge
(Gozdnogospodarski na!rt …, 2006; Gozdnogospodarski na!rt …, 2007).
Za gozdove mestne ob!ine Slovenj Gradec je bilo v zadnjih petdesetih letih zna!ilno rahlo
zmanjšanje gozdnih površin za 2,6 % (na ra!un pridobivanja novih kmetijskih zemljiš! in
urbanih površin z izgradnjo infrastrukture), kljub temu pa se je lesna zaloga v istem obdobju
pove!ala za 53,7 % (lesna zaloga iglavcev se je pove!ala za 44,7 %, lesna zaloga listavcev pa
za kar 122,8 %). V istem obdobju na!rtnega urejanja gozdov se je za 39,6 % pove!al tudi
skupni povpre!ni letni prirastek (letni prirastek iglavcev se je pove!al za 24,5 %, letni
prirastek listavcev pa za kar 200 %) (Gozdnogospodarski na!rt …, 2006; Gozdnogospodarski
na!rt …, 2007). Danes skupni povpre!ni letni prirastek znaša 7,54 m³/ha (Preglednica 9), s
!imer je višji od skupnega letnega gozdnega prirastka Slovenije, ki znaša 6,98 m³/ha. Izrazito
ve!ji od letnega prirastka listavcev (1,5 m³/ha) je prirastek iglavcev (6,1 m³/ha). Intenzivnost
priraš!anja je v primerjavi s Slovenijo, kjer je intenzivnost priraš!anja ve!ja pri listavcih,
obratna. V obravnavani ob!ini je intenzivnost priraš!anja pri listavcih z 2,69 % od lesne
zaloge ve!ja, od priraš!anja pri iglavcih (2,21 % od lesne zaloge) (Gozdnogospodarski na!rt
… 2012, Poro!ilo zavoda …, 2012).
Skupni možni posek od prirastka predstavlja 59,3 % (Preglednica 9), oziroma 13,6 % od lesne
zaloge. Z višino na!rtovanega možnega poseka je mogo!e razbrati reševanje enega temeljnih
problemov obravnavane ob!ine. Možni posek iglavcev od lesne zaloge je s 13,7 % ve!ji od
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možnega poseka listavcev od lesne zaloge z 12,1 %. Iz tega se kaže zastavljen cilj
pove!evanja deleža listavcev v vseh razvojnih fazah (Gozdnogospodarski na!rt …, 2012).
Preglednica 9: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – zna!ilnosti gozdov v primerjavi s Slovenijo
Mestna ob!ina Slovenj
Slovenija
Gradec
17.373
2.027.300
Celotna površina enote – ha
10.516,05
1.184.369
Površina gozdov – ha
0,63
0,58
Površina gozda na prebivalca –
ha/preb.
60,5
58,4
Povpre!na gozdnatost – %
8.946,23 (85,1 %)
884.877 (74,7 %)
Zasebni gozdovi – ha (%)
1.569,82 (14,9 %)
269.144 (22,7 %)
Državni gozdovi – ha (%)
3.483.967
334.104.893
Skupna lesna zaloga – m³
331,3
282,1
Skupna lesna zaloga – m³/ha
2.898.223 m³ (83,2 %)
154.460.190 m³ (46,2 %)
Lesna zaloga iglavcev – m³ (%)
275,6
130,42
Lesna zaloga iglavcev – m³/ha
585.744 m³ (16,8 %)
179.644.703 m³ (53,8 %)
Lesna zaloga listavcev – m³ (%)
55,7
151,68
Lesna zaloga listavcev – m³/ha
7,54 m³/ha (2,28 %)
6,98 m³/ha (2,47 %)
Povpre!en prirastek – m³/ha (%)
6,1 m³/ha (2,21 %)
3,06 m³/ha (2,35 %)
Povpre!en prirastek iglavcev –
m³/ha (%)
1,5 m³/ha (2,69 %)
3,92 m³/ha (2,58 %)
Povpre!en prirastek listavcev –
m³/ha (%)
13,6
/
Skupni možni posek od lesne
zaloge – %
13,7
/
Možni posek iglavcev od lesne
zaloge – %
12,1
/
Možni posek listavcev od lesne
zaloge – %
59,3
/
Možni posek od prirastka – %
Vir podatkov: Gozdnogospodarski na!rt … 2012, Poro!ilo zavoda …, 2012.
V obravnavani ob!ini bi glede obstoje!ih rastiš!nih pogojev pri!akovali velik delež drevja z
odli!no kvaliteto, vendar te pri dolo!enih drevesnih vrstah (tudi pri glavnih vrstah – smreka,
bukev …) sploh ni opaziti. Še najve! odli!ne kvalitete s 5,6 % dosega macesen. V splošnem
prevladuje povpre!na kvaliteta lesa, presenetljivo visok je delež zgolj zadovoljive ocene pri
bukvi (36 %), hkrati pa v gozdovih ne manjka lesa slabe kvalitete. Povpre!no iglavci dosegajo
boljšo kvaliteto lesa kot listavci. Ocene kakovosti, ki zagotovo niso vzpodbudne, opozarjajo
na potrebe pove!evanja deleža kvalitetnega lesa (Gozdnogospodarski na!rt …, 2006;
Gozdnogospodarski na!rt …, 2007).
Na obravnavanem obmo!ju mestne ob!ine Slovenj Gradec s skupno 7.828,4 ha (74,4 % vseh
gozdov) prevladujejo rastiš!a bukovih gozdov (Preglednica 10). S 5.342,4 ha (50,8 % vseh
gozdov) prednja!ijo bukovi gozdovi na silikatni mati!ni podlagi (kamor so evidentirana
kisloljubna bukovja z rebrenja!o, kisloljubna gorska bukovja z belkasto bekico in kisloljubna
zgornjegorska bukovja z zasavsko konopnico), bukovi gozdovi na karbonatni mati!ni podlagi
(predalpsko-alpsko toploljubno bukovje, osojno bukovje s kresni!evjem, predalpsko gorsko
bukovje in predalpsko zgornjegorsko bukovje s platanolistno zlatico) zavzemajo 2.486 ha
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(23,6 % vseh gozdov). S 1.281 ha (12,2 % vseh gozdov) sledijo jelovi gozdovi (jelovja s
praprotmi in jelovja s trikrpim mahom) in hrastovi gozdovi (dobovja) z 692,5 ha (6,6 % vseh
gozdov). Jelovo bukovi gozdovi (predalpsko jelovo-bukovje) pokrivajo 259,1 ha (2,5 % vseh
gozdov), smrekovi gozdovi (zgornjegorsko smrekovje z gozdno bekico) in borovi gozdovi
(kisloljubna rde!eborovja in baznoljubna rde!eborovja) oboji predstavljajo manj kot 1 % vseh
gozdov. 3 % delež vseh gozdov (313,8 ha) ima varovalno vlogo.
Pri tem je potrebno poudariti, da so gozdni sestoji zaradi pretekle antropogene dejavnosti –
izsekavanja bukve in pogozdovanja s smreko – mo!no zasmre!eni. Pri lesni zalogi (m³
lesa/ha) vseh gozdnih sestojev tako mo!no prevladujejo iglavci (predvsem smreka).
Preglednica 10: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – gozdni sestoji
Gozdovi
Površina (ha) Delež skupne površine
gozdov (%)
1.065,9
10,1
Kisloljubna bukovja
3.742,6
35,6
Zmerno kisloljubna
bukovja
956,2
9,1
Jelovja na revnejših tleh
324,8
3,1
Jelovja s praprotmi
70,9
0,7
Gorska smrekovja na
revnih tleh
259,1
2,5
Predalpska jelova
bukovja
422,3
4,0
Toploljubna bukovja
1.062,3
10,1
Gorska bukovja na
karbonatu
814,2
7,7
Gorska bukovja na
silikatih
187,2
1,8
Zgornjegorska bukovja
na karbonatu
533,9
5,1
Zgornjegorska bukovja
na silikatih
16,8
0,1
Kisloljubna
rde!eborovja
53,6
0,5
Bazoljubna
rde!eborovja
692,5
6,6
Degradirana dobovja
313,8
3,0
Varovalni gozdovi
10.516,1
100
Skupaj
Vir podatkov: Gozdnogospodarski na!rt …, 2012.

Delež skupne
površine ob!ine (%)
6,1
21,5
5,5
1,9
0,4
1,5
2,4
6,1
4,7
1,1
3,1
0,1
0,3
4,0
1,8
60,5

Gozdovi obravnavane ob!ine opravljajo razli!ne funkcije. V ravninskih predelih z gosto
poselitvijo in intenzivnim kmetijstvom posamezni otoki gozdov (med katerimi je najbolj
izrazita primestna Dobrava, obmo!je rekreacije okoliških prebivalcev) zagotavljajo kvaliteto
bivalnega okolja lokalnega prebivalstva. V ve!ini ostalih gozdov, ki poraš!ajo pobo!ja
Pohorja in Uršlje gore, prihaja do prepletanja razli!nih funkcij – ekoloških, socialnih in
proizvodnih. Na obmo!jih manjših zaselkov in samotnih kmetij sta med ekološkimi
funkcijami poudarjeni hidrološka funkcija in varovalna vloga gozdov. Varovalni gozdovi
strma, poraš!ena in s hudourniškimi potoki prepletena pobo!ja š!itijo pred plazovi, varujejo
objekte in zadržujejo hiter odtok meteorne vode ob obilnejših padavinah. Poleg varovalne
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vloge, ki je v obravnavani ob!ini pripisana 313,8 ha gozdovom, so ta obmo!ja pomembna tudi
za oskrbo s pitno vodo. Prebivalci Slovenj Gradca so namre! vezani na varovana vodozbirna
obmo!ja v gozdnem prostoru Uršlje gore. Ob proizvodni funkciji, na teh obmo!jih pomembni
predvsem za lastnike zasebnih gozdov (obstoj ve!ine kmetij je odvisen od stalnega
dopolnilnega dohodka iz gozda), se tu pojavlja tudi socialna funkcija s turisti!no dejavnostjo.
V zimskih mesecih je na ta ra!un najbolj obremenjen turisti!ni center Kope, v !asu planinske
sezone je zaradi pohodniških in kolesarskih gozdnih poti pove!an obisk planinskih ko!. Med
okoljsko najbolj obremenjujo!imi prosto!asnimi dejavnostmi se pojavlja divja vožnja z
motokros motorji na obmo!jih poudarjenih biotopskih in hidroloških funkcij. V strnjenih
gozdnih kompleksih, ki so v ve!ini v državni lasti, je poudarjen proizvodni pomen gozdov.
Hkrati pa so to pomembna obmo!ja življenjskega prostora rastlinskih in živalskih združb, kjer
je ve!ina habitatov redkih in ogroženih vrst. Predeli, ki pomembno prispevajo k ohranjanju
biotske raznovrstnosti in zagotavljanju naravnega ravnovesja, so v ve!ini priklju!eni k Naturi
2000. Posebnih gozdnatih varstvenih obmo!ij, ki spadajo pod Naturo 2000, je v obravnavani
ob!ini 2.615,1 ha (24,9 % vseh gozdov, 73,1 % vseh površin Natura 2000 v obravnavani
ob!ini in 15,1 % celotne površine ob!ine). Biotska pestrost je v obmo!jih Nature 2000
ugodnejša kot v ostalih gozdovih, kjer je današnje stanje predvsem posledica preteklega
gospodarjenja z gozdovi. Izpostavljena osrednja proizvodna funkcija gozdov in pospeševanje
monokulture smreke, ki je temu sledilo, je za seboj pustilo dolgoro!ne negativne posledice, ki
se z na!rtnim gospodarjenjem z gozdovi danes zmanjšujejo, stanje biotske raznovrstnosti pa
izboljšuje (predvsem na ra!un pove!evanja deleža z gospodarskega vidika manj zanimivih
vrst listavcev, debelega drevja, na!rtno ohranjenih grmiš! ter površine gozdov, ki so
prepuš!eni naravnemu razvoju) (Gozdnogospodarski na!rt …, 2012).
Uporaba lesne biomase v energetske namene je v obravnavani ob!ini pogosta predvsem za
namene ogrevanja individualnih stanovanjskih objektov, !e ne primarno, pa vsaj pomožno.
Zna!ilni dvig cen ostalih energentov ter promocija u!inkovite rabe manjvrednega lesa v
zadnjih letih je pripeljala do pove!anja deleža ogrevanja z lesom in posledi!nemu
pove!anemu obsegu se!nje, vendar je splošna izraba lesa iz gozdov še vedno mo!no prenizka
in velikokrat preve! pod vplivom potreb lastnika gozda. Problem predstavljajo predvsem
lastniki kmetij, ki so do pove!evanja se!enj zadržani, saj so navajeni izkoriš!ati gozd le v
meri za preživetje na kmetiji, zaradi !esar se zmanjšuje tudi interes za izvajanje gojitvenih del
(Gozdnogospodarski na!rt …, 2012). V prejšnjem ureditvenem obdobju (GGE Plešivec
1997–2006, GGE Pohorje 1996–2005), je bil možni posek postavljen s precejšnjo rezervo,
marsikje skoraj na nivoju sanitarnih se!enj. Realizacija poseka je bila še slabša od na!rtovane,
saj je v državnih gozdovih predstavljala 90,1 % na!rtovane se!nje, v zasebnih gozdovih pa
zgolj 85,2 %. To pomeni, da se letni gozdni prirastek izkoriš!a zgolj polovi!no, kar je z vidika
ohranjanja trajnosti gozdov in obstoje!ih potencialov rabe proizvodne funkcije gozdov
nezadovoljivo (Gozdnogospodarski na!rt …, 2006; Gozdnogospodarski na!rt …, 2007).
Vse bolj pogosti vremenski ekstremi so v preteklih letih povzro!ili škodo tudi v gozdovih
mestne ob!ine Slovenj Gradec. V decembru 2002 je bilo zaradi kombinacije žleda in snega v
gozdnogospodarski enoti (GGE) Plešivec mo!no poškodovanih 2.500 m³ smrek, v marcu
2007 pa je sneg v obravnavani ob!ini poškodoval 8.833 m³ smrek (Gozdnogospodarski na!rt
…, 2012). Neurje z mo!nim vetrom, ki je po Sloveniji pustošilo v juliju 2013, je na
obravnavanem obmo!ju poškodovalo 2.500 m³ dreves, najmo!neje ob vznožju Uršlje gore
(Mlinšek, G., 2013). V letih 2003 in 2007 sta smreke mo!no poškodovala veliki in mali
smrekov lubadar, v poletnih mesecih leta 2010 so bile zaradi bukovega ril!karja skaka!a
mo!no poškodovane ve!je skupine bukev na obmo!ju GGE Plešivec (Gozdnogospodarski
na!rt …, 2012). V najve!jem obsegu je obravnavane gozdove prizadel februarski katastrofalni
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žledolom v letu 2014 (Slika 28). Kljub temu, da v obravnavani ob!ini ni prišlo do
velikopovršinskega žledoloma in je bil le-ta razpršen ter lokalno zelo razli!en, je poškodoval
toliko drevja, kot ga lastniki posekajo v 10 do 12 letih. Po ocenah gozdarjev Zavoda za
gozdove Slovenije, je poškodovanih okoli 6.000 ha gozdov (57 % vseh gozdov v ob!ini),
najbolj so poškodovani nižinski predeli Mislinjske Dobrave, Sel, Vrh, Pame! in Podgorja.
Koncentracije poškodovanih dreves so prisotne tudi na strmih pobo!jih s plitvimi prstmi na
obmo!ju Uršlje gore in Pohorja. Zaradi žledoloma bo po ocenah potrebno posekati 92.426 m³
polomljenega drevja, kar v primerjavi s poškodbami v zadnjih letih kaže na zelo velik obseg
škode (Mlinšek, 2014).
Slika 28: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – poškodovanost dreves po žledu (2014)

Avtorica: Zala Loparnik, 2014.
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Pretekla intenzivna gospodarska izraba bukve in kasnejše pogozdovanje z enoli!nimi sestoji
smreke sta na obmo!ju mestne ob!ine Slovenj Gradec privedla do njene mo!ne prevlade in s
tem do gozdnih sestojev, ki predstavljajo ene najbolj spremenjenih v Sloveniji. S posledi!nim
izrazitim zmanjšanjem biodiverzitete – kar je v popolnem neskladju s sonaravnim razvojem,
kjer se mora le-ta ohranjati ali celo pove!evati, v kolikor je to mogo!e – se je zaradi
prisotnosti monokulture smreke mo!no zmanjšala tudi ekološka stabilnost sestojev (in s tem
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti). Pomanjkanje pestrosti je privedlo do gozdov,
ki so veliko bolj ob!utljivi na razli!ne negativne vplive, kar je vplivalo tudi na kakovost
drevja, ki je slabša od pri!akovane glede na rastiš!ne razmere. Ob številnih negativnih
razmerah k neustreznemu sonaravnemu gospodarjenju z gozdovi pogosto prispevajo lastniki
gozdov v zasebni lasti, ki ga velikokrat dojemajo kot njihovo »banko« in vanj posegajo zgolj
v obsegu njihovih sprotnih potreb. S tem prihaja do pomanjkanja zanimanja za dela v gozdu
(pove!evanje izrabe gozdne biomase na optimalno raven, pomlajevanje, gojitvena dela …), ki
so za ohranjanje in prepotrebno izboljševanje njihovega stanja nujna. Razli!ne težave pa
vedno bolj uspešno rešuje GG SG v državnih gozdovih, kjer se v zadnjih letih ob na!rtnem
gospodarjenju z gozdovi njihovo stanje na ra!un pomlajevanja in razli!nih del v okviru
spodbujanja sonaravnega gospodarjenja s posnemanjem naravnih procesov, kamor spada tudi
uspešno pove!evanje deleža listavcev, po!asi vztrajno izboljšuje. Tako se je ob ohranjanju
površine gozdov mo!no pove!ala lesna biomasa, kar je z vidika sonaravnega razvoja
pozitivno zaradi posledi!ne pove!ane akumulacije ogljikovega dioksida (CO2) v gozdovih (in
s tem zmanjšanih emisij toplogrednih plinov), negativno pa predvsem zaradi pove!ane
evapotranspiracije in s tem zmanjšane koli!ine vode, primerne za uporabo s strani
prebivalstva.
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Ob današnjem uspešnem delovanju GG SG in širjenju njihovih dejavnosti tudi na
lesnopredelovalne dejavnosti, pa je v preteklosti obravnavano ob!ino mo!no zaznamoval
propad neko! izredno uspešnega podjetja Lesne. Ob izgubi velikega števila delovnih mest, kar
ni prizadelo zgolj prebivalce ob!ine, temve! celotne Koroške, je ob zmanjšanju socialne
varnosti, prišlo tudi do opustitve gozdarske dejavnosti v nadpovpre!no (glede na povpre!je za
Slovenijo) gozdnatem obmo!ju. To je privedlo do izrazito prenizke izrabe lesne biomase iz
gozdov, ki je v dolo!enih primerih celo zgolj na sanitarni ravni in je ponekod povzro!ila
zaraš!anje in s tem zmanjševanje koli!in prehrane za gozdne živali. Z vidika ohranjanja in
zagotavljanja kakovostnega geografskega gozdnega okolja tudi za prostožive!e živali pa je
pomembna vklju!enost nekaterih najbolj ob!utljivih obmo!ij v varovanje znotraj dejavnosti
Nature 2000. Na teh obmo!jih so zaostreni dolo!eni posegi v geografsko okolje, ki se drugod
v ob!ini ob zagotavljanju razli!nih funkcij gozdov še vedno izvajajo. Izraziti, pogosto
negativni pritiski se vršijo na obmo!jih turisti!ne dejavnosti na Pohorju na vzhodu ob!ine, še
posebej zaskrbljujo!e z vidika hrupa, onesnaževanja in motenj naravnega okolja so
nedovoljene divje vožnje z motokros motorji (tudi na posameznih obmo!jih poudarjenih
biotopskih in hidroloških funkcij ter funkcij ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva
naravnih vrednot).
Slabše preteklo stanje gozdnih sestojev obravnavane ob!ine se danes na ra!un polstoletnega
na!rtnega gospodarjenja z gozdovi v smeri sonaravnosti in pove!evanja števila organiziranih
predavanj in seminarjev tudi za zasebne lastnike gozdov po!asi vztrajno izboljšuje na vseh
potrebnih podro!jih (pove!evanje biodiverzitete na ra!un na!rtnega pove!evanja deleža
listavcev, varovana obmo!ja mokrotnih in z drugih vidikov pomembnih obmo!ij gozdov,
pomlajevalna dela, pove!evanje lesne biomase ob stagnaciji površine gozdov …). To pa je
pomembno predvsem z vidika razli!nih, za ohranjanje kvalitetnega geografskega okolja zelo
pomembnih funkcij (ekološka, hidrološka, varovalna …), ki jih gozdovi v naravi obravnavane
ob!ine opravljajo.
4.4.5. Turizem in rekreacija
Stoletno tradicijo turizma v mestni ob!ini Slovenj Gradec je na prelomu prejšnjega stoletja
omogo!ila izgradnja železniškega omrežja in posledi!na izgradnja prvega hotela Schuller
(Strategija razvoja …, 2011). Zametki turizma so povezani tudi z odprtjem planinskih ko! v
!asu pred prvo svetovno vojno, zaradi !esar že leta 1928 pride do ustanovitve prvega
turisti!nega društva, ki se je takrat imenovalo Olepševalno in tujsko-prometno društvo
Slovenj Gradec (Poto!nik, 2013). Od takrat so za turisti!ni razvoj zna!ilni številni padci in
vzponi. Prvi tak je potekal v obdobju med obema svetovnima vojnama, ko je mesto Slovenj
Gradec postalo eno pomembnejših slovenskih turisti!nih krajev in je z nekaterimi bližnjimi
turisti!nimi kraji že tvorilo Koroško turisti!no regijo (Strategija razvoja …, 2011). Za Slovenj
Gradec, prepoznan predvsem kot gorsko letoviš!e, je leta 1938 bila zelo pomembna
pridobitev za tiste !ase modernega kopališ!a, ki je pomembno vplival tako na razvoj turizma
kot rekreacije (Poto!nik, 2013). Po stagnaciji razvoja turizma po drugi svetovni vojni (ve!ja
pozornost je bila namenjena industriji), je nov vzpon doživel v 60-ih letih prejšnjega stoletja,
ko so se izvedle ve!je investicije v zimskošportni turizem (smu!iš!e Kope je postalo eno
pomembnejših smu!arskih središ! Slovenije). Bogata in v svetu odmevna kulturna dediš!ina
in umetniška tradicija sta tuje turiste privabljali tudi na poletne po!itnice. Dva hotela,
turisti!ne sobe in razvoj turizma na kmetijah je v 80-ih letih prejšnjega stoletja pripeljal do
najboljših let slovenjgraškega turizma. V 90-ih letih je z razpadom Jugoslavije in krizo na
Balkanu obravnavano obmo!je izgubilo svoja najpomembnejša tržiš!a, ohranil se je le
poslovni in na kulturo vezan turizem (Strategija razvoja …, 2011). Ponoven vzpon turizma, ki
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z manjšimi padci traja še danes, se je za!el v letu 2003. V samo štirih letih se je število
turisti!nih preno!itev pove!alo za 7,5 krat in v letu 2007 preseglo število 20.000 no!itev
(Slika 29). Po nestabilni rasti v naslednjih letih, ki je pove!ini posledica splošne gospodarske
krize, se je število turisti!nih preno!itev do leta 2012 pove!alo na preko 22.600. Prevladujejo
preno!itve tujih turistov (te so preno!itve doma!ih turistov presegle že v letu 2006), za katere
je zna!ilen podoben trend rasti kot za skupne turisti!ne preno!itve. V obdobju 2003–2012 se
je število preno!itev tujih turistov pove!alo za skoraj 10-krat, za doma!e turiste velja skoraj 7kratno pove!anje (Statisti!ni urad …, 2014).
Slika 29: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – turisti!ne preno!itve (2003–2012)
Mestna ob ina Slovenj Gradec – turisti ne preno itve (2003–2012)
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Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Slika 30: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – turisti!ni prihodi (2003–2012)
Mestna ob ina Slovenj Gradec – turisti ni prihodi (2003–2012)
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Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Podoben pozitiven trend z manjšimi prekinitvami se od leta 2003 naprej kaže tudi v prihodu
turistov (Slika 30). Mestna ob!ina Slovenj Gradec je v obdobju 2003–2012 beležila porast
števila turistov iz 1.378 na 7.463 (0,2 % vseh turistov Slovenije). Število turisti!nih prihodov
med doma!imi in tujimi turisti je bolj uravnoteženo kot njihove preno!itve, kar je logi!na
posledica oddaljenosti. Medtem ko se doma!i turisti odlo!ajo za krajši obisk (v letu 2012 je
povpre!en obisk trajal 2,4 dni), tuji prihajajo za dlje !asa (povpre!no 3,6 dni). Ob napredku na
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podro!ju turizma razmeroma nizka povpre!na doba bivanja turistov (3 dni) prikazuje ve!ji
odstotek enodnevnih obiskovalcev. Turisti v gorsko turisti!nem centru Kope (pove!ini gre za
turiste, ki se na obmo!ju zadržijo dlje !asa) so statisti!no zajeti v podatke sosednje ob!ine
Mislinja (Statisti!ni urad …, 2014).
Turisti!na dejavnost s prihodi turistov in turisti!nimi preno!itvami skozi leto variira. Preko
leta sta zna!ilna dva izrazita viška – pozimi (v januarju in februarju) ter poleti (v avgustu)
(Slika 31). Število no!itev v zimskem !asu je najvišje januarja, ko veliko turistov obiš!e
mestno ob!ino Slovenj Gradec zaradi zimskih športov. Pogosto prebivajo v mestu Slovenj
Gradec in se dnevno vozijo na rekreacijo v bližnji smu!arski center Kope. Število prihodov
turistov je najvišje februarja, vzrok za to lahko iš!emo v zimskih šolskih po!itnicah. Po
izrazitem padcu v pomladnih mesecih pride do pomembnega pove!anja turisti!ne dejavnosti v
avgustu. Vzroke za povpre!no kar 4 dni trajajo!e turisti!ne obiske je mogo!e iskati v
aktivnejši promociji športnega turizma z Mladinskim hotelom, nastanitvami na Kopah,
atletskim stadionom, Športno dvorano in drugimi športnimi kapacitetami, kar je privabilo
številne športne ekipe na poletne priprave. Tudi zanje je zna!ilno bivanje v ob!inskem
središ!u in dnevna vožnja na rekreacijska obmo!ja. Slovenj Gradec s Kopami tako vedno bolj
postaja center športnih priprav ekip predvsem iz Srbije, Bosne in iz Hrvaške, pa tudi drugih
evropskih držav. Poleg športnih ekip na poletnih pripravah zadnjih šest let v Slovenj Gradcu v
poletnih mesecih gostimo košarkarski tabor za otroke, del turisti!nih prihodov in no!itev pa
lahko pripišemo tudi gostom na turisti!nih kmetijah, ki jih v ve!ji meri zanimajo možnosti za
pohodništvo. Nastanitvene kapacitete so posledi!no v avgustu skoraj polno zasedene
(Statisti!ni urad …, 2014).
Slika 31: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – turisti!ni prihodi in turisti!ne preno!itve po
mesecih (2013)
Mestna ob ina Slovenj Gradec – turisti ni prihodi in turisti ne preno itve po
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Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
V letu 2012 je v mestno ob!ino Slovenj Gradec najve!je število turistov prišlo iz že
omenjenih Srbije (871), Hrvaške (734) ter Bosne in Hercegovine (253), prihodi turistov iz
Italije (185) in Madžarske (146) se navezujejo na sorazmerno bližino omenjenih držav v
oddaljenosti od obravnavane ob!ine, turiste iz eške (266), Nem!ije (250) in Avstrije (188)
pa lahko pripišemo tudi pobratenosti Slovenj Gradca z mesti iz teh držav (Statisti!ni urad …,
2014). Poleg eškega Krumlova ( eška), Vöcklabrucka (Avstrija) in Hauzenberga (Nem!ija),
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je Slovenj Gradec pobraten še z Gornjim Milanovcem (Srbija), Myokom (Japonska) in
Morphoujem (Ciper) (Strategija razvoja …, 2011).
Med pomembnejše mednarodne dejavnosti mestne ob!ine Slovenj Gradec spada naziv Mesto
glasnik miru, ki ga je Slovenj Gradcu leta 1989 zaradi njegovih zaslug pri širjenju idej kulture
miru in sožitja med narodi, kot edinemu slovenskemu in po številu prebivalcev najmanjšemu
med vsemi, podelila Organizacija združenih narodov. Ob tem je pridruženo tudi
Mednarodnemu združenju mest glasnikov miru (IAPMC), kjer Slovenj Gradec v že tretjem
zaporednem mandatu opravlja mesto generalnega sekretarja (Košan, 2012).
Zagotovo enega najpomembnejših dejavnikov pove!ane prepoznavnosti doma in v tujini ter
porasta turisti!nih prihodov v letu 2012 in 2013 predstavlja projekt Evropske prestolnice
kulture (EPK), kjer je Slovenj Gradec deloval v okviru partnerskega mesta. Kljub
najmanjšemu izmed partnerskih mest, se je lahko v letu 2012 pohvalil z zanimivo in pestro
programsko ponudbo, ki si jo je od januarja do novembra ogledalo ve! kot 50.000
obiskovalcev (Stoporko, Lah, 2013).
Nastanitvene zmogljivosti so se med leti 2008 in 2012 pove!ale iz 297 na 504 ležiš!. Ve!ji
del pove!anja poleg zgraditve Mladinskega hotela Slovenj Gradec v letu 2011, ki nudi 59
ležiš!, odpade na pove!anje kapacitet na turisti!nih kmetijah z nastanitvijo (Statisti!ni urad
…, 2014). Infrastruktura hribovij bistveno upada, med trenutno osmimi registriranimi
planinskimi domovi najve! ležiš! nudijo Partizanski dom, Dom na Kremžarici in Poštarski
dom (Strategija razvoja …, 2011).
Prehrambeni sektor obravnavane ob!ine sestavlja 25 gostinskih obratov za prehrano, v katerih
ponujajo tudi koroške in slovenske doma!e specialitete. Kulinari!na ponudba se na podeželju
izboljšuje, v mestnem jedru Slovenj Gradca pa je osiromašena, njen razvoj stagnira (Strategija
razvoja …, 2011).
Bogastvo naravnih in kulturnih danosti mestne ob!ine Slovenj Gradec nakazuje na bogato
kulturno dediš!ino tako stati!ne kot tudi dinami!ne narave. Na podro!ju infrastrukture se
izpostavljajo kulturno-zgodovinski sakralni (cerkev sv. Jurija na Legnu, sv. Pankracija v
Starem trgu, sv. Uršule na Uršlji gori in cerkvi sv. Elizabete ter sv. Duha v Slovenj Gradcu
…), grajski (graš!ini Rotenturn in Gradiš!e, razvaline gradu Vodriž …), drugi (staro mestno
jedro Slovenj Gradca, rimska naselbina Colatio, Koroški pokrajinski muzej, Koroška galerija
likovnih umetnosti, Pav!kove bolnišnice na Zahodnem Pohorju …) ter pomembnejši
etnološki spomeniki (rojstni hiši Huga Wolfa in Frana Bernekerja, Sokli!ev muzej in
Meškova soba v Sokli!evem muzeju …). Ob naštetih spomenikih, so za ob!ino pomembne
tudi znane osebnosti, ki še danes dajejo pe!at prepoznavnosti (Herman Poto!nik Noordung,
Jakob Sokli!, Ljuba Prenner, Bogdan Bor!i!, Jože Tisnikar, Karel Pe!ko …). V okviru
kulturnega in s kulturo povezanega turizma se lahko ob!ina z bogato zgodovino predstavi z
okoli 30-imi elementi kulturne in arhitekturne dediš!ine (med njih spadajo številni kozolci,
doma!ije in mlini, med katerimi izstopa pred kratkim urejeni Plešivški mlin v Zgornjem
Razborju). Naravne znamenitosti se razprostirajo po celotnem obmo!ju, z izjemo ozkega pasu
na dnu urbanisti!no preoblikovane Mislinjske doline. Ve!ina elementov naravne dediš!ine
(Uršlja gora, Brezno pri Rde!niku, Suhodolnica, Velika in Mala Kopa …) je zaš!itena znotraj
enega izmed nacionalnih naravovarstvenih režimov (Strategija razvoja …, 2011).
Pestra je tudi paleta ve!stoletne zgodovine prireditvene kulture Slovenj Gradca. Prireditveni
koledar vsebuje seznam številnih tradicionalnih dogodkov, ki so pretežno namenjeni
predstavitvi in promociji obi!ajev in kulture, nekaj pa je tudi prireditev, ki so v ve!ini
namenjeni lokalnemu prebivalstvu. Ob številnih sejmih, športnih prireditvah, prireditvah ob
ob!inskem prazniku, kulturnem poletju in glasbeni jeseni, so širšega pomena predvsem
Dežela škratov, Odprta vrata Slovenj Gradca s srednjeveško tržnico (prva organizirana že leta
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1987), bienalna razstava doma!e in umetnostne obrti, mirovniški festival in prireditve ob
dnevu OZN ter mednarodni simpozij in šola samospevov Huga Wolfa (Strategija razvoja …,
2011).
V preteklosti je pristojnosti promocijskega, razvojnega in koordinacijskega podro!ja, skozi
Turisti!no informacijski center, upravljala ob!ina, od leta 2009 pa glavni organ na podro!ju
turisti!ne dejavnosti predstavlja Javni zavod za turizem in šport SPOTUR (Strategija razvoja
…, 2011). Da danes turizem spada med razvijajo!e se gospodarske dejavnosti veliko zaslug
pripada 86-letnemu uspešnemu delovanju turisti!nega društva Slovenj Gradec, ki je za seboj
pustilo številne pozitivne pe!ate. V sodelovanju z gozdarji so nastale gozdne poti (pot po
primestnem gozdu Dobrava, gozdno u!na pot na Rahtelov vrh, gozdno u!na pot Ti!nica in
gozdno u!na turisti!na pot Plešivec, ki je bila leta 2011 s strani Turisti!ne zveze Slovenije
izbrana za najlepšo in najbolj urejeno pohodniško pot na Koroškem (Cesar, P., 2012)),
društvo si je prizadevalo tudi za ureditev številnih pohodniških poti (Meškova pot,
Bernekerjeva pot, pot doma!ih obrti, Šmarška farna pot …). Tudi po njihovi zaslugi se mesto
Slovenj Gradec že ve! kot 20 let redno uvrš!a med najlepše urejene in najbolj gostoljubne
kraje v Sloveniji, prejel pa je tudi že evropska priznanja.
Turisti!na ponudba mestne ob!ine Slovenj Gradec obsega razli!ne vrste turizma:
zimskošportni, športni, poletni, kulturni, mestni … Pohodništvo in kolesarstvo se spodbujata s
številnimi urejenimi potmi in v letu 2013 s strani Regionalne razvojne agencije Koroška
izdanima zemljevidoma s pohodniškimi in kolesarskimi potmi na Koroškem. Športni turizem
se uspešno razvija tudi na ra!un letališ!a Slovenj Gradec, kjer ponujajo adrenalinske in
panoramske polete z letalom in helikopterjem, polete z jadralnim letalom, padalske skoke v
tandemu …
Ob že tako pestri ponudbi razli!nih vrst turizma se na obmo!ju obravnavane ob!ine v
prihodnosti na!rtuje tudi izgradnja term jugovzhodno od mesta, v Mislinjski Dobravi ob cesti
Slovenj Gradec–Mislinja. Idejna zasnova temelji na naravnih danostih ob najdbi
termomineralne vode, ki bi naj omogo!ale razmišljanje o gradnji novega modernega
»HealthWellnes Centra«. Z njegovo izgradnjo želijo obstoje!e naravne danosti in novo
predvidene objekte povezati v smiselno turisti!no-urbano celoto (Uradni list …, 2014).
Slika 32: Logotip skupne tržne znamke Koroška

Vir: Lah, 2014, str. 14.
Ob pretekli problemati!ni razdrobljeni lokalni turisti!ni ponudbi in posledi!ni slabši
prepoznavnosti obmo!ja so se razli!ne turisti!ne destinacije Koroške v novembru 2013
povezale v skupno tržno znamko Koroška. Njen logotip (Slika 32) z razli!nimi elementi
predstavlja (Lah, 2014):
- zelena barva kot zelenilo koroških gozdov in travnikov,
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platnice kot plastnice koroškega hribovitega reliefa ali letnice na koroških drevesih,
trikotnik kot trojnost treh koroških dolin,
srce kot sr!nost Korošic in Korošcev.

POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Z naraš!anjem števila turisti!nih prihodov v mestno ob!ino Slovenj Gradec se ve!ajo tudi
pritiski na geografsko okolje. Okoljsko najbolj sporen je prihod glede na prevozno sredstvo in
prevoz po samem obmo!ju obravnavane ob!ine. Ob izredno slabih javnih (avtobusnih)
prometnih povezavah (železnice ni) predvsem proti osrednji Sloveniji, ki ne omogo!ajo
dnevnega prihoda turistov, vsi turisti (razen organiziranih potovanj) uporabljajo osebne
avtomobile. Ker se po obisku turisti!ne pisarne predvideva, da je enodnevnih, izletniških
turistov še vedno najve!, to pomeni veliko obremenjevanje geografskega okolja z vidika
emisij prometa. Hkrati velik del turistov odpade na prihode športnikov na priprave in
smu!arje, ki se dnevno vozijo na rekreacijska obmo!ja.
Veliki pritiski se vršijo tudi na obmo!ju smu!arskega središ!a Kope z gozdnatim zaledjem.
Veliko število turistov in umetno zasneževanje smu!iš! obremenjujeta naravne vire, kjer pa je
potrebno poudariti vsaj ustrezno izbrano lego na nepropustnih pohorskih kamninah, kjer ni
bojazni onesnaženja podzemnih voda.
Ob negativnih u!inkih z vidika sonaravnega turizma pa je dobrodošlo spodbujanje
pohodništva in kolesarjenja (z urejanjem gozdnih in kolesarskih poti ter izdajanjem ustreznih
zemljevidov), ki veljata za naravovarstveno (razen smetenja nekaterih nevestnih
obiskovalcev) najbolj ustrezna na!ina turizma.
Pri spodbujanju številnih razli!nih oblik turizma v mestni ob!ini Slovenj Gradec se danes še
vedno premalo pozornosti namenja spodbujanju sonaravnega turizma na podeželju, posebej
na ekoloških kmetijah, ki so poleg spoznavanja lokalne kulinarike primerna tudi za
opazovanje in doživljanje narave.
4.4.6. Promet
Ugodna geografska in prometna lega sta mestni ob!ini Slovenj Gradec v preteklosti zagotovili
pomemben strateški pomen obmo!ja starodavnega se!iš!a kulturnih poti. Colatio – Stari trg
pri Slovenj Gradcu je postal pomembna postojanka ob rimski cesti Celeia–Virunum, ki je
povezovala Celjsko in Celovško kotlino (Poto!nik, 1992). Pestro zgodovinsko dogajanje je
botrovalo pomembnima prelomnicama za obmo!je – izgradnji ceste skozi Hudo luknjo do
Velenja leta 1829 (Curk, 1999) in izgradnji železniškega odseka Velenje – Dravograd leta
1899, s katero se je za!el živahnejši gospodarski razvoj in povezava z Evropo. Mislinjske
proge niso obnavljali, zaradi !esar je staro in izrabljeno železnico »povozila« leta 1965
asfaltirana cesta. Ob opustitvi železnice zgolj tri leta kasneje in kasnejšemu slabšanju
vzdrževanosti cestnega omrežja je Mislinjska dolina postala miniaturna izdaja, kljub strateški
legi, dokaj izolirane Slovenije (Simoniti, 2013).
Obstoje!e cestno omrežje je sestavljeno iz 333,6 km javnih cest (podatki za leto 2011), med
katerimi državne ceste obsegajo 51,1 km, na njih pa se navezuje 282,5 km ob!inskih cest.
Gostota cestnega javnega omrežja znaša enako kot slovensko povpre!je – 1,9 km/km²
(Statisti!ni urad …, 2014).
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Slika 33: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta državnega cestnega omrežja

Vir: Mestna ob!ina …, 2014.
Slika 34: Slovenj Gradec – karta prometnih obremenitev na delovni dan (2013)

Vir: Prometna študija …, 2013, str. 41.
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S prometnega vidika je tako za ob!ino kot tudi za celotno Koroško najpomembnejša glavna
cesta G1-4 (Slika 33), ki poteka od Dravograda po Mislinjski dolini do Velenja in naprej do
avtocestnega priklju!ka Arja vas. Po prometnici, ki na obmo!ju Slovenj Gradca prevzame
vlogo vzhodne mestne obvoznice, je v letu 2013 vozilo do 14.000 vozil/dan (Slika 34).
Medtem ko s prepustnostjo ni težav, je za celoten odsek G1-4 zaradi preozkega profila in
nizkih potovalnih hitrosti vožnje raven usluge nesprejemljivo nizka (Prometna študija …,
2013).
Druga pomembnejša cesta R1-227 (Slika 33), ki obravnavano ob!ino povezuje z Ravnami na
Koroškem, v obmo!ju Slovenj Gradca prevzema vlogo tranzitne (vozila s smeri Raven) in
mestne ceste. Podatki iz leta 2013 kažejo na do 8.5000 vozil/dan (Slika 34), oziroma do 500
vozil/h (Prometna študija …, 2013).
Preostali državni cesti predstavljata regionalna cesta R3-696 (Slika 33), ki povezuje Slovenj
Gradec in Mislinjsko Dobravo, ter turisti!na cesta RT-932 (Slika 33), s povezavo med Slovenj
Gradcem in Pungartom (Prometna študija …, 2013).
Najbolj obremenjena prometnica v mestnem jedru je Irši!eva cesta, ki je zaradi pla!ljivega
tranzita skozi Glavni trg (od leta 1996) prevzela glavno vlogo povezovanja severnega in
južnega dela mesta. Ob njej locirana Splošna bolnišnica Slovenj Gradec pritegne precej
izvorno-ciljnega prometa, ki dnevno povzro!i do 4.500 vozil/dan (Slika 34) oziroma do 300
vozil/h (Prometna študija …, 2013).
Pove!ano obremenjenost cestnih prometnic lahko pripišemo tudi pove!ani stopnji
motorizacije mestne ob!ine Slovenj Gradec. Potem ko je v letu 2001 znašala 510 osebnih
avtomobilov na 1.000 prebivalcev oziroma 2,36 prebivalca na en osebni avtomobil, se je v
letu 2012 povzpela na 512 osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev oziroma 1,95 prebivalca
na en osebni avtomobil (Slovenija 1,93 prebivalca na en osebni avtomobil). Iz Slike 35 je med
leti 2001 in 2012 razvidna stalna (nekoliko hitrejša) rast skupnih motornih vozil (iz 8.370 v
letu 2001 na 11.619 vozil v letu 2012) in (nekoliko po!asnejša) rast osebnih avtomobilov (iz
7.185 avtomobilov v letu 2001 na 8.643 avtomobilov v letu 2012) v mestni ob!ini Slovenj
Gradec (Statisti!ni urad …, 2014).
Slika 35: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – število vozil (2001–2012)
Mestna ob ina Slovenj Gradec – število vozil (2001–2012)
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Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Na obremenjenost cest pomembno vpliva tudi izbira prometnega sredstva za potovanja na
delo in z njega, ki predstavlja znaten delež vseh dnevno opravljenih potovanj. Iz podatkov iz
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leta 2002 je razvidno, da si delovno aktivno prebivalstvo obravnavane ob!ine v veliki ve!ini
(preko 70 %) za prevoz na delo in z njega izbere osebni avtomobil (ali v prevladujo!i obliki
voznika ali v obliki sopotnika) (Slika 36). Preko 20 % izbere kolo ali peša!enje, delež delovno
aktivnega prebivalstva, ki na delo in z njega potuje z avtobusom je z manj kot 5 % zaradi
njegove nekonkuren!nosti izredno nizek (Statisti!ni urad…, 2014).
Slika 36: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – izbira prometnega sredstva delovno aktivnega
prebivalstva za potovanja na delo in z njega (2002)
Mestna ob ina Slovenj Gradec – izbira prometnega sredstva delovno aktivnega
prebivalstva za potovanja na delo in z njega (2002)
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Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
Obratna situacija se prikaže pri izbiri prometnega sredstva za potovanja v šolo in iz nje (Slika
37), kjer je bila izbira med razli!nimi možnostmi v letu 2002 nekoliko bolj enakomerno
porazdeljena. Najpogostejšo izbiro prometnega sredstva si z okoli 35 % delita avtomobil
(potovanja v obliki voznika in sopotnika skupaj) in kolo oziroma peša!enje. Za avtobus se
odlo!a okoli 25 % u!encev, dijakov in študentov, posamezniki izbirajo motorno kolo ali
drugo obliko transporta, za potovanje z vlakom (predvsem v Maribor) se jih odlo!a najmanj
(Statisti!ni urad …, 2014).
Slika 37: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – izbira prometnega sredstva prebivalcev za
potovanja v šolo in iz nje (2002)
Mestna ob ina Slovenj Gradec – izbira prometnega sredstva prebivalcev za
potovanja v šolo in iz nje (2002)
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Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
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Med leti 2000 in 2001 se je v mestni ob!ini Slovenj Gradec vzpostavil javni mestni potniški
promet, ki zaradi razli!nih vzrokov (tudi prekratkega poskusnega obdobja) ni izkazal želenega
u!inka, kar je povzro!ilo opustitev vseh aktivnosti v tej smeri. Danes v okviru javnega
potniškega prometa deluje primestni in medkrajevni linijski avtobusni promet
(znotrajob!inskega javnega prometa ni), ki je koriš!en predvsem s strani šolarjev. Delno se
avtobus kot prevozno sredstvo uporablja tudi za prevoz na delo, za druge namene pa je v
glavnem zaradi nekonkuren!nosti (daljši potovalni !as, nizka pogostnost vozil javnega
prometa in manjša udobnost) nezanimiv. Javni promet torej kljub želeni ve!ji rabi, ki bi bila v
skladu s politiko sonaravnega razvoja, izgublja potnike (Prometna študija …, 2013).
Otežena dostopnost do mestne ob!ine Slovenj Gradec (predvsem s smeri osrednje Slovenije) s
slabšo ponudbo javnega potniškega prometa pove!uje uporabo osebnih avtomobilov, kar se
kaže tudi v statistiki mirujo!ega prometa. V letu 2013 je bila ve!ina parkiriš! zasedena nad 75
%, povpre!na zasedenost je bila kar 81 % (Prometna študija …, 2013).
Kolesarski promet, kot okoljsko in zdravstveno ena najprimernejših oblik mobilnosti, ima v
obravnavani ob!ini danes dobro osnovo predvsem na ra!un vlaganj v urejanje kolesarske
infrastrukture v zadnjih letih s strani ob!ine (Prometna študija …, 2013). Dolžina javnih poti
za kolesarje se je v preteklih letih pove!ala na 12,4 km v letu 2011 (Statisti!ni urad …, 2014).
Pomembnega lokalnega pomena je tudi javno letališ!e Slovenj Gradec s prvimi za!etki
športnega letalstva že v letu 1937. Po pridobitvi 1.200 m dolge asfaltirane steze v letu 1979 je
letališ!e ponovno pridobilo na pomenu z ustanovitvijo podjetja Aerodrom Slovenj Gradec d.
o. o. leta 2002, ki se ukvarja z letališko in gostinsko dejavnostjo. Z razširitvijo ponudbe tudi
na poslovno letenje iz letališ! Ljubljana, Maribor in Gradec je sicer letališ!e pridobilo na
vlogi in pomembnosti, vendar njegovi glavni usmeritvi ostajata športno letenje in turizem
(Aerodrom Slovenj Gradec, 2014).
Na promet oziroma prometno infrastrukturo, ki pomembno vpliva tudi na razvoj (ali v
obravnavanem primeru stagnacijo ali celo nazadovanje) številnih drugih dejavnosti, se nanaša
tudi problem, ki ga kot temeljno razvojno vprašanje regije opredeljujejo tako vladni kot
lokalni oblastniki – vprašanje tretje razvojne osi. Za traso hitre ceste, ki bi naj potekala na
relaciji Dravograd–Slovenj Gradec–Velenje–priklju!ek na avtocesto Šentilj–Koper, ob
raznovrstnih študijah najprimernejše umestitve v prostor (tudi z ozirom na sonaravni in
prostorski razvoj) že vrsto let potekajo številne polemike.
POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Enega najve!jih (sonaravnih) razvojnih problemov mestne ob!ine Slovenj Gradec, ki
povzro!a negativne u!inke tudi na drugih ravneh razvoja, zagotovo predstavlja neurejena
prometna infrastruktura (prometna izoliranost obravnavane ob!ine) z ve!anjem motorizacije
in prevladujo!o uporabo osebnih avtomobilov.
V preteklosti so z vpeljavo pla!ljivega tranzita skozi Glavni trg mesta Slovenj Gradec in s
poskusom vzpostavitve javnega mestnega potniškega prometa že želeli omiliti negativne
posledice obremenjevanja s strani prometa. Vendar jim to do danes v ve!ji meri še ni uspelo,
saj je še vedno prisotna mo!no prevladujo!a navzo!nost osebnih avtomobilov nad javnim
potniškim prometom. To se ob ostalih mo!no zasedenih obmo!jih mirujo!ega prometa kaže
tudi v neskladju visokokakovostnega urbanega prostora Glavnega trga, ki je ambientalno
nezdružljiv z množico parkiranih avtomobilov, hkrati pa povzro!a konflikte med avtomobili
na eni ter pešci in kolesarji (kot okoljevarstveno najbolj sprejemljivih oblik mobilnosti) na
drugi strani. Ob ureditvi in pove!anju dolžine javnih poti za kolesarje se danes kot najve!ji
problem omenjene mobilnosti pojavlja nepovezanost kolesarske infrastrukture.
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Zaradi izrazite nekonkuren!nosti javnega potniškega prometa se vedno ve! ljudi odlo!a za
potovanja z osebnim avtomobilom, kjer ob upadu energetskih, komunalnih in industrijskih
emisij v ospredje prihaja onesnaževanje geografskega okolja z negativnimi vplivi prometa.
Poleg pove!evanja pozidanih površin zaradi parkirnih prostorov (in v manjši meri cest), ob
vsakodnevnih migracijah na delo in ostale dejavnosti (zaradi suburbanizacije in posledi!nega
lo!evanja mesta bivanja od mesta dela), promet mo!no obremenjuje geografsko okolje z
veliko porabo energije, emisijami in posledi!nim slabšanjem kakovosti zraka ter
pove!evanjem hrupa.
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5. STANJE GEOGRAFSKEGA OKOLJA
5.1. Stanje in trendi kakovosti sestavin okolja
5.1.1. Zrak
V mestni ob!ini Slovenj Gradec ni stalne avtomatske postaje, ki bi redno merila kakovost
zraka, vendar so v okviru ob!asnih meritev z ekološko-meteorološko postajo (ki deluje enako
in meri iste parametre kot stalne postaje v avtomatski merilni mreži) Agencije RS za okolje
(ARSO) stanje onesnaženosti zraka v Slovenj Gradcu ugotavljali v !asu od 19. 3. do 6. 5.
2009 (Slika 38). Izpostaviti je potrebno spomladanski !as meritev, saj je takrat onesnaženost
zraka z vsemi onesnaževali (razen ozona) ve!inoma nižja kot pozimi, ko je obremenjenost
ozra!ja v obravnavani ob!ini pove!ana tudi zaradi kotlinske lege in posledi!nih pogostih
inverzijskih stanj z (dolgotrajnimi) meglami in neprevetrenostjo (prepre!eno je mešanje zraka
in s tem razred!evanje emisij onesnaževal) (Meritve onesnaženosti, 2009).
Slika 38: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – za!asna ekološko-meteorološka postaja Agencije
RS za okolje

Avtorica: Zala Loparnik, 2009.
Meritve so bile izvajane na zahodnem robu ožjega mestnega obmo!ja, ob potoku Homšnica,
ki se ga po mednarodni klasifikaciji uvrš!a v primestno ozadje v stanovanjsko-trgovskem
okolju. Ob prisotnosti bližnjih onesnaževalcev, ki se nanašajo predvsem na individualna
kuriš!a, se najbližja prometna cesta nahaja v oddaljenosti 70 m, najve!ja industrijska objekta,
ki v zrak spuš!ata predvsem hlapne organske spojine (ki niso bile merjene), pa v oddaljenosti
od 600 m do 800 m (Meritve onesnaženosti, 2009).
Glavne vire emisij onesnaževal v obravnavani ob!ini predstavljajo industrija, promet, mestna
toplarna (»kotlarna«) in na podro!ju kmetijstva predvsem sporno hmeljarstvo, v hladnih
80

mesecih pa še manjše kotlovnice in individualna kuriš!a. Za slednje je v zadnjih letih zaradi
ekonomske krize in dviga cen fosilnih goriv zna!ilna pove!ana uporaba drv, premoga in
lesnih odpadkov, zaradi !esar so se pove!ale predvsem emisije delcev. Problem se pojavlja
predvsem v neuporabi sodobnih kurilnih naprav z majhnimi izpusti emisij, saj so še vedno
pogoste okoljsko manj primerne starejše naprave z manjšim izkoristkom. Medtem ko je za
zadnja leta zna!ilen trend zmanjševanja emisij iz industrijskih objektov kot posledica
vgrajevanja !istilnih naprav (in propada/ste!aja nekaterih ve!jih podjetij), se emisije
onesnaževal iz prometa kljub pove!anju uporabe novejših, okolju prijaznejših vozil, zaradi
naraš!anja motorizacije in pove!anih vsakodnevnih migracij (na ra!un suburbanizacije in
izgub delovnih mest v doma!i ob!ini, ki so botrovala iskanju zaposlitve v drugih ob!inah ter v
manjši meri tudi na ra!un porasta števila turistov) ne zmanjšujejo (Meritve onesnaženosti,
2009).
Splošno stanje zraka je v mestni ob!ini Slovenj Gradec glede na rezultate meritev v njenem
najbolj obremenjenem obmo!ju dobro, saj so bile koncentracije onesnaževal nižje v
primerjavi s tistimi, izmerjenimi na podobnih merilnih mestih. Meritve so podale naslednje
rezultate (Meritve onesnaženosti, 2009):
- koncentracije žveplovega dioksida (SO2) so ostale pod spodnjim ocenjevalnim pragom
za zaš!ito zdravja;
- koncentracije dušikovih oksidov (NO2) so bile najnižje med vsemi merilnimi mesti v
Sloveniji, najvišja koncentracija je dosegla le 44 % vrednosti spodnjega ocenjevalnega
praga za zaš!ito zdravja (najvišje koncentracije kažejo na vpliv prometa);
- koncentracija skupnih dušikovih oksidov (NOx), ki je aktualna na podeželskih
merilnih mestih za zaš!ito vegetacije, je bila najnižja v Sloveniji;
- najvišja izmerjena koncentracija ogljikovega monoksida (CO) je dosegla le 18 %
vrednosti spodnjega ocenjevalnega praga za zaš!ito zdravja (najvišje koncentracije
kažejo na vpliv prometa);
- koncentracije ozona (O3) so bile na ravni ostalih merilnih mest, ki niso pod
neposrednim vplivom prometa (emisije predhodnikov ozona iz prometa zaradi
kemijskih reakcij povzro!ajo manjše koncentracije ozona);
- koncentracije trdnih delcev v velikosti 10 mikrogramov (PM10) (vpliv prometa) so bile
ob neupoštevanju korekcijskega faktorja med najnižjimi v Sloveniji. Obdobje meritev
je bilo prekratko za dosego prikaza dejanskega stanja glede kakovosti zraka, vendar se
sklepa, da so koncentracije delcev PM10 blizu mejnih vrednosti, torej ugodnejše kot na
prometnih in bolj urbanih merilnih mestih.
Preglednica 11: Upravna enota Slovenj Gradec – emisije glede na izvor (2006)
Vrsta emisij
Skupaj
Mala
Promet
Industrijski Industrijske
kuriš!a
procesi
kotlovnice
54,1
23,8
2,7
0,2
27,4
Emisije SO2
(t)
100
44,0
5,0
0,4
50,6
Emisije SO2
(%)
318,0
37,4
279,3
/
1,3
Emisije NOx
(t)
100
11,8
87,8
/
0,4
Emisije NOx
(%)
Vir podatkov: Ocena onesnaženosti …, 2010.
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V upravni enoti Slovenj Gradec (zavzema mestno ob!ino Slovenj Gradec (61 % skupne
površine, z ve!ino indsutrije) in ob!ino Mislinja) se je v letu 2006 v ozra!je spustilo 371 ton
emisij nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (NMVOC), 318 ton emisij skupnih dušikovih
oksidov (NOx), 77 ton emisij delcev PM10, 54,1 ton emisij žveplovega dioksida (SO2) in 0,04
tone emisij svinca (Pb). Najve!ja proizvajalca emisij žveplovega dioksida (SO2) sta z 51 %
(27,6 ton) industrija (Preglednica 11) in s 44 % (23,8 ton) mala kuriš!a, na promet odpade
zgolj 5 % (2,7 ton). Ve!ino emisij skupnih dušikovih oksidov (NOx) s 87,8 % (279,3 ton) v
ozra!je spusti promet, z 11,8 % (37,4 ton) sledijo mala kuriš!a, najmanjši odstotek – zgolj 0,4
% (1,3 ton) – odpade na industrijske kotlovnice (Ocena onesnaženosti …, 2010).
Zrak na obmo!ju mestne ob!ine Slovenj Gradec je glede na pretekle meritve manj
obremenjen (vrednosti emisij v ve!ini primerov dosegajo koncentracije pod spodnjim
ocenjevalnim pragom za zaš!ito zdravja), vendar je potrebno izpostaviti, da so bile meritve
izvedene v prekratkem in spomladanskem obdobju, zaradi !esar niso reprezentativne. Ob
pogostih (dlje !asa trajajo!ih) inverzijskih vremenskih stanjih in zna!ilni neprevetrenosti, ki
sta posledici kotlinskega reliefa, je zrak (predvsem v zimskih mesecih) na obmo!ju najbolj
skoncentrirane poselitve in spremljajo!ih dejavnosti (glavni viri pritiskov) – na kotlinskem
dnu – najbolj obremenjen, zaradi !esar se zmanjšajo njegove nevtralizacijske in
regeneracijske sposobnosti in mo!no pove!a ob!utljivost.
5.1.2. Vodni viri
Stalno prisotnega monitoringa kakovosti površinskih in podzemnih voda v mestni ob!ini
Slovenj Gradec ni, vendar se da okvirno sliko stanja le-teh pridobiti iz bližnjih merilnih mest
v sosednjih ob!inah.
Stanje površinsko teko!ih voda, monitoring katerega poteka na glavni vodni žili na reki
Mislinji (od katere pore!je zavzema celotno obmo!je obravnavane ob!ine), na merilni postaji
Otiški Vrh, v sosednji ob!ini Dravograd, je v zadnjih 20 letih kazalo na trend izboljšanja
kakovosti površinskih vodotokov. Po ocenah kakovosti na podlagi fizikalnih, kemijskih in
bioloških analiz je v letih 1995 in 1996 omenjena reka spadala v 3. razred kakovosti. Stanje se
je za!elo izboljševati že v letu 1997, ko je Mislinja pri Otiškem Vrhu prestopila v (2)-3
kakovostni razred, kjer je ostala do leta 2001, saj je v letih 2002 in 2003 prešla v 2-3
kakovostni razred oziroma je bila uvrš!ena v razred z dobrim kemijskim stanjem (nobena
letna povpre!na vrednost parametrov ni ve!ja od dolo!enih mejnih vrednosti, hkrati !asovna
vrsta letnih povpre!nih vrednosti ne kaže trenda naraš!anja). Onesnaženost se je s prestopom
v 2. kakovostni razred v letu 2004 (dobro kemijsko stanje) še zmanjšala. Ob spremembi
kakovostnih razredov je vse do danes Mislinja ohranila dobro kemijsko stanje. V letu 2008 so
meritve, ki so jih izvajali na reki Mislinji v mestni ob!ini Slovenj Gradec na merilnem mestu
Mala vas (ob Šmartnem pri Slovenj Gradcu) pokazale dobro kemijsko in dobro ekološko
stanje. Kakovost vodotoka Mislinje skozi mestno ob!ino Slovenj Gradec, pa se je po letu
2009 še izboljšala na ra!un izgradnje sekundarne !istilne naprave Dovže z zmogljivostjo
2.700 populacijskih enot (PE), tik pred vstopom reke na ozemlje obravnavane ob!ine.
Medtem ko je reka v Otiškem Vrhu v letu 2008 še kazala na zmerno ekološko stanje, se je v
letu 2011 tudi to izboljšalo, saj je vodotok glede na posebna onesnaževala izkazoval dobro
ekološko stanje. V letu 2012 so meritve vzor!nega mesta Mala vas pokazale na zelo dobro
stanje bioloških elementov kakovosti in dobro stanje kemijskih in fizikalno-kemijskih
elementov kakovosti. Omenjeni podatki na najve!jem vodotoku obravnavane ob!ine, reki
Mislinji, torej izkazujejo trend izboljševanja kakovosti oziroma zmanjševanja onesnaženja
(Vode, 2014).
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Onesnaženost reke Mislinje na izstopu iz ob!ine na njenem severnem delu v naselju Pame!e
se je po letu 2006 še dodatno zmanjšala na ra!un izgradnje centralne !istilne naprave.
Sekundarna !istilna naprava, z zmogljivostjo 20.300 populacijskih enot (PE), o!iš!eno vodo
odvaja v reko Mislinjo v sosednji ob!ini Dravograd. Koli!ina odpadne vode (danes je ve!ina
odpadnih voda mesta in strnjenih naselij mestne ob!ine po javnem kanalizacijskem sistemu
odvedenih do !istilne naprave), ki jo letno pre!istijo v !istilni napravi se z leti ve!a in je v letu
2011 znašala 1.943,8 m3 (Varstvo okolja, 2014).
Odpadne vode iz naselij, kamor javni kanalizacijski sistem v letu 2011 še ni bil speljan (42,7
% stanovanj), so se zbirale v greznicah, ki jih redno praznijo in vsebino o!istijo v omenjeni
!istilni napravi. Problem onesnaževanja površinskih voda s komunalnimi odpadnimi vodami
iz naselij je danes torej v veliki ve!ini kljub razpršeni poselitvi izven kotlinskega dna (kar je
neugodno z vidika komunalnega urejanja) rešen. Podobno je z industrijskimi in storitvenimi
dejavnostmi, saj so podjetja (npr. Lesna vrata) in ustanove (npr. Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec) imele pove!ini ves iztok izpeljan v kanalizacijo, ki se zaklju!i z omenjeno !istilno
napravo. Ve!ji problem je do njegovega zaprtja v za!etku leta 2013 predstavljalo odlagališ!e
nenevarnih komunalnih odpadkov v Mislinjski Dobravi, kjer je bil del iztoka odpadnih voda
speljan neposredno v okolje, v Grajski potok (doma!ini temu potoku pravijo tudi Smetišnica),
ki se v Podgorju izlije v Jenino, ta pa takoj za tem v Suhodolnico (zaradi odsotnosti merilnega
mesta na Suhodolnici, ni podatkov o njeni onesnaženosti) (Varstvo okolja, 2014). Po zaprtju
na osnovi Odlo!be inšpekcijskih služb zaradi negativnih okoljskih vplivov, danes (pre)po!asi
poteka sanacija obmo!ja, s !imer želijo vsaj delno razbremeniti okoliško obmo!je.
Kmetijstvo s hmeljarstvom (ob razmeroma skromnem obsegu delovanja, ki je posledica
pomanjkanja ravnega, za kmetijsko dejavnost primernega reliefa) z uporabo zaš!itnih sredstev
za varstvo rastlin in !asovno ali koli!insko neustreznim gnojenjem bolj kot površinsko teko!e
vode obremenjuje podtalnico. Pritiski se vršijo predvsem na lokalnih, manj izdatnih aluvialnih
vodonosnikih medzrnske in razpoklinske poroznosti na dnu kotline, kjer zaradi nizke globine
do gladine talne vode hitreje pride do onesnaženja. Ob odsotnosti merilnih mest za kakovost
podzemne vode je v pomo! merilno mesto Rudnik, Kotlje, tik za zahodno mejo slovenjgraške
ob!ine. Z vidika pitne vode najpomembnejše vodno telo v kraškem in razpoklinskem
vodonosniku apnencev in dolomitov (zaradi zakraselosti z vidika obremenitev podtalnice
ranljivo pogorje Uršlje gore) je visoko izdatno. Obširno obmo!je (preko 20 km² površine),
uvrš!eno v 2., 3. in 4. varstveni režim varovanja vodnih virov na nivoju ob!ine, je v letu 2012
doseglo ustrezne vrednosti oziroma dobro kemijsko stanje (Varstvo okolja, 2014).
Glavni potencialni onesnaževalci voda so danes z izgradnjo !istilnih naprav v mo!no
zmanjšani meri gospodinjstva z (neurejeno) odpadno vodo in greznicami ter industrija
predvsem z vidika morebitnih nesre!. Pomemben onesnaževalec teko!ih in podzemnih voda
predstavljajo odcedne padavinske vode s pozidanih površin in prometne infrastrukture ter
kmetijstvo in hmeljarstvo, ki najbolj pritiskata na podzemno vodo.
Obremenjevanje s pritiski najbolj negativno vpliva na z vidika onesnaženja ranljivo obmo!je
podzemnih voda na dnu kotline (sicer manjše koli!ine podzemne vode so bolj ob!utljive
predvsem zaradi nizke globine do gladine talne vode) in na zakraselem obmo!ju Uršlje gore
(ob!insko najpomembnejše, velike koli!ine talne vode imajo pove!ano ob!utljivost zaradi
dobro prepustnih krovnih plasti). Hkrati je predvsem v poletnih mesecih, ko so vodotoki
zaradi nizkih preto!nih zmogljivosti že tako bolj ranljivi, obremenjenost površinsko teko!ih
voda še dodatno pove!ana.
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5.1.3. Prsti
Glavna zna!ilnosti prsti v mestni ob!ini Slovenj Gradec je njihovo menjavanje na razmeroma
kratke razdalje. Kmetijsko najbolj ugodne prsti, ki se na manjšem obmo!ju uravnanega reliefa
nahajajo v pasovih, so zaradi koncentracije poselitve s pozidanimi površinami in prometno
infrastrukturo ter pripadajo!imi dejavnostmi tudi najbolj obremenjene z onesnaževali. Na
njihovo zmanjšanje kakovosti vplivajo predvsem intenzivno kmetijstvo s hmeljarstvom (z
uporabo razli!nih fitofarmacevtskih sredstev in gnojenjem), promet ob ve!jih in posledi!no
bolj obremenjenih prometnicah in križiš!ih, lokalno pove!ani izpusti onesnaževal (industrijski
in energetski objekti, odlagališ!e odpadkov, gospodinjstva…) ter neurejeni izpusti odpadne
vode.
V obravnavani ob!ini sta bili v okviru raziskave onesnaženosti tal Slovenije opravljeni dve
vzor!enji. Prvo vzor!enje je bilo v letu 2001 izvedeno na ravninskem travniku (antropogeno
spremenjenih) distri!nih rjavih prsteh, tik ob severnem delu vzletno-pristajalne steze
športnega letališ!a v Mislinjski Dobravi. Podatki so pokazali, da so bile vse merjene nevarne
anorganske snovi pod mejno vrednostjo, medtem ko so bile vrednosti nevarnih organskih
snovi pod mejo dolo!ljivosti, ve!ina celo pod mejo detekcije. Kakovost prsti je torej ustrezna,
kar je še posebej pozitivno z vidika pove!anega obremenjevanja s strani onesnaževal
(predvsem težkih kovin) športnega letališ!a (Varstvo okolja, 2014).
Drugo vzor!enje je bilo opravljeno v bližini naselja Podgora, na zahodu ob!ine, tik ob meji z
ob!ino Ravne na Koroškem. Vzorec je bil vzet iz izmenjujo!ih evtri!nih rjavih prsti in rjavih
pokarbonatnih prsti, ki so poraš!ena s travnikom, ki se uporablja kot pašnik (v preteklosti tudi
kot njiva) in kjer so potencialni viri onesnaževanja še promet in zasebna kuriš!a. Rezultati so
pokazali, da so vse vsebnosti nevarnih anorganskih snovi pod mejnimi vrednostmi, podobno
kot pri prejšnjem vzorcu, pa so tudi tu vrednosti nevarnih organskih snovi pod mejnimi
vrednostmi detekcije uporabljenih metod (Varstvo okolja, 2014).
Poleg omenjenih sta v okviru vzor!enj v prihodnosti na!rtovani še vzor!enji v bližini naselja
Raduše in v naselju Pame!e, na skrajnem severnem delu, ob meji z ob!ino Dravograd
(Varstvo okolja, 2014).
Rezultati opravljenih analiz so z vidika ohranjanja naravnih virov sicer pozitivni, vendar še
zdale! ne reprezentativni za posploševanje kakovosti prsti na obmo!ju celotne ob!ine. Pritiski
so se na obmo!ju poselitve (na hribovitih predelih se zaradi manjše poselitve in s tem
povezanih obremenitev predvideva boljša kakovost prsti) v zadnjih letih z nekaterimi
premišljenimi ukrepi podjetij zmanjšali predvsem na ra!un industrije. Medtem najve!je
pritiske na prsti še vedno izvajata kmetijstvo z uporabo vedno mo!nejših, za geografsko
okolje škodljivejših preparatov (ploskovna lokalna onesnaženja) in promet z naraš!ajo!o
motorizacijo in pove!animi dnevnimi migracijami na najbolj obremenjenih prometnicah
(onesnaženje prsti se pojavlja v pasovih vzdolž cest).
Ob zmanjšanju razli!nih onesnaževal, so se prsti kot naraven vir, zmožne v krajšem ali
daljšem !asovnem obdobju obnoviti, kar pa ne velja za širjenje poselitve in s tem širjenja
razli!nih gradbenih posegov in prometne infrastrukture, ki povzro!ajo nepovratno uni!enje
prsti. Izkazano antropogeno delovanje s širjenem pozidav na kmetijsko najbolj ugodne prsti,
ki so ob sonaravni rabi izrednega pomena za pove!anje lokalne oskrbe s hrano, še posebej ob
tako omejenih fizi!nogeografskih pogojih, kaže, da se premalo zavedamo pomena in
vrednosti pomembnega naravnega vira – prsti.
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5.2. Pritiski na okolje
5.2.1. Hrup
Hrup postaja vedno pomembnejši dejavnik zmanjševanja kvalitete bivalnega okolja, saj že z
nižjimi ravnmi vpliva na slabše po!utje ljudi, kar pogosto privede do razli!nih obolenj
(utrujenost, nervoze, negativen vpliv na kardiovaskularen sistem …) (Plut, 2007).
Hrupna obremenjenost mestne ob!ine Slovenj Gradec je zaradi številnih razli!nih virov, ki se
med seboj razlikujejo po obsegu, intenzivnosti in pogostosti proizvedenega hrupa, zelo
raznolika. Številni to!kovni viri (proizvodni obrati, cerkve, gostinski lokali, kamnolom …) so
mikrolokacijsko pogojeni, zaradi !esar ni mogo!e posploševanje na širše geografsko okolje
(Plut, 2007).
Glavna vira hrupa predstavljata izvajanje dejavnosti v industrijskih obratih in cestni promet.
Hrupnost z vidika prometa se ve!a na ra!un motorizacije in pove!ane uporabe osebnih
avtomobilov zaradi zna!ilnega širjenja suburbanizacije in s tem oddaljevanja mesta bivanja od
mesta dela in dejavnosti. Posledi!no se ve!a obremenjenost prometnic, med katerimi z do
14.000 vozili na delovni dan izstopa državna cesta G1-4, ki prevzema vlogo mestne
obvoznice. Najbolj obremenjena mestna cesta (s hrupom vpliva na stanovanjska obmo!ja), ki
opravlja tudi funkcijo tranzitne ceste, je z do 8.500 vozili na delovni dan obremenjena Celjska
cesta (Prometna študija …, 2013). Glede na sedanje trende pove!evanja prometa in
na!rtovane izgradnje 3. razvojne osi, ki bo s seboj prinesla še dodatno obremenjenost s
prometom, se bo kljub uvajanju manj hrupnih motorjev na vozilih pove!ala tudi
obremenjenost s hrupom.
Ob omenjenem prometu se predvsem prebivalci v bližnjih naseljih športnega letališ!a Slovenj
Gradec (ki je v zadnjih letih razširilo dejavnosti in pove!alo število letov), pritožujejo nad
mo!nim hrupom, še posebej med vzletanjem in pristajanjem letal.
Hrupnost industrije se je v preteklih letih na ra!un propada številnih ve!jih podjetij zmanjšala.
Ob posameznih industrijskih objektih pa je intenzivnost hrupa pove!ana predvsem na
razli!nih lokacijah poslovnih (industrijskih) con v obravnavani ob!ini.
V bližnji preteklosti je civilna iniciativa opozarjala na pove!an hrup, ki se je nanašal na
odlagališ!e nenevarnih odpadkov v Mislinjski Dobravi, ki pa je od leta 2013 zaprto (Prislan,
2012).
V grobem bi torej na podlagi virov hrupa obmo!ja v obravnavani ob!ini bilo mogo!e razdeliti
na:
- hrupno obremenjena obmo!ja: širše obmo!je mesta zaradi nadpovpre!nega prometa,
gostote storitvenih dejavnosti in industrijskih objektov ter poslovnih con, obmo!ja
vzdolž najbolj obremenjenih prometnic (s hrupom so najbolj obremenjeni stanovanjski
objekti) ter ve!ja ali manjša obmo!ja ob to!kovnih virih hrupa;
- obmo!ja, kjer hrup ne predstavlja pomembnejšega problema: naselja z redkejšo
gostoto poselitve, ki ne ležijo v bližini obremenjenih prometnic in obsežna
neposeljena obmo!ja.
5.2.2. Odpadne vode
Na podro!ju odvajanja in !iš!enja komunalne odpadne vode je v zadnjih letih najve!jo
pridobitev predstavljala !istilna naprava v Pame!ah s pripadajo!im kanalizacijskim omrežjem
(Poslovni na!rt …, 2013). Ve!ina odpadnih vod mesta in strnjenih naselij mestne ob!ine
Slovenj Gradec (odpadne vode stanovanjskih kompleksov, industrije in ostalih dejavnosti) je
odvedenih po javnem kanalizacijskem sistemu do Centralne !istilne naprave (C N) Slovenj
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Gradec v Podjetniški coni Pame!e ob meji z ob!ino Dravograd. Klasi!na sekundarna !istilna
naprava z mehansko in biološko stopnjo !iš!enja je projektirana za skupno obremenitev
20.300 populacijskih enot (PE) in 97 % u!inek !iš!enja. Koli!ina pre!iš!ene odpadne vode
naraš!a in je leta 2012 znašala 1.943,8 m3, dejanska obremenitev pa je s 23.351 PE presegla
predvideno zmogljivost. V istem letu je u!inek !iš!enja po kemijski potrebi po kisiku (KPK –
parameter, ki pove koli!ino kisika, potrebno za kemijsko oksidacijo organskega onesnaženja v
odpadni vodi) znašal 89,4 %, u!inek !iš!enja po fosforju 50 % in u!inek !iš!enja po dušiku
46,6 %. Po zaklju!enem procesu je o!iš!ena voda odvedena v reko Mislinjo (Ra!nik, 2013a;
Varstvo okolja, 2014).
V skupni koli!ini odvedene odpadne vode v kanalizaciji in na !istilni napravi koli!ina
meteorne vode (padavinska voda s streh in ostalih prispevnih obmo!ij) predstavlja 55,1 %,
tuja meteorna voda (drenaže, vdor podtalnice …) predstavlja 23,3 %, zgolj 21,5 % pa
predstavlja komunalna odpadna voda (Poslovni na!rt …, 2013). Koli!ina zbrane odpadne
vode na prebivalca je bila že v letu 2009 z zgolj 25 m3 ena nižjih v Sloveniji (Ljubljana 60
m3/preb., Slovenija 31 m3/preb.), od takrat pa se je koli!ina porabljene vode v obravnavani
ob!ini še zmanjševala, s !imer je povezano tudi znižanje koli!in odpadne vode na prebivalca
(Statisti!ni urad …, 2014).
Od skupnega kanalizacijskega omrežja z dolžino 116 km (40,6 % je speljanega v naselju
Slovenj Gradec), ve!ino, 61,9 km predstavlja fekalna kanalizacija, 35,9 km mešana
kanalizacija, 18,2 km pa odpade na meteorno kanalizacijo (Operativni program …, 2013).
Mešan sistem je zna!ilen za starejše kanalizacijsko omrežje v samem mestu Slovenj Gradec,
medtem ko je vsa ostala kanalizacija, ki se je gradila vzporedno z izgradnjo centralnih
!istilnih naprav, lo!ena (Poslovni na!rt …, 2013).
Javna kanalizacija je bila v letu 2011 speljana do 3.451 stanovanj, kar je predstavljalo 57,3 %
vseh stanovanj. Razmeroma slaba pokritost ob!ine s kanalizacijskim sistemom je posledica
razpršene poselitve in iz tega izhajajo!ih velikih finan!nih vložkov za izgradnjo novih
odcepov kanalizacije (Statisti!ni urad …, 2014). Kot je razvidno iz Slike 39, naselja Brda,
Graška Gora, Raduše, Sele, Spodnji Razbor, Šmiklavž, Vodriž, Vrhe in Zgornji Razbor
nimajo speljanega kanalizacijskega omrežja. Na teh obmo!jih se odplake zbirajo v greznicah,
ki jih redno praznijo in vsebino o!istijo v !istilni napravi (Ra!nik, 2013a).
Problem predstavlja odsotnost kanalizacijskega sistema, na sicer zelo redko poseljenem
obširnem obmo!ju (skoraj celotni Zgornji Razbor in zahodni deli naselij Sele, Stari trg,
Raduše, Podgorje in Spodnji Razbor), ki je zaradi velike izdatnosti vodonosnika in prepustnih
krovnih zakraselih kamnin uvrš!eno v razli!ne varstvene režime varovanja vodnih virov na
nivoju ob!ine. Potencialno nevarnost onesnaženja ranljivih talnih vodnih virov predstavljajo
predvsem greznice manjših naselij in samotnih kmetij.
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Slika 39: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – karta naselij in aglomeracij z obstoje!o
kanalizacijo

Vir: Operativni program …, 2013, str. 33.
5.2.3. Komunalni odpadki
Odlagališ!e nenevarnih komunalnih odpadkov v Mislinjski Dobravi (6,5 km južno od mesta
Slovenj Gradec), kamor so se odpadki mestne ob!ine Slovenj Gradec in ob!ine Mislinja
odlagali vse od leta 1981, je zaradi negativnih okoljskih vplivov (del iztoka odpadnih voda je
bil speljan neposredno v okolje, v Grajski potok) na osnovi Odlo!be inšpekcijskih služb
zaprto od marca 2013 (Ra!nik, 2013b). Še pred zaprtjem omenjenega odlagališ!a, je konec
leta 2011 12 ob!in Koroške regije ustanovilo Koroški center za ravnanje z odpadki
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(KOCEROD) z namenom opravljanja nalog javne službe predelave komunalnih odpadkov iz
gospodinjstev in odlaganja preostanka. Potrebna komunalna infrastruktura se je gradila na
dveh lokacijah. V Mislinjski Dobravi so bili zgrajeni objekti predelave (sortirnica kapacitete
5.000 ton, MBO (mehansko biološka obdelava) za preostanek odpadkov kapacitete 20.000
ton, kompostarna kapacitete 3.000 ton in demontaža za kosovne odpadke kapacitete 3.000
ton), kjer dnevno predelujejo 34–40 ton odpadkov iz gospodinjstev, na lokaciji Zmes v
Prevaljah, pa se je gradilo še danes nedelujo!e odlagališ!e za odlaganje preostanka po
obdelavi (Kocerod, 2014).
Dosedanje ravnanje s komunalnimi odpadki je bilo tudi mestni ob!ini Slovenj Gradec,
podobno kot drugod po Sloveniji, do pred kratkim neustrezno. Zaradi ve! kot 90 % vseh
gospodinjskih odpadkov, ki so bili odloženi na odlagališ!a, se je KOCEROD odlo!il za
spremenjen režim ravnanja z odpadki v samem izvoru – gospodinjstvih (Prislan, 2012).
Edinstven na!in zbiranja odpadkov na suhe (o!iš!ene odpadke, primerne za predelavo, razen
stekla), mokre (ostanki komunalnih odpadkov) in biološko razgradljive odpadke (odpadke
primerne za kompostiranje), je v letu 2013 prinesel napredek pri lo!evanju odpadkov
predvsem pri enostanovanjskih hišah. Ob kontroli suhih odpadkov v poletnih mesecih 2013 je
bilo pri posameznih gospodinjstvih ustrezno lo!enih 68 %, neustrezno lo!enih pa 32 %
odpadkov. Nekatera naselja so dosegala kar 88 % ustrezno lo!evanje, delež neustrezno
lo!enih suhih odpadkov v ve!stanovanjskih objektih pa je skoraj enak 100 %, kar pomeni, da
se odpadki tam prakti!no ne lo!ujejo (Markovi!, 2013).
V mestni ob!ini Slovenj Gradec je koli!ina zbranih komunalnih odpadkov naraš!ala do leta
2005, ko je dosegla najve!jo koli!ino 6.931 ton, kar je predstavljalo 0,9 % vseh slovenskih
komunalnih odpadkov. V istem letu so zbrani komunalni odpadki na prebivalca (Slika 40)
edinkrat presegli mejo 400 kg (407,3 kg/prebivalca). Razvidno je tudi, da je to eno redkih let,
kjer je bila v obravnavani ob!ini zbrana ve!ja koli!ina odpadkov na prebivalca kot v
Sloveniji. Ob naraš!anjih in padcih v naslednjih letih najbolj izstopa mo!no zmanjšanje
zbranih komunalnih odpadkov v letu 2012. V enem letu je koli!ina padla iz 6.191 ton na
3.707 ton, torej za 40 %. V letu 2012 je tako koli!ina zbranih komunalnih odpadkov
predstavljala zgolj še 0,6 % vseh slovenskih komunalnih odpadkov. Obravnavana ob!ina je v
istem letu zbrala za 106,4 kg manj komunalnih odpadkov na prebivalca kot Slovenija
(Statisti!ni urad …, 2014).
Slika 40: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – primerjava zbranih komunalnih odpadkov
(kg/prebivalca) s Slovenijo (2002–2012)
Mestna ob ina Slovenj Gradec – primerjava zbranih komunalnih odpadkov
(kg/prebivalca) s Slovenijo (2002–2012)
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Vir podatkov: Statisti!ni urad …, 2014.
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V letu 2012 je bilo v obravnavani ob!ini odloženih 65,6 % vseh zbranih komunalnih
odpadkov, ob ustreznem lo!evanju odpadkov pa bi na odlagališ!u kon!ala le manj kot tretjina
(21 %) vseh odpadkov iz gospodinjstev. Iz celotne koli!ine odpadkov bi bilo že predhodno
izlo!enih 36 %, 32 % bi jih bilo predelanih v frakcijo za gorivo, 11 % pa v kompost (Prislan,
2012).
Ob spodbujanju kompostiranja bioloških odpadkov enostanovanjskih hiš in rednega odvoza
komunalnih odpadkov, Komunala Slovenj Gradec, d. o. o., vsako leto v spomladanskem !asu
organizira akcijo zbiranja kosovnih odpadkov (Komunala Slovenj Gradec, 2014).
Po registru divjih odlagališ!, s 3 neo!iš!enimi divjimi odlagališ!i odpadkov (O!istimo
Slovenijo v letu 2012), le-ta v obravnavani ob!ini naj ne bi predstavljala ve!jih težav
(Register divjih odlagališ!, 2014).
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6. GEOGRAFSKE SMERNICE SONARAVNEGA RAZVOJA OB INE
6.1. Geografske smernice sonaravnega razvoja v ob!inskih dokumentih, strategijah in na!rtih
Izvajanje sonaravnega razvoja, ki ima pozitivne okoljske u!inke na globalni ravni, je potrebno
udejanjati na vseh ravneh, vklju!no z regionalnim in lokalnim nivojem. Za njegovo izvedbo
na razli!nih podro!jih in obmo!jih so potrebni razli!ni dokumenti v obliki strategij,
programov in na!rtov, ki skrbijo za usmerjanje prihodnjega razvoja v okviru sonaravnosti in
trajnosti. Obstoje!i plani (ki jih je bilo mogo!e pridobiti) so oblikovani za razli!ne prostorske
enote (mesto, ob!ina, razvojna regija in širše obmo!je), razli!na ožja in širša družbena
podro!ja ter v in za razli!no !asovno obdobje. Posledi!no nekateri dokumenti vsebujejo
na!rtovan razvoj v smeri doseganja ve!ih ciljev/smernic sonaravnosti in trajnosti, drugi so
zasnovani v ožjem smislu.
Preglednica 12: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – vrednotenje strategij, na!rtov in programov
z vidika na!el sonaravnega razvoja
STRATEGIJE, NA RTI,
PROGRAMI ipd.
1
2
3
4
5
6
7
NARAVNI VIRI
Pove!anje biološke raznovrstnosti
+
+
+
+
Pove!anje biomase
Nadomeš!anje namesto iz!rpavanja zalog talne vode
+
+
+
in rodovitne prsti
Pove!anje rabe obnovljivih virov in nadomeš!anje
+
+
+
+
neobnovljivih virov
RABA ZEMLJIŠ A IN PROMETA
Zmanjšanje potreb po prevozu
+
Pove!anje deleža potovanj s sredstvi javnega
+
+
prometa
Minimiziranje porabe goriv v javnem tovornem
+
+
prometu
Pove!anje samooskrbe pri prehrani, dobrinah in
+
+
+
+
oskrbi
Zgoš!en razvoj, oskrbovan zlasti z javnim prevozom
ENERGIJA
Zmanjšanje potrošnje fosilnih goriv
+
+
+
Pove!anje proizvodnje iz obnovljivih virov
+
+
+
+
Zmanjšanje energetskih izgub, pove!anje rabe
+
+
+
lokalnih energetskih virov
Energetsko u!inkovitejše oblike in na!rti gradenj
+
+
ONESNAŽENJE IN ODPADKI
Zmanjšanje emisij onesnaževalcev
+
+
Izboljšanje kvalitete zraka, vode in prsti
+
+
+
+
+
+
+
Zmanjšanje skupnega toka odpadkov
+
+
+
Pove!anje uporabe »zaprtega kroga« procesov
Pove!anje rabe odpadnih snovi preko reciklaže
+
+
+
Vir podatkov: Plut, 2007.
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Strategije in programi, izdelani za obmo!je mesta, mestne ob!ine Slovenj Gradec ali za ve!
ob!in:
1. Prometna študija mesta Slovenj Gradec
2. Strategija razvoja turizma Mestne ob!ine Slovenj Gradec za obdobje 2011–2015
3. Gozdnogospodarski na!rt gozdnogospodarske enote Plešivec 2007–2016 in
Gozdnogospodarski na!rt gozdnogospodarske enote Pohorje 2006–2015
4. Operativni program odvajanja in !iš!enja komunalne odpadne in padavinske vode v
Mestni ob!ini Slovenj Gradec za obdobje 2013–2017
5. Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007–2013
6. Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške
7. Lokalna razvojna strategija obmo!ja LAS MDD 2007–2014
Pregled omenjenih strategij, na!rtov in programov (Preglednica 12) je na prvi pogled pokazal
razmeroma veliko usmerjenost razvoja mestne ob!ine Slovenj Gradec v smeri doseganja
ciljev sonaravnosti in trajnosti. Razlike med upoštevanjem sonaravnih smernic med
posameznimi plani so se izkazale predvsem v velikosti obravnavanih prostorskih enot in
obsegu družbenega podro!ja. Programi, zasnovani za širša obmo!ja (ve! ob!in), ki so pogosto
opredeljeni za širša podro!ja na!rtovanja, so v osnovi bolj »sonaravni«. V najve!jem številu
za!rtanih smernic sonaravnega razvoja (najbolj trajnostno sonaravno zasnovana) izstopata
Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške in Regionalni razvojni program za
Koroško razvojno regijo 2007–2013. Za doseganje zgolj enega izmed številnih ciljev
sonaravnega razvoja sta se opredelila Strategija razvoja turizma Mestne ob!ine Slovenj
Gradec za obdobje 2011–2015 in Operativni program odvajanja in !iš!enja komunalne
odpadne in padavinske vode v Mestni ob!ini Slovenj Gradec za obdobje 2013–2017.
Iz analize je razvidno, da so razli!na podro!ja okoljske sonaravnosti v obravnavanih
programih razmeroma enakomerno zastopana, vendar izstopa podro!je onesnaženja in
odpadkov, predvsem kurativnega ukrepa izboljševanja kvalitete zraka, vode in prsti, za
dosego katerega so se opredelili vsi programi. Hkrati pa je v okviru istega podro!ja opazen
lokalno pomemben cilj pove!evanja uporabe »zaprtega kroga« procesov, za dosego katerega
se ni odlo!il noben izmed obravnavanih dokumentov. Posebej zaskrbljujo!e in z vidika
velikih negativnih pritiskov na geografsko okolje je nesprejemljivo zanemarjanje pomembne
sonaravne smernice zgoš!enega razvoja, oskrbovanega zlasti z javnim prevozom. Ravno
slabo prometno omrežje in prevlada avtomobilskega prometa sta vzrok pove!anega
onesnaževanja in zaradi prometne izoliranosti ovira za potencialne finan!ne vlagatelje v
(sonaravni) razvoj obravnavane ob!ine. Podobno nezadovoljivo je tudi usmerjanje k
zmanjševanju potreb po prevozu, za katerega se je z namenom pove!evanja delovnih mest, ki
jih je možno opravljati od doma, odlo!ila le Regionalna zasnova prostorskega razvoja
Koroške. Zelo »nesonaravno« zasnovana je Strategija razvoja turizma Mestne ob!ine Slovenj
Gradec za obdobje 2011–2015, za katero bi glede na novejši datum nastanka in mo!no
pove!evanje obsega turizma tako na ra!un pove!evanja števila prihodov turistov kot tudi
turisti!nih no!itev, pri!akovali ve!jo usmerjenost turisti!nega razvoja v okviru zmogljivosti
geografskega okolja in pove!evanja, ali pa vsaj ohranjanja kakovosti in koli!ine naravnih
virov. Ob problemati!ni nezainteresiranosti za dosego omenjenih ciljev, je nezanimanje za
pove!evanje biomase nekoliko bolj razumljivo, saj je mestna ob!ina Slovenj Gradec zaradi
nadpovpre!ne gozdnatosti (glede na slovensko povpre!je) že mo!no »zelena«. Pove!evanje
biomase, predvsem lesne, bi kljub številnim pozitivnim u!inkom, ki jih gozd izvaja v
geografskem okolju, lahko prešlo na negativne vplive (pove!ana evapotranspiracija,
pomanjkanje hrane za prostožive!e živali, zaraš!anje kmetijskih površin …).
V splošnem programi veliko pozornosti namenjajo predvsem podro!ju onesnaženja in
odpadkov, mo!no pa šepa podro!je prometa in usmerjanje k njegovi trajnosti in sonaravnosti.
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Promet, ki v obravnavani ob!ini predstavlja enega glavnih virov onesnaževanja in izoliranosti
od ostalih, razvitejših delov države, bi bilo tudi zaradi pove!evanja obsega turizma
prepotrebno preusmeriti na oblike trajnostne mobilnosti, kar bi bilo mogo!e predvsem z
izboljšavami prometnega omrežja. S tem bi bil vsaj v dolo!eni meri odpravljen problem
izoliranosti in omogo!ene ve!je možnosti za pridobitev razli!nih finan!nih injekcij s strani
vlagateljev, kar bi pospešilo tudi gospodarski razvoj in s tem možnosti za sonaravne rešitve.
Razli!ni programi so pomemben temelj za izvajanje in dosego na!el trajnostno sonaravnega
razvoja, vendar so le-ti pogosto preozko zasnovani in neu!inkovito izvajani. V prihodnje bi ob
obstoje!i usmerjenosti v dosego na!el sonaravnosti bilo potrebno pove!ati predvsem
sonaravno zasnovan razvoj ob!inskih dokumentov na razli!nih podro!jih.
6.2. Zasnova sonaravnega razvoja ob!ine in dosedanja vpetost ob!ine v sonaravni razvoj
6.2.1. Raba obnovljivih virov energije
6.2.1.1. Lesna biomasa
Lesno biomaso (les in lesne ostanke) se obravnava kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo
kot vir energije. Predstavlja omejen lokalen in obnovljiv vir energije, ki jo je mogo!e
pridobivati neposredno iz gozda ter posredno preko ostankov v lesnopredelovalnih obratih, ki
jih je v mestni ob!ini Slovenj Gradec glede na bogastvo gozdov, ki pokrivajo 60,5 % površja,
razmeroma malo. Posledi!no lesne biomase kot energenta iz lesnopredelovalne industrije v
ve!jih koli!inah ne moremo pri!akovati (Lesna biomasa, 2014).
Lesno biomaso se torej v obravnavani ob!ini v ve!ini da izkoriš!ati predvsem na osnovi
biomase, pridobljene iz gozdov. Uporaba le-te v energetske namene je pogosta predvsem za
namene ogrevanja individualnih stanovanjskih objektov, pri kateri pa bi glede na gozdnatost
ob!ine pri!akovali ve!ji odstotek stanovanj ogrevanih z lesom, ki v obravnavani ob!ini znaša
34 %. Problem v ob!ini, ob že tako s precejšnjo rezervo postavljenimi možnimi poseki,
predstavljajo predvsem zasebni lastniki gozdov (ti mo!no prevladujejo), ki so navajeni
izkoriš!ati gozd le v meri za preživetje, zaradi !esar prihaja do izredno nizkega izkoristka
lesa. Realizacija najve!jega možnega poseka tako znaša zgolj 36,8 %. Na podlagi naštetih in
še dodatnih demografskih, socialno-ekonomskih in gozdnogospodarskih kazalcih se je
izdelala ocena potenciala za izkoriš!anje lesne biomase za ob!ine. Obravnavana ob!ina se po
teh kazalcih uvrš!a v 3. (sredinski) kazalec ustreznosti (Lesna biomasa, 2014).
Najve! objektov (prevladujejo individualni stanovanjski objekti) s kotlom na lesno biomaso je
ogrevanih s peleti, sledijo sekanci, najmanj se jih ogreva s poleni. Ve!ina teh energentov ni
lokalnega izvora, s !imer se ob transportnih poteh (pove!evanju onesnaževanja …) izni!uje
eden izmed prvotnih namenov uporabe obnovljivega vira energije (Lesna biomasa, 2014). Ob
ogrevanju individualnih objektov, se je v za!etku leta 2014 v Komunali Slovenj Gradec
odlo!alo o izboljšanju izkoristka energije med kogeneracijo (proizvajanje toplote in elektrike)
s prehodom na biomaso in kogeneracijo pri kateri bi energent ostal zemeljski plin. Za vsaj do
leta 2017 so se zaradi podpisane pogodbe o odkupu plina in zaradi (sicer tehnološko
naprednejše) premalo preizkušene tehnologije z biomaso odlo!ili za uporabo plina. Se pa za v
prihodnje razmišlja tudi o biomasi s sistemom, ki bi biomaso najprej uplinil in nato kuril plin,
predvsem zaradi nepodpore obi!ajnemu sistemu kurjenja biomase, ki v ozra!je spuš!a
razli!na onesnažila na razpršenem obmo!ju. S tem v obravnavani ob!ini razmišljajo tudi v
smeri pove!evanja samooskrbe na podro!ju energetike (Celin, 2014).
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Obstoje!a poraba lesa za pridobivanje toplote z ve!inoma starejšimi, energetsko manj
u!inkovitimi napravami, zna!ilna predvsem za ogrevanje individualnih stanovanj, letno znaša
14.654 m3. Omenjena koli!ina lesa proizvede 25,26 GWh toplote, letna potreba vseh
uporabnikov v mestni ob!ini Slovenj Gradec pa znaša 110,06 GWh energije (Šavc, 2012).
Koli!ina odpadne lokalne lesne biomase je sestavljena iz 15 % lesa (bruto koli!ine), ki ob
se!nji ostane v gozdu kot odpadek (9.603 m3) in iz 15 % (8.163 m3) preostalih 85 % lesa (neto
koli!ine), ki predstavlja celulozni les, les slabše kakovosti, ki se ga lahko uporablja v
industriji lesnih ploš! ali v energetske namene. Koli!ina lesne biomase, obravnavane kot
potencialni energetski vir ogrevanja ob 100 % realizaciji možnega letnega poseka, znaša
17.766 m3, ob upoštevanju realizacije možnega poseka v letu 2010, pa se ta koli!ina zmanjša
na 12.244 m3. Glede na kurilno vrednost dveh najpogostejših vrst lesa (med iglavci smreke in
med listavci bukve), bi iz omenjene koli!ine lesa pri teoreti!nem 100 % izkoristku pridobili
27,91 GWh toplotne energije. Predvidena toplotna energija, pridobljena iz lesne biomase, bi
ob obstoje!ih potrebah vseh porabnikov v mestni ob!ini Slovenj Gradec, ki znašajo 110,06
GWh, teoreti!no lahko pokrila le 25,4 % potreb po toploti. Ob upoštevanju že obstoje!e rabe
lesne biomase za ogrevanje (25,26 GWh) bi ta pokrivala 53,17 GWh potreb po toploti, kar bi
predstavljalo 48,3 %. Najbolj smiselni bi ob najve!jem izkoristku (izgube in emisije so
manjše, !e ve!ja koli!ina lesne biomase izgoreva v enem ve!jem kotlu, kot manjše koli!ine v
posameznih manjših kotlih) bil prehod daljinskega ogrevanja iz zemeljskega plina kot
energenta, na lesno biomaso, saj bi v tem primeru lahko bile potrebe daljinske toplote, ki
znašajo 23,42 GWh, v celoti pokrite z lesno biomaso kot vhodnim energentom. Novejši,
tehnološko boljši kotli na lesno biomaso imajo visok izkoristek, ki bi še pripomogel k
zmanjšani porabi toplote. S tem bi lokalen obnovljiv vir bil uporabljan še u!inkoviteje in z
veliko manj emisijami, kot pri klasi!nem ogrevanju na les. Ob vseh podatkih pa je potrebno
poudariti, da so podani izra!uni zgolj teoreti!ne predpostavke, ki zaradi razli!nih omejitev ne
morejo biti v celoti realizirane (Šavc, 2012).
6.2.1.2. Bioplin
Bioplin predstavlja obnovljiv vir energije, ki nastaja z vrenjem ali gnitjem organskih snovi
oziroma odpadkov brez prisotnosti kisika, s !imer se rešuje problem teh vrst odpadkov in
hkrati omogo!a proizvodnja elektrike ter toplote. Organske biološke snovi – organske
odpadke, katerih sestava se spremeni z delovanjem mikroorganizmov, v tem primeru
predstavljajo fekalije doma!ih živali, blato iz !istilnih naprav, poljedelski in gospodinjski
odpadki in ostanki ter odpadki in ostanki iz živilske industrije ter klavnic (Tepež, 2009).
V mestni ob!ini Slovenj Gradec še ni prisotne nobene bioplinske naprave, so pa prisotni
potenciali za njeno izgradnjo. Ob predpostavki, da je postavitev bioplinarne smiselna in njena
proizvodnja toplote in elektrike optimalna šele pri uporabi gnoja ve! kot 100 glav velike
živine, bi bilo v obravnavani ob!ini primerno v projekt vklju!iti ve! kmetij. Zaradi razpršene
poselitve zna!ilne predvsem za zahodne in vzhodne hribovske predele (kjer je ve!ina kmetij
usmerjena v govedorejo), je pomembna predvsem njena postavitev, saj se z oddaljevanjem od
bioplinarne pove!ujejo stroški transporta in zaradi onesnaževanja s prometom izni!uje prvotni
namen zmanjševanja onesnaževanja in posledi!nega izboljšanja kakovosti geografskega
okolja.
Glede na nizek odstotek njivskih površin, bi bilo bolj smiselno kot poljš!ine, v bioplinarni
uporabljati blato iz centralne !istilne naprave Slovenj Gradec. Njena postavitev, ki bi v tem
primeru stala v bližini !istilne naprave, pa bi predstavljala eno najbolj oddaljenih to!k od
ve!ine kmetij v obravnavani ob!ini.
Potenciali za uporabo bioplina in pridobivanje zelene energije tako v obravnavani ob!ini
vsekakor obstajajo, bi pa bile potrebne nujne preu!itve glede njene postavitve, da bi bilo
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delovanje !im bolj smiselno, optimalno in primerno z vidika sonaravnega razvoja ob!ine in
nekaterih možnih negativnih pritiskov na bivalno okolje (hrup, smrad …).
6.2.1.3. Biogorivo
Proizvodnja biogoriva s predelavo lokalno gojene oljne ogrš!ice v mestni ob!ini Slovenj
Gradec ob premajhnih površinah, primernih za intenzivno kmetijsko pridelavo, ki že v osnovi
ne omogo!ajo prehranske samooskrbe ob!ine, nima perspektivnih možnosti, oziroma ve!jega
potenciala.
6.2.1.4. Son!na energija
Son!evo obsevanje je trajen vir energije, ki ga narava spretno izkoriš!a že od samih za!etkov,
ljudje pa so ga do pred kratkim izkoriš!ali predvsem pasivno. Rastline s fotosintezo son!no
energijo pretvarjajo v kemi!no, ljudje pa so jo v zadnjih letih za!eli izkoriš!ati tudi za
proizvajanje toplote s solarnimi kolektorji in za pretvorbo v elektri!no energijo s son!nimi
celicami. Konverzija energije se zgodi ob vpadu son!nega sevanja na sprejemnik, v t. i.
son!nih celicah (Slovenski portal …, 2014).
Ob posplošenih podatkih, da je letna koli!ina son!ne energije, ki pade na površje Zemlje
izrazito ve!ja od svetovnih potreb po energiji, so možnosti njene izrabe odvisne od
geografskih zna!ilnosti obmo!ja (predvsem od reliefa in podnebja). Reliefno zelo razgibano
površje mestne ob!ine Slovenj Gradec z zna!ilno ožjo kotlinsko lego in okoliškimi hribovji,
katerega posledice so razmeroma hitro menjavanje osojnih in prisojnih leg, poznejše
vzhajanje in hitrejše zahajanje sonca (krajši !as obsevanja) ter pogoste megle zaradi
temperaturnega obrata v zimskem !asu povzro!ajo izgube oson!enosti. Zaradi naštetega bi v
obravnavani ob!ini pri!akovali manjše zanimanje za izrabo enega najbolj sonaravnih na!inov
pridobivanja elektri!ne energije.
Dno Slovenjgraške kotline je letno s soncem obsijano 1.819 ur, medtem ko so kraji nad meglo
(Uršlja gora) v povpre!ju letno obsijani 1.949 ur (1961–1990). Letna energija, ki jo
vodoravna ploskev na meteorološki postaji Šmartno pri Slovenj Gradcu (kotlinska lega)
prejme zaradi son!evega obsevanja znaša 1.151 kWh/m2 (1971–2000), medtem ko povpre!je
za Slovenijo znaša 1.100 kWh/m2 (Vreme, 2014). Prejeta letna energija kljub kotlinski legi ne
odstopa od povpre!ij za osrednjo Slovenijo, kar so v posameznih naseljih mestne ob!ine
Slovenj Gradec izkoriš!ali že razmeroma hitro glede na slovenske razmere. V letu 2009 je
namre! Podgorje pri Slovenj Gradcu s tremi son!nimi elektrarnami s skupno mo!jo 129,1 kW
postalo edinstven primer ekološko ozaveš!ene vasi v Sloveniji. S takrat najve!jo
koncentracijo son!nih elektrarn v lasti ve! zasebnikov v državi se naselje ponaša z nazivom
prva slovenska solarna vas. Za 129 MWh elektri!ne energije, ki jo fotovoltai!ni moduli letno
proizvajajo iz obnovljivega vira – son!evega obsevanja – bi bilo potrebnih okoli 145 ton
lignita ali 35.000 m3 zemeljskega plina oziroma 30 ton kurilnega olja. Son!ne elektrarne, ki še
danes predstavljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, imajo zmožnost oskrbovanja preko 40
gospodinjstev, izpusti CO2 pa so zgolj zaradi teh treh elektrarn zmanjšani za 90 ton (Knez,
2009). V letu 2009 je vsega skupaj 5 son!nih elektrarn v mestni ob!ini Slovenj Gradec
predstavljalo 2 % skupne mo!i vseh slovenskih son!nih elektrarn. Obseg iz son!evega
obsevanja proizvedene elektri!ne energije, se je v obravnavani ob!ini najbolj pove!al v letu
2012, ko se je postavilo 25 novih son!nih elektrarn v skupni mo!i 1.128,7 kW. Nove
postavitve so se mo!no znižale v letu 2013, ko sta bili postavljeni zgolj 2 s skupno mo!jo
314,8 kW, do za!etka maja 2014 pa še ni bilo postavljene nobene nove. Konec leta 2013 so
son!ne elektrarne v obravnavani ob!ini z mo!jo 1.799,4 kW predstavljale 0,7 % skupne mo!i
vseh slovenskih son!nih elektrarn, števil!no pa so predstavljale 1,2 % vseh son!nih elektrarn
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v Sloveniji, iz !esar sledi, da je povpre!na mo! slovenjgraških son!nih elektrarn s 45 kW
nižja od slovenske s 76,6 kW. V mestni ob!ini Slovenj Gradec trenutno delujeta dve ve!ji
son!ni elektrarni: v letu 2012 postavljena Mala son!na elektrarna (MFE) Tuš Slovenj Gradec
z mo!jo 296,4 in v letu 2013 postavljena Mala fotonapetostna elektrarna (MFE) ALPLES z
mo!jo 308,79 kW (Slovenski portal …, 2014).
Potencial izkoriš!anja son!ne energije je v mestni ob!ini Slovenj Gradec ob že obstoje!i
proizvodnji zelene energije iz son!nih elektrarn, kljub manj ugodnim geografskim razmeram
(relief, temperaturni obrat …) velik (še posebej v poletnih mesecih), predvsem na ra!un
odprtosti kotline proti jugu, kar je pomembno za optimalni izkoristek son!ne energije v
severnih geografskih širinah. Zaenkrat so v ve!ini prisotne manjše son!ne elektrarne na
strehah individualnih bivalnih in kme!kih objektov ter manjših podjetij (za namene
samooskrbe), neizkoriš!ene so predvsem ve!je površine streh gospodarskih poslopij in
objektov storitvenih dejavnosti (npr. nakupovalni centri …). Fotovoltaika ima kot trajnostni in
eden naj!istejših na!inov izkoriš!anja naravnih virov energije (ne proizvaja nobenih plinov ali
prašnih delcev) tudi v obravnavani ob!ini številne perspektivne možnosti razvoja in uporabe
znotraj okvira sonaravnega razvoja.
6.2.1.5. Geotermalna energija
Geotermalna energija, ki jo predstavlja toplota iz Zemljine notranjosti, sodi med obnovljive
vire energije, ki se jo izkoriš!a neposredno z zajemom geotermalnih izvirov vode. Na
obmo!ju mestne ob!ine Slovenj Gradec se z ozirom na geografsko lego pojavlja relativno
visok geotermalni potencial glede na ozemlje celotne Slovenije. Z v letu 2005 izvrtano vrtino
na obmo!ju Mislinjske Dobrave (1 km južno od letališ!a pri Slovenj Gradcu), ki je ena
redkejših globokih vrtin v severnem delu države, so na 250 m globine izmerili temperaturo
nekoliko !ez 14o C. 1.260 m globoka vrtina, ki je vzorce zajemala na globini od 1.033 m do
1.260 m, se nahaja v obmo!ju dolomitnega konglomerata in bre!e. Redek tip geotermalne
vode (Na-Ca-Mg-HCO3) ima na omenjeni globini 40,3o C, ob kontinuiranem !rpanju je
mogo!e izkoriš!ati 3 L/s vode. Z zmanjšanjem !rpane koli!ine se zmanjšuje tudi temperatura
te vode (pri 1 L/s znaša temperatura vode le še 37o C). Za globino 1.500 m se predvidevajo
temperature nad 50o C, za globino 3.000 m pa že temperature višje od 77o C (Geotermalni viri
…, 2007; Strategija razvoja …, 2011).
Ob izmerjenih temperaturah, ki so v osnovi najbolj primerne za ogrevanje rastlinjakov,
pridelavo zelenjave in gojenje okrasnih rastlin ter za namene industrije in obrti, se v
obravnavani ob!ini v bližini obmo!ja primestnega gozda Dobrave na!rtuje izgradnja Term
Slovenj Gradec. Za projekt, ki bi se predvideno razprostiral na 50 hektarjih in ima skoraj v
celoti zagotovljene osnovne pogoje, se ne najde ustreznih resnih vlagateljev (Strategija
razvoja …, 2011).
V obravnavani ob!ini sta v uporabi dve toplotni !rpalki, ki kot vir toplote uporabljata
podzemno vodo s sistemom voda-voda in osem toplotnih !rpalk, ki kot vir toplote uporabljajo
kamnine pod površjem zemlje s sistemom zemlja-voda. Trend nadomeš!anja toplotnih !rpalk
po sistemu zemlja-voda s sistemom zrak-voda, kjer se kot vir toplote uporablja okoliški zrak
in ki so bolj enostavne za namestitev, se pojavlja tudi na obmo!ju obravnavane ob!ine, saj so
veliko bolj števil!ne (ENGIS, 2014).
Lega mestne ob!ine Slovenj Gradec na širšem obmo!ju Panonskega bazena je ob pestri
geološki sestavi pomemben vzrok za že dokazan relativno velik geotermalni potencial. Ta je
zaenkrat izkoriš!en v izredno majhnem obsegu, vrtina na obmo!ju Mislinjske Dobrave, pa je
z rezultati nakazala na možno ekonomi!no izrabo omenjenega obnovljivega vira energije, ki
je v pripravljenosti za bodo!o rabo. Geotermalno energijo bi bilo v prihodnje vsekakor
smiselno izkoriš!ati, vendar s primerno rabo (z vra!anjem/reinjektiranjem ve!kratno
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izkoriš!enih o!iš!enih odpadnih voda) in zgolj v obsegu, ki ne bo presegal zmogljivosti
naravnega obnavljanja vodonosnika.
6.2.1.6. Vodna energija
Dobre hidrografske pogoje mestne ob!ine Slovenj Gradec so že v preteklosti uporabljali kot
pogonsko silo za številne mline in žage, med obema svetovnima vojnama pa tudi že za manjše
hidroelektrarne. Ve!ino teh se je po vojnah opustilo, zanimanje za obnovo ali gradnjo malih
hidroelektrarn se je pove!alo predvsem v zadnjih letih. Danes je na obmo!ju obravnavane
ob!ine 7 delujo!ih hidroelektrarn, ki izkoriš!ajo vodni potencial reke Suhodolnice ter potokov
Reke in Barbare. 5 malih hidroelektrarn in 2 mikro hidroelektrarni imajo skupno nazivno mo!
208,7 kW, kar predstavlja zgolj 11,6 % skupne nazivne mo!i son!nih elektrarn v obravnavani
ob!ini (Register deklaracij …, 2014).
Potencial za izkoriš!anje vodnih virov je glede na ugodne strmce vodotokov, ohranjanje
zna!ilnega srednjega letnega pretoka in izredno redka sušna obdobja, kjer se pretoki
vodotokov tako zmanjšajo, da je proizvodnja elektri!ne energije prekinjena, še prisoten.
Trenutno je neizkoriš!en potencial reke Mislinje, najve!jega vodnega toka, ki je bil v
preteklosti zaradi izkoriš!anja že mo!no spremenjen. Z vidika sonaravnega razvoja bi bilo
torej smiselno graditi oziroma obnavljati male hidroelektrarne predvsem na mestu starih,
opuš!enih obratov na vodni pogon in v obsegu, ki ne bo prekomerno negativno pritiskal na
geografski prostor. Hkrati se je potrebno novogradnjam izogibati v obmo!jih varovanja
narave, saj v ob!ini številni odseki vodotokov spadajo pod Naturo 2000.
6.2.1.7. Vetrna energija
V mestni ob!ini Slovenj Gradec zaradi obstoje!ih geografskih razmer ni ustreznih
potencialnih obmo!ij za izrabo vetrne energije. Tipi!na kotlinska lega povzro!a slabšo
prevetrenost obmo!ja, zaradi !esar kar tretjina meritev vetra na meteorološki postaji Šmartno
pri Slovenj Gradcu kaže na brezvetrje. Nekoliko pogosteje se veter pojavlja na hribovitih
predelih na zahodu in vzhodu obravnavane ob!ine, kjer ta v povpre!ju (1994–2001) na 10 m
višine na izredno majhnem obmo!ju piha s 3–4 m/s, na 50 m višine pa najve! s 4–5 m/s (Atlas
okolja, 2014). Te hitrosti vetra so v ve!ini prenizke in niso dovolj stalne za optimalno izrabo,
kjer pa bi to bilo mogo!e (zgolj zelo majhno obmo!je na Pohorju), pa je postavitev vetrnih
elektrarn z vidika geografskega okolja nedopustna oziroma prepre!ena zaradi naravne
vrednosti predela, ki se uvrš!a v varstveno obmo!je Nature 2000 (Celovit pregled …, 2011).
Pri spodbujanju menjave fosilnih energentov z obnovljivimi viri energije je potrebno
poudariti, da lahko globalno zmanjšani pritiski in s tem okoljsko pozitivni u!inki, s seboj
prinašajo lokalno negativne vplive. Te je potrebno zmanjševati predvsem s predhodno
ustrezno izbranimi lokacijami izkoriš!anja lokalnih obnovljivih virov ter z zmanjševanjem
njihove porabe, saj vsako izkoriš!anje potencialov geografskega okolja s seboj (s
pridobivanjem, proizvodnjo, skladiš!enjem, prenosom in porabo) prinaša spremembe, ki se
lahko hitro spremenijo v negativne.
6.2.2. Energetska u!inkovitost in energetske prenove zgradb
V mestni ob!ini Slovenj Gradec je bilo v letu 2002 5.956 stanovanj, zgradbe (teh je bilo
3.573) le-teh so bile v ve!ini grajene v obdobju 1960–1990. Do leta 1980 je bilo zgrajenih
4.208 (70,7 %), do leta 1990 pa kar 5.345 (89,7 %) stanovanj. Iz tega sledi, da je ve!ina teh
stavb starejših in energetsko manj u!inkovitih ter potrebnih prenove. Za slednjo so se do leta
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2002 odlo!ili lastniki 1.745 (29,3 %) stanovanj, ve!ina od teh (66,5 %) je bila prenovljena po
letu 1991 (Statisti!ni urad …, 2014).
Dotrajanost konstrukcij (stara okna, slaba izolacija sten in streh) in pogostokrat slabo
nadzorovano in zastarelo individualno ogrevanje (na katerem temelji ve!ina ogrevanja
individualnih stanovanj) povzro!ajo velike energetske izgube oziroma energetsko
neu!inkovitost tako na stanovanjskih objektih kot na starejših javnih objektih. Med velike
porabnike s precej preseženo priporo!eno rabo toplote med javnimi stavbami v obravnavani
ob!ini spadajo stavbe vrtcev in osnovnih šol (z izjemo Prve OŠ in enote Prešernove Tretje
OŠ). Spodbujanje u!inkovite rabe energije v mestni ob!ini Slovenj Gradec poteka na razli!nih
nivojih, kar se pozna na izvedbi kar nekaj energetskih prenov razli!nih stavb in posledi!nemu
zmanjšanju porabe energentov. Primeri dobrih praks energetskih prenov so se v preteklih letih
v ob!ini zvrstili na javnih stavbah Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (2012), Osnovne šole
Podgorje (2013), Druge osnovne šole Slovenj Gradec (prva faza, ki je vklju!evala sanacijo
strehe in z njo povezane fasade, toplotno izolacijo podstrešja in menjavo oken je bila izvedena
leta 2013) (Mestna ob!ina …, 2014) in na ve!ih ve!stanovanjskih objektih, med drugim tudi
na Tomši!evi ulici ter Partizanski poti v Slovenj Gradcu. Slednji projekt je predstavljal šolski
primer zglednega sodelovanja med upravnikom objekta in njegovimi uporabniki, lastniki
stanovanj. Z vgradnjo delilnikov toplotne energije (že samo s tem se je prihranila tretjina
toplote), obnovo strehe, zamenjavo oken na skupnih prostorih objekta in obnovo fasade so se
hitro pokazale izjemne neposredne koristi obnovitvenih del z vidika prihranka toplotne
energije. V zgolj petih sezonah porabe toplote se je le-ta v objektu zmanjšala iz 121 MWh na
51 MWh, kar predstavlja zmanjšanje za 57,9 %. Ob prihranku pa se je izboljšala tudi kvaliteta
življenja, saj bolj stalna temperatura zraka naredi bivalne prostore prijetnejše (Kitak, 2013a).
Primer energetsko u!inkovite zgradbe v mestni ob!ini Slovenj Gradec predstavlja tudi
zgradba Mrežnega podjetniškega inkubatorja v poslovni coni Ozare (Slika 41). Slednji objekt
se ponaša z najve!jo leseno (prezra!evalno) fasado na Koroškem, ki skupaj z ustrezno
izolacijo predstavlja primer dobre prakse in zgled za približevanje doseganja okoljevarstvenih
smernic (Gozdno gospodarstvo …, 2014; Mestna ob!ina …, 2014).
Slika 41: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – lesena fasada Mrežnega podjetniškega inkubatorja
v Slovenj Gradcu

Vir: Gozdno gospodarstvo …, 2014.
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Obravnavana ob!ina v prihodnosti želi nadaljevati s projekti u!inkovite rabe energije, zato so
v letu 2014 predvidene investicije v (Mestna ob!ina …, 2014):
- posodobitev obstoje!e kotlovnice in zamenjavo obstoje!ega kotla s sodobnim kotlom
na lesno biomaso v Osnovni šoli Šmartno pri Slovenj Gradcu, na katerega bo
priklju!en tudi nov vrtec v Šmartnem;
- izboljšanje toplotnih karakteristik s toplotno izolacijo fasade in podstrešja ter
zamenjavo oken in vrat na ovoju stavbe Osnovne šole Razbor;
- izboljšanje toplotnih karakteristik s toplotno izolacijo fasade in podstrešja, zamenjavo
oken in vrat na ovoju stavbe, izvedbo toplotne izolacije kleti oziroma tal ter sanacijo
toplotnih mostov Osnovne šole Šmiklavž.
Posebno investicijo v letu 2014 bo zaradi toplotnih izgub in zelo slabega stanja vrtca v
Šmartnem pri Slovenj Gradcu (Slika 42) predstavljala nova izgradnja omenjenega vrtca.
Projekt, predviden za leto 2014, bo predstavljal izgradnjo prve javne lesene zgradbe, zgrajene
po nizkoenergijskemu standardu in na!elih trajnostne in ekološke gradnje (Investicijski
program …, 2013).
Slika 42: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – energetski prikaz slabega tesnjenja (izgube toplote)
oken vrtca Šmartno pri Slovenj Gradcu

Vir: Vrtec Šmartno …, 2014.
Spodbujanja zavedanja pomembnosti o var!ni rabi energije so se v mestni ob!ini Slovenj
Gradec lotili že pri najmlajših. V letu 2011 je tako Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu,
ki se med drugim lahko pohvali tudi z nazivom Eko šole, z drugim mestom osvojila prestižno
evropsko nagrado vseevropskega nate!aja U4Energy v kategoriji za najboljšo kampanjo za
osveš!anje o energijski u!inkovitosti (OŠ Šmartno …, 2014).
U!inkovitejšo rabo energije v mestni ob!ini Slovenj Gradec bi se v najve!ji meri moralo
spodbujati z energetskim var!evanjem oziroma spremembami navad prebivalcev (optimalna
regulacija temperature v prostorih, primerno prezra!evanje prostorov, ugašanje lu!i in
izklapljanje neuporabljenih naprav …) in energetskimi prenovami stavb (zamenjava strehe,
ustrezna toplotna izolacija objektov, primerna razporeditev grelnih teles, zamenjava oken in
vrat, vgradnja delilnikov toplote …), v primeru novogradenj pa z gradnjo energetsko var!nih
objektov. Hkrati bi bile potrebne zamenjave dotrajanih in energetsko neu!inkovitih tako
individualnih kot javnih grelnih naprav, ki bi z ve!jim izkoristkom energentov (in
zmanjšanimi emisijami) zmanjšale njihovo porabo. Ob velikem potencialu izkoriš!anja
obnovljivih virov energije bi bilo v okviru sonaravnega razvoja zagotovo potrebno
spodbujanje zamenjave fosilnih energentov z lokalnimi obnovljivimi viri energije.
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Mestna ob!ina Slovenj Gradec prebivalcem predstavlja primer dobre prakse predvsem z
energetskimi prenovami stavb (že izvedenimi in na!rtovanimi), katerih so se z razli!nimi
denarnimi spodbudami lotili že tudi prebivalci ve!stanovanjskih in individualnih
stanovanjskih objektov. Hkrati imajo prebivalci možnost obiska Energetsko svetovalne
pisarne, ki deluje tudi v omenjeni ob!ini in pri kateri lahko pridobijo razli!ne nasvete v zvezi
z u!inkovito energetsko rabo.
6.3. Ocena razvoja ob!ine z vidika vpetosti in preostalega potenciala za doseganje
optimalnega sonaravnega razvoja
Dosedanjo vpetost in preostale geografske potenciale mestne ob!ine Slovenj Gradec za
doseganje smernic sonaravnega razvoja je najbolj smiselno in pregledno predstaviti v
preglednici s komentarjem. Za njeno oblikovanje so izbrane smernice, ki so za obravnavano
ob!ino najbolj pomembne in za katere so bili posredovani podatki. Sonaravne smernice so
razdeljene na ve! kategorij in podkategorij, vrednotene pa s simboli, ki predstavljajo razli!ne
vrednosti (Preglednica 13).
Preglednica 13: Predstavitev vrednotenja s simboli
Simbol
Stanje
nezadovoljivo stanje, neuporaba,
oziroma neizvajanje smernice
"

zadovoljivo stanje, uporaba oziroma
izvajanje smernice, ki pa ni optimalno
+
dobro stanje, optimalna uporaba
oziroma izvajanje smernice
Avtorica: Zala Loparnik, 2014.

Preostali geografski potencial
ob dosedanjem izvajanju smernice ni
na voljo preostalega geografskega
potenciala
dosedanje izvajanje smernice dopuš!a
zmerno velik geografski potencial
dosedanje izvajanje smernice dopuš!a
velik geografski potencial

Preglednica 14: Mestna ob!ina Slovenj Gradec – vpetost in preostali geografski potencial za
doseganje smernic sonaravnega razvoja
Smernice sonaravnega razvoja
Stanje
Preostali geografski
potencial
NARAVNI VIRI
Kakovost okoljskih virov
"
"
"
"
Zrak
+
"
Voda
"
"
Prst
Zaš!ita naravnih prostorov/virov –
+
"
varovane površine
Biološka raznovrstnost
"
+
Lesna biomasa
+
Raba obnovljivih virov energije
"
+
"
+
Lesna biomasa
"
"
Vodna energija
"
+
Son na energija
+
Geotermalna energija
+
Bioplin
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ENERGIJA
Energetska u!inkovitost
Energetska samooskrba
PROMET
Javni potniški promet
Železnica
Sonaravna mobilnost
RABA ZEMLJIŠ
Zgoš!en razvoj/poselitev – mala poraba
prostora
Pokritost s kanalizacijo in !istilno
napravo/rastlinske !istilne naprave
KMETIJSTVO
Prehranska samooskrba
Ekološko kmetijstvo
GOSPODARSTVO
Proizvodnja iz obnovljivih virov
ODPADKI
Majhna koli!ina odpadkov
Lo!eno zbiranje odpadkov
JAVNA OZAVEŠ ENOST
Vrtci in šole
Preostalo prebivalstvo
Avtorica: Zala Loparnik, 2014.
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KOMENTAR PREGLEDNICE 14 IN PREDLOGI ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA
SONARAVNEGA RAZVOJA
Z rudnimi bogastvi osiromašeno obmo!je mestne ob!ine Slovenj Gradec je v preteklosti
moralo iskati možnosti razvoja v osnovanju drugih dejavnosti, med katerimi sta še do pred
kratkim izstopali lesnopredelovalna in tekstilna industrija. Ti dve sta na sicer lokalno razli!no
ob!utljivo geografsko okolje vplivali nekoliko manj obremenjujo!e, vendar sta (nespameten)
razvoj in raba nekaterih naravnih virov zaradi pritiskov pustila posamezne negativne
posledice.
Med najbolj ob!utljivimi okoljskimi viri v obravnavani ob!ini vsekakor izstopa zrak, zaradi
svoje kotlinske lege in zna!ilnih temperaturnih inverzij z dlje !asa trajajo!imi meglami ter
pogosto neprevetrenostjo. Ob!utljivost zraka je še pove!ana in samo!istilne zmogljivosti
zmanjšane ob pove!ani obremenjenosti, vršeni s strani industrije, prometa in individualnih
kuriš! predvsem v zimskem !asu. Stanje zraka posledi!no predvsem zaradi slednjega dosega
srednje vrednosti, podobno je s preostalim geografskim potencialom. Ker relief, ki v tem
primeru mo!no vpliva na samo!istilne zmogljivosti zraka, ne dopuš!a možnosti izboljšav, se
zmerno velik potencial nanaša predvsem na ra!un ugodnih možnosti za zmanjšanje pritiskov s
strani prometa (preusmeritev iz osebnega avtomobilskega na javni promet) in zmanjšanje
emisij s strani individualnih kuriš! (s prehodom na sistem daljinskega toplotnega ogrevanja
ali geografskemu okolju prijaznejše naprave za ogrevanje). Našteto bi lahko predvsem v
zimskem !asu v veliki meri zmanjšalo obremenjevanje ter s tem izboljšalo kakovost ozra!ja.
Kakovost vodnih virov je bila še v bližnji preteklosti pere! problem obravnavanega obmo!ja,
saj so izpusti iz neurejene kanalizacije in predvsem industrijske odplake brez predhodnega
!iš!enja mo!no onesnažili vodne tokove. Stanje se je z nekaterimi premišljenimi ukrepi in
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predvsem z izgradnjo !istilnih naprav (tik pred vstopom Mislinje v ob!ino in tik pred
izstopom Mislinje iz ob!ine) mo!no izboljšalo in je v letu 2012 že dosegalo zelo dobro stanje
bioloških elementov kakovosti ter dobro stanje kemijskih in fizikalno-kemijskih elementov
kakovosti. Na ra!un zaprtja odlagališ!a nenevarnih komunalnih odpadkov v Mislinjski
Dobravi, kjer je do nedavnega bil del iztoka odpadnih voda speljan neposredno v Grajski
potok, ki se nadalje izliva v Suhodolnico, se je zmanjšala tudi obremenjenost slednjega
pomembnega vodotoka v ob!ini. Dobro stanje vodnih virov ima zmerno velik potencial za
izboljšanje njihove kakovosti, ki se v tem primeru nanaša predvsem na možnost prehoda
sekundarne centralne !istilne naprave na terciarno stopnjo !iš!enja (tudi z rastlinsko !istilno
napravo), na strožje zakone v okviru kršenja z izpusti onesnaženih odplak neposredno v
geografsko okolje in možnosti prehoda na ekološko kmetijsko pridelovanje na ob!utljivih
zakraselih obmo!jih pomembnih podzemnih virov pitne vode za ob!ino.
Individualna kuriš!a, emisije prometa (ki se kljub izboljšani tehnologiji in posledi!nimi
zmanjšanimi izpusti pove!ujejo predvsem na ra!un pove!evanja motorizacije) in industrije
(zaradi propada ve!jih podjetij prihaja do njihovega zmanjševanja) skupaj z intenzivnim
kmetijstvom prsti v najve!ji meri obremenjujejo na uravnanem površju kotlinskega dna. Ob
dveh izvedenih študijah kakovosti prsti, za slednje v obravnavani ob!ini ni prikazanega
realnega stanja, zato se ocenjuje, da so prsti srednje kakovosti predvsem na ra!un negativnih
pritiskov na obmo!ju zgoš!ene poselitve in intenzivnega kmetijstva. Tudi preostali geografski
potencial za dosego izboljšane kakovosti prsti je zmeren in se nanaša predvsem na ugodne
možnosti zmanjšanja naštetih pritiskov (ki bi posledi!no izboljšali kakovost prsti ali vsaj
zmanjšali obseg obmo!ij onesnaženih prsti), zlasti pomemben bi bil prehod konvencionalnega
kmetijstva na ekološko pridelavo, s !imer bi se vnos umetnih gnojil in ostalih pripravkov
odstranil, s prehodom iz obstoje!ega prevladujo!ega osebnega avtomobilskega prevoza na
sredstva javnega potniškega prometa (avtobusa) pa bi se v ve!ji meri zmanjšale tudi emisije
prometa, ki prsti onesnažujejo predvsem v pasu najbolj obremenjenih prometnic.
V skupnem obsegu okoljski viri dosegajo zadovoljivo stanje, ki ponuja zmerne možnosti
izboljšave njihove kakovosti predvsem na ra!un zmanjšanja obremenjevanja s strani pritiskov
antropogenih dejavnosti. Dejstvo, da se je stanje nekaterih okoljskih sestavin z leti izboljšalo
in danes ni preve! problemati!no, ponuja ugodno osnovo in s tem dobre možnosti za
nadaljevanje obstoje!ih zasnov v smeri izvajanja in doseganja !im bolj optimalnega
sonaravnega razvoja.
Geografska pomembnost naravnih obmo!ij/virov se v mestni ob!ini Slovenj Gradec
opredeljuje z ekološko pomembnimi obmo!ji in naravnimi vrednotami, z vidika zaš!ite pa so
prisotna zgolj vodovarstvena obmo!ja na ob!inskem nivoju in obmo!ja pod nadzorom Nature
2000 (ohranjanje redkih ali celo ogroženih živalskih in rastlinskih vrst in habitatov). Slednja
se v veliki meri prekrivajo z ekološko pomembnimi obmo!ji, antropogene dejavnosti pa v njih
niso izklju!ene, vseeno pa je njihovo delovanje potrebno prilagoditi naravi. Kljub
podpovpre!nemu deležu obmo!ij Nature 2000 (v primerjavi s Slovenijo), so z vidika
biodiverzitete in za antropogeno rabo pomembna obmo!ja v ob!ini že pod razli!nimi
varstvenimi režimi, zaradi !esar je bilo stanje ozna!eno z optimalnim izvajanjem omenjene
smernice. Preostali geografski potencial, ki je bil ozna!en z zmerno vrednostjo, se nanaša na
pomanjkanje zavarovanih obmo!ij, kjer so posegi v geografski prostor poostreni in s tem
!loveška dejavnost omejena. Z možnim in predlaganim osnovanjem krajinskih parkov na
obmo!ju Uršlje gore (zahodni del ob!ine) in Pohorja (vzhodni del ob!ine) bi s poostrenimi
zakoni, ki veljajo za zavarovana obmo!ja, bilo mogo!e prepre!iti današnje izvajanje izrazito
negativnih pritiskov s strani divjih voženj z motokros motorji, ki se vršijo na posameznih
obmo!jih poudarjenih biotopskih in hidroloških funkcij ter funkcij ohranjanja biotske
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot.
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Stanje biološke raznovrstnosti kljub prisotnosti pomembnih habitatov in redkih ali celo
ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, dosega zgolj zadovoljivo stanje, ki je odraz izrazitega
zmanjšanja listavcev iz gozdov obravnavane ob!ine. Ve!inska izraba bukve in pogozdovanje
s smreko je pripeljalo do enoli!nih sestojev smreke, za takšna obmo!ja pa je zna!ilno veliko
zmanjšanje biotske pestrosti in ekosistemske stabilnosti. Za ve!ji del, z vidika opravljanja
razli!nih funkcij pomembnih gozdov, je zaradi tega danes zna!ilna pove!ana ob!utljivost.
Potencial za doseganje ve!je biološke raznovrstnosti je ob že obstoje!em na!rtnem
gospodarjenju z gozdovi, ki sicer prinaša po!asne rezultate, ampak se stanje spreminja na
boljše, še vedno velik. Do dosega optimalnega razmerja med listavci in iglavci, dobre
kakovosti drevja in ustrezne sestave z vidika pomlajevanja (vse pomembno vpliva na dvig
biodiverzitete) nas !aka še dolga pot, ki jo je ne zgolj smiselno, temve! potrebno nadaljevati v
okviru sonaravnih smernic. Le z upoštevanjem teh bi bilo mogo!e stanje gozdov povrniti na
tisto, ki je bilo zna!ilno za !as pred ve!jimi !loveškimi posegi v ta neprecenljiv naravni vir. S
tem bi ob pove!anju biodiverzitete, ki je ena prednostnih nalog sonaravnega razvoja,
zagotovili tudi možnosti za optimalno izkoriš!anje razli!nih funkcij gozdov (ekološke,
hidrološke, socialne …) vklju!no z izkoriš!anjem lesne biomase, tako za namene pridobivanja
energije kot tudi za ponoven zagon lesnopredelovalne industrije (kar bi imelo pozitivne vplive
tudi na ekonomski in socialni vidik sonaravnega razvoja).
V skladu s sonaravnim na!rtnim gospodarjenjem z gozdom, so se najhitrejši in izredno
pomembni rezultati pokazali na ra!un pove!anja predvsem lesne biomase. V pol stoletja se je
le-ta ob rahlem zmanjšanju gozdnih površin ve! kot podvojila (tudi na ra!un opustitve
dejavnosti v zasebnih gozdovih), kar je z vidika sonaravnega razvoja izrednega pomena tudi
zaradi pove!evanja ponorov in s tem možnosti akumulacije ogljikovega dioksida (CO2) v
gozdovih, kar je zmanjšalo koncentracije toplogrednih plinov. Celotna biomasa je še
pove!ana na ra!un velikih površin travnikov, ki se v obravnavani ob!ini uporabljajo zlasti za
pašnike živine (živinoreja predstavlja prevladujo!o obliko kmetijstva). Podro!je biomase je
posledi!no opredeljeno z dobrim stanjem, medtem ko za pove!anje biomase ni preostalega
potenciala. Slednje vrednotenje je bilo opredeljeno na ra!un že tako nadpovpre!no »zelene«
ob!ine, kjer bi pove!evanje lesne biomase s seboj lahko prineslo tudi nekatere negativne
u!inke. Za posledico bi lahko imelo zaraš!anje površin, primernih za kmetijsko obdelavo, ki
jih v obravnavanem obmo!ju že tako primanjkuje, hkrati pa bi to lahko pripeljalo tudi do
opustitve poseljenosti in kmetijskih površin na tipi!nih samotnih kmetijah, ki podeželju v
ob!ini dajejo svojstven pe!at. Pove!ano zaraš!anje bi lahko vodilo tudi k pomanjkanju hrane
za prostožive!e živali, hkrati pa bi se še pove!ala evapotranspiracija, kar bi pomenilo, da bi se
zmanjšal odtok vode, uporabne tudi za !loveške dejavnosti. Ob naštetem se torej kot
najpomembnejše predlaga nadaljevanje s sonaravnim na!rtnim gospodarjenjem z gozdovi
obravnavane ob!ine tako v zasebni kot državni lasti, saj bo le na ta na!in zagotovljeno
optimalno ohranjanje lesne biomase, kar je v bližnji preteklosti že bilo zanemarjeno s strani
zgolj sanitarnega poseka. Ob tem je potrebno ohranjati gozdne površine in površine travnikov,
s !imer ne bodo ogrožene že tako omejene kmetijske površine.
Odsotnost vklju!evanja okoljskih in družbenih stroškov v ceno neobnovljivih virov energije je
tako kot drugod po Sloveniji in svetu tudi v obravnavani ob!ini privedla do velike prevlade
neobnovljivih energetskih virov. Ob vedno bolj zaskrbljujo!ih poro!ilih o pove!anih
koncentracijah toplogrednih plinov v ozra!ju in s tem o znakih o podnebnih spremembah ter
za!etnih finan!nih spodbudah, se je raba obnovljivih energentov v ob!ini v zadnjih letih
nekoliko pove!ala. Z zadovoljivo uporabo, ki pa še ni optimalna, je bila raba obnovljivih
virov energije vrednotena na podlagi obstoje!e rabe lesne biomase (zaenkrat predvsem za
ogrevanje individualnih stanovanjskih objektov), pove!evanja izrabe son!ne energije na
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podlagi postavljanja son!nih elektrarn (ob!ina se lahko pohvali s prvim solarnim naseljem v
Sloveniji) in izkoriš!anja vodne energije (danes v obliki malih hidroelektrarn), ki je bila v
mestni ob!ini Slovenj Gradec ob ugodnih razmerah zna!ilna že v preteklosti. Trenutno še ni
prisotne ve!je izrabe geotermalne energije (razen posameznih toplotnih !rpalk), prav tako še
ni postavljene nobene bioplinarne, medtem ko so možnosti izrabe vetrne energije zaradi
slabše prevetrenosti in varovanih obmo!ij, kjer bi bila izraba mogo!a, skoraj ni!elne.
Prvi pogled na obravnavano obmo!je razen obsežnih gozdov in vodnega bogastva ne prikaže
dejanskih potencialov rabe obnovljivih virov energije, ki so veliko bolj pozitivno naravnani,
kot trenutno stanje njihove uporabe. Velik geografski potencial ob že obstoje!i rabi imajo vsi
obnovljivi energenti, ki jih je v ob!ini mogo!e izkoriš!ati, z izjemo vodne energije. Ta je v
veliki meri že izkoriš!ena, možnosti izrabe so zgolj še na reki Mislinji, na opuš!enih mestih
pretekle uporabe, zaradi !esar so možnosti pove!evanja izrabe vrednotene z zmerno velikim
preostalim geografskim potencialom. Lesna biomasa ima ob obstoje!i rabi predvsem za
ogrevanje individualnih stanovanjskih objektov potencial za podvojitev uporabe. Njena
smiselna uporaba bi namesto za potrebe individualnih kuriš!, bila predvsem v zamenjavi
zemeljskega plina kot vhodnega energenta daljinskega toplotnega ogrevanja. Izkoristek lesne
biomase bi bil v tem primeru zaradi izgorevanja v zgolj enem ve!jem kotlu ve!ji. Vendar je
potrebno izpostaviti, da je v ta potencial vštet tudi les slabše kakovosti, ki bi se moral v prvi
vrsti ob ponovnem osnovanju lesnopredelovalne industrije (v preteklosti je bila za obmo!je
zna!ilna predelava lesa v iverne ploš!e) izkoriš!ati za proizvodne in ne za energetske namene
(posledi!no se lahko potencial rabe lesne biomase zniža). Za slednje ima verjetno najve!ji
potencial (kljub kotlinski legi, pogostim inverzijskim stanjem in posledi!nim meglam
predvsem v zimskem !asu) eden najbolj sonaravnih obnovljivih virov – son!na energija. Ob
upoštevanju naravnih danosti verjetno ne bi najprej pomislili na rabo tega vira, vendar primeri
dobre prakse s postavitvijo son!nih elektrarn v ob!ini nakazujejo na zelo ugodne možnosti
izrabe, predvsem na danes še neizkoriš!enih ve!jih površinah streh razli!nih
poslovnih/gospodarskih objektov, podjetij in trgovskih centrov. Son!ne elektrarne bi bilo
izredno smiselno zgraditi tudi na tipi!nih obmo!jih samotnih kmetij, kjer trenutno ogrevanje
pove!ini kot vhodni energent uporablja lesno biomaso. Zastarele, energetsko potratne kurilne
naprave, ki so tudi pomemben vir onesnaževanja, bi bilo optimalno zamenjati za ogrevanje s
son!no energijo, ki ima (brez upoštevanja na izgled, ki ni tipi!no združljiv s podeželjem) zelo
malo negativnih vplivov na geografsko okolje. Z meritvami dokazan velik potencial ima tudi
raba geotermalne energije, predvsem za namene industrije in pridelavo hrane, kjer bi se sicer s
postavitvijo rastlinjakov spremenila podoba pokrajine, vendar bi se pove!ale možnosti
prehranske samooskrbe ob!ine, ki so danes izredno nizke. Geotermalno energijo nameravajo
v prihodnje izkoriš!ati tudi za namene delovanja term, katerih izgradnja je predvidena v
bližini mesta. Pri vsakršnem izkoriš!anju omenjenega energenta, pa je potrebna premišljena in
ustrezna izraba z var!no rabo v okviru zmogljivosti, nujno ve!kratno uporabo in vra!anjem
pre!iš!ene odpadne vode, s !imer se zagotovijo možnosti njene trajne rabe. Trenutno še
neuporabljen obnovljiv vir bioplina, ima velik potencial za njegovo rabo, ki se nanaša zlasti
na predelavo gnoja, pridobljenega iz ve!ih kmetij in blata iz centralne !istilne naprave. Ob
sicer smiselni uporabi slednje zelene energije, najve!ji problem predstavlja lokacija postavitve
bioplinarne, ki ima lahko na bivalno okolje nekatere negativne u!inke v obliki smrada, hrupa,
ambientalno nezdružljivega objekta bioplinske naprave z okoljem …
V kolikor bi cene pridobivanja energije iz obnovljivih energentov ob vklju!itvi okoljskih
stroškov za fosilne vire postale bolj konkuren!ne in bi se izvedel prepotreben prehod na
sonaravno energetiko (ki se vsekakor spodbuja), bi bili lokalni obnovljivi energetski viri
zmožni pokrivati celotne potrebe po energiji. Trenutno pa je to zgolj potencial, ki odstopa od
pri!akovanih dejanskih možnosti izrabe, zaradi !esar bi bilo nujno poleg prehoda na
nizkooglji!no energetsko alternativo v okviru okoljske zmogljivosti zmanjšati tudi njeno
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porabo. Slednje je potrebno tudi zaradi dejstva, da ima vsak poseg v geografski prostor, !etudi
bolj »zelen«, poleg pozitivnih tudi negativne u!inke, ki pa jih je potrebno v konceptu
sonaravnega razvoja !im bolj minimizirati.
Ob ve!ji intenzivnosti dela pri pridobivanju energije iz obnovljivih energentov (v primerjavi s
fosilnimi viri) se kot pozitivni u!inek kaže tudi pove!anje delovnih mest, kar bi pozitivno
vplivalo tako na ekonomsko kot tudi socialno komponento sonaravnega razvoja.
Ob nujni !imprejšnji fizi!ni in funkcionalni zamenjavi neobnovljivih energentov z zelenimi
viri energije je prepotreben tudi prehod od potratne k var!ni rabi slednje in s tem k
stabilizaciji njene porabe. V mestni ob!ini Slovenj Gradec stanje energetske u!inkovitosti ni
optimalno, saj je zna!ilna nepremišljena raba in stare, energetsko potratne grelne naprave in
objekti, potrebni obnove. Približno tretjina lastnikov stanovanj se je za slednjo odlo!ila,
preostale pa glede na starejši datum izgradnje predstavljajo predmet potrebne !imprejšnje
prenove. Zgled tem lastnikom so lahko tudi energetske prenove javnih stavb, zna!ilne za
zadnja leta, saj le-te lahko predstavljajo pomemben primer dobre prakse za lokalno
prebivalstvo. Preostali geografski potencial za dosego energetske u!inkovitosti v ob!ini je
velik, prebivalstvo bi morali najprej pri!eti spodbujati k energetskemu var!evanju oziroma
smotrni rabi s spremembami njihovih vsakodnevnih navad, za katere niso potrebni finan!ni
vložki (optimalna regulacija temperature v prostorih, primerno prezra!evanje prostorov,
ugašanje lu!i in izklapljanje neuporabljenih naprav …). Z razmeroma majhnimi finan!nimi
vložki bi bilo potrebno zamenjati energetsko potratne grelne naprave (ki v ob!ini
predstavljajo pomemben problem tudi z vidika onesnaževanja) in preostalo belo tehniko, z
ve!jimi denarnimi izdatki (kateri bi morali biti spodbujani s strani razli!nih denarnih pomo!i)
pa bi bili potrebni posegi v energetsko prenovo stavb (zamenjava streh, oken in vrat, ustrezna
toplotna izolacija objektov …). Var!na raba energije (še posebej s hkratnim prehodom na
obnovljive energente) bo ne le zmanjšala iz!rpavanje zalog naravnih virov, temve! tudi
zmanjšala onesnaževanje geografskega okolja, !isto in kakovostno geografsko okolje pa je
temelj za nadaljnje snovanje sonaravnega razvoja.
Podobno kot energetska u!inkovitost tudi trenutna energetska samooskrba mestne ob!ine
Slovenj Gradec dosega zadovoljivo stanje, ki pa ni optimalno. Današnja energetska
samooskrba, ob odsotnosti lokalnih fosilnih energentov, temelji predvsem na razmeroma
majhnem izkoriš!anju obnovljivih virov energije, zlasti na rabi lesne biomase za ogrevanje
individualnih stanovanjskih objektov, izrabi vodne energije z malimi hidroelektrarnami in
vedno ve!jemu številu son!nih elektrarn. Ob prihodnjih prizadevanjih, da bi ve!ina objektov
postala tudi energetsko proizvodnih in tako tudi ni!elni porabniki energije, se ob velikem
preostalem geografskem potencialu, ki temelji predvsem na zelenih virih energije, predlaga
njihova pove!ana uporaba in s tem zamenjava fosilnih energentov (tako na obstoje!em
sistemu daljinskega ogrevanja kot tudi na individualnih kurilnih napravah). Decentralizirana
raba razli!nih lokalnih obnovljivih virov in posledi!na decentralizirana proizvodnja energije
(razen pri uporabi lesne biomase, kjer se veliko ve!ji izkoristki kažejo pri izgorevanju v
velikem kotlu kot v manjših, posameznih kotlih) bi lahko obravnavano ob!ino pripeljala do
energetske samozadostnosti in s tem do neodvisnosti od vedno bolj nepredvidljivih globalnih
gospodarskih dogajanj in odlo!itev dobaviteljev neobnovljivih virov energije. Zopet je
potrebno poudariti, da so to zgolj potenciali, ki predvidevajo 100 % izkoriš!ene vse možnosti
ob strogem upoštevanju sonaravnega razvoja, predvidenih prehodih (energetskem, prehodu na
javni potniški promet …) ter širjenju novih, okolju prijaznih tehnologij. V realnem pogledu pa
je v prihodnjih letih dejansko omogo!en (ponekod že tudi na!rtovan) prehod na lokalne
energetske vire, s tem pa je omogo!eno tudi pove!anje energetske samooskrbe.
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Današnja uporaba prometnih sredstev v mestni ob!ini Slovenj Gradec na ra!un pomanjkanja
konkuren!nih oblik javnega prevoza temelji na osrednji vlogi energetsko potratnega osebnega
avtomobilskega prometa. Izrazito nesonaravna oblika prevoza, ki sloni na cenovno ugodnih
fosilnih gorivih, v cene katerih še niso všteti okoljski stroški, na geografsko in bivalno okolje
pritiska s številnimi negativnimi vplivi: z onesnaževanjem zraka in pove!animi
koncentracijami toplogrednih plinov, z obremenjevanjem prsti in vodnih virov, izkoriš!anjem
zalog neobnovljivih virov, s hrupom, fragmentacijo naravnih habitatov … Na pove!an obseg
prevladujo!e izbire prometnega sredstva je mo!no vplivalo pove!anje dohodkov in s tem tudi
motorizacije (ki se še ve!a) ter tipi!na razpršena poselitev obravnavane ob!ine, ki se še širi s
suburbanizacijo in posledi!nim oddaljevanjem kraja bivanja od kraja dela, storitev in
izvajanja prosto!asnih dejavnosti. S sedanjo izbiro prometnih sredstev se v ob!ini ignorira
asimilacijske zmogljivosti okolja in še pove!uje konflikt med preferacijo osebnih
avtomobilov in geografskim okoljem.
Uporaba javnega potniškega prometa, ki ga v ob!ini predstavlja avtobus, je ocenjena z
nezadovoljivim stanjem, saj je le ta odlo!no premalo zastopan v strukturi izbire prevoznega
sredstva. Trenutno se ga poslužujejo predvsem šolarji za prevoz v izobraževalne ustanove in
iz njih, za ostalo prebivalstvo je zaradi nekonkuren!nih cen, trajanja prevoza, nepogostosti in
neudobnosti (tudi na ra!un slabega cestnega omrežja) neprivla!en na!in prevoza. Geografski
potencial za pove!anje uporabe javnega potniškega prometa je v okviru realnih možnostih, ob
nespremenjenem cestnem omrežju, ki je že danes v slabem stanju, v naslednjih letih zmerno
velik. S ponovno vzpostavitvijo javnega mestnega potniškega prometa in konkuren!nimi
cenami (ki bi jih bilo potrebno zagotoviti z iskanjem finan!nih spodbud, ki so v najve!ji meri
ob današnji izpraznjeni državni blagajni dosegljive iz Evropske unije) ter razli!nimi
spodbudami podjetij za prevoz njihovih zaposlenih na delo s sredstvi javnega prometa, bi le ta
nase lahko prevzel ve!ji del dnevnih migrantov, vsaj iz obmo!ij uravnanega reliefa, kjer so
naselja pogosto razporejena ob glavni prometnici. Hkrati bi se ob vsaj finan!ni
konkuren!nosti medob!inskega javnega potniškega prometa (tudi tega bi bilo potrebno
spodbujati z denarnimi sredstvi razli!nih resorjev), lahko del dnevnih migrantov prestavil na
sonaravnejšo obliko prometa. Ob upoštevanju pomembnega pove!evanja obsega turizma, pa
bi bilo omenjeno, vklju!no z urejenimi prevozi do turisti!nih obmo!ij, ne samo smiselno,
ampak celo nujno.
V obravnavani ob!ini danes ni prisotnega železniškega omrežja, zatorej je stanje logi!no
vrednoteno z neuporabo. Potencial za prihodnjo rabo in s tem za približevanje doseganj
sonaravnih smernic je ocenjen z zmerno velikim potencialom. Realno, v preteklosti že
obstoje!ega železniškega omrežja do Velenja, vsaj v prihodnjih letih ni mogo!e pri!akovati.
So pa zato nekoliko ve!je možnosti, predvsem zaradi krajše dolžine, za izgradnjo tirnega
prometa od obrtno poslovne cone Pame!e do že obstoje!e železnice v Otiškem Vrhu v
sosednji ob!ini Dravograd. Priklju!itev obravnavane ob!ine na državno železniško omrežje bi
s seboj prinesla številne pozitivne u!inke zlasti z vidika zmanjšanja onesnaževanja
geografskega okolja, predvsem ob prevzemu dela potniškega in ve!inskega dela tovornega
prometa. Slednji zaradi velike frekvence mo!no uni!uje obstoje!e prometno omrežje.
Sonaravna mobilnost, med katero zagotovo uvrš!amo javni cestni in železniški potniški
promet, še bolj pa kolesarjenje in peša!enje, je bila ocenjena z zadovoljivo uporabo, ki se
nanaša na seštevek zadnjih dveh z avtobusnimi prevozi. Potrebno je poudariti, da so oblike
sonaravne mobilnosti ob obstoje!ih možnostih (nedavna izgradnja kolesarskih poti in urejenih
površin za peša!enje) izrazito premalo koriš!ene. Miselnost prebivalstva, da bi morala
osrednja vloga prometa temeljiti tudi na pove!ani stopnji kolesarjenja in peša!enja, še ni tako
prisotna kot pri prebivalcih ve!jih mest, kjer se za naštete alternative odlo!ajo tudi na podlagi
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prometnih zastojev in !asovnih zamud. Preostali potencial za pove!anje uporabe skupnih
sonaravnih oblik mobilnosti je velik, saj, kot je že bilo zapisano, so osnove za kolesarjenje in
peša!enje izvedene, premik je potreben predvsem v glavah ljudi. Z razli!nimi na!ini (tudi z
brzdanjem avtomobilskega prometa) bi torej bilo potrebno promoviranje in krepitev razli!nih
privla!nih oblik mobilnosti, ki imajo poleg pozitivnih u!inkov na geografsko okolje tudi
ugodne u!inke na zdravje ljudi (tako z vidika zmanjšanja hrupa in vdihovanja onesnaženega
zraka kot tudi z vidika telesne aktivnosti).
Geografski prostor, ki ponuja razli!ne naravne vire, tako za preudarno antropogeno rabo kot z
zmožnostjo absorpcije nekaterih negativnih vplivov povzro!enih s to rabo, je v mestni ob!ini
Slovenj Gradec na ra!un razpršenih naselij, zna!ilnih za uravnano kotlinsko dno in za
podeželsko obmo!je tipi!nih samotnih kmetij, neu!inkovito uporabljen. Zgoš!ene poselitve,
ki je z vidika sonaravnega razvoja primernejša oblika, razen v mestnem obmo!ju, ni.
Posledi!no je bil nezgoš!en razvoj/poselitev vrednoten z nezadovoljivim stanjem. Nepovratne
spremembe, ki se v ob!ini na ra!un suburbanizacije dogajajo z novimi pozidavami zemljiš!
(ki so pogosto z gradnjo vedno ve!jih stanovanjskih objektov tudi prostorsko potratne),
razširjajo obmo!ja obremenjevanja geografskega okolja. S prostorsko dekoncentracijo in s
tem s pove!evanjem razdalje med krajem bivanja in krajem dela, storitev in prosto!asnih
aktivnosti, se pove!ujejo prometne obremenitve, saj je ob odsotnosti konkuren!nega javnega
prometa prva izbira še vedno avtomobil. Razpršena poselitev, zna!ilna za obravnavano
obmo!je, je torej poleg naštetega tudi energetsko zahtevna in okoljsko neu!inkovita na ra!un
potratne rabe naravnih virov in prostora. So pa v razpršeni poselitvi ve!je možnosti za
decentralizirano rabo razli!nih lokalnih obnovljivih virov energije in posledi!no
decentralizirano proizvodnjo energije, ki bi potencialno omogo!ala vzpostavitev sistemov,
kjer stavbe ne bi presegale potreb svoje lastne proizvodnje energije. Potencial za izboljšanje
zgoš!enega razvoja oziroma poselitve je vrednoten z zmerno velikimi možnostmi, seveda ne
na ra!un opustitve za današnje stanje zna!ilne razpršene poselitve, temve! predvsem z ozirom
na preudarno prihodnjo prostorsko na!rtovanje. To bi v okviru sonaravnih smernic moralo
prepre!evati nadaljnje razprševanje poselitve, a kljub temu ohranjati tradicionalno poselitev
samotnih kmetij, ki obmo!ju dajejo svojstven pe!at in s tem možnosti za razvoj razli!nih
(sonaravnih) dejavnosti. Spodbujati bi bilo potrebno predvsem priseljevanje v prazna
stanovanja v središ!u mesta, v primeru novogradenj pa energetsko in prostorsko var!nih
objektov na lokacijah že obstoje!ih naselij, kjer ne prihaja do uni!enja rodovitnih, za
kmetijstvo ugodnih površin in potreb po gradnji novih cest. Ob spodbujanju ve!je uporabe
sonaravnih oblik mobilnosti in s tem zmanjšanju odvisnostni od avtomobila, bi se mo!no
razširjeni negativni okoljski vplivi z vidika prometnega onesnaževanja in potratne rabe
neobnovljivih virov energije lahko bistveno zmanjšali.
Kot ena izmed posledic razpršene poselitve obravnavanega obmo!ja se kaže razmeroma slaba
pokritost ob!ine s kanalizacijskim sistemom. Kar 9 od 22 naselij (vklju!no s hribovitimi
predeli tistih naselij, ki imajo na ravninskem predelu speljano kanalizacijsko omrežje)
oziroma malo manj kot polovica stanovanj nima speljanega kanalizacijskega omrežja oziroma
ni priklju!ena nanj, zaradi !esar je bila pokritost s kanalizacijskim omrežjem in posledi!nim
priklju!kom na centralno !istilno napravo vrednotena z zadovoljivim, vendar ne optimalnim
stanjem. Kanalizacijski sistem za odvajanje odpadnih voda je speljan zgolj v ravninskih
predelih, hriboviti predeli nimajo možnosti priklju!itve zaradi predragih in nerentabilnih
možnosti izgradnje. Danes so za ta obmo!ja zna!ilna predvsem odvajanja odpadnih voda v
greznice, vsebino katerih se kasneje pre!isti na !istilni napravi, vendar se problem z vidika
negativnih pritiskov na geografsko okolje pojavlja predvsem s potencialnimi slabše tesnimi
greznicami (marsikje potrebnih obnove) na ob!utljivih zakraselih obmo!jih velikih izdatnosti
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vodonosnika, ki predstavlja najpomembnejši vir pitne vode za ob!ino. Ob nezmožnosti
zagotovitve kanalizacijskega sistema na težje dostopnih obmo!jih, se zmerno velik potencial
za izboljšanje obstoje!ega stanja nahaja predvsem v izgradnji rastlinskih !istilnih naprav.
Slednje so kot zgolj ena izmed oblik s sonaravnega vidika vedno pomembnejših
ekoremediacij, sonaravne tehnologije (zgrajene iz 95–100 % naravnih materialov) za !iš!enje
razli!nih voda s posnemanjem delovanja narave in so zasnovane tako, da predstavljajo
estetski element v okolju. Mokriš!ni sistemi, na katerih temeljijo, geografskemu okolju
vra!ajo samo!istilno in pufersko sposobnost, zadrževanje vode in biotsko raznovrstnost. Na
ustvarjenem kontroliranem ekosistemu potekajo vse tri faze !iš!enja (procesi potekajo pod
površino, kar prepre!i neprijetne vonjave in pojav insektov), kar je celo boljše kot pri
centralni !istilni napravi v mestni ob!ini Slovenj Gradec, ki ima zmožnost opravljanja zgolj
primarnega in sekundarnega !iš!enja. Ob izjemno visoki u!inkovitosti !iš!enja, je pomembna
tudi njihova dodana vrednost na ra!un multifunkcionalnosti (vzpostavitev novega biotopa za
živali in rastline, ki pomembno prispevajo k vezavi ogljikovega dioksida (CO2) iz zraka,
varovanje vodnih virov in s tem varovanje zdravja ljudi). Razmeroma nizek finan!ni vložek
za postavitev, enostavno in poceni vzdrževanje in sistem, ki ne predstavlja dodatnega
energetskega obremenjevanja okolja, je še posebej primeren za varovana obmo!ja (v ob!ini so
to obmo!ja Nature 2000), kjer so sonaravne tehnologije edine primerne. V obravnavani ob!ini
bi bile smiselne vzpostavitve rastlinskih !istilnih naprav za individualne hiše in samotne
kmetije ter za skupek ve! stanovanjskih objektov. Z izrazito sonaravnim pristopom bi bile
idealne tudi za predlagan razvoj turisti!nih ekoloških kmetij. Ve!ji problem pri postavitvi bo
kot prostorsko omejitev (za postavitev je potrebno 2–2,5 m2 na populacijski ekvivalent,
oziroma osebo) zaradi reliefne razgibanosti, predstavljala izbira lokacije, saj je potreben nagib
terena, ki pa ne sme presegati 1–2 %. Ob predlagani vzpostavitvi !im ve! sistemov rastlinskih
!istilnih naprav, je s slednjimi v obravnavani ob!ini prisotna tudi možnost nadgradnje
obstoje!e centralne !istilne naprave s terciarnim !iš!enjem (Vrhovšek, Krofli!, 2007).
Reliefna razgibanost obravnavanega obmo!ja ne omogo!a izrabe ve!jih površin za
poljedelstvo, v ve!ji meri je zaradi hribovitih obmo!ij z zna!ilnimi travniki in pašniki prisotna
živinoreja, zlasti govedoreja. Posledi!no prehranska samooskrba, ena pomembnejših smernic
za doseganje sonaravnega razvoja, ob razmeroma ugodnih možnosti za doseganje drugih
ciljev, predstavlja enega najbolj težavnih izzivov ob!ine. Neugodne naravne danosti
pogojujejo ve!jo stopnjo samooskrbnosti na podro!ju živinoreje, podatki za poljedelstvo pa
kažejo na skoraj ni!elno samooskrbnost, kar ima za posledico veliko prehransko odvisnost
ob!ine od uvoza prehranskih izdelkov. S tem se cilji sonaravnosti ob pove!ani obremenjenosti
geografskega okolja s pove!ano porabo energije in emisij še dodatno izni!ujejo. Prehranska
samozadostnost mestne ob!ine Slovenj Gradec torej dosega nezadovoljivo stanje, saj jo
dosega zgolj podro!je živinoreje (ki je z vidika sonaravnosti zaradi ve!jih izpustov
toplogrednih plinov manj primerna od poljedelstva), ki zaradi potreb po krmnih rastlinah
»odžira« kmetijske površine za gojenje pomembnih žitaric. Preostali potencial za pove!anje
lokalne pridelave hrane je srednje velik. Ob dejstvu, da se kmetijskih zemljiš! za poljedelstvo
zaradi prevlade hribovitega reliefa ne da širiti, so mogo!e izvedbe nekaterih premišljenih
ukrepov, ki bi prehransko odvisnost vsaj malo znižali. Vsekakor bi bilo potrebno nadaljevati z
nedavno za!etim spodbujanjem urejenih obmo!ij vrti!karjev na javnih površinah s strani
ob!ine, hkrati bi moral eden izmed prvih ukrepov temeljiti na zaustavitvi zmanjševanja
poljedelskih površin. Ob umirjanju naraš!anja pozidanih površin in ustalitvi gozdnih površin
bi ob za!etnem ohranjanju poljedelskih površin le-te v prihodnosti bilo potrebno pove!ati,
kjer je to še mogo!e, hkrati bi bila nujna njihova optimalnejša raba. Potenciali pove!anja
prehranske oskrbe se ob ugodnih podnebnih razmerah in vodnih virih skrivajo v možni
spremembi uporabnosti površin. Hmeljarstvo, ki v ob!ini zaseda pomembne rodovitne
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površine in pridelki katerega v Sloveniji presegajo doma!e potrebe, bi bilo mogo!e zamenjati
s površinami za gojenje žit. Slaba stran tega so zaradi opore!nega hmeljarstva na žalost precej
z onesnažili obremenjene prsti, zaradi !esar vsaj v bližnji prihodnosti na teh obmo!jih ne bi
bila možna ekološka obdelava, h kateri sonaravno kmetijstvo stremi. Potenciali se v primeru
za!etka, sicer na!rtovane prihodnje rabe geotermalne energije, nahajajo tudi v postavitvi
rastlinjakov, ki bi spremenili izgled pokrajine, vendar bi se tudi na ta na!in prehranska
odvisnost lahko nekoliko zmanjšala, s tem pa bi se ob lokalno pridelani hrani zaradi
minimalnih transportnih poti zmanjšale tudi obremenitve geografskega okolja.
Za moderno oziroma konvencionalno kmetijstvo je, tako kot za trenutno globalno
gospodarstvo, zna!ilna maksimizacija produktivnosti in dobi!konosnosti, ki se jo je z
razvojem vedno pogosteje za!elo pospeševati s pove!evanjem vnosa energije in snovi z rabo
sinteti!nih kemi!nih gnojil in pesticidov. Takšna dejavnost ne le obremenjuje geografsko
okolje z onesnažili in s tem uni!uje naravne vire, temve! je tudi energetsko potratna, z vsem
naštetim pa zagotovo ni trajnostna ter je v popolnem neskladju s sonaravnostjo. Za!etki
sprememb miselnosti, ki vodijo od kupovanja uvoženih prehranskih izdelkov s polic velikih
trgovskih verig k lokalno, v kolikor je možno, tudi ekološko pridelanim prehranskim
izdelkom, ki temeljijo na tradicionalni pridelavi, izkoriš!ajo lokalne potenciale, vklju!ujejo
lokalno prebivalstvo in za katere je poznan izvor, so obudili zanimanje za ponovno obuditev
tradicionalnega kmetijstva. To je energetsko u!inkovitejše od konvencionalnega, hkrati pa je
zaradi ohranjanja rodovitnosti prsti veliko bolj trajnostno zasnovano. Prestop na še višjo raven
sonaravnosti predstavlja prehod v ekološko pridelovanje, ki temelji na zamenjavi umetnih,
neorganskih gnojil in sinteti!nih zaš!itnih sredstev z biološko zasnovanimi in proizvedenimi.
Za ta prehod se je v mestni ob!ini Slovenj Gradec do danes odlo!ilo 39 (6,2 %) kmetij, zaradi
!esar je stanje vrednoteno z zadovoljivim, vendar še ne optimalnim. Preostali geografski
potencial za prehod iz okoljsko destruktivnega sistema kmetovanja na sonaravno kmetijstvo
brez zastrupljanja geografskega okolja in prekomerne rabe naravnih virov je velik. Glede na
odsotnost izrazito velikih kmetij in prevlado samotnih kmetij v hribovitih obmo!ij, bi bil
postopen, a vztrajen prehod na ekološko pridelovanje zagotovo možen, predvsem ob
upoštevanju ohranjenega geografskega okolja in ve!jih površin ob!utljivejših vodovarstvenih
in varovanih obmo!ij Nature 2000. Idealen primer bi z dopolnitvijo z rastlinsko !istilno
napravo, uporabo lokalnih obnovljivih virov energije in s pove!evanjem dodane vrednosti s
predelavo prehranskih izdelkov ob zna!ilnem naraš!anju obsega turizma, predstavljala
navezava ekoloških kmetij na dopolnilno dejavnost v obliki sonaravnega turizma. Zna!ilne
samotne kmetije, ki podeželski pokrajini dajejo svojstven pe!at, so zato predmet zanimanja in
pomembna prednost ob!ine za osnovanje sonaravne turisti!ne dejavnosti, kjer bi turisti lahko
ob lokalno pridelani ekološki hrani spoznavali tradicionalne jedi, se seznanili s pomembnostjo
izvajanja te dejavnosti v okviru sonaravnosti in delovanjem rastlinskih !istilnih naprav ter
uživali v pomirjajo!ih pohodih v obdajajo!i gozdnati pokrajini. Zapisano se bere kot
pravljica, dejansko pa so, ob že osnovanih ekoloških kmetijah, pozitivnem trendu naraš!anja
turistov, za!etkih snovanja turisti!nih povezav in mreženja ter finan!nih spodbudah s strani
Evropske unije, možnosti za izvedbo razmeroma velike. S tem bi se nekoliko omejili tudi
okoljski pritiski naraš!anja obsega turizma, ki že v osnovi ravno zaradi svojih negativnih
vplivov na razli!na podro!ja ne spada med strogo sonaravne dejavnosti.
Nekoliko manj realno je v bližnji prihodnosti pri!akovati prehod intenzivnega kmetijstva na
dnu kotline na ekološko pridelavo, predvsem z vidika pridelovanja hmelja in krmnih rastlin,
za katere je zna!ilna ena najve!jih porab umetnih gnojil in zaš!itnih sredstev. Vendar to ne bi
smelo prepre!iti sonaravnega cilja !im ve!jega obsega ekološkega kmetijstva, saj je z vidika
zagotavljanja trajnosti kmetijske dejavnosti to edina možnost.
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Gospodarstvo mestne ob!ine Slovenj Gradec je bilo v preteklosti širšemu obmo!ju poznano
po izraziti usmerjenosti v lesnopredelovalno industrijo. Ta je z zelo uspešnimi podjetji, ki so
predstavljala tudi pomembne zaposlitvene možnosti, in nespametno rabo (izsekavanjem
predvsem bukve) gozdove obravnavanega obmo!ja mo!no poškodovala. Propad te industrije
se je pri!el z osamosvojitvijo in posledi!no izgubo pomembnega trga ter nadaljeval s
prehodom v novo tiso!letje in za!etkom gospodarske krize. Danes tako glede na
nadpovpre!no gozdnato obmo!je, z naraš!anjem lesne biomase in izboljševanjem gozdnih
sestojev, na obmo!ju izrazito primanjkuje omenjene industrijske usmeritve. Zaradi naštetega
je bila proizvodnja iz obnovljivih virov ocenjena kot nezadovoljiva, vendar je potencial glede
na preteklo slavo te vrste dejavnosti in današnjih ugodnih možnosti za rabo lesa, ki bi morala
tokrat biti preudarna in v skladu s sonaravnostjo, torej z okoljskimi zmožnostmi, velik.
Predelava lesa v polizdelke ali izdelke je sonaravno zasnovana, saj velja za energetsko
relativno nezahtevno in nizkooglji!no. Smiselno bi bilo ljudi podu!iti in navdušiti za gradnjo
lesenih, nizkoenergijskih in pasivnih zgradb, s !imer bi že osnovano podjetje Lesoteka hiše
svoje dejavnosti lahko nadgradilo. Odpadke, ki nastajajo v toku predelave, bi lahko podjetje
ponovno uporabilo v namene ogrevanja z lesno biomaso, s !imer bi se zmanjšala tudi poraba
fosilnih energentov in s tem emisij toplogrednih plinov. V kolikor bi bilo optimalno (glede na
lokacijo), bi lahko podjetje investiralo tudi v son!no elektrarno, ki bi lahko zadovoljevala, ali
celo presegala njihove potrebe po energiji, s !imer bi bile odprte možnosti za izpolnitev enega
izmed ciljev sonaravnega razvoja oziroma okoljevarstvenih politik – da bi zgradbe postale
tudi energetski proizvodni objekti in s tem ni!elni porabniki energije.
Pove!ana potrošnja v razvitih državah je tudi v obravnavani ob!ini pripeljala do ve!je
koli!ine odpadkov na osebo in s tem preseženih zmogljivosti geografskega okolja za
sprejemanje le-teh. Še pred zaprtjem odlagališ!a nenevarnih komunalnih odpadkov v ob!ini v
za!etku leta 2013 je bil konec leta 2011 ustanovljen Koroški center za ravnanje z odpadki
(KOCEROD), ki je s predelavo in spodbujanjem u!inkovite rabe v letu 2012 mo!no zmanjšal
koli!ino zbranih komunalnih odpadkov. Uresni!evanje sonaravne smernice z majhno koli!ino
odpadkov je bilo vrednoteno z zadovoljivim stanjem, ki pa še ni optimalno, saj se ob zgolj
u!inkovitejši rabi izdelkov problem pove!evanja skupne koli!ine odpadkov (ob predpostavki
splošnega pove!evanja materialnih dobrin) zgolj !asovno prestavi. V prihodnosti je torej
potrebno zmanjšanje snovnih tokov, zaradi !esar je preostali geografski potencial za bližnjo
prihodnost vrednoten s srednje velikim potencialom. Možnosti zmanjšanja odpadkov v
obravnavani ob!ini kljub razmeroma majhni koli!ini zbranih komunalnih odpadkov na
prebivalca, ki je v letu 2012 predstavljala zgolj 67,4 % slovenskega povpre!ja, vsekakor
obstajajo in so tudi potrebne, saj je današnja moderna družba še vedno mo!no prepotratna z
materialnimi dobrinami. Blagostanje prebivalstva obravnavanega obmo!ja je danes na ra!un
propada ve!jih podjetij mo!no zmanjšano, kar je z vidika sonaravnega razvoja zaradi
mo!nega zmanjšanja socialne varnosti nesprejemljivo, vendar bi lahko to obdobje
predstavljalo klju!en trenutek za spremembe vrednot in s tem pove!anje preudarne potrošnje
(in posledi!no zmanjšanje odpadkov), kar bi tako na prebivalstvo kot na geografsko okolje,
pozitivno vplivalo z ve! vidikov.
Poleg spodbujanja zmanjševanja snovnih tokov v ospredje vedno bolj prihaja tudi
pomembnost lo!evanja komunalnih odpadkov. S slednjim zmanjšujemo iz!rpavanje naravnih
virov, saj lo!evanje omogo!a lažjo ponovno uporabo oziroma reciklažo, hkrati pa je pove!ini
predelava odpadkov energetsko manj potratna kot pridobivanje primarnih surovin. Zmanjšana
skupna koli!ina zbranih komunalnih odpadkov, ki kon!a na deponijah, podaljšuje njihovo
življenjsko dobo in s tem zmanjšuje potrebe po odprtju novih, kar, kot je razvidno po zaprtju
odlagališ!a v obravnavani ob!ini, v Koroški regiji predstavlja velik problem. Ob vseh naštetih
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pozitivnih u!inkih na geografsko in s tem tudi na bivalno okolje in kakovost življenja
prebivalstva pa je današnje lo!evanje odpadkov v mestni ob!ini Slovenj Gradec predvsem
delo prebivalcev individualnih stanovanjskih objektov, pa še v teh primerih sta ustrezno
lo!eni zgolj dve tretjini vseh odpadkov, v ve!ini na ra!un groženj z denarno kaznijo ob
kršitvah za ob!ino predpisanega na!ina zbiranja komunalnih odpadkov. Skoraj v celoti je
odsotno lo!evanje v ve!stanovanjskih objektih, zaradi !esar je stanje lo!enega zbiranja
odpadkov komaj doseglo zadovoljivo stanje. Preostali potencial na tem podro!ju, ki bi že z
malimi spremembami vsakodnevnih navad pomembno pripomogel k uresni!evanju
sonaravnejšega razvoja obmo!ja, je bil ocenjen kot velik. Nezainteresiranosti varovanja
lastnega geografskega okolja ali pa zgolj pomanjkanje volje za lo!evanje odpadkov zaradi
posve!anja drugim stvarem (slabo socialno stanje prebivalstva) bi morali posvetiti ve!
pozornosti in z razli!nimi ukrepi (v kolikor ne gre druga!e, pa s poostrenim nadzorom in
vestneje izdanimi denarnimi kaznimi) spodbuditi lo!eno zbiranje odpadkov predvsem v
ve!stanovanjskih objektih.
Ob vseh naštetih smernicah za doseganje sonaravnega razvoja je verjetno povsod, ne zgolj v
mestni ob!ini Slovenj Gradec, najbolj pomembno javno ozaveš!anje prebivalstva o
pomembnosti sprememb navad in vrednot. Dejstvo, da Zemlja ni naša last in da si jo zgolj
izposojamo od naših prednikov in bi jo morali našim zanamcem vrniti v vsaj takšnem, !e ne
izboljšanem stanju, zaradi !esar bi si morali naravne vire od geografskega okolja zgolj
sposojati in ne iz!rpavati, bi se moralo ukoreniniti v zavest prebivalstva. Poudarjanja tega so
se v zadnjem !asu v obravnavani ob!ini lotili predvsem pri najmlajših, saj bo otroke znanje, ki
ga pridobijo v najzgodnejšem otroštvu spremljalo vse življenje. Vrtci in šole mestne ob!ine
Slovenj Gradec v duhu sonaravnosti izvajajo razli!ne krožke in ostale dejavnosti za
spodbujanje odgovornega ravnanja ter se prijavljajo na tekmovanja in projekte, kjer dosegajo
zavidljive rezultate. V vrtcih se poslužujejo predvsem pridobivanja znanj na podlagi izkustva,
tako so izvajali akcijo O!istimo okolico našega vrtca, v sklopu katerega so se spoznavali z
ekologijo, lo!evanjem odpadkov (tudi z obiskom zbirnega centra za odpadke) in njihovo
reciklažo (na podlagi katere so izdelovali lasten papir) ter s tem z varovanjem in ohranjanjem
okolja, v tednu mobilnosti so z igro Beli zaj!ek spodbujali uporabo sonaravnih oblik
mobilnosti, pogosto je prisotno vrtnarjenje in uvajanje starih vrst sadja v vsakodnevno
prehrano otrok, v letošnjem letu so vklju!eni v Evropski projekt Gozd, seznam pozitivno
naravnanih praks pa se seveda nadaljuje. Vpetost v sonaravnost pa se nadaljuje tudi s
prehodom v osnovnošolsko izobraževanje, kjer z nazivom Eko šola in v letu 2012
pridobljenim priznanjem za najlepši šolski vrt, ki je v naslednjem letu pridobil znak Ekovrta,
izstopa Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu. Ob dosegu 1. mesta na nate!aju o hrani
Hrana za zdravje in delovna mesta in priznanjem Evropskega nate!aja o obnovljivih virih
energije in razli!nimi krožki predstavljajo pomemben vzor tudi drugim šolam, ki ne zaostajajo
veliko. Ukvarjajo se s sajenjem dreves, mladi !ebelarji dosegajo dobre rezultate na
tekmovanjih in v praksi, Prva osnovna šola Slovenj Gradec je uredila tudi šolski park, ki služi
kot naravoslovna u!ilnica na prostem, prav tako je sodelovala pri projektu Osvobodimo
energijo!, kjer so se mladostniki spoznavali s pomenom obnovljivih virov energije. Seveda se
tudi tukaj seznam ne kon!a, kar je z vidika izobraževanja mlajšega prebivalstva bistvenega
pomena, saj je skrb za okolje z uporabnimi znanji in naravoslovnimi kompetencami potrebno
pri!eti graditi že pri najmlajših. Kljub torej dobri ozaveš!enosti mladega prebivalstva, je
preostali potencial še vedno velik, saj je ozaveš!anje potrebno vseskozi spreminjati,
pove!evati in najti nove na!ine, ki mladostnike pritegnejo, saj bodo zgolj s tem navade iz
vrtcev in šol prenesli tudi na druga obmo!ja življenja (dom, prosti !as …). To je še posebej
pomembno, saj lahko otroci predstavljajo pomemben vezni !len med sonaravnostjo in
preostalim prebivalstvom v obravnavani ob!ini, ki zaenkrat še ni naklonjen spremembam
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navad v prid približevanju sonaravnim smernicam, saj v ob!ini kljub Ekološkemu društvu
primanjkuje medijev ozaveš!anja. Premalo poudarkov za sonaravni razvoj je tudi v ve!ini
ob!inskih dokumentov, ob tem pa prebivalstvo navkljub vedno ve!jim možnostim (v smislu
širše palete na!inov) zaradi ostalih življenjskih stisk (izguba delovnih mest, revš!ina …)
zaenkrat premalo posega po sonaravnejših možnostih. Potencial za izboljšanje javne
ozaveš!enosti odraslega prebivalstva je torej zelo velik, potrebno pa bi bilo za!eti z majhnimi
koraki in javnosti pokazati, da za izboljšanje njihovega bližnjega geografskega okolja (in s
tem tudi regionalnega in globalnega) niso vedno potrebna finan!na sredstva, temve! kot že
napisano, v prvi meri predvsem sprememba navad in vrednot.
6.4. Zelena delovna mesta
Prehod konvencionalnega razvoja, ki na razli!nih podro!jih temelji na maksimizaciji dobi!ka,
pri kateri se ne ozira na škodo, povzro!eno geografskemu okolju, na okolju prijaznejše in
socialno vklju!ujo!e, sonaravno oziroma zeleno gospodarstvo s seboj prinaša številne
pozitivne u!inke tudi v smeri trajnosti. Zeleno gospodarstvo, ki svojo konkuren!nost gradi na
energetski in snovni u!inkovitosti ter s tem zmanjšuje negativne pritiske, spodbuja in
omogo!a zelena delovna mesta v razli!nih dejavnostih (ekološko kmetijstvo, u!inkovita raba
naravnih virov, gozdno-lesna veriga, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, pove!anje
energetske u!inkovitosti ter trajnostni turizem), grajenih na lokalnih naravnih in !loveških
virih. Takšna delovna mesta varujejo okolje in zdravje ljudi, ustvarjajo nova delovna mesta,
zmanjšujejo stroške in pove!ujejo konkuren!nost, zvišujejo kakovost bivanja ter ponujajo
inovativne rešitve in razvojne priložnosti (Karba in sod., 2014). Skratka, njihovo ustanavljanje
bi bilo z razli!nimi pozitivnimi u!inki (pove!anje socialne varnosti, ponoven zagon
gospodarstva in s tem razvoja obmo!ja, hkratno varovanje narave …) idealno tudi za mestno
ob!ino Slovenj Gradec.
Kot pri številnih novejših terminih, tudi za zelena delovna mesta še ni enotno sprejete
definicije, so se pa v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta odlo!ili za
slovenskim razmeram prilagojeno razlago: »Zelena delovna mesta so dostojna delovna mesta
v zelenem gospodarstvu, predvsem v sektorju okoljskega blaga in storitev, ter v ozelenjevanju
procesov v drugih sektorjih, kjer !istejše alternative ne obstajajo« (Karba in sod., 2014, str.
14). Slednja definicija se od številnih tujih razlikuje predvsem v vklju!evanju gozdarstva, ki
je v Sloveniji skladen z zelenim gospodarstvom (lokalen vir z nizkim vplivom na okolje, ki
shranjuje ogljikov dioksid (CO2) in se z njim po zakonu upravlja trajnostno), v vklju!evanju
zelenih procesov, ki so so!asno skladni z zelenim gospodarstvom (v kolikor obstaja !ista
alternativa – alternativa z nizkim vplivom na okolje, zgolj »ozelenjevanje« procesa ni
vklju!eno v definicijo), in v vklju!evanju dostojnosti delovnih mest. Pri snovanju zelenih
delovnih mest pa je potrebno tudi zavedanje razlike med bruto in neto številom, saj se slednje
na ra!un nadomestitve (nadomestitev delovnih mest konvencionalnih dejavnosti) in dohodkov
(ob dražjih zelenih izdelkih in storitvah manj razpoložljivih dohodkov ostale za ostale izdelke
in storitve) zmanjša (Karba in sod., 2014).
Vsi predlagani ukrepi za preusmerjanje okoljsko škodljivih na geografskemu okolju
prijaznejše prakse v mestni ob!ini Slovenj Gradec imajo za posledico tudi ustvarjanje zelenih
delovnih mest. Dodatna delovna mesta (na ra!un delovno intenzivnejših zelenih panog,
naraš!anja obsega dejavnosti …) bi izboljšala socialno varnost ljudi, kar bi pozitivno vplivalo
tudi na zmanjšanje nezadovoljstva in zaskrbljenosti prebivalstva, s tem pa potencialno tudi na
še ve!je zanimanje za sonaravne rešitve.
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Pove!anje kmetijskih površin in kmetij, namenjenih ekološkemu pridelovanju, za
obravnavano ob!ino v bližnji prihodnosti možno predvsem na ra!un velikega števila samotnih
kmetij, bi s seboj prineslo tudi ve! ustvarjenih delovnih mest (kot konvencionalno kmetijstvo)
predvsem na ra!un same pridelave in dopolnilnih dejavnosti v obliki predelave živil, trženja
in turizma. Ob neposrednih zelenih delovnih mestih na samih ekoloških kmetijah ta nastajajo
tudi sekundarno, v povezavah do potrošnika (živilsko predelovalna obrt in industrija, tržni
sektor, industrija strojev in opreme, raziskovanje …).
V obravnavani ob!ini bi bilo ekološko kmetijstvo najbolj smiselno povezovati prav z
dopolnilnimi dejavnostmi v obliki dodajanja vrednosti s predelavo živil in sonaravnim
turizmom. Turizem, ki že v osnovi predstavlja za geografsko okolje obremenjujo!o dejavnost
(pove!ana mobilnost, ve!ja poraba energije in vode, pove!ane koli!ine odpadkov …) in za
katerega je v obravnavanem obmo!ju zna!ilna rast, lahko v prihodnosti ob njegovem
nespametnem upravljanju pripelje do mo!no negativnih u!inkov. Ob želji ob!ine, da obmo!je
postane turisti!no prepoznavno, je potrebno v njegove dejavnosti vklju!iti !istejše in
u!inkovitejše tehnologije, s katerimi bo možno ponujati produkte, ki prepre!ujejo oziroma
minimizirajo onesnaževanje okolja ter porabo naravnih virov. Ozelenjena turisti!na dejavnost
ima v ob!ini zelo velik potencial za osnovanje zelenih delovnih mest, ob neposrednih tudi
posredna na podro!ju snovanja in izvajanja novih zelenih turisti!nih produktov (varstvo
narave, ekološko kmetijstvo …), ozelenjevanja (pove!evanje energijske u!inkovitosti in
deleža obnovljivih virov energije, u!inkovitost pri ravnanju z vodo …) obstoje!e in zeleni
gradnji na!rtovane turisti!ne infrastrukture (Terme Slovenj Gradec), predvsem pa je lahko
turizem eden glavnih pobudnikov in spodbujevalcev sonaravne mobilnosti. Majhne razdalje bi
bile ob vzpostavitvi konkuren!nega sistema javnega potniškega prometa idealne za njegovo
uporabo, saj danes turisti iz osrednje, kaj šele iz bolj oddaljenih obmo!ij, nimajo možnosti
enodnevnega obiska obravnavane ob!ine z avtobusom. Sonaravnejše oblike mobilnosti pa bi
bile z vidika koriš!enja zelo ugodne tudi za lokalno prebivalstvo, ob vseh že naštetih
ugodnostih pa bi v veliki meri bilo zmanjšano tudi obremenjevanje okolja. Predstavljeni
ukrepi, ki imajo velike možnosti za njihovo realizacijo, povzro!ajo zmanjševanje okoljskega
odtisa, vklju!ujejo naravne danosti obmo!ja, vendar na njih ne delajo škode, predvsem pa ob
vklju!evanju lokalnih naravnih, vklju!ujejo tudi družbene vire, kar lokalni skupnosti prinaša
kar najve!je koristi (Karba in sod., 2014).
Sektor gozdno-lesne verige ima v obravnavani ob!ini glede na danes že prisotno na!rtno
sonaravno gospodarjenje z gozdovi in nekdanjo slavo lesnopredelovalne industrije velik
potencial za preusmeritev oziroma celo osnovanje novih zelenih delovnih mest. Ob zelenih
delovnih mestih v gozdarstvu, kjer se z nego gozdov ve!ajo možnosti akumulacije
ogljikovega dioksida (CO2) in s tem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, so v
prihodnosti velike možnosti tudi v lesnopredelovalni industriji, ki je energetsko relativno
nezahtevna in prav tako prispeva k zniževanju izpustov ogljika v ozra!je. Ob nadpovpre!ni
gozdnatosti obmo!ja in s tem možnostim izkoriš!anja obnovljivega naravnega vira v okviru
njegove zmožnosti obnavljanja, bi bilo ponovno osnovanje lesnopredelovalne industrije z
preusmeritvijo od izvoza hlodovine na predelavo lesa z višjo dodano vrednostjo zagotovo
smiselna poteza, ki bi s seboj prinesla številne pozitivne u!inke.
Ravnanje z odpadki, eno najbolj donosnih podro!ij zelenega gospodarstva, je z osnovanjem
Koroškega regijskega centra za ravnanje z odpadki konec leta 2011 ob!ini že prineslo nekaj
pomembnih zelenih delovnih mest. V okviru sonaravnosti najbolj pomembna naloga na
podro!ju odpadkov – zmanjševanje njihove koli!ine ob zmanjševanju delovnih mest v
neposredni povezavi z odpadki – odpira zelena delovna mesta na podro!ju raziskav in
razvoja, ozaveš!anja, informiranja in izobraževanja. Spodbujanje prepre!evanja nastajanja
odpadkov ima v obravnavani ob!ini še velike preostale potenciale, prav tako kot ozaveš!anje
za ponovno uporabo in lo!evanje odpadkov, ki sicer že imata zasnovo, vendar je prebivalstvo
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potrebno spodbuditi k njihovemu ve!jemu udejanjanju. Nova zelena delovna mesta imajo v
ob!ini velik potencial tudi pri reciklaži odpadkov, saj je snovna predelava bistveno bolj
delovno intenzivna kot sta odlaganje in energetska izraba odpadkov.
Pomembno število zelenih delovnih mest se skriva v spremembi virov energije in njeni
u!inkovitejši rabi. Prehod iz fosilnih na obnovljive vire energije ima v mestni ob!ini Slovenj
Gradec ob možnostih izrabe son!ne, vodne in geotermalne energije ter biomase in bioplina
izreden potencial, ki ob ve!ji delovni intenzivnosti pridobivanja energije iz obnovljivih
energentov, prinaša tudi ve!je število (zelenih) delovnih mest. Ob prehodu na sonaravnejše
energente pa je zlasti pomembno zmanjšanje porabe energije z njeno u!inkovito rabo, kar v
obravnavani ob!ini z nevestno uporabo in zgradbami starejšega datuma izgradnje predstavlja
precejšen izziv. Izvajanje ukrepov za u!inkovitejšo rabo energije, ki pomembno prispeva tudi
k zagotavljanju energetske samooskrbe ob!ine, ima možnosti osnovanja zelenih delovnih
mest v širokem spektru dejavnosti: energetske prenove stavb, predelovalne dejavnosti in
proizvodni sektor, gradbeništvo in promet, raziskave in razvoj, eko-inovacije in svetovanje …
Posebno obliko osnovanja zelenih delovnih mest predstavljajo socialna podjetja, katerih
namen je trajno opravljanje družbeno koristnih dejavnosti ali dejavnosti, v katerih se
zaposlujejo osebe iz ranljivih skupin, pri njihovem delovanju pa ustvarjanje dobi!ka ni glavni
cilj. Pospešen razvoj socialnega podjetništva bi v mestni ob!ini Slovenj Gradec bil še posebno
zaželen zaradi zelo visoke stopnje brezposelnosti, katero pa bi težko u!inkovito zmanjšali z
zaposlovanjem v starih sektorjih. Spremembe v smeri krepitve lokalnega gospodarstva z
ustvarjanjem novih zelenih delovnih mest v dejavnostih, ki so povezane z boljšim
izkoriš!anjem lokalnih virov, imajo v ob!ini dobro zasnovo z obstoje!im Društvom za razvoj
!loveških virov in socialnega kapitala Naprej (Karba in sod., 2014).
Potenciali za preusmeritev oziroma ustanavljanje novih zelenih delovnih mest v mestni ob!ini
Slovenj Gradec so ob obstoje!ih lokalnih naravnih in družbenih virih veliki, za njihovo
osnovanje pa bi bila potrebna predvsem sprememba miselnosti v smeri udejanjanja ukrepov
za dosego !im bolj sonaravnega razvoja.
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7. ZAKLJU EK
Obmo!je mestne ob!ine Slovenj Gradec, razmeroma majhno, a mo!no središ!e Koroške
regije, je bilo zaradi ugodne geografske lege poseljeno že v kameni dobi, na ra!un prav tako
ugodne prometne lege pa se je skozi !as z rimsko naselbino in razcvetom srednjeveškega
mesta utrjeval tudi njegov strateški pomen. Zelena pokrajina na zahodnem delu Pohorja z
enimi najstarejših kamnin v Sloveniji kljub pri!akovanju ni bogata z rudnimi bogastvi,
skromne lokalne koli!ine so bile izkoriš!ene že v 18. in 19. stoletju. Prav surovinsko revno
geografsko okolje je ob!ini prizaneslo ve!je uni!enje in onesnaženje, s tem pa prebivalstvo
»prisililo« v osnovanje gospodarskega razvoja na drugih dejavnostih. Ob lokacijski
privla!nosti za življenje in tipi!ni povezanosti prebivalstva z gozdom se je njegovo
izkoriš!anje za proizvodne namene za!elo že zelo zgodaj, kar je s seboj prineslo mo!no
spremenjene gozdne sestoje, kjer danes zaradi preteklega pogozdovanja z eno najhvaležnejših
vrst, smreko, le-ta v obravnavanih gozdovih mo!no prevladuje. Zmanjšano biodiverziteto in
posledi!no zmanjšano ekološko stabilnost zaradi preteklih posegov v gozdni prostor ter
onesnaženje zraka in najve!je, ter s tem najpomembnejše vodne žile zaradi hitrega razvoja
predelovalne industrije (lesnopredelovalne, tekstilne, avtomobilske …), bi lahko predstavili
kot najve!je probleme, ki so zniževali kakovost geografskega okolja in pove!evali njegovo
ob!utljivost.
Geografska lega na stiku treh pokrajinskih enot – najbolj vzhodnih obronkov Karavank s
pogorjem Uršlje gore na zahodu ob!ine, Mislinjske doline, ki se proti severu razširi v tipi!no
predalpsko tektonsko udorino – Slovenjgraško kotlino in zahodni predeli Pohorja na vzhodu
ob!ine – daje mestni ob!ini Slovenj Gradec svojevrsten pe!at. Prepletanje reliefnih enot
povzro!a tudi preplet razli!ne ob!utljivosti sestavin okolja oziroma razli!ne samo!istilne
zmogljivosti na eni ter prostorsko razli!ne antropogene pritiske na drugi strani. Kotlinska lega
urbanega okolja s slabo prevetrenostjo in zna!ilnimi inverzijskimi vremenskimi stanji, s
pogosto meglo v zimskem !asu, mo!no zmanjšuje samo!istilne in nevtralizacijske
sposobnosti ozra!ja, te pa so mo!no zmanjšane tudi z vidika onesnaževanja podzemne vode
na zakraselem obmo!ju Uršlje gore, kjer se nahaja najpomembnejši vodonosnik za
oskrbovanje prebivalstva obravnavane ob!ine s pitno vodo. Našteto predstavlja glaven vzrok
za spodbujanje ohranjanja, ali !e je to mogo!e, pove!evanja kakovosti naravnih sestavin
okolja in nadaljevanje za!etnih vznikov razvoja, ki se uravnava na podlagi smernic za dosego
!imve!je sonaravnosti in trajnosti.
V bližnji preteklosti pomembno in mo!no zaposlitveno in s tem tudi gospodarsko središ!e
Slovenj Gradec je v svojem razvoju utrpelo številne padce, povzro!ene zaradi vojn, izgube
pomembnega Jugoslovanskega tržiš!a z osamosvojitvijo in nenazadnje z gospodarsko krizo,
ki je obravnavano ob!ino zaradi njene izrazite usmerjenosti v predelovalno industrijo še
posebej prizadela. Danes je tako obmo!je zaradi geografske lege in lokacijske privla!nosti za
življenje in delo (kljub nekaterim zavirajo!im elementom) na pragu ponovnega razvojnega
vzpona, ki bi ga bilo potrebno prilagoditi zmogljivostim geografskega okolja. V splošnem
dobro ohranjeno geografsko okolje in naravni viri predstavljajo številne možnosti za
nadgradnjo obstoje!ega razvoja v smeri izpolnjevanja na!el sonaravnega razvoja. Velika
biotska raznovrstnost, kot posledica nadpovpre!ne gozdnatosti, mokrotnih obmo!ij,
pomembnih habitatov in varovanih obmo!ij (pod ukrepi Nature 2000), pove!uje
regeneracijske zmogljivosti in ekološko stabilnost, s tem pa tudi pomembne ekosistemske
storitve. Izrednega pomena so naravne danosti, ki bi z vidika njihove vrednosti in optimalne
rabe z zagotavljanjem dobrin v mestni ob!ini Slovenj Gradec lahko v prihodnosti v še ve!ji
meri predstavljale obnovljive vire energije. Najve!je možnosti izrabe in pridobivanja energije
med obnovljivimi viri predstavljajo lesna biomasa, son!na, geotermalna in vodna energija.
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Trenutno izrazito energetsko odvisna in uvozna ob!ina, bi z zamenjavo fosilnih energentov in
prehodom na izkoriš!anje lokalnih obnovljivih virov (z nujno pretehtano rabo in sonaravno
izbiro lokacije izkoriš!anja) lahko teoreti!no ob u!inkovitejši rabi pokrila vse potrebe po
skupni energiji razli!nih uporabnikov. Seveda pa ima vsakršno pove!anje porabe negativne
okoljske vplive, zaradi !esar bi se v ob!ini v osnovi moralo spodbujati k zmanjševanju
oziroma var!ni rabi raznih virov (vode, energije …). Ob obstoje!i vodni samooskrbi in
ugodnih ekosistemskih funkcijah ter dobrih možnostih za energetsko samooskrbo ob!ine je
zaradi slabše rodovitnih prsti, zelo majhnega deleža uravnanega površja in velikega deleža
hribovitega reliefa s strmimi nakloni in posledi!nimi omejenimi pogoji za kmetovanje (kar s
seboj prinese manjšo proizvodno sposobnost kmetij, manjši izbor kultur in dražjo pridelavo),
zmanjšana zgolj možnost prehranske samooskrbe. Kmetijstvo, ki je v obravnavani ob!ini
sestavljeno iz pretežne živinoreje samotnih kmetij in manjšega deleža intenzivnega
poljedelskega kmetovanja na dnu kotline, usmerjenega predvsem v pridelavo krmnih rastlin
za potrebe zadovoljevanja živinoreje, bi bilo v prihodnje nujno preusmeriti v ekološko
proizvodnjo in pove!avo pridelkov, pomembnih za prehransko samooskrbo. Ekološko
kmetijstvo bi lahko v podeželskem obmo!ju povezali s turisti!nim obiskom ter s tem v ve!ji
meri osnovali sonaravni podeželski turizem, v urbanih obmo!jih pa bi bilo smiselno, kjer je
seveda to optimalno, spodbujati nastanek novih površin za kmetovanje in vrtnarjenje.
Omenjeno se v ob!ini že obravnava s prehodom kmetij v ekološko pridelavo in spodbujanjem
slednjega z organizacijo Eko festa – praznika ekoloških kmetij ter urejevanja obmo!ij javnih
prostorov z urbanim vrtnarstvom. Kmetijstvo, ki bi ga vsekakor morali zasnovati v ve!ji meri
sonaravnosti, se zaradi omejenih geografskih razmer in s tem manjšega obsega v mestni
ob!ini Slovenj Gradec ne uvrš!a med pomembnejše dejavnosti in ne predstavlja ve!jega
potenciala za razvoj.
S številnimi ugodnimi, lokalno dostopnimi, kakovostnimi in v razmeroma velikih koli!inah
izkoristljivimi naravnimi viri lahko potrdimo prvo hipotezo »geografski potencial za
sonaravni razvoj v mestni ob!ini Slovenj Gradec je velik«.
Na ra!un manjših površin, primernih za kmetijstvo, ki jih v dolo!eni meri izni!uje še širjenje
poselitve, je za obmo!je ob!ine zna!ilna nadpovpre!na gozdnatost. Najbolj o!iten in v
najve!ji možni meri izkoristljiv naravni vir je zaradi preteklega nepremišljenega in
nesonaravnega izkoriš!anja mo!no botroval današnji podobi gozdov. Ti so navkljub prvemu
pogledu, ki opazovalcu poda pozitiven ob!utek predvsem zaradi njegove razširjenosti in
vedno ve!jemu zavedanju številnih pozitivnih funkcij, ki jih gozdovi vršijo v geografskem
okolju (varovalna, ekološka, hidrološka ...), danes v ve!ini mo!no preobraženi. Uni!enje
naravnih gozdov z izrazitim izsekavanjem bukve in pogozdovanjem z enoli!nimi sestoji
smreke je prineslo mo!no zmanjšanje biodiverzitete in s tem tudi zmanjšano ekološko
stabilnost gozdov. Pove!ana ob!utljivost je opazna predvsem v primerih vedno pogostejših
naravnih motenj, ki skupaj z antropogenimi pritiski vplivajo na zgolj povpre!no kakovost
gozdov.
Nezadovoljivo obstoje!e stanje gozdov mestne ob!ine Slovenj Gradec se je na dolo!enih
podro!jih še slabšalo na ra!un opustitve gozdnih dejavnosti ob propadanju neko! izredno
uspešnega lesnopredelovalnega podjetja Lesne. Ob problemati!nih ve!inskih zasebnih
lastnikih, pri katerih prihaja do pomanjkanja zanimanja za potrebna dela v gozdu, saj vanj
posegajo zgolj v obsegu njihovih sprotnih potreb, se danes stanje s polstoletnim na!rtnim
gospodarjenjem z gozdovi v smeri sonaravnosti in trajnosti po!asi izboljšuje. K slednjemu
pomembno prispevajo organizirana predavanja tudi za zasebne lastnike gozdov, ki bi bila v
prihodnje potrebna v še ve!ji meri in na katere bi bilo potrebno privabiti ve!je število
lastnikov. Zaradi enega najve!jih problemov pri gospodarjenju z gozdovi – trženja lesa – se
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lastniki postopoma vklju!ujejo tudi v tradicionalno Licitacijo vrednejših lesnih sortimentov.
Gojitvena, pomlajevalna in ostala dela imajo pozitivne u!inke na pove!evanje biodiverzitete
na ra!un na!rtnega pove!evanja deleža listavcev, varovanih obmo!ij, na pove!evanje lesne
biomase ob stagnaciji površine gozdov … Omenjene dejavnosti prinašajo po!asne rezultate,
zaradi !esar bi bilo potrebno z na!rtnim sonaravnim gospodarjenjem v prihodnosti nujno
nadaljevati, saj imajo kurativni ukrepi za doseganje v preteklosti izgubljenega !im bolj
naravnega stanja ob sonaravnem izkoriš!anju vseh njegovih funkcij (ekološke, socialne in
proizvodne funkcije) še velik potencial.
Spodbujanje zavedanja pomembnosti gozdov se vrši tudi s pomo!jo urejevanja gozdnih u!nih
poti, ki obiskovalcem/turistom ponujajo spoznavanje lokalnih zna!ilnosti gozdne pokrajine.
Izdana zemljevida s pohodniškimi in kolesarskimi potmi za Koroško, osnova katerih je bila
ureditev teh poti, predstavljajo ustrezno zasnovo sonaravnega razvoja turizma, ki je danes še
izrazito premalo promoviran, tudi na ra!un Strategije razvoja turizma Mestne ob!ine Slovenj
Gradec za obdobje 2011–2015, ki kljub novejšemu datumu ne poudarja pomembnosti
prilagajanja turizma naravnim zmogljivostim. Ugodno geografsko okolje z naravnimi
danostmi ob izrazitem naraš!anju obsega turizma v obravnavani ob!ini nudi preventivne
ukrepe, s katerimi bi bilo mogo!e v prihodnje turiste preusmeriti v sonaravno zasnovano
turisti!no ponudbo. Dober primer takšne ponudbe bi predstavljale samotne kmetije, ki
pokrajini obravnavanega obmo!ja dajejo zna!ilen pe!at in bi obiskovalcem predstavile tudi
kulturno dediš!ino obmo!ja. S preusmeritvijo v ekološko pridelavo (kar bi bilo potrebno tudi
z vidika zmanjševanja pritiskov na ra!un klasi!ne pridelave, ki zaradi manj ugodnih
geografskih razmer uporablja pripravke, ki niso v skladu z ohranjanjem kakovosti naravnega
okolja) bi bilo kot dopolnilno dejavnost smiselno uvesti sonaravni turizem na kmetiji, kjer bi
lahko turist ob spoznavanju ekološko pridelane tradicionalne prehrane užival in se sproš!al v
sprehodih po naravi, hkrati pa ob opazovanju delovanja kmetije pridobival razli!ne podatke za
okrepitev zavesti o pomembnosti delovanja v obsegu in na na!in, ki ne zmanjšuje naravnega
ravnovesja. V enakem okviru delovanja bi se v prihodnosti morale zasnovati na!rtovane
terme, ki bi lahko ob pri!akovanem pove!anju obsega turizma, sonaravnemu turizmu dale
neke vrste vzpodbudo in nov zagon.
Omenjeno pohodništvo in kolesarjenje po za to urejenih poteh in sonaravni turizem na
ekoloških kmetijah predstavljata preventivna ukrepa, s katerimi bi pove!evanje števila
turistov preusmerili v trajnostno primerno turisti!no ponudbo. Nujen kurativni ukrep pa bi
morala predstavljati zamenjava na!ina prevoza prihajajo!ih turistov s prevladujo!ega
avtomobilskega na bolj trajnostne in sonaravne oblike mobilnosti. Z razmeroma hitrim
razvojem turizma, tako na ra!un turisti!nih prihodov, kot njihovih no!itev, kar bo problem
onesnaževanja zaradi pove!evanja prometnih poti v prihodnosti zgolj še pove!evalo, bi bilo
smiselno vzpostaviti bolj konkuren!en javni potniški cestni promet. Ker to zaradi slabega
stanja prometnega omrežja v bližnji prihodnosti verjetno ne bo izvedljivo, bi morali v centru
mesta (kjer v hotelu prespi ve!ina turistov) zagotoviti konkuren!en prevoz do turisti!nih
obmo!ij vsaj z manjšimi avtobusi ali kombiji.
Razvijajo! se turizem mestne ob!ine Slovenj Gradec ima možnosti za postopen prehod na
sonaravnejše oblike, problem predstavljata nepovezana turisti!na ponudba in predvsem
nezainteresiranost za njegovo spodbujanje, ki bi lahko ob!ini prinesel širšo prepoznavnost po
turizmu, naravnanem po smernicah sonaravnega razvoja. To bi ob!ini prineslo tako zaželeno
pove!evanje turisti!nega obsega (do dolo!ene mere) kot tudi pomembno ohranjanje ali celo
izboljševanje stanja geografskega okolja. Hkrati bi se v ob!ini lahko pove!alo število zelenih
delovnih mest, s katerimi bi s pove!evanjem socialne varnosti sonaravni turizem posegel tudi
v socialno (družbeno) komponento trajnostno sonaravnega razvoja.
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Gozdarstvo in turizem, katerih dejavnosti se v geografskem prostoru pogosto prepletata, imata
dobre pogoje, a ob po!asnih premikih v smeri sonaravnosti še vedno premalo entuziazma za
doseganje sonaravnih ciljev, s !imer je mogo!e potrditi zastavljeno hipotezo »najve!ji
geografski potencial za sonaravni razvoj predstavljata sonaravni turizem in sonaravno
gospodarjenje z lesom«.
Pomembnost prometne lege obmo!ja mestne ob!ine Slovenj Gradec, skozi katerega je v
preteklosti tekla tudi rimska cesta, se je kljub izgradnji asfaltirane ceste leta 1965 za!ela
postopoma zmanjševati z opustitvijo železnice zgolj tri leta kasneje. Slabo vzdrževano
prometno omrežje, ki je bilo vse do danes le redko in še takrat pogosto neustrezno obnavljano,
je privedlo do dostopnosti Slovenj Gradca iz osrednje Slovenije zgolj po cesti, ki je
problemati!na, saj je njena raven usluge nesprejemljivo nizka. To je s seboj prineslo številne
negativne u!inke tako na vsesplošno nezadovoljstvo prebivalstva in geografsko okolje kot
tudi na druge ravni razvoja. Opustitev železnice in zaradi slabega stanja prometnega omrežja
nekonkuren!en javni cestni potniški promet imata za posledico izrazito odvisnost od uporabe
avtomobilskega prometa. Uporaba slednjega se s suburbanizacijskimi procesi in s tem
lo!evanja mesta bivanja od mesta dela in storitev, z izgubo delovnih mest v obravnavani
ob!ini in iskanjem nove zaposlitve v drugih ob!inah ter z razmeroma hitrim razvojem turizma
zgolj še pove!uje. Vklju!no s tem pa se z onesnaževali iz osebnega in tovornega cestnega
prometa pove!ujejo negativni pritiski na geografsko okolje, ki ob zmanjševanju ostalih
onesnaževal (energetskih, komunalnih in industrijskih) prihajajo v ospredje. S pretirano
uporabo osebnih vozil prihaja tudi do konfliktov s pešci in kolesarji predvsem v urbanem
prostoru Glavnega trga, kar sicer s pla!ljivim vstopom za motorna vozila neuspešno rešujejo
že ve! let. Neuspešen pa je bil tudi poskus vzpostavitve javnega mestnega potniškega prometa
med letoma 2000–2001. Razli!ni razlogi za neuspeh niso izkazali želenega u!inka, zaradi
!esar se je opustilo vse aktivnosti.
V prihodnje se zagotovo spodbuja ponovna vzpostavitev sistema javnega mestnega
potniškega prometa (z daljšim poskusnim obdobjem), ki bi kljub razpršenemu vzorcu
poselitve na dnu kotline nase lahko prevzel ve!ji del dnevnih migracij. Hkrati bi se moral
izboljšati medob!inski javni potniški promet, saj bi ta ob vsaj finan!ni konkuren!nosti (!e že
ne !asovni), ki bi morala biti spodbujana z denarnimi sredstvi razli!nih resorjev, lahko
zagotovil prevoz ve!jega dela dnevnih migrantov – delavcev, šolarjev, študentov in dnevnih
turistov, ki danes nimajo možnosti enodnevnega obiska turisti!nih znamenitosti obravnavane
ob!ine. Javni promet bi bilo mo! izboljšati tudi s ponovno izgradnjo železniškega odseka
najprej zaradi manjših finan!nih investicij (ki danes zaradi izpraznjene državne blagajne
predstavljajo velik problem) od Otiškega Vrha v sosednji ob!ini Dravograd do industrijske
cone Pame!e, kasneje pa tudi daljšega odseka do Velenja. Finan!ne investicije bi bile
pove!ane tudi na ra!un potrebne izgradnje nove trase, saj danes po ve!jem delu stare poteka
kolesarska pot, zaradi !esar je v bližnji prihodnosti težje pri!akovati sicer predlagano
priklju!itev ob!ine na državno železniško omrežje, ki bi nase lahko prevzelo del tovornega in
potniškega prometa. Predlagani ukrepi bi teoreti!no lahko uravnotežili razvoj vseh vrst
prometa, z izlo!itvijo motornega prometa iz mestnega središ!a in njegovim umirjanjem pa bi
lahko mo!no zmanjšali negativne pritiske, ki jih ima avtomobilski promet na geografsko in
bivalno okolje (onesnaževanje, hrup …).
Ob zapisanem bi bile potrebne nujne posodobitve cestnega omrežja, ne z vidika spodbujanja
njegove uporabe z osebnimi avtomobili, temve! za zagotavljanje varnosti in zadovoljive ravni
uporabe. V na!rtih so sicer predstavljene razli!ne možnosti – izgradnja južne obvoznice,
izgradnja hitre ceste tretje razvojne osi in obnova/rekonstrukcija obstoje!e ceste do Velenja –
med katerimi bi v najhitrejšem možnem !asu bila potrebna rekonstrukcija obstoje!e ceste, ki
mestno ob!ino Slovenj Gradec povezuje z osrednjo Slovenijo. Slednja bi bila primerna
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predvsem zaradi iz leta v leto izmikajo!e se gradnje tretje razvojne osi, za katero je potrebno
najprej poiskati ustrezno traso, ki ne bo uni!ila pomembnih rodovitnih kmetijskih površin in
bo v najmanjši meri obremenjevala geografsko okolje.
Trenutna prometna izolacija mestne ob!ine Slovenj Gradec, negativno vpliva tudi na druge
dejavnosti, med katerimi izstopa gospodarstvo.
Gospodarska kriza je s propadi in ste!aji pomembnih zaposlovalnih podjetij, kot že zapisano,
zaradi izrazite usmerjenosti v predelovalno industrijo (zaradi !esar se gospodarstvo ob!ine ni
moglo opirati na razli!ne sektorje dejavnosti), mo!no prizadela obravnavano ob!ino. S
številnimi izgubami delovnih mest, se je v ob!ini izrazito pove!ala stopnja brezposelnosti in s
tem zmanjšala socialna varnost prebivalstva. »Reševanje« brezposelnosti z odpiranjem
samostojnih podjetij je številnim ljudem pridelalo še ve!je finan!ne izgube in s tem
marginalizacijo opisanega družbenega sloja, kar je povzro!ilo vsesplošno nezadovoljstvo
prebivalstva.
Upadanje pomena gospodarstva bi bilo mogo!e ustaviti, ali njegov pomen celo pove!ati, v
kolikor bi se našli zainteresirani vlagatelji v izgradnjo podjetij v obravnavani ob!ini. Slednje
pa je pogosto prepre!eno predvsem s prometno izoliranostjo obmo!ja, zaradi !esar ob!ina ne
dobi prepotrebne finan!ne injekcije, ki bi s pove!anjem (zelenih) delovnih mest in uspešno
proizvodnjo lahko predstavljala novi vzpon gospodarskega razvoja.
Nezadovoljstvo ljudi zaradi izrazito zmanjšanih prihodkov in pove!evanja revš!ine ter
posve!anje pozornosti za preživetje povzro!a pomanjkanje zanimanja in ambicij za sonaravne
rešitve. Ker uporaba fosilnih energentov, umetnih gnojil, uporaba avtomobilskega prometa in
podobne »nesonaravne« dejavnosti, zna!ilne za obstoje!e stanje, v svojo ceno še nimajo
vklju!enih okoljskih stroškov, so ukrepi v okviru sonaravnosti danes še predragi in posledi!no
nekonkuren!ni. Ob dejstvu, da se ljudje za spremembe pogosto ne znamo odlo!ati korak za
korakom, ampak želimo zgolj hitre in velike spremembe, se za sonaravne ukrepe trenutno v
ob!ini v ve!ini odlo!ajo posamezniki, ki si lahko privoš!ijo ve!je za!etne finan!ne vložke.
Seveda pa tako kot tudi drugod zavedanje pomembnosti o sonaravnih ukrepih na vseh
podro!jih življenja v podzavest prihaja tudi prebivalcem mestne ob!ine Slovenj Gradec.
Vprašanje, ki se poraja, je torej zgolj še, kdaj bo to zavedanje dovolj veliko, da se bodo
sonaravne rešitve za!ele izvrševati tudi znotraj najmanjših vsakodnevnih opravil.
S trenutnim prometom mestne ob!ine Slovenj Gradec, ki je v popolnem neskladju s
sonaravnim razvojem, in z gospodarstvom, ki v ve!ji meri, kot razvoj, obravnavani ob!ini
prinaša nazadovanje, lahko potrdimo tudi tretjo potezo, ki se glasi: »Najve!ji oviri za
sonaravni razvoj predstavljata splošno upadanje pomena gospodarstva ter posledi!no
pomanjkanje finan!nih sredstev za sonaravne rešitve in slaba prometna infrastruktura s
prevladujo!o vlogo avtomobilskega prometa«.
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8. SUMMARY
As a result of the favourable geographical location of the area, the municipality of Slovenj
Gradec was populated as early as the Stone Age, whereas the convenient traffic position
provided a fertile ground for a Roman settlement and a thriving medieval city, thus increasing
its strategic importance. The green landscape at the western part of Pohorje, with some of the
oldest rocks in Slovenia, is, despite promising expectations, not prosperous in relation to
mining; the scarce quantities were depleted in 18th and 19th century. This poor mining
environment spared the region from destruction and pollution, and forced the local population
into other sectors of economic development. Due to promising living conditions and the
culture’s attraction to the woodland area, the exploitation of woods for purposes of production
began quite early. The most problematic subjects that have been reducing the quality of
geographical environment and enhancing its sensitivity are reduced biodiversity and,
consequently, reduced ecological stability (due to woodlands exploitation), air pollution and
contamination of the largest fresh water stream (caused by fast-growing development of
wood-processing, textile and car industry).
The geographical location of the municipality of Slovenj Gradec lies at the juncture of three
characteristic landscapes: the Karavanke, the Slovenj Gradec basin and the Pohorje, giving
the region a distinctive nature. However, at the same time, they are causing the sensitivities of
the geographical components (i.e. self-cleaning capabilities) to intertwine on one hand, while
exposing the landscape to the spatially diverse anthropogenic stress on the other. Reduced
self-cleaning and neutralizing abilities are characteristic of the basin atmosphere and
karstified area of the essential aquifer, which supplies the population with drinking water.
These factors represent the main reason for promoting conservation, or, if possible, for
increasing the quality of natural components and the continuation of the primary sources of
development, which are regulated on the basis of guidelines to achieve utmost sustainability.
This could be achieved based on the well-preserved geographical environment and natural
resources, which, in terms of their value and optimum utilization through the provision of
goods, could, in the future, represent renewable resources to an even greater extent. The
greatest potential of energy production from renewable sources and its utilization are
represented by wood biomass, solar power, geothermal power and hydropower. Currently, the
highly energy-dependent and import-oriented municipality could, theoretically, cover all the
common energy needs of different users on the condition that the local renewable energy
resources replace fossil fuels and combine with a more efficient utilization. Certainly, any
increase in consumption has its negative environmental impacts, which is why the
municipality should encourage its population towards the reduction of energy consumption
and economical utilization of various resources (water, energy, etc.). Alongside the existing
water self-sufficiency, favourable ecosystem functions and good prospects for energy selfsufficiency of the municipality, the only reduced aspect is the food self-sufficiency. This
derives from the circumstance of poor fertile soil, very small proportions of manageable
surface and a large share of hillside terrain with steep gradients and consequently restricted
conditions.
At the expense of smaller areas suitable for agriculture, the territory of the municipality is
characterized by an above average forest coverage. Nevertheless, because of reckless
exploitation of woodland resources in the past, the extensive forests have been remarkably
transformed. The predominant ecosystems of spruce trees have reduced the biodiversity,
ecological stability, and intensified environmental sensitivity. Half a century of a systematic,
sustainable forest management brings small but significant results, and should necessarily be
continued, as the curative measures to achieve the lost natural state in line with sustainable
utilization of its functions (ecological, social and production-oriented) carry great potential.
119

Promoting awareness about the importance of forests is carried out with the help of
educational forest trails and two issued maps depicting hiking and biking trails of Koroška
region, which offer tourists a chance to learn about the local characteristics of forest
landscape. Beside the advantageous geographical environment and fast-growing tourism, the
municipality bears opportunities for a number of preventive measures, which could be used
for steering the tourism into more sustainable options in the future. A good example of such
an offer would include remote farms with organic food production, which give the landscape
a distinctive nature and allow visitors to be presented with the cultural heritage of the area. In
the context of sustainable operation, the increase in the volume of tourism should also result
in the construction of an already outlined spa. The aforementioned preventive measures
should also be complemented with the most important curative measure – an alternative
means of transport for tourists (now the region is predominantly reachable by car) in a more
sustainable and environmentally friendly form of mobility.
Namely, the increase of negative pressures on the geographic environment is being influenced
mainly by the predominant car traffic, suburbanization processes, distance between residential
areas, places of labour and services, loss of jobs and search for new ones outside the
municipality, relatively rapid development of tourism and a consequential rise in pollutants.
For this reason, the establishment of a competitive system of public city and inter-municipal
transport is of utmost importance, as it could be utilized as a primary means of daily
migrations, despite the dispersed settlement pattern. The important part of public transport
improvement is also represented by reintegration into the state rail network, which would
represent an alternative means of transporting cargo. The proposed measures could
theoretically balance the development of all types of traffic and significantly reduce the
negative pressures on the geographical and living conditions (pollution, noise, etc.),
represented by car traffic.
Among other issues, it is necessary to expose the problem of poorly maintained road network,
which causes traffic isolation of the municipality, and has a negative effect on other types of
activities, chiefly the economy.
The financial crisis, with its consequent collapses and bankruptcy of important companies,
centred mainly on the manufacture, inflicted heavy damage to the municipality, caused
extensive job losses, a dramatic increase of unemployment rate and reduced the social
security of the inhabitants. The decline in the importance of the economy and general
dissatisfaction, due to reduced revenues and increased poverty, is inhibiting the growing
interest and ambitions for sustainable solutions.
All hypotheses, predicting that (1) the municipality holds great geographical potential for
sustainable development, (2) sustainable tourism and sustainable wood management represent
the greatest geographical potentials, (3) the decrease in economy importance, its consequent
lack of financial means and poor traffic infrastructure with predominant car traffic, represent
the most substantial obstacles to sustainable development, were confirmed throughout the
course of this thesis.
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