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Izvleček 
 
Priročnik za urejanje reliefa podaja temeljna načela, priporočila in smernice za urejanje in 
oblikovanje releifa, poškodovanega zaradi različni posegov v prostor.  
Priporočila  se nanašajo tako na  načrtovanje posegov v prostor, ki naj izhajajo iz tipologij 
posegov, načrtovane rabe prostora ter načel krajinskega oblikovanja, kot na oblikovanje ter  
krajinsko tehnično urejanje območij po posegu. 
 
Priporočilom in smernicam za urejanje so dodani primeri dobre prakse tako pri načrtovanju 
kot pri  urejanju posegov. 
 
 
Ključne besede 
  
Relief, načrtovanje, oblikovanje,  sanacije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRP – Pravila za vzdržno urejanje posegov v relief – končno poročilo                                          3 

Vsebina 
 
 
1 Uvod 5 

 
1.1 Predgovor 5 
1.2 Problem 6 
1.3 Namen in cilji priročnika 8 
1.4 Kako uporabljati priročnik 8 
1.5 Zakonska izhodišča 9 

 
 

2 Opredelitev pojmov iz vsebine 12 
 
 

3 Splošna krajinsko oblikovna priporočila za urejanje reliefa 13 
 
 

3.1 Značilnosti slovenskega reliefa 13 
3.2 Načela urejanja reliefa 14 
3.3 Splošne smernice za varovanje reliefa 15 
3.4 Ssplošne smernice za oblikovanje reliefa 15 
3.5 Smernice za izboljšanje vidnih kakovosti v območju 

preoblikovanega/poškodovanega reliefa 
 
16 

3.6 Naknadno oblikovanje reliefa 20 
 
 

4 Podrobnejša pravila za urejanje reliefa po vrstah dejavnosti, ki 
posegajo v relief 

 
20 
 

4.1 Relief in prometna infrastruktura - ceste 20 
4.2 Relief in infrastrukturni vodi 24 
4.3 Relief in kmetijstvo 28 
4.4 Relief in površinske vode 29 
4.5 Relief in raba mineralnih surovin 34 

 
 

5  Splošna pravila za krajinsko tehnično urejanje reliefa 47 
 
 

5.1 Tehnična priprava brežine 47 
5.2 Prekrivanje in utrjevanje brežin 52 
5.3 Ravnanje z živico 54 
5.4 Ozelenjevanje pobočij 55 
5.5 Zavarovanje in vzdrževanje strmih terenov 60 

 
 
 



CRP – Pravila za vzdržno urejanje posegov v relief – končno poročilo                                          4 

 

6 Inštrumenti za uveljavljanje pravil 61 
 

6.1 Na področju urejanja prostora 61 
6.2 Na področju drugih resorjev 

 
63 

 Viri in literatura 64 
   
   
   
 
 
 



CRP – Pravila za vzdržno urejanje posegov v relief – končno poročilo                                          5 

1  Uvod  
 
 
1.1 Predgovor  
 
Čeprav je urejanje krajine dejavnost, ki zahteva enkratnost rešitev, se, podobno kot v 
urbanizmu pojavlja potreba po nekih urejevalnih pravilih. Za razliko od urbanizma, kjer s 
pravili, kot so odmiki med objekti, regulacijske črte, širina uličnega prostora, tlorisni ali 
višinski gabarit, tip streh, kritine ipd., skušamo zagotoviti enotnost nekih ureditvenih celot 
(naselij, infrastrukturnih objektov ipd.), imajo pravila v urejanju krajine vendar drugačno in 
bolj kontroverzno  vlogo. V resnici se v urejanju krajine srečujemo z dvema načeloma, ki sta 
si na določen način nasprotujoča. Po eni strani so naravne sestavine krajine vedno enkratne, 
narava se v krajini ne pojavlja kot prostorska entiteta, temveč kot kontinuum,  morajo po drugi 
strani sestavine kulturne krajine opazno označevati človekovo prisotnost. Ta pa je opazna 
samo, če nosi s sabo prvine določene posplošitve kompleksnosti in če je vsaj podobna, če ne 
že enaka, drugim rezultatom človekovega dela. Prav zato je problem priprave in snovanja 
pravil za krajinsko urejanje posebno zahteven. Hkrati mora povezovati oba principa in se ne 
more omejevati samo na prvine, ki jih človek vnaša v prostor, kot je to  lahko v urbanizmu. 
Zato se moramo v krajinskem urejanju posluževati bolj kompleksnih pravil, na primer 
vzorčnih primerov ureditev s poudarjanjem uporabljenih ureditvenih načel in podobnega, 
moramo pa hkrati vključevati tudi zahteve za ekološko stabilnost sistemov.  
Na določen način imamo taka krajinsko ureditvena pravila lahko predvsem za pomoč pri 
pripravi krajinsko ureditvenih načrtov, krajinskih zasnov in podobnih načrtovalnih 
dokumentov. 
 
Ko na ta problem pogledamo v luči sedanjih prizadevanj za pripravo prostorskega reda države, 
ki naj bi dejansko pomenil dovolj širok nabor pravil za urejanje celotnega prostora, se pokaže 
nujnost, da pravila delimo v več skupin: 
 
- pravila za urejanje kulturne krajine, pri katerih bi iskali določeno analogijo s pravili v 

urbanizmu  
- pravila za sanacijo poškodovanih zemljišč (taka pravila za urejanje obcestne krajine in 

krajine infrastrukturnih vodov so že bila natisnjena) in 
- pravila za varstveno obnašanje v prostoru. 
 
Sledeči priročnik je zbirka pravil za urejanje reliefa, ki je bil razvrednoten zaradi 
najrazličnejših posegov v prostor. Skupina pravil se nanaša na posege, ki spreminjajo 
naravni relief in kulturne reliefne oblike. (a) Pri tem gre za prizadevanja, da se ustvarjanje 
novih reliefnih oblik ravna po naravnem reliefu in na ta način dosegajo sonaravne oblike, 
to je naravnemu reliefu kolikor mogoče podobne, ali pa da se relief spreminja na način, da 
se dosega skladnost oblike in nove namembnosti. (b) Problemi sanacije reliefa prav tako 
zadevajo prostorsko skladje z naravno geomorfologijo oz. skladje med novimi reliefnimi 
oblikami in namembnostjo zemljišč. Pri tem je pomembno upoštevati tudi kulturne reliefne 
oblike, zlasti še tiste, ki so se skozi dolgoletno rabo prostora izkazale kot ustrezna 
povezava ekoloških razmer in človekove dejavnosti. (c) Pravila za varstvo reliefa bi v 
največji meri zadevala tiste drobne reliefne oblike, ki imajo kulturni izvor, kot so: kulturne 
terase, kamnometi, kupi kamenja, razmejitveni in protipožarni in podporni zidovi 
(suhozidi) ipd. Pri tej skupini pravil gre tudi za opozarjanje na kakovosti, kot so naravne 
geomorfološke posebnosti (grebeni, vrhovi, naravne izravnave v pobočjih – naravne terase, 
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pomoli, skalni robovi, kamniti osamelci in balvani, kraški geomorfološki pojavi ipd.), na 
katere morajo načrtovalci na regionalni ali občinski ravni paziti ne glede na to, ali so 
opredeljene kot naravne vrednote. 
 

Pravila za urejanja reliefnih oblik 

 
Pravila za urejanje reliefa pri in po posegih v prostor se nanašajo na posege, ki spreminjajo 
naravni relief in kulturne reliefne oblike.  

Obnova reliefnih oblik naj bi se v največji možni meri ravnala po naravnem reliefu, 
značilnim za območje obnove. Na ta način se ustvarijo sonaravne, to je, naravnemu reliefu 
najbolj podobne oblike oz. se relief spremeni na način, da je dosežena skladnost oblike in 
nove namembnosti.  
 
Skladje z naravno geomorfologijo oz. skladje med novimi reliefnimi oblikami in 
namembnostjo zemljišč je treba upoštevati tudi pri sanaciji razvrednotenih reliefnih 
oblik, ki so nastale zaradi posegov v prostor (kamnolomi, cestni vkopi, itd.).  
 
Pri pravilih za varstvo reliefa se posebno pozornost namenja drobnim reliefnim oblikam, 
ki imajo kulturni izvor – kulturnim terasam, kamnometom, kupom kamenja, 
razmejitvenim, protipožarnim in podpornim zidovom (suhozidom), itd. Obenem naj bi ta 
pravila opozarjala tudi na kakovosti, kot so naravne geomorfološke posebnosti – grebeni in 
vrhovi, naravne terase, pomoli, skalni robovi, kamniti osamelci in balvani, kraški 
geomorfološki pojavi, itd.  
 
 
1.2 Problem 
 
Posegi v relief1                          
 
Kakršnokoli premikanje zemljine, zgornjega sloja tal ali niže v tleh ležečih plasti tal, 
povzroči spremembe reliefa. Človek je že daleč nazaj v zgodovini posegal v relief 

                                                 
1 V Priročniku dosledno uporabljamo besedo relief. V strokovnih besedilih včasih opazimo besedo 
topografija z istim pomenom kot relief. Ta uporaba besede topografija je prišla v slovenska besedila kot 
prevod angleškega topography, kar je sicer povsem v duhu slovarske ponudbe (Glej: Grad, Škerlj, Vitrovič, 
Angleško slovenski slovar, DZS, 1984, s.954), vendar je njen angleški pomen včasih razumljen zgolj kot 
označevanje reliefa, kar pa ni njegova dovolj natančna uporaba. Angleški izraz ima širše pojmovno polje. 
Pomenil naj bi 'konfiguracijo površine in vključuje njen  relief in položaj njenih naravnih in od človeka 
ustvarjenih pojavov' (glej http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=topography) ali 
'študij in kartiranje pojavov na zemeljskem površju z naravnimi pojavi, kot so gore in reke, in grajenimi 
pojavi, kot so ceste in železnice.' Oba opisa pomena angleške besede topography seveda vključujeta tudi 
relief  (glej http://encarta.msn.com/dictionary_1861720933/topography.html). Slovar slovenskega knjižnega 
jezika opisuje pomensko polje besede topografija podobno kot angleški slovarji: (1) 'Opisovanje, 
prikazovanje značilnosti zemeljskega površja, zlasti s kartami, zemljevidi, značilnosti zemeljskega površja'; 
(2) 'opisovanje, prikazovanje česa glede na nahajališče, opisovanje, prikazovanje česa sploh' ((Bajec A. et 
al., 1994, s. 1409). Beseda relief mnogo natančneje določa predmet tega priročnika. Po Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika je ena od treh pomenskih razlag, ki je za nas relevantna: 'Navpična oblikovanost 
zemeljskega površja' (Bajec, et al., 1994, s. 1158). Pač pa v priročniku uporabljamo besedo geomorfologija v 
pomenu 'vede o oblikah zemeljske površine in njenih spremembah' oziroma v pridevniški obliki 
geomorfološki (- a) v pomenu: 'nanašajoč se na oblike zemeljske površine in njene spremembe.' (Bajec A. et 
al., 1994, s. 233)     

http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=topography
http://encarta.msn.com/dictionary_1861720933/topography.html
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predvsem zaradi potreb kmetijstva. Spremembe reliefa so velikokrat komaj opazne, ali jih 
preprosto ne prepoznamo kot spremembe reliefa. Izdajajo jih mehkejše mikroreliefne 
oblike, bolj gladke površine travnikov in košenic, tudi pašnikov in njiv. Relief 'obrusi' 
dolgoletna, večinoma kar večstoletna raba. Ostrejši robovi naravnega reliefa se poravnajo, 
odstranijo se skale s površine, neravnosti površine, manjše kotanje ali grbine, se 
postopoma izravnavajo bodisi z obdelavo, bodisi z intenzivnejšo erozijo, ki je posledica 
kmetijske obdelave, toda tudi s pospešenim ustvarjanjem debelejšega sloja rodnih tal. 
Kmetijska raba zemljišč je skozi stoletja privedla tudi do bolj opaznih reliefnih sprememb. 
Kulturne terase so daleč najbolj razširjena oblika sprememb reliefa. Ponekod so prav terase 
temelj kulturnosti krajin, tudi izjemnih kulturnih krajin. Sem gre šteti še številne oblike 
zloženega kamenja, predvsem v obliki suhozidov, toda tudi kako drugače oblikovanih 
tvorb, ki so nastajale deloma zaradi pobiranja kamenja z obdelovalnih površin, deloma 
zaradi lastne funkcionalnosti, na primer suhozidi zaradi lastniških razmejitev, zaradi 
varstva pred požari, varstva pred plazovi, kot podporni zidovi, kot tlakovane površine, 
ceste  ipd.  
 
Naravni relief spreminjajo domala vsi posegi, pri katerih se izvajajo gradbena dela. Objekti 
tako imenovanih nizkih gradenj pa že sami po sebi spreminjajo relief. Izvajajo se zato, da 
naravni reliefa prilagodijo zahtevam različnih rab zemljišč, na primer zemeljski obrambni 
nasipi, jezovi, izravnane površine kot delovni, manipulacijski, skladiščni in podobni 
prostori, izkopi in nasipi zaradi prilagajanja zahtevam prometa, prevoznih sredstev, 
transportnih naprav, tudi tuneli, kanali, premoščanja depresij, nižanja grebenov itd. 
 
Največje spremembe reliefa pomenijo dnevni kopi, toda tudi podzemno rudarjenje in 
posledično sesedanje tal na površini. Spremembe ne zadevajo samo mikroreliefnih pojavov 
ali posameznih večjih spremembe v reliefu, kot so useki ali nasipi pri prometnicah. Lahko 
zadevajo tudi makrorelief in pomenijo tudi velike spremembe v naravni geomorfologiji 
prostora. 
 
Ker je preoblikovaje reliefa praktično sestavina vsake dejavnosti, ki posega v prostor, se ta 
od ostalih priročnikov v tej zbirki razlikuje v tem, da vsebina ukrepov in navodil izhaja iz 
vseh možnih rab prostora, ki lahko vplivajo na spremembe reliefa, medtem, ko so ostali 
tovrstni priročniki pripravljeni za eno vrsto rabe prostora in vse možne vplive, ki jih ima na 
prostor (npr. priročnik za urejanje cestnega prostora, za urejanje daljnovodov, kmetijskih 
zemljišč, voda....). Oblikovanje reliefa je tako navadno tudi sestavni del vseh takšnih 
priročnikov.  
 
Priročnik za oblikovanje reliefa  povzema in združuje vse ukrepe v zvezi z oblikovanjem 
reliefa posameznih, že obdelanih posegov v prostor, poudarek pa je na tistih dejavnostih, ki 
posebej še  niso bile obdelane, pa imajo velik vpliv na podobo krajine.  
 
Dejavnosti, ki bistveno posegajo v obliko reliefa in njihove značilnosti: 
- izkoriščanje minaralnih surovin (podzemni in nadzemni kopi), 
- kmetijstvo – npr. terasiranje,  
- gozdarstvo, 
- vodno gospodarstvo, 
- promet in ostala infrastruktura (daljnovodi in cevni vodi), 
- stanovanjska in druga zidava, 
- itd. 
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Stanovanjska zidava v vsebino ni vključena, (zakaj; komplekno področje, ki se že 
tradicionalno ureja z vrsto drugih, zelo podrobnih predpisov in navodil).  
 
 
1.3 Namen in cilji priročnika 
 
Priročnik prinaša splošna načela, priporočila in smernice za urejanje reliefa pri različnih 
posegih v prostor ter glede na značilnosti krajine. Prinaša podrobnejša pravila za 
načrtovanje posegov v prostor ter za pripravo načrtov oblikovanja relefa.  
 
Temeljni namen priročnika je  uveljaviti celovitejši pristop k urejanju tega segmenta 
prostora ter uveljaviti sodobnejše oblikovalske in načrtovalske pristope. 
 
Priročnik je namenjen načrtovalcem posegov v prostor, ki imajo za posledico spreminjanje 
oz. razvrednotenje reliefa. Z uporabo priročnika načela urejanja reliefa lahko vključijo že v 
sam projekt. Priročnik je namenjen tudi kot pomoč pri sanaciji reliefa, ki je bil 
razvrednoten zaradi posegov v prostor. 
 
 
1.4 Kako uporabljati priročnik 
 
Priročnik za urejanje reliefa je namenjen uporabi v slovenskem prostoru. Zato je poleg 
splošno uveljavljenih načel, priporočil in smernic, ki se uporabljajo v svetu,  potrebno 
izhodišča in pristope k urejanju prostora prilagajati domačim razmeram. To pomeni 
upoštevanje pojavnih oblik relefa in izvajanja dejavnosti, značilnih za slovenski prostor.  
 
Priporočila za urejanje reliefa so zbrana v treh vsebinskih sklopih;  
- uvodni del smernic zajema splošna krajinsko oblikovna priporočila, ki naj se uveljavijo 

pri načrtovanju in urejanju katerekoli dejavnosti v prostoru,  
- osrednji del je namenjen posebnostim vsake od načrtovanih dejavnosti,  
- tehnični vidik urejanja in podrobnejša priporočila za saniranje reliefa pa se zopet 

nanašajo na saniranje kateregakoli posega v relief. 
 
Tako kot vsi tovrstni priročniki za urejanje prostora tudi ta izhaja iz dveh ravni urejanja 
posegov; načrtovanja posega in ureditve posega. Velikim spremembam reliefa se lahko 
najbolj izognemo, ko načrtujemo položaj posega v prostoru, posledice posega v prostoru 
pa rešujemo z ureditvenimi ukrepi, predvsem sanacijo brežin.  
 
Kot je bilo že omenjeno, so ukrepi za načrtovanje in urejanje reliefa obravnavani po 
posameznih dejavnostih. Ker pa imajo te lahko na relief tudi zelo podobne ali enake 
vplive,   
se ureditveni ukrepi po poglavjih ne ponavljajo, temveč je pri vsaki dejavnosti 
predstavljena le specifična problematika, drugje se sklicujemo na prejšnja poglavja ali pa 
na vsebine, obdelane v ostalih priročnikih.  
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1.5 Zakonska izhodišča 
 
Bistveno izhodišče za  urejanje prostora določa Prostorski red Slovenije (UL RS 
122/2004), ki opredeljuje splošna pravila za prostorsko načrtovanje, pravila za načrtovanje 
prostorskih sistemov in pravila za načrtovanje in graditev.  
 
Relief kot naravna kakovost prostora se v Prostorskem redu pojavlja kot dejavnik 
nacionalne in lokalne identitete krajine, ohranjanje in oblikovanje reliefa kot predmet 
načrtovanja tako v sklopu prostorskih sistemov, v krajini kot tudi načrtovanja območij 
namenske rabe v sistemu krajine.   
 
V naslednjih sklopih so povzeta bistvena pravila Prostorskega reda, ki se nanašajo tako na 
samo oblikovanje reliefa kot na preprečevanje nezaželenih vplivov na relief po posameznih 
prostorskih sistemih: 
 
Načrtovanje gospodarske 
infrastrukture;  

- infrastrukturni sistemi se načrtujejo tako, da so naravne kakovosti 
krajine čim manj prizadete, 

 - pri načrtovanu cestne infrastrukture mora urejanje obcestne krajine 
upoštevati zakonske zahteve z vidika oblikovanja reliefa; 
zaobljanje robov vkopov in nasipov, neenakomeren naklon 
nasipov, višinski razmik voznih pasov in podobno, 

 -  pri načrtovanju komunikacijske infrastrukture se v čim večji meri 
preprečuje vidna izpostavljenost antenskih objektov in naprav, 

 -  poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov se morajo  prilagajati 
naravni in strukturni urejenosti ter izogibati vidno izpostavljenim 
reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. 

Načrtovanje v krajini; -  pri načrtovanu v krajini naj se zagotavljajo kakovostne prostorske 
strukture, ki ohranjajo in vzpostavljajo prepoznavnost krajine, 

 -  v kar največji možni meri naj se ohranjajo za posamezne  krajinske 
regije značilni krajinski vzorci, 

 -  pri umeščanju prostorskih ureditev in graditev se mora v kar 
največji možni meri ohranjati reliefne oblike, 

 -  urejati nove ali poškodovane reliefne oblike na način, da so stabilne 
in prilagojene značaju okoliškega reliefa oz. novi rabi prostora. 

Načrtovanje območij 
namenske rabe v sistemu 
krajine; 

-  ukrepe za urejanje kmetijskih zemljišč se izvaja tako, da se 
preprečuje nastajanje erozijskih procesov, ohranjati je potrebno 
značilnosti parcelne strukture,  

 -  v območjih gozdov se preprečuje nastanek erozijskih procesov, 
gradnja gozdnih prometnic mora biti racionalna, ne sme 
pospeševati erozijskih procesov in vplivati na odtočni režim, 

 -  območja vodnih zemljišč naj se načeloma ne zasipavajo, ohranjajo 
naj se retencijske spoosbnosti in zagotavljajo izravnalni ukrepi, 

-  ohranjajo naj se značilnosti vodnih zemljišč kot pomembne vidne 
sestavine in kot biotopa, 

-  zagotavlja naj se prehodnost in kontinuiteta površinskih voda. 
 -  območja mineralnih surovin se umeščajo na podlagi analize vidne 

izpostavljenosti, spodbuja se sprotna sanacija razvrednotenih 
površin. 

 
V slovenskem prostoru so že uveljavljene oblike preventivnega varovalnega načrtovanja, 
kot so presoje vplivov na okolje, krajinsko planiranje kot oblika prostorskega načrtovanja s 
poudarjenimi varovalnimi zahtevami, rezervatno varstvo in varstveni normativi. 
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Okoljevarstveni vidiki se vključujejo v okviru veljavnega krovnega Zakona o varstvu 
okolja (UL RS 41/2004): 
Zakon opredeljuje splošne pogoje rabe naravnih dobrin, usmerjanja posegov v prostor, 
cilje varstva okolja, med katerimi glede na obravnavano problematiko izpostavimo 
ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja ter odpravljanje posledic obremenjevanja 
okolja. Opredeljena so temeljna načela varovanja okolja; med njimi načelo trajnostnega 
razvoja in preventive.   Uresničevanje načela preventive in ugotavljanje sprejemljivosti 
nameravanih posegov se zagotavlja z presojo vplivov na okolje, ki je obvezna glede na 
vrsto in velikost posega. Tako je pri posegih, za katere se presojajo vplivi na okolje pred 
izdajo dovoljenja za poseg v prostor potrebno tudi okoljevarstveno soglasje. 
 
Spremembe reliefa so vezane praktično na vsak poseg v prostor, zato se pogoji za njegovo 
urejanje prepletajo tudi v vseh sektorskih zakonih in podzakonskih predpisih, čeprav pod 
različnimi pojmi in izrazi. V nadaljevanju  so zbrani najbolj bistveni.   
 
Predpisi o kmetijskem prostoru obravnavajo relief  predvsem kot podlago za določitev 
kakovosti kmetijskih zemljišč in s tem pridelovalnega potenciala ter  vrednosti zemljišč. 
Navodilo o strokovnih merilih za določitev zemljišč v kategorije (UL SRS, 45/1982) 
določa osem kategorij kmetijskih zemljišč, kjer naboljšo, 1. kategorijo predstavljajo 
ravninska območja do nagiba 10%, območja z najbolj strmim reliefom pa spadajo v 7. 
kategorijo, med nerodovitna območja.   
 
Relief je lahko predmet varstva; po Zakonu o varstvu kulturne dediščine, (UL RS, 
7/1999) se obravnava kot sestavino varovanja kulturne krajine, ki je nastala na podlagi 
človekovih posegov in dejavnosti v prostoru, kot arheološko dediščino, ki je sled 
človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih, ali kot predmet varovanja oblikovane 
narave, posledico vrtnega in parkovnega oblikovanja.  
 
Kadar gre za značilne geomorfološke pojave, se relief varuje kot naravna vrednota po 
Zakonu o ohranjanju narave (UL RS 56/1999), npr. površinski in podzemni kraški 
pojavi, podzemne jame, soteske in tesni ali oblike ledeniškega delovanja. Lahko pa tudi 
kot krajina, kot prostorsko zaključen del narave, ki ima zaradi svojih značilnosti ter 
človekovega delovanja določeno razporeditev krajinskih struktur. Zakon določa, da se 
ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo krajinska pestrost, posegi v prostor pa se 
načrtujejo in izvajajo tako, da se prednostno ohranjajo značilnosti krajine in njena pestrost. 
Zakon zagotavlja pogoje za ohranitev lastnosti naravnih vrednot in naravnih procesov, ki 
te  lastnosti vzpostavljajo.    
 
S pogoji za poseganje  v relief se srečamo tudi v  Zakonu o vodah (UL RS 67/2002), ki 
ureja razmere na področju varstva in urejanja vodnih zemljišč, priobalnih zemljišč  ter 
vodnih naprav in objektov. 
Kot vodno zemljišče so opredeljena zemljišča, kjer je celinska voda trajno ali začasno 
prisotna in zato oblikuje posebne hidrološke, geomorfološke razmere, vključno z bregom. 
Med vodna zemljišča se uvrščajo tudi geomorfološke strukture, ki nastanejo zaradi 
naravnega dogodka v vodi, kot so prodišča, sipine, otoki. Kot priobalno območje se šteje 
zemljišče, ki  neposredno meji na vodno zemljišče celinskih voda, to so tudi zemljišča med 
visokovodnimi nasip. Vodni objekti in naprave pa so visokovodni nasipi, jezovi, pragovi, 
zadrževalniki, zbiralniki. 
Pogoji za urejanje v Zakonu se nanašajo na: 
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- preoblikovanje reliefa z odvzemanje naplavin, kar je dovoljeno le v obsegu in na 
način, ki ne ruši naravnega ravnovesja ali ne pospešuje škodljivega delovanja voda, 

- urejanje priobalnih zemljišč,  
- varstvo pred škodljivim delovanjem voda (poplavami, erozijo celinskih voda, 

morja, zemeljski in snežnimi plazovi, ledom na celinskih vodah) 
- predvsem pa se omejuje dejavnosti, ki bi ogrožale stabilnost zemljišč, zmanjševale 

varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirale normalen pretok vode in plavin. 
 
Eni večjih posegov v prostor, ki bistveno spreminjajo površje so dejavnosti izkoriščanja 
mineralni surovin, v našem prostoru so to  predvsem odprti, dnevni kopi. To področje v 
celoti ureja Zakon o rudarstvu (UL RS 5671999);  
Bistveni ukrepi izhajajo iz načel Zakona o varstvu okolja in zajemajo preventivne ukrepe, 
ki se izvajajo pred načrtovanjem izkoriščanja mineralne surovine, ukrepe v času 
izkoriščanja ter ukrepe po končanem izkoriščanju. 
Tako je del preventivnih ukrepov tudi izdelava dokumentacije o vplivih rudarskih del na 
okolje, kjer se ugotavlja skladnost lokacije izkoriščanja z okoljskimi značilnostmi in 
preverja dolgoročne, kratkoročne, posredne in neposredne posledice vplivov izkoriščanja 
na podlagi izdelane presoje vplivov na okolje. 
Ukrepi varovanja in urejanja okolja v času izkoriščanja se nanašajo predvsem na izvajanje 
rudarskih del, ki ne smejo presegati dopustne obremenitve okolja ter že med izvajanjem, 
najkasneje pa po končanih delih zagotavljati ponovno rabo površin.  
Po končanih rudarskih delih mora podjetje izvesti dokončno sanacijo okolja in odpraviti 
posledice rudarjenja. 
 
V publikaciji Smernice za varovanje krajine v Sloveniji2 so izdelane tudi splošne 
smernice za poseganje v relief, pri čemer je poudarjen predvsem  pomen načrtovanja 
posegov ter ureditev po izvedbi posegov.  
Smernice za varstvo narave med drugim izpostavljajo varstvo posebnih oblik in lokacij 
reliefa, ki so pomembne kot strukturne oblike, varstvo območij večje dinamike, varstvo 
naravnih reliefnih oblik, ki so pomembne za druge dejavnosti.  
Tudi smernice za varstvo kulturne krajine opredeljujejo pomen varovanja reliefa, npr. kot  
tehniških spomenikov - tudi antičnih kamnolomov, varstvo naravne dediščine, ki jo 
razkrijejo posegi v okolje - geološki, paleontološki spomeniki, ohranjanje antropogenih 
reliefnih oblik z dediščinskim pomenom - stara jalovišča, nasipi, izkopi 
Smernice za krajinsko urejanje ločijo tehniško in biotehniško urejanje, predsem stabilnih 
oblik z ustreznimi nakloni, ureditvijo odvodnjavanja in ozelenitvijo s pionirskim rastlinjem 
kot pomoč stabilizaciji ter ukrepe za varovanje z zemljino, medtem ko oblikovna izhodišča 
poudarjajo predvsem pomen vidne izpostavljenosti posega, pri čemer naj bi bilo končno 
stanje videti čim bolj naravno. To dosežemo najprej z analizo okoliškega reliefa ter z 
upoštevanjem značaja rabe po sanaciji ter oblikovalsko zamislijo. 
 

                                                 
2 J. Marušič: Smernice za varovanje krajine v Sloveniji, Osnove za oblikovanje smernic, IKA - BF, Ljubljana 
1994 
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2  Opredelitev pojmov3 iz vsebine 
 
 
Najpogostejše pojme, ki opredeljujejo vsebino Priročnika povzemamo po Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika. Izbrane so tiste definicije, ki se najpogosteje pojavljajo v 
zvezi z obravnavano problematiko.  
 
 relief je navpična oblikovanost zemeljskega površja, 

 
 geomorfologija je veda o oblikah zemeljske površine in njenih spremembah, 

 
 brežina je pas zemlje ob vodi lahko tudi vzpetina nad ravnino, gradbeniško tudi 

strmina oz. poševna stran pri nasipu, useku, 
 
 obrežje je svet ob reki, jezeru, morju, 

 
 terasa je stopnici podobna tvorba na zemeljski površini, ki jo je izoblikovala voda, 

tudi vodoravna ali rahlo nagnjena ploskev in strmina, ki jo loči od druge take 
ploskve na pobočju, narejena zlasti za obdelovanje, 

 
 razpetina je razpon, gradbeniško tudi vodoravna razdalja med dvema sosednjima 

opornikoma, 
 
 nasip je nasut in utrjen pas zemljišča, 

 
 deponija je prostor za odlaganje večjih količin materiala, navadno odvečnega, 

odlagališče, 
 
 strmina je svet, ki se na kratki razdalji hitro vzpenja, tudi nagnjenost določene 

ravnine glede na osnovno ravnino, 
 
 vznožje je spodnje, najnižje področje vzpenjajočega se, dvigajočega zemljišča, 

 
 jalovišče je kup jalovine, zlasti iz rudnika 

 
 erozija je dolbenje, razjedanje zemeljske površine, zlasti zaradi delovanja tekoče 

vode, 
 
 jez je naprava, prečno na tok vode, zlasti za dviganje vodne gladine za njo, tudi 

nasip, pregrada, 
 
 plastnica, strok. izohipsa je naravna ravna ploskev v hribovitem svetu, tudi črta na 

zemljevidu, ki veže kraje z isto nadmorsko višino. 

                                                 
3 Po SSKJ, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, 2000 
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3 Splošna krajinsko oblikovna priporočila za urejanje reliefa  
 
 
3.1 Značilnosti slovenskega reliefa 
 
Relief, ki ga pri nas sicer izrazito opredeljuje geološka zgradba tal, je skupaj s podnebjem, 
rabo tal oz. površinskim pokrovom odločilen dejavnik podobe slovenske krajine. Pet 
osnovnih krajinskih območij, ki jih sicer v največji meri opredeljuje podnebje, se razlikuje 
tudi po osnovnih potezah reliefa4;  
 
1. alpske krajine 
Značilnost alpskih krajin je njihova geološka mladost, matična kamninska osnova je 
apnenec, zato so Alpe izrazito skalnate z zelo očitnimi erozijskimi procesi in nestabilnimi 
geomorfološkimi oblikami. Na posameznih mestih se ustvarja visokogorski planotast svet, 
imenovan podi, poln škrapelj, brezen in globjih razpok, skalnih previsov, balvanov in 
odlomov sten, ki so jih nosili ledeniki po dolini. Na prehodu iz strmih skalnih pobočij se 
ustvarja  krajina velike dinamike, predvsem erozijskih procesov, najbolj opazna so 
melišča, in posamezne velike skale. Še nižje, na drevesni meji  se oblikujejo večje travnate 
površine, v preteklosti urejene za pašo živine. Pod gozdno mejo se pojavljajo manjše 
police v pobočjih ali terase, ki jih ustvarja naplavljanje, predvsem v času poledenitev.  
Nove vzorce v ta svet prinašajo predvsem ureditve za rekreacijo, npr. smučarski travniki, 
še večjo in vidno neprijetnejšo spremembo reliefa pa predstavlja urejanje t.i. smučarskih 
cest.  
 
2. predalpske krajine 
To krajinsko območje sega od Nadiže na zahodu do Koroške in Pohorja na vzhodu, relief 
pa še vedno označujejo strma pobočja, ki pa se počasi razširjajo v zaobljene grebene ali 
planotast svet. Celki so najboj značilna raba in opazna krajinska značilnost. Tudi doline se 
postopno širijo, tam, kjer so se najbolj razširile, npr. v dolini Save ali Savinje, dajejo videz 
pravih ravnin.  
 
3. panonske krajine 
Relief panonskih krajin se kaže v dveh temeljnih oblikah - kot obsežnejši ravninski svet ob 
spodnji Savi, Dravi in Muri ter kot gričevje, oblikovano na mehkejši matični kamnini v 
Halozah, Slovenskih goricah, Lendavskih goricah, Bizeljskem in še kje. Relief je tu 
odločilni ustvarjalec vzorca. Ravnine označuje odprt in širok svet, gričevje pa je drobno 
členjeno, z vmesnimi ozkimi grapami. Prostor označujejo ravninske reke, predvsem Mura, 
ki oblikujejo širok svet značilne obvodne krajine.  
 
4. kraške krajine notranje Slovenije 
Opredelilna za ustvarjanje značilnosti krajine je tu spet matična kamnina - apnenec, ki 
določa oblikovitost reliefa z značilnimi kraškimi pojavi. Z geomorfološkega vidika so 
krajine tega dela Slovenije podobne primorskim kraškim krajinam, vendar podnebje tu 
omogoča več vodnih pojavov npr. lokalna zamočvirjenja, krajše vodotoke, ponikalnice in 
občasna jezera. 
Nižje lege označujejo  valovita in vrtačasta tla ter kraška polja. Na nagnjenih terenih so se 
primernejša tla za obdelavo ustvarjala s terasami, sledovi čiščenja tal so vidni v kupih 

                                                 
4 Značilni krajinski vzorci Slovenije, Marušič, 1995 
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kamenja in podpornih zidovih. Za predalpske kraške krajine so značilne predvsem s 
skalami pozidane terase, ki pa običajno niso v pravilnem vzorcu kot sredozemske in so 
lahko tudi posledica postopnega premikanja zemlje pri obdelovanju.   
Kjer je kamnina na površju mehkejša, se ustvarjajo vmesne planote rahlo razgibanega 
reliefa, valovita krajina, kot je Banjška ali Postonjsko-Pivška planota. Bolj trd in izrazit 
dinarski videz se pojavlja na krajih z odsotnostjo vode, npr. na Trnovski planoti, Lokovcih, 
Gori.  
Celotno krajinsko sliko skoraj dosledno okvirjajo višji kopasti vrhovi in manj izraziti 
grebeni.  
 
5. primorske krajine 
Zaradi različne matične kamnine se tu krajine med seboj pomembno razlikujejo. 
Fliš označuje celotno Slovensko Istro in obalni pas, pa tudi dele Vipavske doline in 
Goriška Brda.  
Flišni svet v notranjem Primorju ni tako strnjen kot v obalnem. Pojavlja se v območjih 
gričevnatega sveta – brd, Goriška, Vipavska Brda. Terase se tu oblikujejo po plastnicah in 
so zemeljske, lahko tudi v obsežnejših kompleksih. Težja globoka tla ustvari erozija v 
dolinskem dnu. Značilnost primorskih krajin v notranjosti so ostri prehodi v visoke kraške 
planote. To je izrazit releifni vzorec, ki ga opažamo pri prehodu flišne Istre v Kras; Kraški 
rob, iz Vipavske doline na Trnovsko planoto in iz doline Reke v Snežnik. Krajine pobočij 
oblikujejo značilne prehodne vzorce, od terasastih njiv v gozdna in nazadnje skalnata 
pobočja. 
Za obalni pas in Istro je značilna drobna terasiranost in bolj ali manj kvadratno oblikovane 
poljske enote, ob izlivih rek pa večje ravnice, kjer so bile včasih tudi obsežne soline. Danes 
sodobna ureditev kmetijskih zemljišč opušča terase na strmih pobočjih in ustvarja večje 
strnjene komplekse kmetijskih površin. 
Ti dve območji ločuje apnenčasti Kras, ki na italijanski strani sega vse do morja. Območja 
krasa označuje odsotnost vode, tla so plitva, skeletna, tudi z golim skalovjem na površini, 
sloj sklenjenih tal je tanek. Globja tla so v vrtačah in plitvejših depresijah, deloma 
ustvarjenih tudi s čiščenjem in odstranjevanjem skal. Kras oblikujejo planote z značilnimi 
doli in kopastimi vrhovi, ki se komaj opazno povezujejo v grebene 
Skalnat svet se na nekaterih mestih omehča, kar kaže večja obdelanih takšnih otokov, npr. 
okrog Tomaja in Rodika.  
Prepletanje z mehkejšo kamnino pa označuje tudi prehodnost Primorja v kraški svet 
notranje Slovenije, značilna takšna območja so predvsem dolina Reke in Brkini. Prehod v 
alpski svet pa je omejen na sorazmerno ozko območje ob spodnji Soči. 
 
 
3.2 Načela urejanja reliefa 
 
Najboljša sanacija reliefa je tista, pri kateri v prostor vnesemo novo rabo, ali ponovno 
vzpostavimo tisto rabo, ki je bila pred posegom v prostor.  
 
Če je le mogoče, naj se relief po posegu prilagodi naravnim (okoliškim) reliefnim oblikam. 
Sanacija reliefa v naravni podobno obliko omogoča, da se sanirano območje sčasoma 'zlije' 
z okoliškim območjem oz. da so posledice posega v prostor (npr. kamnoloma) čim manj 
vidne. Dodatno zmanjšanje vidne izpostavljenosti dosežemo tudi s prekrivanjem 
razgaljenega reliefa oz. z zasajevanjem rastlinja.  
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Pri posegih v prostor je treba upoštevati simbolne vrednosti reliefa. Reliefni pojavi, ki jim 
je bila pripisana neka simbolna vrednost oz. dajejo prostoru identiteto, imajo v prostoru še 
poseben pomen. 
 
Pri urejanju reliefa je treba pozornost nameniti tudi vidno izpostavljenim oblikam. Če je le 
mogoče, naj ne bi posegali v reliefne oblike, ki so na določenem območju vidne s pogostih 
točk opazovanja. V primeru, da se posegu na vidno izpostavljenem mestu ne moremo 
izogniti, ga poskušamo zakriti, največkrat z vegetacijo. Pri tem je pomembno, da možnosti 
za prekrivanje posega v relief proučimo predvsem neposredno ob točkah opazovanja, ne pa 
neposredno ob posegu.  

 
Pri urejanju reliefa je treba, ne glede na obliko sanacije, vedno izpolniti naslednje osnovne 
zahteve: 

- zagotoviti je treba stabilnost reliefnih oblik, 
- vzpostaviti stanje zemljišča, kakšno bi se spontano vzpostavilo, če bi omogočili 

delovanje naravnih procesov, ki so ustvarili prvotno reliefno obliko oziroma  
- zagotoviti tako sonaravno obliko reliefa, ki je hkrati tudi skladna z rabo zemljišča. 

 
 
3.3 Splošne smernice za varovanje reliefa 
 
Varstvo dediščine:  

-  neposredno varstvo izjemnih, tipičnih, kompleksnih, ekološko in kulturno 
pomembnih reliefnih oblik, tal ali kamenin. 

 
Varstvo posebnih oblik oz. lokacij, ki so pomembne kot krajinsko strukturne in urejevalne 
reliefne oblike ob vsakokratnem načrtovanju ali presoji posegov, npr. varstvo pred 
pozidavo reliefno izpostavljenih reliefnih oblik, kot so: 

-  vrhovi, grebeni, robovi planot, naravnih izravnav in teras (če pozidava takih 
položajev ni lokalno tipična, ali če to ne narekuje prostorsko oblikovni namen in je 
za tak poseg doseženo soglasje), 

 
Varstvo območij večje dinamike zemljišča; erozijska žarišča, plazovi, geotektonski pojavi 
ipd. 
 
Varstvo naravnih reliefnih oblik, ki so pomembne za druge dejavnosti, npr. rekreacijo 
(pohodništvo, uživanje v naravi in krajini, jadralni športi, smučanje, ipd.) ali 
telekomunikacije, če takšne dejavnosti niso v naspotju z drugimi vidiki varstva. 
 
 
3.4 Splošne smernice za oblikovanje reliefa 
 
Pri skrbi za oblikovno urejanje velja načelo: »da ni opaziti, da je bilo karkoli storjeno; da 
je videti docela naravno«. Ureditev mora izhajati iz analize okoliškega reliefa oz. reliefa, 
ki bi ga ustvarila narava, kot pomoč sukcesijskim procesom. 
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Pomembni vidiki urejanja, ki jih narekuje značaj rabe po sanaciji, se ravnajo v skladu s 
potrebo/programom in oblikovalsko zamislijo5.  
 
Za učinkovito vključitev območja preoblikovanega reliefa v okoliško krajino predstavlja 
njegovo oblikovanje glavno osnovo. Novo oblikovanje reliefa bo v določenih območjih  
verjetno zahtevalo dodatne površine, ki bodo omogočale prilagoditev terena okoliški 
krajini, kar pa je za boljši končni učinek povsem upravičeno. 
 
Predvsem v naravno ohranjenih krajinah je smiselno, da se z oblikovanjem približujemo 
naravni oblikovanosti površja, da upoštevamo naravne strmine in nagibe pobočij, 
ohranjamo merilo prostora in prepoznavnost značilnih reliefnih prvin, predvsem 
mikroreliefnih oblik. 
 
Posebno pozornost  je v slovenskem prostoru zaradi občutljivosti reliefa potrebno posvetiti 
urejanju posegov na kraških tleh. Upoštevati je potrebno značilne kraške oblike (vrtače, 
doline, skalne robove, planote, valovite terene, terase) in preprečevati poškodbe pri 
načrtovanju novih posegov6. 
 
Tudi v drugačnih reliefnih razmerah naj oblikovanje  izhaja iz topografskih značilnosti 
konkretnega območja (planotasti vrhovi, gričevja, oblike kulturnega izvora - terase, 
ohranjanje skalovite podobe ali mehkobe reliefa). 
 
 
3.5 Smernice za izboljšanje vidnih kakovosti v območju 

preoblikovanega/poškodovanega reliefa 
 
 
3.5.1  Analize vidnosti 
 
V veliko pomoč  pri načrtovanju posegov v relief in ukrepih za izboljšanje stanja v 
območju poškodovanega reliefa so nam lahko analize vidnosti območja, kjer s terenskimi 
ogledi identificiramo območja, posamezne točke, od koder bo viden celoten poseg ali le 
njegov del in analiziramo njegove vidne značilnosti. Z namenom preveritve vidnosti 
posega se uporabljajo različne tehnike simulacij, ki upoštevajo tako različne ukrepe 
zakrivanja  kot možne popravke reliefa. 
 
Pri analizi vidnosti upoštevamo naslednje kriterije: 
 
1.  kakovost prizorišča; gre sicer za dokaj subjektiven kriterij, kjer se ocene razlikujejo od 

območja do območja in od opazovalca do opazovalca, določeno standardizacijo 
ovrednotenja pa omogoča ocenjevanje enakih sestavin na različnih območjih: 
oblikovanost reliefa, zaznavnost vodnih pojavov, kontrasti in barve v prostoru, vplivi 
sosednjih prizorišč, prisotnost redkih pojavov, motnje v prostoru.  

 
2. oddaljenosti območja; upoštevati moramo, da bolj ko je motnja oddaljena, manj je v 

smislu vidne izpostavljenosti  kritična; zato imajo prizorišča večji pomen, kadar so 
vidno bolj dostopna oz. izpostavljena.  

                                                 
5 Smernice za varovanje krajine v Sloveniji. 
6 Regionalna razdelitev......1998 
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Slika 1: Spreminjanje vidnega vpliva kamnoloma glede na položaj opazovalca 
 
     Pomemben podatek so zato  prometne poti v območju, ki nam pomenijo večjo 

frekvenco opazovalcev in na podlagi katerega lahko določimo bolj ali manj vidna 
območja. 

 
3.  način odkopa; zmanjšanje vizualnega vpliva je možno s sprotnim prilagajanjem odkopa 

lokalni topografiji, pri čemer pa je pomembna tudi izbrana tehnologija izkoriščanja. 
 
Takšna analiza predstavlja osnovo za izbiro lokacije posega, nčinov izvedbe, najboljše 
metode sanacije, njenih variant in  možnih blažilnih ukrepov. 
 

   
Sliki 2 in 3:Varianta izkopa s širšimi terasami nižje v pobočju (Marušič, Lenardič 1998)   
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Sliki 4 in 5:Varianta izkopa višje v pobočje v obliki grape (Marušič, Lenardič 1998) 
3.5.2  Ukrepi za ohranjanje in  izboljšanje vidne kakovosti 
 
Za ohranitev vidnih kakovosti prostora naj se pri načrtovanju posega v relief upošteva 
predvsem:   

-  smeri prostora, prehodnosti, naravnih robov in barier, vidne izpostavljenosti pri 
umeščanju dejavnosti v prostor, tako, da ne prihaja do motenj pogledov, razgledov in 
da se ohranja vidnost po prostoru, 

- ohranjanje odprtosti prostora in upoštevanje meril, ki opredeljujejo prepoznavnost 
krajinske enote, 

-  ohranjanje kakovostnih prizorišč in posameznih krajinskih znamenj v prostoru, 
-  ohranjanje območij enkratnih krajinskih vzorcev. 

 
Zakrivanje pred pogledi je najbolj pogost način izboljšanja vidne podobe že prizadetega 
območja. Obstaja cela vrsta posegov v relief, ki jih imamo glede na splošno mnenje za 
moteče, na primer kamnolomi, dnevni kopi, cestni vkopi, nasipi, deponije. Predvsem kadar 
se tak poseg umesti v  neko privlačno, ohranjeno okolje, se skuša negativne vplive 
zmanjšati z zakrivanjem. Oblikovanje višjih navadno slemenastih reliefnih oblik, ki 
zakrivajo območje tudi iz večje razdalje opazovanja, manjših nasipov, ki zakrivajo 
območje v neposredni bližini in obenem zmanjšujejo hrup ali vegetacijskih zaslonov, ki pa 
nudijo le določeno vizualno zaščito. Le ta se doseže predvsem z gostejšo zasaditvijo večjih 
skupin vegetacije, v posameznih situacijah pa zadostuje že drevored. Velikokrat so takšne 
rešitve sprejemljive, včasih pa zaradi neprimerne uporabe situacijo še poslabšajo; tako 
lahko le tanka zelena linija dreves na vznožju velikega vkopa v pobočje iz večjih razdalj 
deluje bolj kot znamenje, ki  lokacijo označuje, namesto, da bi jo zakrivala. Tu velja 
opozoriti, da so drevesa na robovih vkopov zaradi slabih rastiščnih pogojev in močnega 
osončenja lahko tudi zelo hitro podvržena izsuševanju.  
 

 
Slika 6: Zakrivanje z oblikovanjem fizične zaščite - pred območjem izkoriščanja se oblikuje nasip, v samo 
območje pa se ne posega (Turner 1987) 
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Slika 7: Zakrivanje pogleda na kamnolom z drevesnim zaslonom  
 
Kljub zgoraj opisanim primerom velja, da  tu ni  mogoče postaviti nekih splošno veljavnih 
pravil. V določenih okoliščinah se lahko tudi pogled na nek manj ugoden poseg, na primer 
kamnolom, izkaže kot zaželen, če na primer zanimivo popestri prizorišče ob cesti. 
 
 
3.6 Naknadno oblikovanje reliefa 
 
Čeprav je relief priporočljivo sanirati neposredno po posegu, pa motečo reliefno strukturo 
ali nestrokovno izveden poseg v teren lahko popravimo tudi kasneje, z naknadno sanacijo 
reliefa. Obnova pa naj bi bila celovita in izhajajoča iz končne rabe prostora. Predlog 
sanacije mora upoštevati individualne značilnosti in potrebe območja na podlagi katerih se 
oblikujejo rešitve. Zato je v razpravo o načinih sanacije potrebno poleg investitorja, 
načrtovalca in izvajalca vključiti tudi lastnike zemljišč, najemnike in vse zainteresirane, 
poleg tega je potrebna uskladitev načrtov sanacije s širšimi plani območja. 
 
Sanacija reliefa naj predvidi predvsem rešitve za naslednje probleme: 

-  zagotovitev največje možne kakovosti prostora z racionalno obnovo prvobitnega 
stanja ali  možnostjo ureditve novih krajinskih oblik (brežin, golih sten, biotopov), 

- izboljšanje krajinske slike po končani sanaciji ali vsaj vzpostavitev enako 
kakovostne vizualne podobe, kot je bila pred posegom, 

-  ob predvideni nadaljnji rabi je potrebno predvideti možnosti za začasno sanacijo 
območij.   
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4 Podrobnejša pravila za urejanje reliefa po vrstah 
dejavnosti, ki posegajo v relief 

 
 
4.1 Relief in prometna infrastruktura - ceste 
 
 
4.1.1.  Značilnosti posega 
 
Sama cesta je prvina kulturne krajine in je doživljajski prostor, zato naj bo tudi ureditev 
obcestja in s tem reliefa prispevek k ustvarjanju kulturne krajine. Pri tem je pomembno 
upoštevati, da cesto doživljajo tako opazovalci iz njenega okolja, kot opazovalci  na cesti. 
Slednjih je navadno več, zato je pogled s ceste še pomembnejši za doživljanje kulturne 
krajine.   
 
Cesta je tudi  linijski objekt, ki poteka skozi različne tipe krajin in jih med seboj povezuje.  
 
 
4.1.2  Vplivi na relief 
 
Cesta z vkopi, nasipi in samo speljavo trase lahko poškoduje ali uniči značilne oblike 

reliefa. 
 
 
4.1.3 Načrtovanje posega 
 
Glavnina načrtovanja z vidika varovanja reliefa je povezana s trasiranjem ceste v prostoru, 
trasa se mora prilagajati splošni reliefni urejenosti prostora, v največji možni meri naj bo 
položena na relief tako, da zahteva njena izgraditev čim manj posegov v relief, kot so 
vkopi in nasipi. Čim bolj naj sledi prostorskim mejam in robovom, reliefnim smerem.  
 
Temeljno načelo poseganja in oblikovanja reliefa je ustvarjanje take podobe, ki daje vtis, 
da je »že vse od nekdaj tam«. 
 
Obcestni prostor in z njim relief naj ohrani značilnosti krajin, skozi katere teče cesta tudi 
po končanem posegu, pri čemer naj se z ureditvijo obcestnega prostora zagotovi predvsem 
zveznost prehodov iz krajinske enote v drugo, hkrati pa tudi celovitost podobe ceste in 
spremljajočih posegov.  
 
Obenem naj načrtovalec v svojo ureditev vnese tudi lastno sporočilo o času in prostoru, če 
naj bo cesta obenem tudi oblika kulturne krajine. 
 
Relief prispeva tudi k optičnemu vodenju. Brežine na zunanji strani krivin optično vodijo 
voznika. Načeloma se reliefno optično vodenje vedno dopolnjuje z  zasaditvijo, predvsem 
v reliefno razgibanem svetu same reliefne oblike namreč ne dajo vselej ustrezne 
informacije o spremembi smeri na cesti. V takem primeru z rastlinjem odpravimo 
dvoumnost.  
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Z oblikovanjem reliefa lahko pomembno vplivamo tudi na sam cestni profil, katerega 
optično zaznavanje  je pomembna  sestavina psihološkega doživljanja vožnje. Optično 
zapiranje profila s strmimi brežinami ali zidovi daje vozniku vtis nelagodja, kar sicer 
prispeva k počasnejši in previdnejši vožnji, vendar obenem povzroča občutek utesnjenosti.  
 
 
4.1.4  Urejanje reliefa 
 
Tehnični in biotehnični vidik urejanja reliefa se nanaša na racionalno poseganje vanj ter na 
zagotavljanje stabilnih oblik.  
 
Krajinskooblikovni vidik pa je tisti, ki zagotavlja, da je obcestje ustrezno urejeno tudi z 
vidika ohranjanja kulturne krajine, varstva narave in urejenosti prostora. Neustrezno 
urejeno obcestje največkrat zmoti voznika in zunanjega opazovalca, predvsem v 
slovenskih razmerah, za katere so značilne drobna reliefna členjenost veliko ozkih dolin in 
malo zemljišč, ki ne bi zahtevala izvedbe vkopov in nasipov.  
 
Ker so posegi v relief ob naših cestah navadno veliki ob zahtevah za tehnično ustreznost in 
stabilnost relefnih oblik postavljamo še naslednje zahteve za oblikovanje reliefa;  

- relief naj bo oblikovan, kolikor je mogoče v skladu z naravnimi reliefnimi 
oblikami, katerih analizo opravimo pred posegom v obcestje, 

- prehod iz brežine v izravnan svet – podnožje brežine ali vrh brežine - naj bo  
mehak, postopen, 

- prehod iz enega v drug nagib brežine naj bo mehak, 
- brežine, če je le mogoče, oblikujemo tako, da se nagibi spreminjajo, tako po 

padnici kot pravokotno na padnico, 
- če se brežine izkopov ali nasipov stikajo s kulturnimi reliefnimi oblikami, te na 

najustreznejši način izrabimo za oblikovanje novega reliefa, 
- oblikovanje novih reliefnih oblik, ki ne izhaja iz zgornjih načel, mora imeti  

opravičilo v oblikovalski zamisli. 
Vse naštete zahteve naj se uskladijo  z zahtevami za racionalno in finančno sprejemljivo 
gradnjo ter z zahtevami za kar najmanjše vplive na okolje. 
 
 4.1.4.1 Splošni napotki za popravke oblik, ustvarjenih z zemeljskimi deli 
 
Da lahko spoznamo temeljne značilnosti geomorfoloških oblik v okolju ceste in njihove 
strukturne in oblikovane značilnosti opravimo analizo reliefa. 
 
Z njo proučimo smeri reliefa,  povezanost grebenov, dolin in grap, strmine pobočij, 
oblikovanost vrhov, geomorfološke oblike voda in posebne geomorfološke oblike, kot so 
vrtače, sedla, golo skalovje, melišča, osamele skale in podobne za oblikovanje zanimive 
geomorfološke oblike. 
 

      
Sliki 8 in 9: Dva primera ureditve preseka nižjega grebena – oster rob in primer mehčanja reliefne oblike 
(Urejanje obcestne krajine, 1997) 
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Sliki 10 in 11: Dve varianti izgradnje                Slika 12: Primer ureditve brežine s konstantnim  
nasipa (Urejanje obcestne krajine, 1997)         naklonskim kotom (Urejanje obcestne krajine, 1997) 
 

       
Slika 13: Primer načrtovanja brežine z          Slika 14: Primer višinsko ločenih pasov ceste (Urejanje 
različnim naklonskim kotom (Urejanje        obcestne krajine, 1997) 
obcestne krajine, 1997) 
 

Slika 15: Nesaniran kamnolom ob avtocesti 
(Urejanje obcestne krajine, 1997) 
      
Slika 16: Postružen kraški rob (Urejanje         Slika 17: Vodna ureditev ob podeželski cesti  
obcestne krajine, 1997)          (Urejanje obcestne krajine, 1997) 
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Mehčanje vrha vkopov   
Običajen ostanek presekov nižjih grebenov so ostri robovi nižjih vkopov, sorazmerno 
majhen poseg lahko pomembno izboljša tako geomorfološko obliko. 
 
Nasipi čez doline in vrtače  
Poseben problem pri gradnji nasipov in vkopov so njihovi stiki z raščenim terenom; trd 
stik je videti docela nenaraven. Sorazmerno manjši dodatki in mehčanja stika že močno 
izboljšajo videz take reliefne oblike. 
Namesto trdega nasipa, ki neugodno zapira dolino ali globel, je s tem ustvarjena podoba, 
kot da imamo opraviti z dvema vrtačama ali koncem doline. Rešitev je seveda vsakokrat 
odvisna od dejanskih  razmer v prostoru in te narekujejo odločitev o končni obliki. V 
določenih primerih je navsezadnje tudi  povsem pravilna tehnična oblika nasipa lahko 
ustrezna rešitev.  
 
Spremenjen naklonski kot brežin  
Večinoma se cestni nasipi delajo s konstantnim naklonskim kotom, kar jih naredi za 
izrazito tujo obliko v okolju z ohranjenimi naravnimi oblikami. 
Spreminjanje naklonskega kota tako, da se ta proti dnu zmanjšuje, v večini primerov 
pomembno izboljša videz in nasip naredi bolj naraven.  
 
Višinski razmik vzporednih voznih pasov 
Zaradi zmanjšanja posega v naravni relief je mogoče tudi vozne pasove  čez pobočje voditi 
ločeno, z višinskim razmikom, kar je tudi gospodarnejše. V zelo strmih pobočjih pa se 
pasova lahko tudi povsem ločita. 
 
Skalne stene usekov   
Gole skale so lahko slikovite in pomenijo poživitev podobe obcestja. Lahko prispevajo k 
optičnemu vodenju, obenem pa vozniku omogočajo pogled v podzemlje. Iz golih skal 
razberemo geološko zgradbo prostora, preberemo smeri poteka plasti sedimentnih 
kamenin. Ker je slovenska zanimivost kras, se mnogi obiskovalci Slovenije na tak način 
prvič srečajo z apnencem in kraškim svetom.  
Neugodni so predvsem skalni useki z enakim naklonom in gladki, taki, ki odkrivajo 
neugoden poseg v okolje.  
 
Podporni zidovi  
So tudi način urejanja obcestnega reliefa, s podobnim učinkom, kot glajene in stružene 
brežine skalnatih vkopov. Če so zidovi betonski, standardih izvedb, navadno siromašijo 
doživljanje obcestja predvsem s svojo neindividualno podobo. Oblikovanje zidov naj 
izhaja  tako iz funkcijskih zahtev kot iz krajinske analize okoliškega prostora. Neugoden 
učinek že izvedenih in standardnih zidov pa lahko pomembno izboljša tudi obsaditev v 
podnožju, ko to ni možno, pa z vrha. 
 
 
4.1.5 Varstvo posebnih reliefnih oblik 
 
Gradnja ceste lahko ustvari ali ohrani posebne geomorfološke oblike, ki naj bi jih 
urejevalec obcestne krajine odkril in izrabil kot krajinsko orientacijsko znamenje 
(landmark) in kot doživljajski motiv. Takšen je primer prehoda čez kraški rob, ki ga je 
mogoče posplošiti na mnoge podobne položaje v obcestnem prostoru. Podrobneje je 
primer opisan v priročniku o urejanju obcestne krajine. 
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Geomorfološke posebnosti so pomembne prvine, ki poudarjajo značilnosti krajine po kateri 
poteka cesta. Zato je smiseln premislek, ali naj se le zaradi lažjega vzdrževanja brežin 
odstranijo. Z ekološko krajinskega in oblikovnega vidika je to slabo, saj je posledica 
nedvomno vidno in ekološko osiromašenje obcestja. 
 
 
4.2 Relief in infrastrukturni vodi (daljnovodi, cevni vodi) 
 
Smernice za urejanje reliefa pri načrtovanju infrastrukturnih vodov poudarjajo vidik 
varstva okolja v smislu varstva vidnega prostora in obravnavajo daljnovode kot vidno 
motnjo v naravnem ekosistemu. Najpomembnejši načrtovalski vidik varstva okolja in 
varstva reliefa je tako vidik vodenja daljnovoda po prostoru. 
 
Za razliko od daljnovodov so cevni vodi (plinovod, naftovod, kablovod, tudi vodovodi) 
vkopani v zemljo in so si v tem, kot fizični pojav v prostoru, podobni. 
 
Njegova končna podoba v prostoru se kaže kot ozek pas zemljišča brez visokega drevja ali 
grmovnic, sicer pa je tak vod  razen tehničnih oznak in spremljajočih naprav lahko v 
prostoru povsem neopazen.  
 
 
4.2.1  Značilnosti posega 
 
Najočitnejša lastnost obeh vrst vodov je,  da so to črtni pojavi, ki povezujejo dve točki v 
prostoru z zvezno prostorsko potezo. Točki morata biti povezani ne glede na razmere v 
prostoru. Vodenje trase po prostoru je težavno zaradi razgibanega reliefa, posebno v 
kraškem svetu, drugje pa zaradi zahtevnosti prečenja gorskih hrbtov, globokih dolin in 
grap. 
 
Med obema vrstama infrastrukturnih vodov je znatna razlika v njihovi obliki; daljnovodi 
so nadzemni objekti z golimi vodniki, cevni vodi pa so večinoma vkopani v zemljo. 
Njegova končna podoba v prostoru se kaže le kot ozek pas zemljišča brez visokega drevja 
ali grmovnic, tako, da je tak cevni vod  razen tehničnih oznak in spremljajočih naprav 
lahko v prostoru povsem neopazen.  
 
Pomembna značilnost obeh oblik je, da potekajo večinoma po naravno bolj ohranjenem 
prostoru, pri čemer pa je najpomembnejši krajinski problem daljnovoda njegova opaznost, 
tako, da danes tudi vse več daljnovodov vgrajujejo v tla kot kablovode. 
 
 
4.2.2  Vplivi na relief 
 
Pri gradnji daljnovoda je vpliv na relief predvsem  površinsko sorazmerno omejen poseg  v 
geomorfološke oblike. Neposredno zemljišče poseg prizadene le na mestu nosilnih stebrov 
in pa zaradi gradnje transformatorskih postaj.  
 
Najpomembnejši trajen vpliv se pojavi pri obratovanju daljnovoda in sicer kot  pojavnost 
daljnovoda v krajinski sliki. Intenzivnost tega vpliva je odvisna od obsega vidnosti  in je 
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najbolj poudarjena ravno pri prehodu čez izpostavljene reliefne oblike, grebene, širša 
ravninska območja in nasploh čistine. 
Napeljava cevnih vodov sicer v času gradnje terja velike posege v tla, izkope in 
zasipavanje zemljine. Izkopi rovov se navadno izvajajo z mehanizacijo, ki terja 
sorazmerno veliko delovno površino in dostopno pot. 
 
 
4.2.3 Načrtovanje posega 
 
4.2.3.1 Načrtovanje daljnovoda 
 
Ker je sam fizični/gradbeni  poseg v zemljišče oz. relief pri postavitvi daljnovoda 
praktično minimalen, je njegova vidna izpostavljenost bistveni element presoje pri 
načrtovanju in urejanju daljnovoda.  
S krajinskega vidika zato dajemo prednost rešitvam prenosa energije po podzemnih kablih 
namesto po daljnovodih. V primerih nadzemnega vodenja pa velja upoštevati načelo »čim 
manjši vpliv, toliko boljša rešitev glede varstva okolja«. Za načrtovanje tras in mest 
stebrov daljnovodov z vidika sonaravnega urejanja na tem mestu izpostavljamo nekaj 
bistvenih tujih smernic za postavljanje daljnovodov.  
Nemške, ameriške, angleške smernice so si sicer  povsem podobne, zato navajamo skupna  
bistvena priporočila za upoštevanje občutljivosti reliefa;  

- trase daljnovodov naj se izogibajo razglediščem in vrhovom,  
- izbirajo naj se najnižji iz varnostnih razlogov še sprejemljivi stebri, 
- trase naj se prisloni ob pobočja, ob njihovem vznožju ali na njihovih manj vidnih 

delih, 
- daljnovodi naj se skrivajo za grebene in gorske hrbte ter naj ne potekajo čez 

vrhove, 
- daljnovodi naj ne bi bili speljani po sredini dolin ali drugega odprtega sveta, 

travnikov in njiv, temveč na njihovem robu, 
- spremljajo naj naravne robove, postavljeni naj bodo pod njimi, tako, da so skriti, 
- sledijo naj naravnim smerem prostora,  
- če trasa daljnovoda sledi cesti, naj bo to med cesto in vznožjem pobočja in ne med 

cesto in dolino, 
- v razgibani krajini naj se daljnovod mehko prilagaja zemljišču v horizontalni in 

vertikalni smeri. 
 
Pri postavljanju daljnovoda v prostor se izogibamo vidnih in reliefno izpostavljenih oblik, 
vodimo ga pod reliefnimi robovi, tako, da se njegova podoba na pojavi na obnebju, zlasti 
pri opazovanju iz najbolj pogostih ali priljubljenih točk opazovanja ( naselij, cest, 
razgledišč). 
Daljnovod vodimo ob robovih dolin in v podnožju pobočij, pri čemer pa moramo biti 
pozorni na druge spremljajoče neugodne posege. 
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Sliki 18 in 19: Dva primera vodenja daljnovoda čez greben: 18 – manj ustrezno, 19 – bolj ustrezno 
(Načrtovanje in krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov, 1998) 

         
Sliki 19 in 20: Dva primera vodenja daljnovoda prek grebenski sedel: 19 – manj ustrezno, 20 – bolj ustrezno 
(Načrtovanje in krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov, 1998) 
 
  4.2.3.1.1 Daljnovod na grebenih 
Pri prečkanju grebenov daljnovod vodimo poševno čez izpostavljena območja, če je le 
mogoče, ga skrivamo za reliefne police ali manjše izravnave v pobočjih ali pa ga vodimo 
tik pod previsnim robom grebenskih izravnav – »vojaškim robom«. 
 
Čez greben vodimo daljnovod tako, da za prehod poiščemo nižje dele grebenov, robove 
naravnih sedel, prelome v nagibih vzdolžnega poteka grebenov in podobno. Pri tem 
stebrov ne postavljamo v dno ali v sredino grebenskih sedel, temveč ob njihov rob.  
 
Za prehod čez grebene izbiramo njihove širše, planotaste dele. Tako stebre lažje skrijemo v 
reliefne oblike. Ko to ni mogoče, je smiselno uporabiti več manjših stebrov; en sam steber 
vrh ozkega grebena vidno zelo izstopa. 
 
 4.2.3.1.2 Daljnovod v dolinah 
Podobno kot čez grebene vodimo daljnovod tudi čez doline, tako da ne poteka po 
izpostavljenih robovih. 
Daljnovod, ki prečka dolino, skušamo čim bolj skriti predvsem s tem, da nosilne stebre 
postavljamo ob robove doline, če ta ni preširoka. 
 
 4.2.3.1.2 Stebri 
Stebre postavljamo, če je le mogoče za robove kucljev ali pa daljnovod vodimo v podnožju 
višjih teras ali podobnih reliefnih oblik, ki daljnovod lahko zakrijejo. Pri tem upoštevamo 
tudi pomembne poglede, npr. poglede s cest, naselij, razgledišč, turističnih točk, parkirnih 
prostorov ipd. 
Stebrov ne postavljamo na terase, temveč na pobočja ali v podnožja teras. 
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 4.2.3.1.3 Transformatorske postaje 
Tudi transformatorsko postajo imamo za objekt, ki ga v prostoru raje skrivamo, čeprav bi  
lahko bil ob zavzetem oblikovanju  tudi zanimiv tehnični objekt v prostoru. Dosedanje 
izkušnje žal ne opravičujejo te možnosti, tako da zanj raje poiščemo mesto, skrito v 
reliefnih oblikah ali rastlinstvu.  
 
4.2.3.2 Načrtovanje cevovoda 
 
Racionalno vodenje cevovoda tako z vidika skrbne porabe prostora kot okoljevarstvenih 
zahtev navadno pomeni  najkrajšo črto točke izvora in porabe. 
 
Na nagnjenih zemljiščih predvsem razlogi stabilnosti zemljine, ki je prizadeta z izkopom 
in s tem tudi stabilnosti samega voda narekujejo vodenje cevovoda po padnici. Pri tem 
iščemo reliefne robove, ki potekajo po padnici, hkrati pa omogočajo, da lahko nastale 
preseke skrijemo pred pogledi z  najpogostejših točk opazovanja.  
 
Pri vodenju  se izogibamo mest z naglimi reliefnimi spremembami, ostrih reliefnih robov, 
prehodov s pobočja na ravnino, globeli, vrtač, manjših kucljev in podobnih reliefnih oblik, 
ki jih je težavno premostiti in tudi obnoviti.  
 
Ker bo cevni vod po končani izgradnji sorazmerno majhna motnja v  krajini,  pa lahko pri 
merilih za  načrtovanje damo večjo težo stroškom izgradnje. Prizadevamo si  izkoristiti  
predvsem tista zemljišča, kjer so ti stroški najnižji in se izogibamo strmih pobočij, 
skalovja, naglih reliefnih sprememb, skeletnih in plitvih tal. 
 
 
4.2.4  Urejanje reliefa 
 
Vse poškodbe zemljišč, ki nastanejo pri izgradnji daljnovoda ali cevovoda, tudi začasnih 
dostopnih poti, kjer je le mogoče vračamo v prvobitno stanje in obliko. Pri vodenju trase 
skozi prostor se izogibamo izjemnih in posebnih geomorfoloških oblik in drugim 
značilnim, pomembnim ali drobnim prostorskim sestavinam (npr. raznim drobnim 
habitatom, meliščem, suhozidom, golemu skalovju ipd.). Če drugače ne gre, 
geomorfološke oblike, kolikor je mogoče obnovimo v prvotno obliko, drobne reliefne 
sestavine pa prestavimo v najbližjo soseščino.  
 
Pri cevovodih se lahko pojavi sekanje teras, naravnih robov, grebenov, rečnih strug, 
melišč. Vse te oblike so sorazmerno enostavno obnovljive.  
 
Zatečene reliefne oblike lahko poškodujemo tudi pri zasipanju odvečne zemljine, ki ostane 
po izkopu, zato  pri načrtovanju opredelimo tudi mesta in obliko odlaganja  po predhodni 
analizi  možnih vplivov na relief. Tudi odlagališča geomorfološko oblikujemo v skladu z 
značilnostmi  okoliškega reliefa, da niso opazna kot tujek v prostoru.  
Pri ureditvi dostopnih poti naj gre za najmanjši možni poseg v okolje. 
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4.2.5 Varstvo posebnih reliefnih oblik 
 

- omejitve  pri območjih večje ogroženosti zaradi naravnih nesreč (območja plazov, 
hudourniška območja, druga nestabilna zemljišča; rušenja, posedanja, erozije) 

- prostorski rezervati (nahajališča mineralnih surovin) in posebni reliefni pojavi v 
prostoru,  

- območja naravne dediščine 
 
 
4.3  Relief in kmetijstvo 
 
 
4.3.1 Značilnosti posega 
 
Kmetijstvo že od samih začetkov spreminja relief  zaradi lažjega pridelovanja. Najočitnejši 
primer spreminjanja reliefa so gotovo kulturne terase na pobočjih, ki so stopničasto 
izravnana zaradi lažjega obdelovanja in/ali zadrževanja vode oz. preprečevanja odnašanja 
prsti. Drugi primer spreminjanja reliefa so melioracije na kraških območjih, pri katerih gre 
predvsem za odstranjevanje kamenja s kmetijskih zemljišč.  
 
 
4.3.2 Vplivi na relief 
 
Modernizacija kmetijstva7 se kaže tudi v fizični podobi krajine, kjer pogosto pride do 
sprememb reliefa, ki postaja bolj poenoten.  
Npr. izvajanje kraških melioracij, ki so sicer  že stara oblika kmetijskih melioracij in 
katerih značilnost so bili znameniti kraški zidovi in kupi kamenja, danes nadomešča 
strojno zgrinjanje kamenja z buldožerji in miniranjem. Posledica so bolj zaobljene oblike, 
ki omogočajo strojno košnjo.  
 
 
4.3.3 Načrtovanje posega 
 
Pri načrtovanju posegov v relief zaradi potreb kmetijstva je treba upoštevati lokalno tipiko 
urejanja kmetijskega prostora. Kot primer na tem mestu lahko navedemo vinogradniške 
terase, ki se v različnih predelih Slovenije zelo razlikujejo. V vzhodnem delu države tako 
najdemo dolge zavite terase, ki potekajo po plastnicah, medtem ko so za primorski del 
(Goriška Brda) značilne kratke in ravne terase.  
 
 
4.3.4 Urejanje reliefa 
 
Pri urejanju reliefa zaradi potreb kmetijstva je treba še posebej pozorno ravnati s krovno 
plastjo tal - živico in jo po izvedenem posegu vrniti na zemljišča, ki smo jih urejali.  
 
 

                                                 
7 Smernice za varovanje krajine v Sloveniji. 
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4.3.5 Varstvo posebnih reliefnih oblik 
 

- zemeljske, kamnite terase, 
- suhozidi, 
- vrtače in druge kraške reliefne oblike. 

 
 
4.4  Relief in površinske vode    
 
 
4.4.1  Značilnosti posega  
 
Oblike  reliefa vodnih in obvodnih površin ter nastanek novih vodnih površin so lahko 
posledica rabe voda (energijska izraba, oskrbna z vodo, turistično rekreacijska raba), 
posledica drugih posegov v vodna in obvodna zemljišča (gradnja modernih komunikacij,  
ureditve in pridobivanje novih kmetijskih zemljišč, glinokopi, peskokopi, odvzemi proda), 
pa tudi posledica varstva pred delovanjem voda. Posegi zaradi varstva pred delovanjem 
voda so najpogostejši in najkorenitejši v ravninskem svetu zaradi varstva pred poplavami 
in v gorskem svetu zaradi hudourniškega delovanja. 
 
 
4.4.2  Vplivi na relief  
 
Značilni oblike reliefa in posegi v relief vodnih površin in obvodnih zemljišč, ki pri tem 
nastajajo so:  

- zaliti, opuščeni kopi pridobivanja proda, peska,  
- zajezitve,  
- protipoplavni nasipi, 
- izravnave strug,  
- povečani prečni profili, 
- gladke in utrjene brežine, 
- ravno in utrjeno dno, 
- uvedba pragov, 
- vplivi  se kažejo tudi v drugačni oblikovanosti obrežij, dolžini obalne črte, globini 

dna. 
 

Vsi posegi v relief pomenijo spremembo morfologije vodnega telesa, naravnega toka, 
konfiguracije bregov in posledično vegetacije, naravne ohranjenosti vodotoka, tipologije 
krajine, spremembe vidnih kakovosti. 
 
4.4.3  Načrtovanje posegov 
 
Kadar se posegom v obrežje vodotokov in vodnih površin ne moremo izogniti, ga urejamo 
v skladu z načeli in smernicami za sonaravno urejanje vodotokov, če ni razlogov za 
drugačno urejanje8;  

- ureditev stabilnih in hkrati sonaravnih oblik voda, katerih izhodišče je analiza 
lokalnih značilnosti krajine, 

                                                 
8 Smernice za varovanje krajine v Sloveniji.. 



CRP – Pravila za vzdržno urejanje posegov v relief – končno poročilo                                          30 

- reliefne oblike voda naj bodo v največji meri podobne naravnim, brežine naj se 
utrjujejo z materialom, ki ustreza lokalnim razmeram (npr. kamnomet, vrbovi 
popleti, palvis mreže ipd), njegovo oblikovanje pa v skladu z drugimi potrebami 
(ribištvo, kopanje, čolnarjenje...) 

- tudi oblika rastja ob vodah mora ustrezati lokalnim značilnostim oz. prvobitni 
obliki površinske vode. 

 
Glavna izhodišča pri načrtovanju posegov v območjih površinskih vod so: 

- varovanje območij razglašenih za dediščino,  
- ohranitev naravno ohranjenih pojavov ali specifičnih, lokalno značilnih oblik,  
- ohranitev vodnatosti vodotokov,  
- ohranjanje vodnih pojavov in oblik vode v prostoru tako v duhu ohranjanja naravne 

prvobitnosti, kot tudi  doživljajske pestrosti in potencialov za veliko število 
človekovih potreb. 

 
Osnovno vodilo načrtovanja je upoštevanje značilnosti in potreb okoliškega prostora. 
Glede  na razmere je novo nastale vodne površine možno usposobiti za novo rabo. 
Ureditev vodnih površin naj bi se glede na izbrano rabo prostora usmerila predvsem na 
oblikovanje reliefa, zasaditve, spremljajočih objektov in površin ter na oblikovanje 
celostne končne podobe prostora. 
 
Pri ureditvah novih in reguliranih vodotokov, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin naj 
kot izhodiščno načelo velja prilagoditev poteka, oblik, prečnih profilov in ureditve obrežja 
naravnim značilnostim prostora vodne in obvodne krajine. Predvsem v naravno bolj 
ohranjenih območjih naj se vzpostavlja naravno vodno stanje in obvodni ekosistem z 
obnovo poškodovanih ali uničenih biotopov. Pred posegi v vodne površine je potrebna 
identifikacija con različnih habitatov, ki so odvisni od  pojavne oblike vodne površine 
(potoki, izviri, ribniki). 
 
Izbor lokacij posegov v vodna območja naj se izogiba vplivom na območja ohranjanja 
narave in kulturno dediščino, urejanje pa naj se usmeri tudi na vzpostavljanje ali obnovo  
značilnih oblik vlažnih ekotopov (jezerca, soteske, mokrišča, meandri, kraški vodni 
pojavi). Zagotovi naj se ohranjanje značilne poplavnosti v ravninskih predelih, oblikovanje 
novih korit in zajezitev naj pa naj bo sonaravno. 
 
 
4.4.4  Urejanje reliefa glede na namen vodnih površin9,10,11

 
Za novo oblikovanje vodne površine je v prvi vrsti pomembno preoblikovanje reliefa; 
urejanje brežin, tlorisne zasnove in po potrebi tudi preoblikovanje dna vodne površine. 
 
Ureditev brežine pogojuje nadaljnjo rabo in možnosti zasaditve ob vodnih površinah. 
Strme brežine otežujejo ozelenjevanje, vedno pa obstaja tudi nevarnost erozije in 
porušitve. Za olajšanje končne ureditve in zmanjšanje stroškov je zelo pomembno, da je 
končna oblika brežin določena še v fazi posega. To je še posebej pomembno pri tistih delih 
brežin, ki se bodo nahajale pod vodo. 

                                                 
9 Landschaftspflege....1968 
10 Slaček, 1990 
11 Matjašec, 1998 
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Ker se naklonski koti glede na možnost uporabe območja razlikujejo, je potrebno le te 
določiti po izbrani novi rabi prostora. 
 
Novo oblikovani profili obrežja naj se načeloma prilagajajo naravni konfiguraciji terena - s  
tem se v obrežnem pasu močno olajša naravno razraščanje zasajene vegetacije. 
Oblikovanje same površine v tlorisni zasnovi pa je glede na izbrano novo rabo območja 
(rekreacija, vodnogospodarska raba) in obstoječo obliko nastalih površin smiselno tudi z 
drugačnimi rešitvami; večina obstoječih gramoznic ima na primer pravilno, navadno 
geometrijsko obliko. Takšno obliko je sicer možno zabrisati z organskimi oblikami, ki 
posnemajo naravne stoječe vode, vendar je predvsem v pravilnem kmetijskem prostoru, 
kjer se gramoznice tudi najbolj pogosto pojavljajo vprašljiva smiselnost takšnega  
preoblikovanja. Oblika naj bo opravičljiva v funkciji, kakšen bo oblikovalski koncept je 
zato odvisno tako od izhodiščnih določilnic (nova vodna površina kot del naravnega ali 
urbanega okolja, vodna površina kot samostojna enota, neodvisna od ostalega okolja), 
ciljev ureditve (vzpostavitev nadomestnega biotopa, turistično - rekreativne dejavnosti) in 
odkritih potencialov za nastanek kakovostnega prostora.  
 
4.4.4.1 Urejanje zalitih kopov 
 
Predvsem v primeru izkopavanja gramoza in gline nastajajo  v ravninskih predelih 
opuščeni površinski kopi, ki so lahko izhodišče načrtovanju nove vodne površine. Pri tem 
pa je ustrezna izbira nove rabe najprimernejši ukrep za uspešno sanacijo takšnega kopa 
območja in njegovo vzdrževanje.  
 
Med kriteriji primernosti za določeno obliko rabe so najpomembnejši fizikalno - kemične 
in biološke lastnosti vode, značilnosti vodnega ekosistema, morfologija vodnega biotopa, 
rabe zemljišč na sosednjih zemljiščih, pa tudi ekonomski kriteriji.  
 
Izbor novih rab je pravzaprav zelo širok; od oblik rekreacije in ureditveno sekundarnih 
biotopov, od česar pa so odvisni tudi krajinsko tehnični ukrepi za ureditev vodnih površin 
in njihovih brežin;  
 
 4.4.4.1.1 Zaliti kop, namenjen ribolovu in ribogojništvu  

-  površine morajo nuditi mirne predele obrežij z povešajočo vegetacijo, s strmimi in 
položnimi brežinami,  

-  optimalna globina vode za življenjski prostor sladkovodnih rib je 5 -7 m, glede na 
osvetljenost, vsebnost hranilnih snovi in temperaturo vode, 

-  za razvoj mladic je globina vode minimalno 2 m, 
-  detajlna ureditev je odvisna tudi od tega katere vrste rib želimo naseliti,  
-  ob optimalni izrabi ob drugih izpolnjenih predpogojih lahko lovi 2-6 ribičev na 

ha.  
 
 4.4.4.1.2 Vodnogospodarska raba zalitega kopa  
Obstaja več vrst vodnogospodarske rabe zalitega kopa (vodni zadrževalniki, izravnalni 
bazeni, bazeni za pridobivanje pitne vode, čistilni bazeni za čiščenje tekočih voda), kjer 
specialne pogoje za rabo postavlja stroka in so odvisni od primera do primera, kot splošna 
ureditvena izhodišča pa naj se upoštevajo: 

-  lega kopa v širšem območju, 
-  prostornina kopa, 
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-  globina, 
-  sosednje rabe območja, 
-  obstoječe vodnogospodarsko urejanje v ožjem in širšem območju.  

  
4.4.4.1.3 Obnova vodnih biotopov   

Kjer je možno, naj se izvede obnova uničenih biotopov, lahko pa se pristopi tudi k 
vzpostavitvi novih. Oblikovanje brežin naj omogoči razrast vodne vegetacije tudi pod 
vodno gladino in glede na razmere vsaj začetno sajenje skupin avtohtone vodne in 
obvodne vegetacije.  
Pomembno je, da se naklon brežin zmanjša pod vodno gladino in nad njo v razdalji vsaj 
petih metrov (min 1:4, trstika raste na primer na naklonu max 1:10), da se lahko omogoči 
intenzivno zaraščanje v vodi in na kopnem. To je območje, kjer se intenzivno vršijo 
življenjski procesi rastlinskih in živalskih vrst. Če je naklon brežine ugoden, kmalu 
nastanejo tipični, zelo stabilni vegetacijski pasovi. Ti vegetacijski pasovi so izrazitejši, čim 
položnejša je obala. Ob naraščajočem kopnenju se spreminjajo razmere, tako da si čez čas 
sukcesivno sledijo različne združbe rastlin. Te imajo različen pomen tako za živali kot za 
celotno okolje vodne površine; senčijo in ščitijo vodno površino pred segrevanjem in 
izhlapevanjem, ščitijo pred erozijo in spodjedanjem, predstavljajo hrano za vodne živali, 
skrivališča, zatočišča in gnezdišča. Če brežine nimajo dovolj položnega naklona, so vse te 
funkcije zelo otežkočene ali celo onemogočene.  
 

 
Slika 21: Primer ureditve zalitega kopa kot rekreacijske površin ( Slaček 1999) 
 
 4.4.4.1.4 Zaliti kop kot rekreacijska površina 
Potrebni predhodni ureditveni ukrepi same vodne površine za rekreacijsko rabo so 
predvsem: 

-  ponovno delno zasipanje izkopa, da pridobimo primerno globino za izbrano   
rekreacijsko rabo, 

-  pazljivo oblikovanje brežin, 
-  zatesnitev dna z glino za zadrževanje vode. 

Za posamezne rekreativne rabe je potrebno upoštevati še posebne ureditvene kriterije: 
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-  opazovanje ptic; če želimo, da se v območju naselijo vodne ptice je potrebno 
oblikovati primerno široko položno brežino, na kateri se bo lahko razvil sklenjen 
pas trstičja, širok od minimalno 5 in optimalno 20 m , kar je primerno za gnezdenje. 
V trstičju, širokem samo 2m se naselijo le ptice pevke, 

 
- kopanje kot rekreacijska dejavnost zahteva zelo položne brežine, ki naj ne bi bile 

zaraščene. Zaradi varnosti je pomembno, da je naklon pod vodo enakomeren (1:5 
do 1:10) vsaj do globine 1.8 m, kjer najvišji kopalci še lahko dosežejo do dna. 
Globlje pod gladino je naklon lahko 1:1 ali 1:2. Utrditev brežin in tal naj sega vsaj 
do globine 1.4 m, zamočvirjena, blatna, humusna ali glinasta tla niso primerna. 
Tudi dobršen del kopne površine naj ima položno obrežje ( min 1:5), ki služi za 
sončenje in poležavanje ob vodi. Površina nagnjenega pasu mora zadostovati 
kapacitetam  števila kopalcev, celoten obrežni prostor pa mora zadostovati tudi za 
ureditev spremljajočih dejavnosti ( sanitarij, intervencijskih dovozov, ureditvi 
športnih ali otroških igrišč, gostinske ponudbe; pač odvisno od programa).  

 Idealna globina za večje kopališče je od 3 -10 m, v vsakem primeru pa globlja od 3 
m, medtem ko je minimalna površina kopalnega jezera je od 3 - 5 ha, drugače se 
zmanjšuje samočistilna sposobnost vode.  

 
V kopalne namene urejene vodne površine morajo imeti na obrežjih jasno 
razmejene površine namenjene rekreaciji, ki so oblikovane bolj položno, medtem 
ko se preostala, lahko bolj strmo oblikovana območja zasadijo z obrežno 
vegetacijo;  na obrežjih jezer, ki so namenjena kopanju, naj se vsaj do globine 1.5 
m obdrži naklon 1: 10, pri vodnih površinah se 1 m nad bodočo gladino vode 
predvidi 1,5 m široka varnostna terasa -  poleg tega ureditev rekreacijskih vodnih 
površin, predvsem kadar so namenjene kopanju zahtevajo ureditev spremljajočih 
objektov; parkirnih prostorov,  dostopnih in dovoznih poti,  gostinskih objektov, 
sanitarij. 
 

-  vodni športi; čolnarjenje, jadranje: 
 Predvsem je pomembna zadostna velikost vodne površine, še posebej za jadranje; 

minimalna priporočena površina je 20 ha, oz. gostota jadrnic pri istočasnem 
jadranju naj bi bila 1- 4 /ha, pri čolnarjenju pa maksimalna kapaciteta znaša 5 
čolnov /ha. Smiselna je funkcionalna povezava vodnih športov z drugimi 
dejavnostmi, npr. kopanjem. 

  
V vsakem primeru je pomembno , da se novo oblikovana vodna območja  ne namenijo 
takojšni rabi, zagotoviti je potrebno 3 do 5 letno obdobje za  razrast vegetacije in 
vzpostavitev  naravnih procesov, šele potem naj se območje prepusti v uporabo. Pred 
pričetkom del je potrebno določiti upravljavca in vzdrževalca novo urejene površine.  
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Slika 22: Prečni profil obrežja v primeru oblikovanja obrežij za rekreativne dejavnosti ( Landschaftspflege, 
1968) 
 
Po preoblikovanju brežine je potrebno le to čim hitreje zaščititi z rastlinsko odejo.  Vsako 
odlašanje zasaditve vodi do ponovne erozije in poškodb, ki jih lahko povzroča valovanje 
vode, veter, padavinska voda, hoja in druga neprimerna raba. 
 
4.4.4.2 Regulacije12

 
Kmetijski prenovitveni posegi, ki so posegli v reliefne značilnosti, so tudi tehniške 
ureditve voda na kmetijskih zemljiščih, s poenotenjem v obliki kanalov s trapeznim 
prečnim profilom in s peto brežin iz kamnometa. Ta način urejanja se je uveljavil v celotni 
Sloveniji, ne glede na to ali se je vodotok pojavil  v alpskem območju (Sava), v Vipavski 
dolini (Vipava), v Savinjski dolini (Savinja) ali na Štajerskem (Dravinja, Pesnica) in je 
zato imel vodotok povsem drugačen naravni značaj. 
 
 
4.5  Relief in raba mineralnih surovin 
 
 
4.5.1  Značilnosti posega 
 
Pridobivanje mineralnih surovin je navadno površinsko ali podzemno, za čim večji 
izkoristek vira se glede na lastnosti posameznega nahajališča  pojavlja tudi kombinacija 
obeh načinov.  
 
Podzemno izkoriščanje se izvaja pri globokih  in bogatih  nahajališčih in glede na 
stabilnost in debelino krovninskih plasti poteka z ali brez sprotnega zasipanja jamskih 
prostorov. 
 
Površinsko izkoriščanje mineralne surovine se izvaja v nahajališčih, ki so blizu površine, s 
tem, da se način pridobivanja prilagodi vsakokratni pojavni obliki nahajališča; masivna 
ležišča, ki segajo v globino se izkoriščajo z globokimi površinskimi izkopi, ležišče v 
hribini z izkopom v pobočje, tanjša, horizontalna ležišča pa z odkopom površinskih plasti. 
Vsi  načini zahtevajo odstranjevanje večjih količin krovninskih plasti. 
 
 
4.5.2  Vplivi na relief  
                                                 
12 Smernice za varovanje krajine v Sloveniji. 
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4.5.2.1 Podzemni kopi 
 
Pridobivanje mineralnih surovin v podzemnih kopih pomeni ne glede na to, da se večji del 
posega v prostor izvaja pod površino, velike spremembe in vplive na površju. Pri nas je 
podzemno pridobivanje značilno za obstoječe premogovnike, pa tudi rudnike kovinskih 
mineralnih surovin, ki pa so večinoma že v fazah zapiranja. V območjih prihaja do 
nastanka sicer začasnih deponij rude in jalovin, odlagališč pepela in drugih objektov glede 
na tehnologijo izkoriščanja. Poleg tega pri metodi pridobivanja z zasipanjem jamskih 
prostorov s krovninskimi plastmi, kjer se novi jamski objekti odpirajo istočasno z 
ukinitvijo že izkoriščenih, prihaja na površini do posedanja površine in podoba prostora je 
v stalnem spreminjanju. 
4.5.2.2 Dnevni kopi 
 
Dnevni kopi se pri nas najbolj pogosto pojavljajo pri pridobivanju nekovinskih mineralnih 
surovin (pesek, gramoz, prod, glina, lapor, naravni kamen). Glede na lego nahajališča se 
dnevni kopi pojavljajo v zelo različnih oblikah in površinskem obsegu;  kot jame, izkopi v 
pobočje, odkopi vrha hribine, površinski kopi - in jih poimenujemo glede na vrsto 
surovine, ki se v njih pridobiva; gramoznice, glinokopi, kamnolomi, peskokopi, 
laporokopi. Ker nekatere kope zaradi globine izkopa že med ali pa po končanem 
izkoriščanju lahko zalije voda, v prostoru nastanejo vodna zemljišča ali odkopna jezera, ki 
jih za razliko od suhih označujemo kot zalite kope. Pri površinskem izkoriščanju na velikih 
površinah ali v globino se obstoječe oblike reliefa popolnoma preoblikujejo, vpliv 
izkoriščanja pa ne zajame samo konkretne lokacije, ampak je tudi širši.  
 
4.5.2.3 Deponije in jalovišča 
 
So posebna posledica obeh prej obravnavanih oblik izkoriščanja mineralnih surovin. 
Material, ki ga ni mogoče prenesti ali uporabiti na kakšen drug način se odlaga na licu 
mesta. V sklopu naloge obravnavamo predvsem deponije in jalovišča podzemnega 
izkoriščanja in ostanke dnevnih kopov, se pa v prostoru pojavljajo tudi  razni industrijski 
ostanki. 
 
 
4.5.3 Načrtovanje posegov 
 
Ob načrtovanju izkoriščanja mineralnih surovin v prostoru velja poudariti, da gre za 
dejavnosti ki so v prostoru navadno zelo moteče in imajo dolgotrajne vplive na bivalne 
razmere in na rabo prostora. Zato je vsak predlagan poseg potrebno predhodno preveriti z 
vidika varstva okolja in krajine ter z vidika družbene sprejemljivosti. Stik z javnostjo, 
informiranje, izobraževanje, transparentnost postopkov so predvsem pri nezaželenih 
posegih v prostor ključni dejavniki uspešne izbire lokacije posega in kasnejših ureditvenih 
korakov. Pomemben dejavnik izbora ustrezne lokacije je poleg naštetih lahko tudi časovna 
komponenta oz. pričakovana doba aktivnosti pridobivalnega območja. 
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4.5.3.1 Načrtovanje območij izkoriščanja 
 
Pomemben dejavnik izbora ustrezne lokacije je poleg naštetih tudi časovna komponenta 
oz.  pričakovana doba aktivnosti pridobivalnega območja. 
 
V procesu načrtovanja novih območij izkoriščanja mineralnih surovin je izbor lokacije 
temeljni  del postopka, saj z njim objektu določimo najprimernejšo lego, odnos do 
sosednjih območij in osnovna izhodišča za nadaljnje ureditvene ukrepe. Le ti so v primeru 
neprimerno izbrane lokaciji lahko le dopolnilo za izboljšanje stanja, s katerimi 
popravljamo posledice izkoriščanja v prostoru. 
 
V splošnem obstajata dva koncepta izbora in umeščanja dejavnosti v prostor, odvisna od 
pogostosti pojavljanja nahajališča mineralne surovine v prostoru.  
1. Izbor lokacije dejavnosti pri nahajališčih redkih mineralnih surovin - premogi, nafta, 

plin, kovinske rude je pogojen z  lokacijo nahajališča, nacionalnim interesom in 
ekonomiko pridobivanja - območje izkoriščanja se umesti tja, kjer se ovrednoti dovolj 
perspektivno nahajališče rude.  

2.  Več možnosti za premišljen izbor lokacije se nam ponuja pri nahajališčih pogostih 
mineralnih surovin, kot so nekovinske mineralne surovine ali termalne vode. Za te 
primere stroka predlaga uporabo študij ranljivosti okolja, ustreznosti in primernosti. 

 Kadar prostorska razprostranjenost in kakovost nahajališča omogoča, je pred 
odločitvijo o končni lokaciji območja izkoriščanja potrebno pripraviti več variant 
lokacij, ki morajo biti predmet celovite presoje. Pri tem je potrebno upoštevati 
naslednje dejavnike: 
-  zakonska določila in omejitve (vodovarstvene zahteve, varovanje naravne in 

kulturne dediščine, geološko - seizmične pogoje, uredbe o hrupu, emisijah prahu, 
različne lokalne in državne plansko - razvojne vsebine, druge pogoje za umestitev 
dejavnosti v prostor z ozirom na rabo sosednjih območij), 

-  optimalnost lokacije glede na lokacijo pridobivanja surovine in predelave/uporabe, 
-  klimatske razmere, 
-  reliefne in talne razmere, 
-  značilnosti podzemnih in površinskih vod, 
-  geologijo, 
-  značilnosti materiala, ki se pridobiva, predeluje ali odlaga. 

 
Vsaka lokacija lahko nudi določene prednosti ali omejitve, ki jih je potrebno upoštevati v 
povezavi z različnimi možnostmi organizacije in urejanja celotnega območja izkoriščanja. 
Načeloma se vedno priporoča čim boljša prilagoditev obstoječim strukturam v prostoru, 
zato je z analizo potrebno določiti prostorske značilnosti, ki naj služijo kot izhodišče 
odločitvi.  
 
4.5.3.2 Načrtovanje lokacij deponij in jalovišč 
 
Načrtovanje novih lokacij naj zajame tudi analizo možnosti za odlaganje jalovine in 
odkopanega materiala (del se jo lahko porabi za ponovno zasipanje izkoriščenih območij, 
za ostala nasutja pa je potrebno poiskati primerno lokacijo), možnosti za sanacijo površin 
kot del postopka izkoriščanja, presojo možnosti nadaljnjega izkoriščanja glede na 
posledice v prostoru in možnosti za racionalno končno sanacijo z izbiro primerne odkopne 
metode in posegov v območje. 
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Ustrezna  lokacija odlagališč v območju je lahko prvi korak k zmanjšanju potencialnih 
negativnih vplivov in obenem izhodišče za ustrezno oblikovanje. Izbor lokacije odlagališča 
mora zato upoštevati vsaj naslednje smernice; izogibanje nagnjenim, nestabilnim terenom, 
vodnim rezervatom, upoštevanje smeri vetrov, ekološko občutljivih zemljišč in vizualnih 
vplivov.  
 
Izbira lokacije je pomembna za ohranitev ustrezne krajinske slike; drugačna bo odločitev v 
razgibani, hriboviti krajini, kjer se nasutje lažje prilagodi prostoru, kot v ravninskih, 
odprtih območjih. Tu je rešitev lahko v lokaciji v bližini gozda oziroma vzpostavitev 
novega  gozdnega nasada, ki služi kot vizualna zaščita. Določena oblika nasipa sčasoma 
lahko postane tudi značilno znamenje v ravni ali nezanimivi krajini. 
 
V praksi se prepogosto  dogaja, da se material odlaga brez izdelanega načrta, postopka, 
kjer se predhodno ne odstrani  in shrani zgornjega sloja prsti, ne ozira se na obstoječ relief. 
Pred odlaganjem se ne predvidi nadaljnjih postopkov gradbenih in ostalih del, tako, da se 
deponije pojavljajo ena zraven druge brez kakršnegakoli načrta odlaganja. 
 
 
4.5.4  Izvedba posegov   
 
Proces izkoriščanja mineralne surovine se navadno odvija v naslednjih zaporednih 
stopnjah: 

-  raziskovanje nahajališč, 
-  priprava območja izkoriščanja, 
-  izkoriščanje surovine, 
-  bogatenje surovine, 
-  predelava in obdelava surovine, 
- sanacija območja po končanem izkoriščanju. 
 

Prostorsko - oblikovni vidik urejanja območja zadeva vse od zgoraj naštetih faz, zato naj 
se že pred  izvajanjem posegov v prostor pripravi čim bolj kompleksen načrt izkoriščanja 
in sanacije, ki upošteva vsa krajinsko - ekološka izhodišča in ki predvideva tudi način 
financiranja vseh faz urejanja območja. Tako zagotovimo čim boljšo usklajenost in 
zaporednost del. 
 
4.5.4.1  Pripravljalna dela 
 
Priprava območja za izkoriščanje naj zajame naslednje korake;  

-  predhodne raziskave in analize prostora pred izkoriščanjem  
-  izdelavo študije izvedljivosti posega (feasibility study), kjer se proučijo in 

ovrednotijo identificirana ležišča surovine in glede na rezultate analiz izbere 
najprimernejša metoda izkoriščanja, 

-  izdelavo načrta območja izkoriščanja z  ukrepi za varstvo okolja, 
-  izdelavo poročila o vplivih posega na okolje z upoštevanjem družbene 

sprejemljivosti in predlogi omilitvenih ukrepov, 
-  izvedbo načrta. 

 
Z upoštevanjem pogojev tehnologije, zahtev lokalnih skupnosti ter razmer v širšem 
območju, se lahko v tej fazi že zagotovi precejšnje zmanjšanje obsega predvidenih vplivov 
na prostor. 
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Izdelava načrta izkoriščanja naj zato upošteva predvsem: 

-  možnosti za čim bolj uspešno in hitro končno sanacijo območja in možnosti za 
vrnitev v prejšnjo rabo. Zato je v načrtu izkoriščanja potrebno predvideti načine 
odstranjevanja in shranjevanja prsti, metode zasipavanja ali kakršnegakoli 
drugačnega oblikovanja izkopanih območij ter možnosti presajanja in ponovne 
uporabe obstoječe vegetacije, 

-  možnosti za zakrivanje območja, kadar je lokacija vidno izpostavljena ter možnosti 
za zmanjševanje drugih motečih vplivov na okolje, 

-  možnosti sprotne sanacije in začasne rabe teh površin, 
-  izbiro načina, metode ali tehnologije izkoriščanja, ki naj bo vedno vezana na 

konkretno pridobivalno območje, surovino in njeno pojavno obliko.  
 
Že v času izkoriščanja tudi lahko s premišljenim izborom in ohranjanjem izpostavljenih ali 
značilnih geomorfoloških prvin zagotavljamo prepoznavnost prostora. Oblikovanje 
prostora lahko poleg  prilagoditve območja naravnemu stanju ponudi tudi možnost ureditve 
posebnih krajinskih oblik, s katerimi damo nastalemu  pojavu novo podobo (delne 
ojezeritve glinokopov in gramoznic, ureditve golih sten, melišč in drugih biotopsko 
pomembnih krajinskih oblik) in prostoru novo kakovost.   
 
4.5.4.2 Izkoriščanje mineralne surovine 
 
Izkoriščanje naj omogoča racionalno pridobivanje surovine, njeno odlaganje, obdelavo in 
shranjevanje ter enostavno in učinkovito končno sanacijo prostora, ki izhaja iz analize 
obstoječih razmer v prostoru.  
  
Ureditev območja pridobivanja mineralne surovine mora zato predvideti predvsem 
uskladitev naslednjih sklopov:  

-  objektov in mehanizacije potrebne za izkoriščanje surovine, 
-  načina in metode izkoriščanja surovine, 
-  ukrepov za ponovno rabo območja .    

 
Ko je območje izkoriščanja v aktivni fazi, se z ureditvenimi ukrepi lahko predvsem 
preprečujejo nastali negativni vplivi dejavnosti na okolje. To lahko dosežemo z 
naslednjimi ukrepi: 

-  območje aktivnega izkoriščanja skušamo omejiti na minimalno površino, ki je še 
potrebna za varno delovanje, 

- vzpostavljanje stabilnosti poškodovanih območij zagotavljamo s stalnimi ukrepi 
preoblikovanja terena, urejanjem drenažnih sistemov, obnovo naravnega 
odvodnjavanja v območju - glej tudi poglavje o krajinsko tehničnih ukrepih, 

-  zmanjševanje vidnih vplivov dosegamo s preoblikovanjem nastalih novih reliefnih 
oblik, prilagojeno okoliški krajini - glej tudi poglavje o smernicah za krajinsko 
oblikovanje, 

-  zmanjševanje vetrovne in vodne erozije med in po izkopih - glej tudi poglavje o 
krajinsko tehničnih ukrepih in smernicah za krajinsko oblikovanje, 

-  stalna kontrola nevarnih snovi, ki se v območju pojavljajo, prepoznavanje vseh 
možnih  

   vplivov le teh, njihovo odstranjevanje in zaščita,  
-  zaščita živice in vzdrževanje njene rodovitnosti - glej tudi poglavje o krajinsko 

tehničnih ukrepih, 
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- zavarovanje območja s posebnimi ukrepi, kadar je to potrebno - glej tudi poglavje o   
zmanjševanju vplivov na okolje. 

 
Ob odkritju pomembnih geoloških oz. ostalih najdišč je za zavarovanje le teh v času 
izkoriščanja potrebno upoštevati nekatere posebne smernice: 

-  zavarovanje naj se uredi tako, da bo izvajanje obeh dejavnosti čim manj moteče, 
-  smiselna je izbira in zavarovanje manjšega in čim bolj reprezentativnega geološkega 

profila oz. druge geološke posebnosti, 
-  predvideti je potrebno rešitve za zaustavitev del na izbranem območju, 
-  izbrano območje je potrebno zavarovati pred vplivi nadaljnjega izkoriščanja 

(drugačna   speljava dovoznih poti, utrjevanje robov izkopov, ograje, zasaditve), 
-  ureditev varnega, od ostalega območja izkoriščanja ločenega dostopa do območja, 
-  oprema zavarovanega območja z usmerjevalnimi, pojasnjevalnimi in opozorilnimi 

tablami, 
-  organizacija vodstva po območju in nadzor 

 
V primeru zavarovalnih izkopavanj (ex situ) je potrebno predvsem predvideti možnost 
začasne zaustavitve izkoriščanja ter predvideti rešitve za zavarovanje del (odstranjevanje 
odpadlega materiala, zaščite pred porušitvijo terena, izvedba varnih dostopov). 
 
4.5.4.3 Sanacija območja 
 
Sanacijo lahko opredelimo kot proces, s katerim zmanjšujemo ali odpravljamo vplive 
izkoriščanja v prizadetem območju s ciljem vzpostavitve nove, kakovostne krajine. Cilj 
sanacije mora biti vedno celovita obnova območja, ki izhaja iz jasno opredeljene končne 
rabe prostora. V praksi se kot najbolj primerne končne rabe saniranih območij priporočajo 
predvsem; kmetijstvo, gozd, različne oblike rekreativnih dejavnosti, sekundarni biotopi, 
vzpostavitev zavarovanih območij, pozidava prostora, vodnogospodarska raba in pogojno 
odlaganje odpadkov. Vsaka od njih terja posebne sanacijske ukrepe.  
 
Sanacija kot faza urejanja območja izkoriščanja mineralne surovine se lahko izvaja v dveh 
oblikah; kot končna sanacija, ki se izvede po končanem izkoriščanju ali kot sočasna 
sanacija, ki se izvaja že v času obratovanja rudnika. V obeh primerih naj bo sanacijski 
načrt del načrta izkoriščanja, kar zagotavlja da se z izkoriščanjem območja čim manj 
oddaljuje od obstoječih, naravnih oblik krajine, s tem pa je zagotovljena najlažja 
vzpostavitev nove kakovostne krajine. Predlog sanacije mora obenem upoštevati 
individualne značilnosti in potrebe območja na podlagi katerih se oblikujejo individualne 
rešitve. Zato je v  razpravo o  načinih izkoriščanja in sanacije  potrebno poleg investitorja, 
načrtovalca in izvajalca vključiti tudi lastnike zemljišč, najemnike in vse zainteresirane, 
poleg tega je potrebna uskladitev načrtov sanacije s širšimi plani območja. 
 
Sanacija območja izkoriščanja naj predvidi predvsem rešitve za naslednje probleme: 

-  zagotovitev največje možne kakovosti prostora z racionalno obnovo prvobitnega 
stanja ali možnostjo ureditve novih krajinskih oblik (ojezeritve, gole stene, biotopi), 

- nadomestitev povzročene škode; če obnova naravnih in ustvarjenih kakovosti na 
mestu posega ni mogoča, je potrebno takšna območja nadomestiti z ukrepi 
premeščanja vrednih naravnih prvin, ureditvijo nadomestnih biotopov, 

-  izboljšanje krajinske slike po končanem izkoriščanju, ali vsaj vzpostavitev enako 
kakovostne vizualne podobe, kot je bila pred posegom, 
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-  ob začasnem prenehanju izkoriščanja je potrebno predvideti možnosti za začasno 
sanacijo območij in za pridobivanje manjših količin surovine v sicer saniranih 
območjih. 

 
4.5.4.3.1 Pristopi k sanaciji 

Pri načrtovanju sanacije je možno izbirati med tremi osnovnimi pristopi urejanja območja 
izkoriščanja glede na razmere, ki nastanejo v prostoru in izražene potrebe; vzpostavitev 
prejšnjega stanja, konzervacija nastalih razmer in vzpostavitev nove rabe prostora. 
 
 Vzpostavitev prejšnjega stanja 

pristop izhaja iz težnje po vrnitvi območja v prvotno stanje, ki se najpogosteje pojavi pri 
območjih, ki so bila v prvotni kmetijski ali gozdarski rabi. Pri tem je vedno potreben 
premislek o možnostih in stroških za vrnitev območja izkoriščanja v takšno rabo - veliki 
stroški sanacije, problematične talne razmere, preoblikovan relief, neposredna bližina 
urbanih območij, alternativne rabe prostora. Vse to mora služiti kot podlaga za 
razmišljanje o racionalnosti takšnega ukrepa in o možnih drugačnih rabah prostora. V 
naših razmerah je najlažje izvedljiv takšen  pristop pri sanacijah glinokopov in gramoznic, 
kjer je zaradi manjše preoblikovanosti površja lažja vrnitev v prvotno, kmetijsko rabo. 
 
 Konservacija 

Predvsem v reševanju problematike starejših opuščenih območij izkoriščanja, ki so se 
sčasoma že sama zarasla in preoblikovala  ali pri načinih izkoriščanja, ki za sabo puščajo 
zanimive oblike površin, značilne geološke pojave, se lahko uporabi koncept konzervacije 
- ohranitve nastalega stanja. Kadar ocenimo, da takšna območja s svojo pojavnostjo v 
prostoru že prispevajo k oblikovanju bolj zanimive, raznolike in prepoznavne krajine, ali 
pa predstavljajo pomembno arheološko in geološko najdišče, jim z ovrednotenjem v 
kulturno krajino, naravno ali kulturno dediščino dodamo nov pomen  in rabo.  
 
 Nova raba 

Pristop je smiseln v primerih, ko iz različnih vzrokov ni možno ali primerno vračanje v 
prejšnje rabe. Zajame predvsem območja, kjer  se je obstoječa oblika površja preoblikovala 
do te mere, da je smiselno razmišljati le o novih oblikah in funkcijah krajine. Koncept 
omogoča različne usmeritve sanacije; v izboljšanje ekoloških razmer, vzpostavitev novih 
biotopov, izrabo v izobraževalne, umetniške namene, nova urbana, industrijska raba, 
kombinacijo različnih usmeritev. 
 
Pri iskanju nove rabe območij je potrebno upoštevati tudi sam način izkoriščanja, ki za 
sabo lahko pušča različne, zanimive oblike površin (krožne terase v obliki amfiteatra pri 
izkoriščanju apnenca, odkopne jame, navpične strme stene pri lomljenju kamna v blokih). 
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Slika 23: Umestitev mestne hiše v opuščen kamnolom - Hagen, Nemčija (Koželj 1999) 

 
Slika 24: Gledališče – Avignon, Francija (Koželj 1999) 
 
 
4.5.5  Urejanje reliefa  
 
4.5.5.1 Urejanje reliefa pri podzemnih kopih 
 
Ureditveni ukrepi v aktivni fazi delovanja rudnika so zaradi sprememb površja smiselni 
predvsem kot delne rekultivacije površin, ki ne zahtevajo velikih stroškov, obenem pa 
izboljšujejo kakovost prostora. Ukrepi naj zajamejo preoblikovanje reliefa z ureditvijo 
odvodnjavanja do te mere, da se lahko omogoči vsaj manj intenzivna raba površine; 
travniki, pašniki, vrtičkarstvo, manj intenzivne oblike rekreacije in drugo, v območjih 
vizualne izpostavljenosti so primerne tudi intervencije z zasaditvami.  
 
Začasne ureditve se morajo obenem vkljapljati v vizijo končne rabe in podobe prostora. 
Zato se v območjih umirjanja površinskih sprememb postopno uvajajo stalnejše rabe 
prostora končne sanacije. 
 
Kot dober primer ureditve območja podzemnega pridobivanja na tem mestu omenjamo 
rešitve na območju premogovnika Velenje, kjer so z ureditvenimi ukrepi v času 
izkoriščanja vzpostavili nove funkcije in začasne rabe prostora  kljub stalnim spremembam 
in vplivom na površini.   
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Sliki 25 in 26: Primeri ureditve območja podzemnega pridobivanja - Velenje (foto: R. Ramšak, Erico, 
Velenje, 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 27: Primer ureditve območja podzemnega 
pridobivanja - Velenje (foto: R. Ramšak, Erico, Velenje, 
1995) 

 
4.5.5.2 Urejanje reliefa pri dnevnih  kopih 
 
Zaradi velikega razpona oblik površinskih kopov je ureditev sicer odvisna od konkretnega 
posega, vendar naj urejanje že v času izkoriščanja vedno predvidi predvsem: 

-  ravnanje s tlemi in ureditev vodnih razmer (predvsem, kadar gre za kratkotrajno 
izkoriščanje območja, npr. začasni odvzem, je priporočljivo urediti območja za 
shranjevanje živice za kasnejšo uporabo), 

-  predhodno ureditev prometnih razmer v območju in izven njega, da se po 
nepotrebnem ne poškoduje dodatnih površin, 

-  rezervacijo dovolj širokega zaščitnega pasu ob meji območja izkoriščanja, v katerega 
se v času izkoriščanja ne posega ampak služi kasnejši lažji sanaciji prostora - 
priporočljiva širina je 3 m. 

 
 Oblikovanje brežin 

 Načeloma naj se vsaj večje površine kamnolomov, peskokopov in drugih vidno 
izpostavljenih površin oblikujejo prilagojeno naravnim oblikam, s spremenljivimi 
nagibi, podnožje brežine pa naj se oblikuje zaobljeno in razpotegnjeno. Prehod brežine 
v obstoječ teren ali iz enega v drug nagib brežine naj bo mehak in postopen. Zgornji 
robovi izkopov naj bodo izvedeni zaobljeno in prilagojeno ohranjenemu reliefu v 
neposredni okolici.  

 Predvsem pri izkoriščanju gramoznic je pomembno sprotno ustvarjanje manj strmih 
brežin, ki preprečujejo vsipanje materiala že med izkoriščanjem in olajšujejo končno 
sanacijo. 
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 Zasipavanje izkopov 
Pri zasipavanju je potrebno upoštevati nosilnost in posedanje  materiala in glede na to 
posledice na predvideno rabo, ter kakršnekoli kemične in fizične posebnosti, ki lahko 
vplivajo na podtalnico ali eventualno kasnejšo ozelenitev. Poleg tega morajo ureditveni 
ukrepi določiti način in etapnost zasipavanja ter prikazati (grafično, v prečnih profilih) 
končne naklone in prereze reliefa z upoštevanjem možnega posedanja. 

 
Kadar zaradi težavnih razmer ali prevelikih stroškov ni izvedljivo ozelenjevanje brežin, je 
smiselno ohranjanje skalnih sten, ki pa morajo biti primerno oblikovane. Upoštevati je 
potrebno tudi okoliške razmere v prostoru in možnosti za prezentacijo objekta, kadar le ta 
nudi zanimivo informacijo o geološki zgradbi območja.  
V primeru ohranjanja površine z golo skalo naj se oblikuje naravni lom le te, kot poseben 
motiv pa se lahko ohranjajo nastale zanimive geomorfološke oblike.  
 
4.5.5.3 Urejanje deponij in jalovišč 
 
Pri urejanju območij deponij  je pomembno  upoštevati različne možnosti in tipe odlagališč 
in glede na izbrano lokacijo izbrati najprimernejšega. Deponije se lahko pojavljajo kot 
suha odlagališča, kot zadrževalni nasipi tekočih odplak in kot nasipni material v 
izkoriščenih dnevnih in podzemnih kopih. Suha odlagališča se oblikujejo pri odlaganju 
trdnih materialov, ki ne vsebujejo velikih količin vode, medtem ko so zadrževalni nasipi 
grajeni iz jalovin in  ostankov kopov, ki nastaja pri izkoriščanju ali navoženega materiala. 
Namenjeni so zadrževanju odplak in čiščenju vode.  
 
Najpomembnejša dejavnika ustrezne ureditve deponije v prostoru sta ustrezna izbira 
lokacije  in oblikovanje deponije.  
 
Pri ureditvenih ukrepih ločimo kratkoročne in dolgoročne ukrepe, pri katerih se prvi 
nanašajo predvsem na vzpostavitev ustreznih razmer v času izkoriščanja, pri drugih pa je 
poudarek bolj na čim enostavnejšem vzdrževanju in preprečevanju dolgotrajnih škodljivih 
vplivov. 
 
Pri kratkoročnih ukrepih urejanja odlagališč je potrebno upoštevati predvsem strukturno 
stabilnost odlagališča in možne ukrepe v primeru vsipanja, vplive na bivalne kakovosti v 
neposredni bližini; prašenje, hrup, vizualni vplivi ter potencialno onesnaženje površinske 
in talne vode. 
 
Dolgoročni ukrepi urejanja odlagališč naj zajamejo poleg izbire primerne lokacije 
odlagališča, tudi izbiro najprimernejše metode odlaganja in ukrepe za njeno učinkovito 
izvajanje, primerno fizično oblikovanje deponije, nadzor nad operacijami in oblikovanje 
primerne strategije sanacije in končne rabe.  
 
Če je pri urejanju deponij, ki se v prostoru nahajajo le začasno ali se kot del tehnološkega 
procesa predelujejo naprej, najpomembnejša primerna izbira metode odlaganja in lokacija, 
ki mora omogočati čim bolj racionalno ureditev območja in čim manjše vplive na prostor, 
pa so pri dolgotrajnih odlagališčih možne tudi druge rešitve.  
 
Najbolj priporočljivo je uporabiti material v druge namene, tako da se količina na 
odlagališčih zmanjša kolikor je mogoče. Lahko se ga uporabi pri konstrukciji cest, gradnji 
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jezov in nasipov, za zasipavanje ali izgradnjo jamskih prostorov v rudnikih. Sodobne 
tehnologije že omogočajo tudi reciklažo odpadnih snovi, predelavo v gradbene elemente.  
 
4.5.5.4 Oblikovanje nasipov in deponij13,14,15,16  
 
Končno obliko in način odlaganja določa tip materiala, možna končna raba, okoliška 
krajina in količina razpoložljivega materiala. Pri oblikovanju nasipov in deponij je 
podobno kot pri ostalih brežinah smiselno omehčanje stika nasipa s terenom, kjer z 
manjšimi dodatki materiala, ob nekaj večji porabi prostora dosežemo z mehkejšim 
prehodom v teren veliko boljši učinek. Pomembno je tudi spreminjanje naklonskega kota 
nasipa, kadar to dopuščajo stabilnostne lastnosti materiala, tako, da se naklonski kot proti 
dnu nasipa zmanjšuje. 
 
Sodobni varnostni standardi pri izvedbi deponij že zahtevajo nižje višine nasipov, manjše 
nagibe brežin ter zaobljeno oblikovanje. Pri oblikovanju deponij moramo zato razlikovati 
oblikovanje novih odlagališč in možnosti za preoblikovanje obstoječih deponij, ki so lahko 
v krajini zelo moteče. 
 
Pogosto opažene stožčaste oblike deponij v krajini navadno delujejo tuje, enakomeren 
naklon  materiala  pa obenem zelo oteži  zadovoljivo ozelenitev območja in pospešuje 
erozijske procese. 
Nasutja z izravnanim, odrezanim vrhom se dajo sicer bolje vklopiti v prostor, vendar se je 
tudi tu potrebno izogibati pravilnim, enakomerno oblikovanim brežinam. To lahko 
dosežemo z oblikovanjem različnih nivojev zgornje ploskve, z različnimi nakloni zgornjih 
robov in z različno širokimi bermami. 
Določanje višine deponij je v največji meri odvisno od konkretne lokacije, je pa deponija 
načeloma  lahko toliko višja, kolikor bolj položno so nagnjene njene brežine. 
 
Upoštevati je treba tudi rabo prostora v okolici, na obrobju poseljenih območij je potrebno 
upoštevati dostop sončne svetlobe, medtem ko je za zaščito pred nezaželenimi vplivi 
(industrija, transport, odpadki) zaželeno oblikovanje višjih deponij. 
 
Starejše deponije so oblikovane navadno bolj koničasto in z večjimi dimenzijami, zato je 
pri načrtovanju njihovega preoblikovanja najprej potrebno proučiti obliko in značilnosti 
nasutij glede na lokacijo odlaganja, pa tudi lastnosti materiala in metodo nasipavanja.  
Pomembno je ali je lokacija deponije v razgibani, hriboviti krajini kjer struktura ni tako 
zaznavna in moteča kot v ravninskem, odprtem prostoru. 
Eden od načinov preoblikovanja je ponovno  presipavanje in oblikovanje, kar pa navadno 
poškoduje že razvit vegetacijski pokrov, zahteva velike manipulativne površine, ukrepe 
odvodnjavanja in precejšne materialne stroške. 
Navadno je bolj smiselno preoblikovanje na obstoječi lokaciji z: 

-  zmanjšanjem višine; ta je v širšem prostoru veliko bolj zaznavna kot sama količina 
materiala, za opazno zmanjšanje višine je lahko potrebna že manjša količina 
odvzetega materiala, priporočljivo pa je da imamo v bližini razpoložljivo površino za 

                                                 
13 Lovejoy....1979 
14 Best practice....1995 
15 Handbuch....1968 
16 MPG.....1989, 1994 
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odlaganje le tega, najbolje zraven obstoječe deponije, tako da celotno površino lahko 
na novo preoblikujemo,  

 

 
Slika 28: Zmanjšanje višine deponije za polovico z odstranitvijo samo 1/8 materiala ( Lovejoy 1979) 
 

-  zmanjšanjem celotne mase,  
- omehčanjem oblike v bolj naravno; preoblikovanje mora temeljiti na analizi 

obstoječega stanja, oblike, in na kakšen način je bil nasip oblikovan. Obstajajo 
različne metode nasipavanja, ki ustvarjajo tudi različne reliefne oblike. 

 
Slika 29: Oblike nasutij glede na metodo nasipavanja (Lovejo, 1979) 
 
 
4.5.6 Varstvo posebnih reliefnih oblik 
 
Varstvo v kontekstu pridobivanja mineralnih surovin lahko razumemo kot ohranjanje tistih 
načinov pridobivanja, struktur in objektov v prostoru, ki gradijo kulturno krajino, 
predstavljajo kulturno vrednoto prostora in pojasnjujejo preteklo človekovo dejavnost v 
nekem okolju. Varovanje posameznih prostorskih sestavin, opredeljenih kot kulturna 
vrednota je v tem primeru naslednje: 
 
 relief - tla; ohranjanje antropogenih reliefnih oblik z dediščinskim pomenom - stara 

jalovišča, nasipi, izkopi, terase, antični kamnolomi, varstvo dediščine, ki jo 
razkrijejo posegi v relief - paleontološki, geološki spomeniki, 

 
 pri preoblikovanju reliefa je potrebno posebno pozornost posvetiti varstvu posebnih 

oblik in lokacij, ki so pomembne  kot strukturne oblike, varstvu območij večje 
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dinamike, varstvu naravnih reliefnih oblik, ki so pomembne za druge dejavnosti in 
varstvu geološke dediščine, ki jo razkrijejo posegi v okolje, 

 
 zavarovanje dediščine - pri zavarovanju območij in objektov dediščine je potrebno 

predvidena zasutja in preoblikovanja reliefa prilagoditi prezentaciji zaščitenih 
delov (geoloških profilov ali drugih naravnih pojavov), potrebno je redno čiščenje 
in preprečevanje zaraščanja območja, zaščita pred  odlaganjem odpadkov in 
zasipavanjem erodiranega materiala, preprečevanje neustrezne zbirateljske 
dejavnosti, potrebna je ureditev dostopov na območje ter zavarovanje 
(Hlad....1997). 
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5  Splošna pravila za krajinsko tehnično urejanje reliefa 
 
 
S krajinsko tehničnim urejanjem določamo predvsem ukrepe, ki temeljijo na biotehničnih 
ureditvah in se dopolnjujejo z ureditvami, ki se izvajajo z anorganskim gradivom ali z 
biološkimi ukrepi. Nanašajo se predvsem na:  
 

- vzpostavljanje stabilnih reliefnih oblik, 
- ureditev vodnega režima, preprečevanje spiranja in vzvratne erozije, 
- omejitve polzenja, drsenja in plazenja, 
- ureditev talnih razmer, 
- zaščita pred vetrom, 
- ozelenitev, 
- vzpostavljanje stabilnih in obenem sonaravnih oblik pri urejanju obrežij 

površinskih voda, 
- vzpostavljanje novih ali nadomestnih biotopov, uveljavljanje sukcesijskih 

procesov, stabilnih oblik rastja, 
- vzpostavljanje kompleksnih krajinskih sestavin z vključevanjem drugih dejavnikov 

v urejanje. 
 
V prvi vrsti je cilj krajinsko tehničnih ukrepov zagotoviti ustrezne stabilnostne razmere 
brežin in zemljine, preprečevanje erozije, ustvarjanje ustrezne podlage za rast rastlin ter z 
ukrepi ozelenjevanja in zasaditve zagotoviti tudi ustrezen videz saniranega reliefa. Ukrepi 
predstavljajo osnovo za uspešno in trajno izvedbo vseh ureditvenih zamisli pri krajinskem 
urejanju območij. 
 
Krajinsko tehnične smernice podajajo zaporedje tehničnih in biotehničnih del ter način 
izvedbe biotehničnih ukrepov. (Navodila in smernice za ozelenjevanje brežin, izbor 
drevesnih vrst, pripravo tal, načine sajenja in vzdrževanja so določene že v drugih 
priročnikih iz te zbirke.) 
 
 
5.1 Tehnična priprava brežine17

 
 
5.1.1 Ureditev naklonov brežin, nasipov in deponij18, 19, 20

 
Pred končnim oblikovanjem brežine ali nanosom kakršnegakoli novega materiala je treba 
pripraviti naklon brežine na katero material odlagamo. Tehnična dela izvajamo na 
geomehansko ustaljeni ali stabilizirani brežini.  
 
Načeloma se pri konstrukciji novih brežin, vsaj kadar dovoljuje prostor, izogibamo strmih 
naklonov, želeno je da njihov nagib ni enakomeren ampak, tako kot v naravi, spremenljiv. 
To lahko strokovno korektno izvedemo le s oblikovanjem različnih nagibov pobočij, ki pa 
morajo biti vsi manjši od naklonskega kota hribine. Sam naklon pa naj ne bo konstanten 
                                                 
17 Marušič, 1997 
18 Landschaftspflege...1968 
19 Handbuch....1968 
20 MPG, 1989 
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ampak spremenljiv in razgiban, upošteva naj lastnosti podlage in ima temu ustrezno 
prilagojen prečni in vzdolžni padec.  
 
Tudi v primerih, ko količina materiala, ki ga je treba preložiti in razpoložljiva površina 
nista v ugodnem razmerju, naj nagib brežin ne presega razmerja 1:2, najprimernejši je 
nagib 1:3 ali še položnejši. Prehod v obstoječ teren naj se izvede položno, tako na zgornji 
kot na spodnji strani nove brežine. Pri osnovnem nagibu 1:3 se priporoča zgornji del 
brežine oblikovati vsaj v razmerju 1:2 in spodnji del še bolj položno; 1:4, tako da je prehod 
v ravnino čim manj opazen. 
 
Predvsem, kadar izvajamo dela v trdih mineralnih kamninah in kjer tudi analiza reliefa 
pokaže podobne oblike, se ponujajo možnosti da posamezne dele brežine oblikujemo bolj 
strmo, ne da bi bila ogrožena stabilnost brežine. Oblikovanje vmesnih berm, ki so potrebne 
pri strmejših nagibih nestabilnih kamnin, je s krajinskega vidika manj zaželeno. To naj bo  
bolj začasen ukrep zavarovanja brežine, pri stalnejših izvedbah pa naj se vsaj teži k čim 
širšim terasam in izvedbi čim bolj položnih brežin, kjer se lahko vzpostavi sistem 
odvodnjavanja in primerne ozelenitve. Čim širša je posamezna terasa in čim položnejše so 
vmesne brežine, toliko lažje se oblikuje zasaditev in toliko lažja je prilagoditev brežine 
naravnemu naklonu.  
 
Zagotovitev varnosti pa je v času izkoriščanja nujna pri pojavu visokih brežin; le te se 
morajo zato na vsakih 5 m prekiniti z vmesno 1 - 2 m široko teraso.  
 
Predvsem je sama izvedba naklona vedno odvisna od podlage, trde kamnine omogočajo 
dovolj varne tudi strme nagibe, medtem ko je predvsem pri deponijah in drugih nasutjih 
finega materiala - npr. peska nujno oblikovanje položnih brežin ali vsaj širših teras z 
ustrezno medsebojno vertikalno razdaljo. Naklon naj ne bi bil večji od 1:10, saj lahko 
poleg zdrsa nasutega materiala pride tudi do premika podlage, nevarnost se lahko poveča 
tudi zaradi vodnih pritiskov v tleh, zaradi povečanja teže namočenega materiala ali zaradi 
pojavov erozije v spodnjih delih brežine. 
 
Prvi znaki možnega udora ali zdrsa so manjši premiki podlage ali zgornjih slojev ali pojav 
večje nabrekline v spodnjem delu sicer ravne brežine. Pri preoblikovanju pa  je 
pomembno, da se nakloni saniranih pobočij prilagodijo izbrani rabi.  Kadar to zaradi 
prestrmih naklonov ali nestabilne podlage ni možno,  je bolj smiselno poiskati stanju 
primerno rabo.  
 
V tabeli  so predstavljene možne rabe glede na dane naklone. 
 
Tabela 1: Primerni nakloni novo oblikovanih pobočij glede na možno bodočo rabo ( Minerals Planning 
Guidance, The reclamation of mineral workings, Dept. Of The Environment, Welsh Office, Velika Britanija 
1989) 
Naklon   /      %        /  stopinje primerna raba prostora 
1:1             100              45 največji možni naklon za uporabo mehanizacije v gozdarstvu 
1:2               50              27 največji naklon, primeren za pašo, ki ne povzroča plazenja tal 
1:3               33              18 največji možni nagib za kmetijstvo - 4. kategorija kmet. 

zemljišč, z uporabo polno naloženih traktorjev 
1:4               25              14 poprečen naklon, primeren tudi za umetna smučišča 
1:5               20              11 največji možni naklon za mehanizacijo, ki se uporablja pri 

poljedelstvu - 3. kategorija kmet. zemljišč, največji nagib za 
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dvosmerno oranje 
1:8               12              7 1., 2. in 3. kategorija kmet. zemljišč, zgornja meja za sejalno 

opremo in opremo za žetev  
1:10             10              6 največji  vzdolžni naklon za gozdne ceste 
1:40             2.5             1°25' 
 

največji naklon za drenažne kanale 
največji stranski naklon za športna igrišča 

1:200           0.5             0°23' 
 

minimalni padec za cevno drenažo; različne oblike poselitve 
lahko na saniranih in nasutih zemljiščih s tako majhnim 
naklonom povzročajo probleme 

 
Prav tako moramo pogosto opraviti dela za zavarovanje vznožja pobočja pred 
spodjedanjem in pobočje predhodno oblikovati tako, da se na predelih, kjer so preperine, 
odstranijo vsi grebeni in lokalne strmine, ki presegajo naravni stabilnostni kot mokre 
hribine. Poravnati je potrebno brazde in jarke.  
 
Posebno pozornost se posveti zgornjim odkopnim robovom brežin, ki se zaradi preprečitve 
vzvratne erozije, spodmlevanja in udiranja odkopne brežine ter neugodnega delovanja 
obrobnega drevja in zmrzali oblikuje na naslednji način: 

- odkopni rob se oblikuje z minimalnim polmerom 5,00 m, z naraščanjem višine naj 
se veča tudi polmer zaobljenosti, 

- tako izvedeni robovi naj brez preloma preidejo v naravni, obraščeni svet višje 
ležečega pobočja.  

  
 
Slika 30: Shema razvoja brazdanja pri globinski eroziji na pobočju (Urejanje obcesten krajine, 1997) 
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5.1.2 Ureditev vodnih razmer - zagotavljanje stabilnosti in varnosti terena, 
preprečevanje erozije, razprševanje vode 

 
Ureditveni načrt ali načrt sanacije reliefa morata v prvi vrsti zagotoviti trajnost in varnost 
izvedenih naklonov  po končanem posegu. Območja nasipanja, vkopavanja in odlaganja 
materiala  morajo biti varna. Ustalitev brežin je treba zagotoviti ne glede na to, kakšna raba 
je v prostoru predvidena, gre za sanacijo poškodovanih zemljišč, kamor je v prvi vrsti treba 
všteti varstvo pred erozijo na razgaljenih površinah. Ta je lahko zelo neugodna za sosednja 
zemljišča. Urediti je dejansko potrebno vodni režim in režim površinskega odtoka, ker je 
voda najpomembnejši vir nestabilnosti zemljišč. 
 
Kontrola erozije je pomembna tako med izvedbo brežine kot v fazi končne ureditve. 
Zavarovanje pred vsipanjem, izpiranjem, in odnašanjem materiala je prvi vrsti možno z 
ustrezno ureditvijo vodnega režima, prekrivanjem in ozelenitvijo. 
 
Vodo, ki se steka po površini pobočja proti odkopnemu robu, moramo predhodno zajeti in 
jo preusmeriti na stabilna zemljišča ali pa jo ustrezno razpršiti.  
 

 
Slika 31: Shema ureditve in utrditve pobočja (Urejanje obcesten krajine, 1997) 
 
Ureditev odvodnjavanja v območjih mora upoštevati tudi že obstoječe oblike drenaže, če 
so izvedene kjerkoli v okolici posega. Njegovo vzdrževanje naj traja vse dokler se v 
prostoru ne vzpostavi končno stanje. 
 
 Razprševanje vode na brežinah 

Za preprečevanje vodne, tako površinske kot globinske erozije je pomembno predvsem 
razprševanje površinskih vodnih tokov. Ker pa je za kasnejšo uspešno vzpostavitev 
rastlinskega pokrova potrebno zagotoviti ravno pravo količino vode, seveda ni primerno, 
da speljemo vso vodo iz območja, saj so presuha tla ravno tako problematična kot preveč 
namočena. Prehiter odtok lahko tudi sproži nastanek globokih jarkov, in prepreči potrebno 
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namakanje površin. Zato je potrebno odtok delno upočasniti, tako da se zgornje plasti 
zemlje lahko namočijo in da imajo rastline možnost razvoja korenin. 
 
Razprševanje omogočajo različni ukrepi; izvedba popletov, banketov, gradonov, 
retencijskih jarkov polic, malih zidov, vejnih oblog. Pogosto se uporabljajo kombinacije 
različnih metod ali različne tehnike sajenja ustrezne vegetacije (grmičasto ozelenjevanje, 
kordonsko sajenje, žive ščetke). Čim večji je naklon brežine tem bolj globoke naj bodo 
izvedbe. Vse izvedbe morajo potekati bolj ali manj po plastnicah, priporoča se tudi 
navzkrižna izvedba, ki omogoča dodatno zasipavanje z zemljo. Poševno čez brežino jih  
izvajamo le kadar gre za manjše površine, povezane z utrjenimi žlebovi za odvajanje vode. 
Kadar je le možno pa se izogibamo pravilnih, šablonskih izvedb, oblikovanje naj se 
zgleduje po naravnem rastju v okolju. 
 

 
 

 
banketi                                           gradoni                                               zidovi 
protierozijski jarki                          police za zadrževanje vode                  kamnite zložbe 
 
Slika 32: Shematski prikazi ukrepov za preprečevanje vodne erozije (Marušič 1997) 
 
Glede na tip posega v relief so specifični nekateri ukrepi za urejanje vodnih razmer. 

-   pri izkopih v globino je  za zadrževanje podtalnice na mejah območja potrebno 
urediti vodna črpališča s pomočjo katerih se znižuje nivo podtalnice v sami odkopni 
jami,  

-  pri nasutjih ali deponijah se odtok vode lahko uredi  tudi skozi prepustne plasti, ki jih 
menjaje nasipamo z neprepustnimi, tu pa vodo nato zajamemo. Navadno se ob 
bermah  uredijo odvodni kanali, ki se speljejo v odtočne jarke, vendar se na ta način 
zajame le določena količina površinskega odtoka,  
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-  posebni ukrepi so potrebni pri odlagališčih jalovine, oz. kadar se iz odloženega 
materiala še izcejajo odplake ali pa kadar so v območju blatna jezera z muljem; pri 
takšnih odlagališčih je potrebna izvedba drenaž, izravnalnih in usedalnih bazenov, ki 
preprečijo odtok v podtalnico in v javne vodovodne sisteme. 

 
V zadnjem času se tudi pri urejanje vodnih razmer rešuje s t.i. sonaravnimi izvedbami - 
npr. rastlinskimi čistilnimi napravami ob deponijah. 

 
Slika 33: Primer oblikovanja odlagališča jalovine z ureditvijo izcejanja odplak (Best Practice... 1995) 
 

 
Slika 34: Shematski prikaz uporabe rastlinske čistilne naprave pri urejanju deponij (Rastlinske čistilne 
naprave... 1995) 
 

-  urejanje vodnih razmer na odlagališčih tekočih odpadkov; v takšnih območjih je 
predvsem pomemben stalni monitoring, izvedba drenaž, izravnalnih bazenov ter 
ureditev usedalnih bazenov, 

-  pri vseh odlagališčih je potrebna kontrola sedimentacije, dokler območje ne doseže 
stabilnega stanja. 

 
 
5.2   Prekrivanje in utrjevanje brežin 
 
Način utrjevanja določajo tako fizične značilnosti materiala, različne oblike površinskega 
prekrivanja pa kemične značilnosti, količina padavin in različne snovi v materialu. 
Utrditev brežine se izvede s prekrivanjem s plastmi grobega peska, gramoza, polaganjem 
geotekstila in raznih infiltracijskih materialov ter v zadnji fazi z oblikovanjem 
vegetacijskega pokrova.  
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Za preprečevanje spiranja zemljine z vodo se lahko uporabljajo tudi sistemi površinske 
zaščite zemljine, samostojno ali v kombinacijami z drugimi načini utrjevanja. Površinsko 
zaščito je potrebno oblikovati tem hitreje, čim bolj je odložen material občutljiv na erozijo. 
V primerjavi s prej opisanimi ukrepi te metode le dodatno utrjujejo tla, tako, da se poveča 
odpornost proti globinskemu izpiranju, ne vplivajo pa bistveno na razprševanje vode in 
boljše pronicanje v zemljišče. Ker gre navadno za drage ukrepe, jih je smiselno uporabljati 
tam, kjer se istočasno rešujejo tudi stabilnostni problemi (površinsko krušenje) ali pri 
drobno zrnati površini. V praksi se ti ukrepi uporabljajo tudi, dokler  rastlinska odeja še ne 
opravlja svoje funkcije in je potrebno dodatno utrjevanje. Danes obstaja že cela vrsta 
pripravljenih izdelkov; razna mrežja, pletiva, rogoznice, tkanine, rešetke in satovja iz 
naravnih in umetnih materialov (juta, kokos, najlon, žično pletivo), ki so se razširila 
predvsem pri gradnji avtocest in hidrotehničnih posegih, so pa uporabna tudi za zaščito 
brežin v obravnavanih primerih. 
Spodnji primeri prikazujejo različne izdelke za površinsko zaščito tal. 
 

 
Slika 35: Mrežje z rastnim substratom (Šubic 1995) 
 

 
Slika 36: Primer uporabe biorogoznice 
 
 
5.2.1 Prekrivanje deponij 
 
Prekrivanje in utrjevanje  odloženega materiala je potrebno predvsem pri deponijah iz več 
vzrokov; zaradi preprečevanja iztekanja škodljivih snovi v talno in površinsko vodo, 
zagotavljanja površinskega odvodnjavanja, preprečevanja vetrovne erozije in zaradi čim 
lažjega vzdrževanja območja po končanih ukrepih. 
Material, s katerim prekrivamo deponijo mora biti dovolj grob, da prepreči kapilarno 
pronicanje tekočin po nasutju navzgor in do koreninskega sistema vegetacijskega pokrova. 
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Spodnji primeri prikazujejo različne načine prekrivanja in utrjevanja deponij. 
 

 
 
Slika 37 : Možni načini prekrivanja deponij in jalovišč ( Best practice...1995) 
 
 
5.3  Ravnanje z živico 21,22  
 
Že v fazi posega v prostor je potrebno posebno pozornost posvetiti ravnanju z živico in 
njeni zaščiti. Kasnejša uspešna uporaba shranjene prsti in ozelenjevanje saniranih območij 
bo uspešna le ob predhodni analizi lastnosti zemlje in od ravnanja z njo.  
 
Že pred pripravljalnimi deli je zato potrebno izdelati analize o količini in lastnostih 
zgornjega in spodnjih slojih zemlje, o matični podlagi, hidroloških razmerah in obstoječih 
oblikah reliefa,  ugotoviti količino rodovitne prsti,  ki jo bo potrebno odstraniti in količino, 
ki jo bomo potrebovali pri sanaciji prostora - pri večjih posegih se zato izdela načrt 
ravnanja s prstjo, ki prikaže iz katerih površin in kako globoko se bo odstranjevala in na 
                                                 
21 Lanschaftspflege...1968 
22 MPG, 1989 
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katerih mestih jo bomo shranjevali; zato je potrebno predvideti ukrepe in prostore za 
shranjevanje,  podati  izmere nasipov, lego, višino in dolžino, če je potrebno, naj načrt 
prikaže tudi območja, ki zahtevajo posebno zaščito  prsti in jih izkopavanje ne sme 
prizadeti. 
 
Ker je količina odstranjene živice navadno manjša, kot jo potrebujemo pri kasnejši 
sanaciji, se prednostno uporabi na tistih površinah, ki se bodo ponovno ozelenjevale, 
drugje uporabimo druge sloje odstranjenih plasti. 
 
Živico se na novo podlago nanaša v enaki debelini, kot je bila pred odstranitvijo, predvsem 
kadar bodo nove površine namenjene kmetijski rabi. Uspeh rekultivacije območja bo 
odvisen predvsem od ohranjenega kulturnega sloja, slojevitosti in strukture tal. To je 
možno doseči z  ustreznim odkrivanjem zemljišč, transportom, deponiranjem humozne in 
prodnate zemlje ter načina urejanja zemljišča. 
 
Če količina razpoložljive živice ne zadostuje za nasutje vseh novih površin, se lahko 
debelina nanosa na novih travnatih površinah zmanjša na 10 cm, na območjih novega 
pogozdovanja pa glede na zahteve uporabljenih drevesnih vrst ali pa se del živice primeša 
mrtvici in se dodaja v sadilne jame. 
 
Pred nasipanjem  živice se izvedejo ukrepi za ureditev vodnih razmer na površinah  in za 
preprečevanje spiranja. 
 
 
5.4 Ozelenjevanje pobočij 23,24,25,26,27  
 
Rastlinska odeja ima izredno pomembno vlogo v utrjevanju brežin. Rastline s svojim 
koreninskim spletom lahko zadržujejo drsenje tal in tako onemogočajo rušenje brežin. 
 
Uspešno ozelenjevanje brežin je možno le ob skladnem razvoju tal in rastlin. Z 
ustvarjanjem ugodnih razmer za nastanek in razvoj talne odeje na razgaljeni matični osnovi 
je možno pričakovati tudi spontani razvoj rastlin oziroma sukcesijo. Na ta način se doseže 
boljša stabilnost tal, ki se kasneje, če je potrebno, vzdržuje na določeni stopnji sukcesije. 
Za tako ozelenjevanje je potrebno poznavanje možnega razvoja, vrst ter najpomembnejših 
kemijskih in fizikalnih lastnosti tal, ki določajo možnosti naselitve določenih rastlinskih 
vrst. Pri ozelenjevanju tal je potrebno upoštevati nekatere omejitvene dejavnike, ki 
pogojujejo možnosti ozelenjevanja;  

-  razpoložljivo količina prsti za prekrivanje,  
- kemične in fizične lastnosti   materiala, 
-  nerodovitnost obstoječe podlage 
-  strme brežine, vsipanje, 
-  zbit zgornji sloj pri starejših nasutjih,  
-  ekstremne temperature, ki nastajajo zaradi izpostavljenosti površin sončni svetlobi,  
-  suša. 

                                                 
23 MPG, 1989 
24 Marušič, 1997 
25 Lovejoy, 1979 
26 Ripley, ...1996 
27 Best pracice....1995 
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Površine, ki jih hočemo zasaditi, morajo biti pokrite z rodovitnimi tlemi, ki morajo biti 
vsaj 15 cm globoka. Sadilne razdalje morajo biti za grmovnice približno od 1 do 1,5 m, za 
drevnino pa 3 m. Razdalje so odvisne od zastavljenih ciljev in stanja rastišča. Primeren čas 
sajenja za rastline z golimi koreninami je, če vremenske razmere to dopuščajo, od začetka 
novembra do konca aprila, za rastline s koreninsko grudo pa je manj tvegano tudi v drugih 
obdobjih. Pri izbiri časa sajenja se mora upoštevati, da na novo posajene rastline težko 
preživijo, če so tla pozimi zamrznjena ali pa je poleti suša. 
 
Na vseh površinah, ki se ne namenjajo kmetijski obdelavi se za vzpostavitev novega 
vegetacijskega pokrova priporoča uporaba avtohtonih in pionirskih rastlin. 
 
Tudi brežine odkopov in kupe jalovin je najbolj priporočljivo ozelenjevati s pionirsko 
vegetacijo, ki nudi hitro zaščito pred spiranjem in odnašanjem, kasneje pa se omogoča 
razvoj ekološko - biološko primernejših oblik zarasti. 
 
Ker se v najpogostejših primerih  rodovitnost odstranjene živice žal ne ohrani, je uspešno 
ozelenitev možno doseči tudi z prepustitvijo površin naravni sukcesiji preko začetnega 
razvoja plevelnih in pionirskih vrst v avtohtono gozdno združbo. Z začetnim vnosom 
najprimernejših pionirskih in gozdnih vrst se pripravi zemljišče za samostojen razvoj in 
prepreči  razrast agresivnejših rastlinskih vrst. 
 
Ob pomanjkanju živice ali pri neugodnih naklonih pobočij se začetno ozelenjevanje 
vzpostavlja z oblikovanjem zelenih niš - manjših jam, ki jih oblikujemo z izkopom ali 
razstreljevanjem, jih napolnimo s humusom in zasadimo. Gre za začetni ukrep, ki omogoča 
postopno samostojno širjenje vegetacije.  
 
Kadar imamo na voljo dovolj rodovitne prsti, jo je del priporočljivo primešati surovim 
tlem, tako da se v tleh  ne pojavi kakšen škodljiv vmesni horizont in da se zagotovi 
enakomerna ukoreninjenost v zgornjem sloju tal 
 
Ozelenitev naj  poteka preko začetnega sajenja pionirskih vrst, ki pripravijo tla na kasnejši 
vnos avtohtonih gozdnih vrst, brežine, ki so na ekstremnih sončnih legah, pa je potrebno 
predhodno ozeleniti z divjimi zelišči in deteljami, ki zadržujejo vlago in ohranjajo življenje 
v tleh. 
 
Za uspešno rast vegetacije na nagnjenih terenih je potrebno zagotoviti zadostno preskrbo z 
vodo. To je možno z ukrepi za zadrževanje in upočasnjevanje odtoka.  
 
Omejene sposobnosti rastišča  zahtevajo specifične  metode saditve in vzdrževanja; 
 

-  sejanje - možno je  običajno ročno ali z mokro setvijo, ki tudi brez neposrednega 
dostopa doseže problematična, predvsem strma območja in omogoča istočasno 
dodajanje gnojil in snovi za vezavo semena na podlago,za ozelenjevanje izsušenih 
usedalnih bazenov se uporablja tudi horizontalno razprševanje semena na večje 
površine, 

 
-  sajenje grmovnic - najbolj priporočljiva metoda je sajenje posamičnih rastlin v 

sadilne jame z dodajanjem gnojila in zasipanjem z rodovitno zemljo, takšno sajenje 
je možno kombinirati z istočasnim sejanjem grmovnih vrst, ki jih je težje presajati, 
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-  pogozdovanje je najbolj primerno pri strnjenem zasajevanju drevesnih vrst, čeprav 

običajna metoda sajenja v odkopane jarke zaradi slabih pogojev ni preveč uspešna. 
Bolj priporočljiv je izkop posamičnih sadilnih jam vsaj v velikosti lopate in z 
dodajanjem gnojila in živice, pomembna je tudi starost presajenih rastlin, bolj 
uspešna bo zasaditev z nekaj let starimi sadikami, kot z mladimi, previsoke sadike  
močnejši veter lahko izruje, zato  so bolj primerne kratke sadike z močnim deblom, 

 
-  istočasno sejanje trave in sajenje dreves - mlada drevesa je potrebno ščititi pred 

konkurenco drugih rastlin, zato je okoli vsakega drevesa v velikosti 0.5 m2 
priporočljiva košnja trave in obrezovanje grmovnic, ker je še bolj kot konkurenčnost 
rastlin v danih razmerah problematično izsuševanje površin, je smiselno prekrivanje 
tal s pokošeno travo, 

 
-  posamično sajenje dreves - uporabljajo se močnejše sadike, za sajenje se izkopljejo 

večje sadilne jame, priporočljivo je sajenje sadik v balah in zasipanje z mešanico 
srednje dobre in dobre prsti v razmerju 50:50 (sajenje samo v dobro prst lahko 
povzroči  upočasnitev rasti, ko korenine prerastejo zgornji sloj prsti). 

 
 
5.4.1 Posebnosti ozelenjevanja deponij 
 
Pri ozelenjevanju deponij je zaradi različnega odloženega materiala treba upoštevati 
njihove fizikalno-kemične lastnosti. 
 
Nasutja peska, gline, npr. ostanki dnevnih kopov ter drugih nestrupenih materialov, tudi 
sterilnega peska, npr. nasutja iz aluvialnih in deluvialnih plasti se da z določenimi 
predhodnimi ekološkimi ukrepi ozeleniti dokaj uspešno. S predhodnim ukrepom 
izboljšanja rastišča je potrebno preprečiti nastanek talnih horizontov, ki bi oteževali prodor 
korenin v notranjost. To se dogaja predvsem, kadar se živica nanaša le površinsko ali samo 
v sadilne jame, zato je del živice potrebno primešati tudi nasutemu materialu. Za 
obogatitev tal s humusom pa je priporočljivo dodajanje organskih odpadkov. 
 
Kadar gre za odlagališča nalomljenih skal in večjih blokov, jih je priporočljivo predhodno 
zasuti z drobnejšim materialom. 
 
Večje težave povzroča ozelenjevanje  deponij, ki nastajajo kot posledica industrijskih 
procesov; žlindra, odpadki kotlovskih peči, kotlovski pepel, premogov pepel, ostanki  
čiščenja rud, ter ozelenjevanje deponij z strupenimi ostanki svinca, arzena, barijevega 
sulfida in drugih. V teh primerih je ozelenitev možna le s predhodnim prekritjem deponije 
z nestrupenim materialom, katerega plast pa naj bo debela vsaj 1 meter. 
 
Zaradi nestabilnosti podlage deponij je navadno potrebno čim hitrejše ozelenjevanje. To 
dosežemo s sejanjem  detelj, stročnic, travno rušo in prekrivanjem s travnim nastiljem. 
Uporabljene travne vrste in metuljnice so odvisne od vrste tal. Med načini sajenja  se 
najbolj obnese  sajenje v brazde in žlebove, kjer se oblikuje izravnano rastišče, ki lahko 
zadržuje vodo in kjer je zastiranje tal lažje. 
 
Že pri zasajanju pionirskih vrst je smiselno dodajati agresivnejše vrste kasnejših razvojnih 
stadijev vegetacije, tudi zasaditev z gozdno vegetacijo naj se izvede ob začetni saditvi 
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pionirskih vrst in dodajanja ustrezne  mešanice gozdne prsti. Kadar  gre za  kakovostno 
rastišče se gozdne vrste sadijo lahko istočasno z pionirskimi, na slabših rastiščih pa šele v 
kasnejših obdobjih, ko se kakovost rastišča izboljša.  
 
Tabela 2:Priporočene vrste za  ozelenjevanje deponij 
VRSTE PODLAGE:                                                 PRIPOROČENE VRSTE: 

 
peščena nasutja z alkalno reakcijo in majhnim 
deležem gline 

Salix caprea (iva) 
Rosa canina (navadni šipek)  
Crataegus oxyacantha (glog) 
 Sambucus nigra (črni bezeg) 

ostanki izkoriščanja apnenca Acer campestre (poljski javor) 
Ulmus carpinifolia (poljski brest) 
Betula pendula (navadna breza) 
Cornus sanguinea (rdeči dren) 
Crataegus oxyacantha (glog) 
Rosa canina (navadni šipek) 
Prunus spinosa (črni trn) 
Ligustrum vulgare (navadna kalina) 
Malus sylvestris (lesnika) 
Pyrus sp. (divja hruška) 

deponije pepela Betula pendula (navadna breza) 
Acer pseudoplatanus (beli javor) 
Populus nigra ( črni topol) in P. alba (beli topol) 
Salix caprea (iva) 

izboljšanje rastiščnih razmer Alnus glutinosa ( črna jelša), Robinia 
pseudoacacia ( robinija) 

 
 
5.4.2 Ozelenitev zelo strmih terenov 
 
Posebne tehnike so potrebne predvsem pri ozelenjevanju lic strmih brežin vkopov in 
pobočij,  ki niso  primerna za standardno mehanizacijo ali uveljavljene načine sajenja in 
vzdrževanja. 
 
Najprimernejša metoda ozelenitve takšnih brežin v praksi je mokra  setev, ki pomeni 
razprševanje mešanice semen, gnojila in emulzije za utrjevanje po strmih pobočjih,  kot 
ukrep za ozelenjevanje pa se je pri nas poskusno izvedla tudi metoda brizganja z nafto28, ki 
predstavlja nekakšen začetni substrat za rast - predvsem mahov (del kamnoloma 
Stahovica) 
Ob primernem oblikovanju, z upoštevanjem značilnosti raščene kamnine, pa je še najbolj 
racionalna in prostorsko primerna rešitev ohranitev golih odprtih sten - lahko v povezavi z 
zavarovanjem geološke dediščine. 
 
Tabela 3: Priporočene vrste glede na lastnosti podlage  
VRSTA 
PODLAGE:    

PRVOTNA 
ZDRUŽBA:                    

PRIPOROČENE VRSTE: 
 

prodnata/peščena 
rastišča 

območja, kjer so 
obstoječo naravno 
rastlinsko odejo 

Betula pendula (navadna breza) 
Populus tremula ( trepetlika) 
Pinus sp. ( vrste bora) 

                                                 
28 Šolar 



CRP – Pravila za vzdržno urejanje posegov v relief – končno poročilo                                          59 

predstavljale združbe 
hrasta, bora, breze 

Quercus robur ( dob) 

vlažna rastišča območja, ki so jih 
poraščale združbe vrb, 
topolov, jesena in 
bresta 

Populus nigra (črni topol) 
Populus canadensis ( kanadski topol) 
Salix alba ( bela vrba) 
Quercus robur (dob) 
Fraxinus excelsior ( veliki jesen) 
Acer sp. (vrste javorja) 
Ulmus sp. ( vrste bresta) 
alnus glutinosa ( črna jelša) v začetnem obdobju  

glinasta tla območja, ki jih je 
poraščal beli gaber, 
hrast 

možno je zasajanje z agresivnejšimi drevesnimi 
vrstami 

 
Tabela 4: Priporočene vrste za sanacijske zasaditve  
PRIPOROČENA 
VRSTA:                     

 NAMEN IN LASTNOSTI: 
 

Acer campestre maklen dobro utrjuje brežine 
Acer platanoides ostrolistni 

javor 
dobro utrjuje manj strme brežine 

Acer 
pseudoplatanus 

beli javor dobro utrjuje strme brežine 

Alnus glutinosa črna jelša vsestransko uporabna; dobro raste v vsakih tleh 
Alnus incana siva jelša nezahtevna vrsta; lahko je tudi samonikla 
Carpinus betulus gaber zelo toleranten glede talnih razmer 
Cornus mas dren zelo tolerantna vrsta; ima izredno veliko ekološko vrednost 

zaradi zgodnjega cvetenja in plodov 
Cornus sanguinea sviba zelo tolerantna vrsta glede talnih razmer 
Corylus avellana leska uporabna za protierozijsko zaščito 
Crataegus 
monogyna 

navadni glog pogosto se pojavlja v ravninskem svetu 

Euonymus europea nav. 
trdoleska 

tipična vrsta gozdnega roba 

Frangula alnus nav. krhlika tipična vrsta vlažnih rastišč; primerna je za utrjevanje vlažnih 
brežin 

Fraxinus excelsior veliki jesen dobro uspeva tudi v vlažnih tleh 
Ligustrum vulgare nav. kalina vrsta z zelo široko ekološko amplitudo; dobro veže tla 
Populus nigra črni bor nezahtevna vrsta; lahko je tudi samonikla 
Populus tremula trepetlika izrazito pionirska drevesna vrsta, ki izboljšuje tla 
Prunus avium divja češnja ima veliko ekološko vrednost 
Prunus padus čremsa za težja, humusna tla; prenaša tudi sušo, če lahko korenine 

dosežejo podtalno vodo 
Prunus spinosa črni trn zelo prilagodljiva vrsta, primerna predvsem za boljša tla; 

nudi zavetje in hrano številnim ptičjim vrstam 
Quercus robur dob klimaksna drevesna vrsta rečnih dolin z veliko ekološko 

vrednostjo; ima izredno dolgo življenjsko dobo 
Rhamnus frangula čistilna 

krhlika 
nezahtevna vrsta; lahko je tudi samonikla 

Rhamnus saxatilis navadna 
krhlika 

nezahtevna vrsta; lahko je tudi samonikla 

Rosa canina šipek raste na slabših tleh; ima visoko ekološko vrednost, ker nudi 
zavetje in hrano številnim živalskim vrstam 

Salix alba bela vrba primerna za sajenje na poplavnih območjih; brez škode lahko 
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dolgo stoji v vodi; dobro raste samo v bližini vode 
Sorbus aria nav. 

mokovec 
pionirska vrsta za suha tla 

Tilia cordata lipovec dobro prenaša sušo in vročino; je manj zahtevna vrsta in 
dobro raste tudi v slabih tleh; razvije močan in globok 
koreninski sistem 

Ulmus carpinifolia brest nezahtevna vrsta; lahko je tudi samonikla 
Viburnum opulus brogovita dobro raste na vlažnih in senčnih rastiščih; na grmu 

prezimujejo črne listne uši, ki so poleti na pesi in fižolu 
Pinus sylvestris rdeči bor iglavec, ki nima velikega odpada organske mase; pionirska 

vrsta 
 
 
5.5  Zavarovanje in vzdrževanje strmih terenov 
 
Predvsem v primeru strmih odkopov je potrebno izvesti določene zaščitne ukrepe, s 
katerimi preprečimo, da bi prišlo da kakršnekoli nesreče. Najnujnejši ukrepi v takšnih 
primerih so: 

-  čiščenje območja z ročnim ali mehanskim odstranjevanjem odpadlega materiala, 
odpadkov  ali vegetacije, 

-  odstranjevanje previsnih sten s stopničastim ali zaobljenim preoblikovanjem zgornjih 
robov odkopa , 

-  ograjevanje nestabilnih ali strmih območij, zavarovanje dostopov in oprema z 
opozorili, 

-  po potrebi gradnja dostopnih ramp ali zemeljskih brežin, ki omogočajo varen dostop 
na   zgornje dele izkopov. 

 
Po ureditvi želenega stanja je na brežinah potreben še nekajletni nadzor,  nega in oskrba, 
da se s časom zagotovi stabilno stanje in samostojen razvoj saniranega območja. Faza 
vzdrževanja sledi fazi sanacije območja in lahko traja tudi do 5 let. 
 
Nadaljnja nega se navadno nanaša na vzdrževanje razmer zemljišča; obnovo biotehniških 
ukrepov, sadik, obdelavo, gnojenje, namakanje, izsuševanje. 
V primeru zasipanja odkopnih jam z odpadki vzdrževanje zajame tudi  kontrolo izcejanja 
in pojava plinov - gre za daljše časovno obdobje nadzora. V primeru sanacije z istočasnim 
izkoriščanjem pa se tudi ukrepi vzdrževanja vežejo na potek izvajanja sanacije.  
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6 Inštrumenti za uveljavljanje pravil 
 
 
6.1  Na področju urejanja prostora 

 
- vključevanje načel varstva okolja v politiko prostorskega razvoja, 
- vključevanje sanacij v pripravo prostorskih planov, 
- uporaba  koncesij za rabo naravnega vira, s čimer je mogoče sanirati območje, 
 
 Izdelava idejnega načrta krajinske ureditve  

Pripravi se v okviru projekta za lokacijsko dokumentacijo in ga sestavljajo naslednje 
vsebine: 
-  cilji in izhodišča načrtovanja, 
-  pogoji predhodnih omejitev in opredelitev, obvezna izhodišča in problemi v zvezi s 

posegom v prostor, 
- analize prostorskih razmer in krajinskih značilnosti (talne razmere, reliefne 

značilnosti,  analiza vodnih pojavov, ekosistemov in biotopov, analiza naravnega 
rastja, kulturnih kakovosti prostora, strukturne zgradbe, vizualne analize), 

-  načrt ureditve območja z tlorisnimi prikazi, prerezi, detajli, skicami, fotomontažami 
-  opisi posameznih rešitev in opredelitev časovnega poteka del ter 
-  opredelitev obveznih vsebin izvedbenega načrta. 

 
Kadar idejni načrt krajinske ureditve ni izdelan, naj se z ustreznimi vsebinami dopolni 
izvedbeni načrt. 
Zaradi racionalnosti je idejni načrt lahko omejen na usmeritvena priporočila, navajanje 
smernic in ureditvenih ukrepov, ki jih je potrebno upoštevati pri posameznih ureditvah. 

 
 Krajinsko ureditveni načrt  

Načrt mora zagotoviti, da se pri ureditvah upoštevajo vsi ukrepi, ki jih terjajo zakonska 
določila, ureditvene smernice in planski dokumenti. 
Vsebina izvedbenega načrta krajinske ureditve naj zajema naslednje sestavine: 
-  opredelitev ciljev in izhodišč s povzetkom predhodnih načrtovalskih korakov, 
-  potrebne analize, ki še niso bile opravljene, 
-  pregledni načrt ukrepov, 
-  načrt začasnih ureditev pred in med posegom, 
-  načrt ureditve in obnove vodnih površin, reliefa, 
-  načrt krajinsko - tehničnih ureditev, 
-  zasaditveni načrt, 
-  ustrezni prikazi ukrepov s skicami, prerezi, vizualnimi simulacijami, 
-  prikaz  nadomestnih ureditev ( nadomestni biotopi, prestavitve objektov, presaditve 

odstranjene vegetacije, prostori za odlaganje odstranjene živice), 
-  tehnično poročilo s stroški za ureditev, 
-  popis del s seznamom rastlin, 
-  program časovnega sosledja del in vzdrževanja, 
-  program nadzora, če je ta potreben zaradi oblike ureditve. 
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 Načrt oblikovanja reliefa 
Če so reliefne ureditve posebnega  značaja, obsežne, ali če je ta segment ureditve, npr. 
sanacije tako pomemben, da ga je treba prikazati posebej,  pripravimo načrt  
oblikovanja reliefa ločeno od načrta drugih krajinskih ureditev. 

Načrt mora prikazati zatečeno, obstoječe stanje in njegove spremembe s potekom 
plastnic in značilnimi prečnimi prerezi. Ti podatki morajo omogočati popolno 
razumevanje sprememb in izvedbe posega, ter izračuna premika mas. V načrt naj bo 
vključena tudi analiza okoliškega reliefa kot  pojasnilo in razlog za predlagane rešitve.  

Sestavni del načrta je  tehnično poročilo z ustreznimi dopolnitvami grafičnega dela ter 
izračun količin odstranjenega ali dodanega material, s popisom del in predračunom.  

 
Seznam študij, analiz in načrtov: 
 
-  Strokovne podlage: 
 študije variant 
 geološko geotehnične študije 
 študije upravičenosti 
 investicijski programi 
 
-  Geološki projekti: 
  
-  Spremljajoči projekti: 
· načrt zaščitnih ukrepov pred in med urejanjem območja; zaščita rastišč, 

odstranjevanje in shranjevanje rodovitne zemlje, zaščita površinske in talne vode, 
presaditve rastlin, ukrepi za zaščito ljudi in živali, 

· načrt ureditve vodnih površin; analize sprememb vodnih razmer, ukrepi za varstvo 
podtalnice, krajinsko oblikovanje novih vodnih površin, 

· načrt inženirskobioloških del; načini utrditve  brežin, rešitve stabilnostnih razmer; 
protierozijska zaščita, ureditev odvodnjavanja, oblike vegetacijskih ureditev za 
utrjevanje zemljine, 

· načrt obnove biotopov; analize pojavnih oblik v okolici, ukrepi za vzpostavitev in 
vzdrževanje novih habitatnih prvin, 

· načrt zavarovanja naravne in kulturne dediščine; se pripravi glede na okoliščine v 
prostoru in vsebuje navodila za ravnanje z  morebitnimi najdbami, njihovo 
zavarovanje in predstavitev, 

· zasaditveni načrt; prostorski prikaz zasaditve rastlin z izborom vrst, količino in 
kakovostjo, 

· tehnično poročilo; predstavitev problema z opisom razmer v okolju, predstavitev 
posega in že izvedenih faz načrta ter obveznih izhodišč, predstavitev zakonskih 
podlag in normativov, kratek opis zasnove, opis rešitve po priloženih grafičnih 
podlogah  z opisom tehničnih postopkov izvedbe, navodili za izvajanje rešitve in 
posebnimi opozorili za čas in kakovost izvajanja del ter za nadzor nad izvajanjem , 

· popis del in seznam rastlin;  vsa dela in material se opredelijo z merskimi enotami, 
popis naj se ravna po standardih za krajinskoureditvena dela, 

· predračun stroškov; pripravi se na posebno zahtevo investitorja, 
· prikaz časovnega sosledja ureditvenih ukrepov; poseben načrt prikaže časovno 

zaporedje dejavnosti pri pripravljalnih, ureditvenih ali sanacijskih delih, 
· načrt vzdrževanja ureditve; opredeli se obdobje vzdrževanja in ukrepe. 
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6.2  Na področju drugih resorjev 
 

- medresorsko usklajevanje pri načrtovanju posega, 

- monitoring posegov, 

- ozaveščanje javnosti na področju preventive, 

- vključevanje strategije ravnanja s poškodovanimi območji v strategije posameznih 
resorjev, 

- prioritetno saniranje najbolj motečih posegov in opuščenih rab 

- zagotavljanje sredstev za sanacije 
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