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VPLIV NATURE 2000 NA SONARAVNI RAZVOJ OBČINE KAMNIK
Izvleček:
Namen diplomskega dela je z regionalnogeografsko analizo izbranih kazalnikov sonaravnega
razvoja občine Kamnik prikazati vpliv ključnih človekovih dejavnosti na ohranjanje biotske
raznovrstnosti ter posledično ugotoviti uspešnost doseganja sonaravnega razvoja v občini
Kamnik. Natura 2000 je eden temeljnih mehanizmov s katerim Evropska unija poskuša doseči
sonaravni razvoj. Cilj je povečati kakovost življenja vseh prebivalcev občine, še posebej na
perifernih območjih. Kamniško-Savinjske Alpe so osrednje območje Nature 2000 v občini
Kamnik, ki v celoti obsega dobro četrtino površine občine. Z načrtovano ustanovitvijo
zavarovanega območja bo kot naravovarstveno najpomembnejše območje določena skoraj
tretjina celotne občine Kamnik. Na območjih Natura 2000 v občini Kamnik so pritiski
človekovih dejavnosti prisotni le v manjši meri, predvsem kot posledica turizma in rekreacije,
saj zaradi prevladujoče visokogorske pokrajine, velike reliefne razčlenjenosti površja in zato
težke dostopnosti ter naravi prijazne tradicionalne rabe prostora ne dopuščajo možnosti drugih
intenzivnih človekovih dejavnosti (gozdarstvo, kmetijstvo, poselitev in potrebna
infrastruktura). Pestre naravne danosti so vzrok za nadpovprečno dobro ohranjenost
naravnega okolja in pestro biotsko raznovrstnost, ki sta ena najpomembnejših razvojnih
dejavnikov občine Kamnik. Natura 2000 ponuja številne nove priložnosti za razvoj lokalnih
skupnosti, predvsem na področju turizma in rekreacije, ekološkega kmetovanja, dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, razvoja »zelene« infrastrukture, možnosti izkoriščanja sredstev iz
evropskih denarnih skladov (sofinanciranje naravovarstvenih projektov, naravi prijaznih oblik
kmetovanja in drugih dejavnosti za sonaravni razvoj) itd.
Ključne besede: varstvo okolja, Natura 2000, sonaravni razvoj, kazalniki sonaravnega
razvoja, človekove dejavnosti, občina Kamnik, Kamniško-Savinjske Alpe
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IMPACT OF THE NATURA 2000 ON THE
MUNICIPALITY OF KAMNIK
Abstract:
The purpose of my diploma thesis is to indicate the impact of key human activities on the
preservation of biodiversity in the municipality of Kamnik through the regional-geographic
analysis of the chosen criteria and to identify the stage of the sustainable development in the
municipality of Kamnik. Natura 2000 is one of European Union’s fundamental mechanisms
for implementing sustainable development in the EU countries. The objective of the Natura
2000 is to increase the quality of living in the municipality of Kamnik, especially in its rural
areas. Kamnik-Savinja Alps is the main Natura 2000 site in the municipality of Kamnik as it
covers ¾ of its area. The protected area which is planned to be established in the municipality
of Kamnik will cover more than one quarter of its area. There is less human activities
influence in the Natura 2000 sites in the municipality of Kamnik, mainly through tourist and
recreational activities due to mainly mountain region surface and related difficulties such as
difficult access to this region etc. That kind of environment prevents numerous intensive
human activities such as forestry, agriculture, settlement and infrastructure. Enriched natural
conditions are the reason for real good preservation of natural environment and for great
biodiversity. Those are the two main factors for the development of the municipality of
Kamnik. Natura 2000 enables many of new ways for the development of local communities,
especially for the area of tourism and recreation, organic farming, complementary farming
activities, development of green infrastructure, obtaining EU funds etc.
Key words: environment protection, Natura 2000, sustainable development, indicators of
sustainable development, human activities, municipality of Kamnik, Kamnik-Savinja Alps
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1. UVOD
Projekt Natura 2000 je odgovor Evropske unije na močan upad biotske raznovrstnosti, ki je na
njenem ozemlju zaznan v zadnjih desetletjih. Vzrok je v dejavnostih človeka, ki ne upoštevajo
sonaravne rabe prostora in so zato med poglavitnimi vzroki ogrožanja biotske raznovrstnosti:
intenzivno kmetijstvo in gozdarstvo, prekomeren lov, ribištvo, vodno gospodarstvo,
energetika, industrija, promet, infrastrukturni razvoj, širjenje urbanizacije, masovni razvoj
turizma in rekreacije, različni socialno-demografski in socialno-ekonomski dejavniki,
neuravnotežena regionalna politika in prostorski razvoj, razvoj podeželja, ki ni v skladu s
tradicionalnimi dejavnostmi, neustrezno ohranjanje kulturne dediščine, povečevanje
onesnaževanja okolja (zrak, voda, hrup), povečevanje rabe zemljišč in naravnih virov za
potrebe turizma itd. Natura 2000 je eden temeljnih mehanizmov s katerim Evropska unija
poskuša doseči sonaravni razvoj - ohraniti ali povečati biotsko raznovrstnost za prihodnje
rodove in spodbujati tradicionalno sobivanje ljudi in narave.
Cilji ohranjanja biotske raznovrstnosti:
• Poselitev: ohranitev poseljenosti in kultiviranosti pokrajine ter izboljševanje kakovosti
življenja na podeželju.
• Turizem: oblikovanje uravnotežene in sonaravno usmerjene turistične ponudbe, ki temelji
na naravnih znamenitostih ter upošteva potencial vse države in ogroženosti posameznih
znamenitosti.
• Gozdarstvo: ohranitev ugodnega stanja gozdnih habitatnih tipov in povečevanje teh
območij; ohranitev in sonaravni razvoj gozdov v smislu njihove biotske pestrosti ter vseh
ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij.
• Varovanje narave: ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v pokrajini.
• Kmetijstvo: ohranitev sedanjega obsega kmetijskih habitatnih tipov (vlažna in suha travišča,
travniški sadovnjaki), prednostno na območjih ogroženih ali endemičnih živalskih ali
rastlinskih vrst; uveljavitev ekološke in socialne funkcije kmetijstva, ki prispeva k ohranjanju
podeželja, visoke biotske raznovrstnosti na teh območjih in temelji na sonaravnih oblikah
kmetijstva ter sonaravnem razvoju teh območij; promoviranje v trgovino usmerjene kmetijske
politike in dejavnosti, ki upoštevajo zahteve ohranjanja in sonaravne rabe sestavin biotske
raznovrstnosti.
• Urejanje prostora: ustrezna vključitev skrbi za ohranjanje biotske raznovrstnosti v
prostorske akte in v postopke priprave prostorskih planskih in izvedbenih aktov (npr. študije
ranljivosti, celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje), še posebno na
zavarovanih in mednarodno pomembnih območjih; zagotovitev vključevanja javnosti v
postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov.
• Regionalni razvoj: postavitev regionalnega razvoja na načelih sonaravnega razvoja;
spodbuditev razvoja dejavnosti, ki izkoriščajo razvojne možnosti območij z ohranjeno biotsko
raznovrstnostjo tako, da raznovrstnosti ne ogrožajo, in so umeščene v prostor tako, da jo
hkrati ohranjajo. (Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, 2001)
Natura 2000 z raznimi ukrepi poskuša omejiti ali vsaj nekoliko zmanjšati pritiske človekovih
dejavnosti in tako ohraniti ugodno stanje biotske raznovrstnosti. Območja Natura 2000 niso
zavarovana območja s strogim varstvenim režimom, ampak pri gospodarjenju upoštevajo tako
razvojne možnosti kot varovanje narave in okolja. Varovanje z Naturo 2000 vpliva vse
človekove dejavnosti prostoru in prinaša določene ugodnosti (razvoj turizma, dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, »zelene« infrastrukture, možnost izkoriščanja subvencij za izvajanje
kmetijsko okoljskih ukrepov itd.) ali omejitve (intenzivno kmetijstvo in gozdarstvo,
infrastrukturni razvoj itd.) pri njihovem nadaljnjem razvoju, tako znotraj varovanega območja
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kot tudi na širšem prostoru. Cilj Evropske unije je, da vse človekove dejavnosti pozitivno
vplivajo na okolje in pokrajino.

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je na osnovi regionalnogeografske analize izbranih kazalnikov
sonaravnega razvoja občine Kamnik prikazati vpliv ključnih človekovih dejavnosti na
ohranjanje narave oziroma biotske raznovrstnosti in posledično na sonaravni razvoj občine
Kamnik, kot dveh temeljnih ciljev, na katerih sloni Natura 2000.
Cilji:
•
•
•
•

prikazati nekatere splošne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti
občine Kamnik v povezavi z območji Natura 2000,
analizirati stanje/trende ključnih človekovih dejavnosti v občini Kamnik, ki
pomembno vplivajo na ohranjenost biotske raznovrstnosti (gozdarstvo, kmetijstvo,
turizem itd. kot pritiski, varovanje okolja kot odziv),
ugotoviti perspektivo (napredek v smislu želenega cilja) Nature 2000 v občini
Kamnik – ali se razvoj ključnih človekovih dejavnosti, ki vplivajo na biotsko
raznovrstnost, v občini Kamnik odvija v smeri, ki zagotavljanja sonaravni razvoj in
ugotoviti prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT analiza), ki jih prinaša
Natura 2000 za razvoj lokalnega prebivalstva in širšega območja občine Kamnik.

1.2. HIPOTEZI
H1: Ohranjenost biotske raznovrstnosti in narave v občini Kamnik je v primerjavi s Slovenijo
nadpovprečna.
H2: Človekove dejavnosti pomembno vplivajo na ohranjenost biotske raznovrstnosti in
obratno, varovanje biotske raznovrstnosti z Naturo 2000 pomembno vpliva na nadaljnji razvoj
človekovih dejavnosti.
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1.3. METODOLOGIJA
V začetni fazi izdelave diplomskega dela je bilo delo teoretično, saj je temeljilo na pregledu
obstoječe literature, ki se nanaša predvsem na Naturo 2000 in občino Kamnik, kot ključna
pojma na katerih sloni diplomsko delo. Večina literature o Naturi 2000 in sonaravnem razvoju
je zaradi novejše tematike dosegljiva predvsem na internetu. Na razpolago je množica
literature in virov, zato je potrebno izbirati med najbolj zanesljivimi in uporabnimi viri.
Vodilna institucija projekta Natura 2000 je Evropska agencija za okolje (EEA/ETC
Biodiversity), ki na spletnih straneh ponuja vrsto podatkov in analiz na ravni Evropske unije.
Na nacionalni ravni je za Naturo 2000 zadolženo Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija
Republike Slovenije za okolje (ARSO) v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za
varstvo narave (ZRSVN). Natura 2000 v Sloveniji ima tudi samostojno spletno stran (URL:
http://www.natura2000.gov.si), kjer so zbrane vse glavne informacije v zvezi s projektom
Natura 2000 v Sloveniji. Za potrebe diplomskega dela sem podrobnejše podatke, ki se
nanašajo na občino Kamnik, pridobila na različnih institucijah ali na spletnih straneh iz
obstoječih javno dostopnih podatkovnih zbirk o človekovih dejavnostih (Občina Kamnik,
Upravna enota Kamnik, Statistični urad Republike Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije,
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Agencija Republike Slovenije za okolje,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja itd.). S pomočjo analize podatkov sem ugotavljala trenutno stanje in,
kjer je bilo mogoče pridobiti potrebne podatke, pretekli nekajletni trend izbranega kazalnika.
Za lažjo predstavitev rezultata sem podatke prikazala v obliki tabel, diagramov in
kartografskega gradiva, ki sem ga večinoma obdelovala s programskim paketom Corel Draw.
Pri analizi stanja/trenda izbranih kazalnikov in razlagi pridobljenih rezultatov za občino
Kamnik mi je bilo v veliko pomoč tudi redno spremljanje in povzemanje aktualnih informacij
iz člankov v lokalnih časopisih in na lokalnih internetnih straneh. S pomočjo teh virov sem
pridobila pomembne podatke o trenutnem stanju in glavni problematiki varovanja okolja v
občini Kamnik. Določene podatke o občini Kamnik, predvsem o posameznih območjih
Natura 2000, sem pridobila tudi s terenskim delom (fotografije). Večina podatkov za
posamezno območje Natura 2000 je dosegljiva na že omenjeni spletni strani »Natura 2000«
ter v okviru spletnega okoljskega geografskega informacijskega sistema Atlas okolja (ARSO)
in Naravovarstveni atlas (ZRSVN in ARSO). Podrobnejše informacije o ukrepih varovanja
narave za vsako posamezno območje Natura 2000 v Sloveniji so navedeni v dokumentu
Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000.
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1.3.1. Regionalnogeografski model
Osnovni metodološki okvir diplomskega dela je prirejeni regionalnogeografski model, ki
prikazuje medsebojno povezanost ključnih pojmov, na katerih sloni diplomsko delo:
sonaravni razvoj, temeljne človekove dejavnosti v prostoru, biotska raznovrstnost in Natura
2000. Prikazani model je v okviru diplomskega dela prenesen v prostor, ki se nanaša na
območje občine Kamnik.
Slika 1: Regionalnogeografski model: medsebojna povezanost sonaravnega razvoja in Nature
2000

Prirejeno po: Vovk Korže, 2008

Koncept sonaravnega razvoja na splošno obsega tri vidike: gospodarski, okoljski in družbeni.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti je tako eden od temeljev doseganja sonaravnega razvoja.
Vsi trije vidiki sonaravnega razvoja v splošnem pogledu predstavljajo skupni okvir vseh
človekovih dejavnosti v prostoru. Smer razvoja ključnih človekovih dejavnosti odločilno
vpliva na ohranjenost biotske raznovrstnosti (ugodni vplivi – povečevanje biotske
raznovrstnosti, neugodni vplivi – zmanjševanje biotske raznovrstnosti), ki pa je osnovni cilj
Nature 2000. Natura 2000 teži k sonaravnemu razvoju vseh človekovih dejavnosti, saj je le ta
nujen za doseganje cilja Nature 2000. Prikazani regionalnogeografski model se tako sklene pri
izhodiščni točki – sonaravnem razvoju. Na kratko, sonaravni razvoj vseh človekovih
dejavnosti je pogoj za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki je cilj Nature 2000. Le ta pa stremi
k sonaravnemu razvoju sodobne družbe.
Sonaravni (trajnostni) razvoj je osnovno načelo razvoja sodobne družbe, ki teži k potrebi po
doseganju ravnovesja v družbi in okolju. Po definiciji Svetovne komisije za okolje in razvoj
(»Burtlandska komisija«, WCED) iz leta 1987 je sonaravni razvoj »razvoj, ki zadovoljuje
potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da
zadovoljijo svoje potrebe.« (Our Common Future, Oxford University Press 1987, stran 43).
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Koncept sonaravnega razvoja:
• gospodarski vidik (gospodarski razvoj) se nanaša na ohranjanje ekonomskih kapacitet,
ki ustvarjajo dohodek in omogočajo gospodarsko rast, vendar ob hkratnem
upoštevanju ekološke učinkovitosti gospodarstva, ki se kaže v racionalni rabi naravnih
virov in zmanjševanju rabe neobnovljivih virov.
• družbeni vidik (socialni razvoj) pogojuje potrebo po zagotavljanju blagostanja ljudi
(zdravje, varnost, izobraževanje, zaposlitev itd.),
• okoljski vidik (varovanje okolja) temelji na upoštevanju ohranjanja okolja, predvsem v
smislu ohranjanja kakovosti naravnih virov, biološke raznovrstnosti ter ekosistemov.
Vsi trije vidiki sonaravnega razvoja morajo med seboj delovati usklajeno, saj je cilj
sonaravnega razvoja zadovoljevanje potreb prebivalstva in gospodarstva ob najmanjši možni
obremenitvi okolja. (Umanotera, 2009)

1.3.1.1. Izbor kazalnikov sonaravnega razvoja občine Kamnik
V povezavi s prirejenim regionalnogeografskim modelom, jedro diplomskega dela temelji na
regionalnogeografski analizi izbranih kazalnikov sonaravnega razvoja občine Kamnik. Ti so
prikaz nekaterih splošnih naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti občine
Kamnik, ki so neposredni, večinoma pa posredni kazalnik biotske raznovrstnosti. Izbrani so
nekateri splošni kazalniki osnovnih človekovih dejavnosti v prostoru, ki pomembno vplivajo
na biotsko raznovrstnost (varovanje okolja, gozdarstvo, kmetijstvo, turizem itd.) in tako hkrati
posredno ali neposredno kažejo stanje ohranjenosti biotske raznovrstnosti. Ovrednotenje
rezultatov analize izbranih kazalnikov za občino Kamnik sem izdelala na podlagi njihovega
vpliva (ugoden/neugoden) na ohranjanje biotske raznovrstnosti in sonaravni razvoj občine ter
primerjave s stanjem/trendom izbranih kazalnikov na ravni Slovenije. Iz primerjave je
mogoče ugotoviti ali se razvoj občine Kamnik bolj približuje/oddaljuje cilju Nature 2000 kot
na ravni celotne Slovenije. Posredno je mogoče tudi razbrati, katere človekove dejavnosti v
občini Kamnik se razvijajo v smeri sonaravnosti in vzdrževanja ugodnega stanja ohranjenosti
biotske raznovrstnosti; uspešnost ukrepov Nature 2000 za razvoj človekovih dejavnosti v
smeri sonaravnosti; ali se cilje in ukrepe varstva narave, predlagane v okviru projekta Natura
2000, v občini Kamnik upošteva in njihovo izvajanje dosega svoj namen (preprečevanje
slabšanja stanja oziroma zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti narave).
Osnovni del metodologije diplomskega dela sem povzela po t.i. indikatorjih iz Priloge 1 v
dokumentu Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitve razvojnih
ukrepov (v prilogi). Za pomoč pri izdelavi celotne metodologije kazalnikov sem uporabila
tudi t.i. indikatorje trajnostnega razvoja iz članka v Delih 29 - Pogled na indikatorje-kazalce
za merjenje trajnostnega razvoja (Vovk Korže, 2008) ter t.i. indikatorje trajnostnega razvojaindikatorji na državni ravni na spletnem viru Eionet-SI. Metodologijo kazalnikov iz naštetih
virov sem delno povzela in jo prilagodila potrebam izdelave mojega diplomskega dela.
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O kazalnikih sonaravnega razvoja je napisane veliko literature. Po definiciji iz članka Pogled
na indikatorje-kazalce za merjenje trajnostnega razvoja (Vovk Korže, 2008), so t.i. indikatorji
trajnostnega razvoja »temeljne enote informacijskega sistema varstva okolja. Prikazujejo
različne statistično obdelane podatke, ki merijo kapaciteto celotnega sistema za
zadovoljevanje potreb današnjih in prihodnjih generacij. Indikatorji kažejo stanje in trende,
kako se premikamo prosti zastavljenim ciljem. So orodje s katerim merimo napredek«.
Kazalniki so tako rezultat celovite analize stanja/trenda določenega procesa v prostoru,
medtem ko je podatek le ena izmed informacij, ki tvorijo kazalnik. Kazalnike sonaravnega
razvoja se opredeljuje kot »okoljske kazalnike, ki povezujejo podatke o okoljskih pritiskih,
njihovih vzrokih, okoljskih razmerah in odzivih na njih.« (Vovk Korže, 2008)
Besedna izraza »kazalnik (indikator)« in »sonaravni (trajnostni) razvoj« se v literaturi pogosto
pojavljata v besedni zvezi. Običajno je uporabljen izraz »indikator trajnostnega razvoja«. Ta
je v sodobni literaturi o biotski raznovrstnosti stalno prisoten, saj sta sonaravni razvoj in
biotska raznovrstnost neločljivo povezana procesa v prostoru. To je vodilo, na katerem sloni
Natura 2000. V diplomskem delu sem namesto običajno uporabljenega izraza »indikator«
(latinska beseda, ki se uporablja v mednarodni terminologiji, tudi slovenski), uporabila
slovenski prevod »kazalnik«. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni nekaj »kar
napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvoj česa«. V slovenskem jeziku se za ta izraz
pogosteje uporablja beseda »kazalec«, vendar ima ta več različnih pomenov. Večina
slovenske literature navaja kar mednarodni izraz »indikator«. Za slovenski izraz »sonaravni
razvoj«, ki je uporabljen v diplomskem delu, je v literaturi pogosteje zaslediti izraz »trajnostni
razvoj«.
Izbrani kazalniki sonaravnega razvoja so okvir za spremljanje in vrednotenje doseganja
strateških ciljev in usmeritev na področju biotske raznovrstnosti, katere ohranjanje je cilj
Nature 2000. (Načrt ugotavljanja posledic…, 2004) Kazalniki sonaravnega razvoja obsegajo
tudi t.i. kazalnike biotske raznovrstnosti oziroma t.i. kazalnike ohranjenosti narave, kazalnike
rabe naravnih virov, prostorske kazalnike, sektorske kazalnike biotske raznovrstnosti
(človekove dejavnosti) itd. (Načrt ugotavljanja posledic…, Priloga 1, 2004) Ker sodobna
družba na vseh področjih človekovih dejavnosti teži k sonaravni rabi in razvoju, je cilj končne
sporočilne vrednosti vseh naštetih kazalnikov isti – »sonaravni razvoj«. Kazalniki biotske
raznovrstnosti, ki so osrednja vrsta kazalnikov sonaravnega razvoja, uporabljenih v
diplomskem delu, kažejo na stanje in trende biotske raznovrstnosti, pritiske na biotsko
raznovrstnost, vplive teh pritiskov ter odzive na te pritiske. Nakazujejo napredek v smislu
želenega cilja (perspektiva) in so pogosto kvantitativna merila, po katerih se lahko ocenjujejo
določeni vidiki uspešnosti. (Načrt ugotavljanja posledic…, 2004)
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Preglednica 1: Izbor kazalnikov sonaravnega razvoja občine Kamnik
Področje človekovih
dejavnosti
Izbor kazalnikov sonaravnega razvoja
Vrsta kazalnika
delež varovanih in nevarovanih območij v
Varovanje narave
občini Kamnik
institucionalni kazalnik
delež gozdnih rezervatov in varovalnih
biotske raznovrstnosti
gozdov v skupni površini gozda v občini
Kamnik *
delež gozda v skupni površini občine
ekosistemski kazalnik
Gozdarstvo
Kamnik
biotske raznovrstnosti
višina izplačil kmetijsko okoljskih plačil v
občini Kamnik
kazalnik kmetijstva
(sektorski kazalnik
Kmetijstvo
zaraščanje zemljišč v občini Kamnik
biotske
raznovrstnosti)
delež posamezne rabe kmetijskih zemljišč v
občini Kamnik (GERK)
Raba in pokrovnost pokrovnost tal Corine Land Cover in
tal
sprememba pokrovnosti tal v občini Kamnik
Infrastruktura in
razmerje v razvoju t.i. sive in zelene
prostorski kazalnik
investicije
infrastrukture v občini Kamnik
Urejanje prostora
urejanje prostora v občini Kamnik
Regionalni razvoj
regionalni razvoj
kazalnik turizma
gibanje števila prenočitev turistov v občini
(sektorski kazalnik
Turizem
Kamnik
biotske raznovrstnosti)
socialno ekonomski
gibanje števila prebivalcev v občini Kamnik
kazalnik (kazalnik razvoja
Poselitev
in v naseljih znotraj območij Natura 2000
družbe)
Gospodarstvo
povprečna bruto plača v občini Kamnik
Vir: Načrt ugotavljanja posledic…, Priloga 1, 2004; Vovk Korže, 2008
Opomba: * kazalnik je lahko opredeljen kot kazalnik varovanja narave ali gospodarjenja z
gozdovi.
Povezanost naravnogeografskih in družbenogeografskih sestavin okolja je ključnega pomena
pri ohranjanju območij Natura 2000, zato sem v diplomskem delu uporabila različne
kazalnike sonaravnega razvoja občine Kamnik, tako s področja spremljanja stanja
pokrajinskih sestavin, prebivalstva, dejavnosti in okolja. Prikazani so na občinski ravni, v
obliki absolutnih števil (podatkovni nizi), relativnih števil (količnik med dvema podatkovnima
nizoma) ali v tekstualni obliki. Izbrani kazalniki predstavljajo stanje/trende temeljnih
človekovih dejavnosti v prostoru. Te imajo pomemben vpliv na ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki je cilj Nature 2000. V širšem smislu se izbrani kazalniki nanašajo na
okoljsko problematiko (varovanje narave, izguba biotske raznovrstnosti), nekaj jih je s
socialno ekonomskega področja (prebivalstvo, gospodarstvo), večina pa je bolj integriranih in
sodijo v sistem oblikovanja sektorskih politik (npr. kmetijstvo, gozdarstvo, turizem,
infrastruktura, urejanje prostora, regionalni razvoj). Varovanje narave opredeljujem kot odziv
občine na ohranjanje biotske raznovrstnosti, ostale človekove dejavnosti pa kot pritiske na
biotsko raznovrstnost. Vsi ti kazalniki predstavljajo ključne človekove vplive na ohranjenost
narave oziroma biotske raznovrstnosti. Razvoj človekovih dejavnosti v smeri, ki bo vzdrževal
ugodno stanje ohranjenosti narave, je eden izmed pogojev za doseganje ciljev Nature 2000 ohranjanja biotske raznovrstnosti in sonaravnega razvoja.
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2. OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV

2.1. NATURA 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje ekološko pomembnih območij narave, namenjeno varovanju
in ohranjanju evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki so
redki ali v Evropi že ogroženi. Združuje območja, ki so s stališča ohranjanja narave
pomembna za vso Evropsko unijo. »Osnovni cilj je ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost
v območju Evropske unije za bodoče rodove z omogočanjem odgovornega trajnostnega
razvoja, del tega cilja pa je tudi spodbujati tradicionalno sobivanje ljudi in narave.« (Natura
2000, 2009)
2.1.1. Osnovna izhodišča Nature 2000
Ključna pojma, na katerih temelji definicija Nature 2000, sta biotska raznovrstnost in
sonaravni razvoj. Po definiciji iz Zakona o ohranjanju narave biotska raznovrstnost pomeni
raznovrstnost živih organizmov, ki vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi
vrstami, gensko raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov. Izraz »biotska raznovrstnost«
izhaja iz angleškega izraza »biodiversity«. V slovenščini se uporabljata tudi izraza
»biodiverziteta« in »biotska pestrost«.
Prisotnost človeka in njegovih dejavnosti v prostoru ima velik vpliv na stanje biotske
raznovrstnosti. Dejavnosti, ki niso usklajene z naravovarstvenimi smernicami, so vzrok za vse
hitrejše zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Poglavitni vzroki ogroženosti biotske
raznovrstnosti so:
• pomanjkljiva zavest o pomenu biotske raznovrstnosti,
• intenzivno kmetijstvo,
• uvajanje kmetijstva na območjih ohranjene narave,
• razvoj infrastrukture,
• regulacije vodotokov,
• izsuševanje mokrišč,
• nenadzorovana urbanizacija,
• uvajanje tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst,
• prekomeren odvzem rastlinskih in živalskih vrst iz narave,
• onesnaženje zraka, vode, tal in podnebne spremembe,
• neupoštevanje in neizvajanje predpisov, pomanjkljiv nadzor,
• šibko sodelovanje med odgovornimi institucijami,
• neorganizirano izobraževanje in ozaveščanje ljudi o pomenu biotske raznovrstnosti.
(Umanotera, 2009)
Zmanjševanje biotske raznovrstnosti je v zadnjih desetletjih postalo osrednja tematika
svetovnih okoljskih razprav. Za zmanjšanje upadanja biotske raznovrstnosti je preko 150
držav sveta leta 1992 v Rio de Janeiru podpisalo Konvencijo Združenih narodov o biotski
raznovrstnosti. Večina držav podpisnic je kot cilj postavila zmanjšanje upadanja biotske
raznovrstnosti do leta 2010. (Natura 2000, 2008)
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Odziv držav članic Evropske unije na upadanje biotske raznovrstnosti na njenem ozemlju je
vzpostavitev omrežja Natura 2000 in njegovo učinkovito upravljanje. Leta 1995 so se tedanje
članice Evropske unije obvezale, da bodo do leta 2000 določile biotsko najbolj pestra naravna
območja, ki jih bodo varovale in ohranjale v ugodnem stanju. (Natura 2000, 2008)
Vodilna institucija projekta Nature 2000 je na ravni Evropske unije Evropska komisija. Njeno
strokovno podporo predstavlja Evropska agencija za okolje (EEA/ETC Biodiversity).

2.1.1.1. Evropski direktivi na področju varstva narave
Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje dveh
temeljnih evropskih predpisov na področju varstva vrst in habitatov: Direktive Sveta o
ohranjanju prosto živečih vrst ptic – Direktiva o pticah (79/409/EGS) in Direktive Sveta o
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva o
habitatih (92/43/EGS). Pravna podlaga za obe direktivi je mednarodna Konvencija o biološki
raznovrstnosti, podpisana v Rio de Janeiru leta 1992 (Zakon o ratifikaciji konvencije o
biološki raznovrstnosti; Uradni list RS 30/96). Obveznosti obeh direktiv so v celoti prenesene
v slovenski pravni red s predpisi o ohranjanju narave. (Skoberne, 2004; Natura 2000, 2008)
Direktivi sta mednarodni pravni temelj in strokovni okvir za skupno urejanje varstva narave v
Evropski uniji. Predpisujeta obvezen način zagotavljanja preživetja in razmnoževanja vrst in
habitatnih tipov na območjih Natura 2000. Njuno osnovno načelo je sonaravni razvoj, ki
zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, a hkrati ne škoduje potrebam prihodnjih rodov. (Natura
2000, 2008)
Direktivi določata enotna evropska merila za opredeljevanje območij Natura 2000 in postopek
za vključevanje teh območij v omrežje Natura 2000. Temeljna zahteva obeh evropskih
direktiv na področju varstva narave je na podlagi skupnih meril v vseh državah članicah
Evropske unije opredeliti območja evropskega pomena za ohranjanje ogroženih vrst in
habitatnih tipov. Seznam evropsko pomembnih naravovarstvenih območij je končni rezultat
projekta Natura 2000. (Skoberne, 2004; Natura 2000, 2008)
V prilogah obeh direktiv so navedeni seznami vrst ptic in drugih živalskih in rastlinskih vrst
in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu Evropske unije. Države članice Evropske
unije z namenom ohranjati ali dosegati ugodno stanje teh vrst oziroma habitatnih tipov
določijo območja za vzpostavitev evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 glede na
zastopanost v direktivah navedenih habitatov vrst in habitatnih tipov na njihovem ozemlju.
(Natura 2000, 2008)
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Direktiva o pticah
Direktivo o pticah (Council Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds) je
Evropska skupnost sprejela 2. aprila 1979. Veljati je začela leta 1981. Cilj Direktive o pticah
je ohranitev ali doseganje ugodnega stanja populacij ogroženih prosto živečih vrst ptic in
njihovih habitatov. (Skoberne, 2004)
Direktiva o pticah države članice Evropske Unije obvezuje, da morajo na svojem ozemlju, na
podlagi seznama kvalifikacijskih (ogroženih) vrst ptic, določiti najpomembnejša območja za
ohranjanje ugodnega stanja prosto živečih vrst ptic in njihovih habitatov. Ta območja so
opredeljena kot posebna območja varstva - SPA (Special Protection Areas) in so sestavni del
ekološkega omrežja Natura 2000. (Skoberne, 2004)
Države članice so obvezane določiti tudi varstvene ukrepe za ohranjanje biotopov in habitatov
kvalifikacijskih vrst ptic. Zlasti je pomembna ustanovitev zavarovanih območij ter
vzdrževanje in upravljanje habitatov, skladno z ekološkimi zahtevami vrst. Pri ekonomskem
izkoriščanju in rekreacijskih potrebah je potrebno prednostno upoštevati varstvo ptic. Države
morajo zavarovati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti zadostno pestrost in velikost
življenjskih prostorov za vse prosto živeče ptice, še posebej za vrste ptic selivk. (Skoberne,
2004)

Direktiva o habitatih
Direktiva o habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats
and of Wild Fauna and Flora) je bila sprejeta 21. maja 1992. Cilj Direktive o habitatih je
ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih
tipov. (Skoberne, 2004)
Države članice obvezuje, da morajo preprečiti slabšanje stanja habitatov rastlinskih in
živalskih vrst ter habitatnih tipov in jih ohraniti v ugodnem stanju. Za doseganje teh ciljev
mora vsaka država opredeliti posebna ohranitvena območja – SAC (Special Areas of
Conservation), ki so del omrežja Natura 2000. (Skoberne, 2004)
Direktiva o habitatih opredeljuje območja, namenjena varovanju približno 900 ogroženih vrst:
483 rastlinskih vrst, 230 živalskih vrst ter 170 habitatnih tipov. Za ta območja je potrebno
določiti ohranitvene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim zahtevam habitatnih tipov in vrst in po
potrebi vključujejo ustrezne načrte upravljanja, zakonske, upravne ali pogodbene ukrepe. Za
uveljavitev ustreznih ukrepov je določeno obdobje šestih let. Države članice morajo vsakih
šest let tudi izdelati poročilo o izvajanju ukrepov po Direktivi o habitatih, ki vsebuje
informacije o ohranitvenih ukrepih in vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti
naravnih habitatnih tipov. (Skoberne, 2004)
Direktiva o habitatih določa tudi izvajanje presoje sprejemljivosti planov oziroma posegov v
naravo. Vsak načrt ali poseg, ki ni neposredno povezan z upravljanjem območja ali zanj
potreben, pa bi sam ali v povezavi z drugimi načrti ali posegi lahko pomembno vplival na
območje, je treba presojati glede na njegove posledice na cilje ohranjanja območja. Izvajajo
se tako za območja Natura 2000, kakor tudi za potencialna območja Natura 2000. V primeru
prevlade javne koristi in neustreznih alternativnih rešitev je možno izvesti načrt ali poseg
kljub negativni presoji vplivov na okolje. (Petkovšek, 2007; Skoberne, 2004)
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2.1.2. Območja Natura 2000
»Posebno varstveno območje (območje Natura 2000) je ekološko pomembno območje, ki je
na ozemlju Evropske unije pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic
(posebno območje varstva - SPA) in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in
habitatnih tipov (posebno ohranitveno območje - SCI), katerih ohranjanje je v interesu
Evropske unije.« (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni
list RS, št. 49/04, str. 1)
Območja Natura 2000 so posebna varstvena območja, določena glede na kriterije Direktive o
pticah in Direktive o habitatih. Zaokrožujejo območja izjemnih kakovosti, ki so pomembna za
ohranitev ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov, ki so redki ali na evropski ravni
ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Predstavljajo dele narave, ki so najbolj primerni za
ohranjanje ali doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov in so v interesu Evropske
unije, katere del je tudi Slovenija. (Natura 2000, 2008)
Cilj vzpostavljanja območij Natura 2000 je vzdrževanje ugodnega stanja ohranjenosti z
različnimi ukrepi, kot so potreba po nadaljevanju z obstoječimi dejavnostmi oziroma
opuščanje nekaterih dejavnosti in preprečevanje njihovega izvajanja. Poudarek je na
ohranjanju obstoječih kakovosti oziroma skrbi, da se obstoječe stanje na velikem delu
evropskega ozemlja ne slabša. Zagotavljanje obstoječega stanja je zelo pomemben prispevek
k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatih tipov oziroma velike biotske
raznovrstnosti. (Natura 2000, 2008)
Določitev območij Natura 2000 je pridružitvena obveznost vseh novih pristopnih članic
Evropske unije. Usklajevanje med Evropsko komisijo in posamezno državo članico Evropske
unije poteka na biogeografskih seminarjih (za Slovenijo celinski in alpski). Določitev območij
Natura 2000 poteka v več stopnjah:
•

Po Direktivi o pticah omrežje Natura 2000 sestavljajo posebna območja varstva - SPA
(Special Protection Areas), ki se po določitvi območij s strani držav članic vključijo v
omrežje neposredno.

•

Po Direktivi o habitatih je za posebna varstvena območja (območja Natura 2000)
določen poseben postopek. Države članice pripravijo predloge območij Natura 2000,
ki so po Direktivi o habitatih opredeljena kot predlogi območij, pomembnih za
Skupnost - pSCI (potential Sites of Community Importance) in jih posredujejo
Evropski komisiji. Predlogi se obravnavajo na strokovnih seminarjih za posamezne
biogeografske regije. Po uskladitvi z Evropsko komisijo se uvrstijo na listo območij,
pomembnih za Skupnost - SCI (Sites of Community Importance). Države članice
morajo te, do tedaj opredeljene predloge območij, določiti za posebna ohranitvena
območja - SAC (Special Areas of Conservation). (Skoberne, 2004; Načrt ugotavljanja
posledic…, 2004)
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Slika 2: Omrežje Natura 2000 in biogeografske regije

Vir: European Environment Agency, 2009
Opomba: stanje julija 2008.

Izbrana območja, ki jih je posamezna država vključila v omrežje Natura 2000, so določena na
osnovi seznamov življenjskih okolij in vrst iz obeh direktiv. Določena so po enotnih
evropskih merilih glede na delež pojavljanja in stanje ohranjenosti življenjskih okolij in vrst
na svojem ozemlju. Skupaj tvorijo mrežo, ki je temelj za dolgoročno ohranjanje narave na
ozemlju Evropske unije. V nasprotnem primeru, ko bi vsako območje varovali ločeno,
dolgoročne ohranitve vrst in habitatnih tipov ni mogoče doseči. (Načrt ugotavljanja
posledic…, 2004)
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2.1.3. Natura 2000 v Sloveniji
Slovenija je kljub majhni površini ozemlja ena izmed biotsko najbolj pestrih držav Evropske
unije. Izjemno ohranjenost naravnega okolja v Sloveniji potrjuje najvišje število zaščitenih
vrst in največji delež ozemlja v omrežju Natura 2000 med vsemi državami članicami
Evropske unije. Evropsko povprečje je 17 %. V Sloveniji je v Naturo 2000 vključenega kar
35,5 % ozemlja pomembnega za ohranjanje vrst in habitatnih tipov, določenih z evropskima
direktivama, tudi endemičnih in nacionalno ogroženih vrst. To je približno 2,5 krat večji delež
ozemlja kot je povprečje držav Evropske unije. (Agencija RS za okolje, 2008)
Do dneva svojega polnopravnega članstva v Evropski uniji, 1. maja 2004, je bila Slovenija
obvezana predložiti seznam nacionalnih območij, katerih ohranitev je pomembna na evropski
ravni in ustrezajo merilom obeh direktiv. Vlada Republike Slovenije je tako 29. aprila 2004
sprejela Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), s katero je bilo
pravno določenih 286 območij Natura 2000 v Sloveniji. S tem se je tudi zavezala, da bo ta
območja ustrezno varovala. Celoten proces priprave projekta je potekal od konca leta 2002 do
1. maja 2004. Vlada Republike Slovenije z določitvijo območij Nature 2000 zagotavlja
uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije, skladno z obema
direktivama. (Natura 2000, 2008) Vodilna institucija projekta Natura 2000 na nacionalni ravni
je Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za okolje v sodelovanju z
Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave.
Območja Natura 2000 so sestavni del ekološko pomembnih območij (EPO). Ta predstavljajo
»območja (dele) habitatnih tipov ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Vključujejo habitate in habitatne tipe, ki so v interesu
ohranjanja Evropske unije, predstavljajo značilen habitatni tip za določeno biogeografsko
regijo ali so na ozemlju posamezne države redki, ranljivi ali ogroženi. Kot ekološko
pomembno območje je varovano tudi osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
ter morje in morsko obrežje.« (Agencija RS za okolje, 2009) Ekološko pomembna območja v
Sloveniji pokrivajo približno 52 % ozemlja. (Kazalci okolja – Natura 2000, 2008)

Slovenske zakonske osnove, ki opredeljujejo območja Natura 2000 so:
•

Zakon o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2) navaja
ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki poleg splošnega varstva rastlinskih in
živalskih vrst ter varstva njihovega genskega materiala vključuje tudi varstvo
ekosistemov. Med najpomembnejšimi ukrepi varstva ekosistemov je določitev
območij Natura 2000 (33. člen);

•

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št.
49/04, 110/04, 59/07 in 43/08) s katero je Vlada določila območja Natura 2000 in
predpisala tudi varstvene cilje ter varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje
ugodnega stanja habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov;

•

Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje od 2007
do 2013 (sprejet na 141. seji Vlade, dne 11.10.2007) določa varstvene ukrepe na
območjih Natura 2000 v Sloveniji;
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•

Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitev razvojnih
ukrepov; Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah; Uredba o
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah; Uredba o habitatnih tipih.
(Natura 2000, 2009)

Osnovni namen omrežja Natura 2000 v Sloveniji je, na podlagi evropskih meril, tudi v
Sloveniji opredeliti območja evropskega pomembnih območij narave, kar je temeljna zahteva
obeh direktiv. Slovenija tako zlasti skozi omrežje Natura 2000 prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti v državah članicah Evropske unije.

Slika 3: Območja Natura 2000 v Sloveniji

Območja Natura 2000 se po Direktivi o habitatih združujejo v biogeografske regije. Na
slovensko ozemlje segata alpska in celinska biogeografska regija. Delež slednje na
slovenskem ozemlju prevladuje.

* Območje Natura 2000 (posebno varstveno območje ):
- SCI Site of Community Importance (posebno ohranitveno območje, pomembno za ohranitev ali doseganje
ugodnega stanja živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, določeno po Direktivi o
habitatih) *postopek določitve območij po Direktivi o pticah na strani 15;
- SPA Special Protection Area (posebno območje varstva, pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja
vrst ptic, določeno po Direktivi o pticah);
- SPA dodatek (v maju 2008 dodatno določeno posebno območje varstva, ki po mnenju Evropske komisije po
Direktivi o pticah izpolnjujejo pogoje za posebna varstvena območja).
(Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/2004, str. 1)
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Slovenija je do vstopa v Evropsko unijo leta 2004 določila 286 območij Natura 2000, ki
pokrivajo 7203 km² oziroma 35,5 % njenega ozemlja. Po Direktivi o pticah je bilo določenih
26 posebnih območij varstva (SPA) v površini 4.618 km² oziroma 23 % površine države. Na
podlagi Direktive o habitatih je bilo določenih 260 potencialnih posebnih ohranitvenih
območij (pSCI) v površini 6.397 km² oziroma 32 % površine države. V maju 2008 so bila, z
namenom preprečitve slabšanja stanja populacij ogroženih vrst ptic in njihovih habitatov,
dodatno določena še območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za
posebna območja varstva (SPA), a z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000) niso bila določena. S spremembo uredbe so v Naturo 2000 vključena še
omenjena območja, ki predstavljajo dodatnih 1,7 % površine Slovenije (340 km²). (Agencija
RS za okolje, 2008)
Posebna območja varstva (SPA) in posebna ohranitvena območja (SCI) se prekrivajo na
dobri polovici skupne površine območij Natura 2000. Površina prekritosti območij je 3.838
km². Združena tvorijo 231 območij. (Agencija RS za okolje, 2009)
V Sloveniji je 70 % površine območij Natura 2000 prekrite z gozdom, kar potrjuje splošno
dobro ohranjenost naravnega okolja na območjih Natura 2000. Natura 2000 posebno
pozornost namenjena varovanju nižinskih poplavnih gozdov, ki so bili v preteklosti precej
izkrčeni in niso v ugodnem stanju ohranjenosti. Nad gozdno mejo (1600 m) leži 5 % območij
Natura 2000, 4 % je zemljišč brez vegetacije (pretežno skalne stene), 2 % predstavljajo
pozidane površine in zemljišča v zaraščanju. Kmetijskih površin je okrog 20 %, med katerimi
je pomemben delež ekstenzivnih travnikov (9 %). Stopnja ohranjenosti le teh je v ugodnem
stanju, vendar trenutni trendi v kmetijstvu kažejo na potrebno pozornost glede prekomernega
zaraščanja zaradi opuščanja kmetijske rabe ali obratno, stopnjevanja intenzivnosti kmetijske
rabe. Oba procesa bi povečala pritiske na zmanjševanje ugodnega stanja predvsem tistih
varovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, katerih obstoj je vezan na
vzdrževanje ohranjenosti ekstenzivno gojenih travnikov. (Skoberne, 2004; Agencija RS za
okolje, 2009)
Območja Natura 2000 so sestavni del ekološko pomembnih območij (EPO), ki pokrivajo 52,2
% ozemlja Slovenije. Kot ekološko pomembna območja so določena območja pomembnih
habitatnih tipov, njihovih delov ali večjih ekosistemskih enot, ki pomembno prispevajo k
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Območja Natura 2000 se v Slovenji prekrivajo s številnimi
naravnimi vrednotami, ki so pomembna naravna dediščina. Z njihovim varovanjem se ohranja
pestrost narave in uresničuje cilje Nature 2000. V zavarovanih območjih (Triglavski narodni
park, regijski in krajinski parki, rezervati in naravni spomeniki) je 26,3 % (1895 km²) skupne
površine območij Natura 2000. Z dokončno ustanovitvijo nekaterih predlaganih zavarovanih
območij (regijski park Kamniško-Savinjske Alpe, krajinski park Ljubljansko barje) bo v
prihodnosti v zavarovanih območjih 40 % območij Natura 2000. (Agencija RS za okolje,
2009; Skoberne, 2004)
Številne študije stanja biotske raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti v Sloveniji potrjujejo
veliko pestrost, a hkrati tudi evropske trende ogroženosti biotske raznovrstnosti, čeprav so
manj izraziti kakor v ostalih srednjeevropskih državah. Tako je v Sloveniji med rastlinami
ogroženih 10 % praprotnic in semenk, med živalmi pa kar 56 % vretenčarjev (sesalci, ptiči,
plazilci, dvoživke, ribe). Najbolj ogroženi habitatni tipi so podzemeljski, obalni in morski,
stoječe in tekoče vode ter suha in vlažna travišča. (Strategija ohranjanja biotske…, 2001)
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2.1.3.1. Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji
Osrednji dokument za upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji je Operativni program –
program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007 do 2013. Cilj Operativnega
programa je vzpostavitev sistema upravljanja območij Natura 2000 in predstavlja temelj za
načrte dolgoročnega ohranjanja in upravljanja biotsko najbolj pestrih območij narave v
Sloveniji. Sprejela ga je Vlada Republike Slovenije 11. oktobra 2007, za obdobje od 2007 do
2013. Z izvajanjem programa bo Slovenija prispevala k doseganju ciljev sonaravnega razvoja,
ki je eden ključnih ciljev Evropske unije. (Natura 2000, 2008) Operativni program natančno
opredeljuje izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do varstva posebnih varstvenih
območij - območij Natura 2000, ki jih določata Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah.
Direktivi predpisujeta le pravne in administrativne zahteve varstva ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst in habitatnih tipov, ne pa tudi dejanskih varstvenih ukrepov in praktičnih
navodil o sami izvedbi le teh. Te navaja dokument Operativni program – program upravljanja
območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013. (Operativni program, 2007)
Navedeni varstveni ukrepi v Operativnem programu so potrebni za zagotavljanje ugodnega
stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov na slovenskem ozemlju. Osnovni namen
je bolj učinkovito in usklajeno izvajanje ukrepov za ohranjanje visoke biotske raznovrstnosti
na območjih Natura 2000, pri čemer se v kar največji meri upošteva sektorske načrte drugih
sektorjev. Program določa podrobnejšo opredelitev varstvenih ciljev, ukrepov, pristojnih
sektorjev in odgovornih nosilcev za njihovo izvajanje za vsako območje Nature 2000
posebej, s čimer posreduje eno od ključnih informacij za delo in trajnostne odločitve na
območjih Nature 2000. Prav tako opredeljuje kazalce za katere je nujno redno spremljanje
stanja, ki ugotavlja učinkovitost ukrepov glede doseganja ugodnega stanja rastlinskih in
živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. (Natura 2000, 2009)
Cilj programa je zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti evropsko pomembnih rastlinskih
in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se usmerja s spodbujanjem želenih in preprečevanjem
neželenih aktivnosti. (Operativni program, 2007) Režim varovanja na območjih Natura 2000
ni tako strog kot v zavarovanih območjih, saj je glavni cilj ohranjanje mreže območij Nature
2000. Posegi v prostor so dovoljeni s pridobitvijo naravovarstvenega soglasja, ki je odvisen
od načrtovanega projekta in v primeru, da ga opravičuje širši javni interes, četudi bi pomenil
veliko škodo varovanim vrstam in habitatom. V tem primeru je potrebno zagotoviti
izboljšanje stanja istih vrst in habitatov na nekem drugem območju. (Kazalci okolja – Natura
2000, 2008)
V Sloveniji prevladuje miselnost, da (za)varovanje območij predstavlja razvojno oviro. Od
tod izhaja prepričanje, da se varovanje in razvoj na istem območju izključujeta, zato prihaja
do nesoglasij in nasprotovanj, najprej in predvsem na lokalnem nivoju. Operativni program
zato izpostavlja nekaj novih priložnosti za lokalni oziroma regionalni razvoj, zlasti na
področju ekološkega kmetovanja, ekološkega turizma, rekreacije in sorodnih dejavnosti.
Pomemben vpliv na območja Natura 2000 imajo ljudje, za katere je poleg varovanja in
ohranjanja narave, pomembno tudi iskanje novih razvojnih priložnosti, ki jih nudi Natura
2000. Natura 2000 je priložnost za spodbujanje razvoja in črpanje sredstev iz evropskih
denarnih skladov. Vlada RS je ustanovila posebno medresorsko delovno skupino, katera
izvaja intenzivno sodelovanje z Evropsko komisijo na področjih stimulativnih finančnih
instrumentov. Evropska unija nudi sofinanciranje naravovarstvenih projektov (projekti LIFE
Narava), naravi prijaznih oblik kmetovanja (sredstva za razvoj podeželja in strukturni skladi)
in drugih dejavnosti sonaravnega razvoja (strukturni skladi). (Operativni program, 2007)

22

2.1.3.2. Natura 2000 v občini Kamnik
V letu 2004, z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in posledično sprejetjem obveze za
vzpostavitev omrežja območij Natura 2000, je nekaj manj kot tretjina ozemlja občine
Kamnik, ki do tedaj ni bilo posebej varovano, dobilo status posebnega varstvenega območja območja Natura 2000. Tako je od leta 2004 varovan skoraj celotni severni del občine Kamnik,
ki ga določajo štiri območja Natura 2000: eno posebno območje varstva SPA in tri posebna
ohranitvena območja SCI. Vsa štiri območja poenoteno predstavljajo širše območje
Kamniško-Savinjskih Alp. To območje se v celoti uvršča v alpsko biogeografsko regijo.
Južno od območja Menine je že meja s celinsko biogeografsko regijo, znotraj katere leži
vzhodni in južni del občine Kamnik, na katerem sicer ni varovanih območij narave. V maju
2008 je bilo dodatno določeno še eno območje, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjuje
pogoje Direktive o pticah, za posebno varstveno območje SPA. (Naravovarstveni atlas –
ZRSVN, 2009)

Območja Natura 2000 so sestavni del ekološko pomembnih območij (EPO), ki so bila
določena leta 2004 z Uredbo o ekološko pomembnih območjih. V občini Kamnik so 4
ekološko pomembna območja:
- Kamniško-Savinjske Alpe,
- Menina planina,
- melišča pri Stahovici in
- Tunjščica.
(Naravovarstveni atlas – ZRSVN, 2009)

Razen EPO Tunjščica so vsa ostala območja v nekoliko manjšem obsegu varovana tudi kot
območja Natura 2000. Zaradi izjemnega naravovarstvenega pomena so na območju občine
Kamnik v evropsko mrežo posebej varovanih območij Natura 2000 določena 4 posebna
varstvena območja (območja Natura 2000).

Po Direktivi o habitatih so določena 3 posebna ohranitvena območja (SCI):
- Kamniško-Savinjske Alpe,
- Stahovica – melišča in
- Menina.

Po Direktivi o pticah je določeno eno posebno območje varstva (SPA):
- Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke.
(Naravovarstveni atlas – ZRSVN, 2009)

Območja Natura 2000 v občini Kamnik skupaj pokrivajo 6.926 ha oziroma 26,1 % površine
občine. (Skoberne, 2007) Večinoma so visokogorska in gozdnata, zato so težko dostopna in
redko poseljena. Znotraj meja občine Kamnik je v celoti le območje Stahovica – melišča;
območja Menine, Kamniško-Savinjskih Alp in Kamniško-Savinjskih Alp in vzhodnih
Karavank pa le delno.
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Slika 4: Prekrivanje območij Natura 2000 in ekološko pomembnih območij v občini Kamnik

Na približno 2 ha površine je bil leta 2008 določen SPA dodatek, ki po mnenju Evropske
komisije izpolnjuje pogoje Direktive o pticah, za posebno varstveno območje SPA. Nahaja se
na območju Velike planine, natančneje na Planini Konjščica in predstavlja del območja
Natura 2000 Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke. Območje predstavlja le 0,01
% površine občine Kamnik.
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Preglednica 2: Površina in deleži posameznih območij Natura 2000 v občini Kamnik
Delež
površine
območja v
Delež površine
Površina
Površina
skupni
območja v
celotni površini
celotnega
območja v
površini
Oznaka in ime območja območja Natura občini Kamnik
občine
Nature 2000 v
Natura 2000
2000 (ha)
(ha)
Kamnik
občini Kamnik
Posebna ohranitvena
območja SCI
6824
25,69%
98,53%
SI3000261
Menina
4.165
1930
7,27%
27,87%
SI3000043
Stahovica - melišča
7,4
7,4
0,03%
0,10%
SI3000264
Kamniško-Savinjske
Alpe
14.519
4887
18,40%
70,56%
Samostojno območje
Kamniško-Savinjske
2484
9,35%
35,86%
Alpe
Posebno območje
varstva SPA in SPA
dodatek
2505
9,43%
36,17%
Prekrivanje (SPA in
SCI)
SI5000024
2403
9,05%
34,70%
Kamniško-Savinjske
Alpe in vzhodne
Karavanke
23.650
SPA dodatek
Planina Konjščica
2
0,01%
0,03%
Samostojno območje
Kamniško-Savinjske
Alpe in vzhodne
Karavanke
100
0,38%
1,44%
Skupaj
6926
26,07%
Vir: Skoberne 2007; Natura 2000, 2009; Atlas okolja-ARSO, 2009
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Grafikon 1: Delež prekrivanja območij Natura 2000 v občini Kamnik po Direktivi o habitatih
(SCI) in Direktivi o pticah (SPA)

Območje SCI

1,5%
34,7%
63,8%

Prekrivanje SPA s
SCI
Območje SPA

Vir: Skoberne 2007; Natura 2000, 2009; Atlas okolja-ARSO, 2009

Grafikon 2: Delež posameznih območij Natura 2000 v občini Kamnik po Direktivi o habitatih

Menina
28,3%
Stahovica - melišča
0,1%
71,6%

Kamniško-Savinjske
Alpe

Vir: Skoberne 2007; Natura 2000, 2009; Atlas okolja-ARSO, 2009
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2.1.3.2.1. Opis območij Natura 2000 v občini Kamnik

Območja Natura 2000 po Direktivi o habitatih (SCI – posebna ohranitvena območja)
Datum določitve za predlog posebnega ohranitvenega območja (pSCI): 29.4.2004
Datum potrditve predloga posebnega ohranitvenega območja (SCI): 25.1.2008

SI3000043 Stahovica – melišča
Na območju Stahovica - melišča je bila iz seznama vrst po Direktivi o habitatih določena 1
vrsta habitatnega tipa.
Habitatni tip:
- Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
Opis območja:
Karbonatno melišče na prisojnem pobočju nad Kamniško Bistrico v neposredni bližini
kamnoloma. Rastišče bodičnika. (Natura 2000, 2009)
Slika 5: Območje Natura 2000 Stahovica-melišča in kamnolom apnenca in kalcita

Foto: Ula Zupan, 2009
Na sliki: Levo od kamnoloma apnenca in kalcita v Stahovici so melišča, ki so z Direktivo o
habitatih varovana kot območje Natura 2000. Območje obsega 7,4 ha.
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SI3000261 Menina
Na območju Menine je bila iz seznama vrst po Direktivi o habitatih določena 1 kvalifikacijska
vrsta živali in 1 vrsta habitatnega tipa.
Kvalifikacijska vrsta:
- alpski kozliček (Rosalia alpina; hrošč (nevretenčar))
Habitatni tip:
- Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
Opis območja:
Menina je visoka kraška planota v jugovzhodnem predgorju Kamniško-Savinjskih Alp med
Zadrečko in Tuhinjsko dolino. Območje Natura 2000 je določeno zaradi gozdnega
habitatnega tipa in vrste, vezane na gozd. Poraščajo jo ilirski bukovi gozdovi, ki so
življenjski prostor alpskega kozlička. Osrednji del območja ni porasel z gozdom. (Natura
2000, 2009; Petkovšek, 2007)
Slika 6: Menina in Tuhinjska dolina

Foto: Ula Zupan, 2009
Na sliki: Hriboviti vzhodni del občine Kamnik. Desno v ozadju je Menina planina, ki je po
Direktivi o habitatih varovana kot območje Natura 2000. Vzdolž Menine na severu in dela
Posavskega hribovja na jugu je široko dno Tuhinjske doline.
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SI3000264 Kamniško-Savinjske Alpe
Na območju Kamniško-Savinjske Alpe je bilo iz seznama vrst po Direktivi o habitatih
določenih 6 kvalifikacijskih vrst živali in rastlin in 13 vrst habitatnih tipov.
Kvalifikacijske vrste:
- črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)
- navadni koščak (Austropotamobius torrentium)
- Bertolonijeva orlica (Aquilegia bertolonii)
- lepi čeveljc (Cypripedium calceolus)
- Zoisova zvončica (Campanula zoysii)
- močvirski meček (Gladiolus palustris)

metulj(nevretenčar)
rak (nevretenčar)
cvetnica
cvetnica
cvetnica
cvetnica

Habitatni tipi:
- Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum)
- Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
- Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa in Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae))
- Jame, ki niso odprte za javnost
- Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
- Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
- Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii)
- Gorski ekstenzivno gojeni travniki
- Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh
- Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti)
- Alpske in borealne resave
- Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov
- Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov
Opis območja:
Kamniško-Savinjske Alpe so gorska veriga na severu Slovenije, ki leži med Zahodnimi in
Vzhodnimi Karavankami in predstavlja skrajni jugozahodni del alpskega sveta. So sestavni
del južnih apnenčastih Alp. Pestra geološka zgradba (apnenec in dolomit) in izoblikovanost
površja, ki je posledica delovanja ledenikov, tekočih voda in kraške korozije, nudita ugodne
pogoje za življenje več ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam ter habitatnim tipom. Na
majhnem prostoru se tako prepleta cela vrsta evropsko pomembnih habitatov omrežja Natura
2000, med katerimi so evropska prioriteta Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih
tleh. Ta so pomembna rastišča kukavičevk (pašniki z murkami in drugimi cvetlicami iz
družine kukavičevk (Orchidaceae)), katerih obstoj je usodno odvisen od ohranjanja
tradicionalne paše. (Natura 2000, 2009; Naravovarstveni atlas, 2009; Regijski park
Kamniško-Savinjske Alpe, 2009)
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Območje Natura 2000 po Direktivi o pticah (SPA - posebna območja varstva)
Datum določitve za posebno območje varstva (SPA): 29.4.2004

SI5000024 Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke
Na območju Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke je bilo iz seznama vrst po
Direktivi o pticah določenih 10 kvalifikacijskih vrst ptic, za katere je posebno varstveno
območje opredeljeno.
Kvalifikacijske vrste:
- planinski orel (Aquila chrysaetos)
- sokol selec (Falco peregrinus)
- gozdni jereb (Bonasa bonasia)
- divji petelin (Tetrao urogallus)
- mali skovik (Glaucidium passerinum)
- koconogi čuk (Aegolius funereus)
- črna žolna (Dryocopus martius)
- triprsti detel (Picoides tridactylus)
- belka (Lagopus mutus helveticus)
- ruševec (Tetrao tetrix tetrix)

Opis območja:
Območje zajema del Kamniško-Savinjskih Alp (pogorje Grintovcev s Kalškim grebenom,
Smrekovško pogorje, Vežo nad Podvolovjekom, gornji del planote Golte ter skrajni
severovzhodni del Velike planine) in severozahodni del Vzhodnih Karavank (od Pavličevega
sedla na zahodu preko Olševe in Pece na vzhodu). V celoti zunaj meja območja so doline
Robanov kot, Logarska dolina, Matkov kot, Kamniška Bistrica, Ravenska Kočna in večji del
Zgornje Savinjske doline. Meje območja se ne ujemajo z jasno prepoznavnimi naravnimi
mejami, saj te potekajo tako, da so vključeni vsi najbolje ohranjeni predeli habitatov
kvalifikacijskih vrst ptic. Kamniško-Savinjske Alpe so najpomembnejše življenjsko okolje v
Sloveniji za malega skovika, ki je najmanjša sova na slovenskem prostoru. Zgornja gozdna
meja, pas ruševja, je življenjski prostor ruševca. (Natura 2000, 2009)
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Slika 7: Kamniško-Savinjske Alpe

Foto: Ula Zupan, 2009
Na sliki: Kamniško-Savinjske Alpe so osrednje območje Natura 2000 v občini Kamnik. Širši
prostor je varovan z Direktivo o habitatih, ožje, skrajno visokogorsko območje, je varovano z
Direktivo o pticah. Desno je Velika planina, ki velja za pomembno turistično in rekreacijsko
območje širšega območja Ljubljanske kotline. Na sredini je kamnolom v Stahovici, kjer se
začenja ozka dolina reke Kamniške Bistrice. V ospredju del Kamniškobistriške ravni, severno
od mesta Kamnik.
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2.2. OBČINA KAMNIK - osnovne geografske značilnosti
Občina Kamnik meri približno 266 km², natančneje 26.563,5 ha, kar zavzema 1,3 % ozemlja
države. (Statistični urad…, 2009) Ima dobro geografsko in prometno prehodno lego. Leži na
severu osrednje Slovenije, na prehodu med alpsko in predalpsko regijo (sever-jug) oziroma
Savsko ravnjo in Celjsko kotlino (zahod-vzhod).

Reliefne enote
Skrajni severni del občine Kamnik predstavlja visokogorje Kamniško-Savinjskih Alp, kjer
prevladujejo nadmorske višine med 600 in 2000 m, velika je vertikalna razčlenjenost reliefa
ter nakloni pobočij. Južno od naselja Stahovica gorovje prehaja v hribovje. Tu prevladujejo
nadmorske višine pod 1000 metrov. Na višji nadmorski višini je le Menina planina. Hribovje
obsega levo stran porečja Nevljice, katere dolinsko dno je široko in se imenuje Tuhinjska
dolina. Prevladujeta rečni erozijsko-denudacijski relief in velika horizontalna razčlenjenost.
Gričevja je v občini malo. Ta reliefna enota obsega Tunjiško gričevje na skrajnem zahodnem
delu občine. Na jugozahodnem delu občine prevladuje malo razčlenjen akumulacijski relief,
ki je pomemben vir podtalnice. Nadmorske višine so pod 400 m, površje se enakomerno
znižuje proti dnu Ljubljanske kotline, sestavlja ga ravnina z rečnimi terasami in obrečnimi
ravnicami. (Brečko Grubar, 2007)

Slika 8: Topografska karta občine Kamnik in glavne pokrajinske enote
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Pokrajinske enote
Pokrajinsko je občina zelo pestra, saj se na tem mestu (po naravnogeografski regionalizaciji iz
leta 1995) stikajo tri velike mezoregije: Savska ravan, Posavsko hribovje in KamniškoSavinjske Alpe. Prevladujoč tip pokrajine je alpsko hribovje na vzhodnem delu občine, na
skrajnem severu alpsko visokogorje in v manjšem obsegu alpska ravnina na južnem delu.
Severni del občine v celoti zavzema zahodni del obsežne gorske skupine KamniškoSavinjskih Alp. Glavne pokrajinske enote od zahoda so skupina Grintovcev, na sredini je
dolina Kamniške Bistrice in na vzhodu Velika Planina in pobočja Ojstrice. Od severa proti
jugu jih loči dolina reke Kamniške Bistrice, ki ima zaradi obilnih padavin in velike reliefne
energije izrazito hudourniški značaj. Visokogorsko območje Kamniško-Savinjskih Alp, ki je v
celoti del omrežja Natura 2000, je večinoma neposeljeno in predstavlja najbolj odmaknjen in
najredkeje poseljen predel občine. To območje ima pomembno vlogo za turizem in rekreacijo
širšega območja občine Kamnik in je z vidika naravnih vrednot najvrednejši prostor v občini.
Skrajni jugozahodni del občine gradi Kamniškobistriška ravan in Tunjiško gričevje. Južni in
skrajni vzhodni del gradi Posavsko hribovje, z Menino na severu in Tuhinjsko dolino na
sredini. (Geografski atlas Slovenije, 1998)

Slika 9: Posavsko hribovje v občini Kamnik

Foto: Ula Zupan, 2009
Na sliki: Na skrajnem jugu občine Kamnik v smeri vzhod-zahod se začenja Posavsko
hribovje. Vzdolž njega je široko dno Tuhinjske doline.
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Geološka sestava
V severnem, visokogorskem delu občine Kamnik prevladujejo karbonatne kamnine - apnenec
in dolomit triasne starosti. Na planotastih delih Kamniško-Savinjskih Alp (visoki kraški
planoti Velika planina, Menina) so pogosti različni kraški pojavi, zlasti brezna. Ob vznožju
visokogorja so pogosti izviri.
Južneje, v Tunjiškem gričevju in na pobočjih Posavskega hribovja na levem bregu porečja
Nevljice, prevladujejo različne nekarbonatne kamnine miocenske starosti: pesek, peščenjak,
glina, melj, prod, konglomerat in lapor.
Južno od mesta Kamnik je ravan, kjer prevladujejo zrnate sedimentne kamnine, ki jih je
odložila Kamniška Bistrica s pritoki. To površje je večinoma dobro prepustno in porozno, kar
je pomembno za nastanek zalog podtalnice v jugozahodnem delu občine.
(Brečko Grubar, 2007)

Podnebje
Za širše območje je značilno prepletanje celinskega in gorskega podnebja. Vpliv na podnebje
ima velika vertikalna razčlenjenost površja oziroma nadmorska višina. Z izjemo
visokogorskega sveta Kamniško-Savinjskih Alp, kjer je podnebje gorsko, v pretežnem delu
občine prevladuje zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. Za kotlinske in dolinske
predele občine je značilna toplotna inverzija s spremljajočo meglo.
Količina padavin pada precej enakomerno od zahoda proti vzhodu ter od juga proti severu.
Za gorat severni del občine je značilno visoko število snežnih dni, ki se lahko nad 1500 metri
nadmorske višine vzpne na skoraj pol leta, v najvišjih predelih Grintovcev pa na tri četrt leta
(Geografski atlas Slovenije, 1998)

Vodovje
Največji vodotok v občini je reka Kamniška Bistrica. Dolina Kamniške Bistrice je
ledeniškega nastanka. Zareza se globoko v Kamniško-Savinjske Alpe in konča s čelno
moreno pri Stahovici. Ob izdatnejših padavinah pogosto poplavlja, zato so njeni bregovi v
bližini naselij in na območju kmetijskih površin, zaradi prometne infrastrukture, kmetijske
rabe zemljišč, poselitve in varnosti pred poplavami, večinoma meliorirani.
Kamniška Bistrica in vsi njeni pritoki imajo izrazito hudourniški značaj, zato ob visokih
vodnih stanjih stopnjujejo naravno ogroženost. Kamniška Bistrica je bila v preteklosti
pomemben vir energije in tehnološke vode. V jugozahodnem delu občine je reka s svojimi
nanosi ustvarila ravan, ki se nadaljuje naprej v Ljubljansko kotlino. Kamniškobistriška ravan
je izdaten vir podtalnice in je kot vir pitne vode je vključena v vodovodno oskrbo občine
Kamnik. Za nastanek zalog podtalnice je pomembna prisotnost dobro prepustnih in poroznih
različnih zrnatih sedimentnih kamnin. Zaradi prometnega pomena in intenzivne kmetijske
rabe je tveganje onesnaženja podtalnice veliko.
(Brečko Grubar, 2007)
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Prsti
Za visokogorske apnenčaste predele Kamniško-Savinjskih Alp so značilne rendzine in
kamnišča. Njihov nastanek pogojuje apnenčasta matična osnova, razgiban relief in velik
naklon. Mehansko preperevanje je bolj izrazito nad gozdno mejo, zato so strme stene in
vrhovi krušljivi. Pod vplivom zakrasevanja so se na posameznih delih razvile tudi
mikroreliefne kraške oblike (škraplje in žlebiči).
Na rečni ravnici Kamniškobistriške ravni so se razvile obrečne in oglejene prsti, ponekod tudi
rendzine in kisle rjave prsti. Nastale so na debelih nanosih karbonatnega proda, ki jih je
odložila reka Kamniška Bistrica in predstavljajo izdaten vir podtalnice. Manjša območja so
zamočvirjena, zato so uporabna kot travniki in mokrišča z visoko naravovarstveno vrednostjo.
Južni in jugovzhodni del občine sestavljajo nekarbonatne kamnine (peščenjak, konglomerat,
dolomit), na katerih so se razvile kisle rjave prsti. Na vmesnih kraških ravnikih so
pokarbonatne prsti in rendzine, večinoma poraščene z gozdom. Nekatera strma območja
hribovja so izpostavljena eroziji, ki ob obilnejšem deževju povzroča usade.
(Geografski atlas Slovenije, 1998)

Prebivalstvo
Na ozemlju občine Kamnik je po podatkih iz junija 2008 živelo 28.604 prebivalcev, to je 1,4
% prebivalstva celotne Slovenije. Gostota poselitve je 107,53 preb./km², slovensko povprečje
je 100,6 preb./km². (Statistični urad…, 2008)
Preglednica 3: Število prebivalstva v občini Kamnik v obdobju od 1999 do 2006
Leto
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Št.preb. 26.172
26.369
26.480
26.640
26.847
27.044
27.298
Vir: Statistični urad…, 2008

2006
27.637

Naravni prirastek prebivalstva (živorojeni, umrli) je zadnja leta pozitiven, pomembnejši
prirast števila prebivalstva v občini je posledica pozitivnega trenda priseljevanja. Pozitiven je
tako selitveni prirast s tujino kot tudi selitveni prirast med občinami. (Statistični urad…, 2008)

Poselitev
Za občino Kamnik je značilna velika razpršenost poselitve, ki je posledica raznolikih naravnih
razmer in zgodovinskega razvoja. Visokogorsko območje občine Kamnik je zaradi neugodnih
naravnih razmer pretežno neposeljeno. Nestalno poselitveno območje predstavlja Velika
planina, kot tradicionalno območje sezonskega pašništva. Glavna poselitvena os poteka
vzdolž Kamniškobistriške ravni od severa proti jugu. Poselitveno jedro je na jugozahodu
občine, na območju mesta Kamnik. Sodobni trend poselitve usmerja razpršena gradnja in
urbanizacija (rast mest in širjenje mestnega načina življenja na podeželje).
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Slika 10: Poselitveno jedro občine Kamnik

Foto: Ula Zupan, 2009
Na sliki: Skrajni jugozahodni del občine Kamnik predstavlja Kamniškobistriška ravan, ki se
nadaljuje v Ljubljansko polje. Predstavlja glavno poselitveno os občine Kamnik. Okoliški
gozdovi imajo pomembno socialno funkcijo. Desno, vzdolž Kamniškobistriške ravni, je
Tunjiško gričevje.

2.2.1. Kamniško-Savinjske Alpe - jedro Nature 2000
Kamniško-Savinjske Alpe so gorska veriga na severu Slovenije, ki leži med Zahodnimi in
Vzhodnimi Karavankami in predstavlja skrajni jugozahodni del alpskega sveta. So sestavni
del južnih apnenčastih Alp. Na ozemlju občine Kamnik ležijo na skrajnem severu. Gorsko
območje po sredini ločuje ozka dolina Kamniške Bistrice po kateri teče istoimenska reka.
Desni rečni breg se nadaljuje v gorovje s slemeni, vrhovi in kraškimi podi, levo stran
zgornjega dela porečja pa sestavljata visoki planoti s kraškimi jamami in brezni (Velika
planina in Menina planina). Na skrajnem severnem delu občine prevladujejo nadmorske
višine med 600 in 2000 metrov, velika je vertikalna razčlenjenost reliefa ter nakloni pobočij.
Ledeniška dolina reke Kamniške Bistrice se konča s čelno moreno pri Stahovici. (Brečko
Grubar, 2007) Pestra geološka zgradba (apnenec in dolomit) in izoblikovanost površja, ki je
posledica delovanja ledenikov, tekočih voda in kraške korozije, nudita ugodne pogoje za
življenje več ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam ter habitatnim tipom.
(Naravovarstveni atlas, 2009)
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V povezavi z Naturo 2000 so v širšem pogledu vsa štiri območja Natura 2000 v občini
Kamnik del Kamniško-Savinjskih Alp. To območje sodi v alpsko biogeografsko regijo kot
eno izmed biotsko najbolj pestrih območij Evrope, a hkrati tudi velja za najbolj ranljiv
ekosistem. »Za alpski ekološki tip, ki je v občini Kamnik prevladujoč, je značilen pretežno
kraški relief, skromna rodovitnost prsti, ranljivost povirnega vodovja (razni infrastrukturni
objekti, smučišča in druga turistična infrastruktura), plazišča in erozijski procesi.« (Plut,
1998)
Območje Kamniško-Savinjskih Alp sodi med najbolj gozdnate pokrajine v Sloveniji, saj
gozdovi poraščajo skoraj dve tretjini površja. Zaradi velike pokrajinske pestrosti je gozdna
sestava zelo raznolika. Gozdna meja v Kamniško-Savinjskih Alpah je med 1500 in 1700
metrov nadmorske višine. Nad zgornjo gozdno mejo raste le ruševje in posamezni macesni, ki
v višjih legah prehaja v visokogorske travnike in skalovje. (Kunaver, 2003) Zaradi velike
gozdnatosti je raba prostora vezana predvsem na gospodarjenje z gozdovi, ki ni vselej
prilagojeno ohranjanju ugodnega življenjskega prostora rastlinskih in živalskih vrst. Krčenje
gozdov in oblikovanje kulturne pokrajine v preteklosti sta posledica temeljnih človekovih
dejavnosti na tem območju: gozdarstvo, živinoreja, turizem in posebnost tega območja,
planšarstvo. »Planšarstvo oz. planinsko pašništvo je posebna oblika pašne živinoreje, za
katero je značilen vsakoletni odhod živine z območij trajne naselitve človeka na območja
sezonske naselitve ob zgornji gozdni meji, kjer na tamkajšnjih planinah v topli polovici leta
pasejo domače živali. S tem se zagotovi večja količina krme in tako omogoči reja večjega
števila živali. Alpe veljajo za klasično območje planinskega pašništva.« (Regijski park
Kamniško-Savinjske Alpe, 2009)
V kamninski zgradbi prevladujejo karbonatne kamnine triasne starosti, apnenec in dolomit.
Na planotastih delih Kamniško-Savinjskih Alp so pogosti različni kraški pojavi, zlasti brezna.
Višji deli območja so praviloma brez površinskih voda, na njihovih vznožjih pa so pogosti
izviri. Tukaj se prepletajo značilnosti celinskega in gorskega podnebja. Kateri tip podnebja
prevladuje, je odvisno predvsem od nadmorske višine. Za bolj gorat osrednji del območja je
značilno visoko število snežnih dni, ki se lahko nad 1500 metri nadmorske višine vzpne na
skoraj pol leta, v najvišjih predelih Grintovcev pa na tri četrt leta. (Geografski atlas Slovenije,
1998)
Celotno območje je zelo razčlenjeno in zato tudi redko poseljeno. Posamezne kmetije in
zaselki se nahajajo le v severnem delu, ki se nadaljuje v Vzhodne Karavanke. Najvišje
kmetije ležijo med 1200 in 1300 metri nadmorske višine. Pod vrhom Raduhe se znotraj
območja na 1327 m nadmorske višine nahaja kmetija Bukovnik, najvišja kmetija v Sloveniji.
Višje ležijo le gozdarske in lovske koče, planinske koče, bivaki ter nekateri drugi turistični
objekti. (Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe, 2009)
Na območju širšega prostora Kamniško-Savinjskih Alp so trije krajinski parki: planota Golte,
Logarska dolina in Robanov kot, v ustanavljanju pa je tudi regijski park Kamniško-Savinjske
Alpe, ki nastaja v sodelovanju občin Jezersko, Preddvor, Kamnik, Luče in Solčava. (Regijski
park Kamniško-Savinjske Alpe, 2009) Kamniško-Savinjske Alpe predstavljajo pomembno
turistično, rekreacijsko in gorniško območje. Za občine na območju Kamniško-Savinjskih Alp
je to območje pomemben vir in priložnost za sonaravni razvoj v prihodnje, s prepletanjem
ohranjanja narave in naravnih virov ter pospeševanjem dejavnosti, ki bodo pripomogle k
lokalnemu razvoju. Eden izmed pomembnih ukrepov za doseganje teh ciljev je tudi
vzpostavitev območij Natura 2000 na širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp.
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3. ANALIZA IZBRANIH KAZALNIKOV SONARAVNEGA RAZVOJA OBČINE
KAMNIK

3.1. VAROVANJE NARAVE KOT TEMELJNI UKREP OHRANJANJA BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI
Preko kazalnika površine varovanih območij narave in njihovega deleža v skupni površini
določenega območja je posredno mogoče razbrati odnos prebivalcev do varstva narave. Večja
površina varovanih območij narave kaže večjo zavest prebivalcev za ohranjanje narave. Cilj
vzpostavitve varovanih območij narave je ohranitev naravnega okolja in ekološkega
ravnotežja v pokrajini. Naravovarstveno vrednotenje občine Kamnik dokazujejo že obstoječi
varstveni statusi: število naravnih vrednot in površina varovanih območij narave.
3.1.1. Naravne vrednote
Z Zakonom o ohranjanju narave (2004) so se območja naravne dediščine v slovenskem
prostoru preoblikovala v naravne vrednote. »Naravne vrednote predstavljajo redek, dragocen
ali znamenit naravni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali njegov del,
ekosistem, pokrajino ali oblikovano naravo, npr. geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova
nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi
geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera,
barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni
osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, pokrajina in oblikovana narava.« (Agencija
RS za okolje – Varstvo naravnih vrednot, 2009) Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih
vrednot (Uradni list RS, 111/04 in 70/06) v Sloveniji določa 14.901 naravnih vrednot
državnega ali lokalnega pomena. 6.519 je naravnih vrednot in 8.382 podzemnih jam. (Kazalci
okolja – Naravne vrednote, 2008)
V občini Kamnik je 141 naravnih vrednot, od tega jih ima 48 državni pomen, 93 pa lokalnega.
Večina se nahaja na območju visokogorskih Kamniško-Savinjskih Alp in so zavarovane tudi
v okviru Nature 2000. Med njimi po zvrsteh prevladujejo geomorfološke naravne vrednote
(naravna okna, naravni mostovi, ledeniški balvani in morene, soteske in doline hudourniški
potokov, kraške planote, jame itd.), hidrološke (slapovi, hudourniki, korita, izviri itd.),
drevesne, botanične, ekosistemske (do leta 2005 so imele status gozdnih naravnih rezervatov),
geološke (fosili, kalcit, apnenec, najdišče ostankov mamutovega okostja itd.) in Volčji potok
(park in arboretum) kot redka oblikovana naravna vrednota. (Naravovarstveni atlas-ZRSVN,
2009)
Med najpomembnejšimi naravnimi vrednotami občine Kamnik v slovenskem merilu so:
- Velika planina (gorska kraška planota),
- Menina planina (kraška planota; po površini spada med deset največjih naravnih
vrednot v Sloveniji; širše območje je v celoti zavarovano tudi kot območje Natura
2000),
- kraški izviri in reka Kamniška Bistrica v zgornjem toku s pritoki,
- Veliki in Mali Predaselj (korita Kamniške Bistrice in naravni most),
- Lepi Kamen (ledeniški balvan v Kamniški Bistrici),
- slap Orglice,
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- Stahovica (kamnolom kalcita in apnenca),
- arboretum Volčji potok,
- Tunjiško gričevje (nahajališče fosilov),
- potok Nevljica,
- paleolitsko najdišče ostankov mamutovega okostja v Nevljah idr.
(Naravovarstveni atlas-ZRSVN, 2009)
Ena izmed sedmih prioritet Lokalnega programa varstva okolja v občini Kamnik za leto 2004
je aktivno varovanje naravnih vrednot. Cilj varovanja naravnih vrednot je ohranitev prvotnih
lastnosti, ki so naravno vrednoto naredili edinstveno, in zagotovitev njihove rabe na način, ki
ne ogroža njihovega obstoja. Posegi in dejavnosti na naravnih vrednotah se lahko izvajajo le,
če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti. Vsi posegi se morajo opraviti na sonaraven
način, ki naravne vrednote ne bo uničil ali spremenil njene edinstvene lastnosti. (Kazalci
okolja – Naravne vrednote, 2008)
Naravno okolje v občini Kamnik je dobro ohranjeno v precejšnjem delu občine, vendar so
naravne vrednote pretežno le evidentirane, ne pa tudi formalno zavarovane in upravljane.
Določeno stopnjo varovanja naravnih vrednot, ki se nahajajo na območju KamniškoSavinjskih Alp, zagotavlja tudi Natura 2000. Nekatere naravne vrednote v občini Kamnik so
pomembne tudi v slovenskem in evropskem merilu, posamezna območja (npr. Velika planina)
pa so pomembno povezana tudi z ljudskim izročilom, kulturno dediščino in ohranjanjem
pokrajine s tradicionalno rabo. (Lokalni program varstva okolja…, 2004)
3.1.2. Varovana območja
Varovana območja narave opredeljuje Svetovna zveza za ohranjanje narave (IUCN) kot del
kopnega ali morja, posebej namenjenega varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti ter
naravnega in z njim povezanega kulturnega bogastva. Povezujejo naravne in družbene
vrednote prostora: okoljske, ekonomske, kulturne in družbene, zato so izjemnega pomena za
sonaravni razvoj. Ogroženost ali vzdrževanje ohranjenosti izjemnih in tipičnih značilnosti
območja so povod za zavarovanje. Vzpostavitev varovanih območij je temeljni ukrep
varovanja narave. Upravljanje le teh je zakonsko ali kako drugače učinkovito določeno.
(Kazalci okolja – Varovana območja narave, 2008)
Varovana območja v Sloveniji opredeljuje Zakon o ohranjanju narave ( Uradni list RS št.
96/04) in vključujejo:
- zavarovana območja,
- varstvena območja - območja Natura 2000 in
- območja, ki po Direktivi o pticah izpolnjujejo pogoje za območja Natura 2000 (SPA
dodatki).
V letu 2008 so varovana območja skupaj predstavljala 39,8 % ozemlja Slovenije. Območja
posebne vrednosti za Slovenijo so se do leta 2004 varovala le v okviru zavarovanih območij,
od leta 2004, z vstopom v Evropsko unijo, pa se narava v Sloveniji varuje tudi z Naturo 2000,
ki v okviru ekološko pomembnih območij predstavljajo večino varovanih območij v Sloveniji.
Oboja so določena z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti. (Kazalci okolja – Varovana
območja narave, 2008)
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Zavarovana območja so eden izmed glavnih ukrepov države za ohranjanje naravnih vrednot in
biotske raznovrstnosti. Zakon o ohranjanju narave opredeljuje širša (narodni park, regijski
park, krajinski park) in ožja zavarovana območja (strogi naravni rezervat, naravni rezervat in
naravni spomenik). Na teh območjih veljajo strogo predpisani varstveni režimi. Zavarovanje
naravnih virov v najstrožjem smislu pomeni, da z omejevanjem ali celo prepovedjo rabe
določene naravne vire, ki bi jih sedanja generacija ob nadaljnji nenadzorovani rabi izrabila,
ohranimo za prihodnje generacije. Na ta način se spodbuja rabo drugih virov. Pomemben
delež predstavlja Triglavski narodni park, v zadnjih letih pa se je zavarovana površina
povečala predvsem zaradi razglasitve dveh večjih parkov (Notranjski regijski park in
Krajinski park Goričko). (Kazalci okolja - Zavarovana območja, 2008) Trenutni delež
zavarovanih območij Slovenijo uvršča na eno zadnjih mest v primerjavi z ostalimi državami
Evropske unije. (Lampič, Mrak, 2008)

Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: delež varovanih in nevarovanih območij
v občini Kamnik (institucionalni kazalnik biotske raznovrstnosti)

Ohranjena naravna območja v občini Kamnik do leta 2004 niso bila posebej določena kot
naravovarstveno pomembnejša. Določitev območij Natura 2000 je potrdila veliko
naravovarstveno vrednost skoraj tretjine ozemlja občine Kamnik.

Grafikon 3: Razmerje med varovanimi in nevarovanimi območji v občini Kamnik (prvi graf)
in v Sloveniji (drugi graf) v letu 2008
0%

26,10%

73,90%
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60,18%
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Vir: Skoberne, 2007; Atlas okolja-ARSO, 2009; Kazalci okolja – Varovana območja narave,
2008
Skupna površina varovanih območij z Naturo 2000 (območja SCI, SPA in SPA dodatki) v
občini Kamnik predstavlja 26,1 % površine občine (6.926 ha), kar je manj od slovenskega
povprečja (35,5 %, skupaj s SPA dodatki 37,2 %). Površina nevarovanega območja v občini
Kamnik zavzema 73,9 % površine občine (19.638 ha), v Sloveniji 60,2 %. V Sloveniji je
12,63 % ozemlja (stanje februarja 2009) varovanega tudi kot zavarovano območje, v občini
Kamnik pa zavarovanih območij trenutno še ni, vendar je v ustanavljanju regijski park
Kamniško-Savinjske Alpe. Navedeni podatki kažejo, da je naravovarstveno vrednotenje
narave v občini Kamnik trenutno slabše kot v Sloveniji. Stanje na področju varovanja narave
se bo izboljšalo z ustanovitvijo načrtovanega regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Z
ustanovitvijo dveh načrtovanih zavarovanih območij, omenjenega regijskega parka in
krajinskega parka Ljubljansko barje, se bo tudi površina zavarovanih območij v Sloveniji
povečala na 14 % in se tako približala cilju Resolucije o Nacionalnem programu varstva
okolja za obdobje 2005-2012 (povečanje deleža zavarovanih območij za 5 %). (Kazalci okolja
– Zavarovana območja, 2008) Cilj Nacionalnega programa varstva okolja iz leta 2006 je, da
se bo delež zavarovanih območij do leta 2014 povečal na 20 %. (Lampič, Mrak, 2008)

3.1.2.1. Načrtovano zavarovano območje - regijski park Kamniško-Savinjske Alpe
»Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in pokrajine. Znotraj parka
se nahajajo večja območja izjemno ohranjene narave in naravnih vrednot, ki se prepletajo z
deli narave, kje je človekov vpliv večji, vendar uravnotežen z naravo. Znotraj regijskega
parka morata biti določeni najmanj dve varstveni območji (ožje, širše).« (Agencija RS za
okolje, 2009)
V preteklosti se je območje Kamniško-Savinjskih Alp dojemalo kot posamezen del kamniške,
savinjske, solčavske, jezerske, tržiške in preddvorske strani. V očeh domačinov je takšna
delitev močno zaznamovana še danes. Določitev območij Nature 2000 je pripomogla k
povezovanju in dojemanju Kamniško-Savinjskih Alp kot celote, kar je ključnega pomena za
nadaljnji sonaravni razvoj širšega območja.
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Območje predvidenega regijskega parka leži na meji med Savinjsko in Gorenjsko regijo in
obsega območje petih občin: Solčava, Luče, Kamnik, Jezersko in Preddvor. Te so leta 2003
oživile idejo, nastalo že v obdobju med svetovnima vojnama, o ustanovitvi regijskega parka
na tem območju. Leta 2005 se je k sodelovanju odzvala tudi država. Dokončna ustanovitev
zavarovanega območja v občini Kamnik je predvidena konec leta 2009. Regijski park naj bi v
začetni fazi obsegal 24.900 ha. K projektu naj bi se priključilo tudi sosednje avstrijsko
zavarovano območje Belska Kočna.

Preglednica 4: Okvirni obseg regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe po občinah
Občina
Površina
občine Predlog za zavarovanje Delež celotne površine
(km²)
(km²)
(%)
Kamnik 266
81
30,4 %
Jezersko 69
11
15,9 %
Luče
109
49
44,9 %
Preddvor 87
50
57,5 %
Solčava 103
58
56,3 %
Skupaj
634
249
39,2 %
Vir: Prihodnost Kamniško-Savinjskih Alp, 2004

Po predlogu za zavarovanje ima občina Kamnik med vsemi vključenimi občinami največji
delež ozemlja znotraj zavarovanega območja (81 km², kar predstavlja 32,5 % celotnega
območja regijskega parka). S statusom regijskega parka naj bi tako bilo zavarovane 30,4 %
površine občine. Na območju občine Kamnik je posebna pozornost namenjena območju
Velike planine in dolini Kamniške Bistrice.
Predlagano območje Kamniško-Savinjskih Alp je zaradi pestrega alpskega reliefa, prepletanja
visokogorja z alpskimi dolinami, izjemne poselitvene strukture v obliki celkov in ohranjene
značilne alpske kulturne pokrajine, ovrednoteno kot posebno kvalitetna pokrajina. Za
doseganje sonaravnega razvoja območja je pomembno dojemanje Kamniško-Savinjskih Alp
kot celote in ne kot posameznega dela na kamniški, savinjski, solčavski, jezerski, tržiški in
preddvorski strani.
Namen ustanovitve regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe je zaščita naravne in kulturne
dediščine in sonaravni razvoj okolju neškodljivih dejavnosti, od katerih bodo imeli koristi
domačini in lokalne skupnosti. Zavarovano območje narave bo privlačilo obiskovalce,
prebivalci tega območja pa bodo s tem dobili nove razvojne priložnosti (razvoj turizma, nove
možnosti financiranja za sonaravni razvoj zavarovanih območij, ki ga zagotavlja Evropska
unija). Cilji so ohranitev ugodnega stanja redkih in ogroženih vrst in ekosistemov ter
zagotavljanje nadaljnjega sonaravnega razvoja območja s povezovanjem in usmerjanjem
različnih dejavnosti oziroma aktivnim upravljanjem z območjem. (Projekt ustanavljanja
regijskega parka…, 2009)
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Slika 11: Območja Natura 2000 in meja načrtovanega regijskega parka Kamniško-Savinjske
Alpe

Za celotno območje Kamniško-Savinjskih Alp je značilno tradicionalno sonaravno
gospodarjenja lastnikov in upravljavcev. Prebivalci tega območja so tesno povezani z naravo
in so že daleč v preteklosti prišli do odločilnega spoznanja in zavedanja neizogibne
soodvisnosti človeka in narave. Ustanavljanje zavarovanih območij je med
najpomembnejšimi (in najstarejšimi) mehanizmi ohranjanja biotske raznovrstnosti. Posamezni
deli območja v občini Kamnik so že zavarovani kot vodovarstveno območje ali varovalni
gozdovi (s spremembami gozdno - gojitvenih načrtov so bili v letu 2005 ukinjeni vsi
dotedanji gozdni rezervati, ki so dobili status varovalnih gozdov). Večina obstoječih režimov,
ki veljajo pri gospodarjenju na območju Kamniško-Savinjskih Alp, so tako že skladni z ukrepi
Nature 2000 in režimi v predvidenem zavarovanem območju regijskega parka.
Kamniško-Savinjski regijski park je predviden za širše območje, znotraj katerega je tudi
območje Natura 2000. Zavarovanje z ustanovitvijo zavarovanega območja vključuje pripravo
in sprejetje akta o zavarovanju, ki velja kot varstveni ukrep za območje Natura 2000, načrt
upravljanja zavarovanega območja pa je ukrep za doseganje varstvenega cilja Nature 2000 z
določitvijo režimov ter z zagotovitvijo upravljavca, ki na zavarovanem območju lahko izvaja
ukrepe in investicije. (Operativni program, 2007)

43

Območje Kamniško-Savinjskih Alp je naravno najbolj ohranjeno območje v občini in tudi eno
izmed najbolj ohranjenih naravnih območij na ravni države in Evropske unije. Znano je tudi
po nekaterih endemnih vrstah. Vzpostavitev zavarovanega območja je rešitev za ohranjanje
obstoječega stanja ohranjenosti in nadaljnje usmerjanje tradicionalnega razvoja, predstavlja pa
tudi eno od razvojnih možnosti, ki lahko izboljša razmere za delo in življenje lokalnega
prebivalstva. Bodoči regijski park bo tako center združevanja sredstev za vzpostavitev
celotnega sistema zavarovanega območja, ki bo omogočal normalno delo in življenje
domačinov ob upoštevanju ohranjanja biotske raznovrstnosti. Pripomogel bo k zmanjšanju
javnih in zasebnih stroškov za zagotavljanje sonaravnega razvoja, večji pripadnosti skupnosti,
večji povezanosti ljudi z naravo in ljudi med seboj.
V zadnjih letih zaradi sodobnega načina življenja narašča potreba prebivalcev po rekreaciji, s
tem pa se povečuje obisk naravnega okolja. Ob neurejeni infrastrukturi in režimih upravljanja
te dejavnosti predstavljajo precejšen pritisk na območja ohranjene narave. Ponekod prihaja do
konfliktov med obiskovalci in lastniki zemljišč ter onesnaževanja, zato je smiselna
čimprejšnja ustanovitev zavarovanega območja - regijskega parka in hkratna ureditev
njegovega upravljanja. Za uspešnost delovanja regijskega parka je potrebno sodelovati z
občinami znotraj meja predvidenega zavarovanega območja ter z ostalimi mejnimi občinami.
Poleg naravnih vrednot je v občini še precej zanimivosti, privlačnih za obisk, izlete in
rekreacijo. Tudi v teh območjih bi bilo potrebno primerno urediti območja za obiskovalce, kar
bi prispevalo k ohranjanju naravnega okolja in izboljšanju bivalnih pogojev občanov (večje
možnosti za rekreacijo).
Vzpostavitev zavarovanega območja bo pripomogla k večjemu nadzoru območja in k
povečanju zavesti pri ljudeh o pomenu ohranjene narave, saj bo le tako zaželeni cilj,
sonaravni razvoj občine, lažje dosegljiv.
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3.2. GOZDOVI KOT POGLAVITNA OBLIKA RABE PROSTORA V OBČINI
KAMNIK IN NA OBMOČJIH NATURA 2000
Gozdovi so v smislu vpliva na biotsko raznovrstnost poglavitna oblika rabe prostora tako v
občini Kamnik kot v Sloveniji. Njihova pomembnost se kaže v obsežnosti površine ozemlja,
ki ga gozdovi pokrivajo in v ključni vlogi pri ohranjanju naravnih habitatov, združb, vrst in
njihove genske pestrosti, in sonaravni rabi. (Strategija ohranjanja biotske…., 2001) Slovenski
gozdovi so od nekdaj opravljali pomembno varovalno funkcijo in so življenjski prostor
nadpovprečno močne populacije evropsko ogroženih vrst, kar v primerjavi z ostalimi
evropskimi gozdovi potrjuje bolj ohranjeno in bolj pestro naravno sestavo gozdov. Vzrok je
goratost Slovenije, težka prehodnost kraškega območja in posledično velik delež težko
dostopnih gozdov, kjer so človekove dejavnosti manj intenzivne. (Zavod za gozdove…, 2009)
Pomembno vlogo k ohranjenosti gozdov je prispevalo že v preteklosti načrtno in skrbno
gospodarjenje z gozdovi. Pri gospodarjenju z gozdom je potrebno varovati in ohranjati redke
in ogrožene živalske ter rastlinske vrste. Osnovni cilj je izboljšanje stanja na področju
ohranjenosti gozdov in doseganje ugodnega stanja ohranjenosti gozdnih vrst in habitatnih
tipov. Splošni okvir za načrtovanje in izvajanje ukrepov za zagotavljanje ugodnega stanja
gozdnih habitatnih tipov in vrst vezanih na gozdne ekosisteme urejajo zakoni s področja
gozdarstva. Gospodarjenje z gozdovi mora temeljiti na veljavnih načrtih za gospodarjenje z
gozdovi, ki morajo biti usklajeni z drugimi načrti in smernicami zlasti s področja urejanja
prostora in varstva narave. (Zavod za gozdove…, 2009) Cilj Zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93) je »zagotovitev sonaravnega ter večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, v
skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajno in optimalno delovanje gozdov kot
ekosistema ter uresničevanje njihovih funkcij.«
Zakoni s področja gozdarstva veljajo tudi na območjih Natura 2000, kjer omogočajo izvajanje
ukrepov za doseganje varstvenih ciljev gozdnih vrst in habitatnih tipov. Ohranjenost gozdov
je primarni cilj Nature 2000. Ta bo dosežen le s sonaravno rabo gozdov, ki bo zagotavlja
njihovo varovanje in ohranja redke habitatne tipe in ogrožene vrste organizmov, ki jih je treba
posebej varovati. Sonaravno gospodarjenje z gozdovi pomeni:
• zagotavljanje ohranjanja ugodnega stanja gozdov oziroma gozdnih habitatnih tipov in
njihovo povečevanje, s posebnim poudarkom na evropsko pomembnih habitatnih
tipih,
• ohranjanje, vzdrževanje in primerno povečanje biotske pestrosti v gozdnih
ekosistemih (načrtovanje in gospodarjenje z gozdom mora biti usmerjeno k
sočasnemu vzdrževanju, ohranjanju in pospeševanju biotske pestrosti na
ekosistemski, vrstni in genetski ter, kjer je to mogoče, tudi na pokrajinski ravni),
• ohranjanje in vzpodbujanje vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, a v
okviru sonaravne rabe, ki ne presega zmožnosti gozdov in ne poslabšuje njihove
kakovosti in splošnega stanja,
• vzdrževanje in primerna krepitev varovalne funkcije (predvsem pred talno erozijo in
različnimi vplivi vode, kot so poplave in plazovi),
• upoštevanje večnamenske vloge gozdov in njihov splošno družbeni pomen,
priznavanje ustrezne vloge gozdarstva s strani drugih sektorjev (varstvo okolja in
narave, urejanje prostora ter razvoj podeželja), krepitev splošne družbene in politične
zavesti o nacionalnem pomenu gozdov (stabilno zagotavljanje potrebnih proračunskih
sredstev za gozdarstvo).
(Kriteriji in kazalniki za presojo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi…, 2009)
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Prisotnost Nature 2000 na področju gospodarjenja z gozdovi ne povzroča večjih sprememb,
saj je varstvo narave že tradicionalno vgrajeno v gospodarjenje z gozdovi. Dokaz za uspeh
načrtnega sonaravnega gospodarjenja z gozdovi je 70 % slovenskih gozdov v območjih
Natura 2000. (Kazalci okolja – Natura 2000, 2008) Natura 2000 ne uvaja dodatnih ukrepov,
omejitev in/ali celo opuščanja gospodarjenja z gozdovi, kar pa ne pomeni, da taki ukrepi niso
možni ali v posameznih območjih celo nujni. Za večje posege, kot so gradnja gozdnih
prometnic ter krčitve gozda, je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove. (Agencija RS
za okolje, 2009)
Gozdovi, ki so opredeljeni kot gozdovi s posebnim namenom (gozdni rezervati) in vsi
gozdovi, ki se nahajajo na območjih Natura 2000, so zaradi pomembnosti funkcij, ki jih
opravljajo, deležni posebne pozornosti. Razvoj gozdov na teh območjih je iz raziskovalnih in
poučnih namenov prepuščen naravnim dejavnikom. Vsi posegi in razvoj drugih dejavnosti so
prepovedani oziroma so načrtovani ukrepi posebej preučeni in upoštevajo tudi širše interese
ohranjanja narave. Pri načrtovanju in gospodarjenju z gozdovi je potrebno ohranjati ekološko
pomembne, tipične, redke in občutljive gozdne biotope, habitatne tipe in vrste, zlasti v okviru
omrežja posebnih ohranitvenih območij (območja Natura 2000 in ekološko pomembna
območja – EPO). (Zavod za gozdove…, 2009)

3.2.1. Sonaravno gospodarjenje z gozdovi v občini Kamnik
Gozd predstavlja temeljni element pokrajine tudi v občini Kamnik, saj pokriva skoraj 70 %
njene površine. Gozdnatost občine Kamnik je nadpovprečna v primerjavi z gozdnatostjo
Slovenije, saj gozdovi v Sloveniji pokrivajo 58,4 % ozemlja. Hkrati to pomeni, da je velik
delež zemljišč neprimeren za kmetovanje. V občini Kamnik so gozdovi dobro ohranjeni,
predvsem kot posledica težke dostopnosti višje ležečih območij. Ostanki prvotnih naravnih
listnatih in mešanih gozdov so zelo redki. Danes večji del predstavljajo listnati gozdovi,
vendar jih vse bolj izpodrivajo iglasti sestoji. Naravno prevladujoče drevesne vrste so bukev,
jelka in smreka. (Zavod za gozdove…, 2007)
Stanje gozdov v občini Kamnik:
• sorazmerno dobro ohranjeni gozdovi v primerjavi s Slovenijo in večino gozdov v Evropi,
• nadpovprečna gozdnatost občine Kamnik (70 %) v primerjavi s Slovenijo (58,4 %),
• pestrost gozdnih združb in habitatnih tipov, ki so posledica različnih rastiščnih pogojev in
podnebnih razmer,
• velike sklenjene površine gozdov, visok delež odmrle lesne biomase ter otoki gozdov na
kmetijskih in suburbanih območjih prispevajo k ohranjanju visoke biotske raznovrstnosti.
(Strategija razvoja kmetijstva…, 2004)
Slabosti na področju gozdarstva v občini Kamnik:
• neugodna posestna struktura (majhne in razdrobljene gozdne posesti),
• večina gozdov v zasebni lasti,
• prostorsko nepoznavanje lastnikov o mejah njihove gozdne posesti,
• veliki pritiski širitve urbanega okolja na gozdove v bližini večjih naselij, kljub njihovi
pozitivni vlogi,
• pomanjkanje infrastrukture v gozdovih (gozdne ceste, vlake),
• majhna ekonomska učinkovitost gospodarstev (majhen in nestalen dohodek),
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•

vrsta omejitev, ki jih prinaša varovanje gozdov (poudarjenost splošno koristnih funkcij
gozdov) odvrača lastnike k aktivnejšemu gospodarjenju z gozdovi,
• nezainteresiranost lastnikov gozdnih zemljišč za delo v gozdu,
• neorganiziranost društev ali združenj lastnikov gozdov,
• spreminjanje starostne strukture lastnikov, ki se aktivno ukvarjajo z gozdom,
• velik delež lastnikov ni primerno izobraženih, usposobljenih in ustrezno opremljenih za
delo v gozdu (nesreče pri delu).
(Strategija razvoja kmetijstva…, 2004; Izhodišča za pripravo novih prostorskih aktov…,
2007; Razvojna strategija LAS…, 2008)
V letu 2007 je bila površina krčenja gozdov v občini Kamnik 1,5 ha, v Sloveniji 163 ha.
(Zavod za gozdove…, 2007) Krčenje gozdov danes ne predstavlja izstopajočega problema,
bilo pa je značilno predvsem v preteklosti, zlasti za namene širjenja poselitve, izgradnje
potrebne infrastrukture, pašništva in pridobivanja novih rodovitnih kmetijskih zemljišč (nizka
produktivnost zemljišč zaradi neugodnih naravnih razmer).
Funkcije gozdov v občini Kamnik:
• ekološka funkcija (varovalna, biotopska, klimatska, hidrološka) je najpomembnejša.
Ekološka funkcija prve stopnje je na območju gorskega in podgorskega pasu in obsega
kar 70 % gozdov. Najpomembnejša je na območju gozdnogospodarske enote
Kamniška Bistrica, kjer prevladujejo varovalni gozdovi;
• socialna funkcija (varovalna funkcija v bližini naselij in cest, turistična, rekreacijska,
poučna, obrambna, estetska, raziskovalna,…) je pomembna predvsem v okolici mesta
Kamnik, vzdolž doline Kamniške Bistrice, na Veliki planini in na območjih planinskih
pešpoti;
• proizvodna funkcija je pomembna v Tuhinjski dolini (gozdnogospodarska enota
Tuhinj-Motnik). Prevladuje lesnoproizvodna funkcija, ki je imela večjo vlogo v
preteklosti, danes pa se zaradi povečevanja površin varovanih območij delež
gospodarskih gozdov zmanjšuje.
(Izhodišča za pripravo novih prostorskih aktov…, 2007)
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Slika 12: Prikaz gozdnih funkcij v občini Kamnik

Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: delež gozda v skupni površini občine
Kamnik (ekosistemski kazalnik biotske raznovrstnosti) in delež gozdnih rezervatov in
varovalnih gozdov v skupni površini gozda v občini Kamnik (institucionalni kazalnik
biotske raznovrstnosti)

Gozdovi so v smislu vpliva na biotsko raznovrstnost poglavitna oblika rabe prostora, tako v
Sloveniji kot v občini Kamnik. Stanje gozdov, predvsem površina gozda, gozdnih rezervatov
in varovalnih gozdov, posredno pokaže pestrost biotske raznovrstnosti in stanje ohranjenosti
narave določenega območja. Pomembnost gozdov kaže obsežna površina ozemlja, ki ga
gozdovi pokrivajo in njihova ključna vloga pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in sonaravni
rabi.
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Preglednica 5: Površina in delež gozdov v občini Kamnik in primerjava s Slovenijo
Občina Kamnik
Delež skupne površine
občine

Površina
(ha)
Površina
gozda

18.563
Delež
skupne
površine
občine

Površina
gozdnih
rezervatov
Površina
varovalnih
gozdov
Površina
večnamenskih
gozdov

Površina
(ha)

69,90%
Delež
skupne
površine
gozda

Slovenija
Delež skupne površine
države

1.183.252
Delež
skupne
površine
države

58,4%
Delež
skupne
površine
gozda

0

0

0

9.626

0,5%

0,8%

3.404

12,8%

18,3%

100.112

4,9%

8,5%

15.159

57,1%

81,7%

1.073.514

53%

90,7%

Vir: Zavod za gozdove…, 2007
Površina gozdov v občini Kamnik je leta 2007 obsegala 18.563 ha, kar je približno 70 %
skupne površine občine. Prevladujejo večnamenski gozdovi. Gozdovi v Sloveniji pokrivajo
58,4 % ozemlja države, od tega je 9.626 ha gozdov varovanih kot gozdni rezervat (0,5 %
površine države). V občini Kamnik gozdnih rezervatov ni. S spremembami gozdno-gojitvenih
načrtov so bili v letu 2005 na območju gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica ukinjeni
vsi gozdni rezervati, ki so bili do tedaj določeni na območju občine Kamnik. Njihov status se
je spremenil v varovalne gozdove. (Zavod za gozdove…, 2007)

Preglednica 6: Območja gozdnih rezervatov v občini Kamnik in njihova površina pred
ukinitvijo leta 2005
Gozdni rezervat
Površina
Bela – Dol – Sedelščak 1 506 ha
Bela – Dol – Sedelščak 2 96 ha
Bela – Dol – Sedelščak 3 128 ha
Ravni hrib
122 ha
Kalce
176 ha
Vir: Naravovarstveni atlas- ZRSVN, 2009

S spremembo varstvenega režima so območja nekdanjih gozdnih rezervatov varovana pod
bistveno nižjo stopnjo varovanja, saj se v varovalnih gozdovih za razliko od gozdnih
rezervatov lahko izvaja sečnja in delajo gozdne vlake. Gre za več kot 1000 hektarov gozdnih
zemljišč, kar predstavlja 5,5 % vseh gozdov v občini Kamnik oziroma 3,8 % celotne površine
občine Kamnik. Vsi ti gozdovi, ki so nekdaj imeli status gozdnih naravnih rezervatov v
slovenskem merilu, so določeni tudi kot ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena.
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Površina varovalnih gozdov v občini Kamnik je 3.404 ha, kar predstavlja 12,8 % površine
celotne občine. V Sloveniji je 100.112 ha varovalnih gozdov, to je približno 5 % celotnega
ozemlja države. Varovalni gozdovi so gozdovi z izrazito varovalno vlogo, kateri je povsem
podrejen način gospodarjenja. Razvoj drugih dejavnosti je prepovedan oziroma dovoljen pod
posebnimi pogoji. Gospodarjenje je zaradi ekstremnih ekoloških razmer omejeno na izvajanje
ukrepov za krepitev njihove varovalne vloge. (Zavod za gozdove…, 2007)
Analiza izbranih kazalnikov kaže ugodno stanje gozdov v občini Kamnik v primerjavi s
Slovenijo: večji je delež gozdov, prav tako delež varovalnih gozdov (večja površina
varovanega gozda posledično pomeni bolj pestro biotsko raznovrstnost in dobro ohranjenost
narave). Negativno dejstvo je sprememba varstvenega režima na nižjo stopnjo varovanja na
petih gozdnih območjih v Kamniški Bistrici, ki se je spremenil iz gozdnih rezervatov v
varovalne gozdove. Večina gozdov s posebno varovalno funkcijo je v občini Kamnik na
območju Kamniško-Savinjskih Alp, ki so jedro Nature 2000 v občini Kamnik in sodijo med
najbolj gozdnate pokrajine Slovenije.
Prednosti varovanja gozdov z Naturo 2000 v občini Kamnik:
• ohranjenost gozdov, ki je primarni cilj Nature 2000, omogoča razvoj turizma in rekreacije
v širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp, saj je privlačnost obsežnih območij
ohranjenih gozdov ena glavnih prednosti pred drugimi območji v Sloveniji in v Evropi,
• za lastnike gozdov je lahko prednost v povečanju prejemkov subvencij, saj Natura 2000
poudarja funkcije gozdov.
Zaradi prevladujoče prisotnosti gozdnih ekosistemov na območjih Natura 2000 in njihove
ogroženosti v evropskem in svetovnem merilu ima občina Kamnik veliko odgovornost za
nadaljnje ohranjanje ugodnega stanja njihove biotske raznovrstnosti. Nadpovprečen delež
gozdov ter ohranjenost in pestrost gozdov v občini Kamnik kaže, da je gospodarjenje z
gozdovi sonaravno in večnamensko. Dobra ohranjenosti gozdov je predvsem posledica težke
dostopnosti gozdnih zemljišč, saj je večina gozdnatih območij pretežno hribovitih. Stopnja
ohranjenosti gozdov je delno odvisna tudi od rodovitnosti rastišč, zgodovine gozdov in
interesa lastnikov za gospodarjenje z gozdovi.
Ohranjanje ugodnega stanja gozdnih ekosistemov se zagotavlja le z doslednim upoštevanjem
ukrepov za usmerjane gozdarstva. Z gozdovi v občini Kamnik je še naprej potrebno
gospodariti na način, ki bo zagotavljal sonaravni razvoj gozdov. Temelj sonaravnega razvoja
gozdov je ohranjanje gozdnih površin in njihovih funkcij. Potrebna so prizadevanja za
obnavljanje gozdnega potenciala, izboljšanja gospodarske vrednosti gozdov, ohranitev
gozdnatosti, preprečevanje drobljenja gozdnih površin, ohranitev gozdnih robov in obvodnega
rastja, preprečitev zaraščanja travišč na območjih ekstenzivne kmetijske rabe in izkoriščanje
potencialov za energetsko izrabo biomase in dopolnilne dejavnosti. (Izhodišča za pripravo
novih prostorskih aktov…, 2007) Sonaravno gospodarjenje z gozdovi povezuje ohranjanje
narave in gospodarsko dejavnost, ki hkrati ohranjata in krepita vse funkcije gozdov –
ekološke, socialne in proizvodne.
Izredna pokrajinska pestrost občine Kamnik, različni načini uporabe prostora in različna
socialna struktura uporabnikov, kažejo na številne potrebe, zahteve in vizije nadaljnjega
gospodarjenja z gozdovi. Zato je pri načrtnem delu z gozdom in gozdnim prostorom potrebno
sodelovanje vseh, ki so kakorkoli povezani z gozdarstvom. Gozdovi v občini Kamnik zaradi
ohranjenosti in raznovrstnosti pomenijo veliko naravno vrednoto, ki je pomembna za širši
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slovenski in tudi evropski prostor. S sonaravno usmeritvijo gospodarjenja z gozdovi se bo ta
pomembna vrednota ohranjala in s tem opravljala tudi pomembno socialno vlogo.
Priložnost gospodarjenja z gozdom v občini Kamnik so dobre možnosti za izkoriščanje
obnovljivih virov energije. Neizkoriščen les slabše kakovosti ponuja možnost izrabe lesne
biomase v energetske namene, ki je v porastu tako v Evropi kot Sloveniji. To je lahko temelj
za razvoj novih oblik malega podjetništva, predvsem na podeželju ali pa predstavlja le
dodaten vir zaslužka kmetom. Tudi opravljanje gozdarskih storitev v obliki sečnje in spravila
lesa je lahko dodaten vir dohodka kmetom, predvsem v zimskem času. (Strategija razvoja
kmetijstva…, 2004) K večji ekonomski učinkovitosti gospodarjenja z gozdom pripomore
združevanje lastnikov gozdnih zemljišč v razna društva in združenja, kar povečuje
konkurenčnost na trgu, izboljša trženje gozdnih produktov ter omogoča organizirana
izobraževanja in usposabljanja za sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Ob tem je nujno
zagotoviti tudi zadostno informiranost občanov o pomembnosti ohranjenosti gozdov.
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3.3. VLOGA KMETIJSTVA PRI SONARAVNEM RAZVOJU OBČINE KAMNIK
Kmetijstvo skupaj z gozdarstvom pomembno sooblikuje prostor in ustvarja kulturno
pokrajino, ki je eden najprepoznavnejših elementov določenega območja. Ima pomembno
funkcijo vzdrževanja poseljenosti podeželja, ohranjanja kulturne pokrajine (ohranjanje
razmerja gozd : kmetijske površine) in biotske raznovrstnosti (avtohtona pasma, stare sadne
sorte). Ohranjanje teh funkcij so ključni cilji gospodarjenja s kmetijstvom na območjih z
visoko biotsko pestrostjo (območjih Natura 2000). (Strategija ohranjanja biotske…, 2001)
Intenzivno kmetijstvo je glavni dejavnik ogrožanja biotske raznovrstnosti v Evropski uniji.
Kmetijstvo je poleg gozdarstva, tako v Evropi kot v Sloveniji, poglavitna oblika rabe prostora
v smislu vpliva na biotsko raznovrstnost. Cilj Evropske unije je, da bi dejavnosti kmetijstva in
gozdarstva pozitivno vplivale na okolje in pokrajino ter ohranjale biotsko raznovrstnost. Eden
od mehanizmov za doseganje tega cilja je vzpostavitev območij Natura 2000. Dolgotrajna
prisotnost kmetijske dejavnosti v slovenskem prostoru je omogočila veliko pestrost vrst in
habitatov ter odločilno oblikovala kulturno pokrajino. Vzpostavitev omrežja Natura 2000 je
pomembna za ohranjanje tradicionalnih kmetijskih habitatov tudi v prihodnosti. S
pridružitvijo omrežju Natura 2000 je na ustanovljenih in načrtovanih varovanih območjih
prihodnost kmetijstva tesno povezana z ohranjanjem narave, saj varovana območja Natura
2000 vključujejo tudi vrste in habitatne tipe, ki za ohranjanje ugodnega stanja potrebujejo
prilagojeno kmetijsko rabo. Ker kmetijska zemljišča pokrivajo velik del (približno 20 %)
slovenskega omrežja Natura 2000, je na mnogih območjih Natura 2000 izvajanje kmetijske
dejavnosti pogoj za ohranjanje izstopajočega stanja ohranjenosti nekaterih vrst in habitatov.
Eden pomembnejših ciljev Nature 2000 je tako ohraniti tradicionalni način kmetovanja in s
tem zagotoviti ohranitev vrst in habitatnih tipov, ki predstavljajo ravnotežje in sožitje
kmetijske pridelave. (Natura 2000, 2009; Zavod RS za varstvo narave, 2009; Strategija
ohranjanja biotske…, 2009)

Cilji gospodarjenja z biotsko raznovrstnostjo v kmetijstvu:
• ekološko kmetijstvo in uveljavitev socialne funkcije kmetijstva, ki prispevata k
ohranjanju podeželja in visoke biotske raznovrstnosti ter temeljita na sonaravnih
oblikah kmetijstva ter sonaravnem razvoju teh območij,
• ekonomsko trženje ekoloških proizvodov iz varovanih območij (parkov) in razvoj
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki temelji na ohranjeni biotski raznovrstnosti,
• promoviranje v trgovino usmerjene kmetijske politike in dejavnosti, ki upoštevajo
zahteve ohranjanja in sonaravne rabe sestavin biotske raznovrstnosti,
• izvajanje kmetijsko okoljskih programov, ki pomagajo ohranjati pomembne habitate
in omogočajo rentabilnost kmetij z ekstenzivno kmetijsko proizvodnjo,
• modernizacija in obnova kmetijskih gospodarstev, ki prispeva k večji sonaravnosti in
nižjemu obremenjevanju okolja.
(Strategija ohranjanja biotske…, 2001)
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Dejavnosti v kmetijstvu za ohranjanje biotske raznovrstnosti:
• ekstenzivno kmetijstvo z ohranjanjem pašništva,
• ohranjanje posameznih habitatnih tipov,
• ohranjanje posameznih posebnih vrst (npr. metulji, botanika),
• preprečevanje zaraščanja,
• oblikovanje ponudbe za obiskovalce v povezavi kmetijstva in turizma,
• ohranjanje pokrajinske podobe.
(Strategija ohranjanja biotske…, 2001)
Kmetijstvo je nekoč večinskemu delu prebivalstva omogočalo zaposlitev in predstavljalo
primarno dejavnost za njihovo preživetje. Gospodarski pomen kmetijstva je ob današnjih
intenzivnih spremembah v prostoru in družbi vse manjši. S kmetijstvom se ukvarja le manjši
del prebivalstva, vendar tudi tem kmetijstvo v glavnem predstavlja le dopolnilni dohodek. Vse
bolj pomembne postajajo sekundarne funkcije kmetijstva, kot so gospodarno ravnanje z
naravnimi viri, prstmi in vodami ter ohranjanje kulturne pokrajine in kulturnih značilnosti
prostora.

3.3.1. Značilnosti kmetijstva v občini Kamnik
Za širše območje občine Kamnik je značilna prireja mleka, mesa in pridelava krme za lastne
potrebe. V hribovitem oziroma gorskem območju prevladuje tradicionalno ekstenzivno
kmetijstvo s sonaravno rejo goveda, ovc, koz in konjev. Večina aktivnih hribovskih kmetij
je vključena v razne SKOP ukrepe (planinska paša, integrirano poljedelstvo oziroma
vrtnarstvo, ekološko kmetovanje in drugi naravi bolj prijazni načini kmetovanja). Malo je
poljedelskih, vrtnarskih in sadjarskih kmetij. Na območju Tuhinjske doline in vasi pod
kamniškimi planinami je glavna kmetijska panoga živinoreja, usmerjena v rejo krav za
prirejo mleka. 60 kmetij je usmerjenih v prirejo mleka, 50 kmetij redi drobnico. Tretjino
kmetijskih površin predstavljajo kmetijski pašniki na območju Menine in Velike planine.
Pašna sezona traja približno 100 dni (od začetka junija do konca avgusta oziroma septembra
na Menini). Na Veliki planini se pase predvsem govedo, na Menini tudi ovce in konji. Pastirji
na Veliki planini iz mleka izdelujejo produkte namenjene izletnikom (sir, kislo mleko).
Celotno območje Menine in del Velike planine je vključeno v območje Natura 2000, zato se
od kmetov pričakuje tradicionalno kmetovanje. Na južnem, ravninskem območju
(Kamniškobistriška ravan) prevladuje intenzivno kmetijstvo, ki je usmerjeno v živinorejo,
predvsem govedorejo. Poljedelstvo na teh območjih je posledično usmerjeno v pridelavo
krme. Prevladujejo mešane kmetije, usmerjene v živinorejo in poljedelstvo. Glavna usmeritev
je prireja mleka. Nekaj kmetij se ukvarja tudi z rejo perutnine (purani, kokoši nesnice),
vrtnarstvom na prostem in poljedelstvom. Na njivah se že po tradiciji prideluje krompir, ajda
koruza za zrnje in silažo, krušna žita, krmna žita, ter zadnjih nekaj let tudi sladkorna pesa.
Vrtnarsko usmerjene kmetije pridelujejo več vrst zelenjave. (Kmetijsko gozdarska zbornica
…, 2009)
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Kmetijstvo v občini Kamnik se sooča s splošnimi slovenskimi problemi kmetijstva:
- prevlada majhnih kmetij,
- velika razdrobljenost kmetijskih površin (otežuje dostop do kmetijskih površin in
povečuje stroške kmetovanja),
- na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo (gričevje, hribovje, gorovje, kraško
površje, območja Natura 2000, vodovarstvena območja) je 80 % vseh kmetijskih površin,
od tega 60 % pašnikov, kar zmanjšuje konkurenčno in prilagoditveno sposobnost
kmetijstva, skromnejša je proizvodna sposobnost, dražja je pridelava,
- premalo kombiniranih kmetij (zgolj govedoreja in krmna pridelava, ni poljedelstva,
sadjarstva, druge živinoreje),
- prestrukturiranje živinoreje (iz mleka na meso, posledica je zaraščanje kmetijskih
površin),
- neugodne naravne razmere omejujejo kmetijsko dejavnost (prenizka in predraga pridelava
in zato manjša konkurenčnost),
- slaba starostna in izobrazbena struktura lastnikov kmetij, prepočasen prenos lastništva s
starejše na mlajšo generacijo,
- demografska ogroženost v hribovitih in obmejnih območjih,
- na podeželju živi skoraj polovica ljudi, s kmetijstvom se jih preživlja le 7 %, preostali se
vsak dan vozijo na delo v zaposlitvena središča,
- opuščanje kmetijstva, opuščanje obdelave slabih kmetijskih zemljišč, ker primanjkuje
finančnih spodbud s strani države,
- uredba o navzkrižni skladnosti kmetom povzroča velike probleme, zlasti
preobremenjenost s pregledi inšpekcijskih služb (kmetje ne vlagajo vlog za razpise, raje
opuščajo obdelavo kmetijskih površin),
- lokalne skupnosti kmetijske površine namenjajo za pozidavo s stanovanjskimi in drugimi
infrastrukturnimi objekti,
- pomanjkanje interesa kmetov za izboljšanje stanja kmetijske tehnologije, saj ima večina
pomemben vir dohodka v dejavnostih izven kmetijstva,
- preslabo izkoriščanje bližine večjih urbanih središč, ki omogoča hitro in stroškovno
učinkovito prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov ter nakup opreme, materiala in
storitev,
- precej slabo razvite dopolnilne dejavnosti, niso dovolj raznolike, z njimi se ukvarja le
manjši delež kmetov,
- uporaba sredstev za varstvo rastlin, gnojenje ob neprimernem času in v prevelikih
količinah ter neprimerna ureditev gnojnih jam so bili eden glavnih virov onesnaženja
podtalnice na območju, čeprav se je stanje v zadnji letih precej izboljšalo,
- poleg kmetijstva kot gospodarske dejavnosti imajo zaradi velike uporabe zaščitnih
sredstev velik vpliv na kakovost podtalnice vrtički v večjih naseljih,
- melioracije (predvsem poplavnih zemljišč) in intenzivna pridelava monokultur
zmanjšujejo pestrost rastlinstva in živalstva.
(Lokalni program varstva okolja, 2004; Izhodišča za pripravo novih prostorskih aktov…,
2008; Strategija razvoja kmetijstva…, 2004)
Priložnosti za razvoj kmetijstva v občini Kamnik:
- različni kmetijsko okoljski programi (ekološko kmetovanje, avtohtone sorte rastlin in
pasme živali),
- razvoj dopolnilnih dejavnosti (predelava lesa, predelava mesa, pridelava zelenjave,
mleka, sadja, izletništvo in turistične skupnosti, pašne skupnosti, zeliščarstvo,
čebelarstvo, storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, dejavnost povezana s
tradicionalnimi znanji na kmetiji - izdelava in montaža ročno izdelanih skodel),
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-

razvoj dodatnih dejavnosti, vezanih na nekmetijsko dejavnost (razvoj turizma ter ostalih
dejavnosti na kmetijah - muzeji kmečkega orodja, razvoj domačih in umetnih obrti,…),
- povezanost dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, ki je pomembna predvsem za ekonomski
obstoj hribovskih kmetij,
- predelava in trženje domačih produktov in surovin (les, živali za pleme in zakol) in
spodbujanje inovativnosti domače obrti,
- razširitev pridelave in ponudbe v zelenjadarstvu (rastlinjaki, lokalna oskrba…),
- ohranjanje tradicionalnega sadjarstva (visokodebelni sadovnjaki, tradicionalna predelava:
sušilnice, muzej starih sort sadja na prostem…),
- usmeritev v nove tržne niše, preusmeritev s koruze na piro, ajdo, ohranjanje ozimnih
žit,
- povezava tradicionalnih panog s turistično ponudbo in prodajo na domu (predelava sadja
in zelenjave, mleka, konjereja),
- učinkovitejše povezovanje pridelovalcev in drugih subjektov na področju trženja
produktov in storitev na podeželju, prodaja preko spleta, na domu, na tržnicah in
prireditvah, v specializiranih trgovinah, oblikovanje celovite podobe kmetij in pridobitev
zaščitnih znakov.
- energetska oskrba z lesno biomaso in vodno energijo.
(Lokalni program varstva okolja, 2004; Izhodišča za pripravo novih prostorskih aktov, 2008;
Strategija razvoja kmetijstva…, 2004)

3.3.1.1. Raba kmetijskih zemljišč v občini Kamnik
Preglednica 7: Površina in delež skupnih in kmetijskih zemljišč v občini Kamnik in Sloveniji
leta 2000
Občina Kamnik
Slovenija
Delež
Delež
celotne
celotne
površine
površine
Zemljiška kategorija
Površina (ha) občine
Površina (ha) Slovenije
vsa zemljišča- skupaj
13.172
49,6%
950.269
46,9%
..Vsa kmetijska zemljišča v
18,4%
485.879
24,0%
uporabi
4.898
...travniki in pašniki
3.862
14,5%
285.410
14,1%
...njive in vrtovi
767
2,9%
170.571
8,4%
...sadovnjaki
126
0,5%
13.062
0,6%
..Gozd
5.287
19,9%
394.701
19,5%
..Nerodovitno + pozidana
zemljišča
3.137
11,8%
/
/
Vir: Strategija razvoja kmetijstva…, 2004; Popis kmetijskih gospodarstev 2000 in Popis
kmetijstva 2000 - Statistični urad…, 2009; Zavod za gozdove…, 2007
Po popisu kmetijstva v letu 2000 (Statistični urad…, 2009) je vseh zemljišč na območju
občine Kamnik 13.172 ha. Največ je gozda, travnikov in pašnikov, nerodovitnih oziroma
pozidanih zemljišč, le malo je njiv in sadovnjakov. V primerjavi s Slovenijo izstopa predvsem
majhen delež njiv in vrtov v občini Kamnik. Manjši je tudi delež vseh kmetijskih zemljišč v
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uporabi, kar gre pripisati neugodnim naravnim razmeram za kmetijstvo (velika reliefna
razčlenjenost, visoke nadmorske višine, oddaljenost in težka dostopnost).

Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: delež posamezne rabe kmetijskih
zemljišč v občini Kamnik (sektorski kazalnik biotske raznovrstnosti – kazalnik
kmetijstva)

Podatki posamezne rabe kmetijskih zemljišč so prikazani s pomočjo podatkov iz GERK-ov
(grafične enote rabe kmetijskih zemljišč). Po definiciji je GERK strnjena površina
kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega
gospodarstva.

Preglednica 8: Vrsta, število in površina posameznih GERK-ov v občini Kamnik ter njihov
delež v skupni površini GERK-ov in v skupni površini občine Kamnik
Delež v
Delež
ID št.
Število
skupni
površine
GERKGERK- Skupna površina površini vseh občine
ov
Vrsta GERK-a
ov
GERK-ov (ha)
GERK-ov
Kamnik
1100 Njiva
1.594
517,3
10%
1,9%
Trajne rastline na
1180 njivskih površinah
9
6,9
0
0,03%
1190 Rastlinjak
16
0,6
0
0,002%
1211 Vinograd
6
0,7
0
0,002%
Ekstenzivni oz. travniški
1222 sadovnjak
431
127,8
3%
0,48%
1300 Trajni travnik
4.248
4.254,6
83%
16,02%
1321 Barjanski travnik
2
0,2
0,001%
Kmetijsko zemljišče v
1410 zaraščanju
250
45,4
1%
0,17%
1500 Drevesa in grmičevje
421
33,7
1%
0,13%
Neobdelano kmetijsko
1600 zemljišče
46
5,2
0
0,02%
Kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim
1800 drevjem
135
77,9
2%
0,29%
Neupravičena površina
9999 pri kontroli
78
3,9
0
0,015%
Skupaj
7.236
5.074,2
19,1 %
Vir: GERK,Upravna enota Kamnik, 2009
Opomba: *v register kmetijskih gospodarstev (RKG) je v občini Kamnik vpisanih 1009
kmetijskih gospodarstev (KMG), od tega jih ima 760 vrisane GERK-e. Ker je v analizo
GERK-ov vključenih 75 % le vseh kmetijskih gospodarstev v občini Kamnik, prikazani
podatki prikazujejo nekoliko precenjeno vrednost realnega stanja rabe kmetijskih zemljišč.
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Skupno število registriranih GERK-ov v občini Kamnik je 7.236, katerih skupna površina je
5.074 ha. Po podatkih GERK-ov tako kmetijska zemljišča v občini Kamnik pokrivajo dobrih
19 %* površine občine Kamnik.
Prevladujoča raba kmetijskih zemljišč po podatkih GERK-ov v občini Kamnik:
• 83 % travniki in pašniki (zavzemajo 4255 ha, prevladujejo planinski pašniki, na
katerih je v zadnjih desetletjih, zaradi opuščanja njihove rabe, mogoče opaziti procese
zaraščanja),
• 10 % njivske površine (zavzemajo 517 ha, prisotni pretežno na ravnini, kjer občasno
prihaja do prekomerne uporabe nitratov na vodovarstvenih območjih),
• 3 % sadovnjaki (zavzemajo 128 ha, prevladujejo travniški sadovnjaki, najbolj prisotni
so na gričevju v Tuhinjski dolini in Tunjicah),
• kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 2 %,
• ostala kmetijska zemljišča (rastlinjaki, vinogradi, barjanski travniki, neobdelano
zemljišče itd.) pokrivajo le manjšo površino občine Kamnik.
(GERK, Upravna enota Kamnik, 2009)

Grafikon 4: Prikaz deleža površine posamezne rabe kmetijskih zemljišč (GERK-a) v občini
Kamnik
Njiv a
Trajne rastline na njiv skih pov ršinah
Rastlinjak
Vinograd
Ekstenziv ni oz. trav niški sadov njak
Trajni trav nik
Barjanski trav nik
Kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Drev esa in grmičev je
Neobdelano kmetijsko zemljišče
Kmetijsko zemljišče, poraslo z
gozdnim drev jem
Neuprav ičena pov ršina pri kontroli

Vir: GERK, Upravna enota Kamnik, 2009
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Slika 13: Večja območja kmetijskih zemljišč v občini Kamnik

Vir: Naravovarstveni atlas-ZRSVN, 2009; Izhodišča za pripravo novih prostorskih aktov…,
2008; Strategija razvoja kmetijstva…, 2004)

Raba kmetijskih zemljišč kaže na dobro stanje ohranjenosti narave v občini Kamnik. GERK-i
kažejo, da z več kot 80 % prevladuje ekstenzivna raba kmetijskih zemljišč: travniki, pašniki in
ekstenzivni sadovnjaki. Ekstenzivne kmetijske površine se nahajajo na gričevju Tunjic, na
gričevju med dolino Nevljice in dolino Črne, na travnatih pobočjih v Palovčah, v Tuhinjski
dolini in dolini Črne, na travnikih na mokrotnem dolinskem dnu ob zgornjem toku Nevljice in
Rudniškega potoka, površinsko največji pa so planinski pašniki v visokogorju Menine
planine, Velike planine in pod Kamniškim vrhom. Kmetijske površine skupaj pokrivajo okrog
25 % površja občine Kamnik, v Sloveniji je teh površin 40 %. Vpliv kmetijstva na
pokrajinsko strukturo je v občini Kamnik tako manjši kot na ravni države, vendar kljub temu
ni zanemarljiv, saj vpliva na kakovost naravnih virov, biotsko raznovrstnost in spremembe v
pokrajini. Posebno občutljiva so visokogorska kraška območja, ki pokrivajo velik delež
površine občine. Intenzivna obdelava prevladuje na njivah in vrtovih, ki so prostorsko
razporejene predvsem na ravninskem delu občine med Kamnikom, Podgorjem, Šmarco in
Volčjim potokom in na razširjenem dolinskem dnu Tuhinjske doline, ob zgornjem toku
Nevljice in na območjih Nevelj, Godiča in Bistričice.
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3.3.1.2. Kmetijsko okoljska plačila
Kmetijsko okoljska plačila predstavljajo subvencije za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov
in so le eden izmed ukrepov za zagotavljanje okolju prijaznega načina kmetovanja.
Nasprotno, intenzivno kmetijstvo poleg intenzivnega gozdarstva v nenadzorovanih razmerah
lahko predstavlja enega najobsežnejših pritiskov na naravo in okolje. Omejevanje možnih
negativnih posledic je zato ena glavnih tem kmetijske in okoljske evropske politike, ki je
uvedla nekatere ukrepe, s katerimi povečuje pomen varovanja okolja v kmetijstvu. (Program
razvoja podeželja, 2009) Slovenska kmetijska politika je v letu 2001 s sprejetem Slovenskega
kmetijsko okoljskega programa v večjem obsegu začela izvajati prve ukrepe za podporo
okolju prijaznih načinov kmetovanja. Najpomembnejši ukrepi za usmerjanje kmetijske
dejavnosti v oblike kmetovanja, ki zagotavljajo sonaravno rabo kmetijskih površin, temeljijo
na ustreznih programih v okviru finančnih spodbud skupne kmetijske politike Evropske unije.
Po vstopu v Evropsko unijo so podpore v okviru kmetijsko okoljskega programa postale
glavno sredstvo za zagotavljanje ukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013. Eden
izmed teh ukrepov so tudi kmetijsko okoljska plačila, ki predstavljajo ukrep prilagojene
kmetijske prakse, katerega cilj je usmerjati kmetijske aktivnosti v smeri, ki bodo vzpostavile
ravnotežje med kmetijsko pridelavo ter varovanjem narave in okolja. Za doseganje cilja
sonaravne rabe kmetijskih zemljišč se izvajajo naslednji podukrepi:
• zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje (ohranjanje kolobarjenja,
ozelenitev njivskih površin, integrirano poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in
vrtnarstvo ter ekološko kmetovanje),
• ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne
kulturne pokrajine (planinska paša, košnja strmih travnikov, košnja grbinastih
travnikov, travniški sadovnjaki, reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih
živali, pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, sonaravna reja
domačih živali in ohranjanje ekstenzivnega travinja),
• varovanje zavarovanih območij (reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja
velikih zveri, ohranjanje posebnih traviščnih habitatov, ohranjanje traviščnih habitatov
metuljev, ohranjanje steljnikov, ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih
travnikov na območjih Natura 2000 in pokritost tal na vodovarstvenem območju)
• izobraževanje kmetov, uslužbencev državne uprave in javnih zavodov ter promocija
ukrepov in tovrstnih pridelkov v splošni javnosti (informiranje javnosti o pomenu
kmetijsko okoljskih ukrepov in poučevanje potrošnikov o kakovosti sonaravno
pridelanih kmetijskih proizvodov in živil).
(Program razvoja podeželja, 2009)

Namen ukrepov je usmerjanje kmetijske dejavnosti v oblike kmetovanja, ki so okolju prijazne
in omogočajo sonaravno rabo kmetijskih površin:
• zagotavljajo sonaravno rabo naravnih virov,
• omogočajo zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje,
• ohranjajo naravne danosti, biotsko raznovrstnost, rodovitnost tal in tradicionalno
kulturno pokrajino,
• varujejo zavarovana območja,
• ustrezajo potrebam potrošnikov
• in varujejo zdravje ljudi.
(Uredba o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe, 2009)
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Z ukrepom kmetijsko okoljskih plačil se dosega tudi cilj Nacionalnega programa varstva
okolja: »Vključitev čim večje površine območij, pomembnih za ohranjanje biotske
raznovrstnosti v izvajanje ustreznih (z vidika ohranjanja ugodnega stanja vrst in habitatnih
tipov) kmetijsko okoljskih programov.« (Operativni program, 2007, str. 24)
Kmetijsko okoljski ukrepi so namenjeni izključno izvajanju tistih oblik kmetovanja, ki
zagotavljajo sonaravno rabo kmetijskih površin. Kmetijsko okoljska plačila dobijo kmetje za
izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, s katerimi poleg osnovnih zahtev navzkrižne
skladnosti, še dodatno izboljšujejo stanje v naravi (ekološko kmetovanje, ohranjanje biotske
raznovrstnosti, avtohtonih pasem živali ipd.). Do kmetijsko okoljskih plačil so upravičeni
kmetje oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, in
izpolnjujejo predpisane pogoje iz ukrepa. Kmetje morajo spoštovati predpisane standarde s
področja okolja, varne hrane, blaginje živali in vzdrževati zemljišča glede na dobro kmetijsko
prakso. S sprejetjem obveze se kmetje zavežejo, da bodo pogoje iz ukrepa na vključenih
površinah izpolnjevali najmanj 5 let. Kmetje se v izvajanje teh ukrepov vključijo
prostovoljno. Podpore se izplačujejo na hektar obdelanih kmetijskih zemljišč. Nanašajo se le
na območja, ki so v kmetijski rabi: travniške površine, njive in vrtovi, sadovnjaki itd.
Namenjene so delnemu kritju stroškov dodatno vloženega dela zaradi okoljevarstvenih in
pokrajinskih zahtev ter za ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja. (Program razvoja
podeželja, 2009)
Območja z večjo naravovarstveno vrednostjo so praviloma manj primerna za intenzivno
kmetijsko proizvodnjo, zato so tamkajšnji kmetje upravičeni do podpore za ohranjanje
tradicionalnega načina kmetovanja, ki je ključnega pomena za ohranitev biotske
raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti. Subvencije za kmetijsko okoljske ukrepe na
zavarovanih območjih so praviloma višje kot izven zavarovanih območij in se zagotavljajo v
primerih, ko se prosilcu zmanjša pričakovani prihodek (zmanjšanje števila košenj), za
vzdrževanje tradicionalne pokrajinske podobe (obnova senožetnih sadovnjakov, živih meja,
drevesne in grmovne zarasti), za tradicionalno rabo zemljišč v zavarovanih območjih (košnja
senožeti, strmih in grbinastih travnikov, vzdrževanje steljnikov, oskrba planj, vzdrževanje poti
do planin v visokogorju...), za podporo ob prehodu na biološki način kmetovanja itd. Največ
subvencij za izvajanje tradicionalnega načina kmetovanja dobijo kmetje za trajne nasade,
sledijo njivske površine in travinje. Pravica do podpore zavezuje prejemnike k vzdrževanju
obstoječega stanja skladno z varstvenimi cilji oziroma varstvenimi usmeritvami območja s
statusom varovanega območja oziroma skladno z varstvenimi režimi zavarovanih območij.
(Kazalci okolja – Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi, 2008; Zavod RS za
varstvo narave, 2009) Ukrepi prilagojene kmetijske rabe na območjih Natura 2000
zagotavljajo izstopajoče stanje ohranjenosti vrst in habitatov. Ustrezni kmetijsko okoljski
ukrepi so določeni za posamezna območja Natura 2000 in so navedeni v Operativnem
programu – program upravljanja območij Natura 2000 v Prilogi 4.2. Območje izvajanja
vsakega od navedenih ukrepov je celota ali del notranje cone vrste oziroma habitatnega tipa.
Pri predlaganih ukrepih, ki se nanašajo na kmetijstvo, se uporabljajo kmetijsko okoljski
ukrepi osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.
(Operativni program, 2007)
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Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: višina izplačil kmetijsko okoljskih plačil
v občini Kamnik (sektorski kazalnik biotske raznovrstnosti – kazalnik kmetijstva)

Preglednica 9: Vsota izplačil kmetijsko okoljskih plačil (KOP) in število vlog upravičencev v
Sloveniji in občini Kamnik za leto 2004, 2005 in 2006
KOP za leto Izplačano v letu KOP
Število vlog upravičencev
2004
2004 12.876.643,72 €
6893
2004
2005 22.984.954,32 €
14786
2004
2006
1.066.697,52 €
704
2004
2007
-1.135.931,01 €
6700
Slovenija
2005
2005
5.417.704,72 €
3040
2005
2006 38.772.829,40 €
21618
2005
2007
143.717,49 €
262
2007 47.012.373,38 €
22669
2006
Vsota
127.138.989,54 €
76672
2004
2004
201.552,16 €
150
2004
2005
144.876,95 €
170
2004
2006
4.449,89 €
7
2004
2007
-16.479,58 €
83
Občina Kamnik
2005
2005
46.634,11 €
20
2005
2006
335.710,37 €
338
2005
2007
1.176,93 €
5
2006
2007
245.932,36 €
220
Vsota
963.853,19 €
993
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2009

Preglednica 10: Primerjava izračunov višine kmetijsko okoljskih plačil (KOP), števila vlog
upravičencev in površine kmetijskih zemljišč v uporabi za leto 2004, 2005 in 2006

Občina
Kamnik

Slovenija

Višina KOP
(€)/
Število
Izplačila
vlog
ha kmetijskega
KOP za
upravičenc zemljišča v
leto
Vsota KOP
ev
uporabi
2004 35792364,55 €
29083
73,67 €
2005 44334251,61 €
24920
91,25 €
2006 47012373,38 €
22669
96,76 €
87,22 €
Povprečje 2004 - 2006
2004
334399,42 €
410
68,27 €
2005
383521,41 €
363
78,30 €
2006
245932,36 €
220
50,21 €
65,60 €
Povprečje 2004 - 2006
Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2009

Ha
kmetijskega
zemljišča v
uporabi/
vloga
upravičenca
16,71 ha
19,50 ha
21,43 ha
19,21 ha
11,95 ha
13,49 ha
22,26 ha
15,90 ha

Višina KOP
(€)/
vlogo
upravičenca
1230,70 €
1779,06 €
2073,86 €
1694,54 €
815,61 €
1056,53 €
1117,87 €
996,67 €
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Opombe:
- Površina kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji je 485.879 ha, v občini Kamnik 4.898
ha (Popis kmetijstva - SURS, 2000).
- Podatki na spletni strani ARSKTRP (marec 2009) o izplačilih KOP so na voljo le za
subvencije, ki se nanašajo na leto 2004, 2005 in 2006 in so bile izplačane do leta 2007.
- *Subvencije se izplačujejo za tekoče leto in predhodna leta, zato najbolj realno stanje
prikazuje podatek za leto 2004, ko so bile subvencije v celoti izplačane. Podatki za leto
2005 in 2006 so nekoliko precenjeni, saj ne zajemajo vseh izplačil za leto 2005 in 2006,
ki so se/bodo izplačala v letu 2008 in kasneje. Za okvirno primerjavo stanja med
Slovenijo in občino Kamnik je primerno uporabiti povprečje izračunov kazalcev za
obdobje od 2004 do 2006.
- Število vlog upravičencev se ne enači s številom upravičencev, ker lahko en upravičenec
(kmet) hkrati odda več vlog za različne vrste kmetijsko okoljskih ukrepov.

Grafikon 5: Grafični prikaz višine izplačil kmetijsko okoljskih plačil (KOP) v občini Kamnik
in Sloveniji za leto 2004, 2005 in 2006
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15000000
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Slovenija
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334399,42

383521,41

245932,36

35792364,55

44334251,61

47012373,38

Izplačila KOP za leto

Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2009
Opomba: *delež višine KOP za občino Kamnik glede na KOP za Slovenijo znaša v letu:
- 2004 0,934 %
- 2005 0,865 %
- 2006 0,523 %
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Grafikon 6: Grafični prikaz števila vlog upravičencev za kmetijsko okoljska plačila (KOP) v
občini Kamnik in Sloveniji za leto 2004, 2005 in 2006
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Vir: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2009
Opombe: *delež števila vlog upravičencev za KOP v občini Kamnik glede na Slovenijo znaša
v letu:
- 2004 1,410 %
- 2005 1,457 %
- 2006 0,970 %
V povprečju za leto 2004 - 2006 predstavlja delež občine Kamnik le 0,8 % vseh kmetijsko
okoljskih plačil v Sloveniji in 1,3 % delež vseh vlog upravičencev v Sloveniji. Analiza
izračunanih kazalnikov kmetijsko okoljskih plačil kaže, da so izplačila KOP v občini Kamnik
nižja kot na ravni države. Na to kažejo vsi trije izračunani kazalniki:
- nižja je višina KOP na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi, na katerem se izvajajo
kmetijsko okoljski ukrepi;
- nižja je višina KOP, do katere je upravičen kmet za izvajanje določenega kmetijsko
okoljskega ukrepa,
- manjša je površina kmetijskega zemljišča v uporabi, na kateri se izvaja določen kmetijsko
okoljski ukrep.
Nižja kmetijsko okoljska plačila v občini Kamnik v primerjavi s Slovenijo so v prvi vrsti
posledica majhnega deleža kmetijskih površin v občini Kamnik. V občini Kamnik je za okrog
10 % manj kmetijskih površin kot v Sloveniji. Zgornji izračuni posredno kažejo tudi manjši
interes lastnikov kmetijskih zemljišč za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov oziroma okolju
prijaznih načinov kmetovanja. Iz podatkov je mogoče razbrati, da je stanje na področju
izkoriščanja subvencij v občini Kamnik manj ugodno kot na ravni države, zanimanje kmetov
za izvajanje kmetijske aktivnosti v smeri, ki bodo vzpostavile ravnotežje med kmetijsko
pridelavo ter varovanjem narave in okolja, pa manjše kot na splošno v državi. Ohranjanje
obstoječega stanja tradicionalnih kmetijskih habitatov, ki je cilj vzpostavljanja varovanih
območij narave, kot je Natura 2000, bo uspešno le, če bodo kmetije imeli ekonomski interes
za njihovo ohranitev. Zato so finančne podpore pomemben dejavnik za vzdrževanje
obstoječega stanja ohranjenosti narave. Posredni vzrok za manjši interes izkoriščanja
finančnih spodbud v občini Kamnik je predvsem v naravnih razmerah za kmetijstvo, ki so
pestre, a neugodne. Velika reliefna razčlenjenost in visoke nadmorske višine omejujejo dostop
in otežujejo obdelavo kmetijskih zemljišč. Večina površja občine predstavljajo gričevnata,
hribovita ali visokogorska območja, kjer je gozd prevladujoča raba tal, nadpovprečno velik je
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tudi delež nerodovitnega sveta (golo skalovje), zato je kar 80 % kmetijskih površin določenih
kot območje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, od tega 60 % pašnikov. (Izhodišča za
pripravo novih prostorskih aktov, 2008) V Sloveniji je na območjih z omejenimi dejavniki za
kmetovanje 72 % kmetijskih zemljišč. (Geografski atlas Slovenije, 1998) Slabše naravne
razmere za kmetijstvo sicer ne onemogočajo kmetijske dejavnosti, je pa proizvodnja
skromnejša in dražja. Posledica neugodnih naravnih razmer za obdelavo kmetijskih zemljišč
je zaraščanje opuščenih kmetijskih zemljišč. Prejemniki najvišjih subvencij v občini Kamnik
so pašne in agrarne skupnosti, ki obdelujejo največjo površino kmetijskih zemljišč, na katerih
izvajajo več kmetijsko okoljskih ukrepov hkrati. Veliko k temu pripomore interes za
izkoriščanje finančnih podpor, ki je v skupnostih gotovo večji kot pri posameznih kmetih.

3.3.1.3. Zaraščanje zemljišč v občini Kamnik
Trendi v zadnjih sto letih kažejo na povečevanje površine gozdov v Sloveniji, v manjši meri
zaradi sprememb pri opredeljevanju gozdnih površin, predvsem pa kot posledice zaraščanja
opuščenih kmetijskih površin. Vzrok za opuščanje kmetijske rabe je delno v hribovskemu
kmetijstvu nenaklonjeni politiki, delno pa tudi v opuščanju zemljišč kot posledice tržnih
razmer, ki ne omogočajo gospodarne kmetijske pridelave na območjih z neugodnimi
naravnimi razmerami. Zaraščanje zemljišč prevladuje na odmaknjenih območjih in na
območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje (OMD). »Zemljišča v zaraščanju so negozdne
površine, ki niso več v aktivni prvotni rabi in se zaraščajo z gozdnim drevjem, ne izpolnjujejo
pa še pogojev za izločitev kot gozdno površino (Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93,
67/02) določa, da površine v zaraščanju postanejo gozd 20 let po prenehanju kmetijske rabe).«
(Kriteriji in kazalniki za presojo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi…, 2009) Po definiciji
zaraščanje zemljišč torej pomeni spremembo kmetijskih zemljišč v gozdna zemljišča in kaže
aktivnost kmetijske dejavnosti na določenem območju (ali se kmetijske dejavnosti ohranjajo
ali opuščajo). Opuščanje kmetijske dejavnosti je neugodno z vidika ohranjanja biotske
raznovrstnosti za tiste vrste in habitatne tipe, katerih življenjsko okolje predstavljajo kmetijski
ekosistemi. Z vzdrževanjem in ustrezno prilagojeno kmetijsko rabo, ki jo s svojimi ukrepi
spodbuja tudi Natura 2000, je na mnogih območjih mogoče zagotavljati obstoj vrst in
habitatnih tipov, ki so na gozdnem robu, zaradi mešanja kmetijske in gozdne rabe, še posebej
raznovrstni. Ukrepi Nature 2000 vzpodbujajo sonaravno gospodarjenje z gozdovi in
kmetijskimi površinami, ki je usmerjeno k ohranjanju in ne načrtnem povečevanju
gozdnatosti posameznih območij. Na vseh ekološko labilnih oziroma ranljivih tleh se
zaraščajoče površine prepušča naravnemu razvoju v smeri gozda. (Operativni program, 2007;
Zavod za gozdove…, 2009)

Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: površina zemljišč v zaraščanju v občini
Kamnik in gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik (sektorski kazalnik biotske
raznovrstnosti - kazalnik kmetijstva)
Leta 2007 je bilo vseh površin v zaraščanju v občini Kamnik 95 ha (0,4 % površine občine
Kamnik), v Sloveniji pa 21.983 ha (1,1 %). V občini Kamnik je tako le 0,43 % vseh zemljišč
v zaraščanju v Sloveniji. (Zavod za gozdove…, 2007)
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V sledeči preglednici so navedeni podatki Zavoda za gozdove Slovenije za *zemljišča v
zaraščanju, ki so kot takšna določena v gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih
enot z obdobjem veljavnosti 2008 – 2017. Če bodo ta zemljišča še naprej prepuščena
zaraščanju, bodo v naslednjem obdobju določena kot gozd oziroma drugo gozdno zemljišče,
saj Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02) določa, da površine v zaraščanju
postanejo gozd 20 let po prenehanju kmetijske rabe. (Obvestilo lastnikom zemljišč v
zaraščanju – ZGS, 2009) V občini Kamnik se omenjena zemljišča nahajajo v
gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik, ki sodi pod gozdnogospodarsko območje Ljubljana.

Preglednica 11: Površina in število parcel v zaraščanju* po katastrskih občinah v
gozdnogospodarski enoti (GGE) Tuhinj-Motnik, v gozdnogospodarskem območju (GGO)
Ljubljana in v Sloveniji v letu 2008
Površina parcel v Število parcel
Katastrska občina
zaraščanju (ha)
v zaraščanju
Podhruška
0,20
3
Hruševka
0,63
4
Loke
0,25
5
Pšajnovica
0,25
4
Zg. Tuhinj
0,70
1
Hribi
1,03
13
Špitalič
2,62
19
Motnik
0,87
15
Skupaj
6,54
64
GGO Ljubljana
44,68
440
Slovenija
1668,1
11253
Vir: Obvestilo lastnikom zemljišč v zaraščanju – ZGS, 2009
Opomba: Navedeni podatki kažejo nekoliko precenjen izračun in ne izkazujejo realne slike
vseh površin v zaraščanju. Prikazani so le podatki za parcele, ki se že dlje časa zaraščajo.
(Glej *)

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bilo v letu 2008 v gozdnogospodarski enoti
Tuhinj-Motnik v zaraščanju* 0,06 % celotne površine GGE (0,025 % površine občine), v
gozdnogospodarskem območju Ljubljana le 0,02 % površine GGO in v Sloveniji 0,08 %
površine države. (Obvestilo lastnikom zemljišč v zaraščanju – ZGS, 2009; Statistični urad…,
2009). Primerjava deležev površin zemljišč v zaraščanju kaže, da je v občini Kamnik manj
površin v zaraščanju kot v Sloveniji, zato je stanje zemljišč v zaraščanju v smislu ohranjanja
biotske raznovrstnosti v občini Kamnik ugodnejše kot na ravni države.

* GGE – gozdnogospodarska enota
GGO – gozdnogospodarsko območje
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Grafikon 7: Površina in število parcel v zaraščanju* po katastrskih občinah v
gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik v letu 2008
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Vir: Obvestilo lastnikom zemljišč v zaraščanju – ZGS, 2009

Slika 14: Skica razporeditve parcel v zaraščanju* v gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik
in v delu sosednje občine Lukovica

Vir: Obvestilo lastnikom zemljišč v zaraščanju – ZGS, 2009
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Iz prikazanih podatkov za zemljišča v zaraščanju (ki bodo v gozdnogospodarskih načrtih
gozdnogospodarskih enot za naslednje obdobje, v primeru nadaljnjega prepuščanja
zaraščanju, določena kot gozd) ugotavljam, da je intenzivnost zaraščanja v občini Kamnik v
primerjavi s Slovenijo prisotna v manjši meri, kar posledično pomeni ugodnejše stanje za
ohranjanje kulturne pokrajine in pokrajinske identitete območja ter ohranjeno biotsko pestrost
kmetijskih ekosistemov v občini Kamnik. Zaraščanje zemljišč v občini Kamnik izstopa
predvsem v vzhodnem delu občine, na območju celotne Tuhinjske doline, kar dokazujejo tudi
navedeni podatki. Najbolj se zaraščajo opuščeni ekstenzivni travniki in pašniki, ki so tudi
prevladujoča kmetijska raba na tem območju. Celotno območje Tuhinjske doline predstavlja
tipično podeželsko območje občine Kamnik, kjer je prevladujoča raba tal gozd, sledijo
kmetijske površine, le manjši delež je pozidanih in ostalih površin. Tradicionalni dejavnosti
na tem območju sta gozdarstvo in kmetijstvo, ki sta v preteklosti, danes pa vedno manj,
predstavljali primarno dejavnost tamkajšnjih prebivalcev. Iskanje boljšega zaslužka v drugih
dejavnostih je vzrok za opuščanje gospodarjenja z gozdovi in obdelave kmetijskih površin,
kar posledično povzroča zaraščanje opuščenih kmetijskih in gozdnih zemljišč. (Strategija
razvoja kmetijstva…, 2004) Na območju Menine, znotraj območja Natura 2000, v katastrski
občini Zgornji Tuhinj podatki Zavoda za gozdove Slovenije kažejo eno večje zemljišče v
zaraščanju* v velikosti 0,903 ha, kar predstavlja 14 % celotne površine zemljišč v zaraščanju
v GGE Tuhinj-Motnik. V ostalih območjih občine Kamnik problem zaraščanja ni tako
izstopajoč, kar je predvsem posledica:
- zanemarljivega deleža kmetijskih zemljišč in nerazvitosti kmetijskih dejavnosti na območju
Kamniško-Savinjskih Alp zaradi razgibanega reliefa, težke dostopnosti, redke poseljenosti,
neugodnih naravnih razmer za kmetijstvo in pretežno varovalne funkcije gozdov in
- prevladujoče urbane rabe tal na širšem območju mesta Kamnik, ki predstavlja glavno
poselitveno območje, s pretežno intenzivno obdelanimi kmetijskimi zemljišči in socialno
funkcijo okoliških gozdov.
Povečevanje gozdnatosti je v zadnjih desetletjih splošen trend tako v občini Kamnik kot v
Sloveniji. (Zavod za gozdove…, 2009) Zaradi zaraščanja in urbanizacije se zmanjšuje
predvsem površina rodovitnih kmetijskih zemljišč, vendar je v primerjavi s Slovenijo stopnja
zaraščanja v občini Kamnik manjša, kljub manj ugodnim naravnim razmeram za kmetijstvo.
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3.4. RABA IN POKROVNOST TAL V OBČINI KAMNIK – KAZALNIK RAZMERJA
MED NARAVNIMI IN DRUŽBENIMI DEJAVNIKI
Raba oziroma pokrovnost tal najbolj prepoznavno zaznamuje pokrajino, saj pokaže razmerja
med naravnimi in družbenimi dejavniki. Od tod je mogoče posredno tudi ugotoviti, kakšno je
stanje biotske raznovrstnosti na določenem območju. Prepletanje različne rabe tal z vidika
kulturne pokrajine ohranja pokrajinsko pestrost in posledično povečuje biotsko raznovrstnost.
Stanje biotske raznovrstnosti je običajno ugodnejše na območjih, kjer prevladujejo gozdovi in
ostale ohranjene naravne površine, medtem ko je na urbanih površinah biotska pestrost
običajno manjša.
Pokrovnost tal opredeljuje dejanski fizični videz zemljišča, medtem ko sama raba tal
opredeljuje funkcijsko vlogo zemljišča. Za uspešno načrtovanje in sonaravno gospodarjenje z
zemljišči je nujno poznavanje rabe tal in pokrovnosti. Za slovenske pokrajine je značilna
precej mešana in spremenljiva raba tal, saj je marsikje v zelo kratkih razdaljah več vrst rabe
tal. Posplošen pregled kaže, da v rabi tal v Sloveniji prevladuje delež gozda (okrog 60 %),
sledijo deleži kmetijskih in obdelovalnih zemljišč (okrog 40 %), manj je voda, pozidanih
površin idr. Podobne so osnovne kategorije rabe tal v občini Kamnik:
- skoraj 70 % gozda,
- okrog 25 % kmetijskih zemljišč,
- manjši delež pozidanih površin, voda, nerodovitnih površin itd.
(Statistični urad…, 2009; Zavod za gozdove…, 2007)
Občina Kamnik ima tako v primerjavi s Slovenijo za 10 odstotkov večji delež gozda in za 10
odstotkov manj kmetijskih površin. Velik delež gozda v občini Kamnik pogojuje zelo
razgibano površje, saj se z večanjem nadmorske višine delež gozda povečuje (do gozdne
meje). Deleži drugih kategorij se pri tem zmanjšujejo. Na uravnanih zemljiščih na dnu dolin,
ki predstavljajo le manjšo površino občine Kamnik, prevladuje kmetijska raba, nadpovprečen
je tudi delež pozidanih zemljišč in vode. Deleži pozidanih zemljišč se z oddaljevanjem od
urbanih območij zmanjšujejo, večajo se deleži drugih kategorij (gozd, kmetijske površine).
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Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: pokrovnost tal CLC 2006 in sprememba
pokrovnosti tal CLC 2000-2006 v občini Kamnik (prostorski kazalnik biotske
raznovrstnosti)
Posledica različne pokrovnosti tal so razlike v gospodarski razvitosti, gospodarski moči,
demografski sestavi in ohranjenosti narave oziroma biotske raznovrstnosti.

Slika 15: Pokrovnost tal Corine Land Cover 2006 in sprememba pokrovnosti tal Corine Land
Cover 2000-2006 v občini Kamnik

Analiza pokrovnosti po Corine Land Cover iz leta 2006 kaže, da so gozdovi prevladujoča
kategorija pokrovnost tal v občini Kamnik. Največja sklenjena območja gozdov poraščajo vsa
pobočja višje ležečih območij občine Kamnik (širše območje Kamniško-Savinjskih Alp do
gozdne meje, Menine, območja Posavskega hribovja in Tunjiškega gričevja). Prevladuje
mešani gozd, manj je listnatega gozda. Iglasti in grmičasti gozd se pojavljata le v manjšem
obsegu v višje ležečih predelih. Razčlenjenost in pestrost površja občine Kamnik sta
pomemben dejavnik uspevanja gozda, saj se delež gozda povečuje z večanjem nadmorske
višine in naklona pobočij. Nadpovprečen delež gozda je tudi na severnih legah pobočij. Na
južnih ekspozicijah pobočij je prevladujoča ekstenzivna travniška raba. (Kokalj, Oštir, 2005)
Vsa navedena dejstva sovpadajo z reliefno razgibano pokrajino občine Kamnik in potrjujejo
večinsko pokritost površja z gozdom.
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Od Kamniško-Savinjskih Alp na severu proti južnem in vzhodnem delu občine se gozd meša
s kmetijsko rabo, ki zavzema približno četrtino celotne površine občine. Kmetijske površine
prevladujejo na uravnanih zemljiščih na dnu dolin: vzdolž Tuhinjske doline, na območju
Tunjic, Mekinj, Godiča, Stranj in Stahovice ter južno od mesta Kamnik. Prevladujejo
»pretežno kmetijske površine z večjimi območji vegetacije«, na bolj poseljenih območjih
»kmetijske površine drobnoposestniške strukture« ter intenzivne »nenamakalne njivske
površine« na skrajnem južnem delu občine. Manjša vmesna območja prekrivajo pašniki.
Kmetijske površine so razdrobljene, kar je neugodno z vidika gospodarnosti kmetijske
pridelave. Prepletanje različne rabe tal z vidika kulturne pokrajine pa ohranja pokrajinsko
pestrost, povečuje biotsko raznovrstnost ter predstavlja naravno-kulturno dediščino in
identiteto občine.
Na območju glavne poselitvene osi severno in južno od mesta Kamnik se prepletajo
nesklenjene urbane površine ter območja industrije in trgovine. Območja industrije in
trgovine pokrivajo 121 ha površine, urbane površine zavzemajo skupno površino 450 ha in
predstavljajo štiri večja območja:
- vzdolž mesta Kamnik v smeri sever-jug (340 ha),
- vas Podgorje (45 ha),
- območje naselij Vrhpolje pri Kamniku – Nevlje (38,5 ha)
- in območje naselij Buč – Šmartno v Tuhinju (27 ha).
Večje območje za šport in prosti čas je Arboretum Volčji potok, s površino 27,4 ha.
Vzhodni del občine (območje Tuhinjske doline z okoliškim gričevjem in hribovjem) je večji
del poraščen z mešanim in listnatim gozdom. Vmesne površine so »pretežno kmetijske
površine z večjimi območji vegetacije« in »kmetijske površine drobnoposestniške strukture«,
manjša so območja pašnikov. Nesklenjena urbana površina je v okolici naselja Buč in
Šmartno v Tuhinju.
Največji delež občine Kamnik prekriva mešani in listnati gozd. Iglasti gozd prekriva manjša
sklenjena območja predvsem v višje ležečih območjih. Precejšen delež pokrivajo kmetijske
površine. Te prevladujejo vzdolž Tuhinjske doline in na ravninskem delu občine. Pomemben
delež ima golo skalovje Kamniško-Savinjskih Alp na skrajnem severu občine, ki predstavlja
tudi osrednje območje Nature 2000.

3.4.1. Pokrovnost območij Natura 2000 v občini Kamnik
Znotraj območij Natura 2000 prevladujejo gozdovi, med kmetijskimi zemljišči pašniki in
travniki ter delno porasla ali neporasla zemljišča nad gozdno mejo (golo skalovje). Velik
delež varovanega območja Natura 2000 je posledica navedenih naravnih razmer, ki so pestre,
neugodne za kmetijstvo in zato ohranjajo okolju dokaj prijazno rabo prostora.
Območje Kamniško-Savinjskih Alp predstavlja osrednje območje Natura 2000. Na najvišjih
nadmorskih višinah ga pokriva golo skalovje, ki z zniževanjem le te prehaja v redko porasle
površine, barja in resave, posamezna manjša območja grmičastega gozda in naravne travnike
ter na pobočjih doline Kamniške Bistrice v mešani in listnati gozd.
Okolico območja Stahovica – melišča porašča listnati gozd.
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Osrednji del Menine v celoti porašča mešani gozd, ki na obrobju prehaja v listnatega. Na
vzhodnem robu je večje območje naravnih travnikov, majhno območje iglastega gozda (55
ha) in ob skrajnem robu nekaj kmetijskih površin.

3.4.2. Sprememba pokrovnosti tal v občini Kamnik
V zadnjem desetletju sprememba pokrovnosti tal občini Kamnik ni velika. Od leta 1995 do
2000 ni zaznana, od leta 2000 do 2006 je zaznana v obliki dveh območij umetnih površin:
• na območju kamnoloma v Stahovici, v površini 6,26 ha. Sprememba iz listnatega
gozda v dnevni kop oziroma kamnolom, ki je posledica širjenja območja kamnoloma
na območje listnatega gozda.
• v naselju Snovik, v površini 5,83 ha. Sprememba mešanega gozda v površine za šport
in prosti čas je posledica izgradnje športnega igrišča na območju, kjer raste mešani
gozd.
(Atlas okolja – ARSO, 2009)
* Sprememba pokrovnosti tal Corine Land Cover je zaznana na območjih, večjih od 5 ha.
Sprememba pokrovnosti rabe tal CLC od leta 2000 do 2006 ja zaznana na dveh območjih v
relativno majhnem obsegu, 12,1 ha oziroma 0,05 % površine občine. V Sloveniji je bila
sprememba pokrovnosti v obdobju 1995 do 2000 zaznana na 0,12 % površine, v obdobju
2000 do 2006 na 0,13 % površine države. Povečujejo se pretežno umetne površine, v obliki
cestne infrastrukture in površin za industrijo in trgovino. Pri navedenih podatkih je potrebno
upoštevati, da metodologija spremembe pokrovnosti CLC zajema le površine, večje od 5 ha.
Spremembe na manjših površinah (npr. razpršena gradnja stanovanjskih površin) niso
upoštevane, zato so podatki nekoliko precenjeni. (Atlas okolja - ARSO, 2009)
Analiza spremembe pokrovnosti tal CLC od leta 2000 do 2006 je v občini Kamnik je zaznana
na škodo krčenja gozda. V letu 2007 je bila površina krčenja gozdov v občini Kamnik 1,5 ha
(0,006 % površine občine), v Sloveniji 163 ha (0,008 % površine države). (Zavod za
gozdove…, 2007) Gozdne površine se večinoma krčijo na območjih, ki so namenjena
kmetijstvu (v preteklosti zlasti razvoj pašništva, nizka produktivnost zemljišč zaradi
neugodnih naravnih razmer) in širjenju poselitve ter infrastrukture (gosta poselitev v okolici
večjih mest).
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Slika 16: Kamnolom kalcita in apnenca pri Stahovici

Foto: Ula Zupan, 2009
Na sliki: Kamnolom kalcita in apnenca pri Stahovici, kjer se začenja ozka dolina reke
Kamniške Bistrice. Levo od kamnoloma je majhno območje Natura 2000 SCI - Stahovica –
melišča. Skrajno desno pobočje Velike planine, v ozadju del osrednjega območja Natura 2000
– visokogorje Kamniško-Savinjskih Alp.
Kamnolom kalcita in apnenca v Stahovici leži na prehodu iz visokogorskega v ravninski svet.
Celotna površina kamnoloma je 31,5 ha. Od leta 2000 do 2006 se je povečala za skoraj 20 %
(6,26 ha). Območje kamnoloma leži v neposredni bližini območja Natura 2000 Stahovica –
melišča in je ena najbolj izstopajočih umetnih površin v občini.
Sprememba rabe/pokrovnosti tal kaže ohranjenost pokrajine in gospodarjenje s tlemi kot
naravnim virom. V desetih letih je bila sprememba pokrovnosti tal v občini Kamnik manjša
kot na ravni Slovenije, kar kaže na ugodnejšo, bolj sonaravno rabo tal. Najpogosteje je
posledica opuščanja rabe kmetijskih zemljišč (zaraščanje) in izgradnje infrastrukture (krčenje
gozdov, kmetijskih zemljišč).
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3.5. VPLIV TURIZMA NA SONARAVNI RAZVOJ OBČINE KAMNIK
Stopnja intenzivnosti turizma ima pomemben vpliv na stanje biotske raznovrstnosti, zato je
razvoj turizma potreben v smeri, ki zagotavlja sonaravno rabo prostora in ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Neustrezne oblike turizma lahko bistveno pripomorejo k zmanjšanju biotske
raznovrstnosti, praviloma so povezane s preveliko intenzivnostjo (ti. množični turizem). Na
drugi strani turizem lahko bistveno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, ker jo
pomaga ekonomsko ovrednotiti kot dobrino, ki sicer nima tržne vrednosti. Biotska
raznovrstnost daje visok simbolni pomen in višjo ceno proizvodom, ki jih turizem trži na
domačih tleh z neposredno prodajo turistom iz tujine (npr. prenočišča, kakovostna domača
prehrana itd.). Za občino Kamnik pomeni razvojno priložnost, ker ima še številna
nadpovprečno dobro ohranjena naravna območja in omogoča doživljanje rastlinskih in
živalskih vrst. Slednje je pomembna prvina trženja pri turistični ponudbi podeželja, ki jo išče
segment kupcev z visoko razvito zavestjo o pomenu zdravega okolja in nujnosti njegovega
ohranjanja. Prihodnost turizma je močno odvisna od zdravega, naravnega okolja, zato mora
nujno slediti načelom sonaravnega razvoja. Brez tega ni mogoče zagotoviti ohranjanja biotske
raznovrstnosti ali zmanjšati porabe neobnovljivih virov. Načela turističnega razvoja morajo
vključevati ohranjanje pestrosti, značilnosti in lepot narave in pokrajine ter razvoj ustreznih
rekreacijskih območij skladno z naravovarstvenimi načeli. (Okoljsko - prostorski vidik
trajnostnega turizma, 2007)
Predpisi in dokumenti s področja turizma na nacionalni in mednarodni ravni opredeljujejo, da
mora razvoj turizma prispevati k ohranjanju narave in k sonaravnemu razvoju ter s tem
številnim regijam nuditi in okrepiti priložnosti za razvoj. V Strategiji razvoja Slovenije do
leta 2013 je sonaravni razvoj opredeljen kot eno od temeljnih načel razvoja Slovenije, kar
upošteva tudi Zakon o spodbujanju razvoja turizma in dokument Razvojni načrt in usmeritve
slovenskega turizma 2007-2011. (Okoljsko - prostorski vidik trajnostnega turizma, 2007) Cilj
je oblikovanje bolj uravnotežene in sonaravno usmerjene turistične ponudbe z vpletanjem
naravnih znamenitosti vanjo ter upoštevanjem potenciala vse države in ogroženosti
posameznih znamenitosti.
3.5.1. Turizem kot dejavnik razvoja
Turizem je ena od gospodarskih prioritet občine Kamnik in ena najpomembnejših razvojnih
priložnosti. V preteklosti je temeljil na ohranjeni naravni in kulturni dediščini, danes pa dobro
ohranjeno naravno okolje predstavlja velik potencial za njegov nadaljnji razvoj. Turistično in
rekreacijsko najbolj zanimiv je visokogorski svet Kamniško-Savinjskih Alp, ki sodi med
najbolj ohranjena območja v Sloveniji, a je obenem tudi eden najbolj ranljivih ekosistemov. Iz
leta v leto je bolj izpostavljen pritiskom množičnega turizma, saj ima velik rekreacijski pomen
tako za širši slovenski prostor, turistično vse bolj zanimiv pa je tudi za obiskovalce iz tujine.
Najmočnejši pritiski na to območje in na splošno na okolje izhajajo predvsem iz
nenadzorovane in neusmerjane rabe naravnega okolja (rekreacija, divja odlagališča, neurejeno
prostorsko načrtovanje).
Glavne kamniške turistične zanimivosti se nahajajo v zaledju mesta Kamnik:
• Velika planina (gorska kraška planota) je najbolj obiskana in je že od nekdaj sinonim
za tradicionalno pastirsko življenje in smučarski turizem. Ta je v zadnjih letih zaradi
neugodnih snežnih razmer in pretežno zastarele tehnologije precej v zatonu. Število
obiskovalcev Velike planine vsako leto narašča, predvsem kot posledica enodnevnih
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izletov. Pomemben negativen vpliv na pretežno dobro ohranjeno okolje Velike planine
ima porast modernih ekstremnih športov, ki predstavljajo velike pritiske na ohranjeno
naravo in so v nasprotju s cilji varovanja narave (gorsko kolesarjenje, vožnje z
motornimi sanmi, štirikolesniki, terenskimi vozili,…). Za omejitev teh dejavnosti na
tem območju je bilo v zadnjih letih že precej razprav in odločb o prepovedi vožnje.
• Dolina in izvir Kamniške Bistrice kot izhodišče za rekreacijo in turistične izlete za
širše ljubljansko območje (kolesarjenje, pohodništvo, alpinizem itd.).
• Terme Snovik v Tuhinjski dolini, ki postajajo vedno bolj priljubljena turistično rekreativna točka in veljajo za najvišje ležeče terme v Sloveniji. Z vrsto evropskih
priznanj so med energetsko najbolj učinkovitimi termami v Evropi.
• Volčji potok je znan predvsem po modernem igrišču za golf in botaničnem parku
(arboretum).
• Zdravilni gaj v Tunjicah.
(Javni zavod – Agencija za razvoj turizma…, 2009; Občina Kamnik, 2009)
Osnovno turistično ponudbo predstavljajo posamezna gostišča, gostilne in penzioni ter
turistične in izletniške kmetije. Za razvoj turizma v občini je pomembna najnovejša pridobitev
- hotel v središču mesta Kamnik, ki je dolga leta veljal za izrazito pomanjkljivost v celoviti
turistični ponudbi občine. Večjih ponudnikov je malo, vendar so za turistično ponudbo zelo
pomembni. Stanje nastanitvenih kapacitet in dopolnilne turistične infrastrukture v občini
Kamnik je dokaj skromno, kljub temu pa število turistov predvsem v zadnjih nekaj letih
narašča. Za nadaljnji dolgoročni turistični razvoj občine je zato nujna izgradnja novih
turističnih objektov in ležišč ter enotne dopolnilne turistične infrastrukture. Pomanjkljivost je
v preveč razdrobljeni in nepovezani trenutni turistični ponudbi. Prevladujejo predvsem
tranzitni domači gostje, katerih obisk je naključen, v obliki rekreacije (izletništvo) ali
kulturnega preživljanja prostega časa. Med turisti je vse več tujih gostov.
Na območju občine Kamnik je urejenih več različnih tematskih rekreacijskih in turističnih
poti: pohodniške in planinske poti, gozdne in sprehajalne učne poti. Kolesarske poti na
območju občine so trenutno še neurejene in neoznačene, je pa delo občine usmerjeno k
ureditvi omrežja kolesarskih poti. (Razvojna strategija LAS…, 2008; Prenova lokalnega
programa varstva okolja…, 2004)
Prednosti in priložnosti razvoja turizma v občini Kamnik:
- privlačnost naravnih vrednot lokalnega in državnega pomena,
- lahko dostopno zaledje s pestro naravo v bližini mesta,
- gorski in nižinski svet,
- ohranjeno naravno okolje (velika gozdnatost, vodnatost,…),
- velika raznolikost turistične ponudbe,
- pomembno rekreacijsko območje (kolesarjenje, smučanje, pohodništvo, gorništvo,
plezanje, ostali adrenalinski športi, golf,…),
- bogata kulturna dediščina,
- tradicionalne dejavnosti (planšarstvo, ekološko kmetijstvo, kmečki turizem,…),
- povezava naravnih in kulturnih danosti v celovit turistični produkt in enotno
promoviranje in trženje,
- poslovni turizem (kakovostnejša ponudba, terme, hoteli in ostale nastanitvene
zmogljivosti za zahtevnejše skupine turistov,…),
- pastirstvo na Veliki planini, kot posebnost tega območja,
enodnevni izleti »doživljajskega turizma«. (Izhodišča za pripravo novih…, 2008; Javni
zavod – Agencija za razvoj turizma…, 2009, Občina Kamnik, 2009)
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V prihodnosti je priložnost razvoja turizma predvsem v trženju turističnih produktov:
- vodeni izleti po pohodniških poteh, vodenje po gorskih poteh z gorskimi vodniki,
alpinizem, vodni športi, smučarski turizem, ribištvo, adrenalinski športi,
- vodenje po tematskih poteh (spoznavanje biotske raznovrstnosti, gorskega rastlinstva in
živalstva, skrb za okolje, spoznavanje bogate naravne in kulturne dediščine). Mreže
tematskih poti temeljijo na ozaveščanju obiskovalcev o pomembnosti varovanja
naravnega okolja in kulturne pokrajine, ki sta v visokogorskem svetu še posebej ranljiva
in občutljiva,
- ekološki turizem na podeželju in etnološka dediščina, kulinarika in z njo povezani
programi preko spoznavanja življenja pastirjev, njihovih produktov in kulinarike
(pridelava volne, sira, filcanja, izdelave košev). (Občina Kamnik, 2009)
Za uspešen razvoj turizma je pomembno sodelovanje in povezovanje sosednjih občin v
regionalno turistično skupnost, za večjo promocijo in uspešnejše trženje turizma. Na razvoj
turizma v občini bo pomembno vplivala tudi ustanovitev regijskega parka KamniškoSavinjske Alpe, ki je predvidena za konec leta 2009.

Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: gibanje števila prenočitev turistov v
občini Kamnik (sektorski kazalnik biotske raznovrstnosti – kazalnik turizma)

Kazalnik prikazuje primerjavo indeksa števila prenočitev turistov v občini Kamnik in
Sloveniji v obdobju od 2003 do 2008. Za lažjo primerjavo števila prenočitev turistov v občini
Kamnik in Sloveniji za obdobje od leta 2003 do 2008 so podatki preračunani v indekse, ki
pokažejo delež rasti/upada števila prenočitev turistov. Osnova za izračun indeksa je leto 2003.

Preglednica 12: Indeks števila prenočitev turistov (domačih in tujih) v občini Kamnik in
Sloveniji
Leto
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Slovenija
Število prenočitev
turistov
7.502.569 7.588.737 7.572.584 7.722.267 8.261.308 8.411.688
Indeks števila prenočitev
turistov
100 101,1485 100,9332 102,9283 110,1131
112,12
Sprememba rasti
indeksa v %
0
1,15
0,93
2,93
10,11
12,12
Občina Kamnik
Število prenočitev
turistov
18.754
16.324
11.067
19.695
36.461
72.751
Indeks števila prenočitev
turistov
100 87,04276 59,01141 105,0176 194,4172
387,92
Sprememba rasti
indeksa v %
0
-12,96
-40,99
5,02
94,42
287,92
Vir: Statistični urad, 2009
Opomba: osnova za izračun indeksa je leto 2003.
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Delež rasti indeksa prenočitev
turistov (v %)

Grafikon 8: Gibanje števila prenočitev turistov (domačih in tujih) v občini Kamnik in
Sloveniji (v %)
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Po upadu števila turistov in turističnih zmogljivosti v Sloveniji po osamosvojitvi, se število
prenočitev turistov stalno povečuje. Za občino Kamnik trend gibanja števila prenočitev
turistov za leto 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo in s tem začela izpolnjevati
cilje Nature 2000, kaže na upad števila prenočitev turistov, ki se nadaljuje tudi v letu 2005.
Leta 2006 je v občini Kamnik zaznan izjemen porast, indeks števila prenočitev turistov
preseže nivo Slovenije, leta 2007 pa se število skoraj podvoji in za več kot 9 krat preseže
slovensko povprečje. Glede na površino in število prenočitev je bilo v letu 2007 v Sloveniji
408 prenočitev/km², v občini Kamnik pa 137 prenočitev/km². V letu 2008 se je število
prenočitev turistov v občini Kamnik glede na leto 2007 povečala še za 100 %, iz 36.461 na
72.751 prenočitev.
Število prenočitev turistov v občini Kamnik zadnja leta kaže izjemen porast, kar potrjuje
povečano zanimanje obiskovalcev in turistov za ogled pestrih naravnih danosti občine. K
promociji le teh je gotovo pripomogla tudi vzpostavitev območij Natura 2000, ki le še potrjuje
nadpovprečno dobro ohranjeno naravno okolje pretežnega dela občine. Povečan interes
obiskovalcev pripomore k boljši ozaveščenosti in izobraženosti ljudi glede varovanja narave,
vendar je turizem nujno potrebno razvijati v okviru sonaravne rabe. Množičnost obiskovalcev
in njihovo nenadzorovano gibanje predvsem na območjih varovane narave prekomerno
obremenjuje okolje in uničuje naravne habitate. Za ozemlje občine Kamnik je značilno
občutljivo razmerje med veliko biotsko raznovrstnostjo, ki je izpostavljena kot ključni del
turistične ponudbe in pritiski, ki jih turizem povzroča predvsem občutljivim habitatnim tipom
(raba zemljišč za turistične objekte, velike količine uporabljene pitne vode, odpadnih voda,
odpadkov, emisij plinov in prometne preobremenjenost).
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Cilj Strategije prostorskega razvoja občine Kamnik iz leta 2006 je na podlagi naravnih in
kulturnih danosti spodbuditi razvoj turizma in turističnih dejavnosti ter povečati
prepoznavnosti občine. To podpira tudi Natura 2000, vendar v takšnem obsegu, da dejavnosti
turizma ne bodo negativno vplivale na stanje ohranjenosti okolja in bodo usklajene z načeli
sonaravnega razvoja turizma. Cilj razvoja varovanih območij je vključitev in usmerjanje
vsebin varstva biotske raznovrstnosti v vse sektorje: raba naravnih dobrin, urejanje prostora,
urejanje voda, regionalni razvoj in turizem. Cilji razvoja turizma na varovanih območjih:
- uravnotežena in sonaravno usmerjena turistična ponudba,
- razvoj turizma na način, ki zagotavlja socialno, kulturno in okoljsko trajnost,
- razviti uspešne turistične produkte, ki v povezavi z biotsko pestrostjo ali naravnimi
vrednotami prispevajo k ohranjanju narave ter hkrati zadovoljujejo interese lokalnih
prebivalcev in obiskovalcev,
- poudariti raznolikost bogate evropske naravne dediščine in jo učinkovito tržiti.
(Okoljsko - prostorski vidik trajnostnega turizma, 2007)
Glavne razvojne prednost turizma v občini Kamnik so prepletanje različnih pokrajinskih enot
na zelo majhnem prostoru, njihova prepoznavnost, bogata kulturna dediščina, visoka biotska
raznovrstnost in ohranjenost narave, vrsta naravnih vrednot, obsežno ekološko območje in
območje Nature 2000. Priložnost razvoja turizma je v povezavi teh vrednot v enoten turistični
produkt, ki bo zagotavljal prepoznavnost in »blagovno znamko« občine skozi doživljanje
ohranjene narave in produkte, ki so pridelani na naravi prijazen način.
Varovana območja Nature 2000 z naraščanjem okoljske zavesti prebivalcev širšega
evropskega prostora postajajo ena najprivlačnejših družbenih vrednot. Območja Natura 2000
že sedaj sooblikujejo del turistične infrastrukture in bodo v prihodnosti glavna priložnost
razvoja turizma v občini Kamnik, saj pomenijo prednost v turistični ponudbi, nudijo
doživljanje neokrnjene narave in številne aktivnosti, povezane z naravo (sprehodi,
pohodništvo, alpinizem itd.) Za širši prostor je turizem priložnost za uspešno gospodarsko rast
in ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti lokalnega prebivalstva. Uspešnost razvoja
turizma je v veliki meri odvisna predvsem od ohranjenosti narave, ki je v zavesti ljudi vedno
bolj cenjena in povečuje njihov interes. Povezanost varovanih območij z ustrezno aktivnostjo
lokalnega turističnega gospodarstva je priložnost za pozitivne ekonomske rezultate tako za
samo za turistično dejavnost, kot tudi za aktivnost ohranjanja narave, povečanje kakovosti
življenja lokalnih prebivalcev ter konkurenčnosti območja.
Pomembno vlogo v turizmu ima urejanje prostora, saj je rabo prostora za turistične namene
potrebno premišljeno načrtovati. V turistično ponudbo mora biti vključenih čim večje število
območij s krajevnimi oziroma regionalnimi posebnostmi. Tako bo mogoče oblikovati
kakovostne, raznolike in regionalno prepoznavne turistične produkte. Uspešnost trženja je
odvisna predvsem od lokalnega sodelovanja in povezanosti turističnih območij na regionalni
ravni. Občina Kamnik mora spodbujati razvoj sonaravnega in visoko kakovostnega turizma,
ki je prilagojen krajevnim in regionalnim posebnostim z gospodarskega, okoljskega,
kulturnega in prostorskega vidika in bo čim manj vplival na sestavine okolja, naravo in
kulturno dediščino. Tudi cilj Strategije prostorskega razvoja občine Kamnik (2006) sledi
temu, saj poskuša na podlagi naravnih in kulturnih danosti spodbuditi razvoj turizma in
turističnih dejavnosti ter povečati prepoznavnosti občine. Razvoj turizma mora temeljiti na
ohranjanju pestrosti, značilnostih narave in kulture in razvoju potrebne infrastrukture skladno
z naravovarstvenimi načeli. Prilagojen mora biti prostoru in prebivalcem in se razvijati v
smeri privabljanja obiskovalcev in oblikovanju izjemne in kakovostne turistične ponudbe.
(Občina Kamnik, 2009)
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3.6. DEMOGRAFSKI KAPITAL – POGOJ ZA OHRANJANJE OBMOČIJ NATURA
2000
Varovana območja narave so večinoma prepoznana kot periferna podeželska območja, z
visoko kakovostjo naravnega in bivalnega okolja. Kljub kakovostnim razmeram za življenje
je za ta območja splošno značilen negativen demografski trend in nizka stopnja izobrazbe.
Ugodni demografski trendi, ki ohranjajo poseljenost, so poleg ugodnih socialnih trendov
ključni socialni cilj gospodarjenja na območjih z visoko biotsko pestrostjo (območjih Natura
2000). Splošni cilj varovanih območij narave je ohranitev poseljenosti in kultiviranosti
pokrajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju. Namen je spodbuditi domačine in
ostale prebivalce k razvoju lastnih človeških virov (delovne sile), izobraževanju in
usposabljanju, spodbujanju razvoja malega podjetništva, turizma in lokalne identitete.
(Operativni program, 2007; Načrt ugotavljanja posledic…, 2004)
Zmanjševanje števila prebivalstva posredno vodi v izgubo pestrosti kulturne pokrajine in
posledično zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Kulturna pokrajina je poleg naravnega okolja
najbolj prepoznaven del vsakega območja. Ohranja jo človek s svojimi tradicionalnimi
dejavnostmi (košnja travnikov, paša), s katerimi preprečuje izgubo pokrajinske pestrosti in
posledično tudi biotske raznovrstnosti. V okviru Nature 2000 se ohranjajo tiste dejavnosti, ki
so v skladu z varovalnimi cilji območja in ne poslabšujejo ugodnega stanja ohranjenosti
naravnega okolja. Varovanje z opredelitvijo statusa varovanega območja je za posamezno
območje povod za sonaravni razvoj naravnega prostora in lokalnega prebivalstva. Priložnosti
za kakovostno življenje prebivalcev znotraj območij Natura 2000 se kažejo predvsem v
kakovostnem življenjskem okolju in privlačni naravi, ki jo nudijo območja Natura 2000 ter v
obliki denarnih spodbud iz skladov Evropske unije. Ohranjanje poseljenost varovanih območij
narave, predvsem hribovskih območij, je odvisno od razpoložljive infrastrukture (komunalna
infrastruktura, oskrba z vodo, elektriko, gradnja in vzdrževanje cest, mostov, varovalnih
objektov pred plazovi, hudourniki itd.). Priložnost varovanih območij narave so možnosti
sofinanciranja gradnje potrebne infrastrukture iz skladov Evropske unije, ki zagotavljajo
sonaravni razvoj tistim varovanim območjem narave, ki uspešno zadržujejo odliv kapitala in
ljudi iz podeželja v gospodarska središča. (Operativni program, 2007) Prostorsko planiranje v
Evropski uniji in tudi Sloveniji in njenih občinah še vedno pogojuje uspešnost razvoja
določenega območja z ohranjanjem števila prebivalcev. Zmanjšanje števila prebivalcev na
območjih Natura 2000 je zato sinonim za neuspeh, vendar prihodnji trendi kažejo na nujnost
načrtovanja razvoja v prid mlajši generaciji prebivalstva, ki je glede svojih pričakovanj do
kakovosti življenjskega okolja in družbenega standarda mnogo bolj zahtevna. Vse večja
zavest ljudi o pomenu ohranjene narave daje zavarovanim območjem prednost, saj ljudje
vedno bolj cenijo kakovostno življenjsko okolje, kar območja Natura 2000 vsekakor so.
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3.6.1. Poselitev v občini Kamnik
Za občino Kamnik je značilna razpršena poselitev, ki je posledica velike reliefne razgibanosti,
pestrih naravnih razmer in zgodovinskega razvoja. Periferno območje občine Kamnik je še
vedno večinoma podeželsko. Značilna je razpršena gradnja ter problemi, ki nastanejo z
izgradnjo potrebne infrastrukture. Na podeželje živi več kot polovica vseh prebivalcev. Le
malo se jih preživlja s kmetijstvom, večina se vsak dan vozi na delo v večja zaposlitvena
središča, predvsem v Ljubljano.
Občinsko središče po načinu in gostoti poselitve izrazito izstopa. Vzdolž Kamniškobistriške
ravni, kjer je glavna poselitvena os, prihaja do razhajanj zaradi prepletanja stanovanjske in
poslovne dejavnosti. To je vzrok za več okoljskih problemov občine Kamnik: slaba prometna
pretočnost, majhen delež potnikov v javnem prevozu, neurejena komunalna infrastruktura,
onesnaževanje posameznih okoljskih sestavin (zrak, voda, itd.). Na širšem območju mesta je
stopnja priseljevanja prebivalstva največja, zato je eden glavnih izzivov bodočemu razvoju
občine zagotavljanje ustrezne družbene infrastrukture: zadostnega števila primernih in
dostopnih stanovanj, vrtcev in šol, domov za starejše občane, zdravstvenih ustanov, parkirnih
površin in ostalih objektov za kulturno, športno in društveno življenje.
V občini Kamnik je 102 naselij. Po številu prebivalcev so največja naselja Kamnik, Mekinje
in Šmarca. Najbolj poseljeno je območje mesta Kamnik, Mekinj, Duplice in ob Kamniški
Bistrici med Stahovico in Kamnikom. Precej manj sta naseljeni Tuhinjska dolina in dolina
Črne. (Občina Kamnik, 2008) Mesto Kamnik ima po zadnjih podatkih 13.539 prebivalcev. Je
drugo največje naselje v Osrednjeslovenski statistični regiji, za Ljubljano. (Statistični urad…,
2008) Po sistemu razdelitve središčnih (centralnih) naselij se uvršča med središča 3. stopnje,
ki premorejo poleg osnovnih storitev (pošta, zdravstvena ambulanta, bančna podružnica,
policijska postaja, lekarna, nekatere specializirane trgovine in obrti) še nekaj zahtevnejših:
zdravstveni dom, knjižnica, več specializiranih trgovin.
Največje naselje po površini je Kamniška Bistrica, ki obsega 64,1 km² in je po površini šesto
največje naselje v Sloveniji. (Statistični urad…, 2008) Zavzema celoten skrajni severni del
občine. Večino ozemlja predstavlja visokogorje Kamniško-Savinjskih Alp, ki je vključeno v
omrežje Natura 2000. Več kot polovico ozemlja znotraj Nature 2000 imajo tudi Zgornji
Tuhinj, Golice, Češnjice v Tuhinju, Okrog pri Motniku, nekoliko manj v naselju Klemenčevo.
Znotraj območij Natura 2000 leži 11 naselij:
- Kamniško-Savinjske Alpe: Kamniška Bistrica, Klemenčevo, Okroglo;
- Stahovica - melišča: Županje njive;
- Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke: Kamniška Bistrica, Velika Planina, Žaga;
- Menina: Stara sela, Zgornji Tuhinj, Golice, Češnjice v Tuhinju, Okrog pri Motniku.
(Atlas okolja – ARSO, 2009)
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Slika 17: Naselja znotraj območij Natura 2000 SCI Kamniško-Savinjske Alpe, SCI Stahovica
– melišča in SPA Kamniško-Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke

Slika 18: Naselja znotraj območja Natura 2000 SCI Menina
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Posledica razpršene poselitve so visoki stroški zagotavljanja ustrezne družbene infrastrukture,
predvsem komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in velika dnevna migracija v
zaposlitvena središča, predvsem v Ljubljano, kar kaže na premajhno izkoriščenost človeškega
potenciala občine. Zato je v prihodnosti potrebno zagotoviti več zaposlitvenih možnosti
znotraj občine Kamnik. Občina Kamnik ima zadnje desetletje vlogo spalnega predmestja
Ljubljane in drugih večjih središč v bližini. Priseljevanje iz večjih središč in sosednjih občin,
predvsem Ljubljane, je posledica nižjih cen stanovanj v primerjavi z ostalimi občinami znotraj
ljubljanske regije. Priseljujejo se predvsem mlade družine z otroki, katerim k odločitvi
pripomore tudi želja po življenju v kakovostnejšem in bolj ohranjenem okolju.

Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: gibanje števila prebivalcev v občini
Kamnik in v naseljih znotraj območij Natura 2000 (socialno ekonomski kazalnik)
Cilj sonaravnega razvoja na področju poselitve je ohranitev poseljenosti in kultiviranosti
pokrajine ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. (Strategija ohranjanja biotske...,
2001)
V občini Kamnik je po podatkih Statističnega urada RS 30. junija 2008 živelo 28.604
prebivalcev, to je 1,4 % prebivalstva celotne Slovenije. Gostota poselitve je 107,53 preb./
km², slovensko povprečje je 100,6 preb./ km².
Po najnovejših uradnih podatkih je bilo konec decembra 2008 v občini Kamnik 29.050
prebivalcev. V zadnjih štirih letih se je v občini Kamnik rodilo 1284 otrok, kar pomeni 489
več rojstev kot smrti. V letu 2007 se je priselilo 909 oseb, v letu 2008 že 1108 oseb. Če se bo
trend priseljevanja nadaljeval, bo konec leta 2009 v občini Kamnik že več kot 30.000
prebivalcev. (Kamniški Občan, junij 2009)

Preglednica 13: Trend rasti števila prebivalcev v občini Kamnik in Sloveniji od leta 1999 do
2008
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Vir: Statistični urad…, 2009.
Opomba: osnova za izračun indeksa je leto 1999.
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Delež rasti indeksa števila
prebivalcev (%)

Grafikon 9: Delež rasti indeksa števila prebivalcev v Sloveniji in občini Kamnik od leta 1999 do
2008
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Vir: Statistični urad…, 2009.

Za lažjo primerjavo podatkov o številu prebivalcev v občini Kamnik in Sloveniji so
izračunani indeksi števila prebivalcev za podatke od leta 1999 do 2008. Osnova za izračun
indeksa je leto 1999.
Trend gibanja števila prebivalcev kaže, da število prebivalcev v občini Kamnik in Sloveniji
stalno narašča. V Sloveniji narašča predvsem kot posledica selitvenega prirasta (priseljevanj
iz tujine), v manjši meri tudi naravnega prirasta, v občini Kamnik pa je predvsem posledica
priseljevanj iz območij večjih urbanih središč (Ljubljana, Kranj), ki jih privlačijo nižje cene
stanovanj v primerjavi z ostalimi občinami znotraj osrednjeslovenske in gorenjske statistične
regije. K temu delno pripomore tudi vse večja zavest ljudi, predvsem mladih in izobraženih, o
pomembnosti varovanja naravnega okolja in prednosti življenja v kakovostnem življenjskem
okolju. Trend rasti prebivalcev kaže, da se število prebivalcev v občini Kamnik povečuje
hitreje kot v Sloveniji. Leta 2002 se je število prebivalcev v občini Kamnik v primerjavi s
podatkom za Slovenijo povečalo za 1,42 %, leta 2005 za 3,52%, leta 2008 pa že za 6,69 %.
Še nekaj let nazaj so trendi na področju demografije kazali na velika razhajanja med željami
občin po rasti števila prebivalcev in realno demografsko sliko.
Kazalci ostalih demografskih značilnosti občine Kamnik so razmeroma ugodni, saj je
starostna struktura prebivalcev ugodnejša kot je slovensko povprečje (nižji povprečni indeks
staranja prebivalstva, višji delež mladih do 24 let, nižji delež starejših nad 60 let). Povprečna
starost prebivalcev je 40 let. Naravni prirastek prebivalstva (živorojeni, umrli) je zadnja leta
pozitiven, pomembnejši prirast števila prebivalstva v občini pa je posledica pozitivnega trenda
priseljevanja. Pozitiven je tako selitveni prirast s tujino kot tudi selitveni prirast med
občinami. Za primerjavo: naravni prirastek (živorojeni, umrli) je negativen za občino
Ljubljana, prav tako na ravni države. Prebivalstvo občine Kamnik se tako pomlajuje, kar
pomeni novo energijo, kulturo in identiteto občine, obenem pa se povečujejo potrebe po
zadostni družbeni infrastrukturi. (Kamniški Občan, junij 2009; Razvojna strategija LAS…,
2008; Statistični urad…, 2008)
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Preglednica 14: Število prebivalcev v naseljih, ki imajo več kot polovico svojega ozemlja
znotraj območja Natura 2000
Število prebivalcev,
Število prebivalcev,
Število prebivalcev,
Naselje
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Okrog pri Motniku
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Kamniška Bistrica
18
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Vir: Statistični urad…, 2009.

Grafikon 10: Gibanje števila prebivalcev v naseljih, ki imajo več kot polovico svojega
ozemlja znotraj območja Natura 2000
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Vir: Statistični urad…, 2009.
Za prikaz števila prebivalcev znotraj območij Natura 2000 so izbrana naselja, ki imajo več kot
polovico ozemlja znotraj območij Natura 2000. Tako naselje je Kamniška Bistrica, ki leži
znotraj območja SCI Kamniško-Savinjske Alpe in območja SPA Kamniško-Savinjske Alpe in
vzhodne Karavanke ter naselja Zgornji Tuhinj, Golice, Češnjice v Tuhinju in Okrog pri
Motniku znotraj območja SCI Menina. Visokogorsko območje Kamniško-Savinjskih Alp, ki
je v celoti vključeno v omrežje Natura 2000, pokriva naselje Kamniška Bistrica, ki je po
površini tudi največje naselje v občini Kamnik. Zaradi neugodnih naravnih dejavnikov je
večinoma neposeljeno. Ima najmanj prebivalcev, po najnovejših podatkih 21. Največ
prebivalcev med izbranimi naselji znotraj območja Natura 2000 je v naselju Zgornji Tuhinj,
373.
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Trend gibanja števila prebivalcev za izbrana naselja kaže, da v vseh naseljih število
prebivalcev od leta 2002 do 2008 rahlo narašča ali stagnira, razen v naselju Češnjice v
Tuhinju, kjer je zaznan upad. Ohranjanje poseljenosti v naseljih znotraj območij Natura 2000
je ključni socialni cilj gospodarjenja na območjih z visoko biotsko pestrostjo (območjih
Natura 2000) in kaže na ugodne trende za doseganje sonaravnega razvoja v občini Kamnik.
Prisotnost stalnih prebivalcev zagotavlja neprekinjeno izvajanje ukrepov, ki jih za ohranjanje
okolja določa Natura 2000.
Izbrana naselja so tipična podeželska, še vedno pretežno agrarna in v primerjavi s sorodnimi
območji drugje po Sloveniji ne izkazujejo negativnih demografskih značilnosti. Kazalnik
gibanja števila prebivalcev za izbrana naselja znotraj območja Natura 2000 tako zavrača
splošno hipotezo o zmanjševanju števila prebivalstva znotraj območij Natura 2000, kot
posledice neugodnih naravnih razmer za življenje in odziva domačinov oziroma bodočih
možnih priseljencev na omejitve nekaterih dejavnosti, ki jih nalaga varovanje območja.
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3.7. GOSPODARSKI RAZVOJ V OBČINI KAMNIK
Eden od ciljev Nature 2000 je tudi zagotavljanje ohranjanja osnovnih ekonomskih podlag za
prebivalce, ki živijo znotraj območij Natura 2000. Namen je spodbuditi domačine in ostale
prebivalce k razvoju lastnih človeških virov (delovne sile), izobraževanju in usposabljanju,
spodbujanju razvoja malega podjetništva, turizma in lokalne identitete. Doseganje teh ciljev je
tesno povezano z ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Prednostna naloga varovanih območij je
ohranjanje narave, kljub temu pa to niso strogo negospodarska oziroma neekonomska
območja. (Plut, 2008) Blaginjo lokalnega prebivalstva na območjih z visoko biotsko
raznovrstnostjo je mogoče povečati z uravnoteženjem ekonomskega in neekonomskega
razvoja in s sonaravno rabo lokalnih naravnih danosti. Varovanje z opredelitvijo statusa
območja Natura 2000 pomeni le, da imajo prednost tisti interesi in družbene skupine, ki
spoštujejo ohranjanje narave in ne omejujejo ekonomskih in socialnih dejavnikov
sonaravnega razvoja (Načrt ugotavljanja posledic…, 2009)

Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: povprečna bruto plača v občini Kamnik
(socialno ekonomski kazalnik – kazalnik razvoja družbe)
Na podlagi izbranega kazalnika višine povprečne plače občanov in primerjave s stanjem v
Sloveniji je posredno mogoče ugotoviti stopnjo razvitost občine in stabilnost družbe oziroma
povprečno stopnjo izobrazbe zaposlenih občanov, prevladujočo panogo zaposlitve ter
prevladujoče gospodarske dejavnosti v občini.
Preglednica 15: Povprečna decembrska bruto plača v občini Kamnik in Sloveniji za obdobje
od leta 2004 do 2008
Leto
2004
2005
2006
2007
2008
1212,26 €
1261,09 €
1342,8 € 1457,66 €
1202,22 €
Slovenija
987,52 €
1040,78 €
1082,95 €
1147,5 € 1307,12 €
Občina Kamnik
Razlika
214,7 €
171,5 €
178,1 €
195,3 €
150,5 €
Vir: Statistični urad…, 2009
Opomba: podatek za leto 2008 velja novembrsko povprečje.
Grafikon 11: Trend rasti povprečne decembrske bruto plače v občini Kamnik in Sloveniji za
obdobje od leta 2004 do 2008
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bruto plača (evr)
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Vir: Statistični urad…, 2009
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Podatki o povprečnih plačah za prebivalce v naseljih znotraj območij Natura 2000, ki bi bolj
realno prikazali vpliv Nature 2000 na ta kazalec, niso dostopni, zato so uporabljeni podatki na
nivoju občine in primerjani s stanjem v Sloveniji.
Trend gibanja povprečne decembrske bruto plače za obdobje 2004 do 2008 narašča tako na
nivoju Slovenije kot občine Kamnik. Plače v občini Kamnik so povprečno za 182 evrov nižje
kot je slovensko povprečje, vendar se v zadnjem obdobju ta razlika nekoliko zmanjšuje.
Vzrok je v še vedno prevladujočem deležu manj plačanih delovnih mest v industrijski panogi,
predvsem v živilsko predelovalni industriji. Gospodarski potencial občine Kamnik se je glede
na preteklo desetletje občutno zmanjšal, kar je ena od negativnih posledic procesa tranzicije,
ko so vsa večja, uspešna podjetja doživela zaton. S prestrukturiranjem gospodarstva je nastalo
več manjših podjetij, kljub temu pa število delovnih mest vseskozi pada. Človeški potencial
občine Kamnik je premalo izkoriščen, kar kažejo tudi velike dnevne migracije na delo,
večinoma v smeri proti Ljubljani, kjer so številni občani zaposleni.
Na splošno je v občini Kamnik premalo delovnih mest, glede na razpoložljivost človeškega
potenciala, minimalno je tudi število delovnih mest v bolje plačanih panogah (storitvene
dejavnosti, finančno posredništvo, poslovanje z nepremičninami itd.) Po podatkih
Statističnega urada za to obdobje so povprečne plače v občini Kamnik s slovenskim
povprečjem izenačene le v kmetijstvu, lovu in gozdarstvu, v vseh ostalih panogah
(predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, storitve itd.) pa so nižje za nekaj
deset do več sto evrov.
Večina industrije je skoncentrirana v širšem območju mesta Kamnik. V podeželskih naseljih
je nekaj manjših obratov malih podjetnikov ali obrtnikov. Zaradi prepletanja industrijskega
območja s stanovanjskim prihaja do nesoglasij. Občina Kamnik ima velik potencial za izrabo
lesne biomase, vendar jo trenutno uporabljajo le v dveh industrijskih obratih. Po zadnjih
podatkih je v občini registriranih 723 podjetij in 824 samostojnih podjetnikov. Po dejavnostih
prevladuje predelovalna dejavnost, trgovina, gostinstvo in poslovne storitve. (Razvojna
strategija LAS…, 2008). Do nedavnega je bila nezaposlenost v občini 4 % (okrog 650
občanov), vendar se je samo v začetku leta 2009, s propadom nekaterih nekdaj velikih
podjetij, kot posledice vsesplošne gospodarske recesije, občutno povečala.
Stanje gospodarstva v občini je že več let v upadu in je posledica prestrukturiranja
gospodarstva - primanjkuje malih in srednje velikih podjetij ter zadostnega števila delovnih
mest znotraj občine, zato se večina prebivalcev zaposluje v drugih občinah ljubljanske regije.
Že več let je izdelana ideja o kamniški obrtno-poslovni coni ali tehnološkem parku, s katero bi
kamniško gospodarstvo pridobilo konkretno pomoč za ponovni zagon, vendar občina nima
zadostnih sredstev in interesa za realizacijo projekta.
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Priložnost Nature 2000 na področju gospodarskega razvoja so nove zaposlitvene možnosti,
predvsem podeželskih prebivalcev, katerim predstavljajo glavni vir dohodka ali pa le dodaten
zaslužek:
• Razvoj malih podjetij, ki izhajajo iz lokalnih virov. Občina Kamnik tako ne bo spalno
predmestje Ljubljane in drugih središč, temveč območje, ki bo zagotavljalo zaposlitev
občanom in privabljalo tudi okoliške prebivalce. Predpogoj za razvoj podjetništva v
območjih z visoko biotsko raznovrstnostjo je urejena infrastruktura (»zelena«, »siva«,
institucionalna), lastninski statusi (odkup, najem, koncesije…) in finančni (ekološki
sklad, subvencije, davčne olajšave…). (Načrt ugotavljanja posledic…, 2009)
• Zaposlovanje na visoko kvalificiranih delovnih mestih za delu v območjih visoke
biotske raznovrstnosti ali naravnih vrednot (lokalne storitve: vodiči, jamarji, lovci,
naravoslovci…). Nove tovrstne priložnosti za zaposlitev se kaže v načrtovanem
regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe. Nujno je izobraževanje in usposabljanje
lokalnih prebivalcev in ostalih, ki sodelujejo pri upravljanju varovanih območij
narave, saj se tako zvišuje učinkovitost upravljanja, strateškega komuniciranja in
povečuje sposobnosti za izrabo ostalih priložnosti.
• Varovana območja narave so ena od razvojnih možnosti lokalnega prebivalstva, saj
lahko izboljšajo razmere za delo in omogočijo kakovostno življenjsko okolje.
Predvsem zavarovana območja predstavljajo center združevanja sredstev za
vzpostavitev podpornih dejavnosti zavarovanim območjem, ki omogočajo normalno
delo in kakovostnejše življenje domačinov ob upoštevanju ohranjanja biotske
raznovrstnosti. Načrtovano zavarovano območje v občini Kamnik tako predstavlja
nove možnosti zaposlitve lokalnega prebivalstva in gospodarsko rast, predvsem na
področju turizma, katerega uspešnost razvoja je danes v veliki meri odvisna od
ohranjenosti narave, ki je v zavesti ljudi vedno bolj cenjena.
• Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (predelava lesa, ribogojstvo, perutninarstvo,
pridobivanje in prodaja energije, izletniška kmetija, storitve s kmetijsko/gozdarsko
mehanizacijo itd.) bodo v prihodnosti temeljna dejavnost za eksistenčni obstoj
predvsem manjših kmetijskih gospodarstev. Sedanja situacija v gospodarstvu (visoka
brezposelnost in nizke plače) je prisilila kmete, da se zaposlujejo v drugih dejavnostih
izven kmetijstva, ki jim predstavljajo pomemben vir dohodka. Interes kmetov za
razvoj dopolnilnih dejavnosti je velik, ker jim prinaša vir dodatnega dohodka. Z
razvojem števila in obsega dopolnilnih dejavnosti je možno zmanjšati stroške
kmetijske pridelave, izkoristiti razpoložljivo delovno silo, stroje, znanje, vzpostaviti
nova delovna mesta na podeželju in tako preprečiti opuščanje kmetovanja. V občini
Kamnik je bilo leta 2004 7 registriranih dopolnilnih dejavnosti, še 10 je bilo
neregistriranih. (Strategija razvoja kmetijstva…, 2004) Problem razvoja dopolnilnih
dejavnosti so vse bolj ostre zahteve glede ureditve prostorov za posamezne dejavnosti
(predelava mesa, mleka, peka kruha, ipd.), potrebna izobrazba za izvajanje dejavnosti
in učinkovita promocija izdelkov oziroma produktov in ustvarjanje prodajne mreže,
zato se veliko kmetij se z dopolnilnimi dejavnostmi ukvarja le priložnostno.
(Operativni program, 2007; Načrt ugotavljanja posledic…, 2004)
Ohranjanje biotske raznovrstnosti prinašajo možnosti za zaposlovanje in povečanje prihodkov
samoupravnih lokalnih skupnosti. Naravovarstvene dejavnosti imajo sicer manjše neposredne
učinke na zaposlovanje, zaradi primarno nekomercialnega značaja varstva narave (javno
financiranje teh dejavnosti), vendar pa podpirajo precej več posrednih zaposlitev (štiri do
šestkrat toliko kot neposrednih), predvsem v okviru razvoja turizma, ki privablja obiskovalce
na podeželje. Največji ugotovljeni gospodarski učinek naravovarstva je naravovarstveni
turizem. (Načrt ugotavljanja posledic…, 2009)
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3.8. RAZVOJ INFRASTRUKTURE, KI BO PODPIRAL SONARAVNI RAZVOJ
OBČINE KAMNIK
Eden od ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti so tudi investicije v ustrezno
infrastrukturo, ki zagotavlja sonaravni razvoj celotne občine in varovanih območij. Investicije
na varovanih območjih so namenjene izvajanju specifičnih ukrepov upravljanja biotske
raznovrstnosti in naravnih vrednot, razvoju na podlagi priložnosti, ki jih prinašajo,
zagotavljanju kakovostnega življenjskega okolja, še zlasti pa imajo velik pomen v razvoju
turizma. (Operativni program, 2007) Obstoječa infrastruktura in investicije v novo razvojno
infrastrukturo (»sivo«, »zeleno«) so kazalec, ki posredno kaže, s kolikšnim dohodkom občina
razpolaga. Investicije, ki jih občina namenja zagotavljanju ohranjanja varovanih območij
narave pa posredno pokažejo odnos občine in prebivalcev do varovanja narave. Naložbe v
izgradnjo nove infrastrukture so pomembne za razvoj občine kot celote, kvalitetnejšega
življenjskega okolja in razvoj turizma, kot pomembne gospodarske panoge za prihodnost.
Sektorsko neusklajeno spodbujanje nekaterih oblik gospodarskega razvoja, kot je gradnja
obsežnih turističnih zmogljivosti ali neprimerna prometna infrastruktura je v preteklosti
ponekod ogrozilo ali zmanjšalo biotsko raznovrstnost, zato je nujno pravočasno ugotavljanje
in preprečevanje negativnih trendov, ki jih na doslej neposeljena območja prinaša razvoj
prometne infrastrukture, gospodarstva, urbanizacija,… Evropska unija s sredstvi iz evropskih
denarnih skladov spodbija investicije v infrastrukturo, ki zagotavlja sonaravni razvoj in nove
razvojne priložnosti območja. Upravičenke za črpanje sredstev iz evropskih skladov so
samoupravne lokalne skupnosti (občine). Ena od možnosti, ki jih podpira Evropska unija, je
okrepitev t.i. zelene infrastrukture na območjih Natura 2000: gradnja in vzdrževanje pešpoti
in kolesarskih poti, urejena parkirišča, ovire za umirjanje motornega prometa, vzpostavitev
javnega prevoza in druge nadomestne transportne zmogljivosti ob omejevanju prometa
motornih vozil, zbiranje odpadkov, sanitarije, kažipoti, počivališča, prenočišča, informacijski
centri, opazovalnice, razgledišča, označevalne table, mreža pešpoti, naravoslovne in kulturne
poti, učne in doživljajske poti, vodenje obiskovalcev do naravnih in kulturnih znamenitostih
območja in razvoj novih turističnih produktov v povezavi z naravoslovnim turizmom.
Pomemben ukrep trženja biotske raznovrstnosti, ki pripomore k dolgoročnemu ohranjanju
biotske raznovrstnosti, so investicije v turistično infrastrukturo, ki pritegnejo pozornost
obiskovalcev in turistov. Na ta način obiskovalci in turisti pridejo v stik z naravo, naraščajoče
zanimanje za določeno območje pa pripomore, da območje lahko postane priljubljena
turistična destinacija. (Operativni program, 2007) Zelena infrastruktura privlači in
organizirano usmerja obiskovalce in turiste na območja, ki so temu namenjena in omogoča
sonaravni razvoj širšega območja. Znotraj varovanih območij je potrebno infrastrukturo
načrtovati premišljeno, saj le tako usmeri obiskovalce na območja, kjer je mogoče tržiti
lokalne proizvode in jih obenem odvrniti od občutljivejših delov narave, kjer večje število
obiskovalcev lahko škoduje doseganju varstvenih ciljev. (Natura 2000, 2008)
Prednosti, ki jih nudi razvoj zelene infrastrukture:
- ohranja biotsko raznovrstnost, vzdržuje naravne ekološke procese, ohranja zrak in vodne
vire, prispeva k zdravju in kakovosti življenja ljudi,
- povečuje povpraševanje po turističnih storitvah (prenočišča, gostinstvo, najemniške
zmožnosti, umetniške galerije in druga manjša podjetja/obrti),
- naravoslovne in druge večnamenske poti privlačijo obiskovalce in večdnevno bivanje
turistov, ki pozitivno vplivajo na ekonomsko upravičenost turizma,
- varovana območja in rekreacijske površine pomagajo pri razvoju identitete prebivalcev in
narave,
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-

uravnoteženje okoljskih in ekonomskih dejavnikov ter skladno načrtovano ohranjanje in
razvoj, ki ne si bosta v nasprotju,
investicije poslovnega sektorja v nepremičnine so večje na območjih, kjer so kazalci
kakovosti življenja boljši,
privlači majhna storitvena podjetja, ki so prilagojena okoljskim potrebam,
predpogoj načrtovanja sive infrastrukture, ki ni neposredno namenjena upravljanju
biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, a povečujejo interes med obiskovalci, ki
posledično pomembno zvišujejo njeno ekonomsko vrednost. (Operativni program, 2007;
Načrt ugotavljanja posledic…, 2004; Natura 2000, 2008)

Kazalni sonaravnega razvoja občine Kamnik: razmerje v razvoju t.i. sive in zelene
infrastrukture v občini Kamnik (prostorski kazalnik biotske raznovrstnosti)

3.8.1. Razvoj »sive« infrastrukture
Preko ozemlja občine ali v njeni neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne,
energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije,
kar je pomembna razvojna prednost občine. Za večji del ozemlja občine je značilna gručasta
poselitev na gričevju in hribovju (Tunjiško gričevje, celotna Tuhinjska dolina), ki zahteva
razvejano mrežo cestnih in komunalnih povezav. Cestno in komunalno omrežje se ureja
predvsem s strukturnimi sredstvi za razvoj regij in neposrednimi sredstvi za financiranje
občin. (Razvojna strategija LAS, 2008)
Opremljenost s prometno infrastrukturo je dobra, vendar reliefna razčlenjenost površja,
plazovitost terena in intenzivne prometne obremenitve pomenijo razvojno oviro. Cestni
promet je eden ključnih pritiskov na okolje v celotni občini, na varovanih območjih pa je
njegova prisotnost še bolj opazna. Promet negativno vpliva na stanje biotske raznovrstnosti,
saj izgradnja prometne infrastrukture povzroča fragmentacijo habitatov, zavzema velik del
naravnega prostora, povzroča onesnaževanje zraka, vode in tal ter poveča hrupnost. Občina se
že nekaj let rešuje problem prekomernega motornega prometa na Veliki planini, ki se je v
zadnjih letih s povečevanjem števila prebivalcev močno povečal. (Razvojna strategija LAS,
2008; Občina Kamnik, 2009) Velik del proračunskih sredstev občine je namenih sanaciji cest,
tudi na perifernih območjih. H kvalitetnejšem življenju manjših lokalnih skupnosti pomembno
pripomore asfaltiranje krajših odsekov doslej makadamskih cest, zaradi prevladujoče
poselitve po gričevjih in hribovjih je nujno urejanje plazovitih pobočij ob cestah in
stanovanjskih zgradbah, urejanje rečnih strug in strug hudourniških potokov, mostov,
pločnikov za pešce ter zadostnega števila parkirnih prostorov v strnjenih blokovskih naseljih.
V prihodnosti bo na področju prometa potrebno več pozornosti preusmeriti javnemu
potniškemu prometu. Ureditev javnega medmestnega prometa je tudi ena izmed prioritet
ljubljanske urbane regije. Priložnost je predvsem v železniškem potniškem prometu s
posodobitvijo železniških prog in preusmeritvijo potnikov iz osebnega na javni prevoz,
investirati pa bi bilo potrebno tudi v izgradnjo avtobusnih postajališč na perifernih območjih
občine.
Komunalna infrastruktura še ni povsem zadovoljivo vzpostavljena, saj vodovodno in
kanalizacijsko omrežje ne doseže vseh perifernih območij. Problem predstavlja tudi
dotrajanost in slabo vzdrževanje določenih omrežij. Predvsem v hribovitih območjih, se
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prebivalci z vodo oskrbujejo iz lokalnih vodovodov, odpadno vodo pa odvajajo v greznice. Ti
sistemi so pogosto neustrezni in slabo vzdrževani. V občini Kamnik je bilo v letu 2004 na
kanalizacijsko omrežje priključenih 64 % prebivalcev. (Prenova lokalnega programa varstva
okolja v občini Kamnik, 2004). Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v devetih naseljih in se
stalno dograjuje. Izgradnja in obnova te infrastrukture je zato precejšnja vsakoletna
obremenitev za občinski proračun. (Razvojna strategija LAS, 2008, Občina Kamnik, 2009)
V začetku leta 2009 so se zaključili nekateri dolgoletni projekti izgradnje in obnove cestne
infrastrukture in z njimi povezane izgradnje komunalne infrastrukture, pločnikov, kolesarskih
poti, javne razsvetljave, zavarovanje brežine bližnjega hriba in utrjevanje struge reke
Kamniške Bistrice itd. Za razvoj občine je pomembna temeljita rekonstrukcija dveh glavnih
prometnih osi v občini, ki povezujeta mesto Kamnik z Ljubljano. Cesti sta prometno najbolj
obremenjeni, saj se po njej vsakodnevno vozi glavnina dnevnih migrantov, ki odhajajo na
delo v Ljubljano oziroma njeno širše zaledje. Investiciji so delno sofinancirane iz evropskih
skladov. (Občina Kamnik, 2009)
V zadnjih nekaj letih je v občini Kamnik zaznan množičen porast števila večstanovanjskih
sosesk, čemur občina namenja precejšen del investicijskih sredstev. Razvojni cilj občine, tudi
države in Evropske unije, je ohranjanje števila prebivalcev. Povečanje števila stanovanj in s
tem števila prebivalcev v občini posledično pomeni večje pritiske na obstoječi cestni sistem in
nujnost njegove posodobitve, ki bo omogočala večjo pretočnost cest. V prid gradnje velikih
stanovanjskih objektov so v zadnjem obdobju zato vse večje investicije občine usmerjene v
izgradnjo cestne infrastrukture in v reševanje slabe pretočnosti obstoječih cest. Stanje na tem
področju se je močno poslabšalo prav z izgradnjo množice novih stanovanjskih naselij, ki so
zaradi nižjih cen v primerjavi s povprečjem cen stanovanj v Ljubljani in bližine glavnega
mesta, privabile precej novih priseljencev, v glavnem iz sosednjih občin na ljubljanskem in
gorenjskem območju. Priseljujejo se predvsem mlade družine z otroki, ki so glede kakovosti
življenjskega okolja in družbenega standarda mnogo bolj zahtevne kot starejše generacije,
zato je v občini potrebno poskrbeti za ustrezno število družbenih objektov (vrtci, šole,
zdravstveni domovi itd.), dvigovati je potrebno kvaliteto infrastrukture in dolgoročno
načrtovati razvoj življenjskega okolja. Povečevanje števila prebivalstva povečuje potrebe po
osnovnih družbenih objektih, tudi trgovskih dejavnostih, zato se je v občini v zadnjih letih
razvilo več velikih trgovskih centrov, ki so v nasprotju z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi.
V prihodnosti so načrtovani projekti izgradnje in obnove obstoječih osnovnih šol, saj sedanje
kapacitete na zadoščajo potrebam, ki so se povečale z množico novih priseljencev. V okviru
družbene infrastrukture so prioriteta tudi varne šolske poti, tudi v naseljih v zaledju mesta,
izgradnja in obnova športnih in otroških igrišč, vrtcev, prenova kulturnih domov, izgradnja
oskrbovanih stanovanj za starostnike itd. Pri pridobivanju evropskih sredstev je občina
usmerjena predvsem k nadaljevanju izgradnje kanalizacijskih sistemov. (Kamniški Občan,
junij 2009)

3.8.2. Razvoj zelene, turistične in rekreacijske infrastrukture
Cilj občine je širitev mreže turistične nastanitvene infrastrukture, nadgradnja obstoječe
turistične infrastrukture ter trženje turističnih in turistično-rekreativnih produktov (prireditve,
doživljajske poti itd.). Za razvoj turizma v občini je pomembna najnovejša pridobitev - hotel v
centru mesta Kamnik, ki je dolga leta veljal za izrazito pomanjkljivost v celoviti turistični
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ponudbi občine. Delo občine je usmerjeno k vzpostavitvi celovitega omrežja varnih
kolesarskih poti in pešpoti, ki jih primanjkuje. Potencialno rekreacijsko območje predstavlja
obrežje reke Kamniške Bistrice, saj velik delež zelenih površin na tem območju še ni
izkoriščen, urejen ali vzdrževan. V letu 2008 je bilo veliko sredstev namenjenih sonaravni
ureditvi vodotoka in vzpostavitvi rekreacijske osi, katere vplivno območje sega vse do
Domžal in za prihodnost predstavlja osrednje rekreacijsko območje širšega območja mesta
Kamnik. (Kamnican.si, 2009; Občina Kamnik, 2009)
Zaradi porasta gradnje stanovanjskih sosesk in velikih trgovskih centrov je v strnjenih naseljih
mesta Kamnik (zlasti južni del mesta) vse manj zelenih površin (parki, otroška igrišča, športna
igrišča itd.), ki so imele do nedavnega močno socialno funkcijo, zato na pomenu pridobivajo
zaledna območja zelenih površin, ki so predvsem gozdnata in kažejo na visoko stopnjo
ohranjenosti narave.
Pomemben prispevek za celotno občino predstavljajo moderne investicije za učinkovito rabo
energije v termah Snovik. Terme Snovik so najvišje ležeče slovenske terme delujejo že sedmo
leto. Februarja so kot prvo slovensko turistično podjetje prejele evropski ekološki znak za
okolje EU Marjetica, ki simbolizira visoko kakovost, okoljevarstveno uspešnost ter ekološko
učinkovitost. Podjetje je prejelo že več nagrad za okolju prijazno delovanje in energetsko
učinkovitost, ki pomenijo dodatno spodbudo za razvoj term in storitev v tej smeri.
(Občina Kamnik, 2009)
V letu 2009 je v pripravi tudi občinski prostorski načrt, ki bo prostor oblikoval za naslednjih
dvajset let in predstavlja prostorsko vizijo razvoja za širši prostor Kamniško-Savinjskih Alp
znotraj občine, predvsem doline Kamniške Bistrice in Velike planine, ki sta po množičnosti
obiskovalcev in turistov najbolj privlačni območji v občini. V preteklosti se je na teh
območjih že investiralo v infrastrukturo javne uporabe, namenjene obiskovalcem in turistom,
predvsem v obliki ureditve parkirišč, sprehajalnih in kolesarskih poti, označevalnih tabel itd.
V zadnjih letih se na širšem območju Velike planine stopnjuje problem prekomerne
obremenitve s prometom (terenski avtomobili, štirikolesniki, motorne sani, gorsko
kolesarjenje), zato se občina aktivno ukvarja z idejo o prepovedi in omejitvah prometa na
določenih območjih. (Občina Kamnik, 2009)

3.8.3. Varovana območja in ustanovitev regijskega parka
Na področju investicij za varstvo narave v zadnjih letih izstopa regijski park KamniškoSavinjske Alpe, katerega del je tudi občina Kamnik. To je eden najpomembnejših prispevkov
občine k varovanju narave, saj občina sodeluje tako pri ustanavljanju kot nadaljnji
organizaciji regijskega parka. Dokončna ustanovitev je v sodelovanju petih občin (Jezersko,
Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava) in Ministrstva za okolje in prostor načrtovana za konec
leta 2009. Predlagani regijski park se delno prekriva z območjem Natura 2000, zato se z
njegovo ustanovitvijo v prihodnosti obetajo investicije, tudi s pomočjo kandidature za črpanje
evropskih denarnih sredstev, ki bodo pripomogle k lažjemu doseganju cilja sonaravnega
razvoja tega območja. Projekt je izvorno financiran s strani občin, vendar je zasnovan tako, da
ga bo mogoče prijaviti na slovenske in evropske strukturne sklade (program INTERREG in
LIFE-Narava). Še pred dokončno ustanovitvijo regijskega parka je občinam že uspelo
pridobiti evropska sredstva za projekt “Čezmejna doživetja narave”, ki se bo izvajal na
območju petih občin ustanoviteljic. Glavni infrastrukturni objekti za potrebe regijskega parka

91

so trije predvideni informacijski centri, na savinjski, kamniški in gorenjski strani, na vstopih
točkah v park je načrtovana ureditev informacijskih točk za promoviranje celovite turistične
ponudbe, ureditev kolesarskih poti, umiritev motornega prometa (ureditev parkirišč na
vstopnih točkah in prometnega režima v parku) ter oživitev projekta »Po botanični poti barona
Žige Zoisa«. (Občina Kamnik, 2009; Kamnican.si, 2009, Kamniški Občan, 2009)
Na varovanih območjih je potrebno zagotoviti uravnoteženost funkcije varovanja z razvojno
funkcijo. Načrti prostorskega razvoja turizma in politike varstva okolja morajo biti
pravočasno pripravljeni in usklajeni za izvajanje investicij v turizem in pripadajoče
dejavnosti. (Okoljsko - prostorski vidik trajnostnega turizma, 2007) Območja Natura 2000 v
občini Kamnik so sorazmerno dostopna, vendar je premalo razvita infrastruktura, ki bi
obiskovalcem primerno ponudila ogled naravnih vrednot in jih hkrati usmerjala na dele
območij, ki prenesejo večje turistične obremenitve (npr. informacijski centri, muzeji, učne in
doživljajske poti). Takšna infrastrukturna ureditev pripomore k uspešnem ozaveščanju
obiskovalcev o pomenu biotske raznovrstnost. Skrb za sonaravni razvoj turizma, ki ima
pomembno vlogo pri rabi prostora, se neposredno usmerja s preudarnim umeščanjem in
gradnjo turističnih objektov v prostor. Posreden vpliv je ohranjanje varovanih območij kot
glavnih virov turističnega gospodarstva.
Večji del sredstev za investicije občina Kamnik namenja izgradnji t.i. sive infrastrukture, ki
omogoča bolj kakovostno življenjsko okolje (stanovanjska gradnja in gradnja pripadajočih
objektov, predvsem trgovskih centrov, rekonstrukcija glavnih prometnic, gradnja zadostnega
števila parkirišč, ureditev komunalnega sistem itd.). Večina investicij se vlaga v južno,
ravninsko območje občine, kjer je glavna poselitvena os in so potrebe po izboljšavah tudi
največje. Na drugi strani primanjkuje sredstev za investicije v infrastrukturo, ki bi izboljšala
življenje v bolj odmaknjenih naseljih na gričevnatem in hribovskem območju. Poleg
zagotavljanja osnovne življenjske infrastrukture na teh območjih (ceste, kanalizacijsko
omrežje, vodovod, urejanje hudourniških strug in podpornih zidov za plazovite terene) je
nujno tudi vlaganje v infrastrukturo, ki je namenjena varstvu narave, saj je ohranjanje
ugodnega stanja teh območij odločilno za sonaravni razvoj celotne občine. V prihodnosti bo
potrebno večjo pozornost nameniti izgradnji in izboljšanju t.i. zelene infrastrukture. Varovana
območja narave imajo zelo malo možnosti za ekonomsko učinkovitost in komercialno
dejavnost, zato so posebne spodbude in razvoj zelene infrastrukture osnovni pogoj za izrabo
ekonomskih priložnosti območja. Prednost večjega dela Kamniško-Savinjskih Alp, ki so
varovane kot območje Natura 2000, je nedostopnost, saj le ta omejuje množičnost
obiskovanja in vzdržuje dobro ohranjenost naravnega okolja, zato velike investicije v zeleno
infrastrukturo na tam območju niso potrebne. Bolj obiskano je širše območje Velike planine,
kjer se v zadnjih letih stopnjuje problem prekomerne obremenitve s prometom (terenski
avtomobili, štirikolesniki, motorne sani, gorsko kolesarjenje), zato se občina aktivno ukvarja z
idejo o prepovedi in omejitvah prometa na določenih območjih. Največji prispevek občine na
področju varovanja narave je bodoči regijski park Kamniško-Savinjske Alpe, čemur bo
občina v sodelovanju s soustanoviteljicami in s pomočjo evropskih sredstev, v prihodnosti
namenjala velik del investicijskih sredstev. Regijski park se prekriva in zavzema večje
območje Kamniško-Savinjskih Alp kot območje Natura 2000, zato vzpostavitev potrebne
parkovne infrastrukture predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju sonaravnega razvoja
vseh varovanih območij v občini Kamnik. Število turistične infrastrukture, ki jih upravljavci
pripravljajo za ogled turistom, se z ustanovitvijo regijskega parka povečuje. Ogled
znamenitosti bo varen in voden, najbolj občutljivi ekosistemi pa bodo tako zavarovan pred
prevelikimi obremenitvami.
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3.9. SONARAVNO UREJANJE PROSTORA IN REGIONALNI RAZVOJ OBČINE
KAMNIK
Urejanje prostora in regionalni razvoj sta podporni dejavnosti ohranjanja biotske
raznovrstnosti in sonaravne rabe njenih sestavin. Obvezno izhodišče pri urejanju prostora in
rabi naravnih dobrin so varovana območja, ki so hkrati tudi eno izmed izhodišč za izdelavo
naravovarstvenih smernic.

Kazalnik sonaravnega razvoja občine Kamnik: urejanje prostora v občini Kamnik in
regionalni razvoj (prostorski kazalnik)

3.9.1. Urejanje prostora v občini Kamnik
Namen urejanja prostora je doseči skladni prostorski razvoj, na katerem se prepleta
gospodarska, socialna in naravovarstvena dejavnost. Usklajevanje razvoja teh dejavnosti
zagotavlja ohranjenost narave, varovanje naravnih virov, kulturne dediščine in drugih
pomembnih sestavin naravnega in družbenega okolja in je pogoj za zagotavljanje sonaravnega
razvoja. (Lokalni program varstva…, 2004) Cilj urejanja prostora na področju ohranjanja
biotske raznovrstnosti je ustrezna vključitev skrbi za ohranjanje biotske raznovrstnosti v
prostorske akte in v postopke priprave prostorskih planskih in izvedbenih aktov (npr. študije
ranljivosti, celovite presoje vplivov na okolje), še posebno na varovanih, zavarovanih in
mednarodno pomembnih območjih. Načrtovanje urejanja prostora je nujno za uskladitev
razvojnih potreb in možnosti posameznih dejavnosti na vseh varovanih območjih narave. Pred
vsakim posegom v prostor je nujna izdelava sprejemljivosti načrtovanega posega glede na
pričakovane vplive na ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ti dokumenti so podlaga za izbiro
najugodnejšega posega v okolje, ki ohrani ali najmanj vpliva na biotsko raznovrstnost.
(Strategija ohranjanja biotske..., 2001) V postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov
za usklajevanje razvoja različnih dejavnosti na varovanih območjih je nujna zagotovitev
vključevanja javnosti.
Občina Kamnik v svojih prostorskih načrtih kot pomemben element izpostavlja tudi varstvo
narave, ki predstavlja pomemben razvojni potencial občine. Občina si prizadeva za:
- doseganje skladnega regionalnega razvoja po načelih sonaravnega razvoja, v povezavi z
gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami in
- doseganje vzdržnega prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s
področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne
dediščine. (Program priprave Strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine
Kamnik, 2006)
Zagotovitev kakovostnih prostorskih podlag, ki bodo zagotavljale sonaravno rabo prostora je
ena izmed sedmih prioritet Lokalnega programa varstva okolja občine Kamnik iz leta 2004.
Dolgoročni cilji varstva okolja Lokalnega programa varstva okolja, ki je veljal za obdobje
2004 do 2008, so:
• prostorsko načrtovanje, usmerjeno v varstvo okolja, preprečevanje konfliktov med
dejavnostmi, prilagojeno potrebam prebivalcev in usklajeno s potrebami gospodarskih
dejavnosti, ki bo zagotavljalo sonaravno rabo prostora,
• aktivno varovanje naravnih vrednot,
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• povečati zanimanje in osveščenost prebivalcev o skrbi za ohranjeno naravno okolje,
• sodelovanje različnih deležnikov (javnosti, podjetij, sosednjih občin, državnih
institucij) na področju varstva okolja in narave. (Lokalni program varstva…, 2004)
V letu 2009 je v pripravi novi Lokalni program varstva okolja, ki bo spodbujal ustrezen odnos
do ohranjenega naravnega okolja, ki je že sedaj na zavidljivi ravni, kar potrjujejo obsežna
območja ohranjenega naravnega okolja. Cilj je zagotoviti zdravo in kakovostno življenjsko
okolje za prebivalce. Občina si prizadeva omogočiti obstoj vseh dejavnosti v prostoru, ki ne
ogrožajo druga druge in z lastnim razvojem ne uničujejo naravnih danosti. Pomemben
razvojni potencial občine predstavlja doseganje vzdržnega prostorskega razvoja skladno z
varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva
naravnih virov in varstva kulturne dediščine. (Lokalni program varstva…, 2004)
Mesto Kamnik obdajajo velike površine gozdov s pretežno socialno funkcijo, le malo je
strnjenih njivskih površin. Stopnja ohranjenosti narave v zaledju mesta je zato razmeroma
visoka. Občina Kamnik, predvsem širša okolica mesta, je v zadnjem desetletju privlačna za
poselitev, zato se stanovanjska gradnja širi, ponekod tudi v neposredno bližino industrijskih
con, kar že povzroča konflikte, ki bodo v prihodnosti še naraščali. Posledično narašča lokalni
promet in pomanjkanje parkirnih prostorov, povečan je hrup in onesnaženost zraka. Za
kakovostno življenjsko okolje v poselitvenih območjih, ki se pospešeno urbanizirajo, zlasti v
južnem delu mesta Kamnik, primanjkuje urejenih javnih zelenih površin, namenjenih
rekreaciji. Primanjkuje tudi urejenih kolesarskih poti in varnih pešpoti. (Izhodišča za
pripravo…, 2008)
Občina Kamnik v letu 2008 in 2009 investira v več ekoloških projektov: ekološko osveščanje
in eko aktivnosti, biodiverziteta, subvencioniranje učinkovite rabe energije, eko otoki,
izdelava lokalnega energetskega koncepta in subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine
idr. Pomemben razvojni projekt v letu 2009 je gradnja rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici,
ki bo pripomogla h kakovostnejšemu življenjskemu okolju občanov. Zelene površine na tem
območju še niso povsem izkoriščene ter ustrezno urejene in vzdrževane, zato so bile v
preteklosti pogosto krčene. V načrtu je tudi revitalizacija - oživljanje starega mestnega jedra
mesta Kamnik. Mesto Kamnik v letu 2009 ponovno sodeluje tudi v evropskem projektu
»Entente florale«, katerega namen je povečati kvaliteto življenja v povezavi z urejenostjo
okolja v mestu oziroma celotni občini. Kamnik se tako ponovno poteguje za naziv najlepše
urejenih evropskih mest in krajev, ki ga je osvojil že leta 2001. Ta projekt je spodbuda k
povečanju zavesti prebivalcev za ohranjanje okolja, ki je pogoj za urejeno in kakovostno
življenjsko okolje, le to pa pogoj za uspešen razvoj turizma. (Kamniške novice, 2009)
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3.9.2. Regionalni razvoj občine Kamnik
Za ohranjanje biotske raznovrstnosti in sonaravni razvoj občine in širše regije je ključno
učinkovito načrtovanje in usmerjanje regionalnega razvoja. Ustrezna politika regionalnega
razvoja ima lahko pomemben vpliv na kakovosten razvoj regij. Cilj regionalnega razvoja na
področju ohranjanja biotske raznovrstnosti je razvoj na načelih sonaravnega razvoja
(usklajevanje socialnih in ekonomskih zahtev z naravnimi danostmi) in spodbujanje razvoja
dejavnosti, ki:
- vzdržujejo ugodno stanje ohranjenosti biotske raznovrstnosti (je ne ogrožajo in so
umeščene v prostor tako, da jo hkrati ohranjajo) in
- izkoriščajo razvojne možnosti območij.
(Strategija ohranjanja biotske…, 2001)
Ena izmed najbolj ustreznih oblik usmerjanja v sonaravni razvoj je vzpostavitev varovanih
območij narave, ki v občini Kamnik zavzemajo dobro četrtino površine občine in
predstavljajo naravno najbolj ohranjena območja Slovenije. Območja Natura 2000 prispevajo
k ohranjanju kulturne pokrajine in nakazujejo možne razvojne potenciale predvsem tistih
lokalnih skupnosti, ki imajo razmeroma velik delež površine v Naturi 2000. Ob upoštevanju
sonaravnega razvoja, območja Natura 2000 predstavljajo priložnost za lokalni oziroma
regionalni razvoj, nova delovna mesta in gospodarsko rast. (Operativni program..., 2007)
Varovana, še bolj pa zavarovana območja, predstavljajo eno od razvojnih možnosti, saj ob
upoštevanju ohranjanja biotske raznovrstnosti hkrati lahko izboljšajo razmere za delo in
življenje lokalnega prebivalstva (center združevanja sredstev za vzpostavitev delovanja
zavarovanega območja, možnosti novih zaposlitev, razvoja turizma itd.). (Strategija
ohranjanja biotske…, 2001) Bodoči regijski park Kamniško-Savinjske Alpe tako predstavlja
novo razvojno možnost širšega območja občine.
Večji projekti na področju ohranjanja narave v občini Kamnik so vzpostavitev regijskega
parka Kamniško-Savinjske Alpe, priprava energetske zasnove občine in sodelovanje pri
projektih Natura 2000. Za doseganje cilja zavarovanja naravnih vrednot je bil v preteklem
obdobju v pripravi načrt upravljanja obiska in ureditev prometa na območja Velike planine in
načrt urejanja ter postavitev manjše turistične infrastrukture, katerih izvedba je nujna zaradi
naraščajočih potreb po rekreaciji in spremenjenega načina življenja. Naraščanje potreb po
rekreaciji in povečevanje obiska naravnega okolja ob neurejeni infrastrukturi predstavlja
precejšen pritisk na naravno okolje, zato je smiselna ustanovitev zavarovanih območij in
hkratna ureditev njihovega upravljanja, s čimer bo prostor za obiskovalce primerno urejen,
ohranjalo se bo naravno okolje in se na račun večjih možnosti za rekreacijo, izboljšalo
življenjsko okolje občanov.
Prihodnost občine Kamnik je v razvojnem povezovanju širše regije, zato občina Kamnik
sodeluje v več regijskih projektih, ki so uspešno sofinancirani s sredstvi Evropske unije:
- v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije;
- v skupnem razvojnem projektu občin, združenih v Območno razvojno partnerstvo središča
Slovenije;
- v evropskem projektu razvoja sonaravnega turizma v perifernih hribovskih območjih
»Prisluhni glasu vasi«, občina Kamnik bo del aktivnosti izvajala na Veliki Planini
(informativne table, vzpostavitev sodelovanja z vsemi skupinami na planini, evidentiranje
glavnih problemov, potencialov in želja itd.);
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- v evropskem projektu CO2,- NeuTrAlp, katerega cilj je trajnostna mobilnost in okolju
prijazen promet za zmanjševanje negativnih vplivov prometu, spreminjanje navad
uporabnikov v prometu ter uporabo alternativnih pogonskih tehnologij v prometu;
- v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije (povezuje občine od Kamnika do Litije), katere
namen je razvoj podeželja - povečati prepoznavnost in konkurenčnost perifernih podeželskih
območij (povečati lokalno samooskrbo, ustvariti skupno blagovno znamko ponudnikov
podeželja, spodbuditi promocijo in trženje lokalnih proizvodov itd.);
- v projektu »Trkamo na vrata dediščine« - rekreacijska os Kamniška Bistrica (celovita
ureditev območja in razvoj zelene rekreacijske osi regije);
- v sofinanciranju projekta regijski park Kamniško-Savinjske Alpe idr.
(Kamniški Občan, junij 2009; Kamniške novice, 2009)
Občina Kamnik se je v sodelovanju z občino Luče odzvala tudi na javni razpis Evropske
komisije “European Destinations of ExcelleNce” s turistično destinacijo "Raj v KamniškoSavinjskih Alpah". Poudarek je na izjemnih pokrajinskih značilnostih, biotski raznovrstnosti,
pestrih geomorfoloških pojavih ter doživljanju in spoznavanju naravne in kulturne dediščine.
Vse občine na tem območju povezuje pohodništvo, kot izjemno posebnost pa predstavlja še
vedno ohranjeno tradicionalno pastirstvo ter z njim povezane aktivnosti in produkti. (Občina
Kamnik, 2009)
Trenutno veljavni razvojni programi, ki urejajo področje urejanja prostora in regionalnega
razvoja v občini Kamnik so:
- prenova Lokalnega programa varstva okolja v občini Kamnik, 2004 (načrt ukrepov);
- Razvojni program podeželja, 2006;
- Lokalni program kulture občine Kamnik, 2006-2009;
- Strategija razvoja kmetijstva v občini Kamnik, 2004;
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije, 2003;
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, 2007-2013 idr.
V pripravi je več prenovljenih programov in programskih dokumentov, med njimi tudi nova
Strategija prostorskega razvoja občine Kamnik, s katero Občina načrtuje prihodnji razvoj
celotne občine. (Kamniške novice, 2009) Osnovna razvojna naravnanost vseh programov in
projektov občine Kamnik teži k sonaravnemu razvoju celotne občine. Občina Kamnik si tudi
v Programu priprave strategije prostorskega razvoja iz leta 2006 prizadeva za doseganje
skladnega regionalnega razvoja občine po načelih sonaravnega razvoja, v povezavi z
gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami.
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4. SWOT ANALIZA NATURE 2000 V OBČINI KAMNIK
1. PREDNOSTI
• ohranjanje narave in kulturne pokrajine,
• kakovostno življenjsko okolje
(neokrnjena narava je pogoj za
kakovostno življenjsko okolje) –
povečuje identiteto prebivalcev in
prepoznavnost občine,
• dodatna vzpodbuda za ustanovitev
zavarovanega območja (regijski park
Kamniško-Savinjske Alpe),
• Natura 2000 potrjuje izjemno
ohranjenost narave in tradicionalnih
dejavnosti v Kamniško-Savinjskih
Alpah, kar dodatno privlači turiste in
druge obiskovalce, promocija za razvoj
turizma,
• razvoj dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, razvoj turizma,
• spodbujanje sodelovanja in
vključevanja lokalnih prebivalcev v
postopke odločanja (soglašanje in
kolikor je možno upoštevanje idej
domačinov) pri varstvu naravne in
kulturne dediščine in upravljanju
varovanih območij,
• ohranjanje poseljenosti, preprečevanje
zaraščanja, ekstenzivna raba,
• intenzivnejša skrb za kakovostno
življenje lokalnih prebivalcev
(izobraževanje, usposabljanje).

3. PRILOŽNOSTI
• večja zavest lokalnih prebivalcev in
obiskovalcev o pomenu biotske raznovrstnosti
in ohranjanja narave – ozaveščanje,
• varovano območje je vzvod za sonaravni
razvoj širšega območja in lokalnega
prebivalstva,
• Natura 2000 spodbuja vse človekove
dejavnosti v okviru sonaravnega razvoja in v
povezavi z ohranjanjem ugodnega stanja
biotske raznovrstnosti (ekonomski in socialni
napredek, ki je skladen z ohranjanjem
naravnih vrednot),
• izraba razpoložljivih lokalnih virov (naravnih
in kulturnih) za ekonomski razvoj,
• območja Natura 2000 kot nova razvojna
možnost, ne kot zbirka prepovedi in omejitev
(gospodarski razvoj, predvsem turizma, razvoj
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, blagovna
znamka),
• razvoj kakovostnega turizma in dopolnilnih
dejavnosti (novi ponudniki, promocija,
blagovna znamka za prepoznavnost območja),
• zaposlovanje na visoko kvalificiranih delovnih
mestih v območjih visoke biotske
raznovrstnosti, izobraževanje,
• povezovanje lokalnega prebivalstva (enotno
delovanje, večja konkurenčnost na trgu,
uresničevanje razvojnih priložnosti,
zmanjšanje negativnih in ogrožajočih
dejavnikov),
• možnosti pridobivanja evropskih in državnih
spodbud (strukturni skladi, razvojni programi,
javni razpisi, kmetijsko okoljska plačila),
• razvoj pomanjkljive infrastrukture (turistična,
rekreacijska in »zelena« infrastruktura).

2. SLABOSTI
• določene omejitve pri lokalnem razvoju
(intenzivno gospodarjenje s
kmetijstvom, gozdarstvom, turizmom,
infrastrukturni razvoj).

4. NEVARNOSTI
• demografski problemi na območjih Natura
2000 (zaradi manj ugodnih razmer za življenje
na podeželju se lokalno prebivalstvo
preseljuje v mesta),
• vprašljiv odnos lokalnih prebivalcev do
Nature 2000 (dosedanja praksa kaže, da je
vsako varovano območje sprva sprejeto kot
grožnja ali omejitev za nadaljnji razvoj
območja).
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5. ZAKLJUČEK
Dobra četrtina (26,1 %) ozemlja občine Kamnik, varovanega z Naturo 2000 potrjuje, da je
narava v občini Kamnik biotsko zelo pestra. Izjemna pokrajinska pestrost in prisotnost
različnih evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatnih tipov uvršča
občino Kamnik med pomembna območja v omrežju Natura 2000. Območja Natura 2000 v
občini Kamnik potrjujejo veliko naravovarstveno vrednost visokogorskega območja občine na
evropski ravni in so hkrati dokaz, da je narava v večjem delu občine Kamnik, kljub določenim
pritiskom človekovih dejavnosti, še vedno dobro ohranjena. Dobra ohranjenost naravnega
okolja in pestra biotska raznovrstnost sta temelj za doseganje sonaravnega razvoja in eden
najpomembnejših razvojnih dejavnikov občine Kamnik.
Izjemno ohranjeno naravno okolje na območju občine Kamnik do leta 2004 ni imelo
posebnega naravovarstvenega statusa, so pa lokalni prebivalci že v preteklosti predlagali
zavarovanje visokogorskega območja Kamniško-Savinjskih Alp, ki vse do danes ni
realizirano. Z vstopom v Evropsko unijo so bila na območju občine Kamnik z namenom
ohranjanja obstoječega ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov, ki so
na evropski ravni ogroženi, določena štiri območja, ki predstavljajo širši prostor KamniškoSavinjskih Alp. Po Direktivi o habitatih so določena tri območja: Kamniško-Savinjske Alpe,
Stahovica-melišče in Menina. Direktiva o pticah določa območje Kamniško-Savinjske Alpe in
vzhodne Karavanke. Določitev teh območij z Naturo 2000 potrjuje, da je visokogorje naravno
najbolje ohranjeno območje občine Kamnik.
Kamniško-Savinjske Alpe so pomembno turistično, rekreacijsko in gorniško območje za
prebivalce širšega območja Ljubljanske kotline. Za občino Kamnik in ostale občine, ki segajo
na to območje, predstavljajo pomembno priložnost za sonaravni razvoj v prihodnje, ki bo
temeljil na prepletanju ohranjanja narave in naravnih virov ter pospeševanju dejavnosti, ki
bodo pripomogle k lokalnemu razvoju. Eden izmed pomembnih ukrepov za doseganje teh
ciljev je tudi vzpostavitev območij Natura 2000. Varovanje Kamniško-Savinjskih Alp z
Naturo 2000 je hkrati spodbudilo nadaljevanje aktivnosti za dokončno ustanovitev dolgo
načrtovanega regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, ki je predvidena za konec leta
2009. Tako bo v občini Kamnik s statusom zavarovanega območja varovane kar 30,4 %
površine občine.
Regionalnogeografska analiza izbranih kazalnikov sonaravnega razvoja občine Kamnik kaže
na prevlado ugodnih dejavnikov za sonaravni razvoj občine Kamnik. Rezultati analize kažejo
na splošno boljše stanje ohranjenosti narave v občini Kamnik v primerjavi s Slovenijo.
Ugodno stanje ohranjenosti narave v občini Kamnik, ki kaže v prid doseganja sonaravnega
razvoja, je predvsem posledica stika treh raznolikih pokrajinskih enot na ozemlju občine
Kamnik in nadpovprečne reliefne razčlenjenosti njenega površja. To pogojuje oteženo
dostopnost posameznih območij, zlasti visokogorskih. Posledično je poseljenost
visokogorskih območij zelo redka ali nestalna (na Veliki planini), prisotnost človekovih
dejavnosti pa zanemarljiva. Intenzivne človekove dejavnosti, ki so glavni vzrok ogrožanja
biotske raznovrstnosti, so prisotne v manjši meri in prevladujejo v južnem, ravninskem
območju občine Kamnik, z večanjem nadmorske višine (težja dostopnost) pa se povečuje
prisotnost ekstenzivnih človekovih dejavnosti, ki jih ukrepi Nature 2000 poskušajo ustrezno
usmerjati v smeri sonaravnosti, v primeru kmetijskih ekosistemov pa je njihovo izvajanje
lahko tudi pogoj za nadaljnje ohranjanje določenih vrst in habitatnih tipov. Tradicionalna raba
prostora (gozdarstvo, živinoreja in turizem) v občini Kamnik je okolju prijazna, kar potrjuje
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nadpovprečna gozdnatost in velik delež travinja. V uvodu postavljeni hipotezi sta tako
potrjeni.

Preglednica 16: Vrednotenje izbranih kazalnikov sonaravnega razvoja občine Kamnik glede
na biotsko raznovrstnost in primerjava s Slovenijo
Vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in sonaravni razvoj
Človekova
dejavnost

ugoden
številčnost naravnih vrednot
državnega in lokalnega pomena
Varovanje narave v ustanavljanju zavarovano
območje (regijski park KamniškoSavinjske Alpe)
nadpovprečen delež gozda
nadpovprečen delež varovalnih
Gospodarjenje z
gozdov
gozdovi
prevladuje ekološka funkcija
gozdov
prevladuje ekstenzivno kmetijstvo
(pašniki in travniki), malo
intenzivnega kmetijstva (njive in
Kmetijstvo
vrtovi)
podpovprečen delež površin v
zaraščanju v primerjavi s Slovenijo
prevladuje gozd, manjši je delež
kmetijskih zemljišč in pozidanih
površin
majhna sprememba pokrovnosti tal
Raba in
CLC od leta 1995 do 2006
pokrovnost tal
območja Natura 2000 večinoma
prekrivajo gozdovi, golo skalovje,
travniki, pašniki (nedostopnost,
ekstenzivna raba)
število prenočitev turistov se
Turizem
povečuje (ohranjanje in razvoj
turizma)
ohranjanje števila prebivalcev v
naseljih znotraj območij Natura
Poselitev
2000 (ohranjanje poseljenosti in
kulturne pokrajine)

Gospodarstvo

neugoden
ni zavarovanih območij

velik delež nevarovanega območja
ukinitev gozdnih rezervatov v letu
2005

v povprečju nižja kmetijsko
okoljska plačila, majhen interes
kmetov za izvajanje kmetijsko
okoljskih ukrepov

pomanjkanje turistične
infrastrukture

priseljevanje v mesto → potreba po
izgradnji "sive" infrastrukture
nižje povprečne bruto plače
neugodne razmere za gospodarski
razvoj, pomanjkanje delovnih mest
in ustrezno kvalificirane delovne
sile
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večina sredstev namenjenih "sivi
infrastrukturi" (urejanje cestne,
komunalne, stanovanjske in ostale
družbene infrastrukture)
koncentracija sredstev v mestu,
pomanjkanje investicij na podeželju
mesto Kamnik leta 2001 "najbolj
neskladnost prostorskega razvoja
urejeno evropsko mesto" na območju mesta (nasprotja med
različnimi uporabniki prostora)
kakovostno življenjsko okolje
uspešno povezovanje s sosednjimi težavno dogovarjanje občine z
občinami, skupni razvojni projekti raznimi državnimi institucijami
uspešno pridobivanje sredstev iz
Urejanje prostora
Evropske unije
in regionalni
sodelovanje javnosti in podjetij,
razvoj
izobraževanje
informiranje javnosti o dejavnostih
na področju urejanja prostora,
regionalnega razvoja in varovanja
okolja preko občinskih časopisov
in spletnih strani
"zelena", "turistična" in
Infrastruktura in "rekreacijska" infrastruktura v
razvoju
investicije

Za sonaravni razvoj občine Kamnik so med izbranimi kazalniki izrazito neugodni kazalnik
gospodarstva (nižja povprečna bruto plača v primerjavi s slovenskim povprečjem, kar
posledično kaže na neugodno stanje gospodarstva v občini Kamnik), investicij v
infrastrukturo in razvoj infrastrukture (več sredstev namenjenih izgradnji in obnovi »sive«
infrastrukture, primanjkuje turistične, rekreacijske in »zelene« infrastrukture, ki pa je v
razvoju), kmetijsko okoljskih plačil (nižja kmetijsko okoljska plačila v primerjavi s Slovenijo,
kar kaže na vprašljiv interes kmetov za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov za okolju
prijazno kmetijsko rabo) ter na področju gozdarstva ukinitev vseh gozdnih rezervatov v občini
v letu 2005 (sprememba statusa varovanja gozdov na nižjo raven, v varovalne gozdove).
Izrazito ugoden vpliv na sonaravni razvoj občine ima kazalnik raba in pokrovnost tal
(prevladujejo gozdovi, velik delež nedostopnih visokogorskih skalnatih območij, majhna
sprememba pokrovnosti tal v zadnjem desetletju), velik delež gozdov (ohranjanje biotske
raznovrstnosti), prevladujoča ekstenzivna kmetijska raba in ohranjanje števila prebivalstva v
naseljih znotraj območij Natura 2000 (ohranjanje poseljenosti in kulturne pokrajine).
Neopredeljen vpliv kažejo kazalniki varovanja narave (ni zavarovanih območij, kot najstrožje
oblike varovanja narave, vendar je v fazi ustanavljanja regijski park), zaraščanje kmetijskih
površin (manjši delež površin v zaraščanju v primerjavi s Slovenijo, a vendar kažejo na
opuščanje kmetijske rabe, predvsem na območju Tuhinjske doline) in razvoj turizma (velik
porast števila prenočitev turistov sicer kaže na razvoj turizma, a obenem povzroča velike
pritiske na naravno okolje; nezadovoljiva glede na potrebe je tudi trenutna turistična
infrastruktura, ki pa je v razvoju). Trenutno stanje teh kazalnikov z vidika pozitivnega ali
negativnega vpliva na sonaravni razvoj občine Kamnik ni izstopajoče, imajo pa velik vpliv na
nadaljnje ohranjanje biotske raznovrstnosti, zato je njihov razvoj nujno potrebno usmerjati in
nadzorovati, kar je naloga ukrepov Nature 2000. Na območjih Natura 2000 v občini Kamnik
so sicer pritiski človekovih dejavnosti prisotni le v manjši meri, predvsem kot posledica
turizma in rekreacije, saj zaradi prevladujoče visokogorske pokrajine in težke dostopnosti ne
dopuščajo možnosti drugih intenzivnih človekovih dejavnosti (gozdarstvo, kmetijstvo,
poselitev in potrebna infrastruktura).
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Vsi izbrani kazalniki sonaravnega razvoja posredno kažejo na zavest oziroma odnos
prebivalcev in občine do varovanja narave. Razvoj človekovih dejavnosti v občini Kamnik s
socialnega in gospodarskega vidika ni povsem usklajen s sonaravnim razvojem in ga nekoliko
zavira, kar je v precejšnji meri posledica preteklega razvoja, a vendar glede intenzivnosti v
manjši meri kot na ravni Slovenije. Vključevanje poglavij o varovanju narave je stalnica v
vseh obstoječih prostorskih načrtih občine Kamnik, kar je ugoden kazalnik za bodoči
sonaravni razvoj vseh področij človekovih dejavnosti. Te aktivnosti poudarjajo pomembnost
ohranjanja narave in kažejo na povečevanje zavesti občanov občine Kamnik in odgovornih
institucij o pomenu zagotavljanja ohranjenega naravnega okolja. Le to je pogoj za kakovostno
življenjsko okolje, od katerega je posledično odvisna uspešnost razvoja človekovih dejavnosti
(predvsem turizma), ki pripomorejo k večji blaginji občanov. Blaginja prebivalcev pa je,
poleg ohranjene narave, nujna za zagotavljanje kakovostnega življenjskega okolja.
Varovanje narave z Naturo 2000 v občini Kamnik, poleg ohranjanja ugodnega stanja biotske
raznovrstnosti, pozitivno vpliva tudi na razvoj turizma in povečuje zavest prebivalcev o
pomembnosti ohranjanja prvobitne narave, ki je nujna za doseganje zastavljenega cilja –
sonaravnega razvoja občine. Območja Natura 2000 za turiste in druge obiskovalce
predstavljajo učinkovito promocijo za razvoj turizma, saj izpostavljajo ohranjeno naravno
okolje in pestro biotsko raznovrstnost velikega območja občine Kamnik. Le to v sodobnem
svetu predstavlja redkost, ki pa je z izobraženostjo sedanjih generacij vedno bolj cenjena.
Varovana območja Natura 2000 tako predstavljajo vzvod za sonaravni razvoj širšega območja
in lokalnega prebivalstva. Občina Kamnik bo z vzpostavitvijo načrtovanega zavarovanega
območja Kamniško-Savinjske Alpe naredila velik korak na področju naravovarstva, saj bo z
regijskim parkom dobila zavarovano območje, zavarovala bo veliko površino svojega ozemlja
in s tem pomembno prispevala k sonaravnemu razvoju, blaginji in kakovosti življenja.
V povezavi z ohranjeno naravo ima občina Kamnik še veliko neizkoriščenih razvojnih
potencialov, zato je priložnost v povezavi med kmetijstvom, turizmom in visokim deležem
nadpovprečno ohranjene narave. V tem pogledu je Natura 2000 dodatna spodbuda, saj lahko
kot blagovna znamka turiste in druge obiskovalce opozarja na območja, kjer je še možno
doživeti prvovrstno ohranjeno naravo in tradicionalno življenje. Takšna blagovna znamka
povečuje ceno izdelkom, saj zagotavlja, da so pridelki in izdelki pridelani ali izdelani na
naravi prijazen in ekološko usmerjen način. Uspešno trženje kakovostnih storitev in izdelkov
za domačine, ki živijo na perifernih območjih občine, pomeni možnost zaslužka, preživetja,
posledično ohranjanje poseljenosti in tradicionalnih dejavnosti ter kakovostno življenjsko
okolje, k čemur stremijo cilji ohranjanja biotske raznovrstnosti oziroma Nature 2000.
V prihodnosti je nujno načrtovanje razvoja občine Kamnik za mlajše generacije prebivalstva,
ki so glede svojih pričakovanj do kakovosti življenjskega okolja in družbenega standarda
mnogo bolj zahtevne. Vse višja zavest ljudi o pomenu ohranjene narave daje varovanim
območjem prednost, saj ljudje vedno bolj cenijo kakovostno življenjsko okolje in življenje v
privlačni naravi, kar določitev območij Natura 2000 še potrjuje. Ohranjena območja Natura
2000 spodbujajo lokalno prebivalstvo k vzdrževanju kulturne pokrajine, z izobraževanjem in
informiranjem ljudi ohranjajo značilne rastlinske in živalske vrste ter povečujejo možnost
pridobivanja finančnih sredstev iz različnih razvojnih skladov. Razvojne priložnosti na
območjih Natura 2000 v občini Kamnik se kažejo predvsem v razvoju kakovostnega turizma,
urejeni infrastrukturi, ohranjanju obstoječe kakovosti naravnega okolja in tradicionalnega
načina življenja. Ob prisotnosti interesa turistov in drugih obiskovalcev, lokalnih prebivalcev,
občinskih in državnih služb, ter zadostnem izobraževanju, informiranju in osveščanju o
pomembnosti ohranjanja narave, Natura 2000 pomeni pozitiven korak k ohranjanju
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obstoječega ugodnega stanja ohranjenosti narave v občini Kamnik in lepo priložnost za
sonaravni razvoj širšega območja občine Kamnik.
6. SUMMARY
More than one quarter of area of the municipality of Kamnik is covered by Natura 2000,
which shows the scale of biodiversity in the municipality of Kamnik. Great landscape
diversity and the presence of different important European species of flora and fauna and their
type of habitats include the municipality of Kamnik as one important area of Natura 2000
sites. Protected areas of Natura 2000 sites show the high value of the high mountain region of
the municipality of Kamnik in the European level and also prove that the nature in
municipality of Kamnik is still well preserved despite influence of human activities. Well
preserved natural environment and great biodiversity are two the most important factors for
the development of the municipality of Kamnik. Up to the entering into the EU the nature in
municipality of Kamnik had not been covered by any special natural-protective status. In year
2004 there were designated four Natura 2000 sites in the municipality of Kamnik, which
represents the greater area of Kamnik-Savinja Alps. Habitats Directive designates three
Natura 2000 sites: Kamnik-Savinja Alps, Stahovica-scree and Menina. Birds Directive
designates Kamnik-Savinja Alps and eastern Karavanke as Natura 2000 site. By the
designation of these areas by Natura 2000 sites it is confirmed that high mountain region is
the best preserved area in the municipality of Kamnik. Kamnik-Savinja Alps are important
tourist, recreation and mountaineering area for the inhabitants of the greater Ljubljana basin.
For the municipality of Kamnik and neighbouring municipalities that covers this area, the
Kamnik-Savinja Alps represents important chance for the future sustainable development,
which is to be based on the combination of nature preservation and natural resources and
promoting local development activities. Natura 2000 is one of the important measures for
achieving those objectives. Introducing Natura 2000 sites is also great stimulation for the
continuation of activities for establishing long-time planned regional park Kamnik-Savinja
Alps foreseen for the end of the year 2009.
Regional-geographic analysis of the chosen criteria of sustainable development of
municipality of Kamnik shows good predictions for sustainable development of this region
and better preservation compared to the whole Slovenian region. The reason for that lays in
diversity of natural factors in municipality of Kamnik. Junction of three different landscape
types and surface diversity makes access difficult, especially to the high mountain areas.
Settlement of high mountain areas is rare and the same goes for human activities. Intensive
human activities, which are the main cause for endangering biodiversity, are dominant in
south, more flat area of the municipality of Kamnik. Extensive human activities are mainly
present in the higher regions. Traditional use of physical space is environmentally friendly. It
is resulted in above average forest cover and grassland. I evaluated economy, investment in
infrastructure and development of infrastructure, agriculture-environment payments and
declassification of forest reserve in year 2005 as the most adverse for the sustainable
development of the municipality of Kamnik. On a contrary the most beneficial impact for the
sustainable development of municipality are usage and ground cover, above average forest
cover, mainly extensive agriculture usage and preservation of population in the settlement
within the Natura 2000 sites. Neutral impact shows criteria of nature protection, overgrowing
of the landscape with forests and tourism development. There is less human activities
influence in the Natura 2000 sites in the municipality of Kamnik, mainly through tourist and
recreational activities due to mainly mountain region surface and related difficulties such as
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difficult access to this region etc. That kind of environment prevents numerous intensive
human activities such as forestry, agriculture, settlement and infrastructure.
All chosen criteria of sustainable development indirectly show the environmental
consciousness of Kamnik's inhabitants. From the social and economic aspect human activities
development in municipality of Kamnik is not inherent with sustainable development, more
over it slows it down. That is result of former development, but it is less intensive than
compared to the whole Slovenian region. Environmental protection is included in all spatial
plans of municipality of Kamnik, which is favourable for the future sustainable development
of all human areas of action. These activities emphasise the importance of nature protection
and shows a greater awareness of inhabitants of municipality of Kamnik and responsible
institutions on preservation of natural environment. This is requirement for quality of living
space, which effects on the success of development of human activities (mainly tourism),
which contribute to welfare of inhabitants. Last mentioned together with nature conservation
is compulsory for providing quality of living space.
Environment protection with Natura 2000 sites in municipality of Kamnik together with
preservation of biodiversity makes positive influence to the development of tourism in greater
area of municipality of Kamnik and raises the awareness of its inhabitants on importance in
preservation of nature in its original state, which is compulsory for achieving the goal –
sustainable development of region. Natura 2000 sites represent effective promotion of
tourism, because they highlight preserved natural environment and varied biodiversity in
greater area in the municipality of Kamnik. This is very rare in modern world, but it is
appreciated by aware younger generations. Natura 2000 sites accelerate sustainable
development of greater area and development of local inhabitants. The municipality of
Kamnik will make a great step in the field of nature preservation by establishing long-time
planned regional park Kamnik-Savinja Alps.
Municipality of Kamnik still holds a lot of potentials in future development. Opportunities are
in connecting agriculture, tourism and preserved nature. In this aspect Natura 2000 sites are
an additional stimulation, because as trademark draws the attention to the areas where the
original preserved nature and traditional way of living can be experienced. That kind of
trademark increases the price of products, because it assures that crops and products are
produced in environmentally friendly and ecologic way.
In future is necessary to plan the development of municipality of Kamnik for younger
generations, because they are much more demanding in their expectations in quality of living
space and social standard. Greater awareness of people on the meaning of preserved nature
holds an advantage for preserved areas, because people appreciate more quality living space
and living in attractive nature. This is confirmed by Natura 2000 sites, which promote local
inhabitants in preservation of cultural landscape. By educating and informing biodiversity is
preserved. They also provide chance in obtaining assets from different EU development fund.
Developing chances in the Natura 2000 sites in the municipality of Kamnik are in quality
tourism, structured infrastructure, preservation of existing quality of natural environment and
traditional way of living. By presence of interest of tourists and other visitors, local
inhabitants, municipal and state services and by satisfactory education, information and
awareness, project Natura 2000 gives a greater chance for the sustainable development of
greater area of municipality of Kamnik. It also shows a positive step towards preservation of
existing favourable state of nature in the municipality of Kamnik also for the future
generations.
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8. SEZNAM PRILOG
PRILOGA 1: Primeri kazalnikov sonaravnega razvoja (neposredni in posredni kazalniki
biotske raznovrstnosti)
INDIKATORJI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
Delež gozda v skupni površini države
Ekosistemski indikatorji
Razmerje med iglavci in listavci
Biodiverzitetni indeks
Vrstni indikatorji
Indeks prezimujočih vodnih ptic
Hektarski donos pšenice
Delež zavarovanih območij v celotni površini ozemlja
Delež gozdnih rezervatov v skupni površini gozda
Razmerje proračunskih izdatkov za ohranjanje biotske
Institucionalni indikatorji
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (MOP) ter
proračunskih razvojno okoljskih izdatkov MG,
MKGP in MP
Trajnostni razvoj regij
INDIKATORJI RABE NARAVNIH VIROV
Indeks stopnje rasti poseka lesa in stopnje rasti
letnega prirastka
Indeks rasti uporabe sveže tehnološke vode in
povečanja dodane vrednosti (v predelovalnih
Indikatorji rabe obnovljivih
dejavnostih in rudarstvu)
naravnih virov
Delež neprofitne rabe vode v skupni rabi vode
Namakalne površine kot odstotek uporabne kmetijske
površine
Indikatorji rabe mineralnih surovin Nelegalni površinski rudniki
PROSTORSKI INDIKATORJI
Sprememba pokrovnosti tal
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi v vseh kmetijskih
zemljiščih
Indikatorji rabe tal
Rast pozidanih površin / rast BDP
Povprečni davčni donos alternativnih prostorskih
ureditev
Indeks rasti prebivalstva v višjih legah
Delež vseh kmetijskih površin s statusom
zavarovanega območja
Delež površine pod organsko pridelavo v celotni
Indikatorji okoljskega prostora
kmetijski površini
Deficit ekološkega odtisa
SEKTORSKI INDIKATORJI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
Indikatorji kmetijstva

Kmetijska gospodarstva in površine, vključene v
kmetijsko-okoljske ukrepe
Kmetijska gospodarstva in površine vključene v
ekološko kmetijsko proizvodnjo
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Poraba mineralnih gnojil v kmetijstvu
Poraba sredstev za varstvo rastlin v kmetijstvu
Delovna usposobljenost nosilcev kmetijskih
gospodarstev za delo v kmetijstvu in gospodarjenje z
naravnimi viri po regijah
Intenzivnost / ekstenzivnost kmetijske proizvodnje
Koeficient med deležem mednarodnega turizma v
BDP Slovenije in deležem mednarodnega turizma v
BDP EU
Intenzivnost turizma

Indikatorji turizma

Indeks časovne in prostorske (produktne) razpršenosti
turistične ponudbe
Koeficient »destinacijskega« turizma
Koeficient krajših zasebnih potovanj in daljših
zasebnih potovanj
Delež prenočitev tujih turistov v drugih (turističnih)
krajih v prenočitvah v obmorskih in gorskih krajih

Indikatorji prometa

Dodana vrednost gostinskih storitev prehrane v
dodani vrednosti turizma
Delež turističnih kmetij v družinskih kmetijah
Kakovost naravnih kopalnih voda
Delež investicij v komunalno infrastrukturo v BDP
Delež turističnih rudnikov v vseh rudnikih
Raba zemlje za prometno infrastrukturo
Indeks gostote cest po kategorijah
Učinkovitost rabe zemlje za cestno in železniško
infrastrukturo
Razmerje blagovnega cestnega prometa in
železniškega blagovnega prometa

Delež sredstev za izgradnjo avtocest v vseh
proračunskih sredstvih za vzdrževanje in gradnjo cest
Intenzivnost blagovnega izvoza glede na naravne vire
Indikatorji industrije
Delež umazanih industrij v DV predelovalnih
dejavnosti
Vir: Načrt ugotavljanja posledic…, Priloga 1, 2004 (povzeto po rezultatih CRP projekta V50729-02)
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