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Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri
v porečju Kamniške Bistrice
Izvleček
Porečje Kamniške Bistrice je vzorčno območje za geografsko proučevanje trajnostno sonaravnega
gospodarjenja z vodnimi viri. Proučevanje smo zasnovali na treh modelnih pristopih: DPSIR,
integralni geografski model proučevanja okolja in študija ranljivosti okolja. Upoštevajoč
naravnogeografske značilnosti, pokrajinsko sestavo in pokrajinsko rabo smo porečje razčlenili v
tri enote: zgornji, srednji in spodnji del porečja. Naravnogeografske značilnosti smo funkcijsko
vrednotili glede na vodne vire, izdelali analizo količinskega in kakovostnega stanja vodnih virov
ter njihov vpliv na oskrbo s pitno vodo, na gospodarsko rabo vode in poplavno ogroženost. Ocenili
smo pokrajinsko občutljivost okolja vodnih virov, ki je pri snovanju trajnostno sonaravnega
gospodarjenja z vodnimi viri zelo pomembna. Ugotovljeni so bili najpomembnejši dejavniki
obremenjevanja okolja, kot so: poselitev, kmetijska raba zemljišč, proizvodne in druge dejavnosti
ter odzivi družbe za zmanjšanje obremenjevanja, ohranitev vodnih virov in naravnega okolja v
porečju. Za geografsko proučevanje trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri v porečju
so bili predlagani kazalci, opredeljeni z razredi, ki so metodološki rezultat našega dela. Rezultat
geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri v porečju pa so
tudi predlagani ukrepi s ciljem, da bo gospodarjenje z vodnimi viri v prihodnosti omogočalo
kakovostno in količinsko zadovoljivo oskrbo za vse uporabnike ter zagotovilo obnovo in obstoj
ekosistemom povezanih z vodo.
Ključne besede: porečje, vodni viri, trajnostno sonaravno gospodarjenje, Kamniška Bistrica.
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Sustainable management of water resources
in the Kamniška Bistrica drainage basin
Abstract
The drainage basin of the Kamniška Bistrica is a case area for geographical researches into the
sustainable management of water resources. Three approach models were used for the
investigation: the DPSIR, the integral geographical model of environmental research and the
study of environmental vulnerability. In view of physicogeographical features, landscape structure
and landscape use the drainage basin was divided into three units: the upper, the middle and the
lower sections. As to function, the physicogeographical features were functionally evaluated in
relation to water resources, quantitative and qualitative states of water resources were analyzed,
and their influence on drinking water supply, industrial use of water and flood hazards was
established. Assessed was the landscape sensitivity of the water resources environment, which
is of great importance in planning a sustainable management of water resources. Established
were the most critical sources of environmental impact, such as settling density, agriculture and
production activities, as well as the measures for reducing the environmental impact, for preserving
the water resources and preserving the natural environment of the drainage basin. Proposed for
the geographical investigation of the sustainable management of water resources in the drainage
basin were class-determined indicators, which are the methodological result of our work. The
applicative results of the geographical investigation of sustainable management of water resources
in the drainage basin are presented as the assessments of the present management and of the
proposed measures for establishing the water resources management that will provide qualitative
and quantitative water supply for all the users and grant renaturation and further existence of
water-related ecosystems.
KEY WORDS: Drainage basin, water resources, sustainable management, Kamniška Bistrica
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1. Uvod
Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri razumemo kot način rabe vodnih virov v
okviru regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja vodnih virov oziroma kot usmeritev
pri gospodarjenju z vodnimi viri, ki bo zagotavljala vodno oskrbo tudi v prihodnosti ter omogočala
obstoj in delovanje ekosistemov, ki so ključni za ohranjanje kakovosti okolja in še posebej vodnih
virov. Tako zasnovano gospodarjenje z vodnimi viri naj bi v največji možni meri upoštevalo
značilnosti, zakonitosti, zmožnosti (omejitve) porečja kot pokrajinske enote in ekosistemov, ki jo
gradijo. Porečje kot odprt hidrološki sistem je primerna prostorska enota za sonaravno upravljanje
z vodnimi viri, saj prestavlja zaokroženo celoto, katere sestavni deli so medsebojno povezane
površinske in podzemne vode oziroma vodni viri. Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi
viri se ne omejuje le na rabo (izkoriščanje) zalog vodnih virov, ampak obsega vse dejavnosti in
njihove vplive na širšem območju, od katerih je odvisno količinsko in kakovostno stanje vodnih
virov ter v čim večji meri upošteva naravne danosti.
V Sloveniji, zlasti pa v njenem alpskem in predalpskem delu so vodni viri količinsko bogati,
zato se pri snovanju trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri kot cilj v ospredje
postavlja ohranjanje (pogosto izboljšanje) kakovosti vodnih virov. Izboljšanje in zagotavljanje
dobre kakovosti vodnih virov pogosto zahteva še bolj obsežno in usklajeno delovanje, kakor
ohranjanje izdatnosti vodnih virov. Da bi zagotovili trajno rabo vodnih virov je potrebno vzpostaviti
ravnovesje med varovanjem in gospodarsko rabo, upravljanje z vodnimi viri pa bi moralo biti
celovito. To pomeni, da se posamezne vodne vire obravnava kot dele funkcijsko povezanega
hidrološkega sistema in so različne rabe medsebojno usklajene. V večji meri bi morale biti
upoštevane naravnogeografske oziroma hidrogeografske značilnosti, ki vplivajo na pokrajinsko
občutljivost okolja vodnih virov ter pokrajinska raba in druge človekove dejavnosti, ki z
obremenjevanjem okolja vodnih virov povečujejo njihovo ranljivost. V preteklosti so bile pogosto
zapostavljene tako pokrajinske značilnosti kot tudi posledice preteklih posegov človeka v okolje.
Urejanje vodnih tokov, raba vodnih virov in drugi posegi v porečjih so se načrtovali in izvajali
sektorsko in brez presoj vplivov na okolje. Posledice pa so se pogosto pokazale šele kasneje. K
upoštevanju načel trajnosti in sonaravnosti pri gospodarjenju z okoljskimi viri nas zavezujejo
mednarodno sprejete strategije varstva okolja in narave, konvencije in protokoli, katerih podpisnica
je Slovenija ter lastni program varstva okolja in dokumenti, ki iz njega izhajajo.
Krovni dokument urejanja področja voda v Sloveniji, to je Zakon o vodah (2002), navaja kot
cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči doseganje dobrega stanja voda in
drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda,
ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne
vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove
kakovosti. Med načeli upravljanja z vodami sta kot prva navedena: načelo celovitosti, ki upošteva
naravne procese in dinamiko voda ter medsebojno povezanost in soodvisnost vodnih in obvodnih
ekosistemov na območju povodja ter načelo dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne rabe
razpoložljivih vodnih virov (Zakon…, 2002).
Upoštevajoč načeli smo naše raziskovalno delo prostorsko omejili s porečjem in obravnavamo
različne oblike voda v njihovi povezanosti z naravnim in družbenim okoljem. Količinsko in
kakovostno stanje voda v porečju obravnavamo v povezavi s pokrajinskimi značilnostmi, še
zlasti s hidrogeografskimi značilnostmi porečja, v povezavi s pokrajinsko občutljivostjo okolja
vodnih virov ter s pritiski na vodne vire in odzivi družbe. Pritiski na vodne vire vplivajo tudi na
pokrajinsko občutljivost okolja vodnih virov, odzivi družbe pa jih lahko zmanjšajo ali povečajo.
V porečju Kamniške Bistrice sta, tako kot v številnih porečjih, pokrajinska raba in raba vodnih
8
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virov povzročili trajne spremembe odtočnih značilnosti in povečali pokrajinsko občutljivost okolja
vodnih virov, prekomerno obremenjevanje okolja pa je vzrok njihovi veliki ranljivosti.
Najpomembnejši cilj trajnostno sonaravno zasnovanega gospodarjenja z vodnimi viri v porečju
Kamniške Bistrice je zato zmanjšanje obremenjevanja okolja na raven, ki je sprejemljiva glede na
samočistilno zmogljivost okolja. S tem bi bili dani pogoji za izboljšanje kakovostnega stanja
prekomerno ali celo kritično obremenjenih vodnih virov in za izboljšanje kakovosti
najpomembnejšega podzemnega vodnega vira, to je podtalnice na Kamniškobistriški ravnini.
Samočistilnih sposobnosti okolja vodnih virov pa večinoma ni mogoče izboljšati, saj so spremembe
povzročene z urejanjem vodnih tokov v veliki meri trajne in je za zagotavljanje poplavne varnosti
v spodnjem delu porečja potrebno vzdrževati nenaravno stanje. Odzivi družbe sicer kažejo
prizadevanja za približevanje načelom trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi in drugimi
naravnimi viri, za udejanjenje pa bo potrebnih še kar nakaj ukrepov za zmanjšanje obremenitev
okolja vodnih virov v porečju in za spremembe v pokrajinski rabi.
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2. Namen, raziskovalni cilji in delovne hipoteze doktorskega dela
Osnovni namen raziskovalnega dela je na vzorčnem območju porečja Kamniške Bistrice zasnovati
metodološki pristop geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi
viri. Izhajamo iz modelnega pristopa DPSIR, integralnega geografskega modela proučevanja okolja
in njegovih sestavin ter modela ranljivosti okolja. Izdelati želimo izbor kazalcev, s pomočjo katerih
bi opredelili vzročno-posledične zveze med pokrajinotvornimi sestavinami v porečju, količinskim
in kakovostnim stanjem vodnih virov, vplivom le tega na rabo vodnih virov in na naravno
ogroženost okolja. Ob tem nameravamo oceniti posledice človekovih dejavnosti na okolja vodnih
virov ter ugotoviti prizadevanja in ukrepe za ohranitev njihovega količinskega in kakovostnega
stanja vodnih, ukrepe za zmanjševanje obremenjevanja okolja vodnih virov ipd. Izbor in
opredelitev kazalcev bosta v čim večji meri prilagojena proučevanju srednje velikih (50 – 250
km2) in večjih porečij (250 – 1000 km2) v Sloveniji. Želimo si, da bi bil model geografskega
proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodami uporaben pri snovanju upravljanja
z vodnimi viri v prihodnje oziroma pri načrtovanju upravljanja porečij, ki bo predvidoma v
naslednjem desetletju izdelano za vsa večja porečja v Sloveniji.
Namen raziskovalnega dela pa je poleg metodološkega tudi aplikativni. Z analizo
naravnogeografskih in družbenogeografskih dejavnikov v porečju Kamniške Bistrice želimo
opozoriti na neskladnosti med rabo vodnih virov, pokrajinsko rabo in samočistilnimi zmogljivostmi
okolja vodnih virov. Zaradi precejšnje naravnogeografske raznolikosti znotraj porečja Kamniške
Bistrice ga nameravamo razčleniti na več pokrajinskih enot. Za posamezne enote nameravamo
izdelati analizo naravnogeografskih in hidrogeografskih značilnosti in jih funkcijsko vrednotiti
glede na količinsko in kakovostno stanje vodnih virov v porečju. Analizi stanja vodnih virov,
njegovega vpliva na rabo voda in na naravno ogroženost okolja, bo sledila ocena regeneracijskih
in nevtralizacijskih sposobnosti okolja vodnih virov, proučeni bodo najpomembnejši dejavniki
pritiskov oziroma obremejevanja okolja ter odzivi družbe. Želimo opozoriti na razlike, ki izhajajo
iz naravnogeografskih značilnosti in vplivajo na količinsko in kakovostno stanje vodnih virov ter
na pokrajinsko občutljivost, posredno pa na rabo vodnih virov in na rabo zemljišč. S pomočjo
količinskih kazalcev trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri bomo skušali prikazati
odnose med dejavniki, ki jih pri načrtovanju upravljanja z vodnimi viri moramo upoštevati. Vsi
kazalci bodo ocenjeni ločeno za pokrajinske enote in porečje kot celoto. V zaključku želimo
predlagati ukrepe za izboljšanje stanja vodnih virov in podati smernice za sonaravno trajnostno
upravljanje z njimi.
Cilji geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri v porečju
Kamniške Bistrice so naslednji:
1. Opredeliti pokrajinske značilnosti, ki imajo največji vpliv stanje vodnih virov v porečju in
jih funkcijsko ovrednotiti z vidika dinamičnih in drugih lastnosti vodnih virov. Ob upoštevanju
naravnogeografskih značilnosti in pokrajinske rabe bo porečje notranje razčlenjeno na
pokrajinske enote, kar bo omogočilo nazornejši prikaz lastnosti, vzročno posledičnih zvez in
možnosti za trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri.
2. Izdelati izbor kazalcev za geografsko proučevanje trajnostno sonaravnega gospodarjenja z
vodnimi viri v porečju, s pomočjo katerih bi dobili čim bolj objektivne ocene
naravnogeografskih in zlasti hidrogeografskih razmer, količinskega in kakovostnega stanja
vodnih virov, vplivov le tega na rabo vodnih virov in rabo zemljišč, ocene pokrajinske
občutljivosti okolja, dejavnikov pritiskov oziroma obremenjevanja in odzivov.
3. Želimo potrditi dejstvo, da količinsko in kakovostno stanje voda v porečju ni le rezultat rabe
vodnih virov in obremenjevanja okolja, ampak so zelo pomembne naravnogeografske
10
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4.

značilnosti celotnega porečja, ki določajo način odtekanja padavin in nastanek vodnih zalog,
določajo pokrajinsko občutljivost okolja z vidika voda ter količinsko in kakovostno obnavljanje
vodnih virov.
Opozoriti želimo na neskladja med pokrajinsko rabo in varovanjem vodnih virov, med rabo
in zmogljivostmi vodnih virov. Predlagati želimo kolikor mogoče dejanske ukrepe za
izboljšanje stanja ter načeloma trajnosti in sonaravnosti prilagojeno gospodarjenje z vodnimi
viri v prihodnje.

Delovne hipoteze
1. Naravnogeografske značilnosti porečja so ključne pri načrtovanju trajnostno sonaravnega
gospodarjenja z naravnimi viri, saj je to možno le v mejah regeneracijskih in nevtralizacijskih
zmogljivosti okolja vodnih virov. Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, raba zemljišč,
raba vodnih virov in urejanje vodnih tokov ne smejo presegati naravne zmogljivosti okolja
oziroma morajo upoštevati okoljske omejitve, če želimo zagotoviti trajno rabo vodnih virov.
2. Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice pomeni
omejevanje intenzivnosti pokrajinske rabe in posledično manjše obremenjevanje okolja.
Onesnaženost podtalnice in kritična onesnaženost Kamniške Bistrice v spodnjem toku sta
odraz prekomernega obremenjevanja okolja in verjetno tudi velike pokrajinske občutljivosti.
3. Metodološki pristop geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z
vodnimi viri v porečju, ki združuje značilnosti treh modelnih pristopov (DPSIR, integralni
model geografskega proučevanja okolja in model pokrajinske ranljivosti), bo omogočil celovito
proučitev vodnih virov v porečju v odnosu do naravnega in družbenega okolja, omogočil
primerljivost z drugimi porečji in nakazal možnosti ter pogoje za trajnostno sonaravno
gospodarjenje z vodnimi viri.
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3. Metodologije sonaravnega raziskovanja porečja in vodnih virov
3.1. Porečje – pokrajinska sestava in dinamika
Porečje je ozemlje, obdano z razvodnico, ki oddaja vodo v posamezno reko (Radinja, 1999). Celotno
površino, s katere se stekajo (površinsko ali podzemeljsko) padavine v rečni sistem, označujemo
kot porečje (Plut, 2000). Porečje je hidromorfodinamična struktura, katere osnovo predstavlja
rečna mreža z glavno reko in pritoki (Riđanović, Počakal, 1987). Porečje je del prostora, ki ga
odvodnjava reka s svojimi pritoki na površini kopna ali v podzemlju na vodoprepustnih kamninah
(Riđanović, 1993). Porečje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo preko potokov, rek
ali jezer v reko ali jezero (Zakon…, 2002). Pojem porečje se pogosto zamenjuje s pojmom povodje,
vodozbirno območje ali krajše vodno območje, zato bi želeli pojasniti razliko med navedenimi
izrazi, kot je razvidna iz različnih virov. Povodje je območje, s katerega vse celinske vode odtekajo
preko potokov, rek ali jezer v reko, ki se izliva v morje (Zakon…, 2002). Po geografski opredelitvi
je podobno povodje opredeljeno kot ozemlje, ki ga eno ali več rečnih sistemov odmaka v eno
morje (Geografija, 1977). Porečje je opredeljeno kot ozemlje, s katerega odteka voda površinsko
ali podzemno v isto reko, enaka je opredelitev pojmov rečni bazen in vodozbirni bazen
(Geografski…, 2005). V tujih virih je prispevno oziroma vodozbirno območje opredeljeno kot
povodje (main catchment) in kot porečja (sub-catchment). Povodje je del zemeljskega površja, s
katerega se površinski odtok skozi sistem vodnih tokov, rek, jezer izliva v morje v enem rečnem
ustju, estuarju ali delti. Porečje pa je del zemeljskega površja, s katerega se površinski odtok
skozi niz vodnih tokov, rek, jezer izliva na določeni točki v strugo oziroma vodno telo reke ali
jezera (Morris, Briggs, 1995). Vodozbirni bazen (drenage basin or catchment) je s topografsko
razvodnico omejeno prispevno območje (watershed) s katerega se površinski odtok zbira v strugi
vodnega toka in se na določeni točki izliva v reko. Podpovršinski odtok ni nujno usklajen s
topografsko omejenim porečjem. Izraz prispevno območje (watershed) se uporablja za manjša in
srednje velika vodozbirna območja (drenage basins), rečni bazen (river basin) pa za velika
vodozbirna območja. Vodozbirni sistem (catchmant hydrosystem) je oznaka za območje, s katerega
vode in sedimenti oblikujejo rečno mrežo. Porečje je odprt pokrajinski (morfološki) sistem odvisen
od vnosov, prenosov in iznosov energije in snovi. Najpomembnejši so: vnos sončne energije in
padavin, prenosi med sloji rastlinstva, površjem, prstjo, kamninami ter iznosi vode v obliki vodnega
odtoka in izhlapevanja (Petts, Braward, 1996). Porečje kot sistem omogoča zelo primerno enoto
za znanstvena raziskovanja, za gospodarjenje z vodami, za poročanje itd., kjer so najpomembnejši
vnos padavine, upoštevati pa je potrebno tudi infiltracijo podzemnih voda, kadar vodonosniki
presegajo meje enega porečja in najpomembnejši iznosi evapotranspiracija, površinski odtoki in
odtekanje podzemne vode (Morris, Briggs, 1995).
Porečje kot objekt raziskovanja je v geografiji in še zlasti v geomorfologiji in hidrologiji zelo
pomembno. Porečje predstavlja sistem različnih struktur, ki jih je mogoče še podrobneje razčleniti,
sestavljajo ga številni elementi in različne oblike voda s svojimi lastnostmi. Porečje, povodje,
vodozbirno zaledje s svojo sestavo, sestavnimi deli ali s posameznimi elementi omogočajo
proučevanje delovanja ter kvantitativni prikaz hidroloških pojavov in procesov. Medsebojna
povezanost in odvisnost vode in dejavnikov okolja v porečju je izjemno velika in vsestranska. To
je še posebej izraženo pri reliefu, kjer odnose med hidrološkimi pojavi in morfodinamičnimi
procesi prikažemo s pomočjo pokazateljev značilnosti porečja.
Najpomembnejši elementi porečja so (Riđanović, 1993):
1. površina,
2. površinska razvodnica,
3. površina zbiranja padavin,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

globinska (podzemna) razvodnica,
dolžina,
obseg kroga enake površina porečja,
širina,
največja širina,
najmanjša širina,
srednja širina,
najvišja točka v porečju,
najnižja točka v porečju,
indeks reliefa,
relativni relief,
povprečni strmec porečja,
koeficient asimetrije,
koeficient gozdnatosti,
klasifikacija vodnih tokov,
skupno število pritokov, skupna dolžina pritokov,
gostota rečne mreže,
specifični odtok.

Z vidika odtočnih razmer, rečnega režima in vodnih virov so pomembne naslednje značilnosti
porečja (Plut,2000):
1. površina porečja,
2. razvodnica, razvodje,
3. oblika porečja,
4. simetrija porečja,
5. gozdnatost,
6. najvišja in najnižja točka,
7. povprečni strmec porečja,
8. gostota rečne mreže,
9. klasifikacija tekočih voda,
10. specifični odtok.
Glede na morfološke poteze, tokove vode in prenos rečnih sedimentov porečje razdelimo na
zgornji (povirni), srednji in spodnji del (Plut, 2000). Z vidika prenosa materiala pa delimo podobno
v t. i. produkcijsko (povirno), prenosno (srednje) in akumulacijsko območje (spodnje, območje
zalog) (Petts, Bravard, 1996).
Hidrološki sistem sestavljajo trije med seboj povezani podsistemi (Brilly, Šraj, 2002):
– podsistem površinske in podpovršinske vode (A),
– podsistem površinskih voda v vodotokih in jezerih (B),
– podsistem podzemne vode (C).
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Slika 1: Kroženje vode v vlažnih in zmernih podnebnih razmerah

Vir: Brilly, Šraj, 2002.
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Podsistem površinske in podpovršinske vode obsega zgornjo plast zemeljskega površja in
plast prsti, kjer se oblikuje površinski in podpovršinski odtok, voda se zadržuje v vegetacijski
plasti, v vdolbinah na površini in v porah pod površino. Izredno pomemben člen vodne bilance
tega sistema je izhlapevanje. Vnos v podsistem predstavljajo padavine, iznos pa izhlapevanje
(evaporacija in transpiracija), površinski in podpovršinski odtok v hidrografski mreži ter infiltracija
vode v vodonosnike podzemnih voda. Podsistem površinskih voda v vodotokih in jezerih zajema
površinski odtok v hidrografski mreži vodnih tokov (op. rečni mreži).Vnos so efektivne padavine
na površino povodja (iznos iz podsistema A), iznos pa vodni odtok. Podsistem podzemne vode
obsega zaloge podzemne vode in podzemne tokove. Vnos predstavljata infiltracija padavin in
infiltracija vode iz rečne mreže, iznos pa t. i. bazični odtok podzemnih voda v vodne tokove.
Analiza pojavov in vodna bilanca sistema A dajeta potrebne podatke ob melioracijskih posegih,
pri izdelavi bilance podzemnih vodnih teles, analiza pojavov v podistemu B je potrebna pri urejanju
vodnih tokov in gospodarjenju s površinskimi vodami, analiza pojavov v podsistemu C pa pri
melioracijskih posegih in gospodarjenju s podzemnimi vodami.
Najpomembnejši dinamični proces v porečju je vodni odtok, ki v širšem pomenu obsega vse
oblike voda od padavin do odtoka vode v drugo reko. Obsega padavine, zadrževanje padavin
(intercepcijo) v vegetacijski odeji in na strehah zgradb, padavine, ki so dosegle prst oziroma
kamninsko podlago brez prsti, površinske odtoke (odtok v rečni mreži, površinski odtok na pobočjih
brez rečne mreže, odtok pod površjem skozi sloj prsti ali kamnin) in podzemne odtoke (tok podzemne
vode v zasičeni plasti in tokove v prezračeni coni). Razlikujemo neposredni odtok, ki ga predstavljajo
padavine neposredno zbrane v rečni mreži in posredni odtok, ki predstavlja odtok vode v rečni
mreži, ko ni padavin. Vodni odtok v ožjem pomenu pa predstavlja tisti del padavin, ki iz porečja
odtečejo po rečni mreži, ta pa združuje površinski in podzemni odtok vode iz porečja (Riđanović,
1986). Z vidika vodnih virov je ključnega pomena vodni odtok, ki odraža količino, obliko, trajanje
in razporeditev padavin, učinke temperaturnih razmer, kamninske sestave (prepustnost in vodna
kapaciteta kamnin), reliefa (nadmorska višina, strmina), prsti (infiltracijska kapaciteta), vegetacije
(gozdnatosti) in drugih naravnih in antropogenih sestavin porečja, zato je zelo spremenljiv. Izrazimo
ga s pomočjo naslednjih ključnih kvantitativnih kazalcev: pretok vode, specifični odtok, višina
odtoka in odtočni količnik (Plut, 2000).
Glede vodnih virov nas zanima vodna bilanca porečja oziroma rezultat le te, to je sprememba
vodnih zalog. Vodna bilanca predstavlja krožni tok vode: padavinska voda, ves površinski in
podzemni odtok vode, izhlapevanje, začasno zadržana voda v tleh (fizikalno in kemično vezana
voda). Vodna bilanca omogoča ugotavljanje vodnih virov. V daljšem časovnem obdobju (30 let) je
vodna bilanca vsota odtečene vode in izhlapevanja (Lah, 1995). Vodna bilanca je zasnovana na
temeljnem zakonu mehanike o ohranitvi mase na določenem območju. Dotok mase na območje
je enak odtoku in spremembi količine znotraj območja v določenem časovnem obdobju. Splošna
enačba vodne bilance nekega območja ima obliko:
P + Dpov + Dpodz – (ET + Opov + Opodz) = Z,
kjer so: P – padavine, Dpov in Opov – dotok in odtok površinskih voda v območje, Dpodz in
Opodz – dotok in odtok podzemne vode, ET – evapotraspiracija, Z – vsebuje vodo, zadržano v
snežni odeji, v biosferi, na površini (v površinskih zadrževalnikih, na površju in v strugah vodnih
tokov), v obliki vlage v prsti in v podzemnih vodonosnikih (Morris, Briggs, 1995).
Pri analizi površinskih voda je temeljna prostorska enota za analizo porečje (prispevna
površina ali vodozbirno zaledje). Površinskega dotoka s tem ni potrebno določati. Vodno bilanco
prikazujejo spremenljivke:
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Opov = P + Ddrenpodz – (ET + Infpodz) – Z,
kjer so: Opov površinski odtok, P – padavine, Ddrenpodz – infiltracija podzemne vode v
površinske vodne tokove, ET – evapotranspiracija, Infpodz – infiltracija površinskih voda v
podzemna vodna telesa in Z – zaloge površinske vode.
Z vidika vodnih virov nas zanimajo vodne zaloge in lahko vodno bilanco določimo kot razliko
med efektivnimi padavinami, to je padavinami, ki dosežejo površino zemljišč in površinskim
odtokom. Pri analizi podzemnih voda upoštevamo kot območje celotni vodonosnik, vodna bilanca
pa je zapisana z naslednjimi spremenljivkami:
Opodz = Infpodz – Drenpodz – Z,
kjer so: Opodz podzemni odtok, infpodz – infiltracija površinskih voda v pozemna vodna
telesa, Drenpodz – infiltracija podzemne vode v površinske vodne tokove in Z – zaloge podzemne
vode. Podobno nas tudi pri podzemnih vodah z vidika vodnih virov zanimajo zaloge vode in
lahko vodno bilanco izrazimo kot razliko med infiltracijo voda s površja in podzemnim odtokom
(Brilly, Šraj, 2000).
Na vodno bilanco porečij najpomembneje vplivata dva pokrajinska dejavnika, to sta podnebje
in vegetacijska odeja. Od podnebnih značilnosti je odvisna količina padavin, njihova oblika in
razporeditev ter izhlapevanje, od vegetacijske odeje pa je odvisen delež prestreženih padavin
oziroma intercepcija in transpiracija. Naslednja pomembna dejavnika sta prst in reliefna
izoblikovanost. Najpomembnejši lastnosti prsti sta prepustnost za vodo (poroznost) in sposobnost
zadrževanja (vodna kapaciteta) prsti, kar vpliva na infiltracijo padavin v podzemna vodna telesa
in na podpovršinski odtok padavin v rečno mrežo. Relief vpliva z naklonom in oblikami površja
na zadrževanje padavin na površju, na površinski odtok in oblikovanje vodnih tokov. Naslednji
pomemben dejavnik je geološka zgradba, ki vpliva na oblike voda v porečju, s prepustnostjo in
poroznostjo omogoča nastanek teles podzemnih voda in obnavljanje zalog podzemnih voda.

3.1.1. Površinski vodni tokovi
Reka je večji vodni tok v izdelani strugi, ki se hrani s površinskim in podzemeljskim dotokom
vode iz porečja (Radinja, 1999). Tekoče vode so reke in potoki, ki se medsebojno ločijo po količini
vode, dolžini toka in velikosti porečja (Riđanović, 1993). Rečna mreža je posledica součinkovanja
vode in sedimentov na zemeljskem površju in predstavlja del hidrološkega sistema, to je tekoče
vode (Downs, Gregory, 2000).
Glavna reka s pritoki sestavlja rečni oziroma hidrografski sistem površinskih vodnih tokov.
Z vidika reke kot vodnega vira so pomembni predvsem naslednji njeni elementi (Plut, 2000):
1. izvir in izliv,
2. rečna struga (korito),
3. strmec (absolutni in relativni),
4. podolžni profil,
5. dejanska in najkrajša dolžina reke,
6. koeficient izvijuganosti,
7. vodostaj,
8. hitrost toka,
9. pretok (vodni),
10. lastnosti vode (fizikalne in kemijske),
11. rečni režim.
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Bolj podrobno zasnovana analiza rečnega sistema pa naj bi vsebovala naslednje elemente
(Riđanović, 1993):
1. izvir,
2. korito,
3. strmec, absolutni, relativni strmec,
4. strmec gladine reke,
5. strmec dna rečne struge,
6. strmec dna doline (naplavne ravnice),
7. podolžni prerez reke,
8. dolžina reke,
9. najkrajša dolžina reke,
10. koeficient razvitosti reke,
11. prečni prerez reke,
12. obale (brežine), leva, desna,
13. vodostaj,
14. hitrost toka vode,
15. površina mokrega prereza,
16. pretok,
17. rečni režim,
18. izliv.
Podobno kot porečje lahko tudi rečni tok razdelimo na zgornji, srednji in spodnji del, ki se
med seboj ločijo po strmcu, hitrosti in količini vode ter po drugih lastnostih.

3.1.2. Podzemna voda
Podzemna voda je podpovršinski vodni tok ali stoječa voda v kotanjah in vodonosnih plasteh
(Voda…, 1998). Podzemna voda je voda v zgornjem delu Zemljine skorje v plinastem, tekočem in
trdnem agregatnem stanju (Geografski…, 2005). Podzemna voda je voda pod površino tal v
zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem (Zakon…, 2002). Podtalna voda
(podzemna voda) je ena od oblik vode pod površjem, poleg kemično vezane ali konstitucijske
vode, ledu, vodne pare, higroskopske (adsorbirane) vode, filmske vode ali vodne kožice (adhezijske
vode), kapilarne vode in pronicujoče vode (Brilly, Šraj, 2000). Podzemna voda torej obsega vse
oblike vode pod površjem, z vidika vodnih virov pa je pomembna tista podzemna voda, ki se
stalno in razmeroma hitro obnavlja in podzemna voda, ki vpliva na pojave in značilnosti vode na
površju. Podzemna voda je sestavni del in pomemben člen v nizu stalnega gibanja vode v naravi.
Glede na gibanje razlikujemo gravitacijsko ali prosto in vezano podzemno vodo, glede na
hidrodinamične lastnosti pa razlikujemo vodo prezračene ali aeracijske cone, vodo zasičene cone
ali podtalnico in ujeto podzemno vodo, ki ima višji tlak (Riđanović, 1989). V prezračeni coni
ločimo gravitacijsko, kapilarno, higroskopsko in adhezijsko vodo, količinsko najpomembnejša
pa je gravitacijska voda, ki obnavlja zaloge podtalne vode. Podtalna voda ali podtalnica je
podzemna voda, nastala z infiltracijo padavin in infiltracijo vode iz površinskih vodnih teles
skozi prezračeno plast, ki se giblje oziroma pretaka skozi plast kamnin ali sedimentov, imenovan
vodonosnik.
Glede na značilnosti kamnin, v katerih so nastale zaloge podzemne vode, ločimo skalne
podzemne ali podzemeljske vode in podtalnice ali talnice. Prve so zbrane v razpokah (razpoklinska
poroznost) ali votlinah (kraška poroznost ali kavernoznost) v trdni kamnini, druge pa so nastale
v nesprijetih usedlinah z medzrnsko ali intergranularno poroznostjo. Pri poimenovanju podzemne
vode v zasičenem sloju kamnin in tistega dela le te, ki se nahaja v zasičenem sloju sipkih kamnin
se pogosto uporablja isti pojem podtalnica. V nekaterih virih je tudi kraška podzemna voda
17

Valentina Brečko Grubar: Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice

poimenovana kot podtalnica, ki do določene višine zapolnjuje korozijske izjede v zakraselih
karbonatnih kamninah (Geografski…, 2005), kar povzroča nejasnosti. Podobno je z izrazom talna
voda, ki je pogosto uporabljen namesto izraza podtalnica. Izraz talna voda se uporablja tudi za
vodo v prsti oziroma v tleh, kot prst imenujejo nekatere druge znanosti. Uporablja se tudi izraz
vodno telo podzemne vode, ki je pomemben in razpoznaven del podzemne vode znotraj enega
ali več vodonosnikov (Zakon…, 2002).
Za nastanek podzemnih vodnih teles sta pomembna dejavnika kamninska sestava in relief,
za obnavljanje vodnih zalog pa presežek padavin nad izhlapevanjem, zadrževanjem na površju
in v prsti. Pomembne lastnosti kamnin pri nastanku vodnih teles so poroznost, propustnost za
vodo, sposobnost zadrževanja vode, pri nesprijetih kamninah tudi zrnavost. Z vidika vodnih
virov je pomemben potencial vira podzemne vode, ki ga določajo naslednje lastnosti (Prestor,
Kranjc, 1998): dosegljivost, izkoristljivost, razpoložljivost, primernost in ohranjanje. Dosegljivost
podzemne vode pogojujeta globina vodonosnika in tehnološke možnosti dostopa do vodonosnika.
Izkoristljivost je določena z izdatnostjo vodonosnega sloja, ki je odvisna od prepustnosti in debeline
vodonosnega sloja ter tehnoloških možnosti črpanja. Razpoložljivost je določena z bilančno oceno
oziroma z vodnimi zalogami in obnavljanjem zalog. Količine zbrane vode v vodonosniku, ki
predstavljajo statične zaloge, so običajno precej večje od podzemne vode, ki je v gibanju proti
iztoku vode iz vodonosnika in predstavlja dinamične zaloge podzemne vode. Izkoriščanje vodnega
vira praviloma ne presega dinamičnih zalog oziroma količin podzemne vode, ki se relativno hitro
obnovijo. Glede obnavljanja zalog nas zanima količina dotekajoče vode v vodonosnik in čas
zadrževanja vode v vodonosniku. Primernost določata kakovost vode in tveganje onesnaženja.
Kakovost je odvisna od naravnega okolja, v katerem se voda giblje in zadržuje ter od vplivov
človekovih dejavnosti. Tveganje onesnaženja je odvisno od ogroženosti vodonosnega sistema,
ranljivosti in obstoječe obremenjenosti vodonosnega sistema (Prestor, Kranjc, 1998). Geografska
opredelitev navedenih pojmov ogroženost in ranljivost je nekoliko drugačna in ranljivost v našem
primeru pomeni občutljivost okolja oziroma regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja
vodnih virov, ogroženost pa je ranljivost, ki je odraz pokrajinske občutljivosti in obremenjevanja
okolja (Študija…, 2002). Za ohranjanje vodonosnega sistema je pomembna njegova velikost, položaj
in značaj hidrodinamičnih meja, to je območij oziroma plasti dotekanja, odtekanja.
Podtalnica je podzemna voda v sipkih kamninah nad neprepustnimi plastmi (Geografski…,
2005). Sklenjena plast vode v prepustnih, sipkih kamninah, z zgornjo mejo kot gladino in spodnjo,
oprto na neprepustno podlago, imenujemo podtalnica (Radinja, 1999). Voda, ki napolnjuje vse
pore pod talnim profilom ležeče vodonosne plasti, pod katero je neprepustna plast geološkega
izvora, je podtalna voda ali podtalnica. Zaradi boljšega razlikovanja od plitve podtalne vode jo
nekateri imenujejo tudi globoka ali prava podtalnica (Brilly, Šraj, 2000). Podtalnica, ki jo navzgor
ne zapirajo neprepustne plasti, je podtalnica s prosto gladino. Taka podtalnica ima gladino, katere
globino ugotavljajo v vrtini (vodnjaku, piezometru) izvrtanem v vodonosno plast. Meritve gladin
podtalnice omogočajo risanje kart hidroizohips in izdelavo nivogramov gladine podtalnice. Karta
hidroizohips omogoča sklepanje o tokovih in sestavi vidonosnika, nivogrami pa podajajo
informacije o časovnih spremembah režima podzemnih voda in vplivu različnih ukrepov na režim
podzemnih voda (Brilly, Šraj, 2000).
Pesek, prod, grušč in drugi prepustni sedimenti gradijo različno debel vodonosni sloj kamnin,
ki ga delimo na zgornjo aeracijsko plast in spodnjo zasičeno plast, katere zgornja meja je gladina
podtalnice. V aeracijski plasti se nahaja podzemna voda v obliki higroskopsko vezane vode, filmske
vode ali adhezijske vode, imenovane tudi openska voda, v obliki kapilarne vode in pronicajoče
gravitacijske vode. Lastnosti aeracijske cone so pomembne glede obnavljanja zalog podtalnice
oziroma pogojev infiltracije vode iz prsti in površinskih vodnih teles. Zaloge podtalnice in njeno
gibanje sta pogojena s sestavo poroznega prostora. V t. i. aluvialnih vodonosnikih z intergranularno
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poroznostjo se zbirajo zelo velike količine vode, ki se pretaka počasi, nasprotno pa je v vodnosnikih
z razpoklinsko in kraško poroznostjo pretakanje hitro, akumulacijska sposobnost poroznega
prostora pa je manjša.
Kraška podzemna voda se zbira v kraških vodonosnikih, litološko ločenih kamninskih
formacijah, sestavljenih iz karbonatnih kamnin (Kranjc, 1998). Kraške vodonosnike prepredajo
močno zakrasele razpoklinske in prelomne cone, ob katerih so se razvila škrapljišča, globoke
vrtače in jamski sistemi. Površje je dobro prepustno za padavinske vode, ki so najpomembnejši
vir za obnavljanje zalog podzemnih voda, pogosto pa se obnavljajo tudi s ponikanjem površinskih
vodnih tokov, ki zbirajo padavine na nekraškem površju. Pretakanje voda v podzemlju kraških
vodonosnikov se razlikuje od pretakanja v nekraških kamninah. Zgornji del vodonosnega sistema,
kjer se prepleta hitro vertikalno pretakanje po primarnih drenažnih poteh in počasno precejanje
skozi slabše razpokano osnovo, predstavlja nezasičeno cono. Njen zgornji del je t. i. epikraška
cona, ki z razpokanostjo in zakraselostjo pogojuje vertikalno pronicanje vode. Suhi del
vodonosnika je lahko debel več sto metrov, pod njim pa se nahajata poplavna ali epifreatična
cona ter zasičena ali freatična cona. Epifreatična cona je obdobno zasičena, freatična pa je stalno
zalita. Vadozno in freatično cono ločuje piezometrična gladina kraške podzemne vode, ki lahko
zelo niha in je mnogokrat nezvezna (Kranjc, 1998; Gams, 2003; Ravbar, 2004).
Z vidika vodnih virov nas zanima količina podzemnih voda, njihova kakovost in možnosti za
njihovo zavarovanje. Za kraške izvire so značilni veliki pretoki vode in dotok vode iz velikih
globin, zato so primerni viri pitne vode (Kranjc, 1998). Velika vodnatost, večja trdota vode in
manjša temperaturna nihanja so temeljne značilnosti kraških izvirov. Predstavljajo izvire vodnatih
podzemeljskih kraških rek, saj kraška porečja označujejo veliki odtočni količniki in specifični
odtoki ter skromnejše izhlapevanje. Kolebanje pretokov izvirov je povezano s kolebanjem količine
podzemnega toka, na katerega vpliva zlasti padavinski režim, velikost padavinskega zaledja in
prevotljenost kraškega podzemlja (Plut, 2002). Z vidika vodnih virov je pomembna lastnost kraških
podzemnih voda njihova manjša samočistilna sposobnost in velika izpostavljenost onesnaževanju
okolja. Vzrok je v hitrosti pretakanja vode, ki je lahko zelo različna, v primerjavi z drugimi
podzemnimi vodami pa precej večja. Na zakraselih območjih je zaščitna plast prsti tanka in
vegetacija nesklenjena, ponekod pa ju sploh ni, kar pomembno vpliva na hitrost ponikanja vode
s površja v notranjost. Z infiltracijo vode na onesnaženih območjih pa v kraške vodonosnike
prihajajo tudi onesnažila, saj ni naravnega filtra za njihovo očiščenje. S hitrim premikanjem
podzemnih voda na krasu se onesnaženje vode lahko v kratkem času pojavi daleč stran od vira
onesnaženja. Pri varovanju kraških vodnih virov je težavno že določanje vodozbirnega zaledja
vodnega vira, torej območja s katerega se vode podzemno pretakajo proti določenemu izviru.
Poti podzemne vode v kraških kamninah so zaradi kompleksnih povezav in izjemnega
spreminjanja v različnih hidroloških stanjih praktično neznane (Ravbar, 2004). Zaradi tega je
težko določiti tudi mejo med različnimi vodnimi telesi in ugotavljanje podzemnih razvodnic
zahteva obsežno in pogosto dolgotrajno raziskovanje in sledenje podzemnih vodnih tokov. Z
barvanjem ponikalnic so ugotovljena velika odstopanja med površinsko in podzemeljsko kraško
razvodnico ter številna podzemeljska križanja in razcepljanja kraških voda (Plut, 2002). Zaradi
težav pri oceni padavinskega zaledja kraških voda je zelo težko določiti natančno njihove vodne
bilance.
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3.2. Vodni viri v porečju in trajnostno sonaravno gospodarjenje z njimi
Glede vodnih virov v porečju nas zanimata dva vidika voda: količinski in kakovostni. Količinski
je opredeljen z vodno bilanco porečja, katere rezultat so spremembe zalog vode v površinskih in
podzemnih vodnih telesih, z vodnim odtokom in z vodnim režimom. Vodna bilanca porečja in
vodni odtok kot najpomembnejša pokazatelja vodnih količin sta predstavljena v zgornjem
podpoglavju. Vodni režim pa je opredeljen kot kompleksnost fizikalnih (vodno telo in lastnosti
vode), kemičnih (raztopljene snovi, reakcija), bioloških in mikrobioloških ter radioloških lastnosti
v porečju, ki označuje uporabnost vode in njeno razpoložljivo količino. To so bistveni kazalci za
varstvo voda (Lah, 1995).
Kakovostni vidik vodnih virov določajo fizikalne in kemijske lastnosti površinskih in
podzemnih voda. Med fizikalnimi sta pomembni temperatura in trdi delci v vodi, kemijske lastnosti
pa so odvisne od vrste in vsebnosti raztopljenih snovi v vodi. Naravna (surova) voda vedno vsebuje
raztopljene snovi, ki izhajajo iz atmosfere, prsti in kamnin. Človekov vpliv na kakovost vode pa
se odraža v spremenjenih vsebnostih naravno prisotnih kemijskih sestavin (nitrati, fosfati, kovine),
v vnosu novih, sintetičnih snovi in v spremenjeni vsebnosti trdih delcev. Vpliv človeka in njegovih
dejavnosti na kakovost voda je odvisen od vrste virov onesnaževanja, od vrste vodnega vira in
kakovosti vode, ki je prejemnik onesnažil. Najpomembnejši pokazatelji kakovosti voda so:
vsebnost kisika in organsko onesnaženje vode, segrevanje oziroma temperaturno onesnaženje,
zakisanje, eutrofikacija, onesnaženost sedimentov, prisotnost kovin, organskih in drugih škodljivih
kemikalij ter patogenih organizmov v vodi (Morris, Therivel, 1995).
Vse oblike voda znotraj porečja so med seboj povezane, površinske tekoče in stoječe vode so
povezane s podzemnimi vodami in medsebojno vplivajo na količinsko in kakovostno obnavljanje.
Pri upravljanju z vodnimi viri je zato potrebno kompleksno ali celostno poznavanje pokrajinskih
značilnosti porečja. To ne pomeni le poznavanje naravnih pogojev, ampak tudi vplive človekovih
dejavnosti oziroma spremenjene naravne pogoje in sposobnosti narave, da zmanjša negativne
učinke človeka. Pomembno je t. i. integrirano gospodarjenje, ki obsega tri med seboj povezane
sisteme (Jones, 1997):
– sistem naravnih vodnih virov,
– sistem človekovih dejavnosti,
– in sistem gospodarjenja z vodnimi viri.
Sistem naravnih virov predstavljajo vodna telesa in njihova okolja, ki vplivajo na zaloge,
količinsko in kakovostno obnavljanje ter pokrajinsko občutljivost. Razpoložljivi vodni viri so
osnova sistemu gospodarjenja. Poplave, prekomerna namočenost, suša idr. vplivajo na sistem
človekovih dejavnosti, le ta pa z obremenjevanjem in onesnaževanjem okolja vpliva na sistem
naravnih vodnih virov. Sistem človekovih dejavnosti je s potrebami po vodi za različne namene
in z urejanjem voda povezan s sistemom gospodarjenja z vodnimi viri, katerega cilj je trajna
oskrba porabnikov, varovanje vodnih virov in ekosistemov, ki so z njimi povezani.
Integrirano gospodarjenje z vodnimi viri v porečju opredeljujejo spodaj navedeni cilji, razvojne
stopnje in problemi (Jones, 1997).
Cilji integriranega gospodarjenja z vodnimi viri v porečju so:
– obravnavati porečje kot funkcijsko regijo z medsebojnim učinkovanjem med vodo in
gospodarjenjem v pokrajini,
– upoštevati vpliv okoljskih dejavnikov,
– gospodarjenje z vodnimi viri vključiti v druge programe, npr. varovanje gozdov, varovanje prsti,
– usposobiti planerje, manegerje za tehtanje vseh relavantnih razvojnih variant,
– zagotoviti močno ekonomsko povezanost.
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Izvedbene stopnje integriranega gospodarjenja z vodnimi viri so:
določiti temeljne cilje gospodarjenja z vodnimi viri v porečju,
oblikovati in ovrednotiti dejavnosti gospodarjenja z vodnimi viri, vključno z institucionalnimi
strukturami in orodji,
izbrati in vključiti najpomembnejše subjekte dejavnosti,
določiti izvajalce, stopnje za uspešno doseganje posebnih ciljev, monitoring dejavnosti in
rezultatov.
Problemi integriranega gospodarjenja z vodnimi viri v porečju pa so:
pomanjkanje sodelovanja lokalnih skupnosti,
neodgovarjajoča ali neustrezna tehnična podpora in vodenje,
neustrezna manegerska dejavnost,
odlogi, zamude pri ključnih vnosih, zlasti finančnih,
neenotna vodilna nadzorna struktura,
neustrezna institucionalna razporeditev, načrti,
politične meje neusklajene z mejami porečij.

Slika 2: Porečje z vidika vodnih virov in gospodarjenje z njimi

Vir: Jones, 1997.

21

Valentina Brečko Grubar: Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice

Gospodarjenje z vodnimi viri, ki je zasnovano na načelih sonaravnosti, obsega niz ukrepov,
ki naj bi omogočili količinsko in kakovostno primerno vodno oskrbo tudi prihodnjim generacijam,
hkrati ob varovanju ekosistemov. Razen rabe in varovanja vodnih virov trajnostno sonaravno
gospodarjenje z vodnimi viri vključuje tudi naravovarstvene in ureditvene ukrepe v celotnem
porečju in se ne more omejiti le na vodne vire. Pomembna je sonaravna pokrajinska raba v porečju
(Plut, 2000). Sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri naj bi omejilo sedanji in prihodnji vpliv
človeka in njegovih dejavnosti na vodne vire in njihova okolja, z vzpodbujanjem naravnih procesov
naj bi zmanjšalo negativne posledice preteklih človekovih posegov, rabe vodnih virov in dejavnosti
v okolju vodnih virov.
Sonaravno rabo se opredeljuje na treh nivojih (Jones, 1997):
– fizično ohranjanje vodnih virov (količine in kakovosti),
– ohranjanje ekosistemov porečja,
– trajno ohranjanje ravnovesja med družbenimi in fizičnimi sestavinami okolja, dobičkom,
družbeno pravičnostjo, ekološkimi in hidrološkimi potrebami.
Sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri poudarja pomen ravnovesja med oskrbo z vodo
oziroma rabo vodnih virov in varovanjem vodnih virov na način, ki bo omogočal trajno rabo
vodnih virov. To pomeni, da je potrebno oskrbo z vodo (s pitno, tehnološko vodo) prilagoditi
zmogljivosti (količinski izdatnosti) vodnih virov, za ohranitev le te pa je ključnega pomena
ohranjanje naravnih pogojev količinskega in kakovostnega obnavljanja vodnih virov. Tako glede
količinskega kot kakovostnega obnavljanja vodnih virov je pomembno zgoraj omenjeno ohranjanje
ekosistemov porečja, ki vplivajo na zadrževanje padavin, na intenzivnost površinskega odtoka,
na pronicanje površinske vode v prst in podzemne vode, na samočistilne zmogljivosti okolja
vodnih virov itd. Vplivi človeka na vodne vire niso omejeni le na rabo in porabo vodnih virov,
ampak se odražajo tudi v ekoloških lastnostih vodnih virov. S posegi kot so regulacije, to je
skrajševanje vodnih tokov, preoblikovanje naravnih strug v kanale, krčenje obrežne vegetacije,
gradnja rečnih nasipov, gradnja zadrževalnikov voda in plavin, jezov itd. trajno ali začasno
propadejo določeni habitati in biotopi vodnega in obvodnega prostora, poplavnih površin in
močvirij, spremeni se dinamika površinske in podzemne vode, spremenijo se kemijske lastnosti
vode in poveča občutljivost za onesnaževanje, trajno ali začasno se lahko zniža gladina podtalnice,
s tem se zmanjša zaloga vodnih virov, poveča sušnost in drugo (Morris idr., 2001). Trajno ohranjanje
ravnovesja med družbenimi in fizičnimi sestavinami okolja razumemo kot ravnovesje med rabo
naravnih virov, ne le vodnih virov, ampak tudi rabo zemljišč, rabo prostora in obremenjevanjem
okolja na eni strani ter regeneracijskimi (nosilnimi, samočistilnimi) zmogljivostmi okolja na drugi
strani.
Ukrepi za smotrno rabo vodnih virov se lahko v državi udejanijo s pomočjo uporabe dveh
vzvodov (Plut, 2000):
1. zakonodajnega – določanje standardov kakovosti za pitno in za ostale oblike uporabljene ter
odpadne vode, določanje načinov črpanja in rabe vodnih virov;
2. gospodarskega – vzpodbude za zmanjšanje porabe vode, ponovno uporabo vode, naraščajoči
stroški za odvajanje odpadnih voda in obremenjevanja vode prejemnikov, povečevanje cene
uporabe vode itd.
Poleg zakonodajnih, upravnopolitičnih in ekonomskih vidikov gospodarjenja z vodnimi viri
je za doseganje ciljev trajnostno sonaravnega gospodarjenja ključnega pomena dobra informiranost
in usposobljenost različnih uporabnikov prostora za razumevanje prizadevanj trajnostno
sonaravnega gospodarjenja. Vključuje tudi širšo javnost kot uporabnike vode in obvodnega
prostora ter zemljišč v vplivnem območju vodnih virov. Za ohranjanje vodih virov je pomembna
racionalna raba vodnih virov, kar pomeni: zmanjševanje količine uporabljene vode tako v
gospodinjstvih kot pri drugih porabnikih z varčno rabo in s spremenjenimi tehnologijami,
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zmanjšanje izgub vode iz cevovodov, rabo različno kakovostnih vodnih virov glede na zahtevano
kakovost vode s strani uporabnikov, večkratna uporaba tehnološke vode, ponovna uporaba
prečiščene odpadne vode in drugo.
Slika 3: Gospodarjenje z vodnimi viri in trajnostni razvoj

Vir: Umek, 1999.

3.2.1. Temeljni dokumenti gospodarjenja z vodami v Sloveniji
Okoljsko politiko v Sloveniji in s tem tudi politiko upravljanja z vodami temeljno določata dva
dokumenta: Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04) in Nacionalni program varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 83/99), natančneje pa upravljanje z vodami določajo predpisi s področja voda, ki so
usklajeni z evropskimi pravnimi akti, strategijami in smernicami s področja voda in okolja, kot
so: Okvirna vodna direktiva – Water Framework Directive (2000/60/EEC), Nitratna direktiva
(91/676/EEC), Direktiva o čiščenju in odvajanju komunalnih odpadnih voda (91/271/EEC),
Direktiva o emisijah navarnih snovi v vode (76/464/EEC) idr (Nacionalni…, 2005). Za upravljanje
z vodami je najpomembnejša Okvirna vodna direktiva, katere določila zagotavljajo: učinkovitejše
varovanje vseh oblik vode, dobro kakovostno stanje vseh voda do leta 2015, zmanjšanje in nadzor
onesnaževanja iz vseh virov ter sistem upravljanja znotraj porečij. V nadaljevanju direktiva zahteva
čezmejno sodelovanje med državami in vsemi vpletenimi stranmi, zagotavlja aktivno udeležbo
vseh vpletenih pri upravljanju z vodami, zahteva politiko določanja cen vode in uveljavlja načelo,
da plača onesnaževalec ter uravnoveša interese varovanja okolja z interesi »uporabnikov« okolja.
Vode so občutljiv naravni vir, zato je pomemben cilj direktive preprečiti onesnaževanje na
njegovem začetku (viru) in vzpostaviti mehanizme, s katerimi bi zagotovili trajnostni način
upravljanja. To pomeni, da obremenjevanje in onesnaževanje okolja ne bi presegala njegovih
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samočistilnih zmogljivosti in regeneracijskih sposobnosti. Vode so obnovljivi naravni vir, kar pa
ne pomeni njihove neomejenosti. In prav raba virov pitne vode je pogosto omejena zaradi
prekomernega obremenjevanja okolja, ki z onesnažili občasno ali trajno spremeni kakovost vode.
Vodna direktiva predvideva smotrno rabo vodnih virov in dolgoročno ohranjanje izdatnosti in
kakovosti vodnih virov. To pomeni v prvi vrsti racionalno rabo vodnih količin, rabo različnih
vodnih virov glede na zahtevano kakovost vode različnih uporabnikov ter učinkovito varovanje
vodnih virov. Okvirna vodna direktiva predvideva usklajeno delovanje vseh subjektov na
določenem vodnem območju, kar enako, kot na ravni povodij in velikih porečij, velja tudi na
ravni manjših porečij.
Načelo solidarnosti, ki ga prav tako uveljavlja vodna direktiva, naj bi dejavnike in dejavnosti
obremenjevanja okolja v vplivnih območjih vodnih virov usmerjalo k zmanjšanju škodljivega
delovanja, četudi vodni vir ni vključen ali predviden za lastno oskrbo. Za učinkovitejše varovanje in
trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri je v direktivi predvideno vključevanje različnih interesnih
skupin in javnosti pri upravljanju z vodami. Za aktivno sodelovanje pa je predvsem pomembna
dobra obveščenost, kar vključuje tudi lahko dostopnost do podatkov. Okvirna direktiva o vodah
zahteva od držav članic, da oblikujejo cenovno politiko, kjer bodo vsi porabniki prispevali na ustrezen
način. S tem naj bi dosegli bolj gospodarno rabo vodnih virov. V veljavi je tudi načelo »onesnaževalec
plača«, kar naj bi dejavnike obremenjevanja vzpodbudilo k tehnološkim spremembam za zmanjšanje
količine in onesnaženosti odpadnih vod. Odraz slednjih določil so v slovenski zakonodaji Uredba o
vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 41/95, 84/97, 124/00, 110/01, 103/02) in Uredba o taksi za
obremenjevanje voda (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/04).
Nacionalni program upravljanja z vodami določa politiko upravljanja z vodami in s tem cilje,
usmeritve in prioritete za področja varstva, rabe in urejanja voda, obsega operativne programe ter
druge aktivnosti za dosego ciljev, določa roke za njihovo pripravo in izvedbo ter vire financiranja. V
okviru tega dokumenta je predvidena tudi izdelava Načrtov upravljanja z vodami vodnega območja
Donave ter vodnega območja jadranskih rek z morjem, ki ju vsebinsko določa Zakon o vodah (Ur.
l. RS, št. 67/02) ter v nadaljevanju izdelavo načrtov upravljanja vodnih območij. Cilj pri upravljanju
z vodami je postavitev osnov za izvajanje dolgoročnega procesa upravljanja z vodami, cilj varstva
voda pa dobro stanje voda do leta 2015. Skladno s tem so določeni operativni programi:
1. varstvo pred onesnaževanjem iz kmetijske proizvodnje, katerega cilj je izboljšanje
kakovostnega stanja podtalnic oziroma zmanjšanje vsebnosti nitratov v vodi. To področje
urejata Uredba o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 11/02) in Uredba o vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 68/96 in 29/04), posredno pa tudi Pravilnik o
zdravstveni ustreznosti pitne vode in Direktiva o pitni vodi (98/83/ES);
2. odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki predvideva gradnjo čistilnih naprav za vsa naselja z
nad 2000 prebivalci. Uredba o emisiji snovi iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 35/
96) in Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s
programom projektov oskrbe z vodo (Ur. l. RS, št. 94-4485/99) določata prioritete v izgradnji
čistilnih naprav. Do leta 2005 je bila predvidena izgradnja vseh večjih čistilnih naprav, po
letu 2006 pa le še manjših;
3. zmanjšanje onesnaženja površinskih voda z nevarnimi snovmi, kot so živo srebro in nevarni
klorirani ogljikovodiki iz razpršenih virov ter prednostne snovi in nevarne snovi s seznama
II, katerega cilj je dobro kemijsko in ekološko stanje vodnih tokov;
4. varstvo voda na vodovarstvenih območjih, katerega cilj je preprečevanje onesnaževanja in druge
vrste obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost in količinsko stanje vodnega
vira, ki se uporablja ali je predviden za javno oskrbo s pitno vodo (Nacionalni…, 1999).
V letu 2005 je bila sprejeta resolucija Nacionalnega programa varstva okolja, ki na področju
upravljanja z vodami ne pomeni večjih sprememb. Z resolucijo je opredeljena institucionalna
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organiziranost upravljanja z vodami, v letu 2006 je v sklopu: Varstvo voda predvidena uresničitev
Programa postavitve monitoringa za spremljanje stanja vodnih teles in kot novost je vključen
Program za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov. Sicer pa je pri programih, katerih
uresničitev je bila predvidena do leta 2005 navedeno, kakšne spremembe prinaša uresničitev
programa ali pa je leto izvedbe spremenjeno in je izvajanje programa podaljšano (Nacionalni…,
2005).
Z načeli Okvirne vodne direktive (2000) in Nacionalnega programa varstva okolja (1999) je
usklajena vsebina Zakona o vodah (2002), ki ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi
vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči, ureja javno dobro in javne službe na področju voda,
vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z vodami. Med načeli upravljanja z vodami,
vodnimi in priobalnimi zemljišči so navedeni: načelo celovitosti, to je upoštevanje naravnih
procesov in dinamike voda ter medsebojne povezanosti in soodvisnosti vodnih in obvodnih
ekosistemov na območju povodja in porečja, načelo dolgoročnega varstva kakovosti in smotrne
rabe razpoložljivih vodnih virov, načelo zagotavljanja varnosti pred škodljivim delovanjem voda,
načelo ekonomskega vrednotenja voda, načelo sodelovanja javnosti ter načelo upoštevanja
najboljših razpoložljivih tehnik in novih dognanj znanosti o naravnih zakonitostih. Cilj upravljanja
z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih, z
vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje
in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne rabe
voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti.
Površinske vode so po pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrščene v 1. in 2. red. Kamniška
Bistrica je reka 1. reda.
Zakon predvideva izdelavo metodologije za določitev vodnih teles površinskih in podzemnih
voda ter razvrstitev vodnih teles površinskih voda glede na njihove ekosistemske značilnosti.
Celinske vode so razdeljene na tekoče in stoječe, opredeljena so vodna zemljišča, naravno in
grajeno vodno javno dobro. Zemljišča, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in
se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in
obvodni ekosistem, je vodno zemljišče celinskih voda. Vodno zemljišče tekočih voda obsega
osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke meje, opuščene struge
in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi
posega v prostor. Priobalno zemljišče pa je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče.
Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča,
priobalna zemljišča pa so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Naravno vodno javno
dobro so celinske vode in vodna zemljišča, grajeno vodno javno dobro pa je vodno zemljišče, ki je
nastalo zaradi prestavitve in ureditve naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema
ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega posega v prostor in se ga lahko nameni
splošni rabi. Poleg zemljišč lahko postane grajeno vodno javno dobro tudi objekt na vodnem ali
priobalnem zemljišču, če se ga lahko nameni splošni rabi. Zakon določa tudi vodna zemljišča in
grajeno morsko javno dobro, lastninske pravice na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter
vodne objekte in naprave.
V drugem delu Zakon o vodah določa upravljanje z vodami, ki ga določa Nacionalni program
upravljanja z vodami, in predvideva izdelavo načrtov upravljanja voda na vodnih območjih. Načrt
upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja določa 55. člen zakona, v 60.
členu pa je predvidena izdelava podrobnejših načrtov upravljanja voda, ki morajo biti usklajeni
s cilji zgoraj navedenih. Načrt upravljanja voda na vodnih območjih obsega opis naravnih lastnosti
in stanja voda ločeno za površinske in za podzemne vode, prikaz pomembnejših objektov in
naprav vodne infrastrukture, povzetek pomembnejših obremenitev in vplivov človekovih
dejavnosti na stanje voda, prikaz varstvenih in ogroženih območij, občutljivih območij, zavarovanih
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in varovanih območij ter varstvenih voda, prikaz mreže in rezultatov monitoringa ter ekonomsko
vrednotenje varstva, urejanja voda in rabe vodnega dobra. Cilji upravljanja z vodami se opredelijo
glede na urejanje voda, na doseganje dobrega stanja in ekološkega potenciala vodnih teles, glede
rabe voda ter se določijo roki za doseganje ciljev, v nadaljevanju pa še programi ukrepov in
opredelitev sredstev, potrebnih za izvedbo programov ukrepov. V 58. členu je opredeljeno
sodelovanje javnosti, ki je pri izdelavi načrtov upravljanja voda zelo pomembno.
Z Zakonom o vodah je določeno tudi varstvo voda in vodnih ter obvodnih ekosistemov, ki
poleg ostalega določa ekološko sprejemljiv pretok, to je količina vode, ki ob dovoljeni rabi ali
dovoljenem onesnaževanju ne poslabšuje ekološkega stanja površinskih voda ali ne preprečuje
njegovega izboljšanja. Določena so vodovarstvena območja, vodovarstveni režimi in območja
kopalnih voda. V 80. členu je določeno urejanje voda, ki obsega ohranjanje in uravnavanje vodnih
količin, varstvo pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih, erozijskih, plazljivih in plazovitih
območjih, skrb za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč. V 102. členu je določeno izboljšanje
hidromorfološkega stanja površinskih voda, ki predvideva izboljšanje porušenega naravnega
ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov površinskih voda ali slabega stanja voda, predvsem
na umetnih in močno spremenjenih vodnih telesih, predvideva ukrepe, to je obnovo in ponovno
vzpostavitev strukture in oblike vodnega telesa, ki vplivajo na samodejno izboljšanje njihovega
kemijskega in ekološkega stanja. V nadaljevanju je določena še posebna raba voda ter iz tega
izhajajoče določbe o vodni pravici, o vodnih povračilih, vodnih dovoljenjih, koncesijah itd..
Evidenca o podeljenih vodnih pravicah in izdanih vodnih soglasjih bo uporabnikom dosegljiva v
vodni knjigi, podatki o površinskih in podzemnih vodah, vodnih in priobalnih zemljiščih, vodnem
in morskem javnem dobrem, varstvenih in ogroženih območjih po tem zakonu in o zavarovanih
območjih po drugih zakonih ter popis vodnih objektov in naprav pa bodo zajeti v vodnem katastru,
kot predvidevata 154. in 155. člen Zakona o vodah (Zakon…, 2002).
Skladno z Zakonom o vodah (2002) in Okvirno direktivo o vodah (2000/60/ES) je bil v letu
2005 sprejet Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. RS, št. 63/
2005). Okvirna vodna direktiva določa, da je potrebno vodna telesa površinskih voda določiti po
kategorijah ali vrstah in jih ločiti po tipih ekohidrografskih območij ali hidroekoregij. Direktiva
predvideva dva načina določanja tipov vodnih teles: način A po Illiesu na osnovi ekoregij, ki so
določene na območju Evrope in segajo na ozemlje Slovenije (Italija, Alpe, Dinarski zahodni Balkan,
Madžarsko nižavje) in način B z enako stopnjo razvrščanja in z uporabo abiotičnih obveznih in
neobveznih dejavnikov. Za vsak tip vodnega telesa je treba določiti posebne biološke referenčne
pogoje. Slovenske reke so bile razvrščene po velikosti porečja v štiri skupine, na osnovi nadmorske
višine v tri skupine in na osnovi kamninske zgradbe v tri skupine. Rezultat prve različice
razporeditve v tipe po načinu A, ki upošteva zgoraj navedene 4 ekoregije, je 26 tipov vodnih
tokov, rezultat druge različice razporeditve v tipe po načinu A, ki upošteva le dve ekoregiji (Alpe,
Dinarski zahodni Balkan), pa je 17 tipov vodnih tokov. Meje ekoregij na območju Slovenije niso
skladne z razmejitvijo Črnomorskega in Jadranskega povodja, zato je bil pri določanju tipov vodnih
tokov izbran način B, ki je bolj prilagodljiv. Slovenija je bila razdeljena v pet ekohidrografskih
regij za razvrščanje majhnih in srednje velikih vodnih tokov ob upoštevanju obveznih in izbirnih
dejavnikov ter nadomestne opredelitve. Slednjo predstavljajo fizikalni in kemijski dejavniki, ki
določajo značilnosti reke ali dela reke in s tem sestavo populacij, obvezni dejavniki so: nadmorska
višina, zemljepisna širina in dolžina, geološka zgradba in velikost, izbirni dejavniki pa: oddaljenost
od rečnega izvira, energija toka (funkcija pretoka in strmca), povprečna širina vode v strugi,
povprečna globina vode v strugi, povprečni strmec, oblika in konfiguracija glavne rečne struge,
kategorija pretoka (toka) reke, oblika doline, prenos plavin, sposobnost nevtralizacije kislin,
povprečna sestava substrata (kompaktne kamnine, gramoz, pesek, mulj), kloridi, razpon
temperature zraka, povprečna temperatura zraka in padavine. Veliki vodni tokovi so bili razvrščeni
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ob upoštevanju vodnega režima in podatkov monitoringa, končna razvrstitev v tipe pa je rezultat
treh izbranih kazalcev (Brilly idr., 2003).
V Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda je hidroekoregija
opredeljena kot pokrajinsko območje celinskih voda, ki ga označujejo različni abiotski in biotski
dejavniki, geološke, geomorfološke, hidrografske, hidrološke in geografske posebnosti območja,
zaradi katerih se je izoblikovala določena vodna flora in favna. Slovenija je razdeljena v štiri
hidroekoregije, ki se nahajajo znotraj že določenih ekoregij po Illiesu: hidroekoregija Padska
nižina (ekoregijo 3. Italija), hidroekoregija Alpe (ekoregija 4. Alpe), hidroekoregija Dinaridi
(ekoregija 5. Dinarski zahodni Balkan) in hidroekoregija Panonska nižina (ekoregija 11. Madžarsko
nižavje). Meja med Črnomorskim in Jadranskim povodjem ni upoštevana. Tipi vodotokov so
opredeljeni z obveznimi kazalci sistema B: geološka podlaga in velikost prispevne površine ter
obveznimi kazalci hidroekoregije: nadmorska višina, zemljepisna širina in dolžina.
Na seznamu razvrščenih vodnih teles površinskih voda je med drugimi tudi Kamniška Bistrica
in njena pritoka Pšata in Rača z Radomljo. Kamniška Bistrica je razdeljena na tri vodna telesa:
Kamniška Bistrica povirje – Stahovica, Kamniška Bistrica Stahovica – Študa in Kamniška Bistrica
Študa – Dol, prvo je razvrščeno v tip 4SMA, druga dva pa v tip 5SA, Rača z Radomljo je razvrščena
v tip 4SS in Pšata v tip 5SA. Kot merila za določitev vodnega telesa so navedena, poleg tipov
površinske vode, ki so določeni glede na meje hidroekoregij za celinske vode ter glede na abiotske
kazalce: 1. pomembne hidromorfološke spremembe, 2. presihanje, 3. pomembne antropogene fizične
spremembe, 4. pomembno različno stanje površinske vode ali njenega dela. Pri opredelitvi Kamniške
Bistrice povirje – Stahovica in Stahovica – Študa sta pri merilih navedeni: pomembna
hidromorfološka sprememba in pomembna antropogena fizična sprememba, pri Kamniški Bistrici
Študa – Dol in Rači z Radomljo sta navedeni: pomembna antropogena fizična sprememba in
pomembno različno stanje, pri Pšati pa samo: pomembno različno stanje. V 6. členu pravilnika so
navedeni kriteriji za določitev močno preoblikovanih vodnih teles, kamor se po našem mnenju
uvršča tudi Kamniška Bistrica. Kandidat za močno preoblikovano vodno telo površinskih voda je,
če ima očitno in bistveno spremenjene hidrološke in morfološke značilnosti glede na naravne
razmere, če so te spremembe trajne in so posledica določenih vrst človekove dejavnosti ali rabe
vode ali prostora oziroma so spremembe neizbežno potrebne za izvajanje določene rabe in vodno
telo zaradi teh sprememb ne dosega biološke kakovosti, ki je ustrezna za doseganje dobrega
ekološkega stanja. Močno preoblikovano vodno delo se določi izmed kandidatov za močno
preoblikovana vodna telesa, v kolikor bi imele spremembe hidromorfoloških značilnosti vodnega
telesa, ki bi bile potrebne za dobro ekološko stanje pomembne škodljive učinke na širše okolje,
urejanje voda, varstvo pred poplavami, izsuševanje, dejavnosti, porabo vode ali druge, enako
pomembne dejavnosti trajnostnega razvoja ali v primeru, da se koristnih ciljev, katerim so
namenjene umetne in spremenjene značilnosti vodnih teles zaradi neizvedljivosti ali
nesorazmernih stroškov ne da ustrezno doseči na druge načine, ki bi imeli manjše škodljive
vplive (Pravilnik…, 2005).

3.2.2. Porečja kot načrtovalska prostorska enota
Gospodarjenje oziroma upravljanje z vodnimi viri v Sloveniji je zasnovano na naslednjih
prostorskih enotah: vodna območja, porečja oziroma povodja. »Teritorialne podlage upravljanja
v Republiki Sloveniji temeljijo na naravno potekajočih hidrografskih mejah povodij in porečij in
kot osnovno teritorialno-administrativno delitev določajo dve vodni območji: vodno območje
Donave, ki se deli na porečja reke Mure, Drave in Save, ter vodno območje Jadranskega morja, ki
se deli na povodje reke Soče ter povodje jadranskih rek z obalnim morjem« (Nacionalni…, 1999).
Tudi v preteklosti je bilo upravljanje z vodami zasnovano na porečjih kot prostorskih enotah,
npr. vodne skupnosti (zgornja Sava, Ljubljanica–Sava, spodnja Sava, Soča itd.). Z Nacionalnim
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programom urejanja voda (1999) in Zakonom o vodah (2002), ki sta krovna dokumenta na področju
voda in usklajena z evropskimi dokumenti s področja voda, bo upravljanje z vodami temeljilo na
Načrtih upravljanja z vodami, kjer bodo na osnovi lastnosti vodnih območij ter stanja opredeljeni
cilji upravljanja glede varstva voda, urejanja voda in rabe voda. Izdelavi načrtov upravljanja z
vodami na vodnem območju Donave in vodnem območju Jadranskega morja do leta 2009 bodo
sledili podrobnejši načrti upravljanja z vodami. Načrti upravljanja z vodami morajo biti upoštevani
oziroma povezani s prostorskimi akti in sektorskimi načrti, kadar bi le ti lahko vplivali na varstvo
voda, njihovo urejanje in rabo. V 61. členu Zakona je določeno usklajevanje prostorskih aktov in
sektorskih načrtov z varstvenimi in ogroženimi območji, pravnim režimom, ki omejuje posege v
prostor, izbira rabe mora biti skladna z možnimi rabami ob upoštevanju omejitev ali pogojev,
pripravljalec prostorskih aktov pa mora določiti posege v prostor, ki se nanašajo na graditev
vodne infrastrukture in so predvideni v načrtih upravljanja voda, pridobiti mora soglasje ministra
(Zakon…, 2002).
Med ključnimi robnimi pogoji načrtovanja prostorskega razvoja so naravni viri, biotska
raznovrstnost, nosilna sposobnost okolja, dopustne mere onesnaževanja sestavin okolja itd. Porečja
so eden od velikih naravnih sistemov, ki naj bi bili osnova za urejanje prostora. Porečja oziroma
vodni sistemi zahtevajo ureditve prostora, ki bodo podrejene vodam in obvodnim prostorom,
zaščiti pred visokimi vodami, oskrbi z vodo, namakanju, hidroenergetiki. Cilji prostorskega
urejanja bodo ohranitev najlepših naravnih tekočih in stoječih voda ter njihovih prostorov, obrežne
vegetacije, močvirij, rekreacijskih potencialov itd. ob smotrni rabi vode, upoštevanju potreb
komunalne oskrbe, kmetijstva, industrije in energetike ter zagotavljanju zadostnih količin vode
spodnjim delom porečij (Pogačnik, 2000). Planski akti in znotraj tega vodnogospodarske strokovne
podlage za usklajevanje prostorskega razvoja zato vključujejo koncept vodnega sistema. Gradita
ga dva podsistema. Prvi obravnava vodni sistem kot naravni sistem z določeno strukturo,
ravnovesjem med sestavinami in stabilnostjo, drugi pa obravnava vodni sistem z vidika človeka,
rabe vodnih virov, rabe vodnega in obvodnega prostora itd. Stanje voda in vodnega okolja, ki je
opredeljeno v prvem podsistemu, poimenovanem »okolje«, določa okvir razvojnih možnosti
drugemu podsistemu, poimenovanem »raba« (Vahtar, 1999). Vodnogospodarske strokovne podlage
torej morajo biti usklajene z Načrti urejanja voda, kar pomeni, da vodni sistem obsega porečje,
znotraj njega različne oblike voda, naravno okolje kot ključni dejavnik lastnosti vodnih teles,
kateremu mora biti prilagojena raba vode in poseganje v vodni in obvodni prostor.
Slika 4: Koncept zasnove vključevanja vodnogospodarskih vsebin

Vir: Vahtar, 1999.
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Kot poskus izdelave načrta urejanja porečja je bilo konec 90. let predmet raziskovalne naloge
porečje Kokre. Naročnika sta bila Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Uprava RS za varstvo
narave in javno podjetje Komunala Kranj, izvajalec pa Vodnogospodarski inštitut oziroma Družba
za gospodarjenje z vodami. »Načrt urejanja povodja Kokre« (1998) je bil prvi poizkus izdelave
načrta urejanja v porečju, ki je zanimiv tudi z metodološkega vidika. Že v naslovu raziskovalne
naloge je uporabljen izraz povodje, kar ne ustreza definiciji, navedeni v podpoglavju 3.1. in kaže
na nejasnosti pri uporabi pojmov porečje in povodje. Podobne nepravilnosti se pojavljajo tudi v
različnih drugih virih. V nadaljevanju bomo zato za vodozbirno zaledje Kokre pojem povodje
nadomestili s pojmom porečje. Raziskovalna naloga Načrt urejanja porečja Kokre obsega osem
vsebinskih sklopov:
• naravne danosti, kjer so zelo skopo obravnavane osnovne značilnosti porečja (velikost porečja
in nadmorske višine v porečju), relief in hidrografske lastnosti (nadmorske višine toka reke
in strmci), geologija (litološka zgradba), hidrogeologija (tipi vodonosnikov), prsti, meteorološke
in klimatske razmere, hidrološke lastnosti (srednji letni pretoki, povprečni nizki, ekstremno
nizki in visoki pretoki zabeleženi na vodomernih postajah), hidromorfološki procesi (erozijski
procesi, prodonosnost), hidravlične lastnosti korit (Kokre in Kokrice s pritoki), lastnosti
vodnega in obvodnega prostora, poplave urbanih površin ter biološke značilnosti (vegetacija,
vodni in obvodni biotopi, ornitofavna in pomembni biotopi vodnega in obvodnega prostora,
ihtiofavna in vodni biotopi, metoda določanja ekološke vrednosti vodnega in obvodnega
prostora);
• osnovne dejavnosti v porečju, kjer so obravnavane gospodarske dejavnosti (kmetijstvo,
gozdarstvo in druge gospodarske dejavnosti), zavarovana in varstvena območja, raba vode za
proizvodnjo elektrike, raba vode za ribogojstvo in ribištvo, oskrba s pitno vodo, namakanje,
rekreacija in turizem, izdelana je vodna bilanca (odtočne karakteristike na vodomernih
postajah, vodna bilanca podporečij), navedeni so pomembnejši onesnaževalci vode in
komunalna opremljenost ter predstavljene vodnogospodarske ureditve z oceno stanja
ureditvenih del;
• vplivi dejavnosti v porečju na stanje vodnega in obvodnega sveta, kjer so obravnavani vplivi
na kakovost vode, na količinsko stanje voda ter na količinsko stanje proda. Bolj podrobno so
obravnavani vplivi na vodni in obvodni prostor, na ogroženost biotopov, ekosistemov in
rastlinskih ter živalskih vrst v vodnem in obvodnem prostoru (splošni oris, ornitofavna kot
indikator ekoloških sprememb, širša ekološka ocena vodnih ekosistemov), vpliv na naravno
dediščino ter stanje vodnega in obvodnega prostora glede na ostala porečja (Tržiška Bistrica,
Kamniška Bistrica, vodotoki Gorenjske in vodotoki Slovenije);
• študija ranljivosti voda, ki obsega oceno občutljivosti podzemnih voda in občutljivosti
površinskih voda. Ocena občutljivosti podzemnih voda je izdelana na osnovi naslednjih
kazalcev: klasifikacija vodonosnikov, omejitev vodonosnikov, debeline, fizikalno kemijskih
in hidrodinamičnih parametrov nezasičene cone, debeline, fizikalno kemijskih in bioloških
lastnosti peščenih, meljastih in glinastih pokrovov. Rezultat je sedem stopenj ogroženosti
vodonosnikov oziroma po geografski opredelitvi pojma občutljivosti vodonosnikov.
Občutljivost površinskih voda obsega občutljivost hidrodinamičnih lastnosti vodnega in
obvodnega prostora, občutljivost kakovosti vode in občutljivost ekosistemskih komponent
vodnega in obvodnega prostora. Izdelano je hidrodinamično (prodonosnost, povezava z
bregovi in blažilna vloga obvodne vegetacije, erozija bregov in povezava z retencijskim
prostorom ob strugi, dinamika hidrološkega režima in kakovost vode) in ekološko vrednotenje
sistema površinskih voda (pomembnost vodnih ekotopov – razgibanost struge, razvitost
obvodne vegetacije in pomembnost biotopov vodnega in obvodnega prostora, odvisnost med
hidrološkimi in ekološkimi procesi) ter ocenjena občutljivost voda na tri tipe posegov, ki se
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razlikujejo glede na intenzivnost vpliva na hidrodinamične pogoje. Navedena so tudi opozorila
pri posameznih odsekih vodnih tokov glede občutljivosti na posege tipa B, ki delno spremenijo
hidrodinamične pogoje v strugi;
• predlog aktivnosti za izboljšanje stanja v porečju, ki obsega zavarovanje pred vodo (urejanje
hudournikov in erozijskih žarišč, varstvo naselij pred poplavami), zadrževanje proda in plavin,
zavarovanje kakovosti vode, vzdrževanje optimalnega pretočnega režima glede na rabo in
varstvo vode ter vodnega in obvodnega sveta);
• predlogi ukrepov za izboljšanje stanj, ki obsega varstvo pred visokimi vodami in bočno erozijo,
varovanje kakovosti vode, varstvo vodnih ekosistemov, kontrola transporta proda in plavin,
način vzdrževanja vodotokov in brežin jezer;
• pogoji in omejitve v zvezi z gospodarsko rabo vode in posegi v vodni in obvodni prostor
obravnavajo splošne principe v zvezi z gospodarsko rabo vode in posegi v vodni in obvodni
prostor, varstveni režim v porečju, čiščenje odpadnih voda, zadrževanje vode in proda, splošne
napotke za gospodarjenje v gozdnem in kmetijskem prostoru, za ribištvo in ribogojstvo, posege
v vodni in obvodni prostor s priporočenimi dejavnostmi, izredna problemska vozlišča ter
• monitoring in potrebne dodatne študije v porečju.
Načrt obravnava vse bistvene sestavne dele in lastnosti hidrološkega sistema porečja Kokre,
vendar njegova izdelava ni metodološko pregledna in ni zasnovana na kazalcih. V nekaterih
delih je pomanjkljiv (npr. ranljivost voda), v zaključnih poglavjih pa navaja predvsem splošne
ukrepe in napotke za izboljšanje stanja v porečju Kokre, ki bi lahko veljali tudi za druga porečja.

3.3. Metodološke osnove za sonaravno proučevanje porečja
3.3.1. Modelni pristop DPSIR
Kot eden od vzorcev za sonaravno proučevanje porečij smo uporabili metodologijo, ki jo je
Evropska agencija za okolje, v nadaljevanju EEA, leta 1998 predlagala za izvedbo t. i.
Eurowaterneta. Eurowaternet je po definiciji proces, s katerim EEA pridobiva podatke o kakovosti
in količini vodnih virov, ki jih potrebuje za odgovore svojim odjemalcem informacij. Zagotavljal
naj bi primerljivost in jasnost podatkov, s tem kakovostno poročanje, pregled nad izvajanjem
konvencij in direktiv ter boljšo obveščenost javnosti. Eurowaternet v Sloveniji (EWN-SI) tako
omogoča oceno pritiskov na vodna telesa in oceno stanja voda v Sloveniji. Obsega tudi splošne
informacije o površinskih in podzemnih vodah, kot so: rečna mreža, hidrografska območja in
razvodnice, porečja, stoječe vode, podzemne vode, mokrišča, hidrogeološke značilnosti, morje,
izviri, vodnogospodarske območja itd.
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Slika 5: Vsebinska polja Eurowaterneta v Sloveniji

Vir: Vodnogospodarski inštitut, 2001.
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Metodološki pristopi za izdelavo poročil o stanju okolja na ozemlju EZ izhajajo iz modela
sonaravnosti, iz proučevanja razvojnih in varovalnih vidikov vzdržnega ali trajnostnega
sonaravnega razvoja. Raziskovanje evropskega okolja namenja veliko pozornost razvoju integralnih
metodologij presoj vplivov na okolje (IEA) in sistemu okoljskih kazalcev za spremljanje stanja
okolja, vplivov kakovosti okolja, pritiskov okolja v določenem prostoru in času. Kot model
proučevanja okolja z vidika sonaravnega usmerjanja prostorskega razvoja, se je koncem 90. let
uveljavil model raziskovanja okolja in okoljskih virov DPSIR (Driving forces, Pressures, State,
Impact, Responses), zasnovan kot sistem vzročno-posledičnih zvez (Reporting…, 2001). Osnovni
tridelni model presoje (gonilne sile – stanje – odzivi) je pri kazalcih trajnostnega razvoja prva
uporabila Komisija Združenih narodov za trajnostni razvoj, Evropska agencija za okolje pa ga je
spremenila v DPSIR model, ki poleg navedenih gonilnih sil, stanja in odzivov vključuje še pritiske
oziroma obremenitve in vplive. Gonilne sile (driving forces) so socialno-ekonomski dejavniki in
dejavnosti, ki povzročajo povečanje ali omejevanje pritiskov na okolje, to je povečanje števila
oziroma rast prebivalstva, gospodarska rast, urbanizacija, intenzifikacija kmetijstva. Odražajo se
v emisijah onesnažil in drugih obremenjevanjih ali pritiskih (pressures). Posledica pritiskov je
stanje okolja in njegovih sestavin (state), trenutno stanje in razvoj pojava v okolju (onesnaženost
okoljskih sestavin, biotska raznovrstnost, razpoložljivi naravni viri idr.). Učinki spremenjenega
stanja okolja na zdravje ljudi in živih bitij so vplivi (impact), odzivi (responses) pa so odgovori
družbe na okoljske probleme, kot so ukrepi za zmanjšanje pritiskov ali posledic stanja okolja na
zdravje, odločitve, investicije idr. (Reporting…, 2001). Model DPSIR in izbor kazalcev v njegovem
okviru pomagajo pri razumevanju vzročno-posledičnih zvez in medsebojno vplivajočih odnosov
v okolju, omogočajo: 1. oceno stanja in teženj v okolju, 2. ugotavljanje vzrokov in virov okoljskih
pritiskov, 3. določanje temeljnih okoljskih problemov in območij ter načinov reševanja (Europe,s
Environment, 1995).
Slika 6: Modelni pristop DPSIR

Vir: Reporting…, 2001.
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Uporablja se tudi poenostavljeni model DPSIR, pri čemer se modelno proučevanje okolja
običajno prične z analizo stanja okolja, sledi analiza pritiskov in nato analiza odzivov na okoljske
probleme. Pri analizi stanja okolja in njegovih sestavin so zajeti tudi vplivi na druge sestavine,
dejavnosti in zdravje prebivalcev in pri analizi pritiskov so podobno obravnavani tudi viri
obremenjevanja okolja oziroma dejavniki in dejavnosti. DPSIR – modelni pristop temelji na uporabi
kvantitativnih kazalcev, ki omogočajo objektivnejšo analizo. Zasnovan je kot fleksibilen model, ki
se po potrebi dograjuje oziroma dopolnjuje. Za izvajanje EWN je bil izdelan izbor 50 kazalcev,
razvrščenih v pet sklopov, kot jih predvideva metodološki pristop DPSIR in obsegajo vse oblike
voda. Za površinske tekoče vode je primernih 38 kazalcev, ostali pa so namenjeni spremljanju
podzemnih voda, jezer in morja.
Za površinske tekoče vode so predvideni naslednji kazalci (Eurowaternet):
1. gonilne sile:
• raba fitofarmacevtskih sredstev na enoto kmetijskih zemljišč,
• število aktivnih snovi v registriranih fitofarmacevtskih sredstvih,
• raba nevarnih snovi v gospodinjstvih,
• proizvodnja kemikalij glede na BDP,
• raba nevarnih snovi na enoto industrijske proizvodnje;
2. obremenitve (pritiski):
• urbani neto izpusti BPK5/prebivalca (kanalizacijski sistemi brez ali s ČN),
• avtonomni neto izpusti BPK5/prebivalca,
• izpusti BPK5/prebivalca brez kanalizacije,
• industrijski neto izpusti KPK/prebivalca,
• izpiranje dušikovih spojin na enoto vseh zemljišč,
• nitratna bilanca in viški za kmetijske prsti,
• viri fosforja po povodjih,
• iztok fosforja iz komunalnih čistilnih naprav,
• točkovni izpusti nevarnih snovi v reke in jezera po velikosti oz. tipu,
• količine v zrak izpuščenih obstojnih organskih onesnaževalcev (POPs),
• indeks rabe,
• indeks porabe,
• enota povpraševanja po vodnih količinah za urbano rabo,
• povpraševanje po vodi za kmetijsko rabo;
3. stanje:
• vsebnost dušikovih in fosforjevih snovi v vodotokih različnih velikosti in tipov,
• vsebnost raztopljenega kisika v vodotokih različnih velikosti in tipov,
• razmerje BPK5/KPK v vodotokih različnih velikosti in tipov,
• količine amonijaka (NH4) v različnih vodnih telesih v različnih tipih porečij,
• nevarne snovi glede na velikost, tip reke,
• letna količina padavin;
4. vplivi:
• biološka in fizično kemijska klasifikacija vodotokov,
• neustreznost vodotokov okoljskim standardom,
• preseganje MDK nevarnih snovi v pitni vodi,
• preseganje MDK nevarnih snovi v pripravljeni hrani,
• delež različnih tipov vodotokov, ki imajo manj kot dobro stanje (ekološko, kemično);
5. odzivi (odgovori):
• gospodarjenje s skladišči živinskega gnoja,
• razvoj čiščenja odpadnih voda.
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Upoštevanje zgoraj navedenih kazalcev pri izdelavi poročil bo omogočilo natančen pregled
virov obremenjevanja okolja glede površinskih tekočih voda, stanja vodnih tokov, ki se odraža v
kakovosti in ustreznosti standardom določene rabe. Vir potrebnih podatkov, kot ga predvideva
metodologija EWN, so državne in druge ustanove, predstavljene v Katalogu podatkovnih virov o
okolju po tematskih sklopih: zrak, podnebne spremembe, voda, narava, hrup, kemikalije in
biotehnologija, odpadki, energija, sevanja, industrija in okolje, presoje vplivov na okolje, tla ter
zakonodaja. Iz kataloga je razvidno, kateri podatki o okolju v Sloveniji obstojijo, kdo je njihov
lastnik oz. skrbnik, v kakšni obliki so in pod kakšnimi pogoji so dostopni. V sistem EWN-SI je
vključeno 19 postaj za merjenje pretokov na površinskih vodnih tokovih, 24 postaj za merjenje
kakovosti površinskih vodnih tokov, 24 postaj za merjenje nivoja podzemnih voda, 41 postaj za
merjenje kakovosti podzemnih voda, 5 postaj za merjenje kakovosti jezer in 10 postaj na morju.
Agencija RS za okolje je v letu 2003 pripravila izbor okoljskih kazalcev, ki večinoma že so, v
celoti pa bodo osnova za poročanje in informiranje javnosti o stanju okolja v Sloveniji (Kazalci…,
2004). Izbor kazalcev izhaja iz predstavljenega modela DPSIR in je razmeroma dobro usklajen z
zahtevami Evropske agencije za okolje (EEA). V letu 2003 je bila dosežena 88 % skladnost s
poročevalskimi zahtevami EEA. Metodologija je bila prilagojena slovenskim razmeram tam, kjer so
to narekovali pojav, način njegovega spremljanja, dostopnost podatkov ali kakšen drug strokovni
dejavnik (Kazalci…, 2004). V poročilu so gonilne sile obravnavane s 6 kazalci, obremenitve s 17,
stanje s 13, vplivi s 7 in odzivi z 8, skupaj 51 kazalcev, ki obsegajo področja: narava in površje,
podnebne spremembe, zrak, vode, odpadki in snovni tok, kmetijstvo, turizem, energija in promet
ter instrumenti okoljskih politik. Sklop kazalcev za vode obsega 13 kazalcev, od tega 4 za obremenitve,
7 za stanje, 2 za vplive, poleg teh pa še 2 kazalca za obremenitve in 2 kazalca za odzive, ki so zajeti
v sklopu kmetijstvo. Za površinske tekoče vode in podzemne vode je tako primernih 15 kazalcev.
1. obremenitve (pritiski):
• raba vodnih virov (v % glede na skupno količino, po sektorjih – javna oskrba, industrija,
energetika, kmetijstvo),
• poraba vode v gospodinjstvih (skupna v milijonih m3, v l/prebivalca dnevno),
• čiščenje odpadnih voda (delež prebivalcev, katerih komunalne odpadne vode se čistijo na
ČN, količina čiščene odpadne vode v milijonih m3/leto),
• poraba sredstev za varstvo rastlin,
• poraba mineralnih gnojil;
2. stanje:
• letna rečna bilanca (količina razpoložljive vode v milijonih m3/leto),
• kakovost vodotokov (delež in število merilnih mest v določenem kakovostnem razredu),
• hranila v rekah,
• biokemijska potreba po kisiku in amonij v rekah,
• nitrati v podzemni vodi,
• pesticidi v podzemni vodi;
3. vplivi:
• kakovost pitne vode,
• kakovost kopalnih voda;
4. odzivi:
• kmetijsko-okoljski ukrepi,
• izvajanje nitratne direktive.
Iz navedenega je razvidna določena neskladnost med zgoraj navedenim izborom kazalcev
Evropske agencije za okolje in izborom kazalcev za izdelavo poročil o okolju v Sloveniji, ki je
posledica pomanjkanja nekaterih podatkov oziroma neustreznega načina pridobivanja podatkov
v preteklosti.
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3.3.2. Integralni geografski model proučevanja okolja
Integralnega geografskega modela proučevanja okolja in njegovih sestavin (Plut, 2004) je
nadgradnja že predstavljenega modela raziskovanja okolja in okoljskih virov DPSIR z vidika
prostorskega razvoja. Integralni geografski model raziskovanja okolja upošteva tudi specifične
lastnosti in posebnosti sestavin okolja. Tako npr. pri proučevanju onesnaženosti vodnih virov
vključuje pet sklopov kazalcev: 1. stanje, težnje kakovosti vode, 2. vplivi kakovosti vode, 3. pritiski
na vodne vire in občutljivost vodnih virov, 4. dejavniki (gonilne sile) pritiskov na vodne vire ter 5.
odzivi prostorske politike na onesnaženost vod. V prvem sklopu so obravnavane oblike, obseg in
spremenljivost kakovosti različnih oblik podzemnih in površinskih voda s kazalci: vsebnost
nitratov v podtalnici, vsebnost pesticidov v podtalnici, vsebnost težkih kovin in drugih onesnažil
v podtalnici, vsebnost težkih kovin in drugih onesnažil v izvirih podzemne vode, BPK5 v rečni
vodi, KPK v rečni vodi, vsebnost kisika, dušika, fosforja v rečni vodi, saprobnost, vsebnost težkih
kovin in drugih onesnažil v rečni vodi in v sedimentu, v kakovostne razrede razvrščeni površinski
vodni tokovi, kazalci za kakovost jezerske vode, vode v akumulacijah in morje. V drugem sklopu
so obravnavani vplivi vode na bivalno okolje, naravne vire in naravo oziroma pokrajino, prikazani
kot vodna okrba, zdravje prebivalstva, vodni organizmi, turistično-rekreacijska raba. V tretjem
sklopu so obravnavani pritiski na vodne vire, ki jih povzročajo raba vodnih virov, odpadne vode
in raba zemljišč s kazalci: razpoložljivost vode na prebivalca, delež načrpane vode glede na
razpoložljive vodne količine, priključenost prebivalcev na javni vodovod, poraba vode na
prebivalca, priključenost prebivalcev in drugih porabnikov na kanalizacijsko omrežje, količine
in sestava odpadne vode, priključenost prebivalcev in drugih porabnikov na čistilne naprave,
sprememba rabe zemljišč ter pri občutljivosti regeneracijske in nevtralizacijske zmogljivosti vodnih
virov (talne vode, izvirov, vodnih tokov, jezer, morja) s kazalci: količina in globina podtalnice,
minimalni pretoki in spreminjanje pretokov izvirov, minimalni pretoki in strmec rek ter kazalci
za stoječe vode in morje. V sklopu dejavnikov ali gonilnih sil pritiskov na vodne vire so obravnavani
poselitev in gospodarstvo, infrastruktura, pokrajinska raba in čezmejno onesnaževanje, pri odzivih
pa kurativni ukrepi, kot so prednostno čiščenje odpadnih vod največjih onesnaževalcev ter virov
onesnaževanja v zaledju zajetih virov pitne vode, zmanjšanje intenzivnosti kmetijstva ter
preventivni ukrepi, kot so samočistilnim zmogljivostim in stanju vodnih virov prilagojeno
prostorsko načrtovanje, upoštevanje proizvodne in neproizvodne (ekosistemske) vloge vodnih
virov, načrtovanje prostorskega razvoja v okviru porečij, pojezerij, hidrogeografskih zaledij izvirov,
območij talne vode, zalivov itd. Med vplivi onesnaženosti vode je pri prostorskem razvoju potrebno
posebno raziskovalno pozornost nameniti problematiki oskrbe s pitno vodo, poselitveni in
gospodarski razvoj pa uskladiti z razpoložljivostjo in samočistilno zmogljivostjo lokalnih in
regionalnih vodnih virov, npr. v okviru porečja (Plut, 2004).
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Slika 7: Integralni geografski model proučevanja okolja in njegovih sestavin

Vir: Dela, 2005.

3.3.3. Metodologija študije ranljivosti okolja
Študija ranljivosti okolja je bila z Zakonom o varstvu okolja, sprejetem leta 1993, določena kot
eden od instrumentov preventivnega varovanja okolja. Sonaravni razvoj, za katerega se je s
podpisom Agende 21 zavezala tudi Slovenija, mora upoštevati nosilne zmogljivosti okolja in težiti
k ohranjanju ekosistemske stabilnosti in pestrosti ter k zmanjšanju rabe naravnih virov, zlasti
neobnovljivih naravnih virov. In prav študija ranljivosti okolja naj bi podala strokovno oceno
samočistilnih zmogljivosti (regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti) okolja in njegovih
sestavin, to je eno od ocen, ki jih določata 51. in 52. člen zakona (Zakon…, 1993). Analiza vseh
okoljskih dejavnikov, ki jo študija zahteva, predstavlja dobro informacijsko podlago za pripravo
planskih dokumentov na državni in lokalni ravni, za poročila o stanju okolja in programe varstva
okolja (Študija…, 2002). Izdelan je bil izbor fizičnogeografskih in družbenogeografskih kazalcev
in kriterijev, s pomočjo katerih se izvede kakovostna in količinska analiza okolja in njegovih
sestavin. Rezultat analize in vrednotenja fizičnogeografskih kazalcev je ocena regeneracijskih in
nevtralizacijskih sposobnosti okolja in njegovih sestavin, rezultat analize in vrednotenja
družbenogeografskih kazalcev pa ocena dosežene stopnje celotne in integralne obremenjenosti
okolja in njegovih sestavin. Rezultat študije ranljivosti okolja je ocena skupne ranljivosti okolja
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in posameznih pokrajinotvornih sestavin, to je zraka, vode, reliefa in prsti, ki je dobljena na
osnovi predhodnih ocen regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti ter dosežene stopnje
obremenjenosti okolja in njegovih sestavin. Domala vsi kazalci in ocene so bili opredeljeni s
štirimi jasno definiranimi in omejenimi razredi, kar zagotavlja objektivnost pri ocenjevanju in
primerljivost podatkov za različne prostorske enote. Metodologija je bila izdelana na Inštitutu za
geografijo s sodelavci v letu 1996 in je bila v celoti preizkušena na vzorčnih območjih Spodnjega
Podravja s Prlekijo (Spodnje…, 1996) in Mestne občine Koper (Študija…, 2002), delno pa na
številnih območjih. Kazalce in ocene za oceno ranljivosti okolja s podtalnico sem uporabila tudi
na območju Ljubljanskega polja (Brečko, 1998). Pri snovanju metodologije geografskega
proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice
nameravamo proučiti stanje vodnih virov, dejavnike in stopnjo obremenjevanja okolja in vodnih
virov, oceniti pokrajinsko občutljivost prav tako s pomočjo izbora kazalcev in kriterijev. Pri izboru
kazalcev si bomo pomagali z že predstavljenimi metodološkimi zgledi, med drugim tudi z
metodologijo študije ranljivosti okolja. Ocenjevanje regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti
oziroma pokrajinske občutljivosti okolja z vidika površinskih vodnih tokov in podtalnice bo
izvedeno z interakcijsko matriko vrednotenja izbrani kazalcev kot to predvideva metodologija
študije ranljivosti. Določeni so naslednji kazalci: površina zaledja vodotokov, stopnja zakraselosti
površja, delež gozdnih površin, specifični odtok vodotokov, srednji letni pretok vodotokov, srednji
nizki letni pretok vodotokov, podolžni profil vodotokov, rečni režim vodotokov, ocena naravne
ogroženosti površinskih vodotokov (poplave), dinamična izdatnost vodonosnika, globina
podtalnice, prepustnost krovne plasti vodonosnika, pedološka in vegetacijska odeja (Študija…,
2002). Po predvidevanjih pa bodo uporabljeni tudi nekateri drugi, predvsem družbenogeografski
kazalci, primerni za prikaz obremenjevanja okolja kot so: gostota poselitve, delež pozidanih
površin, ocena intenzivnosti kmetijstva na podlagi rabe tal, priključenost prebivalcev na
kanalizacijsko omrežje, učinkovitost čistilnih naprav, skupne emisije itd.
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Slika 8: Vsebina in delovne faze študije ranljivosti okolja

Vir: Študija…, 2002.

3.3.4. Metodologija geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z
vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice
Na osnovi v predhodnih poglavjih navedenih definicij, zakonodajnih določil in metodoloških
vzorov smo zasnovali metodologijo geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega
gospodarjenja z vodnimi viri v porečju, ki jo bomo preizkusili na vzorčnem območju porečja
Kamniške Bistrice. Porečje bomo obravnavali kot odprt pokrajinski sistem, katerega ključne
naravnogeografske lastnosti so njegova velikost in lega glede na pokrajinske enote, reliefne
značilnosti, kamninska zgradba in gozdnatost. Na pokrajinski sestavi porečja bo zasnovana
notranja členitev porečja na manjše enote, kar bo predvidoma olajšalo nadaljnje proučevanje
hidrogeografskih značilnosti, družbenih dejavnikov okolja, posledic različne pokrajinske rabe in
rabe vodnih virov. Pri tem bomo upoštevali že obstoječe členitve in regionalizacije Slovenije, ki
so bile zasnovane na naravnogeografski raznolikosti in so na ravni makroregij oziroma
pokrajinskoekoloških območij v pretežni meri kot dominantni kriterij členitve upoštevale relief.
Pri podrobnejši členitvi na ravni mezoregij pa so bile upoštevane še druge pokrajinske sestavine
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oziroma njihove značilnosti, npr. podnebje, kamninska zgradba, prsti idr. Hidrogeografske
značilnosti se pri tem uvrščajo med t. i. variabilne dejavnike okolja, ki odražajo značilnosti drugih
pokrajinskih sestavin. Površinske in podzemne vode, ki so medsebojno povezane v hidrološkemu
sistemu, imenovanem porečje, so odvisne od reliefnih, podnebnih, kamninskih in drugih lastnosti
okolja, zato pričakujemo, da bodo naravnogeografske regije in pokrajinskoekološke enote
označevale tudi določene skupne hidrogeografske značilnosti. To pomeni, da bi omenjene členitve
lahko uporabili tudi pri proučevanju značilnosti vodnih virov. Podobne izkušnje smo zasledili
tudi v virih, ki omenjajo kot prostorske enote za proučevanje hidrogeografskih značilnosti rečne
ali vodne regije. Določene so bile glede na to, v kateri del svetovnega morja se zlivajo, to pomeni
kateremu povodju pripadajo ter glede na geološke in podnebne značilnosti. Izoblikovanost rečnega
toka, odtočne značilnosti in transport sedimentov oziroma plavin so značilnosti, ki morajo biti
skupne vodnim tokovom in vodozbirnim zaledjem, združenim v vodni regiji (Wohl, 2004).
Pri naravnogeografskih in hidrogeografskih potezah porečja bodo obravnavane nekatere
značilnosti porečja in rečne mreže na osnovi uveljavljenih in preverjenih pokazateljev. Dinamika
zbiranja in pretakanja voda v porečju je v prvi vrsti odraz naravnogeografskih značilnosti, zato
bomo geografske značilnosti porečja in rečne mreže funkcijsko vrednotili z vidika vodnih virov.
Pokrajinski členitvi porečja ter funkcijskemu vrednotenju naravnogeografskih potez porečja bo
sledila analiza količinskega in kakovostnega stanja voda v porečju. Proučeni bodo: vodna bilanca
porečja, odtočne značilnosti površinskih vodnih tokov in količine podzemnih voda, kakovost
voda vodnih tokov in podzemnih voda, posegi v hidrološki sitem Kamniške Bistrice ter fizično
stanje vodnega in obvodnega prostora. S tem bomo dobili pregled stanja vodnih virov v porečju
ter ohranjenosti vodnega in obvodnega prostora. Naslednji vsebinski sklop bo namenjen analizi
vplivov količinskega in kakovostnega stanja voda in vzrokom stanja voda. Pri analizi vplivov
stanja voda se nameravamo omejiti na oskrbo s pitno vodo, tako glede zagotavljanja potrebnih
količin vode kot primerne kakovosti vode, na gospodarsko rabo voda in na poplavno ogroženost
poseljenih in kmetijskih zemljišč. Sledila bo proučitev pokrajinske občutljivosti okolja vodnih
virov, kjer bomo ocenili regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti površinskih vodnih tokov
in podtalnice ter jih primerjali z nekaterimi drugimi vodnimi viri v Sloveniji, ki so bili predmet
študij ranljivosti (Študija…, 2002). Glede na to, da so določene značilnosti porečja in rečne mreže,
s tem pa tudi njihove dinamične lastnosti zaradi prisotnosti človeka in njegovega delovanja
spremenjene, lahko celo preoblikovane, moramo proučiti tudi družbene dejavnike oziroma
dejavnosti, ki s pokrajinsko rabo, s posegi v vodni in obvodni prostor ter rabo in porabo vode
vplivajo tako na količinsko in kakovostno stanje kot na pokrajinsko občutljivost. Že površen
pregled porečja Kamniške Bistrice nam pokaže, da se osnovne naravnogeografske značilnosti
znotraj porečja precej razlikujejo, prav tako pa se močno razlikuje intenzivnost poseganja človeka
v naravno okolje. Pritiskov na vodne vire ne nameravamo obravnavati ločeno, temveč jih bomo
združili z dejavniki pritiskov, ki obremenjevanje povzročajo: poselitev, kmetijstvo in raba zemljišč,
proizvodne dejavnosti in ostali pomembnejši viri obremenjevanja.
Integralni geografski model proučevanja okolja in okoljskih sestavin predvideva kot zaključni
vsebinski sklop analizo odzivnosti prostorskega načrtovanja na probleme v okolju. Obsega kurativne
in preventivne instrumente in ukrepe prostorskih politik, posebne ukrepe države, odločitve poslovnih
subjektov, lokalnih skupnosti, lahko tudi posameznikov. Z analizo prostorskih načrtov in razvojnih
programov občin, ki se nahajajo znotraj porečja, bomo skušali ugotoviti skladnost le teh z načeli
trajnostnega sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri in predlagati spremembe, ki bodo omogočale
njegovo izvajanje. To bodo t. i. uporabni rezultati našega proučevanja. Odzivi na stanje in vplive
stanja okolja se namreč kažejo v dejanski in načrtovani rabi prostora, v dejanski in načrtovani
rabi vodnih virov in njihovem varovanju, v ukrepih za zavarovanje pred škodljivim delovanjem
visokih voda, v ukrepih za zmanjšanje emisij v vodotoke itd.
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Preglednica 1: Vsebinska polja kazalcev za proučevanje trajnostno sonaravnega gospodarjenja z
vodnimi viri v porečju
I.

Naravnogeografske in hidrogeografske poteze porečja

•
•
•
•

reliefne značilnosti,
kamninska zgradba,
podnebne značilnosti,
značilnosti porečij in rečne mreže,

II.

Količinsko in kakovostno stanje vodnih virov

•
•
•

dinamične zaloge vodnih virov,
kakovost vodnih virov,
fizično stanje vodnih virov,

III.

Vpliv stanja voda

•
•

oskrba z vodo,
poplave,

IV.

Pokrajinska občutljivost površinskih vodnih tokov in podtalnice

•

statične lastnosti hidroloških
sistemov
površinskih in podzemnih voda,
dinamične lastnosti hidroloških
sistemov,

•

V.

Obremenitve (pritiski) in gonilne sile v porečju

VI. Sonaravni odzivi družbe

•
•
•
•

raba zemljišč,
emisije odpadnih voda,
gospodarske dejavnosti,
prebivalstvo,

•
•
•
•
•

ravnanje z odpadnimi vodami,
varovanje okolja in vodnih virov,
načrtovane sanacije, renaturacije,
načrtovana raba vodnih virov
načrtovani posegi v okolje

Slika 9: Model geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri v
porečju
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4. Funkcijsko vrednotenje geografskih značilnosti porečja Kamniške Bistrice
4.1. Geografska lega in členitev porečja
Porečje Kamniške Bistrice leži v osrednjem delu Slovenije oziroma v njegovem severnem delu.
Obsega namreč ozemlje od meje Slovenije z Avstrijo na območju Kamniško-Savinjskih Alp do
vzhodnega dela Ljubljanske kotline. Kamniška Bistrica teče v smeri sever – jug, od vznožja
Kamniško-Savinjskih Alp do Save na vzhodnem delu Ljubljanskega polja. Glede na
naravnogeografsko regionalizacijo Slovenije, ki loči pet makroregij in nekaj prehodnih ozemelj
(Gams, 1996), leži porečje Kamniške Bistrice v treh makroregijah. Z zgornjim delom sega porečje
v makroregijo Alpsko visokogorstvo, s srednjim in spodnjim delom pa z desno stranjo porečja v
makroregijo Ljubljanska kotlina in z levo stranjo v makroregijo Predalpsko območje. Na nižji
ravni členitve je ozemlje Slovenije razdeljeno v 51 mezoregij in porečje Kamniške Bistrice sega z
večjim delom v tri, z majhnim delom pa še v četrto mezoregijo. Zgornji del porečja približno do
naselja Stahovica leži v mezoregiji Kamniško-Savinjske Alpe, desna stran porečja južno od
Stahovice in majhen del leve strani porečja med Radomljam, Lukovico in Domžalam v mezoregiji
Kamniško-Bistriško polje, večina leve strani porečja leži v mezoregiji Posavsko hribovje, skrajni
južni del porečja z izlivom Kamniške Bistrice v Savo pa sega na Ljubljansko polje (Gams, 1996).
Glede na pokrajinsko tipizacijo, ki Slovenijo razdeli v devet enot, pripada porečje Kamniške
Bistrice trem pokrajinskim tipom. Zgornji del porečja leži v alpskem visokogorju, desna stran
srednjega in spodnjega dela porečja pripada alpski ravnini, leva stran porečja pa alpskemu hribovju
(Geografski…, 1998, str. 121). Po naravnogeografski regionalizaciji Slovenije, ki loči štiri
makroregije in 49 mezoregij, leži porečje Kamniške Bistrice v makroregiji Alpski svet in sega v
tri mezoregije: z zgornjim delom v Kamniško-Savinjske Alpe, z desno stranjo srednjega in
spodnjega dela porečja na Savsko ravan in z levo stranjo v Posavsko hribovje (Geografski…, 1998,
str. 122). Lega porečja je torej v obeh omenjenih regionalizacijah na ravni mezoregij enaka. Sega
v tri enote, od katerih sta dve enako, tretja pa različno poimenovane.
Nekoliko drugače pa je glede na pokrajinskoekološko členitev. Ta ozemlje Slovenije najprej
deli na pet velikih pokrajinskoekoloških območij ali sklopov in porečje Kamniške Bistrice se,
podobno kot v geografski regionalizaciji (Gams, 1996), nahaja v dveh enotah, to sta Alpska in
Predalpska Slovenija. Meja med njima razdeli porečje na zgornji del, ki sega do naselja Stahovica
in ostali del porečja južno od njega. Na drugi stopnji členitve je ozemlje Slovenije razdeljeno na
60 pokrajinskoekoloških enot in porečje Kamniške Bistrice sega v štiri enote, ena od njih se
nahaja v prej omenjeni Alpski Sloveniji, to je Kamniško-Savinjske Alpe, ostale tri pa v Predalpski
Sloveniji: Ljubljanska kotlina, Posavsko hribovje, Kraški planoti Menina in Dobrovlje. Še nižja
raven členitve razdeli Slovenijo na 223 pokrajinskoekoloških podenot in porečje Kamniške Bistrice
sega v deset podenot. Zgornji del porečja leži v podenotah: Svet nad zgornjo gozdno mejo
(Kamniško-Savinjske Alpe), Pobočja nad dolinami (Kamniško-Savinjske Alpe), Višje kraške
planote na južnem robu (Dleskovška planota, Velika planina) ter z dolino Kamniška Bistrica v
podenoti Dolinska dna ob Kokri in Kamniški Bistrici. Ostali del porečja sega v podenote: KranjskoSorško polje, Tunjiško gričevje, Bistriška ravan, Osamelci v osredju Ljubljanske kotline, Severno
Posavsko hribovje in Moravško-Trboveljsko-Laško podolje, z manjšim delom ob izlivu Kamniške
Bistrice pa še na Ljubljansko polje (Študija…, 2002).
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Slika 10: Lega porečja Kamniške Bistrice glede na pokrajinskoekološke enote Slovenije

Vir: Študija…, 2002.

Z analizo posameznih pokrajinskih sestavin, med katerimi smo večjo težo namenili reliefu
in litološki zgradbi, manjšo pa hidrogeografskim in podnebnim značilnostim, smo ugotovili
precejšnje razlike med severnim in južnim delom porečja ter med levim in desnim delom porečja.
Relief se od severa proti jugu znižuje in zmanjšujejo se nakloni pobočij. V severnem delu porečja
izrazito prevladujejo nadmorske višine med 600 in 2000 m, vertikalna razčlenjenost je izjemno
velika, prav tako nakloni pobočij, značilne so ledeniške in rečne erozijske reliefne oblike. Južno
od naselja Stahovica se nadmorske višine precej znižajo, vertikalna razčlenjenost reliefa je
večinoma manjša od 500 m in gorski relief prehaja v hribovitega. Prevladujejo nadmorske višine
pod 1000 m, nad to nadmorsko višino se dviguje le Menina planina v vzhodnem delu porečja.
Prevladuje rečni erozijsko-denudacijski relief in velika horizontalna razčlenjenost, ki je značilna
predvsem za levo stran porečja. Na desni strani in v južnem delu porečja prevladuje akumulacijski
relief, ki je malo razčlenjen, prevladujejo nadmorske višine pod 400 m in površje se enakomerno
znižuje v smeri izliva reke. Obseg ravnega površja z nadmorskimi višinami pod 400 m je na levi
strani porečja majhen in se od Kamniške Bistrice podaljšuje v spodnja dela dolin Rače in Radomlje.
Glede reliefnih značilnosti je bila smiselna členitev porečja v tri enote.
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Kamninska sestava je dokaj enostavna v severnem delu porečja, kjer prevladujejo trde
karbonatne kamnine, ki so v veliki meri zakrasele. Južno od že omenjenega naselja Stahovica je
kamninska zgradba mnogo bolj raznolika, kar še zlasti velja za levo stran porečja. Ta obsega
zahodne dele Posavskega hribovja, kjer so v kamninski zgradbi zastopane od trdih karbonatnih
kamnin predvsem dolomit in malo apnenec, od mehkih karbonatnih kamnin laporji, glinovci, v
večjem obsegu se pojavljajo nekarbonatni skrilavi glinovci in peščenjaki, v dnu dolin pretežno
glineno-ilovnati sedimenti in v Tunjiškem gričevju zahodno od Kamnika mehke karbonatne
kamnine. Kamninska zgradba tega dela porečja omogoča prevladujoč površinski odtok padavin.
Južno od Kamnika, skoraj na celotni desni strani porečja ter v ožjem pasu vzdolž toka Kamniške
Bistrice na levi strani, prevladujejo različno zrnate sedimentne kamnine, ki so jih odložili vodni
tokovi. So večinoma prepustne in porozne, kar je pomembno za nastanek zalog podtalnice v
jugozahodnem delu porečja. Ob spodnjem toku Rače in Radomlje pa so v večji meri zastopani
slabo prepustni glineni sedimenti. Na obrobju južnega dela porečja se nahajajo poleg skrilavih
peščenjakov in glinovcev tudi apnenci, ki gradijo osamelce in gričevje, po katerem poteka
razvodnica med Savo in Kamniško Bistrico. V kolikor bi želeli izdvojiti dokaj homogene
pokrajinske enote glede na kamninsko zgradbo, bi nastalo vsaj devet enot, kar pa je glede na
naše potrebe prepodrobno.
Pri analizi hidrogeografskih značilnosti je bila upoštevana gostota rečne mreže, strmec vodnih
tokov in pojav podzemne vode. Za severni del porečja je značilna majhna gostota rečne mreže,
veliki relativni strmci vodnih tokov in podzemno pretakanje voda, ki se v dnu dolin ali na nižjih
delih pobočij pojavijo na površju kot številni različno vodnati izviri. Za Tunjiško gričevje, porečje
Nevljice, Radomlje in za zgornji del porečja Pšate je značilna velika gostota rečne mreže, nekoliko
manjša je gostota rečne mreže v porečjih Drtijščice in Rače brez Radomlje ter v celotnem porečju
Pšate. Še manjša je gostota rečne mreže v jugozahodnem delu porečja, kjer osrednji del obsega
območje podtalnice, površinsko rečno mrežo pa sestavljajo Kamniška Bistrica, mlinščice in spodnji
tok Pšate s pritoki. V primerjavi z zgornjim delom porečja so relativni strmci vodnih tokov v
porečjih Nevljice, Radomlje, Rače in Pšate manjši in izrazito majhni v spodnjem toku Rače. Pri
členitvi smo upoštevali lego vodonosnika s podtalnico, ki se nahaja vzdolž toka in v večjem
obsegu na desni strani porečja Kamniške Bistrice. V delu porečja z veliko gostoto rečne mreže in
z večjimi strmci vodnih tokov se nahajajo tudi številni izviri podzemne vode iz razpoklinskih,
preperelinskih in izjemoma kraških vodonosnikov. V kolikor bi želeli oblikovati bolj homogene
pokrajinske enote, bi morali v večji meri upoštevati tipe vodonosnikov in hriboviti del porečja
razčleniti na več enot. V ravninskem delu porečja bi morali upoštevati prepustnost krovne plasti
sedimentov, s čimer bi območje razdelili na enote s slabo prepustno krovno plastjo sedimentov
in površinsko rečno mrežo, ki se nahajajo ob spodnjih tokovih Rače, Radomlje, Želodnika,
Rovščice, Pšate in njenih desnih pritokov ter na enoto z dobro prepustno krovno plastjo
sedimentov in s podzemnim odtokom padavin.
Pri podnebnih značilnostih se razlike kažejo v količini padavin, v trajanju snežne odeje in v
letnem poteku temperatur. Za severni del porečja lahko o podnebnih značilnostih sklepamo na
osnovi podatkov meteorološke postaje Krvavec (1740 m), za hriboviti del porečja na osnovi
podatkov meteorološke postaje Ambrož pod Krvavcem (990 m) in za nižji, ravninski del porečja
na osnovi podatkov meteorološke postaje Volčji potok (360 m). Letna količina padavin je večja
na privetrnih straneh pobočij, tako je npr. na Krvavcu v obdobju 1961-1990 padlo 1502 mm padavin
letno, na Ambrožu pod Krvavcem 1572 mm, v Kamniški Bistrici pa kar 2158 mm. V Volčjem
potoku je v istem obdobju padlo 1396 mm letno, v Moravčah pa le 1221 mm. Snežna odeja traja
na Krvavcu okoli 160 dni, v Volčjem potoku okoli 55 dni na leto. Srednja letna temperatura zraka
na Krvavcu je 3 oC, januarska je -4,6 oC, julijska pa je 11,3 oC. Srednja letna temperatura zraka v
Volčjem potoku je 8,6 oC, januarska je -2,3 oC, julijska pa je 18,6 oC (Klimatografija…, 1995).
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S sintezo rezultatov analize značilnosti posameznih pokrajinskih sestavin smo dobili tri večje
pokrajinske enote, ki so precej heterogene, vendar za naše potrebe sprejemljive. Kljub raznolikosti
so pokrajinske sestavine funkcijsko povezane in značilne ter se razlikuje od sosednje enote.
Pokrajinske enote, ki smo jih dobili so: zgornji gorati del porečja Kamniške Bistrice nad Stahovico,
srednji hriboviti del porečja Kamniške Bistrice in spodnji ravninski del porečja Kamniške Bistrice,
ki so deloma skladne s prostorskimi enotami, ki so jih določile že predstavljene členitve Slovenije.
Pri členitvi smo želeli upoštevati tudi strokovno utemeljeno hidrogeografsko delitev porečja na
zgornji, srednji in spodnji del in upoštevati razmestitev vodomernih postaj v porečju, kar bi nam
pri proučevanju značilnosti posameznih enot omogočilo uporabo podatkov hidroloških meritev.
Ukvarjali smo se tudi z mislijo, da bi kot prostorske enote upoštevali porečja pritokov Kamniške
Bistrice, vendar bi jih zaradi njihove pokrajinske raznolikosti morali tudi notranje členiti. Npr.
pokrajinske značilnosti zgornjega in spodnjega dela porečja Pšate so tako različne, da bi jih
morali proučiti ločeno, podobno obstoji velika razlika med porečjem Radomlje kot večjo, desno
stranjo porečja Rače in njenim ostalim porečjem. Odločili smo se za že omenjene tri enote v
porečju, pri čemer zgornji del obsega del porečja v mezoregiji Kamniško-Savinjske Alpe ter porečji
pritokov Črne in Bistričice, srednji del obsega del porečja v mezoregiji Posavsko hribovje s porečji
Nevljice, Radomlje in Rače, hriboviti del porečja Pšate in Tunjiško gričevje ter spodnji ravninski
del obsega del porečja v mezoregiji Kamniškobistriško polje.
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Slika 11: Členitev porečja Kamniške Bistrice na zgornji, srednji in spodnji del

Vir: Geodetska uprava RS.

4.2. Obseg in hidrogeografska sestava porečja
Površina porečja Kamniške Bistrice obsega 534,4 km 2 reliefno razgibanega ozemlja med
Ljubljanskim poljem na jugu in Kamniškimi Alpami na severu. Meje porečja so večinoma lahko
določljive topografske razvodnice, izjemi sta le razvodnici med območji podtalnic
Kamniškobistriške ravnine in Kranjskega polja, ki poteka med Komendo in Mengšem ter med
območji podtalnic Kamniškobistriške ravnine in Ljubljanskega polja, ki poteka med Črnučami
in Nadgorico ter Podgorico in izlivom Kamniške Bistrice. Zaradi posegov človeka v rečno mrežo
(mlinščic) je meja porečja težko določljiva tudi v skrajnem jugovzhodnem delu porečja, kjer je v
mlinščico speljan tudi nekdanji pritok Kamniške Bistrice Žabnica, mlinščica pa se ne izliva nazaj
v Kamniško Bistrico, ampak pod Dolskim v Savo. Porečje Kamniške Bistrice meji na zahodu na
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porečje Kokre in na območje podtalnice Kranjskega polja, na vzhodu na porečje Savinje ter na
jugu na porečje Save oziroma območje podtalnice Ljubljanskega polja. Topografska razvodnica
vzhodnega dela porečja poteka od izliva Kamniške Bistrice v Savo (264 m) najprej v severni
smeri čez Ihan in Veliki vrh, nato v vzhodni smeri čez Cicelj (819 m) ter Slivno (880 m) in ločuje
porečji Save ter Rače, pomembnega levega pritoka Kamniške Bistrice. Razvodnica nato nadaljuje
v severni smeri čez Kandrški grič (549 m) na Vrh pri Mlinšah in ločuje porečji Drtijščice in
Kandrščice, slednja pripada večjemu porečju Medije, nato nadaljuje čez Planjavo (Veliki hrib 763
m), Golčaj (690 m), Na škalah in Reber (878 m) do razvodnega slemena med Radomljo in pritokom
Medije pri Trojanah (609 m). Od tod nadaljuje proti severozahodu kot razvodnica med Kamniško
Bistrico in Savinjo oziroma njenima pritokoma Bolsko in Motniščico čez Reznarico (913 m), Špilk
(957 m), proti severu na Črni vrh v Tuhinju (737 m), čez Koran (814 m) na Menino planino (Pečni
grič 1403 m). Razvodnica nadaljuje proti zahodu do Črnivca (902 m), proti severu čez Lom (1184
m) na Volovjek in ločuje porečji pritoka Kamniške Bistrice, to je Črne in Drete, ki je pritok Savinje.
Od tod gre razvodnica proti severu čez Malo in Veliko planino (Gradišče 1666 m), Konj (1803 m),
Lučki dedec (2023 m) na Ojstrico (2350 m) ter proti zahodu čez Planjavo (2394 m), Kamniško
sedlo (1903 m), Skuto (2520 m) do Grintavca (2250 m), ki je najvišja točka v porečju Kamniške
Bistrice. Razvodnica med Kamniško Bistrico in Kokro poteka proti jugu čez Kokrsko sedlo, Kalško
goro (2047 m), Kalški greben (2039 m), Veliki Zvoh (1972 m) na Krvavec (1853 m) in proti zahodu
do Velikega vrha (758 m). »Ravninska« razvodnica poteka v smeri Brnika čez Nasovško gmajno
in nadaljuje kot topografska razvodnica med porečji Pšate in Gameljščice proti jugu na Koseški
hrib (467 m), Magarovnik (402 m) in Debeli vrh (595 m), čez Dobeno in Vrh Staneta Kosca (641
m) na Straški vrh (452 m). Razvodnica na območju podtalnice poteka od Črnuč do Nadgorice, se
nadaljuje čez Soteški hrib (405 m), Podgorico in nad Beričevim do izliva Kamniške Bistrice v Savo
(Državna…, 1996a; Državna…, 1996b; Državna…, 1996c; Državna…, 1996d; Državna…, 1998a;
Državna…, 1998b; Državna…, 1998c; Državna…, 1998d; Atlas Slovenije, 1992).
Porečje Kamniške Bistrice sestavljajo tri večja in več manjših porečij njenih pritokov. Med
večja porečja uvrščamo porečja pritokov, ki imajo vodomerno postajo. To so porečja vodnih tokov:
Nevljice, Rače z Radomljo in Pšate. Navedena porečja predstavljajo srednji in spodnji del porečja
Kamniške Bistrice, njegov zgornji del pa sestavljajo povirni del in več manjših porečij vodnih
tokov: Kamniške Bele, Korošice, Grohata, Bistričice in Črne. Prvi trije se z nekaj majhnimi
hudourniškimi pritoki izlivajo v Kamniško Bistrico nad naseljem Stahovica, Bistričica kot desni
in Črna kot levi pritok pa se izlivata v Kamniško Bistrico v Stahovici. V Kamniku se v Kamniško
Bistrico izliva večji levi pritok Nevljica, na kateri je vodomerna postaja. Porečje Korošice meri
11,9 km2, Bistričice 10,1 km2, Črne 18,8 km2, Nevljice 88,4 km2, celotno vodozbirno zaledje
vodomerne postaje Kamnik I na Kamniški Bistrici pa 195 km2 (Vodnogospodarske…, 2002). Porečje
Kamniške Bistrice pod vodomerno postajo Kamnik I sestavljajo: porečje Rače z Radomljo, porečje
Pšate ter območje Kamniškobistriške ravnine, ki se z večjim delom razprostira na desnem delu
porečja. Porečje Rače z Radomljo obsega 164,5 km2, porečje Pšate 147,9 km2 in Kamniškobistriška
ravnina približno 28 km2. Porečji Rače z Radomljo in Pšate predstavljata skoraj dve tretjini
celotnega porečja. Vodomerne postaje, ki delujejo na vodotokih v navedenih porečjih so: Podrečje
na Rači, Suhadole, Topole in Trzin na Pšati, v preteklosti pa so delovale še: Dob na Rači, Trnjava
na Radomlji pred izlivom Drtijščice in Trnjava I na Radomlji po izlivu Drtijščice, Moste na Pšati,
Breg na Reki ali Brniku in Zgornje Jarše na razbremenilnem kanalu Pšate. Na Kamniški Bistrici je
vodomerna postaja na Viru in na mlinščici v Domžalah, v preteklosti pa je bila tudi v Domžalah
in na mlinščici na Viru (Kolbezen idr., 1998).
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Slika 12: Porečje Kamniške Bistrice s porečji večjih pritokov in vodomernimi postajami

Vir: Geodetska uprava RS; Hidrološki…, 2005.

4.3. Relief in kamninska zgradba porečja
V porečju Kamniške Bistrice je zastopanih pet reliefnih enot. Povirni del in desna stran zgornjega
dela pripadata gorovju s slemeni, vrhovi in kraškimi podi, leva stran zgornjega dela pa visoki
planoti s kraškimi jamami in brezni. Reliefna enota gorovje obsega porečja Korošice, Grohata,
Bistričice in povirni del porečja Pšate, visoka planota pa porečje Črne in desno stran porečja
Nevljice. Ledeniška dolina Kamniške Bistrice se zaključuje s čelno moreno pri Stahovici. Reliefna
enota hribovje obsega levo stran porečja Nevljice in domala celotno porečje Rače z Radomljo.
Dolinsko dno Nevljice je široko, prav tako Rače, dolinsko dno Radomlje pa je večinoma ozko.
Reliefna enota gričevje, ki je v porečju malo zastopana, obsega Tunjiško gričevje, to je levo stran
zgornjega dela porečja Pšate in osamelce na obrobju spodnjega dela porečja. Reliefni enoti hribovje
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in gričevje sestavljata srednji del porečja. Peta reliefna enota je ravnina z rečnimi terasami in
obrečnimi ravnicami, ki obsega srednji in spodnji del porečja Pšate, spodnji del porečja Rače ter
območje Homškega, Mengeškega in Domžalskega polja (Geografski…, 1998).
V povirnem delu in v večini zgornjega dela porečja Kamniške Bistrice so površje preoblikovali
pleistocenski ledeniki, nad nje pa so segali najvišji vrhovi in gorski grebeni, po katerih poteka
meja porečja. Dolina Kamniške Bistrice je značilna ledeniška dolina z ozkim dnom in s strmimi
pobočji, ki segajo do najvišjih vrhov. Južneje so v zgornjem delu porečja površje preoblikovali
periglacialni geomorfološki procesi. V tem območju se nahajata večji reliefni uravnavi Velike
planine in Krvavca. V hribovitem srednjim delu porečja se izmenjujeta površje, ki so ga
preoblikovali periglacialni geomorfološki procesi ter dna dolin, ki so nasuta s periglacialnim
drobirjem in prodom. Območje obsega porečje Nevljice, večino porečja Rače z Radomljo in zgornji
del porečja Pšate. Ravninski spodnji del porečja pa je dno doline, ki je nasuto s fluvioglacialnim
prodom in obsega srednji in spodnji del porečja Pšate, spodnji del porečja Rače oziroma njenih
pritokov: Radomlja, Hudski potok, Rovščica in Želodnik ter območje Kamniškobistriške ravnine.
Gričevnato obrobje v jugozahodnem, južnem in jugovzodnem delu pripada površju, ki so ga
preoblikovali periglacialni geomorfološki procesi (Geografski…, 1998). V porečju kot celoti
prevladuje destrukcijski rečno-denudacijski relief, ki je zastopan v celotnem porečju Črne in
skoraj v celotnem porečju Nevljice, v porečju Pšate nad Komendo in v porečju Radomlje nad
Lukovico. V porečju Rače je v večji meri zastopan kraški relief, ki pa se pojavlja tudi v zgornjem
delu porečja na območju Velike planine, Krvavca in v povirnem delu porečja.
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Slika 13: Nadmorske višine v porečju Kamniške Bistrice

Vir: Geodetska uprava RS.

V zgornjem delu porečja prevladujejo nadmorske višine nad 800 m, nižja je le dolina Kamniške
Bistrice, katere dno se nahaja na nadmorski višini od 600 do 450 m. V srednjem delu porečja
prevladujejo nadmorske višine od 400 do 800 m, pod 400 m pa se površje spusti v dnu dolin
vodnih tokov, npr. v dolini Nevljice od Nevelj do izliva, v dolini Radomlje od Krašnje proti izlivu,
v dolini Rače in ob Pšati. Nad 800 m segajo večinoma le posamezni vrhovi, po katerih potekajo
razvodnice. V spodnjem delu porečja Kamniške Bistrice prevladujejo nadmorske višine okoli
300 m, nad 400 m segajo le osamelci in gričevje na obrobju Kamniškobistriške ravnine. Celotno
porečje Kamniške Bistrice ima zelo visok indeks reliefa ali reliefno amplitudo, ki znaša 1986 m.
Najvišja točka v porečju je Grintavec z 2558 m nadmorske višine, najnižja točka pri izlivu
Kamniške Bistrice v Savo pa je na 264 m nadmorske višine. Povprečni nakloni v porečju presegajo
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70 % v zgornjem delu porečja do izliva Korošice, od tod do izliva Črne pri Stahovici znašajo nad
60 %, do izliva Nevljice v Kamniku nad 50 %, do izliva Rače pod Domžalami nad 40 %, do izliva
Pšate nad 30 % in do izliva v Savo nad 26 % (Vodnogospodarska…, 2002). Med porečji pritokov
Kamniške Bistrice imajo najvišji indeks reliefa porečja Pšate (1590 m), Nevljice (1133 m) in Črne
(1065 m), nižjega ima porečje Radomlje (652 m) in še nižjega porečje Rače brez Radomlje (531
m). Povprečni naklon je v porečju Korošice nad 50 %, v porečjih Črne in Bistričice nad 40 %,
Nevljice nad 30 %, Rače nad 20 % in Pšate le nad 10 % (Vodnogospodarska…, 2002). Relativni
relief je največji v porečju Črne (140 m/km), sledijo mu porečja Nevljice (77,6 m/km), Pšate (65,5
m/km) in Rače z Radomljo (61,2 m/km). Prevladujoče nadmorske višine so pomemben pokazatelj
pokrajinske sestave porečja glede na to, da vplivajo na podnebne značilnosti oziroma nižje
temperature, s tem na manjše izhlapevanje, na količino snežnih padavin in trajanje snežne odeje,
vplivajo na naravno rastje in predvsem na rabo zemljišč. Nizke temperature in zmrzali vplivajo
na mehansko preperevanje kamnin in s tem na količino gradiva v rečnih dolinah, ki ga prenašajo
vode. Nakloni v porečju pomembno vplivajo na hitrost odtoka padavin, na strmce vodnih tokov,
na njihov hudourniški značaj in na količino prenesenega gradiva. V porečjih z velikimi nakloni
so pogostejši podori, plazovi ipd. oziroma večja je naravna ogroženost
V zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice prevladujejo karbonatne kamnine, apnenec in
dolomit triasne starosti, v porečju Korošice so zastopani še konglomerat, peščenjak, lapor, glina
in apnenec oligocenske starosti, karbonatne kamnine pa prevladujejo tudi v porečjih Črne in
Bistričice ter v povirnem delu porečja Pšate in njenega pritoka Reke, ki segata na območje Krvavca.
V porečju Nevljice prevladujejo na desni strani porečja miocenski peščenjaki, peščenjaki z vložki
laporja, peski in melj, na levi strani porečja pa glinasti skrilavci in drobnik, apnenec in dolomit
triasne starosti. V Tunjiškem gričevju, ki predstavlja levo stran zgornjega dela porečja Pšate,
prevladujejo pesek, peščenjak, glina, melj, prod, konglomerat in lapor miocenske starosti. Ob
Pšati in njenih pritokih s Tunjiškega gričevja prevladujejo glinasti prod, peščena glina in glina,
med Pšato in desnim pritokom Reko mlajši ledeniški prodni sedimenti, zahodno od Suhadol pa
se pojavi prodni zasip Kranjskega polja.
V porečju Radomlje je kamninska zgradba zelo pestra. Na območju Črnega grabna, v
spodnjem delu porečja Drtijščice ter nekaterih desnih pritokov Radomlje so v večjem obsegu
zastopani permokarbonski glinasti skrilavci in kremenovi peščenjaki, v manjšem obsegu se
pojavlja triasni dolomit, v dnu doline pa je črni ali karbonski prod. Od Lukovice do Doba
prevladujejo glinasti prod, peščena glina in glina kvartarne starosti ter pliocenski glina, melj in
ilovica. V porečjih Hudskega potoka, Rovščice in Želodnika najdemo še ledenodobne usedline:
glino, peščeno glino, melj, pesek, prod, šoto in grušč. V zgornjem delu porečja Drtijščice
prevladujejo miocenski peski, melj, glina, prod in peščenjak, od Drtije do Soteske kvartarni rečni
nanosi, v spodnjem delu porečja pa so zastopani permokarbonski skrilavci in peščenjaki, glinavci
in kremenov konglomerat.
V povirnem delu porečja Rače prevladujejo miocenske sedimentne kamnine podobne flišu,
v spodnjem delu od Zaloga pod Sv. Trojico do Doba pa je kamninska zgradba podobna kot ob
Radomlji med Lukovico in Dobom. Prevladujejo glinasti prod, peščena glina in glina. V večjem
delu leve strani porečja Rače prevladujejo zakrasele karbonatne kamnine, predvsem zgornjetriasni
apnenci in v manjši meri kredni rudistni apnenci.
Ravninski spodnji del porečja Kamniške Bistrice, zlasti njegovo desno stran, gradijo
karbonatne peščeno-prodnate sedimentne kamnine. Od Kamnika proti izlivu sledi toku reke
rečno-ledeniški prodni zasip, ki se razširi od Radomelj preko Količevega do Doba na levi strani
porečja, pod Domžalami sega na desni strani porečja do Dragomlja, na levi pa vse do gričevnatega
obrobja Ajdovščine, ki ga gradijo permokarbonski glinasti skrilavci in kremenovi peščenjaki.
Jugozahodni robni del porečja Kamniške Bistrice pripada rašiškemu gričevju, ki ga gradijo
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zakrasele karbonatne kamnine. V spodnjem delu porečja Pšate od Trzina do Dragomlja, med
Podgorico, Pšato in Beričevim je mlajši prodni zasip wűrmske starosti, podoben tistemu na
Ljubljanskem polju, ki je na tem območju na površini prekrit z glineno-ilovnatimi rečnimi
sedimenti Pšate in njenih pritokov (Osnovna…, 1982).
Močna zakraselost površja je značilna za povirni del porečja Kamniške Bistrice, Veliko planino,
porečje Črne in Bistričice oziroma za del porečja nad Stranjami. Deloma zakraseli sta tudi porečji
Rače in Drtijščice, predvsem njuna leva stran, ki sega do razvodnega slemena s Savo. V zgornjem
delu porečja Kamniške Bistrice stopnja zakraselosti pomembno vpliva na pokrajinsko občutljivost
Kamniške Bistrice, saj podzemno odtekanje padavin obsega več kot dve tretjini porečja. S
hidrogeološkimi raziskavami so ugotovili različno hitrost pretakanja podzemnih voda in poti
odtokov. Obarvana voda s kraških brezen na Veliki planini se je pojavila v izvirih v porečju
Kamniške Bistrice in v izvirih Lučnice v zelo različnem času, ocenjena je bila hitrost podzemnih
tokov od 0,48 m/s do 0,09 m/s (Hidrološke…, 1991). V srednjem delu porečja se vpliv zakraselosti
kaže v različnih odtočnih značilnostih Radomlje, Drtijščice in Rače, v spodnjem delu porečja pa
so manjše zakrasele površine prisotne le na obrobju Kamniškobistriške ravnine, na območju
Rašice, od koder pritekata pritoka Pšate Blatnica in Motnica in na območju Brda pri Ihanu. V
zgornjem delu porečja je zastopan t. i. alpski tip krasa, ostalo kraško površje v porečju Kamniške
Bistrice pa pripada predalpskemu tipu krasa (Geografski…, 1998).
Glede vodnih virov nas pri kamninski zgradbi porečja zanimata predvsem prepustnost kamnin
in njihova poroznost, ki pomembno vplivata na izoblikovanost rečne mreže, zaloge površinskih
in podzemnih voda. Količine podzemne vode kot najpomembnejši vir vode za oskrbo so odvisne
od hidrogeoloških značilnosti kamnin, ki gradijo vodonosnik, od njegove lege in velikosti.
Hidrogeološke značilnosti porečja Kamniške Bistrice prikazuje spodnja karta, iz katere je razvidno,
da se v porečju Kamniške Bistrice v večjem obsegu nahajata dva tipa vodonosnikov, to je kraškorazpoklinski in medzrnski. Prvi tip vodonosnika je značilen za trde kamnine, ki so razpokane ali
korozijsko izvotljene, podzemno vodo imenujemo skalna podzemna voda, v kolikor pa prevladujejo
zakrasele korozijsko izvotljene kamnine pa kraška podzemna voda. Na dan prihaja v izvirih na
stiku kraških ali bolj razpokanih kamnin z nekraškimi ali manj razpokanimi in s tem slabše
prepustnimi kamninami. Izdatnost vodnih virov je odvisna od količine padavin, ki so poniknile
v podzemlje, hitrosti pretakanja vode in prostornine por oziroma podzemnih kanalov, po katerih
se pretaka voda. V zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice prevladujejo kraško-razpoklinski
vodonosniki z veliko izdatnostjo iz katerih pritekajo podzemne vode v izvire Kamniške Bistrice,
Bistričice, Pšate idr. Medzrnski tip vodonosnika je značilen za nesprijete ali deloma sprijete
sedimentne kamnine v dnu kotlin ali dolin, ki so prepustni za padavine in pogosto hidrološko
povezani s površinskim vodnim tokom. Njihova izdatnost je odvisna od količine padavin, ki so
poniknile v podzemlje na območju vodonosnika, od količine vode, ki ponika iz površinskih vodnih
tokov in površinskega odtoka iz obrobja vodonosnika, od hitrosti pretakanja podzemne vode in
od poroznosti kamnine. Večja poroznost je lastnost grobo zrnatih kamnin, kamor se uvrščajo
tudi rečno-ledeniški peščeno-prodni nanosi Kamniške Bistrice v spodnjem delu porečja. V
manjšem obsegu so v porečju zastopani tudi razpoklinski vodonosniki manjše izdatnosti in
medzrnski vodonosniki manjše izdatnosti. Prvi se pojavljajo v slabše prepustnih, manj razpokanih
kamninah, drugi pa v dnu dolin, kjer prevladujejo drobno zrnati sedimenti oziroma so v večji
meri zastopani glineno-ilovnati sedimenti.
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Slika 14: Hidrogeološka zgradba porečja Kamniške Bistrice

Vir: Hidrogeološka…, 2002.
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4.4. Hidrogeografske značilnosti porečja in rečne mreže
Za porečje Kamniške Bistrice je značilna razmeroma dobra razvitost, razmerje med dolžino porečja
in njegovo srednjo širino je 1,5 : 1, v zgornjem delu porečja 1,7 : 1. Med porečji pritokov Kamniške
Bistrice je razmeroma dobro razvito porečje Rače z Radomljo in zgornji del porečja Pšate nad
vodomerno postajo Moste, slabše razvito pa je njeno celotno porečje (4,2 : 1). V porečju Črne
znaša razmerje med dolžino in srednjo širino 3,1 : 1, v porečju Nevljice 2,8 : 1, v porečju Rače nad
pritokom Radomljo 2,2 : 1 in v porečju Radomlje 3,2 : 1. Za celotno porečje Kamniške Bistrice je
značilna asimetričnost v levo s koeficientom asimetrije 0,1. Površina desnega dela porečja meri
218 km2 in površina levega 332 km2. V zgornjem delu porečja je nasprotno, večja desna stran (0,04). Zelo izrazito asimetrično porečje ima Rača s koeficientom 0,33, kjer porečje njenega pritoka
Radomlje z Drtijščico predstavlja desno stran porečja Rače. Asimetrična so tudi porečja Radomlje
(-0,11), Nevljice (-0,20) in Črne (-0,19), kjer so v vseh primerih večje desne strani porečij. Rahlo
asimetrični sta porečji Pšate (-0,09) in Rače nad izlivom Radomlje (0,03). Razvitost porečij in
njihova simetričnost sta odraz razvoja reliefa na širšem območju, ključno pa je ugrezanje
Ljubljanske kotline, ki je pritegnilo vodne tokove z obrobja. Zaradi zniževanja dna kotline je
imela Kamniška Bistrica velik strmec, s tem veliko erozijsko moč, kar je vplivalo na njene pritoke
in razvoj rečne mreže v njihovih porečjih. Z zapolnjevanjem ljubljanske kotline z rečno-ledeniškimi
nanosi se je strmec zmanjševal in s tem tudi transportna moč reke. Kamniška Bistrica je z
odlaganjem gradiva v spodnjem delu porečja ustvarila obsežen vršaj, ki je odrinil njen desni
pritok Pšato na obrobje ravnine, v odloženih sedimentih pa so zbrane pomembne količine
podzemne vode.
Z reliefom in kamninsko zgradbo so poleg izoblikovanosti porečja v veliki meri pogojene
tudi značilnosti vodnih tokov. Vodni tok Kamniške Bistrice je zelo raven, kar je posledica že
omenjenega ugrezanja Ljubljanske kotline in velike erozijske moči Save. Rečna mreža je, podobno
kot porečje, asimetrična v levo zaradi prevladujočih neprepustnih kamnin v vzhodnem delu
porečja z vodnimi tokovi Nevljico, Radomljo in Račo. Tudi tok večine pritokov Kamniške Bistrice
je slabo razvit in koeficienti izvijuganosti se gibljejo med 1,1 in 1,2. V spodnjem delu porečja
Kamniške Bistrice so vodni tokovi bolj izvijugani, kar še zlasti velja za Pšato pod naseljem
Dragomelj. Do izvedbe regulacij so bili izvijugani tudi srednji tok Pšate med Mengšem in
Dragomljem, tok Rače in Radomlje v spodnjem delu porečja. Rečne mreže levih pritokov Kamniške
Bistrice so vse izrazito asimetrične in pri večini je dolžina desnih pritokov večja v primerjavi z
dolžino levih. Črna sploh nima levih pritokov, rečna mreža Nevljice je izrazito asimetrična (0,21), desni pritoki so številnejši in daljši, še izraziteje asimetrična je rečna mreža Rače (-0,46),
kjer Radomlja s svojimi pritoki predstavlja večino njene rečne mreže na desni strani porečja.
Rečna mreža Radomlje pa je zaradi pritoka Drtijščice asimetrična v levo (0,10). V porečju Pšate je
rečna mreža rahlo asimetrična (0,02), večina pritokov je v zgornjem delu porečja nad Mostami,
med njimi so levi, ki pritekajo iz Tunjiškega gričevja, krajši in številčnejši, med desnimi pa je
edini daljši pritok Reka ali Brnik. V srednjem in spodnjem delu porečja Pšate so pritoki maloštevilni
in kratki, desni pritekajo z območja Rašiškega gričevja, levi pa so izviri podtalnice.
V porečju Kamniške Bistrice je 791,2 km vodnih tokov in z gostoto 1,49 km/km2 se uvršča
med porečja z nadpovprečno gosto rečno mrežo glede na slovensko povprečje, ki znaša 1,33 km/
km2 (Kolbezen idr., 1998) oziroma 1,4 km/km2 (Vodno…, 2003). V zgornjem delu porečja je gostota
stalnih vodnih tokov precej manjša in znaša le 0,5 km/km2, v porečju Črne pa 0,7 km/km2.
Podobna je gostota rečne mreže v porečju Nevljice, kjer znaša 0,68 km/km2. Značilna je precejšnja
razlika med gostoto stalnih in vseh vodnih tokov. Gostota vseh vodnih tokov v porečju Kamniške
Bistrice nad izlivom Nevljice v Kamniku presega 1 km/km2 in v porečju Nevljice znaša 1,53 km/
km2, kar kaže na veliko zastopanost nestalnih vodnih tokov. V porečju Rače brez Radomlje je
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gostota vodnih tokov opazno manjša (0,76 km/km2) zaradi večjega deleža kraškega porečja, razlika
med gostotama stalnih in vseh vodnih tokov pa je zanemarljiva. V celotnem porečju Rače je
gostota stalnih vodnih tokov večja in znaša 1,18 km/km2, kar je posledica opazno večje gostote v
porečju Radomlje. V porečju Radomlje je večina vodnih tokov stalnih in gostota znaša 1,35 km/
km2. V primerjavi s porečjem Kamniške Bistrice je gostota vodnih tokov zelo majhna v porečju
Pšate, kjer znaša pod 1 km stalnih vodnih tokov na km2. Na večjo gostoto vodnih tokov v
porečju Kamniške Bistrice pomembno vplivajo mlinščice, ki spremljajo večino srednjega in
spodnjega toka reke, med Homcem in Domžalami celo na obeh straneh glavnega toka (Državna…,
1996a; Državna…, 1996b; Državna…, 1996c; Državna…, 1996d; Državna…, 1998a; Državna…,
1998b; Državna…, 1998c; Državna…, 1998d).
Kamniška Bistrica izvira v Koncu pod Grintavci, na nadmorski višini 600 m, kamor pritekajo
podzemne vode iz obsežnega grebena Kamniško-Savinjskih Alp. Ob izdatnejših padavinah se
jim v povirnem delu toka pridružijo še Studenci pod Mokrico, Mali izvir ter Kamniška Bela.
Izpod Zvoha priteka kot desni pritok v Kamniško Bistrico hudourniška Korošica, nad Zgornjo
Stahovico se v njo izliva pritok Grohat, ki izvira pod Kamniškim vrhom in pri Spodnji Stahovici
pritok Bistričica, ki kot Blatnica izvira pod Krvavcem. Kot leva pritoka se v Kamniško Bistrico
izlivata Konjska izpod Velike planine in pri Stahovici Črna z Volovljekom. Poleg Kamniške Bistrice
od izvira do Stahovice so to vsi daljši površinski vodni tokovi v zgornjem delu porečja. V Kamniku
se v Kamniško Bistrico izliva levi pritok Nevljica, ki zbira vode v Tuhinjski dolini in pri Domžalah
se prav tako kot levi pritok izliva Rača s svojim največjim pritokom Radomljo. Pod Biščami se
kot desni pritok v Kamniško Bistrico izliva del vode Pšate, ki je z razbremenilnim kanalom za
visoke vode s Kamniško Bistrico povezana že nad Domžalami, del njene vode pa je pred izlivom
speljane v mlinščico Pšate, ki teče skozi Beričevo in se nižje izlije v Kamniško Bistrico. Dolžina
Kamniške Bistrice od izvira v Kamniški Bistrici do izliva v Savo je 32 km, od izvira na pobočju do
izliva pa 38,2 km (Vodnogospodarska…, 2002). Za zgornji tok je značilen velik strmec, ki na
odseku od izvira do Stahovice presega 23 ‰. To se odraža v veliki erozijski moči vodnega toka,
koritasto oblikovani strugi in, ob zmanjšanju strmca, v intenzivnem odlaganju rečnega gradiva.
Strmec toka se opazno zmanjša na odseku od Stahovice do Kamnika, kjer ne presega 11 ‰.
Rečno korito je širše in plitvejše, na dnu in ob brežinah je veliko odloženega gradiva, izoblikovana
je obrežna ravnica in rečne terase. Kratek odsek vodnega toka Kamniške Bistrice med Stahovico
in Kamnikom se nahaja v srednjem delu porečja, ves ostali del južno od Kamnika pa v spodnjem
delu porečja
V zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice je največji njen pritok Črna. Izvira pod Črnivcem
na nadmorski višini 900 m, na tretjem kilometru toka dobi desni pritok Volovljek, ki izvira pod
enako imenovanim vrhom in teče v vzhodno-zahodni smeri proti naselju Spodnja Stahovica, kjer
se po dobrih 8 km toka izlije v Kamniško Bistrico na nadmorski višini 427 m. Poleg Volovljeka
ima še dva neimenovana desna pritoka, levih nima. Črna ima zelo velik strmec vodnega toka,
absolutni znaša 463 m, relativni pa 57 ‰. Od sotočja z Volovljekom do Podstudenca in od Potoka
v Črni do Črne pri Kamniku je dolina nekoliko širša s strmimi pobočji, od Črne do izliva pa teče
skozi sotesko.
Prvi večji vodni tok v srednjem delu porečja je Nevljica, ki izvira pod Velikim Rakitovcem in
Reglatcem na nadmorski višini 800 m, prva dva kilometra teče proti severu, nato pa se preusmeri
proti zahodu. Pri Šmartnem v Tuhinju v njo priteka Tuhinjščica, ki izvira pod Prevalom na Menini
planini, na nadmorski višini 950 m in zbira vode z območja vzhodno od Tuhinja (Češnjica,
Šumščica). Južna pobočja Tuhinjske doline so zelo strma in višja v primerjavi s severnimi, levi
pritoki so redki in večinoma nestalni, desni pa številnejši, daljši in bolj razviti. Od Šmartnega v
Tuhinju do Vira pri Nevljah teče Nevljica po dolini z ravnim dnom, od tod do Tesnic pa po debri
imenovani Soteska. Pri Vrhpolju se dolina razširi in po njej priteče Nevljica do Kamnika, kjer se
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izlije v Kamniško Bistrico na nadmorski višini 380 m. Srednji strmec vodnega toka Nevljice znaša
23,7 ‰. Zelo velik je strmec toka na prvih štirih kilometrih (75 ‰) in do izliva Tuhinjščice (33,4
‰), nižje pa je dokaj enakomeren. Od Buč do Podhruške je srednji strmec vodnega toka 4,2 ‰,
v Soteski 8,3 ‰ in od Tesnic do izliva 4 ‰.
Največji delež srednjega dela porečja pripada porečju Rače z Radomljo. Rača ima dva izvira,
Rudniška Rača izvira južno od Moravč na nadmorski višini 380 m, Češnjiška Rača pa še južneje,
pod Češnjicami pri Moravčah na nadmorski višini 370. Tečeta v vzhodno zahodni smeri in prav
tako Rača po sotočju obeh Rač pri Krašcah. Rača ima le nekaj krajših nestalnih pritokov, v njeno
strugo pa se stekajo številni izviri, ki se pojavljajo ob njenem toku. Od Zaloga pod Sv. Trojico do
sotočja z Radomljo pri Dobu teče po južnem robu doline, ob vznožju gričevja. Radomlja je v
ravninskem delu namreč močno odrivala tok Rače, ker je prinašala veliko več plavin kakor Rača,
ki ima večinoma kraško porečje. Po izlivu Radomlje se v Račo izlijeta še Hudski ali Hujski potok
in Radomeljska mlinščica, Rača pa se ob severnem vznožju Šumberka pri Domžalah izliva v
Kamniško Bistrico na nadmorski višini 300 m. Srednji strmec Rače znaša 5,9 ‰, na odseku od
izvira do Zaloga pod Trojico 8,3 ‰ in od tod do izliva 1,7 ‰. Na dolžini 6 km se nadmorska
višina toka spusti za 10 m, ko pa je bil tok Rače naraven, je bil strmec še manjši. Zaradi obsežnih
mokrotnih površin v spodnjem delu porečja je bila Rača regulirana na odseku od Zaloga pod Sv.
Trojico do izliva.
Radomlja izvira pod Trojanami na nadmorski višini 580 m in teče v vzhodno-zahodni smeri
po ozki dolini Črnega grabna proti Lukovici, kjer se dolina odpre. Po 21 km toka se pri Dobu
izlije v Račo na nadmorski višini 305 m. Radomlja z izjemo Drtijščice in nekaj kratkih potokov
nima levih pritokov, desni pa so številnejši in bolj razviti, kar je pogojeno z različno kamninsko
zgradbo in razvojem reliefa. Srednji strmec vodnega toka je 13,4 ‰, od izvira do pod Blagovice
znaša relativni strmec 27,7 ‰, od tod do Lukovice pri Domžalah 8,75 ‰ in od tod do izliva v
Račo 4,2 ‰. Največji pritok Radomlje je Drtijščica, ki izvira pod Kandršami na nadmorski višini
440 m. Proti Drtiji teče v vzhodno-zahodni smeri po stiku med terciarnimi sedimentnimi in
karbonatnimi kamninami, nato spremeni smer toka proti severu po kilometer široki naplavni
ravnici Moravške doline in skozi Sotesko, kjer prečka trojansko antiklinalo med Sv. Mohorjem in
Limbarsko goro. Tok nadaljuje v zahodni smeri, pod Gradiščem pri Lukovici pa zopet v severni
smeri proti Trnjavi, kjer se izliva v Radomljo na nadmorski višini 340 m. Srednji strmec vodnega
toka znaša 5,9 ‰.
Spodnji del toka Radomlje od Imovice do izliva in večji del toka Rače od Zaloga pod Sv.
Trojico do izliva prištevamo k spodnjemu delu porečja Kamniške Bistrice. Naslednji večji pritok
Kamniške Bistrice je Pšata, ki priteka na površje v kraškem izviru nad naseljem Pšata pri Cerkljah
na nadmorski višini 400 m, in se po približno 23 km toka deloma izlije v Kamniško Bistrico na
nadmorski višini 270 m, deloma pa kot mlinščica teče skozi Beričevo in se skupaj s Studenčico
izlije v Kamniško Bistrico kilometer južneje, na nadmorski višini 269 m. S Kamniško Bistrico je
Pšata povezana že v srednjem delu njenega toka nad Mengšem. Kanal za odvajanje visokih voda
Pšate se izliva v kamniško Bistrico pri Srednjih Jaršah na nadmorski višini 310 m. Vodni tok se od
Topol do Srednjih Jarš na razdalji 4 km spusti za 15 m in njegov srednji strmec je 3,75 ‰. Prava
struga Pšate od Mengša do Trzina sprejme nekaj desnih nestalnih pritokov z rašiškega gričevja.
Pod Trzinom je Pšata speljana v kanal, ki je speljan mimo farme Emona in se skupaj z Depalščico
in Srednjakom, to sta izvira podtalnice, pri Dragomlju združi s pritokom Dobravščico. V gričevju
južno od Trzina izvira Blatnica, malo južneje pa Motnica, ki priteka na ravnino nad Obrtnoindustrijsko cono, in se izlijeta v Dobravščico. Ta izvira pod razvodjem Kamniškobistriške ravnine
z Ljubljanskim poljem, med Črnučami in Nadgorico. Z Blatnico se združita nad Soteškim hribom
in pri Dragomlju se izlijejo v Pšato. Tok Pšate od Dragomlja do naselja Pšata in naprej proti
Kamniški Bistrici je zelo izvijugan, pod naseljem Kurji Grm se vanj izliva še levi pritok Gobovšek,
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ki ga napaja podtalnica. Tok Pšate je bil na več mestih preusmerjen ali razdeljen zaradi rabe vode
za mline. Povprečni strmec Pšate znaša 5,9 ‰, na odseku od izvira do Komende 16,2 ‰, od tod
do odcepitve kanala nad Mengšem 2,7 ‰, od Mengša do začetka reguliranega toka pod Trzinom
1,9 ‰, na reguliranem odseku 3,5 ‰, v spodnjem delu toka do izliva pa 3,2 ‰ (Državna…,
1996a; Državna…, 1996b; Državna…, 1996c; Državna…, 1996d; Državna…, 1998a; Državna…,
1998b; Državna…, 1998c; Državna…, 1998d).
Preglednica 2: Strmci vodnih tokov v porečju Kamniške Bistrice
Odsek vodnega toka

Nadmorska višina
zgornje in spodnje
točke odseka (m)

Dolžina vodnega
toka (km)

Relativni strmec
na odseku (‰)

izvir Kamniške Bistrice–Stahovica (izliv Črne)

630–427

8,5

23,9

Stahovica–Kamnik (izliv Nevljice)

427–375

4,5

11,6

Kamnik–Domžale (izliv Rače)

375–300

10,5

7,1

Domžale–izliv v Savo

300–264

8,5

4,2

Kamnik–izliv

375–264

19,0

5,8

Kamniška Bistrica izvir–izliv

630–264

32,0

11,4

Črna izvir–izliv

900–427

8,0

59,1

Nevljica izvir–izliv

800–375

17,5

24,3

Rača izvir–izliv

380–300

13,5

5,9

Rača izvir–Zalog pod Sv. Trojico

380–320

7,0

8,6

Rača Zalog pod Sv. Trojico–izliv

320–300

6,5

3,1

Radomlja izvir–izliv

580–305

21,5

12,8

Radomlja izvir–Imovica

580–320

16,5

15,8

Radomlja Imovica–izliv v Račo

320–305

5,0

3,0

Pšata izvir–izliv

400–270

24,0

5,4

Pšata izvir–Moste

400–330

10,0

7,0

Pšata Moste–izliv

330–270

14,0

4,3

Vir: Državna…, 1996a; Državna…, 1996b; Državna…, 1996c; Državna…, 1996d; Državna…, 1998a; Državna…, 1998b; Državna…,
1998c; Državna…, 1998d.
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Slika 15: Podolžni prerezi večjih vodnih tokov v porečju Kamniške Bistrice
KAMNIŠKA BISTRICA - ZGORNJI TOK

RAČA

RADOMLJA

PŠATA

Vir: DMV, Geodetska uprava RS.
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Preglednica 3: Moduli odtoka za vodomerne postaje v porečju Kamniške Bistrice
v. p

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1

0,70

0,68

1,05

1,06

1,38

1,41

1,06

0,71

0,82

1,09

1,33

0,95

2

0,62

0,44

0,59

0,91

1,33

1,31

1,10

0,47

0,73

1,68

1 ,98

0,98

3

0,95

0,90

1,08

1,19

0,97

1,01

0,87

0,64

0,82

1,11

1,5
1
,51

1,22

4

0,92

0,98

1,05

1,11

0,94

0,97

0,89

0,82

0,87

0,97

1 ,29

1,18

5

0,97

1,16

1,15

1,22

0,87

0,97

0,78

0,61

0,80

1,02

1,22

1.23

6

0,85

0,68

0,83

0,94

0,68

0,69

0,70

0,65

0,89

1,44

2,
18
2,1

1,50

1 Kamniška Bistria – Kamnik I (1946 - 2000)
2 Kamniška Bistrica – Vir (1978 - 80, 1991 - 2000)
3 Nevljica – Nevlje I (1959 – 2000)
4 Rača – Podrečje (1957 – 72, 1981, 1983 – 97, 1999 – 2000)
5 Pšata – Moste I (1956 – 68, 1970 – 84, 1986 – 89)
6 Pšata – Topole (1989 – 2000)
Op.: poudarjene so največje vrednosti modulov odtoka
Vir: Arhiv ARSO; Hidrološki letopis…, 1995 - 2005.

Pretočne vrednosti Kamniške Bistrice na vodomerni postaji Kamnik I kažejo značilnosti
snežno-dežnega pretočnega režima z nadpovprečnimi pretoki od marca do julija ter v oktobru in
novembru. Pretoki pod srednjo letno vrednostjo v decembru, januarju in februarju predstavljajo
zimski nižek z najnižjim pretokom v februarju, pretoki v avgustu in septembru pa poletni nižek,
ki je v primerjavi z zimskim manj izrazit. Podobno tudi nadpovprečni pretoki v pomladi in
zgodnjem poletju predstavljajo izrazitejši višek kot nadpovprečni pretoki v oktobru in novembru.
Na pretočne vrednosti Kamniške Bistrice na vodomerni postaji Kamnik I pomembno vpliva relief
z velikimi nadmorskimi višinami in dalj časa trajajočo snežno odejo, velika količina padavin tudi
v topli polovici leta, kraške kamnine in podzemno pretakanje voda, vplivajo pa tudi pretoki
Nevljice, kjer podatki vodomerne postaje Nevlje I kažejo drugačne značilnosti. Izrazitejši
nadpovprečni pretoki so pri Nevljici od oktobra do decembra, z maksimumom novembra, ter
marca in aprila, maj je nekoliko pod povprečjem, junij pa na ravni povprečja. Podpovprečni
pretoki od julija do septembra so izrazitejši in predstavljajo t. i. primarni nižek v primerjavi z
zimskim v januarju in februarju. Hidrogram Nevljice lahko uvrstimo v tip dežno-snežnega režima.
Pretočne značilnosti Kamniške Bistrice na vodomerni postaji Vir kaže 14-letni niz podatkov,
kar ne zagotavlja prave značilnosti. V primerjavi s podatki za vodomerno postajo Kamnik I se
trajanje podpovprečnih pretokov podaljša še v marec in april, poletni nižek v juliju in septembru
je podobno manj izrazit od zimskega in pretok v juliju je nekoliko nad tistim v februarju.
Nadpovprečni pretoki v oktobru in novembru pa so precej višji od pretokov v maju, juniju in
juliju. Pomemben vplivni dejavnik pretočnega režima reke na Kamniškobistriški ravnini je
nedvomno prepustnost kamnin in pronicanje rečne vode v podtalnico, kar znižuje pretočne
vrednosti spomladi. Poleg tega je močno zmanjšan vpliv visokogorja in z nadmorsko višino
pogojena snežna retinenca, izrazitejši pa je vpliv dežnih padavin v jeseni. Upoštevati moramo še
antropogeni vpliv odvzema vode in pretakanja rečne vode po mlinščicah.
Pretočni režim Rače na vodomerni postaji Podrečje je primerljiv s pretočnim režimom Nevljice.
Izrazitejši podpovprečni pretoki trajajo od maja do oktobra, kar je dva meseca več kot pri Nevljici,
zimski nižek je podobno neizrazit in blizu letnega povprečja. Nadpovprečni pretoki so v novembru,
decembru, marcu in aprilu, največji pretok beležimo novembra, decembra pa je tudi višji kot v
marcu in aprilu.
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Pretočne vrednosti za Pšato na vodomerni postaji Moste I kažejo sicer nekoliko drugačne
značilnosti, Pšato pa prav tako kot Nevljico, Račo in Kamniško Bistrico na Viru uvrščamo v tip
dežno-snežnega pretočnega režima. Na vodomerni postaji Moste I so nadpovprečni srednji mesečni
pretoki od februarja do aprila in od oktobra do decembra, novembrski in aprilski pretok sta
izenačena, decembrski kot najvišji pa je malo nad njima. Podpovprečni so meseci od maja do
septembra, najnižji pretok beležimo v avgustu, ter januarja, ko je srednji mesečni pretok blizu
letnega povprečja. Zimskega nižka pri Pšati skorajda ni, poletni pa je izrazit. Na pretočni režim
Pšate na vodomerni postaji Moste I vplivajo pritoki z različno dinamiko, tisti s Tunjiškega gričevja
imajo drugačne značilnosti od Pšate v povirnem delu, katere porečje sega na Krvavec in je deloma
zakraselo, zopet drugačne so pretočne značilnosti Reke ali Brnika, ki priteka s Kranjskega polja.
Pretočne vrednosti za Pšato na vodomerni postaji Topole imamo za 12-letno obdobje, kar je
za določanje pretočnega režima malo, daje pa nam zanimive podatke. Kar devet mesecev so
srednji mesečni pretoki pod letnim povprečjem, najmanjši pretok beležimo v avgustu, sicer pa ni
velikih razlik med srednjimi mesečnimi vrednostmi. Nadpovprečni pretoki so od oktobra do
decembra in izrazito visok je srednji mesečni pretok v novembru, ko presega dvakratno letno
povprečje. V primeru vodomerne postaje Topole moramo kot pomemben vplivni dejavnik
upoštevati regulacije in hidromelioracije, ki so bile izvedene na območju med Komendo in
Topolami.
Znotraj meja porečja Kamniške Bistrice je deset meteoroloških postaj, ki merijo količino
padavin, srednje letne količine padavin v obdobju 1937–1993 pa so se gibale med 1244 mm na
padavinski postaji Moravče in 2121 mm na padavinski postaji Kamniška Bistrica. Minimalna
letna količina padavin je znašala 898 mm leta 1983 v Moravčah in maksimalna 2938 mm leta
1960 v Kamniški Bistrici. Podatki kažejo na precejšnje razlike v namočenosti znotraj porečja. V
obdobju 1961–1990 je srednja letna količina padavin v Kamniški Bistrici znašala 2158 mm,
korigirana vrednost je 2221 mm, na Črnivcu 1656 mm, korigirana vrednost je 1748 mm in na
Krvavcu 1502 mm, korigirana vrednost pa je 1821 mm (Kolbezen idr., 1998). Navedene padavinske
postaje kažejo količino padavin v zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice.
V srednjem delu porečja kažejo povprečno količino padavin podatki za naslednje padavinske
postaje: Ambrož pod Krvavcem z izmerjeno količino 1572 mm in korigirano vrednostjo 1689
mm, Zgornji Tuhinj z izmerjeno 1455 mm in korigirano 1493 mm, Moravče z izmerjeno 1221 mm
in korigirano 1288 mm, v bližini meje porečja Kamniške Bistrice v zahodnem delu je še padavinska
postaja Cerklje z izmerjeno količino padavin 1487 mm in korigirano vrednostjo 1571 mm ter v
vzhodnem delu porečja Šentgotard z izmerjeno 1330 mm in korigirano 1391 mm.
V spodnjem delu porečja Kamniške Bistrice srednjo količino padavin kažejo podatki za
padavinski postaji Volčji potok in Depala vas. Na prvi je bilo v obdobju 1961–1990 izmerjeno
1396 mm, korigirana vrednost pa je 1462 mm, na drugi pa izmerjena 1359 mm in korigirana 1432
mm (Kolbezen idr., 1998). Povprečna količina padavin v porečju izračunana na osnovi podatkov
vseh padavinskih postaj znaša 1513 mm, to je pod povprečjem Slovenije, ki znaša 1567 mm. To je
presenetljivo glede na veliko količino padavin zabeleženih na padavinski postaji Kamniška Bistrica,
ki se tudi po številu dni z vsaj 1 mm padavin, po številu dni z vsaj 10 mm padavin in po številu
dni z vsaj 20 mm padavin v obdobju 1971–2000 uvršča med postaje z najvišjimi vrednostmi v
Sloveniji (Vodno…, 2003).
Gozdnatost porečja pomembno vpliva na površinski odtok padavin. Z zadrževanjem padavin
v vegetacijski odeji se odtok padavin lahko pomembno zmanjša in upočasni, kar je ob izdatnih
padavinah v kratkem obdobju zelo pomembno. Poleg zadrževanja padavin je pomembna tudi
varovalna vloga gozda. Drevesa s koreninskim sistemom varujejo pobočja pred erozijo, kar
zmanjšuje količino materiala, ki se zbere v strugah vodnih tokov in potuje z njihovim tokom v
nižje dele porečja. Za porečje Kamniške Bistrice je značilna velika gozdnatost, ki po ocenah
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pridobljenih na osnovi topografskih kart v merilu 1 : 25.000 presega 60 %. Po podatkih o dejanski
rabi zemljišč po letu 2000 je delež gozdnih površin v porečju 56,4 % (Dejanska…, 2006). Delež
gozdnih površin v porečju Kamniške Bistrice nad Kamnikom je 63 %, v porečjih Črne 85 %,
Nevljice 65 %, Pšate 48 %, Rače brez Radomlje 52 % in Radomlje 56 % (Državna…, 1996a; Državna…,
1996b; Državna…, 1996c; Državna…, 1996d; Državna…, 1998a; Državna…, 1998b; Državna…,
1998c; Državna…, 1998d). Po podatkih za katastrske občine je delež gozda v zgornjem delu porečja
nad 50 %, v porečju Nevljice 63,5 %, Pšate 37,6 %, Rače brez Radomlje 42 % in Radomlje 48 %
(Kmetijska…, 1999). Na manjšo gozdnatost v zgornjem delu porečja vplivajo deli porečja, ki
segajo nad zgornjo gozdno mejo, ta se giblje med 1500 in 1700 m, ponekod pa skalna pobočja
segajo tudi nižje. Najbolj gozdnati je srednji hriboviti del porečja, kjer gozd pokriva vsa strma
osojna pobočja od dna dolin do vrha ter vršne dele slemen in planot, zaradi zaraščanja pa vse
bolj tudi strmejša prisojna pobočja. Najmanj gozdnih površin je v spodnjem delu porečja na
Kamniškobistriški ravnini, kjer so se ohranili le ostanki gozda ob vodnih tokovih in na vzpetem
obrobju ravnine, delež gozdnih površin je po podatkih o kmetijski rabi zemljišč po katastrskih
občinah nad 25 % (Kmetijska…, 1999), po podatkih o dejanski rabi kmetijskih zemljišč pa pod 20
% (Dejanska…, 2006). V ravninskem spodnjem delu porečja je bil gozd večinoma odstranjen
zaradi kmetijske in urbane rabe zemljišč.
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Slika 16: Gozd v porečju Kamniške Bistrice po letu 2000

Vir: Dejanska…, 2006.
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5. Količinsko in kakovostno stanje voda v porečju
5.1. Vodna bilanca in odtočne značilnosti porečja
V spodnji preglednici so navedeni členi vodne bilance za tri dele porečja Kamniške Bistrice, ki
predstavljajo vodozbirna zaledja vodomernih postaj: Kamnik I na Kamniški Bistrici, Nevlje I na
Nevljici in Podrečje na Rači. Vodomerna postaja Kamnik I ne odraža odtočnih značilnosti v
zgornjem delu porečja, ker vključuje tudi vodozbirno zaledje vodomerne postaje Nevlje I oziroma
kar večino porečja Nevljice, to pa se nahaja v hribovitem delu porečja. Podatki za vodomerno
postajo Podrečje na Rači niso najboljši pokazatelj značilnosti vodne bilance hribovitega srednjega
dela porečja, ker je vodomerna postaja blizu izliva reke pri Domžalah, spodnji del porečja Rače
in njenega pritoka Radomlje je vključen v pokrajinsko enoto spodnjega dela porečja Kamniške
Bistrice, na pretočne vrednosti pa nekoliko vpliva tudi Radomeljska mlinščica, ki se izliva v Račo
nad vodomerno postajo.
Preglednica 4: Vodna bilanca vodozbirnih zaledij treh vodomernih postaj v porečju Kamniške Bistrice
v obdobju 1961–1990.
Vodni tok

Vodomerna
postaja

Padavine
(mm)

Izhlapevanje
(mm)

Odtok
(mm)

Odtočni
količnik
– KK (%)1

Odtočni
količnik
– HK (%)2

Kamniška Bistrica

Kamnik I

1756

587

1169

66,6

68,2

Nevjica

Nevlje I

1491

633

858

57,6

46,2

Rača

Podrečje

1336

633

672

50,3

49,9

1
2

klimatski odtočni količnik, dobljen na osnovi členov vodne bilance (padavin, izhlapevanja in odtokov)
hidrološki odtočni količnik, dobljen na osnovi padavin in izmerjenih pretokov

Vir: Kolbezen idr., 1998.

Za vodomerno postajo Kamnik I je med vsemi tremi vodomernimi postajami zabeležena
največja količina padavin, najmanjše izhlapevanje in največji odtok padavin. Odtočni količnik je
kljub temu da vodomerna postaja »obsega« tudi Nevljico, opazno višji v primerjavi z vodomernima
postajama Nevlje I in Podrečje. Odtočna količnika, prvi je dobljen na osnovi členov vodne bilance,
drugi pa na osnovi padavin in pretokov, se opazno razlikujeta le pri Nevljici, kjer dejansko odteče
manj vode kot bi glede na upoštevane pokazatelje, pričakovali (Kolbezen idr., 1998). Po drugem
viru v tabeli navedene vrednosti ne ustrezajo dejanskemu stanju. »Popravljene« vrednosti členov
vodne bilance naj bi bile naslednje: količina padavin za vodomerno postajo Kamnik I 1794 mm,
izhlapevanje 335 mm in odtočni količnik 80,14. Količina padavin za vodomerno postajo Nevlje I
naj bi znašala 1294,5 mm, izhlapevanje 727 mm in odtočni količnik 46,07. Za vodomerno postajo
Moste na Pšati naj bi količina padavin znašala 1378 mm, izhlapevanje 719 mm in odtočni količnik
35,36 (Ulaga, 2003). Če podatke za prvi dve vodomerni postaji primerjamo z navedenimi v zgornji
preglednici, je količina padavin v delu porečja nad vodomerno postajo Kamnik I večja, količina
izhlapelih padavin znatno manjša in odtočni količnik večji kot je navedeno v preglednici. Glede
na to, da nas zanimajo odtočne značilnosti v goratem in močno zakraselem delu porečja, ki sega
tudi nad zgornjo gozdno mejo, z relativnim reliefom nad 60 %, »popravljeni« podatki vodne
bilance bolje odražajo odtočne značilnosti zgornjega dela porečja.
Za vodozbirno zaledje vodomerne postaje Nevlje I je količina padavin manjša, izhlapevanje
večje, odtočni količnik pa primerljiv z navedenimi vrednostmi v preglednici. Podatki za vodomerno
postajo Moste na Pšati kažejo odtočne značilnosti srednjega dela porečja Kamniške Bistrice, tako
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kot podatki za Nevlje I na Nevljici in Podrečje na Rači. Vodozbirno zaledje Most obsega zgornji
del porečja Pšate in okoli 15 % porečja Kamniške Bistrice, kar je primerljivo s površino
vodozbirnega zaledja postaje Nevlje I (16 %), medtem ko je vodozbirno zaledje Podrečja precej
večje (30 %). Na manjši odtok padavin v hribovitem delu porečja Kamniške Bistrice vplivajo:
manjši relativni relief in nakloni v porečjih, manjši strmci vodnih tokov, večja pokritost z gozdom
ter zadrževanje padavin v prsti.
V spodnjem delu porečja je višina odtoka glede na reliefne značilnosti, strmce vodnih tokov,
manjšo gozdnatost in prepustno kamninsko zgradbo še manjša. Iz jugovzhodnega dela porečja
naj bi odteklo od 49 do 50 % padavin, to je okoli 600 mm, iz jugozahodnega dela, ki pripada
porečju Pšate, pa samo 30 % padavin (Kolbezen idr., 1998).
Vrednosti členov vodne bilance za vodomerno postajo Kamnik I so zelo podobni vrednostim
za vodomerno postajo Kranj II na Kokri in Nazarje na Savinji, katerih vodozbirna zaledja mejijo
na porečje Kamniške Bistrice nad Kamnikom. Pri vseh znaša ocenjena količina padavin med
1750 in 1800 mm, indeks odtoka med 1100 in 1200 mm, klimatski odtočni količnik med 66,5 in
67 %, hidrološki odtočni količnik pa med 65 in 68 %. Vrednosti členov vodne bilance za vodomerno
postajo Nevlje I so podobne vrednostim za vodomerno postajo Dolenja vas II na Bolski, vrednosti
za vodomerno postajo Podrečje pa vrednostim za vodomerno postajo Zagorje I na Mediji. Obe
vodozbirni zaledji mejita z vodozbirnimi zaledji navedenih vodomernih postaj v porečju Kamniške
Bistrice. Pri prvih dveh je količina padavin v porečju med 1400 in 1500 mm, indeks odtoka med
800 in 850 mm, klimatski odtočni količnik med 55 in 57 %, hidrološki odtočni kolčičnik pa je
različen in znaša za Bolsko 49,7 in za Nevljico 46,1. Pri drugih dveh vodomernih postajah je
količina padavin malo nad 1300 mm, indeks odtoka med 650 in 700 mm, klimatski odtočni
količnik 50 oziroma 51 %, hidrološki pa je različen in znaša pri Mediji 55,5 in pri Rači 49,9 %.
Preglednica 5: Značilni srednji letni pretoki in srednji letni specifični odtoki vodozbirnih zaledij
vodomernih postaj v porečju Kamniške Bistrice
Vodni tok

Vodomerna
postaja

Površina
vodozbirnega
zaledja (km2)

Obdobje

Srednji letni
pretok (m3/s)

Srednji letni
specifični
odtok (l/s km2)

Kamniška Bistrica

Kamnik I

194,8

1946–2000

7,59

38,97

Kamniška Bistrica

Vir

207,8

1978–1979,
1981–1990,
1991–2000

5,43

26,13

Kamniška Bistrica

Domžale

372,8

1978–1991

10,30

27,63

Nevljica

Nevlje I

82,0

1959–2000

1,79

21,82

Radomlja z Drtijščico

Trnjava I

74,5

1954, 1956,
1960–1972

1,78

23,90

Radomlja

Trnjava

36,0

1959–1960,
1962–1963,
1970–1972

0,90

24,98

1957–1972,
1981,
1983–1997,
1999–2000

5,53

33,69

Rača

Podrečje

164,1

Pšata

Moste 1

78,2

1956–1989

1,39

17,80

Pšata

Topole

93,8

1989–2000

1,30

13,90

Vir: Arhiv ARSO.
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Iz zgornje preglednice so vidne razlike v specifičnem odtoku med vodozbirnimi zaledji
vodomernih postaj v porečju, ki smo ga izračunali na osnovi srednjega letnega pretoka v
navedenem obdobju. Po navedbah vira je specifični odtok, dobljen na osnovi izmerjenih pretokov
v obdobju 1961–1990 za vodozbirno zaledje vodomerne postaje Kamnik I, znašal 38 l/s km2 in
specifični odtok, dobljen na osnovi izračunanih pretokov, 37,1 l/s km2. Specifični odtoki za
vodozbirno zaledje vodomerne postaje Nevlje I na Nevljici znašajo v istem obdobju 21,8 l/s km2
(izračunani pretok) oziroma 27,2 l/s km2 (izmerjeni pretok), za vodozbirno zaledje vodomerne postaje
Podrečje na Rači pa 21,2 l/s km2 (izračunani pretok) oziroma 21,3 l/s km2 (izmerjeni pretok) (Kolbezen
idr., 1998). Ker vodomerna postaja Kamnik I že vključuje Nevljico, nas pa zanima specifični odtok
v zgornjem delu porečja nad Kamnikom in pritokom Nevljico, smo vrednost srednjega letnega
pretoka za Nevljico odšteli in dobili specifični odtok 51,4 l/s km2, ki je precej višji od navedenega v
preglednici in je višji v primerjavi s specifičnim odtokom vodozbirnih zaledij vodomernih postaj
Kokra I na Kokri in Solčava I na Savinji, ki kažeta značilnosti zgornjih delov obeh porečij. V
hribovitem delu porečja se po navedbah v preglednici specifični odtoki gibljejo od 20 do 30 l/s km2
in navedeni vrednosti za Nevljico in Račo temu odgovarjata (Kolbezen idr., 1998). Naš izračun
specifičnega odtoka to vrednost presega. Na osnovi podatkov za vodomerni postaji na Pšati
predvidevamo, da je v ravninskem delu porečja specifični odtok pod 20 l/s km2.
Preglednica 6: Značilni srednji letni, srednji nizki, srednji visoki letni pretoki ter zabeležene
konice na vodomernih postajah v porečju Kamniške Bistrice
Vodni tok

Kamniška
Bistrica

Vodomerna
postaja

Kamnik I

Obdobje

Srednji
letni
pretok
(m3/s)

Srednji
nizki
pretok
(m3/s)

Srednji
visoki
pretok
(m3/s)

Najnižji
nizki
pretok
(m3/s)

Najvišji
visoki
pretok
(m3/s)

1961–1990

7,40

2,12

64,9

1,18

282,0

1946–2000

7,59

2,10

62,67

0,87

282,0

Kamniška
Bistrica

Vir

1978–1979,
1981–1990,
1991–2000

5,43

0,21

67,05

155,0

Mlinščica

Domžale

1979–1984,
1986–2000

0,58

0,03

1,22

0

1,7

Nevljica

Nevlje I

1959–2000

1,79

0,34

21,84

0,09

64,6

1961–1990

1,79

0,35

21,02

0,09

50,8

Radomlja
z Drtijščico

Trnjava I

1954, 1957,
1960–1972

1,78

0,72

9,83

0,03

48,4

Radomlja

Trnjava

1959–1960,
1962–1963,
1970–1972

0,90

0,45

5,07

0,14

26,3

Rača

Dob

1960–1966

3,57

0,84

38,70

0,55

50,4

Rača

Podrečje

1957–1972,
1981,
1983–1997,
1999–2000

5,53

1,39

37,19

0,15

78,9

Pšata

Moste I

1956–1989

1,39

0,20

15,31

0,03

31,2

Pšata

Topole

1989–2000

1,30

0,10

19,67

0,01

39,7

Pšata

Trzin

1997–2000

0,59

0,07

3,57

Vir: Kolbezen idr., 1998; arhiv ARSO.
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Na izlivu Kamniške Bistrice naj bi po ocenah za obdobje pred letom 1970 znašal srednji letni
pretok 20,9 m3/s, srednji letni nizki pretok 3,75 m3/s, najnižji pretok 1,95 m3/s in najvišji pretok
240 m3/s (Vodnogospodarske…, 1978). V navedenem viru je za vodomerno postajo Kamnik
naveden srednji letni pretok 8,57 m3/s in srednji nizki pretok 2,42 m3/s, ki sta v primerjavi s
podatkoma v preglednici večja. Razmerje med srednjim nizkim, srednjim in srednjim visokim
pretokom v obdobju kaže največje kolebanje pretokov Pšate na vodomerni postaji Moste (1 : 7 :
76,6), še večje je na vodomerni postaji Topole, vendar moramo upoštevati, da so regulacije vodnih
tokov močno spremenile odtočne značilnosti. Razmerje med najmanjšim in največjim zabeleženim
pretokom v obdobju delovanja vodomerne postaje je 1 : 1040. Veliko kolebanje pretokov kažejo
tudi podatki za vodomerno postajo Nevlje I, kjer je razmerje med srednjim nizkim, srednjim in
srednjim visokim pretokom v obdobju 1 : 5,3 : 60, razmerje med izjemnima pretokoma pa 1 : 717.
Nekaj manjše kolebanje pretokov kažejo podatki za Račo na vodomerni postaji Dob (1 : 4,25 :
46,1) in na vodomerni postaji Podrečje (1 : 4 : 26,8), kjer na pretočne značilnosti vpliva dotok
mlinščice. Razmerje med izjemnima pretokoma na vodomerni postaji Podrečje je 1 : 526. Opazno
manjše kolebanje kažejo podatki za vodomerni postaji Trnjava in Trnjava I na Radomlji. Na prvi
znaša razmerje med srednjim nizkim, srednjim in srednjim visokim pretokom v obdobju 1 : 2 :
11, pri drugi pa 1 : 2,5 : 13. Razmerje med izjemnima pretokoma je pri prvi 1 : 187,8 in pri drugi
pa izjemno 1 : 1613. Za Kamniško Bistrico na vodomerni postaji Kamnik I je razmerje med srednjim
nizkim, srednjim in srednjim visokim pretokom v obdobju 1 : 3,6 : 29,8 ter med izjemnima
pretokoma 1 : 324, na vodomerni postaji Vir pa 1 : 25,8 : 319,1, kar je odraz izjemno nizkega
srednjega nizkega pretoka. Srednji letni pretok je malo manjši kakor na vodomerni postaji Kamnik
I, srednji visoki pretok malo večji, nizki pa je le desetina srednjega nizkega pretoka v Kamniku.

5.2. Viri podzemne vode v porečju
V porečju Kamniške Bistrice so najbogatejši viri podzemnih voda večinoma zajeti in tudi najboljše
raziskani, zato bo največ govora prav o njih. Najpomembnejši podzemni vodni vir v zgornjem
delu porečja Kamniške Bistrice se nahaja na levem bregu Kamniške Bistrice nad Stahovico, kjer
je drenažno zajetje Iverje. Vodni vir je bil raziskan v 70. letih, v 80. letih pa so bile raziskane
možnosti onesnaženja zajetja in povečanja njegove izdatnosti. Ocenjena srednja izdatnost vodnega
vira je 260 l/s, v zajetju pa se odvzema dobra polovica navedene količine. Vodni vir je zaradi lege
in načina obnavljanja zelo občutljiv za onesnaženje Kamniške Bistrice. Slednja je namreč glavni
vir obnavljanja zalog podzemne vode in pritekajoča rečna voda v zajetje se ob onesnaženosti
reke ne bi mogla očistiti, kar bi povzročilo onesnaženje vodnega vira. Zavarovan je bil leta 1986,
ko je bil sprejet odlok in določeni varstveni pasovi. Drugi vodni vir je vodnjak »Pod skalco«, ki se
nahaja pod Starim gradom vzhodno od Kamnika in je bil vključen v oskrbo od leta 1955. Njegova
srednja izdatnost znaša 120 l/s. Je zavarovan vodni vir, vzdrževan in obnovljen kot rezervni vodni
vir za vodovodni sistem Kamnik. Za oskrbo naselij v dolini Kamniške Bistrice nad Kamnikom in
doma v Kamniški Bistrici so zajeti vodni viri: Bele vode s srednjo izdatnostjo 4 l/s in Slevo s
srednjo izdatnostjo 6 l/s (Krvavški…, 2000). Vodni viri v zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice
so zadostni in še neizkoriščeni v porečjih pritokov Kamniške Bistrice: Korošice, Konjske (okoli
10 l/s), Kamniške Bele (približno 50 l/s), ki jih zaradi neposeljenega in gozdnatega zaledja ne
ogroža onesnaževanje okolja.
V srednjem delu porečja so najpomembnejši vir pitne vode podzemne vode na območju Krvavca,
ki v porečju Kamniške Bistrice oskrbujejo predvsem naselja v občini Cerklje. Zajetja so v dolini
Brezoviškega grabna z izdatnostjo 45 l/s in na Jagoščevem robu z izdatnostjo 3,5 l/s, v povirju
potoka Reka pa se nahajata tudi izvir Silak (3,5 l/s) in izvir v dolini Reke (3 l/s). Dodatno pa je
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podzemna voda na območju Krvavca zajeta z vrtinami, katerih izdatnost je 55 l/s
(Vodnogospodarska…, 2002). Podzemna voda iz drenažnih zajetij je ob večjih padavinah motna in
občasno oporečna, podzemna voda iz vrtin pa je dobre kakovosti. Z vodnogospodarskim dovoljenjem
je raba vodnega vira omejena na 95,33 l/s. (Krvavški…, 2000). Drug pomemben vodni vir v srednjem
delu porečja Kamniške Bistrice je podzemna voda v razpoklinskem vodonosniku na območju
Kolovca, ki se nahaja severovzhodno od Volčjega potoka, v povirnem delu potoka Rovščice. V 90.
letih so bile izdelane štiri črpalne vrtine oziroma vodnjaki, ki omogočajo zajem okoli 50 l/s pitne
vode, v zajetju Mrzli studenec pa še 5 l/s. Vodni vir je pomemben za oskrbo domžalskega
vodovodnega sistema, ki z njim nadomešča manj kakovostno podtalnico iz manjših zajetij na
Kamniškobistriški ravnini. Območje Kolovca je gozdnato in neposeljeno, na njegovem obrobju pa
se nahajajo še številna manjša zajetja za oskrbo naselij v občini Lukovica (Čeplje, Rafolče, Straža (1
l/s), Vrhovlje, Dolenje, Zagorica, Žiče idr.). Izdatnost posameznih izvirov večinoma ne presega 0,5
l/s, podzemna voda pa je dobre kakovosti (JKP Prodnik, 2000).
V srednjem delu porečja se nahaja še veliko drugih manj izdatnih virov podzemne vode, ki
večinoma niso raziskani. Znana je izdatnost zajetih izvirov in še to le tistih, ki imajo določenega
oskrbnika. Kraški vodni vir Brdo se nahaja severovzhodno od Ihana, v gričevju med Račo na
severu, Kamniško Bistrico na zahodu in Savo na jugu. Njegova izdatnost se zelo spreminja,
ocenjena srednja vrednost pa je okoli 2 l/s. Vodni vir je za onesnaženje občutljiv in zajem je bil
zaradi slabe kakovosti opuščen. Napajal je domžalski vodovodni sistem. Na širšem območju
Brda so še nekateri nazajeti izviri: Potokarjev studenec, Ukarjev studenec, izvir Vehovec, izvir
Zdravnik. Več kraških izvirov je tudi v porečju Rače, med izdatnejše se uvrščajo zajet izvir pod
Krulcem (3 l/s), izvir Krašče, Studenska jama in Konfin, veliko majhnih izvirov je ob njenem
toku (izvir pri Mohorju, izvir Kokošnje, izvir pod Škrlinarjem itd.), pomembnejši zajeti izviri pa
so: izvir Rače pri Češnjicah (1 l/s), izvir Rudnik (2 l/s), Javorščica, Trojica in Račni vrh.
Veliko izvirov je tudi v dolini Črnega grabna, na severnem obrobju razvodja med Radomljo in
Drtijščico. Izdatnejši izvir so: Kamrica (3 l/s), Blagovica, Taterman (5 l/s) in Zgornje Loke, Žirovše
na severni strani Limbarske gore (12 l/s), na njenem južnem pobočju pa je prav tako izdaten izvir
Mošenik (8 l/s), ki ni zajet. V hribovju severno od Črnega grabna se nahajajo številni manjši izviri,
ki so zajeti za oskrbo posameznih naselij, njihova izdatnost pa ne presega 0,5 l/s. Podobno je v
Moravški dolini, kjer so izdatnejši izviri, poleg že omenjenega izvira Mošenik, še izvir pri Judežu
(10 l/s), vodni vir zajetja Marklovec (15 l/s), vrtina Ples (10 l/s), Podoreh (2 l/s), sicer pa prevladujejo
izviri z izdatnostjo pod 0,5 l/s (JKP Prodnik, 2000; Vodnogospodarska…, 2002).
V porečju Nevljice je veliko zajetih izvirov, katerih izdatnost presega 1 l/s. Najbogatejši viri
podzemne vode so v porečju pritoka Snoviščice, kjer je srednja izdatnost vodnega vira za zajetji
Snovik 1 in Snovik 2 okoli 10 l/s, za zajetje Snoviščica 2 pa 17 l/s. Zajeti so izviri Šumščice (6 l/s),
Nevljice (5 l/s), Laniše 1 in 2 (10 l/s), zajetje Bela peč (1 l/s), Češnjice (1 l/s), Cirkušca (1 l/s) idr.,
ki zagotavlajo pitno vodo lokalnim vodovodnim sistemom, njihovi oskrbniki pa so bile večinoma
krajevne skupnosti (Vodnogospodarska…, 2002).
V spodnjem delu porečja je za oskrbo največjega vodovodnega sistema v porečju, to je sistema
Domžale, zajeta podtalnica v vodonosniku z medzrnsko poroznostjo na Kamniškobistriški ravnini
in podzemna voda iz razpoklinskega (dolomitnega) vodonosnika pod prodnim vodosnikom. Izdatnost
vodnakov in vrtin v črpališču Domžale pri Grobljah in vodnjakov v novem črpališču Lek–Črnjava je
med 300 in 330 l/s, izdatnost manjših črpališč: Homec, Nožice in Radomlje–Volčji Potok pa bila je
15 l/s (Vodnogospodarska…, 2002). Navedena črpališča so bila zaradi slabe kakovosti vode opuščena
in jih je nadomestilo črpališče Kolovec. Črpanje podtalnice na prodnem vršaju Kamniške Bistrice
poteka v severnem delu, kjer se nahaja črpališče Črnjava–Lek, v globini 30 m, v srednjem delu, kjer
je črpališče Domžale, pa v globini od 40 do 50 m. Izjema je globoka vrtina v črpališču Domžale (DG1), ki sega v dolomitni vodonosnik do globine 147 m. Razpoklinski vodonosnik v dolomitu, ki se
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nahaja na območju Mengša in Trzina pod vodonosnikom z medzrnsko poroznostjo, je debel nad
100 m in naj bi bil povezan z dolomitnim vodonosnikom na območju Kolovca na levem bregu
Kamniške Bistrice. Količina vode oziroma dinamična zaloga vodnega vira ni znana, za njegovo
obnavljanje pa so najpomembnejši dotoki iz hribovja zahodno od Mengša in Loke.
Slika 17: Hidroizohipse in smeri pretakanja podtalnice na Kamniškobistriški ravnini

Vir: Arhiv ARSO.

5.3. Kakovostno stanje površinskih voda v porečju
Kakovost oziroma onesnaženost Kamniške Bistrice in njenih pritokov je, tako kot pri vseh vodnih
telesih, odraz samočistilnih sposobnosti in obremenjevanja v porečju. Na samočistilne sposobnosti
pomembno vplivajo: količina vode oziroma pretok, strmec vodnega toka, oblika rečnega korita,
zarast ob in v strugi, sedimenti v strugi, temperaturne razmere itd. Za Kamniško Bistrico je
značilno precejšnje nihanje vodnih količin oziroma hudourniški značaj vodnega odtoka. V
zgornjem toku ima reka snežno-dežni pretočni režim, s srednjimi mesečnimi pretoki pod letnim
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povprečjem od decembra do marca ter v avgustu in septembru. Po izlivu Rače se pretočni režim
Kamniške Bistrice spremeni v dežno-snežnega, z izrazitejšim poletnim pretočnim nižkom v
primerjavi z zimskim in izrazitejšim jesenskim viškom v primerjavi s pozno spomladanskim
(Kolbezen idr., 1998; Hrvatin, 1998). Na večjo občutljivost reke vplivajo tudi odvzemi vode in
naravno zmanjševanje pretoka zaradi pronicanja v podtalnico. Poleg tega del vode iz Kamniške
Bistrice odvajajo še mlinščice in srednji letni pretok reke se na odseku med Kamnikom in Domžalami
zmanjša za skoraj 2 m3. Povprečni strmec vodnega toka za Kamniško Bistrico znaša 9,6 ‰, kar je
ugodno, vendar so vzdolž toka precejšnje razlike (od 25 ‰ do 3 ‰). Poleg tega je struga reke
močno preoblikovana in prečne zgradbe, kot so jezovi in pragovi, lokalno še zmanjšujejo strmec
vodnega toka. Več kot polovica dolžine toka Kamniške Bistrice je preoblikovana. Po navedbah
virov je spremenjenega 24 km toka od skupno 32 km (Načrt…, 1998). V precejšnji meri je bil prekinjen
tudi stik vode z zarastjo, saj strme brežine utrjene s kamenjem in betonom spremljajo tok skozi
naselja in na odsekih, kjer je reka spodjedala brežine. Obremenjevanje reke z onesnaženimi dotoki,
kot so izpusti nezajete odpadne vode, izcedne vode iz zemljišč ob reki in njenih pritokih, kjer so
prisotne najrazličnejše dejavnosti, meteorne vode, ki izpirajo pozidane površine, izpusti delno
prečiščene vode iz Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik in iz čistilne naprave Farme Ihan,
presega samočistilne sposobnosti vodnega toka. Samočistilne sposobnosti namreč ne zmorejo
zmanjšati onesnaženja in ta se vzdolž toka le še stopnjuje. Za Kamniško Bistrico je tako značilen
progresivni degradacijski režim (Radinja, 1979). Onesnaženost se stopnjuje od čiste reke na prvih
kilometrih površinskega toka do kritično onesnažene na odseku pred izlivom v Savo. Spremljanje
kakovosti Kamniške Bistrice, ki ga izvaja ARSO v okviru monitoringa kakovosti površinskih voda,
se večinoma izvaja na dveh vzorčnih mestih: na izviru in v Beričevem, na približno 30 kilometrih
njenega toka. Občasno je bila kakovost spremljana tudi v Stranjah, v Kamniku in v Domžalah.
Preglednica 7: Skupna ocena kakovosti Kamniške Bistrice v obdobju od leta 1986 do leta 2003
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1

1

1

1

1–2

1–2 (1)–2 1–2 1–(2) 1–2

1–2

1–2 1–(2)

2

2

2

2

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

1–(2)

1

1–(2) 1–(2)

/

/

/

2

/

/

/

3

2–3 2–(3) 2–(3)

2

2

/

2

/

/

/

/

/

/

/

2–3

/

/

/

4

3–4 3–(4) 2–3

2–3

2–3

/

3

/

/

/

/

/

/

/

2–(3)

/

/

/

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3–4

4

3–4 3-(4) (3)–4 (3)–4

5

4

4

4

Mesta monitoringa kakovosti površinskih voda v porečju Kamniške Bistrice:
1
2
3
4
5

izvir Kamniške Bistrice
Kamniška Bistrica v naselju Stranje
Kamniška Bistrica v naselju Kamnik
Kamniška Bistrica v naselju Domžale
Kamniška Bistrica v naselju Beričevo

Vir: Monitoring…, 1995-2005, arhiv ARSO.
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Slika 18: Kakovost Kamniške Bistrice v obdobju 1986–2003
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V preglednici je prikazano spreminjanje kakovosti Kamniške Bistrice z navedbo razredov, to
je skupno oceno kakovosti, kot je bilo v veljavi do leta 20021. Pred letom 1980 razpolagamo s
podatki o kakovosti Kamniške Bistrice v letu 1977, ko je bila na izviru uvrščena v 1. kakovostni
razred, v Stranjah v 2. razred, v Kamniku v 3. razred, v Domžalah in v Beričevem pa v 4. kakovostni
razred (Arhiv ARSO, 2005). Po navedenih podatkih je bila v letu 1977 Kamniška Bistrica v večjem
delu svojega toka prekomerno do kritično onesnaženi vodni tok. Podatki za drugo polovico 80.
let kažejo izboljšanje kakovosti reke v njenem srednjem toku, to je na vzorčnih mestih Kamnik
in Domžale, na kar je vplivala izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju obeh mest in v
naseljih med njima. Na izviru je bila Kamniška Bistrica do leta 1989 čista in uvrščena v 1. razred,
uvrstitev v 1.–2. in celo (1.)–2. razred med leti 1989–97 kaže na manjšo onesnaženost, po letu
1997 pa spet prevladuje uvrstitev v 1. kakovostni razred. Pred letom 1990, ko so vzorčenja redno
potekala tudi v Stranjah in Kamniku, je bila reka razmeroma čista do Stranj, v Kamniku pa je
bila že onesnažena. Podobno stanje kažejo podatki za leto 2000, ko je bila v Stranjah uvrščena v
2. razred, v Kamniku pa v 2.–3. razred. Kakovost Kamniške Bistrice na vzorčnem mestu v Domžalah
se je izboljšala z letom 1988, ko je bila tri leta uvrščena v 2.–3. razred, v letu 1992 v 3. razred, v
letu 2000 pa v 2.–(3.) razred. V Beričevem je Kamniška Bistrica v vsem obdobju prekomerno
obremenjena in uvrščena v 4. kakovostni razred, po letu 1998 občasno v 3.–4. razred (Raziskave…,
1986-2002).
V 90. letih so kakovost Kamniške Bistrice ugotavljali tudi udeleženci Mednarodnih ekoloških
taborov Bistrica, katerih rezultati nam lahko, vsaj orientacijsko, pojasnijo onesnaženost reke v
srednjem toku. Kamniška Bistrica se je na odvzemnem mestu Duplica v letih 1991, 1993, 1994,
1996 in 1998 uvrstila v 1.-2. razred, v letih 1992 in 1995 pa v 2. razred. V Domžalah pa je bila v
letih 1992 in 1993 uvrščena v 3. razred, v letih 1991, 1994 in 1998 pa v 2.–3. razred (Mednarodni…,
1991–1998).
Natančnejši pregled rezultatov monitoringa kakovosti Kamniške Bistrice v Beričevem koncem
80. in v 90. letih kaže kritično onesnaženost po osnovnih fizikalno-kemijskih pokazateljih, saj je
bila reka vse do leta 1998 večinoma uvrščena v 4. kakovostni razred, po saprobioloških analizah
v 3. razred, po skupnem številu bakterij v 4. in 3.–4. razred, prav tako glede na prisotnost bakterij
fekalnega izvora in teste strupenosti. Z letom 2000 se je stanje nekoliko izboljšalo in Kamniška
Bistrica je bila v letu 2000 po osnovnih fizikalno-kemijskih pokazateljih le enkrat uvrščena v 4.
razred, trikrat v 3.–4. in enkrat v (2.)–3. razred; v letu 2001 je bila v 3.–4. oz. 3.–(4.) razred uvrščena
trikrat, sicer pa v 3., (2.)–3. in 2.–3. V letu 2002 je bilo stanje slabše in je bila enkrat uvrščena v 4.
razred, trikrat v (3.)–4., po enkrat v 3.–4. in 3.–(4.). Podobno je bilo v letu 2003, ko je bila dvakrat
uvrščena v 4. razred in po enkrat v 3.–4. in (3)–4. razred. Po saprobioloških pokazateljih je bila
po letu 2000 vedno uvrščena v 2. oz. 2.–3. razred, glede na skupno število bakterij večinoma v 4.
oz. 3. razred in vedno je bila ugotovljena prisotnost bakterij fekalnega izvora. V letih 2002 in
2003 je bila po saprobioloških analizah uvrščena v 2.–3. razred, po skupnem številu bakterij v 4.
razred in vedno so bile prisotne bakterije fekalnega izvora. V letu 2003 je bilo v julijskem in
novembrskem vzorčenju izstopajoče tudi onesnaženje z AOX in v julijskem vzorčenju s pesticidi
(Raziskave…, 1986-2003). V letu 2003 je bilo skladno z uredbo2 prvič ocenjeno tudi kemijsko
stanje Kamniške Bistrice na vzorčnem mestu Beričevo, ki je bilo slabo (Monitoring…, 2005) in
prav tako slabo kemijsko stanje je bilo določeno v letu 2004 (Monitoring…, 2006).

1
2

(Ur. l. SFRJ, št. 6/78; Ur. l. SFRJ, št. 8/78; Ur. l. RS, št. 46/97, 52/97, 54/98, 7/2000).
Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 818/2002).
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Preglednica 8: Nekateri pokazatelji onesnaženosti Kamniške Bistrice na zajemnem mestu Beričevo
v obdobju 1990–2003
BPK5
(mg/l)

KPK
(mg/l)

NH4
(mg/l)

NO2
(mg/l)

NO3
(mg/l)

Orto-PO4 Fenoline snovi Mineralna olja Detergenti
(mg/l)
(µg/l)
(mg/l)
(mg/l)

max

sred

max

sred

max

sred

max

sred

max

sred

max

sred

max

sred

max

sred

max sred

1990

43,8

25,9 104,2

55,2

8,33

3,41

1,25 0,82

11,2

6,4

0,95

0,72

0,06 0,031

0,78

0,44

0,20 0,11

1991

47,0

27,5

66,7

43,2

4,80

2,12 1,29

0,33

7,2

5,5

1,00

0,52

0,05 0,021

0,28

0,18

0,13 0,06

1992

30,0

14,8

43,6

30,2

4,25

2,50

0,16

0,08

/

/

0,93

0,42

0,03 0,022

0,59

0,24

0,15 0,08

192 73,6

17,0 7,70

0,69

0,41

15,1

5,6

2,20 1,26

0,42 0,25

1993

114 42,0

5,50 2,78 0,09 0,040

1994

80,0

41,6

101

67,7

11,7

5,15

0,20

0,12

/

/ 5,85

2,03

0,04 0,025 2,50

0,46

0,26 0,14

1995

35,8

14,6

62,7

33,6

7,88

4,20

/

/

/

/

2,34

1,06

0,04 0,022

0,15

0,07

0,16 0,10

1996

40,7

19,2

65,1

34,7

10,4

5,20

0,23

0,11

/

/

3,33

1,38

0,03 0,019

0,13

0,07

0,23 0,11

1997

88,5

22,5

185

45,9

11,8

5,70

0,23

0,13

12,7

8,9

1,60

0,86

0,04 0,019

0,95

0,37 1,55 0,32

1998

18,8

7,7

39,0

18,0

4,66

2,56

0,40

0,12

10,4

8,9

1,97

1,08

0,02 0,011

0,06

0,05

0,11 0,04

1999

30,8

12,4

46,0

25,0

8,73

3,92

0,14

0,10

13,1

9,1

2,64

1,38

0,02 0,016

0,13

0,09

/ /

2000

11,3

6,5

19,0

14,3

6,51

3,11

0,65

0,14

18,1

11,3

1,36

0,81

0,01 0,008

0,14

0,06

/ /

2001

14,1

7,4

23,0

14,0

9,22

2,76

0,33

0,11

12,8

7,5

3,15

1,17

0,03 0,014

0,25

0,08

/ /

2002

20,9

11,8

58,0

26,0

9,35

4,56

0,48

0,23

10,9

9,4

1,70

0,96

0,03 0,013

0,04

0,02

0,16 0,06

2003

17,6

10,1

35,0

26,0

7,78

4,05

0,74

0,30 3 4,6

16,
6,11

4,05

2,49

0,04 0,017

0,03

0,02

0,10 0,06

Op.: / ni podatka; poudarjeno izpisane največje ugotovljene vsebnosti
Vir: Monitoring…, 1995-2005.

Konec 80. let so bila med onesnažili v Kamniški Bistrici močno prisotna mineralna olja,
fenolne snovi, poliklorirani bifenili (PCB), organska lahkohlapna onesnažila, policiklični aromatski
ogljikovodiki (PAO), halogenirani organski ogljikovodiki (AOX, EOX) in kovine v sedimentu.
Vsebnosti navedenih onesnažil so bile med največjimi izmerjenimi v okviru monitoringa kakovosti
površinskih voda. Po letu 1990 je bila Kamniška Bistrica v Beričevem močno obremenjena z
organskimi onesnažili, največja vrednost BPK5 je znašala 114 mg O2/l (1993), največji izmerjeni
vrednosti KPK sta bili 192 mg O2/l (leto 1993) in 185 mg O2/l (leto 1997)3, največja izmerjena
količina amonijevih spojin je 17 mg /l (leto 1993), 11 mg/l pa je bilo preseženo tudi leta 1994 in
1997. Vsebnosti NO2 so se zmanjšale v primerjavi z leti pred 1990. Vsebnosti nitratov so vsa leta
razmeroma visoke, izstopajoče pa je leto 2003, ko je bila največja vsebnost 34,6 mg/l, srednja pa
16,1 mg/l4. Za površinske vode so vsebnosti nad 10 mg/l že zelo visoke in kažejo na močno
obremenjenost.
Vsebnosti ortofosfatov so se po letu 1990 zvišale, v letih 1993 in 1994 so najvišje vsebnosti
presegle 5 mg/l5. Po letu 1993 so se zmanjšale vsebnosti fenolnih snovi, katerih najvišje vsebnosti
so bile izmerjene v letu 1987, v juniju 491,6 µg/l in v septembru 384,2 µg/l. 10 µg/l je mejna
vrednost veljavna z Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda.

3
4

5

Mejna vsebnost za BPK5 med 2. in 3. kakovostnim razredom je bila 7 mg/l, za KPK (iz KMnO4) 20 mg/l (Ur. l. SFRJ, št. 6/78).
Največja dovoljena vsebnost nitratov v pitni vodi je bila 50 mg/l, priporočena pa 25 mg/l, kar je veljavna mejna vrednost po
Uredbi o kemijskem stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 818/2002) in Uredbi o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 11/
2002).
0,46 mg PO4/l je bila dopustna vsebnost (Okolje…, 1998).
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Vsebnosti mineralnih olj so višje kot pred letom 1990, najvišje vsebnosti (nad 2 mg/l) so bile
izmerjene v letih 1993 in 1994, po letu 1995 pa so se opazno zmanjšale. Z 0,95 mg/l je bilo izstopajoče
le leto 19976. Največje vsebnosti detergentov so bile izmerjene v letu 1997 (1,55 mg/l) in v letu 1993
(0,42 mg/l). Iz preglednice je razvidno, da so bile za večino onesnažil najvišje vsebnosti izmerjene
v letih 1993 in 1994, po letu 1995 pa so se vsebnosti spreminjale in tendenca pri večini onesnažil ni
izražena. O zmanjševanju lahko govorimo glede organskih in dušikovih spojin ter fenolnih snovi.
V vodi in v sedimentu zajemnega mesta Beričevo so bile konec 80. let izmerjene visoke vsebnosti
težkih kovin, ki pa so se po letu 1990 zmanjšale. V sedimentu so bile najpogosteje prisotne povišane
vsebnosti niklja, svinca, kroma, bakra in cinka. Tudi po letu 1995 so v vodi, suspendiranih delcih in
sedimentu prisotne kovine. Vsebnosti kadmija in živega srebra v sedimentu sta v zadnjih petih
letih v porastu. Leta 2002 so poleg cinka, bakra, kroma, niklja in živega srebra ugotovili še prisotnost
halogeniranihn organskih ogljikovodikov. Vsebnost je znašala 37 µg Cl/l, kar kaže na zmerno
obremenjenost reke s halogeniranimi organskimi spojinami7 (Raziskave…, 1986–2002).
V letu 2000 je Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik ugotavljala kakovost Kamniške
Bistrice od izvira do Beričevega in vpliv treh večjih onesnaževalcev: podjetja Karton Količevo,
CČN Domžale-Kamnik in Farme Ihan. Na 12 vzorčnih mestih vzdolž toka reke in 2 vzorčnih
mestih na izpustih čiščene odpadne vode so bile v juniju (stanje Kamniške Bistrice je bilo nizko)
izvedene terenske preiskave in laboratorijske analize (fizikalno-kemijske, testiranje strupenosti
in genotoksičnosti).
6

7

Mejna vrednost med 2. in 3. kakovostnim razredom je bila 0,01 mg/l, z Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda pa je
določena mejna vrednost 0,05 mg/l.
Vrednosti AOX pod 20 mg/l Cl predstavljajo nizko obremenitev, 20–60 mg/l Cl zmerno, 60–300 mg/l Cl močno in nad 300
mg/l Cl kritično obremenitev voda z organskimi halogenimi spojinami (Monitoring…, 1997).

Preglednica 9: Rezultati fizikalno-kemijskih analiz vzorcev Kamniške Bistrice in dotokov čiščene
odpadne vode v letu 2000
Vzorčno mesto

izvir

Temperatura PH Raztopljeni Kjeldalov
NH4
NO3
(oC)
(oNT)
kisik
dušik
(mg/l) (mg N/l) (mg N/l) (mg N/l)

Skupni
KPK
BPK5
fosfor
(mg P/l) (mg O2/l) (mg O2/l)

6,6

8,0

11,8

1,4

0,02

< 0,2

< 0,05

5,1

<3

Šmarca

14,0

7,8

10,6

2,0

0,05

0,5

< 0,05

6,9

<3

meja občine

14,9

7,9

10,5

2,5

0,05

0,3

< 0,05

6,6

<3

nad Karton Količevo

18,0

7,9

10,9

1,7

0,05

0,3

0,06

7,2

<3

pod Karton Količevo

23,9

7,8

7,9

1,7

0,03

< 0,2

0,22

32,6

6

nad CČN

16,6

7,6

7,8

1,3

0,06

0,8

< 0,05

5,7

<3

pod CČN

18,6

7,3

6,8

10,6

3,33

5,5

2,55

83,4

13

20 m pod Farmo

19,1

7,7

5,5

46,4

38,10

4,3

7,06

160,5

34

50 m pod Farmo

18,2

7,6

5,8

31,6

25,80

4,7

3,60

103,5

18

100 m pod Farmo

18,2

7,6

6,6

21,7

17,50

4,2

2,73

74,4

12

Bišče

17,4

7,5

8,4

11,5

8,40

3,0

0,92

30,4

6

Beričevo

19,7

7,7

9,0

7,4

5,50

2,7

0,62

22,9

<3

iztok CČN

20,4

7,2

5,4

15,3

7,10

9,4

4,12

103,0

16,5

iztok Farma

25,3

8,2

3,7

1076,0 1001,00

/

46,60

1980,0

500

Vir: Kakovost…, 2000.
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Na temperaturne spremembe Kamniške Bistrice opazno vplivajo izpusti toplejše vode iz
Kartona Količevo, CČN in Farme Ihan. Kamniška Bistrica se je od izvira do Beričevega segrela za
13,1 oC. Reakcija se opazno spremeni z iztokom odpadne vode iz Farme Ihan, ki ima pH vrednost
8,2, količina raztopljenega kisika se za 3 mg/l zmanjša že pod Kartonom Količevo, pod CČN
nadalje za 1 mg/l in po iztoku iz Farme še za 0,5 mg/l. Z oddaljevanjem od virov onesnaženja se
stanje izboljšuje. Kjeldahlov dušik (vsota organskega in amonijevega dušika) in amonijev dušik
sta v izjemno velikih koncentracijah prisotna v iztoku čiščene odpadne vode iz Farme Ihan, v
mnogo manjših koncentracijah v iztoku iz CČN, vpliv pa se odraža v onesnaženosti Kamniške
Bistrice vse do izliva. Prav tako so vse do izliva povišane vsebnosti nitratnega dušika. Vsebnosti
skupnega fosforja, katerega glavni vir je iztok čiščene odpadne vode iz Farme Ihan in v mnogo
manjši meri iztok iz CČN, se z oddaljenostjo od virov onesnaženja hitro zmanjšujejo in so v
Biščah že manjše od 1 mg/l. Organsko onesnaženje, ki ga kažeta KPK in BPK5, se prvič opazno
poveča z iztokom čiščene odpadne vode iz Kartona Količevo, nato z iztokom iz CČN, še izraziteje
pa z iztokom iz Farme. Na vzorčnem mestu 100 m po iztoku iz Farme so bile izmerjene količine
primerljive s tistimi nad iztokom, obremenjenost reke pa je opazna po BPK5 do Bišč in po KPK do
Beričevega. Testi genotoksičnosti in strupenosti so pokazali, da ima odpadna voda iz Farme Ihan
izrazito negativni vpliv na vse testne organizme, da vsebuje genotoksične snovi, in da močno
zavira rast alg. Vpliv se odraža tudi na vzorcih Kamniške Bistrice pod iztokom, zlasti na mestih,
ki sta od iztoka oddaljeni 20 in 50 m. Rezultati testa rasti alg na Kamniški Bistrici pa kažejo, da se
s tokom pogoji za rast alg izboljšajo in izrazitejša je evtrofikacija vode (Kakovost…, 2000).
Da je onesnaženost Kamniške Bistrice v veliki meri odvisna od rečnega pretoka, nam kažejo
rezultati analize odvisnosti med pretokom in vsebnostjo kisika v vodi, med pretokom in
vrednostima BPK5 ter KPK, med pretokom in vsebnostmi različnih onesnažil (Vovk, 2002).
Ugotovljena je bila statistično pomembna odvisnost vsebnosti kisika v vodi v Beričevem od pretoka
v Domžalah in prav tako statistično pomembna odvisnost vrednosti BPK5 in KPK v Beričevem od
pretoka v Domžalah. Kot statistično pomembne so se pokazale odvisnosti amonija, fosfatov,
mineralnih olj in detergentov v Beričevem od pretoka v Domžalah, odvisnost pa ni bila statistično
pomembna pri nitratih, nitritih in fenolnih snoveh v vodi (Vovk, 2002).
V obdobju od leta 1999 do 2005 smo opravili večje število vzorčenj Kamniške Bistrice in
njenih pritokov, ob tem so bile izmerjene temperature vode in vsebnosti kisika v vodi, v laboratoriju
pa določene trdote vode, reakcija, vsebnosti nitratov in kemijska potreba po kisiku.
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Preglednica 10: Rezultati vzorčenj Kamniške Bistrice in nekaterih pritokov v zgornjem delu porečja
v obdobju od leta 1999 do 2005
Oznaka Datum
vzorčnega
mesta

Vodni tok

Naselje

1

Kamniška
Bistrica

izvir
– dom v K. Bistrici

5,5/4,7

8,17

11,0

pod 1

6,7/5,6

8,13

8,3

3,0

26. 05. 99

Celokupna
/karbonatna
trdota (oNT)

Reakcija
(pH)

Vsebnost
Nitrati
kisika
(mg/l NO3)
(mg/l)

2

15. 09. 99

»

Stahovica

3

15. 09. 99

Korošica

izliv

10,8/9,5

8,19

7,0

4,0

4

15. 09. 99

Bistričica

izliv

11,1/10,4

8,27

6,6

5,0

5

15. 09. 99

Črna

izliv

9,4/8,7

8,31

7,6

7,0

6

15. 09. 99

Kamniška
Bistrica

pod izlivom Črne

7,9/6,7

8,26

8,1

6,0

7

15. 09. 99

Nevljica

izliv

13,4/11,5

7,84

7,0

5,0

12,5/10,9

7,62

10,1

15,0

9,4/8,9

7,31

8,8

4,0

21. 06 00
8

15. 9. 99

Kamniška
Bistrica

Kamnik– pod
izlivom Nevljice

9

21. 06. 00

»

Šmarca

10

15. 09. 99

»

Radomlje

9,3/6,7

8,24

8,24

7,0

06. 06. 00

»

»

7,4/6,2

8,26

11,7

4,0

14. 09. 00

»

»

8,0

12. 11. 00

»

»

pod 1

11

25. 5. 99

»

Domžale

8,0/6,72

8,15

10,1

1,0

12

17. 9. 99

»

pod izlivom Rače

10,5/9,5

7,82

9,0

4,0

06. 06. 00

»

»

8,9/8,1

8,18

12,9

3,0

14. 9. 00

»

»

1,0

12. 11. 00

»

»

pod 1

13

14. 09. 00

»

Študa

pod 1

14

17. 09. 99

»

Bišče

14. 09. 00

»

»

25,0

12. 11. 00

»

»

6,0

12. 09. 05

»

»

28,0

21. 06. 00

»

Beričevo

14. 09. 00

»

»

9,0

12. 11. 00

»

»

8,0

15

11,1

13,7/12,3

13,0/12,0

7,10

7,37

5,5

5,6

18,0

40,0
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Preglednica 11: Rezultati vzorčenj v porečju Rače v obdobju od leta 1999 do 2005
Oznaka Datum
vzorčnega
mesta

Vodni tok

Naselje

Celokupna
/karbonatna
trdota (oNT)

Reakcija
(pH)

1

12. 09. 05

Radomlja

Trnjava

9,8/8,7

7,92

7,56

3,0

2

13. 09. 05

Radomlja

Krtina

10,0/8,9

7,76

7,70

4,0

3

14. 09. 00

Radomlja

izliv

12,6/10,4

7,48

4

13. 09. 05

Rača

Zalog
pod Sv. Trojico

12,9/11,8

8,07

5

14. 09. 00

Rača

pred
izlivom Radomlje

12. 11. 00

»

»

22. 05. 99

Rača

pred izlivom mlinščice12,5/11,5

8,03

14. 09. 00

»

»

7,14

12. 11. 00

»

»

17. 09. 99

»

Podrečje

06. 06. 00

»

»

5,0

13. 09. 05

»

»

3,0

6

7

Vsebnost
Nitrati
kisika
(mg/l NO3)
(mg/l)

pod1
7,33

7,0
pod 1
1,0

13,6/11,8

7,96

2,0
2,0
pod 1

10,8/9,2

7,58

8,2

5,0

Preglednica 12: Rezultati vzorčenj v porečju Pšate v obdobju od leta 1999 do 2005
Oznaka Datum
vzorčnega
mesta

Vodni tok

Naselje

Celokupna
/karbonatna
trdota (oNT)

Reakcija
(pH)

Vsebnost
Nitrati
kisika
(mg/l NO3)
(mg/l)

1

25. 05. 99

Brnik

Komenda

11/10,08

8,15

7,24

3,5

2

25. 05. 99

Pšata

Komenda

12,2/12,04

8,01

12,0*

7,0

3

25. 05. 99

Tunjščica

Gora pri Komendi

11,0/9,8

7,97

9,29

4,0

4

23. 05. 99

Pšata

Suhadole

11,5/7,8

8,08

14,9

5,0

5

25. 05. 99

Pšata - kanal Topole

11,1/10,1

8,2

6,98

10,0

6

25. 05. 99

Pšata - kanal Mengeš

10,0/8,12

8,92

4,99

2,0

12. 11. 00

»

»

7

22. 05. 99

Pšata

Mengeš

10,5/9,8

8,10

9,06

5,0

8

22. 05. 99

Pšata

Trzin

10,2/9,8

8,13

9,70

5,0

9

23. 05. 99

Dobravščica

Dobrava

3,2/3,08

7,72

13,5

1,5

10

22. 05. 99

Motnica

Trzin – OIC

11,4/9,8

8,3

8,6

5,0

11

22. 05. 99

Blatnica

Trzin – OIC

17,0/15,4

7,9

9,1

3,0

12

22. 05. 99

Dobravščica

po izlivu Blatnice

6,7/6,2

7,8

8,4

13

22. 05. 99

Pšata - kanal Emona farma

11,8/10,1

8,24

9,0

2,0

14

08. 11. 99

Pšata

Dragomelj

11,9/10,6

8,19

11,2

5,0

06. 06. 00

»

»

11,8/10,4

8,17

9,7

8,0

14. 09. 00

»

»

2,0

12. 11. 00

»

»

2,0

13. 09. 05

»

»

17,0

5,0
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nadaljevanje
Oznaka Datum
vzorčnega
mesta

Vodni tok

Naselje

Celokupna
/karbonatna
trdota (oNT)

Reakcija
(pH)

12,8/9,1

7,96

Vsebnost
Nitrati
kisika
(mg/l NO3)
(mg/l)

15

22. 05. 99

Pšata

Pšata

14. 09. 00

»

»

16

26. 05. 99

Gobovšek

pod ribogojnico

18,5/16,2

7,53

17

26. 05. 99

Pšata

Bišče

12,0/10,4

8,46

18

21. 06. 00

Pšata mlinščica

Beričevo

13,0/11,0

7,79

14. 09. 00

»

»

25,0

12. 11. 00

»

»

5,0

10,8

5,0
5,0

7,1

10,0
10,0

5,7

35,0

Najvišjo trdoto vode smo ugotovili za izvir podtalnice Gobovšek, v južnem delu
Kamniškobistriške ravnine, kjer je skupna trdota znašala 18,5 oNT , karbonatna trdota pa 16,2
o
NT. Podobno trdoto smo izmerili za pritok Pšate Blatnico, ki izvira v rašiškem gričevju nad
Trzinom. Skupna trdota je bila 17,0 oNT, karbonatna pa 15,4 oNT. Kamniška Bistrica ima vse do
Kamnika zelo nizko trdoto. Pri vseh vzorcih je bila skupna trdota pod 7 oNT, karbonatna pa
malenkostno nižja od skupne. Pritoki Kamniške Bistrice v njenem zgornjem toku imajo višje
trdote. Za Korošico je skupna trdota znašala 10,8 oNT, karbonatna 9,5 oNT, za Bistričico 11,1 oNT
in 10,4 oNT ter za Črno 9,4 oNT in 8,7 oNT. Precej višjo trdoto od Kamniške Bistrice smo ugotovili
tudi za pritok Nevljico, kjer je bila v dveh meritvah skupna trdota 13,4 oNT in 12,5 oNT, karbonatna
pa 11,5 oNT in 10,9 oNT. Po izlivu Nevljice je bila skupna trdota Kamniške Bistrice 9,8 oNT in
karbonatna 8,9 oNT, podobne vrednosti ali nekoliko nižje smo izmerili tudi na vzorčnih mestih
vzdolž toka do Domžal. Višja, v primerjavi s trdoto Kamniške Bistrice, je bila tudi trdota pritoka
Rače (z Radomljo), zlasti pred izlivom mlinščice, kjer je bila skupna trdota 12,5 oN, karbonatna
pa 11,5 oNT. Vpliv trdote Rače se odraža v nekoliko višji trdoti Kamniške Bistrice pod izlivom, še
bolj opazen pa je vpliv Pšate. Na tem vodotoku in njenih pritokih je bilo izvedenih kar nekaj
vzorčenj vzdolž toka in v večini primerov smo ugotovili skupno trdoto, ki je presegala 11 oNT (v
zgornjem toku) in 10 oNT (v spodnjem) ter karbonatno med 9 in 8 oNT. Skupna in karbonatna
trdota Kamniške Bistrice v Biščah in v Beričevem sta bili opazno večji od vrednosti izmerjenih
nad Študo. Skupna trdota je presegala 13 oNT, karbonatna pa 12 oNT, kar je, po našem mnenju,
vpliv iztekanja podtalnice v Kamniško Bistrico v njenem spodnjem toku. Tudi trdoti Pšate pred
izlivom v Kamniško Bistrico in Pšate, ki teče kot mlinščica skozi Beričevo sta bili veliki.
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Slika 19: Skupna trdota vode površinskih vodnih tokov v porečju Kamniške Bistrice v obdobju 1999–
2005

Reakcijo vode površinskih vodotokov v porečju Kamniške Bistrice označujejo pH vrednosti
med 7,5 in 8,3. Vrednosti pH pod 8 smo ugotovili za več manjših pritokov Pšate (Tunjščica,
Knežji potok, Dobravščica, Blatnica, Gobovšek), za Pšato v delu toka pod naseljem Pšata ter
Nevljico. Vrednosti pH za Kamniško Bistrico in njene manjše pritoke v zgornjem delu porečja ter
za Račo so višje od 8.
Vsebnost v vodi raztopljenega kisika in nasičenost sta pokazala dobro stanje Kamniške Bistrice
v zgornjem in srednjem toku (nad Študo), njenih manjših pritokov in Rače. Slabše je bilo stanje
Pšate, zlasti na območju med Topolami in Mengšem, stanje vode v kanalu Pšata in v strugi pod
Mengšem. Podobno slabše je bilo tudi stanje Kamniške Bistrice v Biščah in v Beričevem.
Vsebnosti nitratov, ki so bile določene v vodnih tokovih porečja Kamniške Bistrice, so bile
zelo različne, rezultati več meritev na istih vzorčnih mestih so pokazali precejšnje spreminjanje
vsebnosti, večinoma pa so bile precej visoke in so pogosto presegale 5 mg/l NO3. Pod 1 mg/l NO3
je bilo določeno le na izviru Kamniške Bistrice in v nekaterih vzorčenjih Kamniške Bistrice v
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Radomljah in na Študi. Med 2 in 5 mg/l NO3 so bile najpogosteje določene vsebnosti na pritokih
Kamniške Bistrice (Korošica, Bistričica, Nevljica, Rača, Radomlja), Pšate (Tunjščica, Brnik, Blatnica,
Motnica), na Pšati od Suhadol do Pšate in na Kamniški Bistrici od Kamnika do Štude. Vsebnosti
med 6 in 10 mg/l so bile ugotovljene v vzorcih Pšate v Komendi, na razbremenilnem kanalu pri
Mengšu, pri enem vzorčenju Pšate v Dragomlju in Pšate na izlivu v Kamniško Bistrico, Gobovška
pod ribogojnico, Črne na izlivu v Kamniško Bistrico, Rače v Zalogu pod Sv. Trojico in Kamniške
Bistrice v Radomljah, Biščah in Beričevem. Vsebnosti nad 10 mg/l so bile določene pri enem
vzorčenju Nevljice na izlivu v Kamniško Bistrico, Pšate v Dragomlju ter za Kamniško Bistrico v
Biščah in Beričevem. Najvišje vsebnosti smo določili ob vzorčenju 21. 6. 2000 na Kamniški Bistrici
v Beričevem (40 mg/l) in na mlinščici Pšati (35 mg/l).

Slika 20: Vsebnosti nitratov na izbranih vzorčnih mestih vodnih tokov v porečju Kamniške Bistrice v
obdobju 1999–2005
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V dveh vzorčenjih v letu 1999 (15. 9. in 8. 11.), v štirih vzorčenjih v letu 2000 (6. 6., 21. 6., 14.
9. in 18. 11) ter v septembru 2005 (12. 9. in 13. 9.) so bili vzeti vzorci vode za analizo KPK (s
KMnO4).
Preglednica 13: Vrednosti kemijske potrebe po kisiku (KPK) na izbranih vzorčnih mestih v porečju
Kamniške Bistrice v obdobju od leta 1999 do 2005
Datum

Vodni tok

Naselje

KPK
(mg O2/l)

08. 11. 99

Kamniška Bistrica

Kamnik

1,20

21. 06. 00

»

»

2,44

21. 06. 00

»

Šmarca

2,06

08. 11. 99

»

Radomlje

1,50

06. 06. 00

»

»

2,75

14. 09. 00

»

»

3,60

12. 11. 00

»

»

2,24

08. 11. 99

»

Domžale (pod Račo)

2,80

06. 06. 00

»

»

2,24

14. 09. 00

»

»

3,70

12. 11. 00

»

»

2,70

12. 09. 05

»

»

1,30

14. 09. 00

»

Študa

3,20

12. 11. 00

»

»

2,50

08. 11. 99

»

Bišče

5,37

21. 06. 00

»

»

5,68

14. 09. 00

»

»

6,80

12. 11. 00

»

»

3,10

12. 09. 05

»

»

2,24

21. 06. 00

»

Beričevo

5,43

14. 09. 00

»

»

4,60

12. 11. 00

»

»

3,40

12. 09. 05

»

»

4,20

21. 06. 00

mlinščica

Rodica

2,49

06. 06. 00

mlinščica

Šentpavel

3,75

21. 06. 00

mlinščica

Vir

2,62

08. 11. 99

Nevljica

Kamnik

2,07

21. 06. 00

»

»

3,81

14. 09. 00

Rača

nad izlivom R

2,60

12. 11. 00

»

»

3,30

13. 09. 05

»

Zalog pod Sv. Trojico

0,31

12. 09. 05

Radomlja

Trnjava

1,20

13. 09. 05

»

Krtina

1,25

14. 09. 00

»

Dob

3,20

12. 11. 00

»

»

4,70
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Datum

Vodni tok

Naselje

KPK
(mg O2/l)

14. 09. 00

Rača

»

3,40

12. 11. 00

»

»

3,40

08. 11. 99

Rača

Podrečje

2,80

06. 06. 00

»

»

2,97

13. 09. 05

»

»

0,67

12. 11. 00

Pšata - kanal

Mengeš

3,40

08. 11. 99

Pšata

Dragomelj

6,83

06. 06. 00

»

»

4,76

14. 09. 00

»

»

4,20

12. 11. 00

»

»

3,40

12. 09. 05

»

»

1,51

08. 11. 99

»

Pšata

7,12

21. 06. 00

»

»

4,18

14. 09. 00

»

»

4,70

12. 09. 05

»

Bišče

1,84

21. 06. 00

»

Beričevo

4,06

14. 09. 00

»

»

5,60

12. 11. 00

»

»

3,40

21. 06. 00

Gobovšek

Pšata

2,68

Iz tabele je razvidno, da so z izjemo sedmih vzorcev vsi presegali 2 mg O2/l, vzorci, katerih
vrednost KPK je presegla 5 mg O2/l, pa so bili vzeti v spodnjem toku Pšate (Dragomelj, Pšata in
Beričevo) in v spodnjem toku Kamniške Bistrice (Bišče in Beričevo). Glede na naraščajoče
obremenjevanje v porečju Kamniške Bistrice od zgornjega proti spodnjemu delu, je bil takšen
rezultat pričakovan. Mejna vrednost 10 mg O2/l, veljavna v Sloveniji, ni bila presežena na nobenem
vzorčnem mestu. Zanimiva je primerjava rezultatov analiz s pretočnimi vrednostmi. Srednji dnevni
pretoki za Kamniško Bistrico na vodomerni postaji Kamnik I so bili ob vzorčenjih zelo različni: 8.
11. 1999 je znašal 5,3 m3/s, 6. 6. 2000 5,81 m3/s, 21. 6. 2000 3,01 m3/s, 14. 9. 2000 2,47 m3/s in 12.
11 2000 24,3 m3/s (Hidrološki…, 2002; Hidrološki…, 2005). Rezultati analize KPK za vzorce
Kamniške Bistrice kažejo povezanost z rečnim pretokom. Večina največjih vrednosti KPK je bila
določena ob vzorčenju, ko je bil pretok reke majhen, to je 6. 6. in 14. 9. 2000, najnižje vrednosti
pa ob velikem pretoku 18. 11. 2000. Nizke vrednosti so bile ugotovljene ob vzorčenju 12. in 13. 9.
2005, ko je bil pretok razmeroma velik v primerjavi z nizkim stanjem, ki ga v tem letu sploh ni
bilo.
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Slika 21: Največje določene vrednosti KPK na izbranih vzorčnih mestih vodnih tokov v porečju
Kamniške Bistrice v obdobju 1999–2005

5.4. Kakovostno stanje podtalnice v porečju
Podtalnica na Kamniškobistriški ravnini je po podatkih Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, ki
spremlja kakovost pitne vode v črpališčih za vodovodni sistem Domžale in po podatkih državnega
monitoringa kakovosti, kjer analize opravlja Inštitut za varstvo okolja pri Zavodu za zdravstveno
varstvo Maribor, onesnažena z nitrati, pesticidi in organskimi topili.
Na prodnem vršaju Kamniške Bistrice monitoring kakovosti podtalnic obsega pet vzorčnih
mest: Homec, Mengeš, Podgorica, Podgorje in Zgornje Jarše. V začetku 90. let je bilo vzorčno
mesto tudi v Suhadolah. V Podgorju potekajo meritve in vzorčenja v betonskem vodnjaku globine
14 m, v Mengšu v vrtini globine 39 m, v Homcu v betonskem vodnjaku globine 36 m, v Zgornjih
Jaršah v vrtini globine 35,5 m in v Podgorici v betonskem vodnjaku globine 40 m. Med navedenimi
lokacijami je črpanje podtalnice potekalo v Homcu, vendar je bilo zaradi onesnaženosti opuščeno
in v Podgorici za potrebe Nuklearnega inštituta J. Štefan. Kakovost podtalnice se redno spremlja
tudi v črpališčih pitne vode, ki sta pri Grobljah (domžalski vodovodni sistem) in na Črnavi (Lek).
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Preglednica 14: Največje določene vsebnosti nitratov, pesticidov in adsorbiranih organskih halogenih
spojin v podtalnici na Kamniškobistriški ravnini med leti 1992 in 2002
Leto

Nitrati (mg/l)1

Vsota pesticidov (mg/l)2

AOX najvišja (mg/l)3

1992

44,3

4,66

/

1993

42,9

4,60

/

1994

46,5

3,17

/

1995

39,9

2,70

60

1996

37,2

1,69

81

1997

36,7

1,30

62

1998

70,0

1,32

35

1999

86,3

0,83

40

2000

39,0

0,74

14

2001

48,7

0,28

18

2002

37,0

0,62

8

Vir: Arhiv ARSO, 2005.

1

2

3

Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS 46/97, 52/97, 54/98, 7/00) je kot mejno vsebnost upošteval 50
mg/l NO3, po uredbi o kakovosti podzemne vode (Ur. List RS 11/02, 463), ki v prilogi 2 določa parametre in mejne vrednosti
le teh za dobro kemijsko stanje podzemnih voda, pa znaša mejna vsebnost 25 mg/l NO3.
Po uredbi o kakovosti podzemne vode (Ur. list RS 11/02, 463) je mejna vrednost za vsoto pesticidov in njihovih metabolitov:
organoklorni, triazinski, organofosforni pesticidi, derivati fenoksi ocetne kisline, derivati sečne kisline idr. 0,5 mg/l.
Vrednosti AOX pod 20 mg/l Cl predstavljajo nizko obremenitev, 20–60 mg/l Cl zmerno, 60–300 mg/l Cl močno in nad 300
mg/l Cl kritično obremenitev voda z organskimi halogenimi spojinami (Monitoring…, 1997).

Zgornja tabela prikazuje najvišje določene vsebnosti nitratov, vsote pesticidov in adsorbiranih
organskih halogenov. S podatki pred letom 1992 ne razpolagamo, manjkajo pa tudi nekateri
podatki po letu 1992. Onesnaženost podtalnice na Kamniškobistriški ravnini je bila, v primerjavi
z onesnaženostjo podtalnic v Sloveniji, izstopajoča po vsebnosti lahkohlapnih organskih spojin
in adsorbiranih organskih halogenov. Vzorčno mesto Homec se je po vsebnosti kloriranih topil v
90. letih uvrščalo na drugo mesto v Sloveniji, za vzorčnim mestom Rakičan na Prekmurskem
polju in vse do leta 1997 je bilo prisotno naraščanje. Najvišje vsote kloriranih topil so določili v
letih 1995, 1996 in 1997. V istih letih so bile ugotovljene tudi najvišje vsebnosti AOX, ki so v letu
1995 znašale 80 mg/l Cl, v letu 1996 81 mg/l Cl, v letu 1997 62 mg/l Cl, v letu 1998 so se znižale
na 35 mg/l Cl oziroma 40 mg/l Cl v letu 1999 in pod 20 mg/l Cl po letu 1999 (Monitoring…,
1992–2005).
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Preglednica 15: Vsebnosti desetil-atrazina, atrazina in skupne količine pesticidov, ki so presegale
mejno vrednost na posameznih vzorčnih mestih na Kamniškobistriški ravnini v
letih od 1993 do 2002
1993

1994

0,13

0,25

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

PODGORJE
Desetil-atrazin

0,13

Atrazin
Pesticidi - skupaj

0,55

HOMEC
Desetil-atrazin

1,60

2,23

1,83

0,89

0,83

0,89

0,60

0,52

0,40

Atrazin

0,50

0,56

0,47

0,28

0,36

0,23

0,23

0,22

0,16

Pesticidi - skupaj

2,28

3,17

2,70

1,22

1,30

1,12

0,83

0,74

0,56

0,30

0,29

0,54

0,20

0,49

ZGORNJE JARŠE
Desetil-atrazin
Atrazin

0,11

Pesticidi - skupaj
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Vir: Arhiv ARSO, 2005.

Vse od začetka 90. let je med najbolj onesnaženimi vzorčnimi mesti tega območja vzorčno
mesto Homec. V vseh letih je izstopajoče onesnaženje s pesticidi, zlasti z atrazinom in desetilatrazinom, ki sta po letu 1992 vedno presegala mejno vrednost 0,1 µg/l z izjemo leta 2001. Mejno
vrednost 0,5 µg/l je v istih letih presegala tudi vsota pesticidov. Med lahkohlapnimi organskimi
spojinami so izstopale vsebnosti 1,1-dikloroetena, ki so v letih od 1992 do 2002 vedno presegale
mejno vrednost 0,5 µg/l in 1,1,2-trikloroetilena, ki so podobno kot pesticidi, z izjemo leta 2001,
prav tako vedno presegale mejno vrednost 2,0 µg/l. Vsebnosti adsorbiranih organskih halogenov
(AOX) so bile v 90. letih najvišje leta 1995 in 1996, 20 µg/l pa so presegle tudi v letih 1997, 1998
in 1999. V letu 2002 so se vsebnosti spustile na raven iz let 1993 in 1994, to je pod 10 µg/l.
V Podgorju so izstopajoči: motnost (v juniju 1997 200 mg/l), fekalno onesnaženje, povišane
vsebnosti 1,1-dikloroetena, amoniaka in nitritov, vsota pesticidov je presegla mejno vrednost v
letu 1994, vsebnost desetil-atrazina pa v letih 1993, 1994 in 1996.
V Mengšu so bile pogosto izmerjene višje vsebnosti nitratov, ki so v letu 1998 presegle mejno
vrednost 50 mg/l NO3, leta 2001 je vsebnost znašala 48,7 mg/l NO3, priporočena vrednost 25 mg/
l NO3 pa je bila vedno presežena. Vsota pesticidov je mejno vrednost presegla v letih 1997 in
1999, vsebnost desetil-atrazina je mejno vrednost presegala vsa leta, vsebnost atrazina pa 1995,
1996 in 1998. Redno se pojavljata v podtalnici krom VI in trikloroetilen, vsebnost AOX je bila
najvišja leta 1995, ko je znašala 20 µg/l Cl, za leta pred tem ni podatka, po letu 1995 pa so bile
vsebnosti nižje.
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V Zgornjih Jaršah so v podtalnici prisotni pesticidi in klorirana topila, katerih vsebnosti po
letu 1992 upadajo. Vsebnosti nitratov niso presegale mejne vrednosti, večkrat pa je bila presežena
priporočena vrednost. Vsota pesticidov je presegla mejno vrednost v letih 1997 in 1999, pogosto
pa je mejno vrednost presegel desetil-atrazin. Med lahkohlapnimi organskimi spojinami je, tako
kot drugod, tudi tu izstopalo onesnaženje z 1,1-dikloroetenom in z 1,1,2-trikloroetilenom,
vsebnosti AOX po letu 1995 pa so se gibale pod 10 µg/l.
V Podgorici je bilo v 90. letih najbolj izstopajoče onesnaženje podtalnice s pesticidi in
kloriranimi topili, medtem ko nitrati večinoma niso presegali niti priporočene vrednosti. Vsota
pesticidov je do leta 1997 vedno presegala mejno vrednost, mejna vrednost za desetil-atrazin je
bila presežena vsa leta od 1992 do 2002, za atrazin pa do leta 2000 (Monitoring…, 1992–2005).
V letu 2002 so nitrati presegli mejno vrednost za dobro kemijsko stanje podzemne vode (25
mg/l NO3) v 4 od 9 vzorcev, mejna vrednost 50 mg/l pa ni bila presežena. Nad 25 mg/l NO3 so
znašale vsebnosti nitratov v Homcu (37,2 mg/l in 33,2 mg/l), Mengšu (30,6 mg/l) in v Zgornjih
Jaršah (28,8 mg/l). Mejna vrednost za amonijeve spojine (0,06 mg/l NH4) je bila močno presežena
v Podgorju (0,44 mg/l) in minimalno v Homcu (0,08 mg/l). Vsebnosti desetil-atrazina so presegale
mejno vrednost v 6 od 11 vzorcev, največje odstopanje je bilo ugotovljeno v Homcu (0,43 µg/l in
0,40 µg/l), vsebnost atrazina in vsota pesticidov pa sta presegali mejno vrednost prav tako v
Homcu. Vsebnosti kloriranih topil in organskih halogenih spojin so se v primerjavi s preteklimi
leti zmanjšale, največja vsebnost AOX je znašala 8 mg/l Cl v Homcu in v Zgornjih Jaršah, organske
spojine pa so bile prisotne tudi na drugih vzorčnih mestih (Monitoring…, 2003). V letu 2003 je
bila po Uredbi o kakovosti podzemne vode mejna vrednost za amonij presežena v Podgorju, za
nitrate v Mengšu, za mangan in železo v Podgorju, za atrazin in vsoto pesticidov v Homcu,
vsebnosti desetil-atrazina pa so mejno vrednost presegale povsod razen v Podgorju. Najvišja
vsebnost 0,33 mg/l je bila izmerjena v Zgornjih Jaršah. Srednje letne vsebnosti za nitrate so 25
mg/l NO3 presegale v črpališču Lek, v Homcu in v Zgornjih Jaršah. Kemijsko stanje vodonosnika
Kamniške Bistrice je bilo ocenjeno kot slabo, stopnja čezmerne obremenjenosti pa kot nizka.
Med parametri, ki so presegali mejno vrednost, sta navedena atrazin in desetil-atrazin, nitrati pa
niso presegali dvakratne mejne vrednosti in niso bili upoštevani pri oceni čezmerne obremenjenosti
(Monitoring…, 2005).
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Slika 22: Vzorčna mesta na Kamniškobistriški ravnini s preseženimi mejnimi vrednostmi za pesticide
v letih od 1993 do 2002

Vir: Arhiv ARSO, 2005.

5.5. Fizične spremembe vodnih tokov
Kamniška Bistrica se uvršča med vodne tokove v Sloveniji, ki so zelo preoblikovani, saj je kar 70
% njene struge urejene ali celo preoblikovane. Dolžina vodnega toka Kamniške Bistrice se pri
tem ni spremenila, saj tudi v naravnem stanju vodni tok ni bil izvijugan. Struga je danes večinoma
poglobljena in razširjena, v njenem dnu so zgrajeni pragovi in brežine so utrjene s kamenjem ali
celo z betonom. Zaradi odvzema vode in preusmeritve le te v mlinščice so bili na njenem toku
zgrajeni številni jezovi, med katerimi sta največje spremembe pretočnih značilnosti Kamniške
Bistrice povzročila jez usnjarne v Domžalah (Usnjarski tehnikum) in jez pri Ihanu, ki ju danes ni
več. Prvo načrtovano urejanje vodnega toka se je pričelo že leta 1894 z regulacijo Kamniške
Bistrice nad izlivom v Savo, kjer je bila načrtovana regulacija z dvojnim profilom. T. i. veliki profil
naj bi bil omejen z nasipi, ki bi potekali vzporedno z malim profilom. Z regulacijo so pred letom
1914 začeli pri Beričevem, po vojni pa nadaljevali, vendar le z izgradnjo t. i. majhnega profila.
Zaradi mlinščic je bila izgradnja velikega profila težavna. Mali profil z 20 m širokim dnom struge
je bil po 2. svetovni vojni zgrajen na celotnem toku od Kamnika do Beričevega. Zaradi močnega
poglabljanja struge pod Kamnikom so bili zgrajeni številni pragovi in obzidane brežine, struga
pa razširjena še za 10 m (Preveritev…, 2002). Do 70. let preteklega stoletja je bila večina toka
regulirana in zgrajenih 79 jezovnih naprav, hudourniške pregrade so bile zgrajene na pritokih v
zgornjem delu toka Kamniške Bistrice in na Črni, posegi v vodni prostor pa so bili izvedeni tudi
na Nevljici, Radomlji, Rači, Reki in Pšati.
Struga Kamniške Bistrice je večinoma naravna od izvira do Stahovice, to je v zgornjem delu
porečja Kamniške Bistrice. Že v Stahovici so brežine utrjene, v dnu struge so zgrajeni pragovi,
del rečne vode pa je odvzet za tehnološko vodo podjetju Calcit in del za mlinščico žage Iskra. Pod
Spodnjimi Stranjami se na levem bregu odcepi mlinščica, ki se izliva v Nevljico pred izlivom le te
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v Kamniško Bistrico v Kamniku, druga mlinščica pa je speljana skozi Smodnišnico in se izliva
nazaj v Kamniško Bistrico nad Kamnikom. Ta kratek odsek vodnega toka Kamniške Bistrice od
Stahovice do Kamnika se nahaja v srednjem delu porečja. Od Kamnika do izliva v Savo je struga
Kamniške Bistrice v celoti regulirana. V Kamniku je bil njen tok spremenjen v betonski kanal in
velik del rečne vode je bil odvzet za potrebe tamkajšnje industrije. V mestu sta bili nekdaj dve
mlinščici, ki sta bili opuščeni in zasipani. Pri Spodnjem Perovem južno od Kamnika se od reke
odcepi Titanova mlinščica, ki je v preteklosti del vode dovajala Šmarski mlinščici z jezom na
Duplici. Ta je bila prav tako opuščena in struga zasipana, voda iz Titanove mlinščice pa se vrača
v reko pod Šmarco. Na odseku od Kamnika do Homškega hriba se nahaja eden izmed
maloštevilnih rečnih odsekov, kjer sta vodni in obvodni prostor še naravno povezana. Nepozidan
obvodni prostor sega ob reki do nad Radomelj. Pri Volčjem potoku se od Kamniške Bistrice
odcepi Radomeljska mlinščica, ki se izliva v Račo pod naseljem Podrečje in skupaj z Račo nazaj
v Kamniško Bistrico. Je ena najstarejših mlinščic, ki danes dovaja vodo mali hidroelektrarni v
Hudem, mlinu v Radomljah in papirni industriji v Količevem. Nad papirnico je razbremenilni
kanal, ki mlinščico povezuje z reko in odvaja nepotrebno količino vode. Pod Homškim hribom
se od Kamniške Bistrice odcepi še Homška mlinščica, ki je v preteklosti reki odvzemala razmeroma
veliko vode, v Kamniško Bistrico pa se vrača šele v Mali Loki južno od Domžal. Ob njej je bil v
preteklosti niz pomembnih gospodarskih objektov, danes pa je njen vodooskrbni pomen
zanemarljiv. Pred akvaduktom razbremenilnega kanala visokih voda Pšate med Mengšem in
Srednjimi Jaršami je bil zgrajen razbremenilni kanal, ki večji del vode vrača iz mlinščice v reko,
manjši del vode pa odteka po kanalih skozi Domžale (Preveritev…, 2000).
Pozidane površine se v Homcu, Preserjah, Jaršah in Domžalah na desnem bregu ter v
Radomljah in Viru na levem bregu povsem približajo rečnemu toku in segajo v obvodni prostor.
To je tudi razlog za obsežne ureditve in gradnjo visokovodnih nasipov. Na odseku od Nožic do
Homca je bila po poplavah leta 1990 izvedena regulacija in zgrajen visokovodni nasip na desnem
bregu reke, kjer so pozidane površine. Od Preserij pri Radomljah do Domžal je struga regulirana,
zaradi prodišč, erozijskih oblik, neenakomernega strmca in rastja pa je videz bolj naraven v
primerjavi z rečnim odsekom skozi Domžale, kjer je bila struga očiščena in brežine večinoma
utrjene z betonom. Na nižjih delih so brežine nadgrajene v visokovodni nasip. V južnem delu
Domžal so brežine struge utrjene s kamenjem, krajši visokovodni nasip pa spremlja strugo le na
določenih odsekih desnega brega. Na levem bregu nad hribom Šumberk priteka v Kamniško
Bistrico regulirana Rača. Ob sovpadanju visokih voda Kamniške Bistrice in Rače, bi na tem območju
nastalo poplavno območje, ki bi lahko ogrozilo tudi južni del Domžal.
Pod naseljema Prelog na levem bregu in Mačkovci na desnem bregu Kamniške Bistrice se
prične območje poplav z manjšo verjetnostjo nastopa, to je poplavno območje t. i. stoletnih voda.
Po letu 1990 je bila na tem odseku izvedena regulacija. Naselja ne segajo v obvodni prostor,
prečka ga le avtocesta, pod katero je bil urejen odtok tudi visokih voda (Preveritev…, 2000). Nižje
od mostu na cesti med Študo in Ihanom je struga regulirana s 30 m širokim koritom in zgrajenimi
visokovodnimi nasipi. Pod Študo se od Kamniške Bistrice odcepi Ihanska mlinščica, ki najprej
teče vzporedno s tokom reke, nato pa vzhodneje proti Ostriževi vasi. Tu je v njo speljan najprej
potok, ki priteka od Zaboršta skozi Prelog ter Ihan in nato še Žabnica, ki s svojim porečjem sega
v gričevje severovzhodno od Sela pri Ihanu. Pod Zaloko je na Kamniški Bistrici t. i. Jubov jez, kjer
je odvzet še del vode in speljan v omenjeno mlinščico. Odsek reke nižje od porušenega Ihanskega
jezu je bil reguliran pred 2. svetovno vojno, struga je ožja in njene pretočne zmogljivosti ne
omogočajo pretoka stoletnih voda. Naselja Bišče, Ostriževa vas, Selo pri Ihanu in Zaloka so
poplavno zelo ogrožena. Pod Videmskim hribom je nazaj k reki speljan razbremenilni kanal iz
mlinščice, ki odvaja visoke vode. Jubova mlinščica, imenovana tudi Mlinski potok, zaradi naravnih
pritokov nima več značaja prave mlinščice.
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Slika 23: Umetni vodni tokovi mlinščic v spodnjem delu porečja Kamniške Bistrice

Močno preoblikovani so vodni tokovi nekaterih večjih pritokov Kamniške Bistrice, zlasti v
njihovih spodnjih delih. Zaradi obsežnih mokrotnih površin je bila Rača regulirana od Zaloga
pod Sv. Trojico do izliva v Kamniško Bistrico pri Domžalah, zemljišča ob njenem spodnjem toku
pa hidromeliorirana. Spodnji tok od mostu pod Močilnikom v Dobu do izliva je bil reguliran leta
1979, po letu 1983 je bilo do Zaloga poglobljene 4100 m struge, od tega 1500 m izkopane po novi
trasi. V 70. in 80. letih so bile izvedene tudi regulacije Radomlje in njenih pritokov, ki naj bi
zagotovile 10–20 letno poplavno varnost zemljišč in 100 letno poplavno varnost naselij. Struge
vodnih tokov so bile izravnane in poglobljene, Rovščica je bila preusmerjena v novo strugo, ob
vznožju vzpetin so bili zgrajeni prestrezalni jarki za meteorne vode, s poglobitvijo strug se je
znižala gladina podtalnice, številni melioracijski jarki pa so pospešili odtok meteornih voda s
kmetijskih zemljišč (Ferjan, 1986). Vodni tok Radomlje je bil v veliki meri preoblikovan tudi
zaradi prometne infrastrukture. Že v preteklosti so bili določeni odseki delno preoblikovani ali
pa vsaj urejeni, z izgradnjo avtoceste pa se je raven njene urejenosti še povečala. Struga Radomlje
je bila v večjem delu od Lukovice proti Blagovici očiščena rastja in brežine utrjene s kamenjem
ali skalami, na določenih krajših odsekih so njen tok preusmerili, ob prehodih pod avtocesto in
priključkih na njo pa reko speljali v kanal. Avtocesta prečka vodni tok kar devetkrat. Radomlja
tako nima več naravnega ali vsaj deloma naravnega toka.
Vodni tok Pšate je še v večji meri preoblikovan kot vodni tok Kamniške Bistrice. Obsežni
regulacijski posegi so bili po 2. svetovni vojni izvedeni z namenom, da se pred pogostimi in
dolgotrajnejšimi poplavami zavaruje naselja in kmetijska zemljišča. Pšata je ob visokem vodnem
stanju poplavljala obsežno območje med Mostami in Mengšem, med Mengšem, Loko in Trzinom
ter med Trzinom in Dragomljem. Najobsežnejše in dolgotrajne so bile poplave ob spodnjem toku
Pšate, zato so bila prava reguacijska dela izvedena prav tu. Od Trzina skozi severni del Mlak do
Dragomlja je bila v letu 1949 izkopana struga oziroma kanal, ki je omogočil hitrejši odtok vode v
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primerjavi z močno izvijugano naravno strugo. »Stara« struga Pšate je bila prepuščena Dobravščici,
ki priteka z območja med Dobravo pri Črnučah in Soteškim hribom. S tem so se poplave v
jugozahodnem delu Kamniškobistriške ravnine močno zmanjšale. Zaradi varovanja naselij in
kmetijskih zemljišč pred poplavami je Pšata regulirana tudi v zgornjem delu porečja med Komendo
in Mengšem. V letih 1949–1950 je bil izkopan razbremenilni kanal visokih voda Pšate med
Mengšem in Kamniško Bistrico v Jaršah ter reguliran odsek med Topoli in Mengšem.
Razbremenilni kanal je bil načrtovan za pretok 60 m3/s, visoke vode Pšate so bile tako večji del
speljane neposredno v Kamniško Bistrico, struga od Mengša navzdol pa je bila razbremenjena
(Kolbezen, 1976). S tem so se poplave v Mengšu, Loki in Trzinu večinoma odpravile. V začetku
60. let so regulacijska dela potekala na Pšati nad Topoli, kjer sta bili poplavno zelo ogroženi
naselji Moste in Suhadole. V letih 1962–1965 je bil zgrajen razbremenilni kanal med Mostami in
Strženom, ki je odvajal visoke vode mimo omenjenih naselij. Na začetnem delu kanala je bil
zgrajen prag, ki preprečuje, da bi se po kanalu pretakali nizki in srednji pretoki in je večji del leta
suh. Po letu 1970 je bil reguliran še tok Pšate v Suhadolah, kjer so »prerezali« meander, strugo pa
obzidali. Istočasno so bila izvedena tudi regulacijska dela na Reki ali Brniku (Kolbezen, 1976).
Poplave so se na tem območju še vedno pojavljale južno od Topol, zato je bil kasneje urejen še ta
odsek, strugo Pšate pod Topoli in strugo pred razbremenilnim kanalom Mengeš – Kamniška
Bistrica pa je povezal še en kanal. Reguliran je bil tudi spodnji tok Tunjščice nad izlivom v Pšato.
Danes ima Pšata večinoma naravni tok le od izvira do Šmartnega, v Šmartnem, Zalogu in Komendi
je njena struga urejena in mestoma preoblikovana, v nadaljnjem toku pa večinoma preoblikovana.
Od naselja Pšata do izliva v Kamniško Bistrico je tok Pšate večinoma naraven, na krajših odsekih
pa je preoblikovan zaradi rabe vode.
V zgornjem delu porečja od izvira do izliva Podkonjske je Kamniška Bistrica delno naravni
vodni tok z manjšimi ureditvami, od tod do Stahovice pa tehnično urejeni vodni tok zaradi
kamnoloma, poselitve in mlinščice za tovarno Calcit, ki so na njenem desnem bregu ter prometne
infrastrukture na levem bregu reke. Njeni pritoki so večinoma naravni vodni tokovi, kar velja
tako za nestalne povirne vodne tokove: Kotliški graben, V. Hudi graben, Krvavec, Sedelšček,
kakor tudi za stalne pritoke: Kamniša Bela, Dolski graben, Korošica in Podkonjska. Grohat je v
spodnjem toku uvrščen v 2. razred, Bistričica celo v 3. razred in Črna v celoti v 2. razred.
V srednjem delu porečja so vodni tokovi v veliko večji meri urejeni. Naravni vodni tokovi so
le pritoki Pšate iz Tunjiškega gričevja, Nevljica do sotočja s Tuhinjščico in slednja od izvira do
Laz v Tuhinju. Pšata se od izvira do Komende uvršča med delno naravne vodne tokove, enako
Drtijščica od Moravč do izliva in Rača od izvira do Zaloga pod Sv. Trojico. Sonaravno urejeni
vodni tokovi, uvrščeni v 2. in 2.–3. razred so poleg Kamniške Bistrice na odseku med Stahovico
in Kamnikom še: Nevljica, Radomlja skoraj od izvira do Lukovice in Drtijščica nad Drtijo. V večji
meri je v tem delu porečja urejen pritok Pšate Brnik ali Reka, kjer so krajši odseki togo urejeni
vodni tokovi uvrščeni v 4. razred, v 3.–4. razred pa je uvrščen njegov zgornji del. Glede na
kategorizacijo vodnih tokov ugotavljamo, da so vodni tokovi v pokrajinski enoti srednji del porečja
v veliki meri preoblikovani in urejeni, saj so naravni le njihovi izviri in začetni deli vodnih tokov,
povsod drugod pa so posegi v vodni in obvodni prostor spremenili struge. Zaradi gradnje avtoceste
je bila struga Radomlje v zadnjem obdobju še dodatno spremenjena in po izsledkih terenskega
dela bi določene odseke lahko uvrstili v 3.–4. razred.
V tretji pokrajinski enoti, to je v spodnjem delu porečja, je Kamniška Bistrica južno od
Kamnika do Perovega uvrščena v 3.–4. razred, od tod do Preserij je uvrščena v kategorijo sonaravno
urejenih vodnih tokov, od Zgornjih Jarš do izliva Rače v Domžalah je zaradi togih ureditev zopet
uvrščena v 3.–4. razred in do Bišč v kategorijo tehnično urejenih vodnih tokov, to je v 3. razred.
V spodnjem toku je Kamniška Bistrica sonaravno urejeni vodni tok, uvrščen v 2.–3. razred,
razbremenilni kanal Pšate je uvrščen v 3.–4. razred, Pšata v Mengšu pa celo v 4. razred. Po
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terenskem ogledu bi celotni odsek lahko uvrstili v kategorijo togo urejenih vodnih tokov. Od
Mengša do Dragomlja je Pšata tehnično urejeni vodni tok, uvrščen v 3. razred, pri Dragomlju v
3.–4. razred, od tod do izliva pa v 1.–2. razred. Rača je na odseku od Zaloga pod Sv. Trojico do
izliva uvrščena v 3. razred, enako kot Radomlja od Lukovice do izliva v Račo pri Dobu. V tretji
pokrajinski enoti prevladujejo regulirane struge z enakomernim simetričnim prerezom, monotono
sestavo dna in enakomerno globino, kar pomeni veliko manjšo pestrost biotopov. Ugodnejše so
razmere le v spodnjem toku Kamniške Bistrice in Pšate (Kategorizacija…, 2005).

Slika 24: Fizične spremembe vodnih tokov v porečju Kamniške Bistrice

Naravni vodni tok
Urejeni vodni tok
Preoblikovan vodni tok
Trajno preoblikovan vodni tok

Vir: Kategorizacija…
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6. Vplivi stanja voda na vodno oskrbo in rabo zemljišč v porečju
Kamniške Bistrice
6.1. Količinsko zagotavljaje oskrbe s pitno vodo
V porečju Kamniške Bistrice večino porabnikov oskrbujeta s pitno vodo Komunalno podjetje
Kamnik in Javno komunalno podjetje Prodnik Domžale. Prvi oskrbuje naselja v občinah Kamnik
in Komenda, kjer je na vodovodno omrežje priključenih okoli 25.000 prebivalcev, drugo podjetje
pa oskrbuje naselja v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, kjer je na vodovodno
omrežje priključenih okoli 50.000 prebivalcev. V večini občin, ki se v celoti ali z večjim delom
svojega ozemlja nahajajo znotraj meja porečja, je na javno vodovodno omrežje priključenih nad
95 % prebivalcev, v nekaterih občinah pa celo 100 %. Poleg vodovodnih sistemov, ki jih oskrbujeta
zgoraj navedeni podjetji, je v porečju Kamniške Bistrice še veliko število manjših sistemov v
oskrbi lokalnih skupnosti. Zaradi razpršene poselitve je največ lokalnih, skupinskih in
individualnih vodovodnih sistemov v občinah Kamnik in Lukovica.
Skupna poraba pitne vode je leta 2000 presegala 6,5 milijona m3, od tega je bilo dve tretjini
vode porabljene v občinah Kamnik in Domžale, kjer je poleg gospodinjskih tudi največ
gospodarskih porabnikov pitne vode (The Twinning…, 2000). Poraba pitne vode se v zadnjih
letih zmanjšuje. Tako je v občini Kamnik pred letom 2000 skupna poraba pitne vode presegala 2
milijona m3, v letu 2005 pa naj bi bilo porabljeno okoli 1,6 milijona m3. V preteklosti so
gospodinjstva porabila manj kot polovico prodane vode, sedaj pa je ta delež precej nad 50 % (JKP
Kamnik, 2005). V občini Domžale je poraba pitne vode pred letom 2000 prav tako presegala 2
milijona m3, od tega v gospodinjstvih 62,5 %, v občini Komenda je bilo 248.835 m3 vode v celoti
porabljenih v gospodinjstvih, v občini Mengeš je poraba znašala 595.622 m 3, od tega v
gospodinjstvih 62,9 %, v občini Trzin 546.161 m3, od tega v gospodinjstvih le 38,3 %, v občini
Lukovica 279.068 m3, od tega v gospodinjstvih 87,2 % ter v občini Moravče 122.950 m3, od tega v
gospodinjstvih 89,4 % (The Twinning…, 2000).
Po podatkih za leto 2003 je znašala skupna količina prodane vode v občini Domžale 2.034.551
3
m , od tega v gospodinjstvih 74,2 %, v občini Komenda 265.854 m3 vode, od tega v gospodinjstvih
87,8 %, v občini Mengeš je poraba znašala 478.621 m3, od tega v gospodinjstvih 69,4 %, v občini
Trzin 384.982 m3, od tega v gospodinjstvih 45,9 %, v občini Lukovica 204.737 m3, od tega v
gospodinjstvih 84,0 % ter v občini Moravče 211.904 m3, od tega v gospodinjstvih 92,4 % (JKP
Prodnik, 2005). Primerjava podatkov o prodani vodi ob izteku 90. let in po letu 2000 kaže, da se
je količina prodane pitne vode v večini občin zmanjšala, povečala pa le v občinah Komenda in
Moravče. V vseh občinah se je povečal tudi delež prodane vode gospodinjstvom, kar kaže na to,
da se je poraba vode v gospodarskih dejavnostih po letu 2000 precej zmanjšala. Največji delež
prodane vode negospodinjskim porabnikom je še vedno v občini Trzin, sledita pa Mengeš in
Domžale.
V kamniški občini je bilo v 80. letih evidentiranih 96 zajetij, ki so oskrbovali 52 vodovodov,
od tega dva večja sistema: Kamnik in Kamniška Bistrica-Godič. Negospodinjski porabniki so
imeli pogosto svoja zajetja, katerih kataster ni bil izdelan (Novak, 1994). Sredi 90. let je bilo 77,5
% prebivalcev občine Kamnik oskrbovano z javnimi vodovodi, 22,4 % z lokalnimi vodovodi, ostali
pa niso imeli organizirane vodne oskrbe. V letu 2004 je bilo na javne vodovodne sisteme
priključenih okoli 80 % prebivalcev občine in kar 67 % prebivalcev je oskrboval največji sistem
Kamnik, ki obsega 16 naselij: Mekinje, Podjelše, Zduša, Tunjiška mlaka, Tunjice, Kamnik, Nevlje,
Vrhpolje, Olševek, Tučna, Briše, Podgorje, Duplica, Šmarca in Volčji potok ter vse industrijske
porabnike. Najpomembnejši vodni vir za ta vodovod je drenažno zajetje Iverje nad Stahovico. V
črpališču se zajema od 110 do 130 l/s, kar je po ocenah le polovica njegove srednje izdatnosti.
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Za drugi večji vodovodni sistem Kamniška Bistrica-Godič, ki zagotavlja pitno vodo naseljem
nad Kamnikom: Okroglo, Županje njive, Bistričica, Kregarjevo, Zakal, Stahovica, Zagorica pri
Kamniku, Godič, Kršič, Zgornje Stranje, Spodnje Stranje, Brezje nad Kamnikom in Slevo, sta
zajeta izvira Bele vode in Slevo. Javno podjetje oskrbuje še vodovodni sistem Poreber v Tuhinjski
dolini, ki dobiva vodo iz Studencev in oskrbuje naselji Poreber in del Markovega ter sistema
Laseno-Pšajnovica-Gabrovica ter Palovče-Vranja Peč-Velika Lašna, ki oskrbujeta enako imenovana
naselja v hribovju med dolino Nevljice na severu in dolino Radomlje na jugu. Oba sistema se
oskrbujeta iz izvirov manjše izdatnosti. V septembru leta 2005 je podjetje prevzelo v oskrbo tudi
vodovodni sistem v občini Komenda, ki se postopoma priključuje na vodni vir Iverje, pred tem
pa se je oskrboval iz vodnega vira Krvavec.
Oskrbo s pitno vodo številnim naseljem v občini Kamnik še vedno zagotavljajo manjši
vodovodni sistemi, ki se oskrbujejo s podzemno vodo izvirov oziroma studencev. Z letom 2005
naj bi tudi manjše sisteme prevzelo v upravljanje javno podjetje, kar bi zagotovilo v prihodnje
boljšo oskrbo in večji nadzor nad kakovostjo oskrbe. Med t. i. manjše vodovodne sisteme se
uvršča vodovod Črna-Potok, ki zajema studenec nad vasjo Potok pri Črni. Je težnostni vodovod,
ki oskrbuje vasi Potok v Črni in Črna pri Kamniku.. Vodovod Srednja vas-Potok dobiva vodo iz
izvirov Sopotnik, Kočevo in iz izvirov Snoviščice pri Beli Peči, oskrbuje pa naselja Srednja vas pri
Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok in Vaseno. Vodovod Sela pri Kamniku zajema studenec pod
Trobeljskim vrhom in oskrbuje vasi Sela pri Kamniku, Znojile, Žubejevo, Trobelno in Rožično.
Vodovod Češnjice zajema izvira Lopata pod Češnjicami in Šumščico, oskrbuje pa del vasi Laze v
Tuhinju, Golice, Češnjice v Tuhinju in občasno Okrog pri Motniku. Vodovod Šmartno zajema
studenec Pogorelca in oskrbuje vasi Šmartno v Tuhinju, Buč in del Kostanja. Vodovod Zgornji
Tuhinj zajema več izvirov severno nad vasjo Zgornji Tuhinj, oskrbuje pa Zgornji Tuhinj, Stara
Sela in Laze v Tuhinju. Vodovod Podhruška-Markovo-Vir zajema izvir pri vasi Studenec in vodo
v treh zajetjih pod Markovim, oskrbuje naselja Studenec, Markovo, Podhruška, Vir pri Nevljah
in del Srednje vasi. Vodni vir je zavarovan z odlokom. Poleg navedenih je še nekaj vodovodov, ki
oskrbujejo posamezne vasi ali zaselke: Cirkuše, Špitalič, Gozd, Prapretno, Krivčevo-Smrečje,
Kališe, Lanišče-Tunjice, Prapretno-Zakal, Okrog, Hruševka, Sidol, Laze, Kostanj, Gradišče, Lipje,
Poljane, Soteska, Hrib pri Kamniku, Črni vrh, Rakitovec, Srebotnik-Vrh, Velika planina, Zavrh,
Štrebljevek, Mala Ravan-Brezovica in Jastroblje ter individualnih vodovodov: Kopišča, Kraljev
hrib, Dvorec v Kamniški Bistrici, Dom v Kamniški Bistrici (Brlec, 1996; Novak, 1993). Večina
zajetih izvirov se napaja iz preperelinskih ali razpoklinskih vodonosnikov in njihova izdatnost
se tekom leta precej spreminja. Kraško zaledje imajo izviri Pogorelca, Bistrica, Šumščica, Nevljica
in nekateri manjši.
Iz težnostnega vodovoda izpod Krvavca je oskrbovanih približno 18.000 prebivalcev, od tega
jih je do nedavnega bila polovica v naseljih v porečju Kamniške Bistrice, sedaj pa je ta delež
manjši. Vodni vir Krvavec oskrbuje nekatera naselja v občinah Kranj, Šenčur, Vodice, Cerklje na
Gorenjskem, podsistem Mengeš z naselji Topole, Jama, Drnovo in severni del Mengša ter podsistem
Komenda z naselji: Klanec, Nasovče, Breg, Komenda, Potok, Podboršt, Mlaka, Gmajnica, Gora
pri Komendi, Komendska Dobrava, Moste, Suhadole in Žeje. Z letom 2005 se podsistem v občini
Komenda postopno priključuje na kamniški vodovodni sistem. Na vodni vir Krvavec je bil do
septembra 2005 vezan tudi podsistem M1-Žeček, ki obsega Loko pri Mengšu in južni del Mengša
in je sedaj priključen na domžalski vodovodni sistem (JKP Prodnik, 2005).
Naselja v občinah Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče, ki jih oskrbuje s pitno
vodo javno podjetje Prodnik iz Domžal, so priključena na šest vodovodnih sistemov s številnimi
podsistemi. Za oskrbo vodovodnega sistema Domžale s podsistemi Trzin, Mengeš in M1-Žeček
je najpomembnejši vodni vir podtalnica na Kamniškobistriški ravnini. Iz štirih vodnjakov v
prodnem vodonosniku načrpajo od 7.000 do 10.000 m3 pitne vode dnevno. Vodovodni sistem
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Domžale obsega 24 naselij v občini: Domžale, Srednje Jarše, Spodnje Jarše, Rodica, Vir, Količevo,
Podrečje, Dob, Turnše, Češenik, Želodnik, Goričica, Brdo, Ihan, Prelog, Selo, Bišče, Pšata, Mala
Loka, Šentpavel, Bišče, Dragomelj, Dobrovlje in Depala vas, poleg njih pa še Trzin v občini Trzin
in v občini Mengeš naselja Dobeno, Loka pri Mengšu in del Mengša. Vodovodni sistem Kolovec,
ki obsega podsistema Radomlje in Homec, se oskrbuje s skalno podzemno vodo iz črpališča
Kolovec. Podsistem Radomlje oskrbuje naselja: Radomlje, Hudo, Volčji potok, Škrjančevo, Kolovec
in Rova, podsistem Homec pa naselja Homec, Zgornje Jarše, Preserje in Nožice. V črpališču
Kolovec načrpajo od 1.400 do 1.700 m3 pitne vode dnevno (JKP Prodnik, 2005).
V občini Lukovica večino naselij oskrbuje s pitno vodo vodovodni sistem Črni graben, dve
naselji pa sistem Selca-Poljane. Sistem Črni graben oskrbuje naselja Vrba, Trnjava, Prevoje,
Prevalje, Videm, Rafolče, Vrhovlje, Blagovica, Podsmrečje, Mali Jelnik, Mala Lašna, Veliki Jelnik,
Zlatenek, Brdo, Zgornje in Spodnje Prapreče, Imovica, Laze, Žirovše, Spodnje in Zgornje Loke,
Krašnja, Kompolje in Lukovica. Podsistem Gradišče oskrbuje naselja Bobovnik, Spodnje Koseze,
Gradišče in Preserje, podsistem Gradišče-Pikrnica oskrbuje naselja Imenje, Pikrnica, Goričica,
Krašce, Dole pri Krašcah in Selo, podsistem Zlato polje-Čeplje oskrbuje naselja Obrše, Preserje,
Trnovče, Podgora, Brezovica, Čeplje in Zlato polje, podsistem Negastrn oskrbuje enako imenovano
naselje, podsistem Domžale pa oskrbuje naselja Studenec, Rača, Brezje, Škocjan, Krtina, Žeje,
Račni vrh, Gorjuša, Krumperk, Zgornja in Spodnja Brezovica, Šentvid, Zalog pod Trojico in
Kokošanje. Za oskrbo sistema Črni graben je zajeta podzemna voda v črpališču Taterman, izvira
Kamrca in Žirovše ter podzemna voda v črpališču Zlato polje. Sistem Selca-Poljane se oskrbuje iz
zajetja Selca (JKP Prodnik, 2005).
V občini Moravče zagotavljata pitno vodo vodovodna sistema Podoreh-Ples-Krulc s tremi
podsistemi in Dešen-Miklavž-Katarija. Sistem Podoreh-Ples-Krulc oskrbuje naselja Moravče, Zalog,
Pogled, Serjuče, Soteska, Podstran, Rudnik, Zgornja Dobrava, Gorica, Sv. Andrej, Dvorje, Dole
pod Trojico, Ples, Spodnja Dobrava, Zalog, Hrib, Vinje, Hrastnik, Limbarska gora, Mošenik in
Gabrje, podsistem Drtija-Češnjice-Vrhpolje oskrbuje naselja Straža, Drtija, Stegne, Češnjice,
Vrhpolje, Spodnji in Zgornji Tuštanj, Zgornja in Spodnja Javorščica. Podsistem Marklovec-GoraKoseze oskrbuje nekaj naselij v občini Litija, sistem Dešen- Miklavž-Katarija pa oskrbuje naselja
Katarija, Spodnji in Zgornji Prekar ter Dešen. Za oskrbo navedenih sistemov je podzemna voda
zajeta v izvirih Podoreh, Krulc, Tuštanj, Drtija-Straža, v vrtini Ples in v zajetju Dešen. Konec leta
2004 sta bila zgrajena še manjša sistema Bršlenovica-Šentožbolt in Podmilj-Petelinjek. (JKP
Prodnik, 2005).
V zgornjem delu porečja izdatnost vodnih virov presega potrebe porabnikov v tej pokrajinski
enoti, oskrba pa kljub temu ni zadovoljiva. Vodovodni sistem Kamniška Bistrica-Godič je zastarel
in oskrba s pitno vodo je zaradi okvar in starih cevovodov nekakovostna. Nekateri uporabniki pa
se oskrbujejo iz individualnih zajetij in manjših vodovodnih sistemov, kjer je oskrba negotova. V
srednjem delu porečja količina virov podzemne vode prav tako presega potrebe uporabnikov,
oskrba s pitno vodo pa je večinoma razdrobljena. Delu porabnikov v tej enoti zagotavljajo pitno
vodo izdatnejši vodni viri Krvavca (naselja v občini Cerklje) in Iverja (naselja v dolini Kamniške
Bistrice nad Kamnikom in naselja v občini Komenda), vsem drugim uporabnikom pa je pitna
voda zagotovljena z zajemom različno vodnatih vodnih virov. Oskrbo nekaterih manjših
vodovodnih sistemov izvajata komunalni podjetji Kamnik in Prodnik Domžale, za druga pa skrbijo
lokalne skupnosti. V spodnjem delu porečja izdatnost podzemnih vodnih virov zadostuje za
oskrbo uporabnikov v tej enoti, vendar bi morali zajeti večji del dinamične izdatnosti podtalnice.
Zaradi onesnaženosti podtalnice je v oskrbo domžalskega vodovodnega sistema vključen tudi
vodni vir Kolovec, ki leži v srednjem delu porečja, zaradi lažje organiziranosti pa je za oskrbo
Kamnika, naselij v južnem delu občine Kamnik in od leta 2005 tudi naselij v občini Komenda
zajet vodni vir, ki leži v zgornjem delu porečja.
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6.2. Kakovost oskrbe s pitno vodo
Vodni vir Iverje omogoča kakovostno oskrbo s pitno vodo vodovodnemu sistemu Kamnik. V
zaledju vodnega vira, ki je zavarovano, ni večjih onesnaževalcev okolja. Nevarnost za onesnaženje
predstavljata predvsem promet in turistični obisk Kamniške Bistrice. Vodni vir je namreč zelo
občutljiv za onesnaženje reke, ker rečna voda doteka v zajetje. V preteklih letih ni prihajalo do
onesnaženosti pitne vode, redni nadzor kakovosti pa izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.
Manjše onesnaženje Kamniške Bistrice na izviru, ki ga prikazuje uvrstitev v 1.–2. kakovostni
razred koncem 80. in v 90. letih (Kakovost…, 1992–1997), na kakovost podtalnice ni vplivala in
vodni vir je bil v vsem obdobju kakovostno primeren za oskrbo s pitno vodo. Ob poplavah leta
1990 so pitno vodo preventivno dezinficirali s klorom, sicer pa je tudi po mikrobioloških preiskavah
voda dobre kakovosti. V primeru onesnaženja je rezervni vodni vir Pod skalco, ki je obnovljen in
redno vzdrževan (KP Kamnik, 2005) Vodna vira za oskrbo sistema Kamniška Bistrica-Godič, to
sta zajetji Bele vode in Slevo, sta dobre kakovosti (Krvavški…, 2000). Kakovost oskrbe s pitno
vodo pa je problematična pri lokalnih in individualnih vodovodnih sistemih, kjer zajetja niso
primerno zavarovana, v njihovih zaledjih so kmetijska zemljišča, nekatera se nahajajo celo v
bližini naselij, količina vode pa se tekom leta močno spreminja. Kakovost vode je večinoma le
občasno preiskovana ali pa sploh ni. Pred desetletjem je bilo pregledanih 53 vzorcev vode, od
katerih jih je bilo 34 ali 64,1 % oporečnih (Novak, 1994).
Kakovost podtalnice v črpališčih domžalskega vodovodnega sistema je sprejemljiva glede na
določila Pravilnika o pitni vodi1 in se po nekaterih pokazateljih celo izboljšuje. V 90. letih so
najpogosteje ugotavljali povišane vsebnosti nitratov, ki so bili prisotni v vseh črpališčih. V letih
1990–1999 so se povprečne letne vrednosti gibale med 30 in 40 mg/l NO3 v črpališčih Domžale in
Homec, pod 30 mg/l NO3 so bile v črpališču Nožice, 50 mg/l NO3 pa so občasno presegle vsebnosti
v črpališču Lek. Vsebnosti so med letom zelo nihale. Trend upadanja je bil ugotovljen v črpališčih
Domžale 3, Lek in Homec, porast pa v črpališčih Domžale 1 in 2 ter Nožice. Pesticidi med katerimi
prevladujeta atrazin in desetil-atrazin, so bili v 90. letih prisotni v črpališčih Domžale 4, Lek in,
presenetljivo, tudi v globoki vrtini DG 1. Najvišja vsebnost desetil-atrazina je bila izmerjena v
letu 1995 v črpališču Lek (0,64 mg/l) in v letu 1992 v črpališču Domžale 4 (0,45 mg/l ). Vsota
pesticidov je pogosto presegla 0,5 mg/l v črpališču Homec, v črpališču Lek je bila presežena v
letih 1994 in 1995 ter v črpališču Domžale 4 v letu 1992. Klorirana topila (1,1,1-trikloroetan,
1,1,2,2-tetrakloroetilen, 1,1,2-trikloroetan, diklorometan, triklorometan) so bila ugotovljena v
črpališču Homec v zelo visokih vsebnostih v letih od 1995 do 1998, v črpališču Lek v letih 1991,
1994, 1995 in 1996, izstopali sta leti 1991 in 1996, manjše vsebnosti pa so bile ugotovljene tudi v
črpališčih Domžale 2 leta 1995, Domžale 3 leta 1994, Domžale 4 leta 1995 in 1996 ter v globoki
vrtini DG 1 leta 1996. Vir onesnaževanja podtalnice s topili ni bil znan, potencialna vira pa sta
bila deponija odpadkov na Duplici in nekdanje skladišče odpadnih topil pri tovarni Titan
(Zaščita…, 2000).
Po podatkih Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, ki opravlja sistematični nadzor kakovosti
pitne vode v vodovodnih sistemih, ki so v upravljanju javnega podjetja Prodnik, je bila kakovost
pitne vode po letu 2000 večinoma primerna in oskrba s pitno vodo varna. V letu 2000 so bili v
pitni vodi domžalskega vodovodnega sistema ugotovljeni nitrati, katerih vsebnosti so se gibale
od 32 mg/l do 39,9 mg/l, srednja vrednost pa je bila okoli 35 mg/l. V dveh črpališčih (Lek-Črnjava,
Domžale 2) je bil ugotovljen tudi desetil-atrazin in v večini črpališč klorirana topila, vendar mejne
vrednosti niso bile nikjer presežene. Vsebnosti desetil-atrazina, atrazina in kloriranih topil so

1

Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, Ur. l. RS 35/04), pred tem Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS 46/
97, Ur. l. RS 52/97, Ur. l. RS 54/98, Ur. l. RS 7/00).
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bile ugotovljene tudi v vodovodnem omrežju, kjer prav tako niso presegale dovoljenih mejnih
vrednosti. V vodovodnem sistemu Homec-Nožice-Preserje so se vsebnosti nitratov gibale od 34,5
mg/l do 37,8 mg/l, srednja vrednost pa je bila, enako kot v sistemu Domžale, 35 mg/l. V črpališčih
Homec in Nožice ter v vodovodnem omrežju so bila prisotna klorirana topila 1,1,1-trikloroetan in
trikloroeten, vsebnosti so bile višje v črpališču Homec, vendar pod mejno vrednostjo, črpališče
pa od leta 1999 ni bilo aktivno v oskrbi s pitno vodo.
V črpališču Kolovec so bile ugotovljene vrednosti nitratov zelo nizke, v črpališču Radomlje
so znašale 33 mg/l, v obeh črpališčih pa so bila prisotna tudi klorirana topila, med katerimi so
bile višje vsebnosti trikloroetana v črpališču Kolovec. V manjših vodovodnih sistemih in njihovih
zajetjih, ki oskrbujejo prebivalce občin Lukovica in Moravče, v vodi ni bilo onesnažil. Po kemijskih
občasnih preiskavah prav tako niso ugotovili prisotnosti pesticidov, težkih kovin, organskih topil
in trihalometanov. Pitna voda je bila klorirana le v občini Moravče.
Slabše pa je bila ocenjena kakovost pitne vode iz krvavškega sistema. Mikrobiološke redne
preiskave vode na zajetju so ugotovile prisotnost bakterij v 5 od 8 vzorcev in na omrežju v 3 od
126 vzorcev. Voda se je dezinficirala s plinskim klorom. Voda v krvavškem vodovodnem sistemu
se po dežju kali in pri večji motnosti dezinfekcija vode ni učinkovita, zato je bila oskrba v tem
sistemu označena kot zdravstveno ustrezna, ne pa tudi varna (Letno…, 2001). V letu 2004 je bila
oskrba s pitno vodo v vseh sistemih ocenjena kot zdravstveno ustrezna in varna. V manjšem
številu vzorcev za mikrobiološke redne ali občasne preiskave je bila ugotovljena prisotnost bakterij
ter v štirih vzorcih prisotnost desetil-atrazina, ki je presegal vrednost 0,1 µg/l. Trije vzorci so bili
vzeti v črpališču Lek, kjer so bile visoke tudi vsebnosti nitratov, od 35 do 46 mg/l in v manjših
vsebnostih klorirana topila. Žal poročilo podrobneje ne navaja vsebnosti nitratov in drugih
onesnažil v zajetjih, črpališčih in v omrežju vodovodnih sistemov. Opozarja le: »da je potrebno
omejiti količino gnojil tako, da ne bi ogrožala podtalnice. Enako velja za uporabo herbicidov za
širokolistne plevele, ki naj se ne bi uporabljali na območjih, kjer lahko neposredno ogrozijo
podtalnico. Po Odloku o območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij, ogroženih
zaradi fitofarmacevtskih sredstev2, ima dolina Kamniške Bistrice status ogroženega območja zaradi
atrazina. Koncentracije nitratov in pesticidov v pitni vodi pri uporabnikih (na vodovodni pipi) v
sistemu Domžale še ne dosegajo mejnih vrednosti. Kljub temu pa priporočamo, naj upravljalec
glede na 26. člen Pravilnika o pitni vodi3 preventivno obvesti ministrstvo, pristojno za okolje,
prostor in energijo in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o tem, da so
pesticidi že nekaj zadnjih zaporednih let prisotni in občasno tudi preseženi v nekaterih črpališčih
na Domžalskem polju. Koncentracije nitratov so tudi v črpališčih sicer še pod mejno vrednostjo,
vendar prav tako zahtevajo resno načrtno preventivo ukrepanja na kmetijskih zemljiščih, kjer se
nahajajo črpališča« (Letno…, 2005)
Kakovost podtalnice na Kamniškobistriški ravnini je za oskrbo s pitno vodo primerna le z
mešanjem vode iz zajetja Kolovec in iz globlje vrtine v črpališču pri Grobljah. Zaradi slabe kakovosti
so bila opuščena tudi tri manjša črpališča na Kamniškobistriški ravnini. Vpliv kakovosti vodnih
virov v spodnjem delu porečja ocenjujemo negativno, v srednjem delu porečja je vpliv kakovosti
nekaterih vodnih virov na oskrbo s pitno vodo prav tako negativen, pri drugih pa ugoden oziroma
pozitiven in v zgornjem delu porečja je vpliv kakovosti vodnih virov na oskrbo s pitno vodo
večinoma pozitiven.

2
3

Ur. l. RS, št. 97/2002.
Ur. l. RS, št. 19/2004 in Ur. l. RS, št. 35/2004.
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6.3. Poplavna ogroženost naselij v porečju
V porečju se pojavljajo trije tipi poplav: vršajski tip, poplave ob nižjih bregovih rek in antropogeno
pogojene poplave zaradi objektov v vodnem prostoru (Preveritev…, 2000). Vršajski tip poplav se
pojavlja na območjih, kjer je reka odložila velike količine prinešenega gradiva v obliki vršaja.
Kamniška Bistrica iz goratega dela porečja letno odnese okoli 20.000 m3 mineralnih plavin. Ob
razlitju vode se le ta zajezi v dolini nad odloženim gradivom in se po upadu pretoka počasi vrača
v strugo. Ta tip poplavnega sveta je bil v porečju nekdaj zelo obsežen, danes pa je zaradi ureditev
strug in hidromelioracijskih posegov močno skrčen. Poplave ob nižjih bregovih rek so najbolj
pogoste poplavne površine v porečju Kamniške Bistrice. Voda, ki prestopi bregove, sega do ježe
prve terase in ob upadanju hitro odteče. Te poplave spremlja močnejša erozija. Pojavljajo se le na
določenih odsekih Kamniške Bistrice, npr. na desnem bregu reke pri Stranjah in v Radomljah,
na levem bregu pri Količevem, ob izlivu Rače v Kamniško Bistrico, pogoste pa so tudi na pritokih
Kamniške Bistrice, zlasti na Pšati in Rači. Tretji tip poplav nastane zaradi zapiranja pretočnih
prerezov, ki so posledica zastajanja rečnih nanosov v strugi, mašenja mostnih odprtin z lesom,
zemeljskih plazov in blatnih tokov v strugo, rušenja brežin, nepravilnega upravljanja z zapornicami
itd. Tovrstne poplave zajamejo tudi tiste površine, ki sicer niso poplavne. V večji meri se pojavljajo
v porečju Radomlje oziroma v Črnem grabnu, kjer magistralna cesta in priključki lokalnih cest
pogosto prečkajo rečna korita Radomlje in njenih pritokov (Preveritev…, 2000).
Značilnosti Kamniške Bistrice, ki pomembno vplivajo na poplave so: precejšnja razlika v
pretočnih vrednostih, kar kaže na njen hudourniški značaj, velika erozijska in transportna moč,
pogojena z velikim strmcem vodnih tokov v zgornjem delu porečja, odlaganje gradiva v srednjem
in spodnjem toku reke ter premeščanje že odloženega gradiva ob velikih pretokih. Posledica naštetega
je izrazita dinamičnost toka Kamniške Bistrice in stalno premeščanje aktivnega dela struge. Z
regulacijami, številnimi jezovi in odvzemi vode so odtočne značilnosti reke močno spremenjene,
poplavnost se je omejila in nekdanji prostor zadrževanja visokih voda se je namenil različni
gospodarski rabi. Jezovi in mostne odprtine na Kamniški Bistrici ovirajo odtok visokih voda, kar so
pokazale poplave leta 1974 in leta 1990. Ob visokem vodnem stanju s tokom reke potuje velika
količina plavin, ki se zaustavlja v strugi nad jezovi, v kolikor t. i. prodni izpusti ne delujejo oziroma
so premajhni, voda pa se z veliko močjo preliva preko jezu. Na toku Kamniške Bistrice od izliva
Črne navzdol je 10 jezov, zelo veliko pragov in kamnitih drč. Podobno oviro toku in plavinam
predstavljajo izpusti pod mostovi, ki niso primerni za velike oziroma izjemne pretoke.
V preteklem stoletju so bile večje poplave v porečju Kamniške Bistrice v letih: 1965, 1971,
1974, 1990, 1994 in 1998. Najobsežnejše poplavne površine so v spodnjem delu porečja med
Beričevim na desnem bregu ter Dolom in Vidmom na levem bregu reke. Območje je pogosto
poplavljeno ob visokem stanju Save, ki ovira odtok Kamniški Bistrici. Odtekanje dodatno otežuje
majhna mostna odprtina na regionalni cesti Ljubljana–Litija in voda se nad cesto razlije po
obsežnem območju. V izjemnih pogojih odteka čez cesto v strugo Jubove mlinščice ali Mlinskega
potoka, ki ima prav tako premajhen mostni izpust. Mlinski potok, ki na 11 km dolgem toku
sprejme več manjših vodotokov z območja Sel, Ihana in Preloga ter mlinščico, poplavnost tega
območja še povečuje. Ob izdatnih padavinah je kljub sistemu razbremenilnih kanalov zato težko
z zapornicami uravnavati pretok, poplavnost pa povečuje tudi visok nivo spodnjega Jubovega
jezu in premajhna pretočnost struge. Poplavno območje sega od izliva Kamniške Bistrice v Savo
navzgor do naselja Študa. Obsega večinoma kmetijske površine, ogrožena pa so tudi vsa naselja
ob Kamniški Bistrici in Mlinskem potoku. Na levem bregu so to del naselij Videm in Dolsko ter
naselja Zaboršt, Zaloka, Zajelše, Selo in Ihan, na desnem bregu pa del Beričevega ter naselji Bišče
in Mala Loka. Po strugi Kamniške Bistrice od Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik na
Študi do izliva v Savo se lahko pretakajo le 5–10-letne poplavne vode (Preveritev…, 2002).
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Navzgor od navedenega odseka obsežnejših poplavnih površin ni. Z regulacijo je bilo
zagotovljeno pretakanje 20–100-letnih visokih voda na odseku od CČN do Količevega, zato so
naselja Domžale, Vir in Količevo varna pred poplavami s stoletno povratno dobo. Odsek Kamniške
Bistrice med Količevim in Kamnikom ni v celoti urejen in zagotavlja pretakanje le 20-letni visoki
vodi. Ob poplavah z več kot 20 letno povratno dobo so ogrožena kmetijska zemljišča in deli
naselij Homec, Nožice in Perovo (Preveritev…, 2002). Ob poplavah leta 1990 so se tu zvrstili vsi
pojavi škodljivega delovanja visokih voda, od katerih je najbolj izstopala poplava v naselju Nožice
(Muck, 1991). Struga skozi Kamnik zagotavlja pretok 100-letni visoki vodi, nad Kamnikom pa so
ogroženi posamezni objekti ob strugi v Zgornjih Stranjah in v Godiču. Ob poplavi leta 1990 je
prišlo do zasutja struge nad pragom »Calcit«, kar je povzročilo poplave pozidanih obrežij. Zanimivi
so izsledki analize pretočnih vrednosti 1. 11. 1990 s pričakovanimi (teoretičnimi) 100-letnimi
pretoki. Dejanski pretok reke je tega dne presegel pričakovani pretok v Kamniku po izlivu Nevljice
in v Radomljah nad izlivom razbremenilnega kanala Pšate. V Kamniku nad izlivom Nevljice, v
Domžalah pod izlivom Rače in na izlivu Kamniške Bistrice v Savo pa je bil dejanski pretok nekaj
10 m3 manjši od pričakovanih 100-letnih voda (Muck, 1991).
V porečju Kamniške Bistrice se pomemben del poplavnih površin nahaja ob njenih pritokih
Pšati, Rači z Radomljo in Nevljici. V porečju Pšate so obsežnejše poplavne površine ob njenem
zgornjem toku nad Komendo, med Komendo in Mostami, ob pritoku Reki ali Brniku nad
Nasovčami ter ob Pšati in razbremenilnem kanalu, kjer obsegajo površine zahodno od naselja
Suhadole do južno od naselja Topole. Pretočna zmogljivost struge Pšate na odseku nad Mengšem
zadošča za 5–10-letne visoke vode, z izgradnjo zadrževalnikov visokih voda na pritokih Pšate pa
naj bi zadoščala za 100-letne visoke vode. Poplave v tem delu ogrožajo predvsem kmetijska
zemljišča, naselja pa so delno zavarovali z izgradnjo razbremenilnih kanalov ob Reki in Pšati.
Večina naselij je še vedno ogrožena ob pojavu 100-letnih visokih vodah. Struga Pšate med Mengšem
in Trzinom je zaradi urbanizacije povsem spremenjena, poplavno varnost naselij pa so zagotovili
z izgradnjo razbremenilnega kanala, ki večji del vode ob povečanem pretoku Pšate odvaja v
Kamniško Bistrico že nad Mengšem. Prava struga Pšate ob takem stanju deluje kot razbremenilni
odvodnik oziroma zadrževalnik. V spodnjem delu porečja so poplavno ogrožene kmetijske
površine ter naselji Dragomelj in Pšata. V preteklosti je bil poplavno zelo ogrožen Trzin, po
izgradnji kanala med Trzinom in Dragomljem, po katerem je speljana Pšata, se je poplavna
ogroženost Trzina in območja pod njim zmanjšala, ne pa tudi nižje ležečih naselij. Med Trzinom
in Dragomljem so bile v 70. in 80. letih izvedene obsežne hidromelioracije, ki so še povečale
poplavno ogroženost Dragomlja in Pšate. Zaradi hidromelioracij se je odtok voda z območja nad
Dragomljem namreč povečal, pretočna zmogljivost naravne struge nižje pa je ostala majhna.
Slabo vzdrževanje struge in melioracijskih jarkov ter zaraščanje melioriranih površin naj bi v
zadnjih letih ponovno zmanjšali odtekanje padavin in s tem zmanjšali poplavno ogroženost
Dragomlja in Pšate. Za večjo poplavno varnost zgornjega dela porečja Pšate je načrtovana izgradnja
petih zadrževalnikov visokih voda na pritokih Pšate.
V porečju Rače z Radomljo so poplavne površine v ožjem pasu ob Radomlji od Blagovice do
Krašnje in od Kompolj do Lukovice, kjer se močno razširijo. Poplavne površine se razprostirajo
južno od Lukovice in Šentvida do Vidma, nekoliko ožje je poplavno območje med Prevojami in
Imovico, nato pa se zopet razširi in sklene s poplavnimi površinami ob Rači. Slednje se v večjem
obsegu nahajajo od naselja Zalog pod Sv. Trojico vse do izliva Rače v Kamniško Bistrico.
Najobsežnešje poplavno območje je med Dobom na severu, Krtino na vzhodu, Brezovico pri
Dobu na jugu in Gorjušo na jugozahodu. Poleg kmetijskih zemljišč so ob izjemnih poplavah
ogrožena tudi naselja ob obeh vodotokih. Pretočna zmogljivost struge Rače zagotavlja odtok le 5–
10-letnim visokim vodam, po izgradnji zadrževalnika visokih voda na Drtijščici, ki sprejema tudi
del visokih voda Radomlje, pa je pretočna zmogljivost nekoliko večja. V porečju Rače je predvidena
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izgradnja še sedmih zadrževalnikov: enega na Drtijščici, treh na Rači ter po eden na Rovščici,
Hudskem potoku in Želodniku (Preveritev…, 2002). Poplavnost ob spodnjem toku Rače in ob
Radomlji se je po vsej verjetnosti nekoliko spremenila z izgradnjo avtoceste. Vodni tok je bil
zaradi tega v precejšnji meri spremenjen, območje pa na več mestih pregrajeno z avtocestnim
nasipom. Kako primerni so bili regulacijski posegi, bodo pokazale prve večje povodnji.
Ob Nevljici so poplavne površine manjšega obsega, ki ogrožajo naselja in kmetijske površine
vzdolž večjega dela njenega toka. V ožjem pasu se pojavljajo poplavne površine od sotočja Nevljice
in Cirkušnice do Šmartnega, od izliva Tuhinjščice pri Šmartnem do Soteske ter med Nevljami in
Vrhpoljem. Nekoliko širše je poplavno območje južno od Lok pri Tuhinju ter severovzhodno od
Nevelj in Vrhpolja pri Kamniku. Med Virom in Podhruško je ogroženih tudi nekaj stanovanjskih
in gospodarskih objektov, prav tako v Srednji vasi, Lokah v Tuhinju, Potoku, Vesenem, Buču in
Šmartnem v Tuhinju.
Poplavne površine v porečju Kamniške Bistrice obsegajo približno 13 km2 ali 2,4 % porečja,
površina je primerljiva s površino Kamniškobistriške ravnine, poplavne površine ob sami Kamniški
Bistrici pa obsegajo manj kot 2 km2 ali 1,4 % porečja. Pri urejanju struge Kamniške Bistrice in
zagotavljanju večje poplavne varnosti je bil 100-letni pretok na vodomerni postaji Kamnik v 80.
letih ocenjen z 248 m3/s, po prenovi izračunov leta 1995 pa z 282 m3/s. Tolikšen je bil pretok ob
poplavi 1. novembra 1990. Izračunani pretok na izlivu Kamniške Bistrice v Savo je najprej znašal
390 m3/s, nato 427 m3/s, kar je skladno z izračunanim stoletnim pretokom 424 m3/s. 1. 11. 1990
je bil največji pretok 382 m3/s. Pretok 390 m3/s je bil upoštevan pri regulacijskih posegih, tolikšen
pa je tudi izračunani stoletni pretok Kamniške Bistrice pod Domžalami. Z izgradnjo zadrževalnikov
na pritokih Kamniške Bistrice se izjemno visoka vodna stanja naj ne bi več zviševala, zadrževalniki
visokih voda pa bodo zmanjšali poplavno ogroženost tudi v porečjih Rače in Pšate. Z izjemo dela
Dola poplave naj ne bi ogrožale naselij (Preveritev…, 2000).
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Slika 25: Poplavne površine in načrtovani zadrževalniki voda v porečju Kamniške Bistrice

Vir: Preveritev…, 2000.
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7. Pokrajinska občutljivost okolja z ozirom na vodne vire v porečju
Kamniške Bistice
Kakovostno stanje vodnih virov ni le odraz prekomernega obremenjevanja okolja, ampak tudi
pokrajinske občutljivosti okolja vodnih virov. Okolje s svojimi samočistilnimi sposobnostmi v
veliki meri nevtralizira oziroma zmanjša posledice obremenjevanja okolja in, v kolikor ni
dodatnega obremenjevanja, tudi omogoči vzpostavitev predhodnega stanja. Pri sonaravnem
gospodarjenju je poznavanje regeneracijskih in nevtralizacijskih zmogljivosti okolja zelo
pomembno. Temu bi namreč moralo biti prilagojeno gospodarjenje z vodnimi viri in raven
obremenjevanja okolja, če hočemo zagotoviti možnosti njihove trajne rabe ter dobro stanje voda.
Pri ocenjevanju pokrajinske občutljivosti smo se zgledovali po metodologiji študije ranljivosti in
izboru fizičnogeografskih kazalcev za ocenjevanje regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti
površinskih vodnih tokov in podtalnice (Študija…, 2002). V porečju Kamniške Bistrice so
pomembni vodni viri površinske vode, podtalnica in izviri. Regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti pa bodo ocenjevane le za površinske vodne tokove in podtalnico, ker za izvire ni
izdelane metodologije ocenjevanja, dodatno pa bi ocenjevanje pokrajinske občutljivosti otežila
še pomanjkljiva raziskanost številnih izvirov. Pri končni oceni pokrajinske občutljivosti bomo
upoštevali le pojavljanje in značaj izvirov, pri čemer se kraški izviri upoštevajo kot najbolj
pokrajinsko občutljivi. V porečju Kamniške Bistrice se poleg kraških izvirov pojavljajo še izviri
skalne vode iz razpoklinskih in preperelinskih vodonosnikov, ki so različno vodnati. O dinamični
izdatnosti nezajetih izvirov obstojijo večinoma le ocene, izjemoma podatki o izmerjenih pretokih
in vodozbirna zaledja niso omejena. Raziskani pa so izdatnejši izviri, ki zagotavljajo pitno vodo
vodovodnim sistemom. Ocenjevanje pokrajinske občutljivosti okolja površinskih tekočih voda v
metodologiji študije ranljivosti temelji na devetih kazalcih: površina zaledja vodnega toka, stopnja
zakraselosti površja, delež gozdnih površin, specifični odtok voda, srednji letni pretok vodnih
tokov, srednji nizki letni pretok vodnih tokov, podolžni profil vodnih tokov, rečni režim in ocena
naravne ogroženosti površinskih vodnih tokov, pri ocenjevanju pokrajinske občutljivosti območij
podtalnic pa so upoštevani naslednji štirje kazalci: dinamična izdatnost vodonosnika, globina
podtalnice, prepustnost krovne plasti vodonosnika, pedološka in vegetacijska odeja (Študija…,
2002).

7.1. Pokrajinska občutljivost okolja površinskih vodnih tokov
Pri ocenjevanju pokrajinske občutljivosti okolja površinskih vodnih tokov bomo kot pomembnejše
kazalce upoštevali značilnosti specifičnega odtoka voda v porečju, srednji letni nizki pretok vodnih
tokov in relativni strmec vodnih tokov v porečju. Navedene značilnosti so že bile predstavljene v
predhodnih poglavjih, zato jih samo kratko povzemamo. Del porečja Kamniške Bistrice nad
vodomerno postajo Kamnik I, ki obsega tudi porečje Nevljice, ima na osnovi izmerjenih pretokov
v obdobju 1946–2000 srednji specifični odtok 39,0 l/s km2. V kolikor odštejemo vrednosti
srednjega letnega pretoka in velikost vodozbirnega zaledja Nevljice, znaša srednji specifični odtok
za porečje Kamniške Bistrice nad Kamnikom, to je v zgornjem delu porečja, 49,7 l/s km2. Navedeni
vrednosti srednjih specifičnih odtokov močno presegata povprečni specifični odtok v Sloveniji,
ki znaša 28 l/s km2 (Vodno…, 2003). Srednji specifični odtoki izračunani na osnovi izmerjenih
pretokov na vodomerni postaji Nevlje I na Nevljici znašajo v obdobju 1959–2000 21,8 l/s km2, na
vodomerni postaji Trnjava I na Radomlji z Drtijščico v obdobju 1959–1972 23,9 l/s km2, na
vodomerni postaji Trnjava na Radomlji nad izlivom Drtijščice 25,0 l/s km2 in na vodomerni postaji
Moste I na Pšati v obdobju 1956–80 17,8 l/s km2 (Arhiv ARSO, 2005). Navedene vrednosti kažejo
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značilnosti specifičnega odtoka v srednjem delu porečja, pri čemer moramo upoštevani, da se
vodomerna postaja na Pšati nahaja že v ravninskem delu s prepustnimi kamninami, kjer voda
pronica v vodonosnik s podtalnico.
V spodnjem delu porečja kažejo značilnosti specifičnega odtekanja voda v porečjih podatki
za vodomerne postaje Podrečje na Rači, Vir in Domžale na Kamniški Bistrici in Topole na Pšati.
Srednji specifični odtok, izračunan na osnovi izmerjenih pretokov, na vodomerni postaji Podrečje
na Rači v obdobju 1957–2000 znaša 33,7 l/s km2, kar je v primerjavi z navedenimi vrednostmi za
vodomerne postaje v porečju Rače opazno višja vrednost. Predvidevamo, da se v tolikšnem
specifičnem odtoku odraža dotok mlinščice iz Kamniške Bistrice v Račo. Srednja specifična odtoka
za Kamniško Bistrico sta 26,1 l/s km2 na vodomerni postaji Vir v obdobju 1978–2000 in 27,6 l/s
km2 na vodomerni postaji Domžale v obdobju 1978–1991. Zelo nizek je specifični odtok izračunan
na osnovi izmerjenih pretokov na vodomerni postaji Topole na Pšati v obdobju 1989–2000, ki
znaša le 13,9 l/s km2 (Arhiv ARSO, 2005). Vrednosti srednjih specifičnih odtokov v porečju
Kamniške Bistrice ugodno vplivajo na samočistilne zmogljivosti in količino vodnih virov, kar še
zlasti velja za njegov zgornji del, srednji in spodnji del porečja se uvrščata pod povprečje v Sloveniji,
izstopa pa Pšata z izrazito nižjimi vrednostmi.
Vrednosti srednjih nizkih letnih pretokov za vodomerne postaje v porečju Kamniške Bistrice
kažejo večjo pokrajinsko občutljivost površinskih vodnih tokov. Srednji nizki letni pretok vodnih
tokov v srednjem delu porečja kažejo podatki za Kamniško Bistrico na vodomerni postaji Kamnik
I v obdobju 1946–2000 (2,1 m3/s), za Nevljico na vodomerni postaji Nevlje I v obdobju 1959–2000
(0,34 m3/s), Radomljo brez Drtijščice na vodomerni postaji Trnjava v obdobju 1959–72 (0,45 m3/
s) ter Pšato na vodomerni postaji Moste I v obdobju 1956–89 (0,20 m3/s). Še nižji sta bili vrednosti
srednjih nizkih letnih pretokov Pšate na vodomerni postaji Topole v obdobju 1989–2000 (0,10
m3/s) in na vodomerni postaji Trzin v obdobju 1997–2000 (0,07 m3/s), ki ležita v spodnjem delu
porečja. Srednji nizki letni pretok Kamniške Bistrice na vodomerni postaji Vir v obdobju 1978–
80 in 1991–2000 je znašal 0,21 m3/s, kar je v primerjavi s podatki za vodomerno postajo Kamnik
I zelo malo. Na tako skromen srednji nizki letni pretok vplivajo odvzemi vode oziroma pretočitve
v mlinščice, pronicanje rečne vode v vodonosnik s podtalnico in pretakanje rečne vode skozi
plavine v dnu struge. V spodnjem delu porečja je višji srednji nizki letni pretok Rače na vodomerni
postaji Podrečje, ki je v obdobju 1957–2000 z nekaj letnimi prekinitvami znašal 1,39 m3/s (Arhiv
ARSO, 2005). Srednji nizki letni pretok Kamniške Bistrice na izlivu po naši oceni presega 1,5 m3/
s, na kar vpliva dotok mlinščice pri Mali Loki in dotok Pšate, ki je zaradi pritokov višji, kot ga
izkazujejo podatki za vodomerno postajo Trzin. Za zgornji del porečja ne razpolagamo s podatkom
o srednjem nizkem letnem pretoku, po naši oceni pa je manjši od 2 m3/s.
Strmci vodnih tokov ugodno vplivajo na samočistilne zmogljivosti vodnih tokov v porečju
Kamniške Bistrice, saj prevladujejo razmeroma veliki relativni strmci. V zgornjem toku Kamniške
Bistrice med izvirom in Stahovico je relativni strmec vodnega toka 23,9 ‰, še večji pa so relativni
strmci pritokov Kamniške Bistrice v zgornjem delu porečja: Korošice, Grohata, Črne in Bistričice.
V srednjem delu porečja je na odseku od Stahovice do Kamnika srednji relativni strmec vodnega
toka Kamniške Bistrice 11,6 ‰, srednji relativni strmci ostalih večjih vodnih tokov pa so: Nevljice
24,3 ‰, Radomlje na odseku od izvira do Imovice 15,8 ‰, Rače od izvira do Zaloga pod Sv.
Trojico 8,3 ‰ in Pšate od izvira do Most 7 ‰. V spodnjem delu porečja so strmci vodnih tokov
opazno manjši. Srednji relativni strmec vodnega toka Radomlje od Imovice do izliva v Račo je 3
‰, Rače na odseku od Sv. Trojice do izliva je 3,1 ‰, Pšate na odseku od Most do izliva je 4,3 ‰,
srednji relativni strmec vodnega toka Kamniške Bistrice od Kamnika do izliva v Savo pa je 5,8 %.
Navedene vrednosti relativnih strmcev vodnih tokov kažejo ugodno lastnost glede pokrajinske
občutljivosti zlasti v zgornjem in srednjem delu porečja, slabše pa v spodnjem delu porečja, kjer
so za krajše odseke vodnih tokov bili ugotovljeni relativni strmci nižji od 2 ‰.
100

Valentina Brečko Grubar: Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice

Ob upoštevanju treh kazalcev pri ocenjevanju pokrajinske občutljivosti ugotovimo, da so
vodni tokovi v zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice manj občutljivi v primerjavi z vodnimi
tokovi v srednjem delu in še zlasti v primerjavi z vodnimi tokovi v spodnjem delu porečja. Zaradi
primerljivosti z ocenami pokrajinske občutljivosti vodnih tokov, ki so bili zajeti v Študiji ranljivosti
okolja v Spodnjem Podravju s Prlekijo (Spodnje…, 1996) in v Študiji ranljivosti okolja mestne
občine Koper (Študija…, 2002), smo izdelali še ocene za ostale kazalce, ki jih predvideva
metodologija študije ranljivosti pri ocenjevanju regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti
površinskih vodnih tokov. Oceni 1 in 2 predstavljata ugodne lastnosti kazalca, 3 in 4 pa neugodni
lastnosti kazalca. Ocene prikazuje spodnja preglednica.
Preglednica 16: Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja površinskih vodnih
tokov v porečju Kamniške Bistrice
Površina
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srednji del porečja Kamniške Bistrice
spodnji del porečja Kamniške Bistrice
celotno porečje Kamniške Bistrice

Op.: poudarjeno izpisani so izbrani trije kazalci.

Iz tabele je razvidno, da so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja glede
površinskih vodnih tokov v zgornjem delu porečja ugodno ocenjene, na kar pomembno vplivajo
velik specifični odtok, veliki strmci vodnih tokov in majhna površina zaledja vodnega toka. Dobre
so tudi značilnosti pretočnega režima, neugodna pa je velika zakraselost porečja. V srednjem
delu porečja Kamniške Bistrice so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja manj
ugodne zaradi manjših vrednosti specifičnih odtokov voda. Ugodno vplivajo na samočistilne
zmogljivosti majhna zakraselost, velika gozdnatost in veliki strmci vodnih tokov. V spodnjem
delu porečja so regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti manj ugodne zaradi večje površine
vodozbirnega zaledja vodnih tokov, majhne gozdnatosti in manjšega specifičnega odtoka.
Regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja površinskih vodnih tokov v celotnemu
porečju so razmeroma ugodne, saj je najslabše ocenjeni kazalec površina zaledja.
Pri primerjavi z ocenami regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja površinskih
vodnih tokov v Spodnjem Podravju s Prlekijo ugotovimo, da je bila pokrajinska občutljivost okolja
podobno, kakor za spodnji del porečja Kamniške Bistrice, ocenjena za naslednje pokrajinskoekološke
podenote: Pesniško dolino, Ravnino ob Polskavi, Višje terase na Dravskem in Ptujskem polju s
pritoki Drave, Dolinsko dno ob spodnji Dravinji ter za Visoke Haloze in Žetalsko kotlinico z vodnim
tokom Rogatnice. Povsod so bile regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja površinskih
vodnih tokov ocenjene kot nizke. Zmerne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja so
bile ocenjene za pokrajinskoekološke podenote, ki so obsegale Dravo in Muro (Brečko idr., 1996).
Pri primerjavi z ocenami v Študiji ranljivosti okolja mestne občine Koper ugotovimo, da so
samočistilne sposobnosti okolja s površinskimi vodnimi tokovi podobno, kakor v spodnjem delu
porečja Kamniške Bistrice, ocenjene za pokrajinskoekološke podenote, ki obsegajo vodne tokove
Rižano, Badaševico in Dragonjo: Tinjan, Gričevje v povirju Dragonje, Ravnina ob spodnji Rižani
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in Koprskem zalivu, Dolinsko dno ob Badaševici in pritokih ter Dolinsko dno ob Dragonji
(Študija…, 2002). V obeh primerih so bile slabe samočistilne sposobnosti odraz nizkih vrednosti
srednjih nizkih letnih pretokov, nizkega specifičnega odtoka in manjših strmcev vodnih tokov.

7.2. Pokrajinska občutljivost okolja podtalnice
Ocenjevanje pokrajinske občutljivosti okolja s podtalnico v porečju Kamniške Bistrice obsega
spodnji del porečja oziroma Kamniškobistriško ravnino. Zaloge podtalnice v rečnih sedimentih
v zgornjem in srednjem delu porečja so majhne in na območjih vodonosnikov ni merilnih mest,
kjer bi spremljali nihanje gladine. Podtalnica v zgornjem delu porečja je rečna voda, ki se pretaka
skozi plasti rečnih sedimentov ob toku reke, vodonosnik ni debel, gladina podzemne vode je
plitvo pod površjem in krovna plast je dobro prepustna. V dolinah pritokov Kamniške Bistrice v
srednjem delu porečja ni večjih zalog podtalnice, saj so plasti odloženih rečnih sedimentov slabo
porozne in skromnih debelin, pod njimi pa se nahajajo pretežno neprepustne kamnine. Več
deset metrov debele plasti rečno-ledeniških sedimentnih kamnin se nahajajo na desni strani
porečja Kamniške Bistrice južno od Kamnika in gradijo vodonosnik na Kamniškobistriški ravnini.
Ta se na območju med Komendo in hribovjem zahodno od Mengša stika s Kranjskim poljem, na
površju pa ju razmejujejo slabo prepustni rečni nanosi Pšate. Na jugu prehaja na območje
Ljubljanskega polja in se stika z nanosi Save med rašiškim hribovjem in Soteškim hribom, ter
med njim in izlivom Kamniške Bistrice. Na površini pa je območje s podtalnico tudi v
jugozahodnem in južnem delu prekrito z drobnozrnatimi rečnimi nanosi Pate in njenih desnih
pritokov. Na levi strani porečja je vodonosnik Kamniškobistriške ravnine ozko omejen med
hribovjem, Kamniško Bistrico in spodnjim delom doline Rače z Radomljo. Na površini prevladujejo
slabo prepustni rečni sedimenti, ki so jih odložili desni pritoki Rače: Hudski potok, Rovščica,
Želodnik in Radomlja. Po ocenah je dinamična zaloga vodonosnika v severnem delu
Kamniškobistriške ravnine (Homško polje) 0,35 m3/s, južno od Mengša (Mengeško-Domžalsko
polje) pa 0,58 m3/s (Arhiv ARSO, 2005).
Slika 26: Merilna mesta za spremljanje gladine podtalnice na Kamniškobistriški ravnini

Vir: Hidrološki…, 2006.
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Globina do gladine podtalnice se na območju Kamniškobistriške ravnine zmanjšuje od severa
proti jugu, nad Pšato pa so izviri studenčnice, kjer podtalnica izteka na površje. Na vzhodnem
robu ravnine med Volčjim Potokom in Količevim sta bili ugotovljeni dve med seboj povsem ločeni
vodonosni plasti, zgornja je v globini od 3 do 6 m, druga pa v globini od 8 do 9 m. Južno od
Količevega se združita v enotno vodonosno plast tako, kot je na desni strani porečja (Strokovne…,
1997). Po podatkih vodomernih postaj za podzemne vode so se srednji letni vodostaji podtalnice
v Podgorju v obdobju 1958–98 gibali v globini od 12 do 13 m, v Preserju v obdobju 1958–2001 od
13 do 21 m, v Zgornjih Jaršah v obdobju 1981–2001 od 18 do 21 m, v Mengšu v obdobju 1976–
2001 od 25 do 28,6 m, v Loki pri Mengšu v obdobju 1982–97 okoli 11 m, na Študi v obdobju
1990–2001 pod 4 m in v Podgorici v obdobju 1973–2001 od 7 do 9 m (arhiv ARSO, Hidrološki…,
1995-2005). Območje Kamniškobistriške ravnine ima glede globine podtalnice ugodne
samočistilne lastnosti, saj je na večjem delu območja gladina podtalnice globlja od 10 metrov.
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Slika 27: Značilni vodostaji podtalnice na merilnih mestih na Kamniškobistriški ravnini
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Podgorje v obdobju 1958-2002
Preserje v obdobju 1958-2002
Mengeš v obdobju 1976-2002
Študa v obdobju 1990-2002
Podgorica v obdobju 1973-2002

Vir: Arhiv ARSO.
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Na Kamniškobistriški ravnini gradijo vrhnjo plast sedimentov večinoma mlajši pleistocenski
prodni nanosi Kamniške Bistrice, ki segajo na severozahodu do Križa, Most in Suhadol proti
Kranjskemu polju, na zahodnem obrobju pa jih prekrivajo mlajše glinaste naplavine Pšate in
njenih pritokov Blatnice in Dobravščice. Stik med prodnimi in glinenimi nanosi poteka v črti
Mengeš–Trzin–vrh Strašnjaka (Soteški hrib). Vrhnja plast pleistocenskih prodnih nanosov je
debela od 8 do 12 m, pod njo pa so starejši pleistocenski nanosi proda z vložki konglomerata in
gline. Na območju med Šentpavlom, Ihanom in Biščami se 8 do 10 m debela plast mlajših prodnih
nanosov nahaja na permokarbonskih skrilavcih in peščenjakih, ki gradijo dno kotanje in tu je
krovna plast najbolj prepustna. Povsod, kjer je pod mlajšo plastjo prodnih nanosov še starejša
plast, je prepustnost krovne plasti slabša zaradi primesi drobnih sedimentov melja in peska, kot
je to npr. pri Mengšu in v črpališču za domžalski vodovod. Slabo prepustna krovna plast je v
jugozahodnem delu ravnine med Depalo vasjo, Dragomljem, Pšato in Podgorico, kjer jo v celoti
gradijo starejši pleistocenski prodni nanosi z več melja, z vložki gline in konglomerata, nad njo
pa je do nekaj metrov debela plast gline. Podobno slabo prepustna je krovna plast tudi na
vzhodnem robu ravnine od Volčjega Potoka do Količevega (Strokovne…, 1997). Kamninska sestava
krovne plasti, zlasti pa njena debelina vplivata na večjo pokrajinsko občutljivost okolja s
podtalnico. Prepuščanje padavin je sicer ugodno za količinsko obnavljanje zalog podtalnice, ob
onesnaženosti površja pa to predstavlja veliko nevarnost, da bodo onesnažila dosegla podzemno
vodo.
Za pokrajinsko občutljivost okolja s podtalnico sta zelo pomembna tudi plast prsti nad
vodonosnikom in rastlinstvo. Glede vpliva prsti na pokrajinsko občutljivost okolja s podtalnico
sta najpomembnejši debelina sloja prsti in poroznost prsti. Sloj prsti je namreč prvi, ki pride v
stik s padavinami, vpliva na njihovo zadrževanje in površinsko odtekanje ter na pronicanjem
vode v globino. Propustnost prsti je odvisna od poroznosti, ta pa je odvisna od teksture, strukture
in deleža organskih snovi v prsti ter od mehanske obdelave (Lovrenčak, 1994). Na
Kamniškobistriški ravnini prevladujejo prepustne srednje globoke prsti, ki so zelo primerne za
kmetijsko rabo. Trajno poraslih površin z drevesnim rastjem je malo. Na območju med Volčjim
Potokom in Virom ter med Depalo vasjo in Domžalami se v večjem obsegu nahaja evtrična rjava
prst, tipična, ki je globoka od 40 do 70 cm. Na območju južno od Kamnika in Podgorja, vzhodno
od Most, Suhadol, Topol, Mengša in Loke pri Mengšu do Domžal na jugu (Homško in Mengeško
polje) prevladuje sprsteninasta rendzina (80 %) – evtrična rjava prst (20 %), debela od 40 do 60
cm. Ob toku reke so prodišča in sipine (60 %) – obrečna plitva, karbonatna, peščeno prodnata
prst, ki je v večjem obsegu zastopana južno od Domžal. Pas menjavanja srednje globokih (50 %)
in globokih (50 %) karbonatnih prsti se nahaja ob obrečnih prsteh na obeh straneh toka Kamniške
Bistrice pod Domžalami, plitva obrečna prst (60 %) s srednje globoko (40 %) pa se pojavlja vzdolž
celotnega toka in ob mlinščicah. Ob spodnjem toku Pšate prevladujejo oglejene prsti, predvsem
evtrični mineralni hipoglej, srednje močan (80 %) – močan (30 %) in evtrični mineralni hipoglej
(60 %) – evtrični humusni glej (40 %) ter nekarbonatne obrečne prsti, globoko oglejene (70 %) –
srednje globoko oglejene (30 %). Na območju Štude je srednje globoka karbonatna prst (50 %) –
globoka (50 %), od naselja Pšate južno proti Beričevem pa je podobno, kot v večjem delu
Kamniškobistriške ravnine, sprsteninasta rendzina (80 %) – evtrična rjava prst (20 %) (Osnovna…,
1985; Spremo, 2002).
Na Kamniškobistriški ravnini je gozda zelo malo, saj izrazito prevladujejo kmetijska zemljišča,
ki so se z melioracijskimi posegi razširila tudi na naravno manj ugodna zemljišča za kmetijsko
obdelavo. Ob Kamniški Bistrici se mokrotni travniki in gozdovi oziroma drevesno rastje nahajajo
od Perovega do Šmarce, na območju Homškega hriba, med Kamniško Bistrico in Radomeljsko
mlinščico, na območju Šumberka ter južno od Domžal, kjer naravno rastje sledi vodnemu toku
reke in mlinščic. V južnem delu porečja Pšate in Kamniške Bistrice so se ponekod še ohranili
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logi, večina pa jih je bilo uničenih z regulacijami vodnih tokov in s hidromelioracijami zemljišč.
V večjem obsegu se drevesa in grmovne vrste rastlin pojavljajo na vlažnejših zemljiščih v
jugozahodnem delu Kamniškobistriške ravnine med Dragomljem in Soteškim hribom ter med
Dobravo pri Črnučah, obrtno-industrijsko cono Trzin in Soteškim hribom. Ohranitev naravne
vegetacijske odeje je zelo pomembna za uravnavanje odtoka in za ekološko pestrost. Glede na
prevladujočo intenzivno in monokulturno kmetijsko usmerjenost ter velik obseg pozidanih površin
so razmere na Kamniškobistriški ravnini neugodne in povečujejo pokrajinsko občutljivost okolja
s podtalnico.
Obnavljanje zalog podtalnice je odvisno od dotokov površinskih tekočih voda in padavin
nad vodonosnikom. Hribovito in gričevnato obrobje Kamniškobistriške ravnine večinoma gradijo
permokarbonski glineni skrilavci in peščenjaki, ki so za vodo slabo prepustni, zato ni
pomembnejših podpovršinskih dotokov. Takšna je kamninska sestava vzpetega sveta med Trzinom
in Črnučami, Nadgorico in Šentjakobom, Ihanom in Dolom ter med Kamnikom in Rovo. Zahodno
obrobje nad Trzinom in Mengšem, ki pripada rašiškemu hribovju, gradijo apnenci in dolomiti,
območje je zakraselo in prevladuje podzemni odtok padavin. Na vznožju so številni manjši izviri,
ki se stekajo v Pšato, podzemni odtok pa je povezan z dolomitnim vodonosnikom v dnu kotanje
Kamniškobistriške ravnine. Dolomitna osnova, ugotovljena v globoki vrtini na območju črpališča
v Domžalah, se pojavi na globini 50 m in sega do globine 147 m. Predstavlja pomemben zbiralnik
kakovostne podtalnice v porečju Kamniške Bistrice, ki naj bi bil povezan z dolomitnim
vodonosnikom na območju Kolovca in Želodnika na vzhodnem delu ravnine (Strokovne…, 1997).
Kamniška Bistrica pronica v vodonosnik na odseku od Kamnika do Domžal ter padavine na
območju prepustne krovne plasti. V podtalnico Kamniškobistriške ravnine na območju
Mengeškega polja doteka tudi podtalnica z vzhodnega obrobja Kranjskega polja med Mostami in
Mengšem ter pronicajo vode Pšate in njenih pritokov. Gladina podtalnice je dokaj strmo nagnjena
od severa proti jugu, kar določa smer njenemu toku. V severnem delu od Duplice do Homca
znaša strmec gladine podtalnice 7–11 ‰, v srednjem delu med Mengšem, Jaršami, Študo in
Šentpavlom znaša strmec med 2,8 in 3,3 ‰, podtalnica, ki priteka s Kranjskega polja pa ima
strmec 6 ‰ (Strokovne…, 1997).
Rezultat vrednotenja navedenih fizičnogeografskih kazalcev okolja je ocena regeneracijskih
in nevtralizacijskih sposobnosti okolja podtalnice, ki so ocenjene kot majhne. Na slabšo oceno
pomembno vplivajo prepustnost krovne plasti vodonosnika, lastnosti prsti vzdolž vodnega toka
Kamniške Bistrice, skromen obseg naravne vegetacijske odeje oziroma prevladujoča kmetijska
raba zemljišč. Predvidevamo, da na obnavljanje zalog podtalnice negativno vplivajo regulirani
vodni tokovi, izvedene hidromelioracije in krčenje poplavnih površin, ki so zadrževale vodo v
porečju. Pokrajinska občutljivost okolja s podtalnico v porečju Kamniške Bistrice je bila ocenjena
kot velika in je v primerjavi z drugimi območji podtalnic v Ljubljanski kotlini slabša. Samočistilne
sposobnosti Sorškega, Kranjskega in Ljubljanskega polja so bile ocenjene kot velike, na kar je
pomembno vplivala velika dinamična izdatnost vodonosnikov in prevladujoča velika globina do
gladin podtalnic (Brečko, 1998). Če oceno za območje Kamniškobistriške ravnine primerjamo z
ocenami regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti območij podtalnic v Spodnjem Podravju s
Prlekijo ugotovimo, da so bile podobno ocenjene samočistilne sposobnosti v pokrajinskoekoloških
enotah: Mursko polje, Glavna terasa Dravskega polja in Logi ob Dravi pod Ormožem (Brečko idr.,
1996).
Pri skupni oceni pokrajinske občutljivosti okolja glede voda izhajamo iz ocen za površinske
vodne tokove, ocene za območje s podtalnico in upoštevamo lego ter značaj pomembnejših izvirov.
Pokrajinska občutljivost okolja vodnih virov v zgornjem delu porečja je velika, pri čemer smo
upoštevali zmerne samočistilne zmogljivosti okolja površinskih vodnih tokov, kraški značaj izvirov
in svojstvene lastnosti območja s podtalnico. Pokrajinska občutljivost okolja vodnih virov v
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srednjem delu porečja je zmerna do velika in je odraz regeneracijskih in nevtralizacijskih
sposobnosti okolja površinskih vodnih tokov, med izviri prevladujejo nekraški. Pokrajinska
občutljivost okolja vodnih virov v spodnjem delu porečja pa je velika, pri čemer smo upoštevali
regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti okolja površinskih vodnih tokov in okolja podtalnice
na Kamniškobistriški ravnini. Pokrajinska občutljivost okolja vodnih virov v celotnem porečju
Kamniške Bistrice je velika.

Slika 28: Pokrajinska občutljivost okolja vodnih virov v porečju Kamniške Bistrice

Velika pokrajinska občutljivost
Zmerna do velika pokrajinska občutljivost
Velika pokrajinska občutljivost
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8. Obremenjevanje okolja vodnih virov in ključni dejavniki pritiskov na vodne
vire v porečju Kamniške Bistrice
8.1. Poselitev
Porečje Kamniške Bistrice pokriva skupaj devet občin, osem jih ozemeljsko v celoti ali skoraj v
celoti pripada njenemu porečju, ena pa le z manjšim delom. Od severa proti jugu si sledijo:
Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Mengeš, Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin in Dol
pri Ljubljani. Zgornji del porečja Kamniške Bistrice v celoti pripada občini Kamnik, ki je po
površini največja in pokriva 37 % porečja. Porečje Rače z Radomljo večji del pokrivata občini
Lukovica in Moravče, pripada jima skoraj četrtina porečja Kamniške Bistrice in večji del srednjega
dela porečja. V tej pokrajinski enoti je zgornji del porečja Pšate, ki ga pokrivata občini Cerklje na
Gorenjskem in Komenda, v spodnjem delu porečja Kamniške Bistrice pa je ostali del porečja
Pšate, ki se nahaja v občinah Mengeš, Trzin in Domžale. Občina Domžale pokriva večino spodnjega
dela porečja in 13,5 % celotnega porečja Kamniške Bistrice. Najjužnejši del porečja sega v občino
Dol pri Ljubljani, njen delež celotnega porečja pa je zanemarljiv.
Preglednica 17: Občine in prebivalstvo v porečju Kamniške Bistrice v letu 2002
Občina

Površina
občine
(ha)

Delež
porečja
KB

Število
naselij
v porečju

Kamnik*

21986,0

39,4

97

26.477

120,4

Cerklje na Gorenjskem*

7900,0

11,8

17

6.402

81,0

Komenda

2404,4

4,5

14

4.600

191,3

Lukovica*

7498,7

12,9

66

4.972

66,3

Moravče

6100,0

11,4

49

4.508

73,9

Domžale

7230,0

13,5

50

29.209

404,0

Mengeš

2249,4

4,2

4

6.662

296,2

863,0

1,6

1

3.381

391,8

3337,0

0,7

3

4.341

130,1

Trzin
Dol pri Ljubljani*

Število
prebivalcev
v občini

Gostota
prebivalcev
v občini
(preb./km2)

Vir: Statistični urad R Slovenije.

Po podatkih Popisa prebivalstva je leta 2002 živelo v naseljih v porečju Kamniške Bistrice
90.000 prebivalcev in srednja gostota prebivalstva je znašala 170 prebivalcev/km2. Znotraj porečja
obstojijo velike razlike v gostoti poselitve, ki jih kažejo že podatki o gostoti prebivalstva po
posameznih občinah v letu 2002. Najgosteje sta bili poseljeni občini Domžale in Trzin, sledijo
Mengeš, Komenda, Dol pri Ljubljani in Kamnik. Gostota je precej različna tudi znotraj nekaterih
občin, pri čemer izstopata občini Kamnik in Cerklje na Gorenjskem. V občini Kamnik živi večina
prebivalstva v njenem južnem delu oziroma na severnem delu Kamniškobistriške ravnine, kjer je
tudi mesto Kamnik, razmeroma majhen delež pa v številnih naseljih v Tuhinjski dolini in v
dolini Kamniške Bistrice severno od Kamnika. Več od tretjine ozemlja občine obsega za poselitev
* ozemlje občin ni v celoti v porečju Kamniške Bistrice; v občini Kamnik skrajni vzhodni del že pripada porečju Motnišnice
(Bolske), v občini Lukovica prav tako skrajni vzhodni del pripada porečjema Bolske in Orehovice (Medije), v občini Cerklje na
Gorenjskem zahodni del pripada Kranjskemu polju, v občini Dol pri Ljubljani pa večji del pripada savskemu porečju.
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neprimerno pogorje Kamniških Alp, strma gozdnata pobočja in ozka dolina Kamniške Bistrice
severno od Stahovice, ki se nahajajo v zgornjem delu porečja. Občina Cerklje na Gorenjskem
obsega poleg ravninskega območja med Kamniškobistriško ravnino in Kranjskim poljem, kjer so
večja naselja nanizana vzdolž toka Reke, imenovane tudi Brnik (Lahovče, Spodnji Brnik, Zgornji
Brnik, Cerklje) in ob vznožju hribovja, še manjša naselja na pobočju Krvavca. Ravninskemu delu
pripada polovica ozemlja občine in dve tretjini naselij.
Občine Trzin, Mengeš in Komenda so po obsegu najmanjše občine v porečju Kamniške Bistrice.
Občina Komenda obsega ravninsko območje med Kamniškobistriško ravnino in Kranjskim poljem
ter del Tunjiškega gričevja. Občina Mengeš obsega ravninski del med Topolami na zahodu, Preserji
pri Radomljah, Zgornjih in Srednjih Jaršah na vzhodu ter Rodico in Trzinom na jugu. Na zahodnem
obrobju t. i. Mengeškega polja sta naselji Mengeš in Loka s 96 % prebivalstva, v hribovitem delu, ki
obsega tretjino ozemlja občine, pa je le naselje Dobeno. Gostota prebivalstva na ravninskem delu je
zelo velika. Še večja pa je gostota poselitve v sosednji občini Trzin, kjer je razmerje med površinama
ravninskega in hribovitega dela podobno, naselje Trzin z zaselki Zastrano, Zareber in Mlake pa se
nahajajo na stiku ravnine in vzpetega sveta.
Občina Domžale z največjo gostoto poselitve med občinami v porečju Kamniške Bistrice
obsega večino ravninskega sveta vzdolž Kamniške Bistrice od Nožic do Zaloke pri Ihanu, spodnjega
toka Pšate, srednjega in spodnjega toka Rače in spodnjega toka Radomlje. Večina njenega ozemlja
pripada Kamniškobistriški ravnini, gričevnati je severovzhodni del, ki pripada porečju Rovščice
in jugovzhodni del med Račo in spodnjim tokom Kamniške Bistrice. Poselitev je zgoščena vzdolž
toka Kamniške Bistrice, edino večje naselje, ki leži zunaj urbanizacijske osi, je Dob. Mnogo
manjša je gostota poselitve v občinah Lukovica in Moravče, kjer prevladuje hribovit svet z ozkimi
dolinami in s številnimi manjšimi naselji na pobočjih ter na vznožju pobočij malo nad dnom
dolin.
V porečju kot celoti se velika različnost v poseljenosti kaže med zgornjim, srednjim in
spodnjim delom porečja Kamniške Bistrice. V zgornjem delu porečja prevladujejo majhna naselja,
ki so nanizana na južnem delu pokrajinske enote v dolini Kamniške Bistrice in v dolinah njenih
pritokov Črne in Bistričice. V srednjem delu porečja je opazna razlika med levo in desno stranjo
porečja. Na levi strani porečja so naselja številnejša, prevladujejo pa zelo majhna naselja, ki se
nahajajo tako v dnu dolin kot na pobočjih in na uravnanih slemenih hribovja. Večja naselja se
večinoma nahajajo v dolinah, med njimi pa so največja: Mekinje, Stranje, Nevlje, Moravče in
Prevoje. Na desni strani srednjega dela porečja prevladujejo večja naselja, ki večinoma ležijo na
ravnini med Cerkljami, Komendo in Mengšem in v manjši meri v hribovitem severnem delu.
Največje naselje so Cerklje na Gorenjskem. V spodnjem delu porečja, ki pokriva območje
Kamniškobistriške ravnine izrazito prevladujejo velika naselja, ki so večinoma nanizana vzdolž
toka Kamniške Bistrice. Več kot tretjina naselij je leta 2002 imela nad 500 prebivalcev, največji
med njimi pa sta bili občinski središči Kamnik in Domžale. Na obrobju pokrajinske enote ležijo
večja naselja Mengeš, Trzin, Radomlje in Dob.
Zanimivi so nekateri pokazatelji poselitvenih značilnosti tega dela porečja, ki jih prikazuje
spodnja preglednica. Območje z večjim delom pripada petim občinam: Kamnik, Domžale,
Lukovica, Mengeš in Trzin, občini Komenda pripada minimalni delež, prav tako občini Dol pri
Ljubljani.
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Preglednica 18: Primerjava poselitvenih značilnosti občin in delov občin na Kamniškobistriški ravnini
leta 2002
Občina

Delež
površine
občine
na KB ravnini
(%)

Delež KB
ravnine
v občini
(%)

Delež
naselij
občine na
KB ravnini
(%)

Delež
prebivalcev
občine na
KB ravnini
(%)

Gostota
poselitve na
KB ravnini
(preb./km2)

Gostota
poselitve na
ostalem
območju
občine
(preb./km2)

Kamnik

13,9

24,7

11,8

66,7

576,4

46,6

Domžale

78,2

45,6

68,0

97,8

505,1

41,8

Lukovica

11,0

6,6

7,3

28,9

184,7

51,7

Komenda1

14,2

2,8

7,1

9,5

128,5

201,7

Mengeš2

73,1

13,3

75,0

98,3

404,6

11,3

80,0

5,6

100,0

100,0

391,8

/

12,0

3,3

1,6

24,0

260,2

112,4

Trzin
Dol pri Ljubljani
1
2
3

3

na Kamniškobistriški ravnini je le naselje Križ pri Komendi s 440 prebivalci.
zunaj Kamniškobistriške ravnine je le naselje Dobeno z 69 prebivalci.
h Kamniškobistriški ravnini so priključeni 4 km2 ozemlja nad izlivom Kamniške Bistrice v Savo.

V občinah, ki jim pripada del Kamniškobistriške ravnine, je gostota poselitve nadpovprečna
glede na gostoto poselitve v Sloveniji z izjemo Lukovice. Izstopajoče velika je v občinah Domžale,
Mengeš in Trzin, ki jim skupaj pripada dve tretjini Kamniškobistriške ravnine. Še večja je gostota
poselitve na delih občin, ki se nahajajo znotraj njenih meja. Največja gostota poselitve je v delih
občin Kamnik, Domžale, Mengeš in Trzin, nadpovprečna glede na gostoto poselitve v porečju pa
je tudi na ravninskem delu občine Lukovica. V prvih štirih navedenih občinah so razlike v gostoti
poselitve na delu, ki pripada Kamniškobistriški ravnini in na ostalem delu ozemlja občine izjemno
velike, npr. v občini Mengeš je razmerje 37 : 1, v občinah Kamnik in Domžale pa 12 : 1. V občinah
Lukovica in Dol pri Ljubljani je razlika mnogo manjša, v občini Komenda pa je gostota prebivalcev
večja na območju, ki pripada srednjemu delu porečja Kamniške Bistrice.
Na Kamniškobistriški ravnini več kot polovica prebivalstva živi v urbanih središčih občin: v
Kamniku, Domžalah, Mengšu in Trzinu, leta 2002 je ta delež znašal 55,8 %. Če njim prištejemo še
suburbana naselja, ki so se domala zrasla z njimi (Šmarca s Kamnikom, Jarše, Količevo in Vir z
Domžalami, Loka pri Mengšu z Mengšem), se ta delež poveča na 70 %. Suburbanega značaja je
tudi večina drugih naselij na Kamniškobistriški ravnini, med njimi naselja z manj kot 300
prebivalci. Podeželskih naselij je bistveno več v drugih dveh pokrajinskih enotah porečja Kamniške
Bistrice, največ v občinah Kamnik (85), Lukovica (61) in Moravče (45).
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Preglednica 19: Število in rast prebivalstva v naseljih na Kamniškobistriški ravnini po občinah med
leti 1961 in 2002
občina

Število prebivalstva

Indeks rasti prebivalstva

1961

1971

1981

1991

2002

Kamnik

9.464

11.968

15.246

16.658

Domžale

13.978

18.090

23.577

Lukovica

1.024

1.048

Mengeš

3.603

Trzin
skupaj

1961/71

1971/81

1981/91

1991/02

17.655

126,6

127,4

109,3

106,0

26.121

28.557

129,4

130,3

110,5

109,3

1.211

1.285

1.518

102,3

115,5

106,1

118,
1
8,1

4.122

5.068

6.173

6.650

114,4

122,9

121,8

107,4

996

1.190

2.019

2.673

3.381

119,5

169,7

132,4

126,5

29.065

36.418

47.121

52.910

57.761

125,3

129,4

112,3

109,2

Vir: Statistični urad R Slovenije.

Op. 1: Poudarjeno izpisani so tisti indeksi rasti prebivalstva, ki presegajo povprečje v pokrajinski enoti.
Op. 2: Občina Komenda je bila izpuščena, ker sega na Kamniškobistriško ravnino le z enim manjšim naseljem, prav
tako občina Dol pri Ljubljani s tremi manjšimi naselji.

Indeksi rasti prebivalstva v naseljih na Kamniškobistriški ravnini po občinah kažejo rast
prebivalstva v vseh občinah v vsem obdobju. Najmanjša je bila rast prebivalstva v vsem obdobju
od leta 1961 do 1991 v naseljih, ki pripadajo občini Lukovica, v desetletju 1991/2002 pa v naseljih,
ki pripadajo občini Kamnik. V desetletju 1961/71 beležijo nadpovprečno rast prebivalstva v naseljih
občin Kamnik in Domžale, kar je posledica gospodarskega razvoja obeh občinskih središč v 60.
letih. V obdobju 1971/81 izkazujejo nadpovprečno rast prebivalstva naselja občin Domžale in
Trzin, v desetletju kasneje pa naselja občin Mengeš in Trzin. V zadnjem obdobju 1991/2002
nadpovprečno rast prebivalstva v primerjavi s celotnim območjem beležijo naselja v občini
Lukovica, kar je v veliki meri posledica izgradnje infrastrukture in boljše prometne povezanosti
naselij z zaposlitvenima središčema Domžale in Ljubljana. Rast prebivalstva v Trzinu se umirja,
v naseljih ostalih treh občin pa indeksi rasti še naprej kažejo tendenco zmanjševanja v primerjavi
s preteklimi obdobji.
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Preglednica 20: Rast prebivalstva v obdobjih med leti 1961 in 2002 v naseljih na Kamniškobistriški
ravnini z nad 500 prebivalci leta 2002
Občina /
naselja

Število prebivalcev

Indeksi rasti prebivalstva

2002

1961–1981

1981–2002 1961–2002

1991–2002

12.013

187,0

125,0

214,7

102,6

920

136,6

120,3

164,3

111,1

1.361

149,4

125,1

186,9

112,9

1.390

114,1

150,6

171,8

122,2

11.394

218,9

117,5

25
7,2
57,2

103,4

Homec

773

188,7

121,5

229,4

56,7*

Ihan

689

137,1

111,7

153,1

107,6

Nožice

562

138,0

126,9

175,1

193,8*

Prelog

629

180,7

209,7

378,9

135,5

Preserje pri Radomljah

1.296

165,3

110,3

182,3

213,9*

Radomlje

1.551

181,9

143,7

26
1,6
61

115,9

Rodica

758

202,5

95,0

192,4

97,8

Srednje Jarše

513

105,3

136,4

143,7

128,3

3.067

36
7,3
67,3

109,3

40
1,4
01

106,1

592

165,3

132,1

218,4

107,1

775

113,0

101,2

111,4

97,4

5.677

148,7

138,0

205,2

109,5

691

116,1

159,6

185,2

130,6

3.381

202,7

167,5

339,5

126,5

Kamnik
Kamnik
Podgorje
Šmarca
Domžale
Dob
Domžale

Vir
Zaboršt
Mengeš
Loka pri Mengšu
Mengeš
Lukovica
Prevoje pri Šentvidu
Trzin
Trzin

*indeksi ne kažejo dejanskega stanja zaradi razlik ob popisih prebivalstva leta 1991 in leta 2002.
Vir: Statistični urad R Slovenije.

Med naselji na Kamniškobistriški ravnini, ki so leta 2002 imela nad 500 prebivalcev, je v
obdobju 1991–2002 število prebivalstva upadlo le v treh naseljih. Največje indekse rasti v
navedenem obdobju kažejo naselja: Dob (I = 122,2), Prelog (I = 135,5), Srednje Jarše (I = 128,3),
Prevoje pri Šentvidu (I = 130,6) in Trzin (I = 126,5). Izstopajoče velika sta indeksa rasti za naselji
Nožice in Preserje pri Radomljah, vendar predvidevamo, da je bil zajem prebivalstva ob popisu
1991 drugačen kot leta 2002 in pred letom 1991. Leta 1981 je bilo v Nožicah 443 prebivalcev, leta
1991 290 in leta 2002 562 prebivalcev. Podobno je bilo v Preserjah pri Radomljah leta 1981, 1175
prebivalcev, leta 1991 606 in leta 2002 1296 prebivalcev. Največji naselji sta še vedno Kamnik in
Domžale, ki ju je v preteklosti zajela močna urbanizacija, danes pa ne beležita izrazito visokega
porasta prebivalstva (Domžale I = 103,4; Kamnik I = 102,6), rast prebivalstva pa se umirja tudi v
Mengšu (I = 109,5). V zadnjem obdobju v rasti prebivalstva izstopajo nekatera manjša naselja,
kot so: Rova, Jeranovo, Goričica pri Ihanu, Imovica in Selo pri Ihanu, kjer je bil indeks rasti
prebivalstva nad 130. Za razliko od preteklih obdobij, ko je prebivalstvo najbolj naraščalo v naseljih
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Domžalsko-Kamniške obcestne suburbane aglomeracije in v manjši meri prečno na to, vzdolž
prometne osi Ljubljana–Celje, se naselja z izrazitejšo rastjo prebivalstva v zadnjem obdobju
nahajajo na obrobju Kamniškobistriške ravnine, večjo rast pa kažejo tudi naselja v južnem delu,
ki so del funkcionalne urbane regije Ljubljane (Dimitrovska Andrews, 2000). Upadanje
prebivalstva v desetletju 1991–2002 na Kamniškobistriški ravnini beležijo naselja: Češenik, Hudo,
Homec, Mala Loka, Rača in Rodica v občini Domžale, Loka pri Mengšu v občini Mengeš in Vrba
v občini Lukovica. Od navedenih imajo več kot 500 prebivalcev naselja Homec, Rodica in Loka
pri Mengšu. Največji upad prebivalstva je v Homcu (I = 57), kar je verjetno posledica različnega
zajema prebivalstva ob popisih leta 1991 in 2002.
V obdobju 1961–1981 se je v večini naselij v zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice število
prebivalcev zmanjševalo. Močno je nazadovalo prebivalstvo v nekaterih naseljih v porečjih Črne
in Bistričice. Število prebivalcev se domala ni spreminjalo v naseljih v dolini Kamniške Bistrice.
V srednjem delu porečja je močno nazadovanje prebivalstva značilno za majhna naselja na višjih
in prometno bolj odmaknjenih legah, npr. v hribovju med Črnim grabnom in dolino Nevljice, na
pobočju Krvavca, na severnih pobočjih Tuhinjske doline in v hribovju, kjer poteka razvodnica
med Račo in Savo v južnem delu porečja Kamniške Bistrice. Naselja z zmernim nazadovanjem in
stagnacijo prebivalstva so bila tudi nekatera večja naselja v Tuhinjski dolini, v Črnem grabnu, v
Tunjiškem gričevju, v dolini Kamniške Bistrice nad Mekinjami, ob vznožju krvavškega hribovja
in na ravnini severozahodno od Komende. Naselja z zmerno in močno rastjo prebivalstva so bila
večinoma v spodnjem delu doline Radomlje med Lukovico in Dobom, v spodnjem delu doline
Rače in v moravškem podolju, naselja v bližini Kamnika in na ravnini med Cerkljami, Komendo
in Mengšem. Večinoma so bila to večja naselja.
V spodnjem delu porečja je v tem obdobju prevladovala močna rast prebivalstva in velika
naselja, ki so bila nanizana vzdolž Kamniške Bistrice z izjemo Mengša in Trzina. Zmerno je
naraščalo prebivalstvo v nekaterih srednje velikih naseljih na obrobju pokrajinske enote, stagniralo
ali nazadovalo pa je prebivalstvo le v devetih manjših naseljih. Gibanje prebivalstva v obdobju
1961–1981 v naseljih v porečju Kamniške Bistrice prikazuje naslednja slika.
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Slika 29: Indeksi rasti prebivalstva v naseljih v porečju Kamniške Bistrice v obdobju 1961-1981

Vir: Statistični urad R Slovenije.

V obdobju med letoma 1981 in 2002 večina naselij v porečju Kamniške Bistrice beleži rast
prebivalstva. V zgornjem delu porečja indeksi rasti prebivalstva pri večini naselij kažejo stagnacijo
in zmerno rast, nazadovanje pa le pri treh naseljih. V srednjem delu porečja indeksi rasti
prebivalstva kažejo, da je prebivalstvo v obdobju 1981–2002 nazadovalo le v zelo majhnih naseljih,
ki ležijo v hribovju. Naselja, kjer je prebivalstvo stagniralo, imajo prav tako vsa manj kot 500
prebivalcev, ležijo pa tako v hribovju kot v dolinah. Indeksi rasti prebivalstva, ki kažejo zmerno
in močno rast, veljajo za vsa naselja z nad 500 prebivalci in večino manjših v dolinah Radomlje,
Rače, Nevljice ter na območju med Cerkljami, Komendo in Kamnikom. V primerjavi z velikostjo
naselij leta 1981 je bilo leta 2002 opazno povečanje števila prebivalcev v naseljih v dolini Radomlje.
Sprememba indeksov rasti prebivalstva je v hribovitem delu zelo opazna na desnem delu porečja,
v Tunjiškem gričevju ter na območju med Komendo in Cerkljami, kjer v obdobju 1981–2002
indeksi rasti prebivalstva le za nekaj majhnih naselij kažejo nazadovanje prebivalstva.
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Spremembe so v gibanju prebivalstva med obdobjema 1961–1981 in 1981–2002 precejšnje tudi
v spodnjem delu porečja oziroma na Kamniškobistriški ravnini, ki smo jih deloma že predstavili.
Primerjava indeksov rasti v obeh obdobjih kaže, da je bilo v zadnjem obdobju manj velikih naselij,
ki bi izkazovala močno rast prebivalstva, med njimi to velja tudi za Domžale, Vir in Preserje, da pa
je močna ali zmerna rast prebivalstva prisotna v nekaterih manjših naseljih, kjer je prebivalstvo v
prvem obdobju močno ali zmerno nazadovalo. To velja za naselja: Volčji Potok, Rova, Količevo,
Gorjuša, Podrečje. Močna rast prebivalstva beležijo še nekatera manjša naselja na obrobju
Kamniškobistriške ravnine, kot so: Krtina, Bišče, Selo pri Ihanu, Dragomelj, kjer je v prvem obdobju
indeks rasti kazal zmerno rast. V obdobju 1981–2002 v tej pokrajinski enoti ni naselja z indeksom
rasti prebivalstva, ki bi kazal močno nazadovanje, zmerno nazadovanje in stagnacijo prebivalstva
pa kažejo indeksi za šest naselij, od tega sta le dve z več kot 500 prebivalci. Gibanje prebivalstva v
obdobju 1981–2002 v naseljih v porečju Kamniške Bistrice prikazuje spodnja slika.
Slika 30: Indeksi rasti prebivalstva v naseljih v porečju Kamniške Bistrice v obdobju 1981–2002

Vir: Statistični urad R Slovenije.
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Z vidika trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri je poselitev v porečju pomembna
zaradi zagotavljanja oskrbe s pitno vodo. Večja gostota poselitve pomeni večjo specifično porabo
vode in tudi večjo obremenitev okolja z odpadnimi vodami. Če izhajamo iz podatkov o povprečni
gostoti poselitve, je v porečju Kamniške Bistrice poselitev pomemben dejavnik pritiskov na
vodne vire, saj je, v primerjavi s Slovenijo, gostota poselitve nadpovprečna. Če pa upoštevamo še
velike razlike v gostoti poselitve v posameznih delih porečja, pa ugotovimo, da je poselitev dejavnik,
ki je moramo obravnavati ločeno po pokrajinskih enotah, ker le tako lahko ugotovimo dejansko
stanje. V zgornjem delu porečja poselitev povzroča manjše pritiske na vodne vire. Povprečna
gostota poselitve je zelo nizka, moramo pa omeniti zgoščenost prebivalcev v njenem južnem
delu in v dolini Kamniške Bistrice, precejšen del te pokrajinske enote pa je neposeljen. Gibanje
števila prebivalcev v naseljih, kot ga prikazujejo podatki v obdobju 1961–2002, prav tako ne kaže
na večje naraščanje obremenjevanja okolja vodnih virov v prihodnje. Glede trajnostno sonaravne
rabe vodnih virov so razmere ugodne.
V srednjem delu porečja je gostota poselitve pod slovenskim povprečjem, gibanje števila
prebivalstva pa kaže rast naselij in zgoščanje poselitve v dolinah in na območjih z boljšo prometno
dostopnostjo. Če upoštevamo, da so tudi v tej pokrajinski enoti precejšnje razlike v gostoti
poselitve, potem je poselitev na gosteje poseljenih območjih pomemben dejavnik pritiskov na
vodne vire in pogoji za trajnostno sonaravno rabo so v primerjavi z zgornjim delom porečja
neugodni. V spodnjem delu porečja je gostota poselitve bolj enakomerna na celotnem območju
in je izjemno velika, saj več kot trikrat presega slovensko povprečje. Gibanje števila prebivalcev,
kot ga prikazujejo podatki v obdobju 1961–2002, kaže na naraščanje števila prebivalcev. Z vidika
trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri je poselitev v tem delu porečja zelo
obremenjujoča, v prihodnje pa ni pričakovati zmanjšanja. Naraščanje prebivalcev je v zadnjem
obdobju prisotno tudi v manjših naseljih na obrobju pokrajinske enote.
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8.2.

Kmetijstvo in raba zemljišč

Kmetijsko rabo zemljišč konec 90. let v porečju Kamniško Bistrice smo ugotavljali na osnovi
podatkov o rabi zemljišč po katastrskih občinah v letu 1999, spremembo rabe zemljišč pa s
primerjavo stanja v letu 1999 s stanjem v letu 1961. Porečje Kamniške Bistrice pokriva 87
katastrskih občin, od tega 3 z manjšim deležem. Zgornji del porečja nad Kamnikom pokriva 9
katastrskih občin, hriboviti del porečja 53 katastrskih občin, od tega 11 v porečju Nevljice, 19 v
porečju Pšate (3 z manjšim deležem površine), 19 v porečju Radomlje in 4 v porečju Rače (brez
Radomlje). Ravninskemu delu porečja pripada preostalih 25 katastrskih občin, od tega 12 na
Kamniškobistriški ravnini vzdolž Kamniške Bistrice, 9 v spodnjem delu porečja Pšate, 2 v spodnjem
delu porečja Radomlje in 2 v spodnjem delu porečja Rače. Rabo zemljišč v porečju Kamniške
Bistrice po katastrskih občinah prikazuje spodnja preglednica.
Preglednica 21: Raba zemljišč v porečju Kamniške Bistrice konec 90. let
Kategorija rabe zemljišč

Površina (1000 m2)

Delež površine porečja (%)

njive in vrtovi

95.021,7

16,74

travnik

82.065,6

14,45

pašnik

50.214,3

8,84

sadovnjak

10.169,5

1,79

skupaj

237.471,1

41,82

gozd

276.849,3

48,76

217,4

0,04

3.626,8

0,64

847,1

0,15

neplodno

22.185,7

3,91

pozidane površine

26.537,1

4,67

močvirje in trstičje
vodne površine
nerodovitno

Vir: Raba tal po katastrskih občinah, 1999.

Po podatkih o rabi zemljišč po katastrskih občinah za leto 1999 v porečju Kamniške Bistrice
skoraj polovico površin porašča gozd, dobrih 40 % zemljišč je bilo namenjeno kmetijski rabi, 5 %
pozidano, večji del ostalega pa predstavljajo neplodne površine skalnih pobočij in vrhov, melišča,
vodne površine idr. Med zemljišči v kmetijski rabi prevladujejo travnate površine s 23,3 %. Znotraj
porečja pa, podobno kot pri poselitvi, tudi pri rabi zemljišč obstojijo precejšnje razlike. V zgornjem
delu porečja nad Stahovico prevladujejo gozdne površine, prav tako tudi v hribovitem delu porečja,
sledijo jim travnate površine, v spodnjem delu porečja pa prevladujejo kmetijske površine. V
zgornjem delu porečja je delež gozda z izjemo dveh katastrskih občin povsod presegal 40 %
površin in predstavlja prevladujočo rabo zemljišč. V obdobju od leta 1961 do 1999 se je delež
gozda povečal za dobrih 5 %, za skoraj toliko se je povečal delež travnikov, zmanjšala pa sta se
deleža njiv (7,3 %) in pašnikov (4 %). Glede na značilnosti reliefa v zgornjem delu porečja
predvidevamo, da so se travnikom prepustile njivske površine v manj primernih legah, del
pašnikov in senožeti pa se je zaradi manjših potreb zarasel in spremenil v gozd. Delež njiv se je
v obdobju 1961–1999 z izjemo ene k.o. povsod zmanjšal, delež travnikov pa se je v večini k.o.
povečal. Največje deleže njiv in travnikov so imele k.o., ki so obsegale dna dolin. Delež pašnikov
se je v obdobju 1961–1999 večinoma zmanjšal, opazno pa se je povečal v k.o. Županje njive. V
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navedeni katastrski občini in v k.o. Bistričica je bil konec 90. let delež pašnikov največji. Delež
gozda se je v obdobju 1961–1999 opazno povečal v k.o. Črna, zmanjšal pa v k.o. Županje njive.
V srednjem delu porečja Kamniške Bistrice je raba zemljišč po katastrskih občinah precej
raznolika, odvisna od lege, reliefnih in drugih značilnosti. V 31 od skupno 52 katastrskih občinah
je konec 90. let delež gozda presegal 50 %, še v 9 k.o. pa je presegal 40 %, kar kaže na to, da je tudi
v tej pokrajinski enoti gozd prevladujoča raba zemljišč. Tako v letu 1961 kot letu 1999 sta bila
največja deleža gozda v k.o. Učak in Rova v porečju Radomlje nad 70 %, sledili pa sta jima k.o. v
porečju Nevljice z nad 65 % deležem. V obdobju 1961–1999 se je delež gozda v večini k.o. zelo
malo povečal ali pa je ostal nespremenjen. Delež pašnikov, ki je leta 1961 le v 10 k.o. presegal 10
%, se je v polovici k.o. v navedenem obdobju še zmanjšal, najbolj v k.o. Limbarska gora za 9,5 %,
povečal pa se je v 5 katastrskih občinah, največ v k.o. Zgornji Tuhinj za 8,7 %. Konec 90. let je bil
delež pašnikov največji v k.o. Šenturška gora in Štefanja gora v porečju Pšate, Zgornji Tuhinj v
porečju Nevljice ter v 5 k.o. v porečjih Radomlje in Rače. Povsod je delež pašnikov presegel 10 %,
katastrske občine pa pokrivajo strmejša pobočja dolin in v porečju Pšate podgorje Krvavca. Delež
travnikov se je v obdobju 1961–1999, z izjemo 10 katastrskih občin, povsod povečal, zmanjšal se
je v 4 katastrskih občinah, drugod pa je ostal nespremenjen. Največji delež travnikov je bil konec
90. let v k.o. Prevoje (35,6 %), več kot četrtina površine katastrske občine pa je pripadala travnikom
v 5 k.o. v porečju Pšate in v 2 k.o. v porečju Radomlje. Najmanjši delež travnikov je bil v k.o.
Trojica v porečju Rače (6,8 %), nižji od 10 % pa še v 4 k.o. v porečju Pšate, kjer so prevladovale
njivske površine, v 2 k.o. v porečju Nevljice, kjer je prevladoval gozd in še v eni k.o. v porečju
Rače s prevladujočimi njivskimi površinami. Delež njiv se je v obdobju 1961–1999 z izjemo ene
katastrske občine povsod zmanjšal, kar kaže na manjšo intenzivnost kmetijstva oziroma na
prevladujočo govedorejo v hribovitih delih porečja. Največje zmanjšanje deleža njiv v navedenem
obdobju beležimo v k.o. Zlato polje, Rafolče in Moravče v porečju Radomlje, povsod se je delež
zmanjšal za več kot 10 %. Največji delež njivskih površin je bil konec 90. let v k.o. Kaplja vas (56,5
%) in Nasovče (52,8 %) v ravninskem delu zgornjega porečja Pšate, ki se nahaja na meji med
Kranjskim poljem in Kamniškobistriško ravnino. Na tem območju je kar 11 k.o. z deležem njiv
nad 25 %, njive pa so prevladujoča raba zemljišč v 7 k.o. V hribovitem vzhodnem delu porečja so
njive z deležem nad 25 % zastopane le v 3 k.o. v porečju Rače z Radomljo, v porečju Nevljice pa
znaša največji delež njiv v katastrski občini 15,4 %. Majhen delež njiv v katastrskih občinah. v
porečjih Nevljice, Rače in Radomlje je posledica majhnega obsega ravnih površin. Dna dolin so
večinoma ozka, pogosto mokrotna ali celo poplavna območja.
V ravninskem delu porečja Kamniške Bistrice je raba zemljišč najbolj različna. Največji delež
njiv v katastrski občini je primerljiv s katastrskimi občinami v zgornjem delu porečja Pšate in
znaša 53,3 % v k.o. Šmarca južno od Kamnika, nad 25 % delež pa beleži še 12 katastrskih občin
od skupno 25 v tej pokrajinski enoti. Najmanjši delež njiv je bil konec 90. let v k.o. Kamnik 5,6 %,
v primerjavi z letom 1961 pa se je zmanjšal v 19 katastrskih občinah, izraziteje v k.o. Brezovica v
porečju Rače, Homec in Domžale. Delež njiv se je v primerjavi z letom 1961 povečal v 7 katastrskih
občinah, za več kot 10 % v k.o. Študa, Dragomelj in Krtina, manj pa v k.o. Mengeš, Depala vas,
Studenec in Dob. Povečanje njivskih površin v navedenih k.o. je posledica regulacij vodnih tokov,
zmanjšanja poplavnih površin, izvedenih hidromelioracij in agromelioracij zemljišč. Delež
travnikov se je v obdobju 1961–1999 povečal le v 4 katastrskih občinah, od tega izraziteje v k.o.
Depala vas za 31,3 %. V 3 katastrskih občinah je v navedenem obdobju delež travnikov ostal
nespremenjen, v 18 katastrskih občinah pa se je zmanjšal. Največje zmanjšanje beležimo v k.o.
Študa, Dragomelj in Krtina, kjer so se v istem obdobju izrazito povečale njivske površine. Deleži
pašnikov so v katastrskih občinah ravninskega dela porečja splošno majhni in večinoma ne
presegajo 5 %, največji je v k.o. Beričevo z 20,8 % deležem v letu 1999, nad 10 % delež pa je bil še
v k.o. Ihan, Selo in Brezovica. V slednji se je delež pašnikov v obdobju 1961–1999 najbolj povečal,
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manjše povečanje smo ugotovili še v 4 katastrskih občinah, drugod pa se je delež pašnikov
zmanjšal. Deleži gozda v katastrskih občinah ravninskega dela porečja so se v letu 1999 nahajali
v razponu od 0,1 % v k.o. Depala vas do 55,8 % v k.o. Duplica. Nad 50 % gozda je bilo tudi v k.o.
Kamnik, Volčji Potok in Brezovica. Delež gozdnih površin je bil manjši od 5 % v k.o. Šmarca,
Domžale, Pšata in Beričevo ter pod 10 % v k.o. Homec in Študa. Vse navedene katastrske občine
so izrazito ravninske in gozd predstavlja večinoma le rastje ob vodnih tokih ali rastje mokrotnih
in poplavnih zemljišč. V 14 katastrskih občinah se je delež gozda v obdobju 1961–1999 povečal,
v 3 katastrskih občinah je ostal nespremenjen in v ostalih se je zmanjšal. Izjemno zmanjšanje
beležimo v k.o. Domžale za 26,3 % in Depala vas za 28,4 %, porast pa v k.o. Trzin za 40,6 % in
Brezovica za 25,6 %.
Preglednica 22: Deleži njiv, travnikov, pašnikov in gozdov leta 1961 in leta 1999 po pokrajinskih
enotah v porečju Kamniške Bistrice
Delež
njiv
1961 (%)

Delež
njiv
1999 (%)

Delež
travnikov
1961 (%)

Delež
travnikov
1999 (%)

Delež
pašnikov
1961 (%)

Delež
pašnikov
1999 (%)

Delež
gozdov
1961 (%)

Delež
gozdov
1999 (%)

1

12,6

8,91

10,9

12,4

22,9

19,0

44,8

51,1

2

24,0

19,5

13,3

16,4

6,2

5,5

50,3

51,4

3

30,2

27,8

24,6

23,4

6,1

4,6

28,2

29,3

1 zgornji del porečja
2 srednji del porečja
3 spodnji del porečja

Delež njiv v kmetijski rabi zemljišč se je v obdobju 1961–1999 v vseh treh pokrajinskih enotah
zmanjšal, v zgornjem in srednjem delu porečja je delež manjši za okoli 4 %, v spodnjem pa za
manj kot 3 %. Delež travnikov se je v navedenem obdobju v zgornjem in srednjem delu porečja
povečal, v prvi pokrajinski enoti je večji za slaba 2 %, v drugi za 3 %, v spodnjem delu porečja pa
se je zmanjšal za 1,2 %. Delež pašnikov se je v vseh treh pokrajinskih enotah zmanjšal, največ v
zgornjem delu porečja (3,9 %) in najmanj v srednjem delu (0,7 %). Delež gozda se je v navedenem
obdobju v vseh treh pokrajinskih enotah povečal, v zgornjem delu za 6,3 %, v srednjem in spodnjem
delu pa minimalno (1,1 %). Prevladujoča raba zemljišč in zaporedje velikostnih deležev kmetijske
rabe zemljišč se je v obeh primerjanih letih le malo spremenilo. V zgornjem delu porečja Kamniške
Bistrice so v obeh letih prevladujoče gozdne površine, sledijo pašniki, tem pa so leta 1961 sledile
njive, leta 1999 pa travniki. V hribovitem delu porečja so v obeh primerjanih letih prav tako
prevladujoče gozdne površine, sledijo njive, tem pa travniki in pašniki. Delež travnikov v letu
1999 je večji skladno z manjšim deležem njiv, delež gozda pa je večji skladno z manjšim deležem
pašnikov. V ravninskem delu porečja so v kmetijski rabi zemljišč dokaj enakomerno zastopani
gozd, njive in travniki, v letu 1961 je največji delež pripadal njivam, sledil je gozd in nato travniki,
v letu 1999 pa je največji delež pripadal gozdu, sledile so njive in travniki, delež pašnikov pa je
bil v obeh primerjanih letih najmanjši. Pri tem moramo opozoriti, da katastrske občine segajo
tudi na obrobje Kamniškobistriške ravnine, ki je pretežno gozdanato, zato je delež gozdnih površin
večji v primerjavi z dejanskimi gozdnimi površinami v tej pokrajinski enoti.
Kmetijska raba zemljišč po katastrskih občinah leta 1999 v porečju Kamniške Bistrice kaže
na različno obremenjevanje okolja v pokrajinskih enotah, ki ga povzroča intenzivna kmetijska
raba. Glede na najmanjši delež gozda in največji delež njiv je kmetijska raba zemljišč najbolj
obremenjujoča za okolje vodnih virov v spodnjem delu porečja. Glede na to, da je ugotovljeni
delež gozda višji od dejanskega, so razmere za trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi
viri še manj ugodne. Kmetijska raba zemljišč po katastrskih občinah v srednjem delu porečja
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kaže veliko gozdnatost v tem delu porečja, kar je glede pritiskov na vodne vire ugodno. Precej
velik delež njiv, ki prevladujejo na desni strani porečja, v zgornjem delu porečja Pšate, pa kaže,
da je kmetijstvo povzroča pritiske na vodne vire v tej pokrajinski enoti. V zgornjem delu porečja
je gozd prevladujoč v kmetijski rabi zemljišč, njegov delež pa je manjši, kot bi pričakovali glede
na deleže drugih kategorij kmetijske rabe zaradi večjega obsega nerodovitnih površin. To so
skalovita strma pobočja, melišča in nad zgornjo gozdno mejo segajoči deli povirja Kamniške
Bistrice. V zgornjem delu porečja je dolina Kamniške Bistrice ozka, prav tako doline njenih
pritokov, zato ni primernih zemljišč za intenzivnejšo kmetijsko rabo in s tem je pogojeno majhno
obremenjevanje okolja vodnih virov, kar je glede trajnostno sonarvnega gospodarjenja z vodnimi
viri ugodno. Kmetijska raba zemljišč vključno z gozdom po naših izračunih zavzema okoli 90 %
površin v zgornjem delu porečja, 93 % v hribovitem delu in 85 % v ravninskem. V prvi enoti
»ostale« površine večinoma pripadajo neplodnim zemljiščem, v drugi in tretji enoti pa večinoma
pozidanim površinam.
Slika 31: Deleži njiv v katastrskih občinah v porečju Kamniške Bistrice leta 1999

Vir: Raba tal po katastrskih občinah, 1999.
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Po podatkih pokrovnosti tal Statističnega urada RS je na Kamniškobistriški ravnini 31 %
gozda in ostalih poraščenih površin, kmetijsko obdelanih 52 % zemljišč, od tega jih 25,3 % pripada
njivam in pozidanih je 16 % (Corin land cover, 2000). Po drugem viru naj bi bilo na
Kamniškobistriški ravnini 71,5 % kmetijskih površin, gozdnih le 18,5 % in pozidanih 10 % zemljišč
(Lampič, 2002). Po podatkih popisa kmetijskih gospodarstev v letu 2000 so na Kamniškobistriški
ravnini med obdelovalnimi zemljišči prevladovale njive z 62,6 %, 32,2 % je bilo travnikov in
pašnikov in 1,2 % kmečkih sadovnjakov. Prevladuje intenzivna monokulturna pridelava (Urbanija,
2004). Bolj natančno, kot kmetijska raba zemljišč po katastrskih občinah, prikaže rabo zemljišč t.
i. dejanska raba kmetijskih zemljišč. Nekatere katastrske občine v porečju Kamniške Bistrice so
namreč zelo velike in segajo čez meje porečja ali čez mejo pokrajinske enote. To še zlasti velja za
zgornji del porečja, ki ga pokriva malo katastrskih občin in še te segajo v srednji del porečja.
Dejanska kmetijska raba zemljišč po letu 2000 je prikazana na spodnjih slikah, iz katerih je
razvidno, da v zgornjem delu porečja njiv skoraj ni, v srednjem delu porečja so njivske površine
v večjem obsegu na desni strani porečja med Komendo in Cerkljami in v mnogo manjšem obsegu
na levi strani porečja. V spodnjem delu porečja so njive zastopane z zelo velikim deležem, opazno
večjim kot ga prikazujejo podatki po katastrskih občinah.
Slika 32: Dejanska raba kmetijskih zemljišč po letu 2000 – njive

Vir: Dejanska…, 2006.
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Trajnih nasadov je v porečju Kamniške Bistrice zanemarljivo malo. Večinoma so to sadovnjaki
v bližini naselij, ki jih je še največ v srednjem delu porečja. Travne površine so najbolj enakomerno
zastopana vrsta rabe kmetijskih zemljišč v porečju, največji obseg zemljišč pa jim pripada v
srednjem delu porečja. Na desni strani porečja v ravnini dopolnjujejo njivsko rabo zemljišč, v
Tunjiškem gričevju in na pobočjih Krvavca gozdne površine, podobno kakor na levi strani porečja.
V zgornjem delu porečja se travniki in pašniki večinoma nahajajo na južnem delu enote, kar je
pogojeno z nižjim reliefom in manj strmimi pobočji. V spodnjem delu porečja so travniki večinoma
na levi strani porečja in v njegovem južnem delu, kar je pogojeno s kamninsko sestavo, z večjo
mokrotnostjo in z manjšo rodovitnostjo prsti.
Slika 33: Dejanska raba kmetijskih zemljišč po letu 2000 – travniki in pašniki

Vir: Dejanska…, 2006.

Dejanska raba kmetijskih zemljišč po letu 2000, ki je prikazana na spodnji sliki, obsega: 12,9
% njivskih površin, 17,7 % travnatih, 56,4 % gozdnih in 8,1 % pozidanih zemljišč. Ostala zemljišča
pripadajo različnim mokrotnim površinam, suhim rastiščem, zemljiščem brez rastlinske odeje in
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vodnim površinam. Deleža njiv in gozda sta na ravni povprečja v Sloveniji, delež travnatih površin
pa je manjši. Po intenzivnosti kmetijske rabe izstopa spodnji del porečja, kjer izrazito prevladujejo
njivske površine, naslednja najbolj zastopana raba zemljišč pa so pozidane površine. To kaže na
veliko obremenjevanje okolja in intenzivna zemljiška raba je pomemben dejavnik pritiskov, ki
vpliva na možnosti trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri. V zgornjem in v srednjem
delu porečja je intenzivnost kmetijske rabe zemljišč neprimerno manjša, saj velik delež pripada
gozdnim in drugim trajno poraslim zemljiščem. Iz navedenega izstopa le zgornji del porečja
Pšate, ki bi z ravninskim območjem po intenzivnosti kmetijske rabe zemljišč bolj sodilo v spodnji
del porečja. V zgornjem delu porečja kmetijstvo in raba zemljišč trajnostno sonaravnega
gospodarjenja z vodnimi viri ne omejujeta, v srednjem delu porečja pa na nekaterih območjih že
v precejšnji meri.
Slika 34: Dejanska raba kmetijskih zemljišč po letu 2000

Vir: Dejanska…, 2006.
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Poleg poljedelstva obremenjuje okolje tudi živinoreja, ki je v spodnjem delu porečja zastopana
z večjimi farmami, živinorejskimi podjetji in družinskimi kmetijami, v srednjem delu porečja pa
predvsem z družinskimi kmetijami. Po podatkih popisa kmetijskih gospodarstev je bilo konec
90. let v občini Kamnik 6218 glav govedi, od tega 1453 krav molznic in nad 600 prašičev, v občini
Komenda 1705 glav govedi, od tega 607 krav molznic, v občini Lukovica 2988 glav govedi, od tega
472 krav molznic in 554 prašičev, v občini Domžale 3654 glav govedi, od tega 1301 krav molznic
in 429 prašičev, v občini Mengeš 288 glav govedi, od tega 64 krav molznic in v občini Trzin 173
glav govedi, od tega 74 krav molznic (Popis…, 2000). Tem podatkom moramo prišteti še število
živali na velikih farmah: govedo na Duplici in na Pšati, prašiče v Ihanu in perutnino na petih
farmah podjetja Jata. Samo v spodnjem delu porečja naj bi bilo konec 90. let okrog 8.700 glav
govedi, 42.000 glav prašičev in 293.000 glav perutnine. Na farmah v Ihanu se je po letu 2000 v
povprečju ves čas nahajalo okoli 45.000 prašičev (Farme…, 2006). Po številu glav velike živine je
na prvem mestu občina Kamnik, sledijo Domžale, Lukovica in Komenda (Popis…, 2000).
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8.3. Industrija in drugi gospodarski uporabniki voda
Proizvodne dejavnosti so v porečju Kamniške Bistrice, zlasti še v njegovem spodnjem delu, že
tradicionalno prisotne. V preteklosti so bile tu različne proizvodne in storitvene dejavnosti: mlini,
žage, fužine, lončarske delavnice, slamnikarstvo idr., ki so jih nasledili industrijski obrati različnih
panog, od kovinske, tekstilne, pohištvene, prehrambene in druge. V zadnjih desetletjih so
industrijska podjetja doživela velike spremembe, nekatera so tudi propadla, njim pa so pridružile
različne storitvene dejavnosti in manjša podjetja v zasebni lasti. Na razvoj proizvodnih dejavnosti
v preteklosti so pomembno vplivali: vodna moč in tehnološka voda Kamniške Bistrice, les in
kmetijske surovine, gosta poselitev in priseljevanje kot vir delovne moči ter ugoden položaj in
prometna povezanost. Danes sta pomembna predvsem zadnja dva dejavnika. V spodnjem delu
porečja Kamniške Bistrice je zelo ugodna dobra infrastrukturna opremljenost, bližina različnih
gospodarskih dejavnosti in bližina tržišča.
V začetku 90. let je bilo na Kamniškobistriški ravnini 34 industrijskih obratov z več kot 25
zaposlenimi, med njimi so prevladovala velika podjetja in 1790 obratov »drobnega gospodarstva«.
V celotnem porečju Kamniške Bistrice je njihovo število presegalo 2400, prevladovale pa so osebne
storitvene dejavnosti. V Trzinu in na Perovem pri Kamniku sta v 90. letih nastali večji obrtnoindustrijski coni z različnimi dejavnostmi. Konec 90. let je bilo v občinah v porečju Kamniške
Bistrice nad 6000 poslovnih subjektov, kar je 4,2 % vseh v Sloveniji. V Domžalah jih je bilo 2.503,
od tega proizvodnih 1.620, v Kamniku 1.841, v Mengšu 643 in v Trzinu 526, ostala pa so bila v
občinah Komenda, Cerklje, Lukovica in Mengeš (Razvojni…, 2002).
Industrija oziroma proizvodne in storitvene dejavnosti povzročajo obremenitve vodnih virov
v porečju s porabo oziroma uporabo vode in z izpusti odpadnih voda. V porečju Kamniške Bistrice
je bilo konec 90. let za potrebe rudarstva, industrije, oskrbe z elektriko, plinom in vodo iz
površinskih vodnih tokov odvzeto 3,6 milijona m3 vode. Na vodnih tokovih je bilo evidentiranih
34 odjemnikov vode, med katerimi so prevladovali odjemi za male hidroelektrarne. V zgornjem
delu porečja je na pritoku Črni odvzem vode za spiranje peska v Rudniku kaolina in kalcita, na
Bistričici in Kamniški Bistrici pa sta ribogojnici. V srednjem delu porečja so številni odvzemi
vode za potrebe gospodarskih uporabnikov. V Godiču je Kamniška Bistrica zajeta za mHE,
mlinščica v Kamniku pa za dve mHE, ribnik in ribogojnico. Na Nevljici in njenih pritokih
Tuhinjščici, Snovišku so tri mHE in dve ribogojnici, na pritokih Pogorelci in Šumščici pa še dve
ribogojnici. Male hidroelektrarne so še v Zalogu pod Sv. Trojico na Rači, v Vinjah na Drtijščici in
dve na Lukenskem grabnu v porečju Reke ali Brnika. V Drtiji je zajem Drtijščice za pranje peska,
zajemi vode za mline so na Nevljici pri Podhruški, na Radomlji v Kompoljah, na Pšati v Klancu in
Spodnjem Zalogu ter na Reki v Lahovčah. Za ribogojnice so zajete Drtijščica pri Moravčah, Pšata
v spodnjem in Zgornjem Zalogu ter v Cerkljah. V spodnjem delu porečja Kamniške Bistrice so
male hidroelektrarne na Radomeljski mlinščici pri Volčjem Potoku, na Homški mlinščici na Rodici,
na mlinščici Jub v Zaloki in dve v Vidmu, na Pšati v Biščah in Beričevem, za mline je zajeta Pšata
na Pšati, za namakanje Pšata v Mengšu, za ribogojnice pa Pšata v Mali Loki in Gobovšek. Odvzemi
vode iz površinskih vodnih tokov so bili ocenjeni na 0,6-0,75 milijona m3 (Vodnogospodarska…,
2002). Za potrebe gospodarskih uporabnikov pa je okoli 2 milijona m3 vode zajeto še iz podzemnih
vodnih virov. Vodnogospodarska dovoljenja za odvzem podzemne vode je leta 2002 imelo pet
podjetij: Svilanit Kamnik, Termit, obrat Peskokopi Drtija, Helios tovarna barv, lakov in umetnih
smol Količevo, Induplati Tekstil Jarše in Kemostik Kamnik. Iz podtalnice na Kamniškobistriški
ravnini pa pridobivajo vodo tudi številni manjši gospodarski porabniki vode, ki niso evidentirani
(Vodnogospodarska…, 2002).
Podatki o količini odpadnih voda izhajajo iz porabe vode in na osnovi porabe vode se večinoma
obračunava tudi čiščenje odpadne vode. V spodnji tabeli so navedeni največji gospodarski
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porabniki vode v porečju, količina odpadne vode, ki priteka na CČN in enote obremenitve. Podatki
so povzeti po več virih, nanašajo pa se na leto 1999 ali 2000. Največje količine odpadnih voda v
porečju Kamniške Bistrice pritekajo iz podjetij: Tosama (317.004 m3 ), Lek (301.087 m3), Svilanit
(249.996 m3) in Titan (225.158 m3). V porečju Kamniške Bistrice je bilo leta 2004 30 podjetij, ki so
bili zavezanci plačila okoljskih dajatev za onesnaževanje voda. Uredba o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda1 je bila sprejeta v skladu z Zakonom o
varstvu okolja2 in je nasledila Uredbo o taksi za obremenjevanje voda3. Poleg podjetij navedenih
v spodnji preglednici so zavezanci za plačilo dajatev še: Adria Airways, slovenski letalski prevoznik
d.d. in Aerodrom Ljubljana d.d. v občini Cerklje, Calcit d.d. in Cimos Titan d.o.o. v občini Kamnik,
LGM storitveno podjetje in SCT d.d. Ljubljana - Mehanizacija Mengeš v občini Mengeš ter Termit
d.d. v občini Moravče, ni pa več naslednjih: Trival in Eti v občini Kamnik, Filc in Trak v občini
Mengeš ter TO-KO v občini Lukovica (Onesnaževanje…, 2006).
1
2
3

(Ur. l. RS, št. 123/04, 142/04 in 68/05).
(Ur. l. RS, št. 41/04).
(Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/02 in 23/04).

Preglednica 23: Podjetja v porečju Kamniške Bistrice z večjo porabo vode konec 90. let
Podjetje

Poraba vode (m3)
konec 90. let (1)

Količina
Količina
čiščene vode čiščene vode
leta 2000
leta 2004
(m3) (3)
(m3) (4)

Ravnanje
z odpadnimi
vodami (2)

Občina Domžale
Tosama d.d.

317.004

227.372

ČN, CČN

98.0006

103.008

242.026

ČN, CČN

Induplati d.d.

63.000

53.858

43.238

ČN, CČN

Količevo karton d.o.o.
mlinščica

117.420

41.040

41.040

CČN, Kamniška Bistrica,

30.000

16.082

12.332

CČN

19.128

CČN

5.367

CČN

Lip Radomlje d.d.
Helios - tovarna barv,
lakov, umetnih smol
Količevo d.o.o.

Helios – kemična tovarna
Domžale d.o.o.

318.720
14.755

Meso Kamnik d.d.
Galma Radomlje d.o.o.

2.862

Galkoplast Šraj d.o.o.
GEA Domžale
Farma Ihan

23.000
94.500

12.247

ČN, CČN, mlinščica

5

ČN, Kamniška Bistrica

Usnjarna Grčar
JKP Prodnik d.o.o.

54.309

CČN
ČN, CČN

Občina Kamnik
Titan d.d.

187.0004

225.158

59.378

Stol d.d.

104.100

17.957

124.351

CČN

Svilanit d.d.

229.300

249.996

168.630

ČN (skupaj z ETO), CČN

60.000

30.000 + 60.000)

5.340

KIK d.d

CČN
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nadaljevanje
Plastika d.o.o. KIK
ETA d.d.

41.747

CČN

114.600

72.346

87.696

ČN, CČN

Meso Kamnik d.d.

17.797

15.233

17.968

ČN, CČN

Fructal Duplica

37.345

35.693

27.519

CČN

1.633

283

Kemostik Kamnik
Trival gumbi d.o.o.

7.123

Eti steatit d.o.o.

ČN, CČN, Kamniška Bistrica
538
4.502

ČN, CČN
CČN

Občina Mengeš
Lek d.d.

263.996

301.087

410.544

Filc d.d.

3.421

5.575

3.978

Trak

2.078

ČN, CČN
CČN
CČN

Občina Lukovica
TOKO-line

3.706

Občina Moravče
Termit, obrat
Peskokopi Drtija

610.000

ČN

Občina Trzin
Periteks d.o.o.
Kimi

97.462

78.720

113.874

CČN

25.378

2.867

CČN

Viri: (1) The Twinning, 2000; (2) Horvat idr, 2000; (3) Poročilo…, 2001; (4) Poročilo…, 2005.

Podatkov o višini okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
posameznih podjetij ni bilo mogoče dobiti, podatki o škodnih enotah7 za leto 1998, ki so bili
navedeni v raziskovalni nalogi, pa so pomanjkljivi. Od navedenih podjetij je najvišje število škodnih
enot navedeno za Farmo Ihan (14.723), Količevo karton (1.746) in Lek Mengeš (1.506), z okoli 200
enotami sledijo: Gea Domžale, Svilanit, Meso Kamnik in Titan, pri ostalih podjetjih pa je navedeno
nižje število škodnih enot (The Twinning…, 2000).

4

5

6

7

podatek o količini porabljene vode, pridobljen z anketo, znaša 28.700 m3 (24.800 m3 iz vodovoda, 3.900 m3 iz lastnega vira),
16.600 m3 odpadne tehnološke vode gre preko lastne čistilne naprave v javno kanalizacijsko omrežje, 9.000 m3 sanitarne
odpadne vode gre prav tako v javno kanalizacijsko omrežje, 1.200 m3 hladilne vode pa v Kamniško Bistrico po industrijskem
kanalu (mlinščici).
podatek o količini porabljene vode, pridobljen z anketo, znaša 94.500 m3 (4.500 m3 iz vodovoda, 90.000 m3 iz lastnega
vodnjaka), od 81.000 m3odpadne vode je del neprečiščene odteka v Kamniško Bistrico, del pa je čiščene na enaerobni čistilni
napravi.
podatek o količini porabljene vode, pridobljen z anketo, znaša 108.000 m3 (19.000 m3 iz vodovoda, 89.000 m3 iz lastnega
vira), 104.000 m3 odpadne tehnološke vode gre preko lastne čistilne naprave v javno kanalizacijsko omrežje (Okoljski …,
2003).
Uredba o taksi za obremenjevanje voda (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/02 in 23/04) je predvidevala
monitoring obremenjenosti odpadnih voda, ki se je izvajal enkrat letno. Na osnovi analiz kakovosti in vsebnosti onesnažil,
katerih mejne vrednosti določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja se je
določilo višino plačila ekološke takse za obremenjevanje voda.
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9. Sonaravni odzivi v porečju Kamniške Bistrice
9.1. Čiščenje odpadnih voda
Večina zajetih odpadnih voda v porečju Kamniške Bistrice priteka na Centralno čistilno napravo
Domžale-Kamnik, ki obratuje od leta 1981 kot dvostopenjska mehansko-biološka čistilna naprava
s kapaciteto 200.000 PE1. Njena dnevna zmogljivost je 24.000 m3 odpadne vode in 13.500 kg
BPK5. Namenjena je čiščenju komunalnih in tehnoloških odpadnih voda iz štirih občin: Domžale,
Kamnik, Mengeš in Trzin. Deleže glede na skupno količino odpadnih voda, ki pritekajo na
Centralno čistilno napravo in deleže glede na vire odpadnih voda v občinah prikazuje preglednica
24. V letih od 2000 do 2004 se je skupna količina odpadne vode, ki je pritekla na Centralno
čistilno napravo gibala med 6.884.317 m3 in 7.943.253 m3. Najmanjša količina je bila leta 2003, ko
je bilo leto s podpovprečno količino padavin in največja leta 2004, ko je bilo leto z nadpovprečno
količino padavin. Na čistilno napravo namreč pritekajo dejanske odpadne vode od evidentiranih
uporabnikov vode skupaj s padavinskimi vodami in dnevna hidravlična obremenitev čistilne
naprave je ob dežju lahko tudi za 100 % večja, kakor ob suhem vremenu. V letu 2000 je dejanska
odpadna voda gospodarskih in gospodinjskih uporabnikov predstavljala 65 % hidravlične
obremenitve čistilne naprave, 35 % je odpadlo na padavinske vode, v letu 2004 pa so dejanske
odpadne vode predstavljale 60,4 % in padavinske 39,4 %. Skupni dotok na čistilno napravo je bil
v letu 2004 7.571.398 m3, od tega pa je bilo kar 2.979.509 m3 padavinskih vod (Poročilo…, 2005).
Preglednica 24: Količine dejanskih odpadnih voda čiščenih na CČN v letu 2004 po občinah (v m3)
Porabniki/
0bčina

Domžale

Industrija

647.026 32,8

537.669 35,9

414.522 56,2

104.098 31,9

1.715.958

1.098.300 55,7

794.946 53,1

244.381 33,1

129.665 48,1

2.313.850

227.440 11,5

164.850 11,0

79.275 10,7

70.183 20,0

544.713

Gospodinjstva
Ostali porabniki
Skupaj
Delež vse
odpadne vode

1.972.766
43,2

100

Kamnik

1.497.465
32,7

100

Mengeš

738.178
16,1

100

Trzin

303.946
8,0

Skupaj

100

4.574.521
100,0

Vir: Poročilo…, 2005.

Dnevna obremenitev dotoka na CČN, izražena s populacijskimi ekvivalenti, se je v letu 2000
gibala med 110.000 in 128.000 PE. Srednja dnevna obremenitev po KPK je znašala 112.590 PE, to
je 723 mg/l oz. 13.511 kg/dan, po BPK5 127.696 PE, to je 410 mg/l oz. 7.662 kg/dan, po skupnem
dušiku 74.593 PE, to je 47,9 mg/l oz. 895 kg/dan in po skupnem fosforju 73.814 PE, to je 7,9 mg/
l oz. 148 kg/dan (Poročilo…, 2001). V letu 2004 je povprečna obremenitev čistilne naprave znašala
138.161 PE, 85-centilna obremenitev pa 152.119 PE. Obremenitev čistilne naprave glede na KPK
se je od leta 2000 do 2004 opazno povečala, leta 2000 je znašala 4.625.645 kg/leto, leta 2004 pa
5.633.045 kg/leto, povečala se je obremenitev čistilne naprave tudi glede na kazalec BPK5, manj
pa se je povečala glede na skupni dušik in skupni fosfor (Poročilo…, 2005).
Kakovost vode na iztoku iz čistilne naprave določa Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav2.
1
2

1 PE po BPK5 = 60 g O2/dan, po KPK = 120 g O2/dan, po skupnem dušiku = 12 g TN/dan, po skupnem fosforju = 2 g TP/dan
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 35/96).
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Preglednica 25: Učinkovitost čiščenja na CČN v letih od 2001 do 2004
Kazalec

Enota

2001

2002

2003

2004

KPK

%

87,5

88,8

89,9

89,9

BPK5

%

95,0

95,3

96,2

96,0

fosfor

%

51,6

49,3

38,5

42,7

dušik

%

41,9

35,8

35,1

42,3

Vir: Poročilo…, 2002; Poročilo…, 2005.

Srednje vrednosti navedenih kazalcev se po letih sicer spreminjajo, kažejo pa na dobro
delovanje čistilne naprave glede odstranjevanja ogljika. Organska snov se z biološkim delom
čiščenja odpadnih voda namreč večinoma porabi kot hrana za razvoj mikroorganizmov. Manj
učinkovita pa je čistilna naprava pri odstranjevanju dušika in fosforja, zato je predvidena še
tretja ali terciarna stopnja čiščenja, ki iz odpadne vode odstrani hranila, ki so vzrok za evtrofikacijo
vode prejemnika, v tem primeru Kamniške Bistrice. S terciarno stopnjo čiščenja se učinek čiščenja
glede na fosfor in dušik, po rezultatih čistilne naprave Ptuj, poveča nad 85 %. Kakovost vode na
iztoku iz Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik večinoma ustreza normativom,
obremenjevanje Kamniške Bistrice pa se giblje okoli 5.000 PE, kar je glede na obremenitev dotoka
odpadnih voda na Centralno čistilno napravo zelo malo. Iztok čiščene odpadne vode za reko ni
obremenjujoč ob srednjem ali ob nadpovprečnem pretoku, ob izjemni nizkih vodnih stanjih pa
je obremenjujoč, glede na to, da pretok reke ni dosti večji od količine izpuščene vode. Najnižji
pretoki pa se pojavljajo običajno v poletju, ko je temperatura vode višja in so samočistilne
zmogljivosti zaradi tega manjše. Pri Kamniški Bistrici je segrevanje rečne vode še dodatno zaradi
široke, regulirane struge, ki je slabo zasenčena z rastjem.
Veliko večje obremenjevanje v primerjavi s Centralno čistilno napravo pa povzroča izpust
delno očiščene odpadne vode iz Farme Ihan, ki je slabih 100 metrov nižje od izpusta iz Centralne
čistilne naprave. V letu 1995 je bila zgrajena čistilna naprava za anaerobno mezofilno čiščenje
gnojevke. Dnevno priteče na čistilno napravo okoli 250 m3 gnojevke. Z 20-dnevnim anaerobnim
čiščenjem je odpadna voda, ki odteka v Kamniško Bistrico, razbremenjena večjega dela organska
onesnaženosti, učinek čiščenja po kazalcu KPK večinoma presega 80 %, še vedno pa je močno
obremenjena s hranili. Delno prečiščena odpadna voda presega mejne vsebnosti dušika za izpust
v kanalizacijsko omrežje in ni primerna za čiščenje na Centralni čistilni napravi (Farma Ihan,
2006).
V porečju Kamniške Bistrice deluje še nekaj manjših komunalnih čistilnih naprav: Moravče,
Lukovica, Šmartno in Terme Snovik. Čistilna naprava Lukovica ima kapaciteto 6.000 PE in je
nova čistilna naprava, zgrajena po letu 2000. Čisti odpadne vode naselij v spodnjem delu doline
Radomlje: Vrba, Prevoje, Šentvid, Lukovica in Krašnja, postopoma pa bodo na njo priključena še
druga naselja. Iztok iz čistilne naprave je speljan v Radomljo. Čistilna naprava Moravče je bila
zgrajena v 90. letih, ima kapaciteto 1.000 PE in čisti odpadno vodo naselij Moravče in Krašče,
iztok pa je speljan v Drtijščico. Ostali dve čistilni napravi sta manjši, nahajata se v porečju Nevljice,
ki je tudi prejemnik čiščene komunalne odpadne vode. V porečju se nahaja še čistilna naprava
Brnik s kapaciteto 500 PE, ki čisti odpadne vode letališča.
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9.2. Varovanje virov pitne vode
V porečju Kamniške Bistrice so varovani vsi zajeti večji vodni viri, pomanjkljivo pa je varovanje
zajetih manjših vodnih virov, ki jih je največ v srednjem delu porečja. V pretežno hribovitem
srednjem delu porečja je poselitev zelo razdrobljena in vodna oskrba je bila večinoma prepuščena
lokalnim skupnostim ali posameznim zaselkom. Zajeti vodni viri so pogosto le ograjeni, niso pa
določena in zavarovana njihova vplivna območja. V občini Kamnik je bil najpomembnejši vodni
vir Iverje zavarovan leta 1986, ko je bil sprejet odlok in določeni varstveni pasovi3. Ožji
vodovarstveni pas obsega vodni in obvodni prostor vzdolž vodnega toka Kamniške Bistrice od
izvirov v Kamniški Bistrici do Stahovice, širši varstveni pas obsega pobočja doline Kamniške
Bistrice na levi in desni strani, najširši varstveni pas pa obsega povirni del porečja. Znotraj meja
varstvenih območij se nahaja tudi večina manjših izvirov v zgornjem delu porečja. Istočasno z
vodnim virom Iverje so bili zavarovani še izviri Snoviščice v Tuhinjski dolini3. Vodovarstveno
območje krvavškega vodnega vira je bilo opredeljeno z Odlokom o zavarovanju4, posege na širše
območje pa opredeljuje Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavca5,
vendar se določila ne spoštujejo in vodni vir s tem ni zadostno varovan (Krvavški…, 2000). Ogrožajo
ga neurejeno odvajanje odpadnih voda, neredno in nepopolno zbiranje ter odvoz odpadkov, promet
in pašništvo.
Na območju vodonosnika podtalnice na Kamniškobistriški ravnini so bile leta 1997 opravljene
hidrogeološke raziskave kot osnova za zavarovanje podtalnice6 , v letih od 1999 do 2000 pa sta
potekali raziskovalni nalogi Zaščita podtalnice na Kamniško-Domžalskem polju7 in Tla v
vodovarstvenem območju črpališč za pitno vodo na Mengeškem polju8, v kateri so bili predlagani
ukrepi za varovanje podtalnice pred vplivi kmetijstva na osnovi pedološke karte in Uredbe o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla9.
Občina Domžale je leta 1998 sprejela Strategijo varstva okolja, kjer so varovanje pitne vode
opredelili kot prednostno nalogo. V istem letu so bili sprejeti odloki o varstvenih pasovih zajetij
na območju podtalnice: Črnjava, Homec, Nožice, Volčji Potok in Domžale, odloki o varstvenih
pasovih izvirov Kolovec - Mrzli studenec in Brdo nad Ihanom ter odloki o varovanju črpališč
podzemne vode iz dolomitnega vodonosnika Kolovec10.
Sprejeta so bila določila, ki urejajo gradnjo objektov, infrastrukture, skladiščenje nevarnih
snovi, gnojenje in uporabo zaščitnih sredstev v kmetijstvu (Zaščita…, 2000). Na območju s
podtalnico najširši varstveni pas obsega večino območja s podtalnico med Podgorjem na severu,
Domžalami na jugu, Kamniško Bistrico na vzhodu ter Topolami, Mengšem in Loko pri Mengšu
na zahodu. Z večjim delom se vodovarstveno območje črpališč podtalnice, od katerih sta aktivni
Črnjava in Domžale, Nožice, Homec in volčji Potok pa zaprta, nahaja v občini Mengeš. Širši
varstveni pas obsega zemljišča okoli črpališč in je širši v smeri dotekanja podtalnice. Vsa črpališča
pa obdajata najožji in ožji varstveni pas, kjer je bilo v 200 metrskem pasu okoli črpališč med
drugim prepovedano tudi gnojenje.
V občini Domžale je precej obsežno vodovarstveno območje črpališča Kolovec v severovzhodnem
delu občine, katerega ožji varstveni pas obsega 152,2 ha in širši varstveni pas 314,5 ha zemljišč.
3
4
5
6

7
8
9
10

(Ur. l. RS, št. 3/86).
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/87).
(Ur. l. RS, št. 47/94).
Strokovne hidrogeološke osnove za pripravo Odloka za zavarovanje podtalnice v občini Domžale. 1997, Geo-Hidro d.o.o.,
Ljubljana.
Oikos d.o.o., Domžale.
JKP Prodnik d.o.o., Domžale.
(Ur. l. RS, št. 68/96).
(Uradni vestnik, št. 5/98).
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Precej manj obsežno je vodovarstveno območje zaprtega črpališča Brdo v jugovzhodnem delu,
katerega ožji varstveni pas obsega 40,86 ha in širši varstveni pas 94,77 ha (Poročilo…, 2002;
Strokovne…, 2003).
V porečju Kamniške Bistrice je skupna površina najožjega ali 1. vodovarstvenega območja
vseh zavarovanih vodnih virov 132,66 ha ali 2,4 % površine porečja, skupna površina ožjega ali 2.
vodovarstvenega območja pa je 1.439 ha ali 26,7 %. Površine vodovarstvenih območij posameznih
vodnih virov so zelo različne, najmanjša površina 1. vodovarstvenega območja je 239,9 m2 in
največja je 19,7 ha, pri 2. vodovarstvenem območju pa najmanjše obsega 2724 m2 in največje
območje 203 ha zemljišč (Geološki…, 2006).
Slika 35: Zavarovani pomembnejši vodni viri v porečju Kamniške Bistrice

1
Vodovarstvena območja zajetij pitne vode občinski odloki

2

režim 1
režim 1A
režim 1B
režim 2
režim 3

3

4

režim 4

1
2
3
4

Iverje
Krvavec
Kolovec
Kamniškobistriška ravnina

Vir: Vode: Vodovarstvena …

9.3. Varstvo pred poplavami
Velikost in oblika naravne struge predstavlja optimalne pogoje odtočnih značilnosti vodnega
toka. Izjemno visoki ali nizki pretoki so normalen pojav, ki pa se glede na trajanje človekovega
življenja pojavljajo izjemoma. Ker nizki pretoki neposredno ne ogrožajo ljudi in imetja, se jim
posveča manj pozornosti za razliko od izjemno visokih stanj. S posegi človeka v vodni prostor in
spremenjeno rabo poplavnih površin so se naravne poplavne in mokrotne površine, ki so
zadrževale, glede na pretočne sposobnosti struge, prekomerne vodne količine močno zmanjšale.
Pozidane in za padavine neprepustne površine, s katerih so vode speljane v vodne tokove, pa še
dodatno pospešujejo odtekanje in povečujejo pretok ob visokih stanjih. Najpogosteje uporabljena
rešitev je regulacija struge z izravnavo, razširitvijo, poglobitvijo in odstranjevanjem rastja. S tem
se pretočna zmogljivost struge na »urejenem« odseku poveča in pospeši odtok visokih voda,
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nižje v porečju pa to povzroči še izrazitejše visoke pretoke oziroma še večje količine vode in še
obsežnejše poplave. Poplavne in druge retencijske površine z večjo zadrževalno sposobnostjo so
namreč nepogrešljiv del porečij, ki pomembno vplivajo na odtočne značilnosti.
Raziskovalna naloga Preveritev sonaravnih možnosti zagotavljanja večje poplavne varnosti
na vodotoku Kamniška Bistrica, ki jo je leta 2000 izdelal Vodnogospodarski inštitut, družba za
gospodarjenje z vodami, d.o.o., je bila predvidena kot strokovna osnova za spremembo
prostorskega plana in pripravo lokacijskega načrta območja Kamniške Bistrice, ki bo usklajen z
načeli trajnostnega gospodarjenja z vodo ter vodnim in obvodnih prostorom. V raziskovalni nalogi
je predstavljena predvidena izgradnja 18 zadrževalnikov voda, ki bodo v prihodnje omejili poplave
v porečju Kamniške Bistrice. Z izjemo dveh zadrževalnikov, ki sta načrtovana v pokrajinski enoti
spodnji del porečja in enega v zgornjem delu, so vsi zadrževalniki načrtovani v pokrajinski enoti
srednji del porečja Kamniške Bistrice.
V zgornjem delu porečja je predvidena izgradnja zadrževalnika na desnemu pritoku Kamniške
Bistrice Korošici, ki se v njo izliva pri Kraljevem Hribu (postaja žičnice). Zadrževalnik s prostornino
900 m3 bo lahko hranil vodo za oskrbo ali za pridobivanje električne energije. V srednjem delu
porečja je v porečju Nevljice predvidena gradnja štirih zadrževalnikov: na Nevljici pri Šmartnem
v Tuhinju in pri Vrhpolju ter na pritokih Snovišek in Pšajnovca. Razen zadrževalnika pri Vrhpolju,
so ostali manjši in skupna prostornina naj bi bila 3.400.000 m3. Predvidena je njihova dodatna
raba v rekreacijske namene in pri zadrževalniku Vrhpolje za pridobivanje električne energije. Z
izgradnjo zadrževalnikov se bodo zmanjšale poplave v Tuhinjski dolini in vpliv Nevljice na velike
pretoke Kamniške Bistrice pod Kamnikom. V zgornjem delu porečja Pšate je predvidena izgradnja
petih zadrževalnikov, vseh na pritokih Pšate, ki pritekajo iz Tunjiškega gričevja. Manjši
zadrževalniki Kamnek, Doblič in Vrtaški potok naj bi zmanjšali obseg poplav ob Pšati nad
Komendo, večja na Knežjem potoku in Tunjici, katerih prostornina bo presegala milijon m3, pa
bosta zmanjšala poplavne površine med Komendo in Mostami ter zahodno od Suhadol in Topol.
Zadrževalniki voda bodo imeli pomembno vlogo tudi pri povečevanju pretoka Pšate v obdobju,
ko je ta izredno majhen.
V porečju Radomlje, na njenem pritoku Drtijščici je že zgrajen zadrževalnik visokih voda z
izjemno veliko prostornino nad 4 milijone m3, ki zadržuje tudi del visokih voda Radomlje. V
porečju Drtijščice je predvidena še izgradnja manjšega zadrževalnika Podoreh s prostornino 800
m3. V porečju Rače je predvidena izgradnja zadrževalnikov Tuštanj, Kokošnje in Gorjuša s skupno
prostornino 1.100.000 m3, kar bo zmanjšalo poplavno ogroženost zemljišč ob Rači in v delu porečja
Kamniške Bistrice po izlivu Rače. Vsi trije zadrževalniki bodo namenjeni tudi ribištvu. Za večjo
poplavno varnost spodnjega dela porečja Rače in dela porečja Kamniške Bistrice po izlivu Rače
pa sta najpomembnejša dva večja zadrževalnika, prvi na pritoku Rovščici s prostornino 900.000
m3 in drugi na Želodniku s prostornino 2.000.000 m3, ki bosta poleg zadrževanja visokih voda
pomembna glede povečevanja nizkih pretokov oziroma bogatenja Rače ob zelo nizkih pretokih.
Predvidena je tudi rekreacijska raba in ribištvo ter kot vir tehnološke vode za načrtovano obrtnoindustrijsko cono pri Dobu (Preveritev…, 2000). Načrtovani zadrževalniki bodo ob izdatnejših
padavinah zmanjšali dotok vode v Kamniško Bistrico in s tem zmanjšali nevarnost poplav v
spodnjem delu porečja, kljub temu pa bo, po mnenju strokovnjakov, potrebno ohraniti in
vzdrževati regulacije in visokovodne nasipe. Odtočne značilnosti so zaradi posegov v rečno mrežo
in rabe zemljišč v porečju namreč trajno spremenjene, nekdanje poplavne in zadrževalne površine
so bile namenjene drugi rabi, ob visokih vodnih stanjih pa so tako vodnogospodarski objekti,
kot naselja, infrastruktura idr. ogroženi zaradi poplav.

1
2

Odlok o zavarovanju grajskega drevesnega in gozdnega parka v Češeniku. Ur. l. LRS, št. 8/1951.
Odlok o spominskem parku revolucionarnih tradicij občine Domžale. Uradni vestnik Domžale, št. 8/1984.
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9.4. Zavarovana območja in objekti varovanja narave
V porečju Kamniške Bistrice ni obsežnejših zavarovanih območij, kot so regijski ali krajinski
parki. Zavarovana so bila le manjša območja in posamezni objekti: Grajski in drevesni gozdni
park Češenik1, Železna jama2, lipa ob gradu Krumperk2 in Park revolucionarnih tradicij2 v občini
Domžale, Arboretum Volčji potok, ki je kulturni spomenik nacionalnega pomena3, nahaja pa se
z večjim delom v občini Kamnik in z manjšim v občini Domžale. Park revolucionarnih tradicij
obsega 446,2 ha zemljišč in Arboretum približno 90 ha.
Za zavarovanje je predlaganega velik del porečja. Zgornji del porečja Kamniške Bistrice se v
celoti nahaja na območju, ki je predvideno za zavarovanje v Karavanško-Kamniško-Savinjskem
regijskem parku. V občini Kamnik bo zavarovano območje obsegalo 81 km2 ozemlja, kar predstavlja
tretjino površja občine. Med petimi občinami, katerih ozemlje bo vključeno v načrtovani regijski
park, je območje občine Kamnik največje (CIPRA, 2006). Obsegalo bo ves severni del porečja do
nad Stahovice. V rabi zemljišč na tem območju prevladuje gospodarski gozd, vključena pa so
tudi varovalna gozdna območja brez predvidenega poseka, nekaj gozdnih rezervatov, območje
ekstenzivne kmetijske rabe na Veliki Planini in pod Kamniškim vrhom. Hribovito območje Rašice
med Mengšem, Trzinom in Črnučami je predvideno za zavarovanje kot krajinski park Dobeno,
ki bo obsegal 1.259 ha zemljišč. Hribovito območje v jugovzhodnem delu porečja, ki sega v
porečje Rače, je predvideno za zavarovanje kot krajinski park Trojica-Javorščica v obsegu 2.855,6
ha, v porečje Nevljice pa bo segal še predvideni krajinski park Menina.
Glede varovanja narave je v porečju Kamniške Bistrice nastala precejšnja sprememba z Naturo
20004. Z Naturo 2000 je v zgornjem delu porečja zavarovan ves gorati del v povirju Kamniške
Bistrice, ki sega na levi strani porečja do Velike Planine in na desni strani porečja obsega Krvavec
in območje severozahodno od Stahovice. V srednji del porečja, v porečje Nevljice sega z majhnim
delom zavarovano območje Menine, podobno sega manjše zavarovano območje v porečje Drtijščice
vzhodno od Moravč, zavarovano pa je še območje Rašice, ki obsega hriboviti jugozahodni del
porečja med Mengšem in Trzinom. V spodnjem delu porečja je z Naturo 2000 zavarovano manjše
območje pri Ihanu (Boštonova in Ihanska jama, Ihan z okolico) in območje Češeniške gmajne, ki
je evropsko pomembno rastišče kranjske site (Natura…, 2005).
V občini Kamnik je z Naturo 2000 zavarovanih 6.923,9 ha zemljišč oziroma 26,1 % površine
občine, v občini Cerklje na Gorenjskem 566,4 ha oziroma 7,3 %, v občini Komenda le 39,8 ha
oziroma 1,6 %, v občini Domžale 511,9 ha oziroma 7,1 %, v občini v občini Mengeš 862,1 ha
oziroma 38,4 %, v občini Trzin 348,1 ha oziroma 40,4 %, v občini Moravče 970,9 ha oziroma 15,8
% in v občini Lukovica le 4,6 ha oziroma 0,06 % površine občine (Natura…, 2005). Med vsemi
občinami v porečju Kamniške Bistrice je delež z Naturo 2000 zavarovanega ozemlja največji v
občinah Trzin in Mengeš, glede na površino zavarovanih zemljišč pa je na prvem mestu občina
Kamnik, sledijo pa Moravče. Skupna površina zavarovanih zemljišč v občinah v porečju Kamniške
Bistrice je 10.227,7 ha, kar bi glede na površino porečja predstavljalo približno 19 %. Ker pa
ozemlji občin Kamnik in Cerklje segata čez mejo porečja, s tem pa lahko čez mejo porečja sega
tudi zavarovano ozemlje, je ta delež verjetno nekoliko manjši.

3
4

Ur. l. LRS, 1950, št. 35/201.
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Ur. l. RS, št. 49/04 in 110/04.
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Slika 36: Zavarovana območja v porečju Kamniške Bistrice z Naturo 2000

V spodnjem delu porečja, v občini Domžale so bili za zavarovanje predlagani tudi ostanki
gozdnih površin na Kamniškobistriški ravnini, ki imajo značaj varovalnih gozdov ali gozdov s
posebnim namenom. Njihove površine so večinoma majhne: ostanek ravninskega hrastovega
gozda v Preserjah – 3,02 ha, ostanek hrastovega gozda v Nožicah – 0,41 ha, hrastovi logi pri
Dragomlju – 15,58 ha, gozdni otok v Študi – 1,0 ha, gozdni otok pri Depali vasi – 0,3 ha, nekdanji
glinokopi na Hudem – 33,74 ha, blata Mlake – 54,19 ha, Češeniška gmajna – 188,5 ha, gozd ob
Kamniški Bistrici – 117,7 ha, Šumberk – 31,5 ha, Homški hrib – 18,02 ha (Strokovne…, 2003).
Skupna površina je 464 ha, kar je dobrih 6 % površine občine. Nižinski gozdovi so bili v letu 2005
zavarovani na državni ravni.
Glede vodnih virov in trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri v porečju
Kamniške Bistrice so zavarovana območja v porečju različno pomembna. Od navedenega so
najpomembnejše zavarovane gozdne površina v spodnjem delu porečja, ki je vodnoekološko
najbolj občutljiv, pokrajinska raba pa je zelo intenzivna. Vsakršna omejitev krčenja naravnega
rastlinstva in ohranjanje naravnih ali sekundarnih biotopov je zelo pomembno. Zaradi tega so
pomembna tudi manjša območja, ki so v tej enoti zavarovana z Naturo 2000. V zgornjem delu
porečja je precejšen del zavarovanega ozemlja dobro izhodišče za trajnostno sonaravno
gospodarjenje z vodnimi viri. Najpomembnejši vodni vir ima sicer določeno vodovarstveno
območje, katerega širše in vplivno območje se pokrivata z območjem zavarovanim z Naturo 2000
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in z območjem predvidenim za zavarovanje v Karavanško-Kamniško-Savinjskem regijskem parku.
Z Naturo 2000 je zavarovano vplivno tudi območje podzemnih vodnih virov Krvavca in Velike
Planine, z načrtovanim regijskim parkom pa bo celotni zgornji del porečja, kar je za ohranitev
lastnosti vodnih virov nedvomno pomembno. V srednjem delu porečja imajo zavarovana območja
manjši pomen za trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri. Območja zavarovana z Naturo
2000 so namreč majhna. Obsegajo povirna območja manjših vodnih tokov in, kar je bolj
pomembno, tudi zaledja nekaterih manjših kraških izvirov.
Slika 37: Območja predlagana za zavarovanje v porečju Kamniške Bistrice

Topografski načrti
Območja predlagana za zavarovanje - širša ZO
krajinski park
regijski park

Območja predlagana za zavarovanje - ožja ZO
naravni spomenik

Vir: Narava: Območja…

9.5. Načrtovani posegi v vodni in obvodni prostor
V porečju Kamniške Bistrice so zaradi varovanja vodnogospodarskih objektov in rabe vodnih
tokov nastale trajne spremembe, ki so močno osiromašile vodni in obvodni prostor. Večina vodnega
toka Kamniške Bistrice je preoblikovana, kar še zlasti velja za njen tok v spodnjem delu porečja,
v veliki meri pa so preoblikovani tudi pritoki. V srednjem delu porečja je veliko vodnih tokov
urejenih, deloma pa tudi preoblikovanih, medtem ko v zgornjem delu porečja prevladujejo naravni
in deloma urejeni vodni tokovi. Z regulacijami vodnih tokov so se močno poslabšale življenjske
razmere v vodnem in obvodnem prostoru. Biotska raznovrstnost se je zmanjšala z uničenjem ali
krčenjem različnih življenjskih prostorov, z onesnaževanjem voda pa se je zmanjšala tudi vrstna
pestrost združb v vodnem ali obvodnem prostoru.
Regulacije vodnih tokov v spodnjem delu porečja so močno zmanjšale samočistilne
sposobnosti okolja vodnih virov in pokrajinsko vrednost okolja. Leta 1999 so zato občine Domžale,
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Kamnik in Dol pri Ljubljani podpisale »Pismo o nameri, o skupnem pristopu k urejanju območja
vodotoka Kamniška Bistrica«, katere cilj je bil vzpostavitev zelene rekreacijske osi ob reki in
reševanje perečega problema poplav. V tem letu je stekel tudi projekt Kamniška Bistrica :
rekreacijska os regije, ki je bil finančno podprt s sredstvi Phare mikro-programa za partnerstvo.
Cilji projekta so bili ugotoviti glavne probleme povezane z vodnim in obvodnim prostorom, določiti
potenciale za razvoj rekreacije in turizma ob reki ter ozavestiti javnost o tem, da je Kamniški
Bistrici potrebno nameniti večje površine za zagotavljanje večje varnosti pred poplavami ter
izboljšati ekološko stanje voda. Sodelovale so različne institucije: Občina Domžale; LOCUS,
prostorske informacijske rešitve d.o.o.; ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje; Zavod za
gozdove, Območna enota Ljubljana; Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj; Zavod
za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj idr. Z okroglimi mizami so k sodelovanju
pritegnili občane in s projektom Vodni detektiv še osnovne šole in vrtce v naseljih ob Kamniški
Bistrici.
Med drugim so bile ugotovljene možnosti za renaturacijo Kamniške Bistrice, ki so največje
na odseku od Godiča do Mekinj nad Kamnikom v srednjem delu porečja, od Duplice do Radomelj,
od Preserja do Zgornjih Jarš, v Domžalah pod izlivom Rače ter od Bišč do izliva Kamniške Bistrice
v Savo v spodnjem delu porečja. Z izjemo odsekov od Županjih Njiv do Stranj v srednjem delu
porečja, urbaniziranega območja Kamnika ter urbaniziranega območja Vira in Domžal v spodnjem
delu porečja, so bile v celotnem toku reke ugotovljene možnosti za zmanjšanje posledic preteklih
posegov v vodni in obvodni prostor. Renaturacija na večini odsekov predvideva ohranitev
naravnega videza vodnega toka in obvodnega prostora, npr. zelene površine ob reki med Duplico
in Šmarco, gozd in travnate površine na levem bregu med Šmarco in Radomljami, kjer je potrebno
ohraniti poplavno ravnico, zelene površine ob reki južno od Radomelj ter v Domžalah. Na vseh
navedenih odsekih se omenja primerna obnova rečne struge, kar bi prispevalo k naravnemu
videzu in večji ekološki stabilnosti. V spodnjem toku Kamniške Bistrice je predvidena ohranitev
poplavne ravnice, sonaravna ureditev rečne struge, oživitev mrtvih rečnih rokavov s tem, da bi
jih spet povezali z reko in tako omogočili premikanje toka Kamniške Bistrice (Preveritev…, 2000).
K temu je dosti pripomogla že sama reka s svojim dinamičnim tokom. Starejši regulirani odseki
imajo danes že dokaj naravni videz z neenakomernim tokom in z obrežno zarastjo. V strugi se
nastala manjša prodišča in tolmuni, nekatera prodišča so že porasla z vrbovjem, pas grmovnih in
drevesnih vlagoljubnih vrst rastja pa spremlja vodni tok Kamniške Bistrice na večini njenega
toka. Zaradi zelo strmih brežin je dostopnost do vode otežena, ponekod pa jo onemogočajo ograje
okoli hiš, katerih lastniki so si prisvojili zemljišča vse do rečne struge.
Večji del spodnjega toka Kamniške Bistrice se nahaja znotraj meja občine Domžale, kjer sta
se zaradi intenzivne urbanizacije od 60. let do danes pritisk na vodne vire in obremenjenost
okolja zelo povečala. Leta 1997 je občina Domžale pristopila k celoviti analizi prostorskih razvojnih
možnosti, katere rezultat je bila členitev ozemlja občine na varstvena in razvojna območja. Na
osnovi vrednotenja značilnosti prostora in posameznih pojavov so bila območja uvrščena v cone,
ki naj bi omogočile diferenciacijo in usmerjeno spodbujanje posameznih dejavnosti v razvojnih
območjih ter omejevanje določenih dejavnosti z varstvenimi režimi. Ozemlje občine je bilo
razdeljeno na 4 območja: 1. strožje varovano območje, 2. območje določene rabe, 3. območje
intenzivne rabe in 4. območje razvoja.
Strožje varovana območja vključujejo določene gozdne površine, območja in objekte varovanja
naravne in kulturne dediščine, območja in objekte, ki so predvideni za zavarovanje, območja
izjemnih naravnih pojavov, območja habitatov redkih in ogroženih živalskih vrst, območja
varovanja vodnih virov, ožje (200 do 300 m) pasove ob vodnih površinah, kmetijske površine, ki
so pomembne za ohranitev biotske raznovrstnosti itd. Območja določene rabe obsegajo tiste
površine, kjer je predvidena raba prilagojena ohranjanju biotske in ekosistemske pestrosti,
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ohranjanju naravnih virov (npr. 2. vodovarstveni pas), retencijskih površin poplavnih voda,
življenskih prostorov prosto živečih živali itd. Vključuje območja ekstenzivne rabe kmetijskih
zemljišč, gozdove, turistično-rekreacijska območja. Območja intenzivne rabe obsegajo zemljišča
namenjena intenzivni kmetijski rabi, gospodarsko pomembne gozdne površine, območja
izkoriščanja mineralnih surovin itd. Območja razvoja pa obsegajo površine namenjene
urbanizaciji, razvoju industrije in drugih gospodarskih dejavnosti.
Območja strožjega varovanja spremljajo celotni tok Kamniške Bistrice v občini Domžale,
južno od Domžal pa se to območje močno razširi in obsega, poleg gozdnatih površin ob spodnjem
toku, še kmetijske površine in naselja, ki se nahajajo znotraj meja 100-letnih poplavnih voda. Na
desni strani porečja Kamniške Bistrice zajema območje strožjega varovanja tudi mokrotna
zemljišča jugozahodno od Dragomlja (Prati) ter naravno rastje ob Pšati. Na levi strani porečja
obsega gozdnato vzpetino Šumberk, območje Krumperka, proti severovzhodu pa se močno razširi
na kmetijska zemljišča ob spodnjem toku Radomlje in Rače ter obsega Češeniške gmajne
jugovzhodno od Radomelj, kjer je prav tako prevladujoča kmetijska raba zemljišč. Območje
omejene rabe je skladno z obsegom gozdnih površin, obsegom vodovarstvenih območij črpališč
pitne vode na Mengeško-Domžalskem polju ter obsega še manjše kmetijske površine. Območji
intenzivne rabe sta v večjem obsegu zastopani v jugozahodnem delu občine, med urbaniziranim
območjem Domžal, zahodno in južno mejo občine in v severovzhodnem delu med Virom na jugu
ter Radomlji na severu. V ostalem delu občine so intenzivni rabi namenjene le manjše površine,
npr. med regionalno cesto in avtocesto na skrajnem vzhodnem delu občine. Območje razvoja se
pokriva z že urbaniziranimi območji v občini in s potekom infrastrukture (Conacija…, 2005).
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije, ki obsega tudi del porečja Kamniške
Bistrice oziroma njegov spodnji del, navaja kot eno od prednostnih nalog vzpostavitev ekološke
mreže s podprogrami: varovanje vodnih virov, učinkovito prostorsko načrtovanje, varovanje
naravnih vrednot in razvoj možnosti za rekreacijo in šport. Učinkovito varstvo voda in upravljanje
z vodami se kažeta v kakovosti pitne vode: vsebnosti nitratov, pesticidov, mikrobiološki ustreznosti,
deležu neustreznih vzorcev v celotnem sistemu zaradi drugih onesnaženj, v ceni vode in poplavni
ogroženosti naselij. Učinkovito prostorsko načrtovanje se odraža v strukturi rabe tal oziroma v
prepletanju rabe zemljišč. Varovanje naravnih vrednost kaže število naravnih vrednost z načrtom
upravljanja. Razvoj možnosti za rekreacijo in šport pa kažejo: obseg rekreacijskih površin, dolžina
rekreacijskih poti, število uporabnikov rekreacijske infrastrukture, število udeležencev športnih
in rekreacijskih akcij (Regionalni…, 2002). V Ljubljanski urbani regiji so vodni viri količinsko
bogati in dovolj izdatni glede na potrebe po vodi, dolgoročna oskrba in kakovost pa sta ogroženi
zaradi intenzivne rabe zemljišč in preteklih posegov v vodne tokove. Oskrba s pitno vodo v regiji
je urejena, kakovost vode pri uporabnikih pa je v različnih delih regije zelo različna. V regiji je
nekaj sto lokalnih vodovodov, ki niso nadzorovani, ob redkih preiskavah pa je bila voda večinoma
mikrobiološko neustrezna. Za razvoj regije je zato ključnega pomena dolgoročno zagotoviti zdravo
pitno vodo v zadostnih količinah za vse prebivalce in preprečiti vpliv nove urbanizacije na vodne
vire. Potreben je celovit pregled količine in kakovosti sedanjih vodnih virov in ugotoviti nove,
perspektivne vodne vire. Za varovanje vodnih virov pred vplivi kmetijstva je pomembno
izobraževanje kmetov za kmetovanje na vodozbirnih območjih in učinkovit nadzor. Dolgoročno
naj bi se celoten vodooskrbni sistem upravljal skupno, zgrajena naj bi bila infrastruktura, ki bi
omogočala centraliziran zajem in distribucijo vode v večini regije. S tem naj bi bila zagotovljena
varna oskrba ob onesnaženju ali izpadu posameznih vodnih virov, z mešanjem vode iz različnih
virov pa naj bi bila zagotovljena tudi ustrezna kakovost vode. S trajnostnim urejanjem vodnih
tokov, pri čemer se ohranja dovolj velika zadrževalna območja, je potrebno zagotoviti poplavno
varnost naselij. Pri izvajanju vodnogospodarskih ukrepov je potrebno zagotoviti možnosti
rekreacijske rabe vodnih tokov (Regionalni…, 2002).
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Navedena dejstva in cilji opredeljujejo tudi gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Kamniške
Bistrice, kjer so obstoječi vodni viri dovolj izdatni glede na potrebe po pitni in drugi vodi, močno
ogrožena pa je njihova kakovost in s tem dolgoročna oziroma trajna raba. Oskrba s pitno vodo je
tudi v porečju Kamniške Bistrice različno organizirana in različno kakovostna. Najpomembnejši
vodni vir podtalnico na Kamniškobistriški ravnini v največji meri ogroža kmetijstvo, druge vodne
vire pa neurejeno odvajanje odpadnih voda, kmetijstvo in divja odlagališča odpadkov. Varovanje
vodnih virov ni dovolj učinkovito. Bolj kakovostno in varnejšo oskrbo s pitno vodo se tudi v
porečju Kamniške Bistrice skuša zagotoviti z izgradnjo večjih vodovodnih sistemov ali s
povezovanjem obstoječih sistemov. Za večjo poplavno varnost je v porečju Kamniške Bistrice
predvidena izgradnja zadrževalnikov, nekdanje naravne zadrževalne površine pa so v precejšnji
meri pozidane in jih ni mogoče prepustiti njihovemu prvotnemu namenu. Rekreacijsko rabo
vodnih tokov v porečju Kamniške Bistrice omejujejo nizka vodna stanja in neprimerna kakovost
vode za kopanje. Urejanje vodnih tokov in raba vode sta v preteklosti močno vplivali na naravno
okolje. V spodnjem delu porečja Kamniške Bistrice so naravni ekosistemi zaradi urbanizacije in
kmetijske rabe zemljišč zelo skrčeni in razdrobljeni. Vodni tokovi z obrežno zarastjo, poplavna in
mokrotna zemljišča ter ostanki gozdov zato predstavljajo najpomembnejše ekološko omrežje, ki
ga je potrebno ohraniti.
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10. Izbor trajnostno sonaravnih kazalcev za proučevanje vodnih virov v
porečju in njihova uporaba na primeru porečja Kamniške Bistrice
Za vsak vsebinski sklop geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi
viri v porečju skušamo določiti kazalce, s pomočjo katerih bomo proučili lastnosti naravnega in
družbenega okolja v porečju Kamniške Bistrice. V poglavju Metodologija so bila navedena
vsebinska polja, ki bodo obravnavana z večjim številom kazalcev. Izbrali in določili smo jih na
osnovi že predstavljenih metodoloških vzorov in teoretičnih izhodišč proučevanja vodnih virov.
Po vzoru metodologije študije ranljivosti skušamo vsak kazalec opredeliti s štirimi razredi, pri
čemer 1. razred predstavlja ugodno in 4. razred najbolj neugodno lastnost. Pri vrednotenju oziroma
količinski in kakovostni analizi bo podobno uporabljena interakcijska matrika (Študija…, 2002).
Izbor trajnostno sonaravnih kazalcev za proučevanje vodnih virov v porečju obsega naslednje
sklope kazalcev in njihove opredelitve:

I. Naravnogeografske in hidrogeografske poteze porečja
Velikost porečja
V različnih virih so navedene različne opredelitve velikosti porečij, odvisno od namena in območja
proučevanja. Pri razvrščanju rek v tipe in opredeljevanju ekohidrografskih regij so porečja velikosti
od 10 do 100 km2 opredeljena kot majhna, od 100 do 1000 km2 kot srednja, od 1000 do 10 000 km2
kot velika in nad 10 000 km2 kot zelo velika (Brilly idr., 2003). V metodologiji študije ranljivosti je
bila velikost zaledja vodnih tokov opredeljena z naslednjimi štirimi razredi: 1. 200 km2 in manj,
2. nad 200 do 500 km2 , 3. nad 500 do 1000 km2 in 4. nad 1000 km2, kar je prilagojeno velikostim
porečij v Sloveniji. Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles opredeljuje kot samostojna
vodna telesa vodne tokove s prispevno površino večjo od 100 km2.
Odločili smo se, da predlagamo naslednje štiri razrede:
1. nad 1000 km2,
2. 500 do 1000 km2,
3. 100 do 500 km2,
4. pod 100 km2.
Po velikosti se porečje Kamniške Bistrice uvršča v 2. razred z nad 500 do 1000 km2, porečji
Rače z Radomljo in Pšate v 3. razred z nad 100 do 500 km2, porečja ostalih pritokov pa v 4. razred
z manj kot 100 km2. Zgornji in srednji del porečja se uvrščata v 3. razred, spodnji del porečja pa
v 2. razred.
Prevladujoče nadmorske višine v porečju
Nadmorske višine v porečju v osnovi določajo značilnosti porečja (razvoj reliefa, oblikovanost
strug vodnih tokov) in pomembno vplivajo na dinamične lastnosti (vodni odtok in pretočni režim).
Pri razvrščanju vodnih tokov v tipe so bili uporabljeni razredi: visoko – nad 800 m, srednje
nadmorske višine – 200 do 800 m in nižine – pod 200 m (Brilly idr., 2003).
Glede na to, da je v Sloveniji zelo veliko porečij, ki se uvrščajo v skupino srednjih nadmorskih
višin, smo se odločili za nekoliko drugačno razmejitev in določili štiri razrede:
1. pod 200 m,
2. nad 200 do 400 m,
3. nad 400 do 800 m,
4. nad 800.
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Glede na prevladujoče nadmorske višine se celotno porečje Kamniške Bistrice uvršča v 3.
razred s prevladujočimi nadmorskimi višinami nad 400 do 800 m, njegov zgornji del v 4. razred
s prevladujočimi nadmorskimi višinami nad 800 m, srednji del porečja enako kot celotno porečje
v 3. razred in spodnji del porečja v 2. razred s prevladujočimi nadmorskimi višinami nad 200 do
400 m.
Največja reliefna amplituda (indeks reliefa)
Kazalec smo določili z naslednjimi razredi:
1. do 300 m,
2. nad 300 do 800 m,
3. nad 800 do 1500 m,
4. nad 1500 m.
Glede na največjo reliefno amplitudo ali indeks reliefa se celotno porečje uvršča v 4. razred
z največjo reliefno amplitudo nad 1500 m, enako se uvršča zgornji del, srednji del porečja se
uvršča v 3. razred z največjo reliefno amplitudo nad 800 do 1500 m, spodnji del porečja pa se
uvršča v 2. razred z največjo reliefno amplitudo nad 300 do 800 m.
Geološke značilnosti porečja
Pri razvrščanju rek v tipe se kot kriterij navaja tudi geološka sestava, ločena v tri skupine:
apnenčasta, silikatna in organska (Brilly idr., 2003). Glede na pokrajinske značilnosti in značilnosti
vodnih virov smo se odločili za ločevanje kamnin glede na njihovo trdnost in sestavo, kar vpliva
na oblikovanje sistemov površinskih in podzemnih voda.
Določili smo naslednje štiri razrede:
1. prevladujejo trde silikatne kamnine,
2. prevladujejo mehke karbonatne kamnine (lapor, peščenjak, fliš itd.),
3. prevladujejo nesprijete ali deloma sprijete sedimentne kamnine,
4. prevladujejo trde karbonatne kamine.
Glede na prevladujoče vrste kamnin oziroma njihovo trdnost in kemijsko sestavo so v porečju
Kamniške Bistrice v največjem obsegu zastopane trde karbonatne kamnine, to so različni apnenci
in dolomiti, kar bi porečje uvrstilo v 4. razred. V isti razred se uvršča zgornji del porečja, kjer so
trde karbonatne kamnine izrazito prevladujoče. Srednji del porečja z zelo pestro kamninsko
zgradbo smo uvrstili v 2. razred. Poleg mehkejših karbonatnih kamnin so v tej enoti prisotne tudi
trde karbonatne kamnine, predvsem dolomit in silikatne kamnine. Spodnji del porečja pa se
uvršča v 3. razred s prevladujočimi nesprijetimi ali deloma sprijetimi sedimentnimi kamninami.
Stopnja zakraselosti površja
Kazalec smo povzeli po metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002):
1. ni zakraselo,
2. zmerno zakraselo brez značilnih kraških oblik,
3. močno zakraselo,
4. zelo močno zakraselo.
Glede na stopnjo zakraselosti je celotno porečje težko uvrstiti, saj je kamninska zgradba zelo
različna. Še najbolj primerna bi bila uvrstitev v 2. razred, kar pomeni zmerno zakraselo brez
značilnih kraških oblik. Zgornji del porečja Kamniške Bistrice s prevladujočo apnenčasto zgradbo
in močno zakraselostjo se uvršča v 3. razred, srednji in spodnji del porečja Kamniške Bistrice pa
v 1. razred, kar pomeni, da površje ni zakraselo. Kraški pojavi so v obeh enotah prisotni na
manjših območjih.
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Hidrogeološke značilnosti
Kazalec smo določili glede na tipe vodonosnikov oziroma tipe podzemnih voda, ki se pojavljajo
v Sloveniji in so navedeni v bazi podatkovnih virov EIONET (MOP RS, ARSO). Določene tipe
vodonosnikov smo združili oziroma izpustili in opredelili naslednje štiri razrede:
1. vodonosniki z razpoklinsko poroznostjo velike izdatnosti,
2. vodonosniki z medzrnsko poroznostjo velike izdatnosti,
3. vodonosniki s kraško razpoklinsko poroznostjo različne izdatnosti,
4. vodonosniki z medzrnsko ali razpoklinsko poroznostjo majhne izdatnosti.
Glede na hidrogeološke značilnosti se zgornji del porečja uvršča v 3. razred z vodnosniki
kraško razpoklinske poroznosti različne izdatnosti, enako se uvršča srednji del porečja, spodnji
del porečja pa se uvršča v 2. razred z vodonosniki medzrnske poroznosti z veliko izdatnostjo. Za
porečje kot celoto so pomembne zaloge vode v vodonosniku z medzrnsko izdatnostjo zato smo
ga uvrstili v 2. razred.
Gostota rečne mreže
Gostota rečne mreže vpliva na velikost površinskega odtoka vode iz porečja in je pokazatelj
prepustnosti površja za padavine. Razrede smo določili glede na razmere v Sloveniji, kjer znaša
srednja gostota vseh vodnih tokov 1,33 km/km2, porečja z najgostejšo rečno mrežo imajo gostoto
rečne mreže nad 2 km/km2 ali celo nad 3 km/km2. Za kraška porečja je značilna gostota vodnih
tokov pod 1 km/km2, najnižje gostote pa se gibljejo okoli 0,5 km/km2 (Kolbezen idr. 1998).
Določili smo naslednje razrede:
1. nad 2,0 km/km2,
2. nad 1,3 do 2,0 km/km2,
3. nad 1,0 do 1,3 km/km2,
4. pod 1,0 km/km2.
Glede na gostoto rečne mreže se celotno porečje Kamniške Bistrice uvršča v 2. razred z
gostoto vodnih tokov nad 1,3 do 2,0 km/km2, zgornji del porečja se uvršča v 4. razred z gostoto
vodnih tokov pod 1,0 km/km2, srednji del porečja se uvršča, podobno kot celotno porečje, v 2.
razred, spodnji del porečja pa v 3. razred z gostoto vodnih tokov nad 1,0 do 1,3 km/km2.
Rečni (pretočni) režim
Kazalec je izbran z namenom, da ovrednotimo dinamiko spreminjanja vodnih pretokov preko leta.
Rečne oziroma pretočne režime v Sloveniji delimo v šest osnovnih tipov (Kolbezen idr., 1998), bolj
podrobno pa v večje število podtipov (Hrvatin, 1998). Glede izdatnosti vodnih virov ugodno vpliva
snežni dejavnik, ki zagotavlja nadpovprečne pretoke še v poletju, med dežno-snežnimi pa je
ugodnejši vpliv kontinentalnega padavinskega režima z večino padavin v vegetacijski dobi.
Določili smo naslednje štiri razrede:
1. snežno-dežni režim,
2. alpski dežno-snežni (kontinentalni) režim,
3. dinarski dežno snežni (mediteranski) režim,
4. dežni režim.
Glede na pretočne značilnosti Kamniške Bistrice na vodomerni postaji Kamnik I se zgornji
del porečja Kamniške Bistrice uvršča v 1. razred s snežno-dežnim pretočnim režimom, srednji
del porečja se na osnovi pretočnih značilnosti Nevljice na vodomerni postaji Nevlje I, Rače na
vodomerni postaji Podrečje in Pšate na vodomerni postaji Moste I ter spodnji del porečja na
osnovi pretočnih značilnosti Kamniške Bistrice na vodomerni postaji Vir pa se uvrščata v 2.
razred z alpskim dežno-snežnim pretočnim režimom. V celotnem porečju je alpski dežno-snežni
pretočni režim prevladujoč, kar ga uvršča v 2. razred.
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Gozdnatost porečja
Kazalec smo povzeli po metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002):
1. gozd pokriva nad 75 % površja,
2. gozd pokriva nad 50 do 75 % površja,
3. gozd pokriva nad 25 do 50 % površja,
4. gozd pokriva pod 25 % površja.
Glede na delež gozdnih površin se celotno porečje uvršča v 2. razred z nad 50 do 75 % gozda,
enako se uvrščata zgornji in srednji del porečja, spodnji pa v 4. razred s pod 25 % gozda. Pokritost
z gozdom je v zgornjem delu porečja manjša zaradi skalnih pobočij in vrhov nad gozdno mejo ter
melišč. V srednjem delu porečja pa je največja pokritost z gozdom v porečju Nevljice, v zgornjem
delu porečja Pšate in v porečju Radomlje.
Letna količina padavin
Kazalec smo opredelili glede na količine padavin v Sloveniji oziroma količine padavin v večjih
porečjih Slovenije (Kolbezen idr., 1998; Vodno…, 2003):
1. letna količina padavin nad 2000 mm,
2. letna količina padavin nad 1500 do 2000 mm,
3. letna količina padavin nad 1000 do 1500 mm,
4. letna količina padavin do 1000 mm.
Glede na srednjo letno količino padavin v obdobju 1961–90 se celotno porečje Kamniške
Bistrice uvršča v 2. razred z nad 1500 do 2000 mm, enako se uvršča zgornji del porečja, srednji in
spodnji del porečja pa se uvrščata v 3. razred z nad 1000 do 1500 mm padavinami letno.
Preglednica 26: Ocena naravnogeografskih in hidrogeografskih potez porečja
Celotno
porečje

Zgornji
del porečja

Srednji del
del porečja

Spodnji
del porečja

Velikost porečja

2

3

3

2

Prevladujoče nadmorske višine v porečju

3

4

3

2

Največja reliefna amplituda ali indeks reliefa

4

4

3

2

Geološke značilnosti porečja

4

4

2

3

Stopnja zakraselosti površja

2!

3

1

1

Hidrogeološke značilnosti

2

3

3

2

Gostota rečne mreže

2

4

2

3

Rečni (pretočni) režim

2

1

2

2

Gozdnatost porečja

2

2

2

4

Letna količina padavin

2

2

3

3

II. Količinsko in kakovostno stanje vodnih virov
Vodna bilanca porečja
Kazalec se vrednoti opisno s tem, da se opredeli razmerje med padavinami, izhlapevanjem in
odtokom. Z vidika vodnih virov nas zanimajo zaloge vode v površinskih in podzemnih vodnih
telesih, ki predstavljajo izdatnost vodnih virov oziroma razpoložljivo količino vode v porečju.
Glede na izmerjene letne vrednosti padavin na padavinskih postajah v porečju Kamniške
Bistrice in glede na izmerjene vrednosti rečnih pretokov v porečju kažejo členi vodni bilance
posameznih delov porečja naslednje vrednosti: v zgornjem delu porečja Kamniške Bistrice količina
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padavin presega 1700 mm, izhlapevanje ne presega 500 mm in odtok padavin naj bi presegal
1200 mm. V srednjem delu porečja je povprečna količina padavin okoli 1500 mm, izhlapevanje
ne presega 600 mm in odtok naj bi se gibal od 800 do 900 mm. V spodnjem delu porečja je
povprečna količina padavin prav tako okoli 1500 mm, izhlapevanje po naši oceni in ocenah za
sosednje Ljubljansko polje presega 600 mm, odtok padavin pa ne presega 800 mm (Brečko, 1998).
Srednji letni pretok (sQs) vodnega toka
Kazalec smo povzeli po metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002):
1. nad 50 m3/s,
2. nad 10 do 50 m3/s,
3. nad 1 do 10 m3/s,
4. 1 m3/s in manj.
Glede na značilni srednji letni pretok rek v različnih obdobjih delovanja vodomernih postaj
se celotno porečje Kamniške Bistrice uvršča v 2. razred z nad 10 do 50 m3/s. Na izlivu Kamniške
Bistrice ni vodomerne postaje, po ocenah pa naj bi srednji letni pretok presegal 20 m3/s. Do
opazno nižje vrednosti, ki pa presega 10 m3/s, pridemo z vsoto značilnih srednjih letnih pretokov
za Kamniško Bistrico na vodomerni postaji Vir, Račo na vodomerni postaji Podrečje in Pšato na
vodomerni postaji Topole, pri čemer moramo upoštevati, da so Topole v zgornjem toku Pšate,
nižje pa dobi še nekaj pritokov. Zgornji del porečja Kamniške Bistrice se po naši oceni uvršča v 3.
razred z nad 1 do 10 m3/s, enako se na osnovi izmerjenih srednjih letnih pretokov uvršča tudi
srednji del porečja, spodnji del pa enako kot celotno porečje v 2. razred.
Izdatnost virov podzemnih voda
Znotraj meja porečja se nahajajo različni tipi podzemne vode, različni tipi vodonosnih kamnin z
zelo različno prepustnostjo in poroznostjo, različni pa so tudi vnosi vode v sistem podzemnih
voda, kar vse vpliva na dinamično izdatnost vodnih virov. Glede na izmerjene pretočne vrednosti
pomembnejših izvirov skalne in kraške vode v Sloveniji ter glede na ocenjene količine pretakajoče
se podzemne vode na območjih s podtalnico v Sloveniji smo določili štiri razrede:
1. vodni vir z zelo veliko izdatnostjo (nad 1 m3/s),
2. vodni vir z veliko izdatnostjo (nad 0,5 do 1 m3/s),
3. vodni vir s srednjo izdatnostjo (nad 0,1 do 0,5 m3/s),
4. vodni vir z majhno izdatnostjo (pod 0,1 m3/s).
V zgornjem delu porečja je izdatnost kraških izvirov zelo različna od nekaj litrov do nekaj
deset litrov na sekundo, izdatnost najbolj vodnatega vodnega vira Iverje pa ne presega 0,5 m3/s,
kar pokrajinsko enoto uvršča v 3. razred z vodnimi viri srednje izdatnosti. V srednjem delu
porečja podobno prevladujejo izviri manjše izdatnosti, podzemna voda pa je večinoma zbrana v
vodonosnikih z razpoklinsko poroznostjo. Najbogatejša vodna vira v tej pokrajinski enoti sta na
območju Kolovca in Krvavca, izdatnost posameznega podzemnega vodnega vira pa prav tako ne
presega 0,5 m3/s. Pokrajinska enota se uvršča v 3. razred z vodnimi viri srednje izdatnosti. Spodnji
del porečja se z območjem podtalnice, katere dinamična izdatnost po ocenah presega 0,5 m3/s
uvršča v drugi razred z vodnimi viri velike izdatnosti. Celotno porečje smo glede na izdatnost
največjega vodnega vira uvrstili v 2. razred.
Kakovost površinskih vodnih tokov
Kakovost površinskih voda bomo vrednotili na osnovi skupne ocene kakovosti površinskih
vodotokov, ki je rezultat monitoringa kakovosti voda v Sloveniji. Do leta 2002 sta se skupna in
biološka kakovost površinskih vodnih tokov prikazovali z razvrščanjem v štiri osnovne in tri
vmesne razrede, po letu 2002 pa je v veljavi opredeljevanje dobrega oziroma slabega kemijskega
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stanja. Zaradi primerljivosti se še vedno uporabljajo tudi kakovostni razredi, pri čemer 1., 1.–2. in
2. razred predstavljajo dobro kakovostno stanje, 2.–3., 3., 3.–4. in 4. razred pa slabo kakovostno
stanje. Za prikaz kakovostnega stanja površinskih tekočih voda bomo uporabili naslednje razrede:
1. neonesnaženi ali malo onesnaženi vodni tok (1. in 1.–2. razred),
2. zmerno onesnaženi vodni tok (2. in 2.–3. razred),
3. močno onesnaženi vodni tok (3. in 3.–4. razred),
4. kritično onesnaženi vodni tok (4. razred).
Zgornji del porečja Kamniške Bistrice se glede kakovosti Kamniške Bistrice na izviru in v
Stranjah uvršča v 1. razred, srednji del porečja se glede kakovosti Kamniške Bistrice v Kamniku
uvršča v 2. razred, spodnji del porečja pa smo glede na kritično onesnaženost Kamniške Bistrice
v Beričevem uvrstili v 4. razred. Celotno porečje smo uvrstili v 2.–3. razred glede na prevladujočo
zmerno onesnaženost Kamniške Bistrice.
Kakovost podzemnih vodnih virov
Kakovost podzemnih vodnih virov smo vrednotili glede na primernost vodnega vira za oskrbo s
pitno vodo, kot to določa uredba o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, štev. 11/02) ter pravilnik
o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, štev. 46/97, 54/98 in 7/00). Določili smo naslednje
štiri razrede:
1. neonesnažena (čista, pitna) podzemna voda,
2. malo onesnažena podzemna voda (onesnažila ne presegajo mejnih vrednosti),
3. onesnažena podzemna voda (onesnažila presegajo mejne vrednosti),
4. ni podatkov o kakovosti podzemne vode.
Zgornji del porečja smo glede na raziskave kakovosti izvirov in spremljaje kakovosti vode v
črpališču Iverje uvrstili v 1. razred. V srednjem delu porečja večina izvirov ni bila preiskana,
občasne preiskave so pogosto pokazale neprimerno mikrobiološko stanje, kakovost zavarovanih
zajetih izvirov pa je bila primerna za oskrbo s pitno vodo. Enoto smo uvrstili v 2. razred. V
spodnjem delu porečja je območje s podtalnico vključeno v monitoring kakovosti podzemnih
voda, vodo v črpališčih pa prav tako redno preiskujejo. Na osnovi rezultatov preiskav državnega
monitoringa se pokrajinska enota uvršča v 3. razred, celotno porečje pa smo glede na kakovost
vseh večjih podzemnih vodnih virov uvrstili v 2. razred.
Fizične spremembe vodnih tokov
Zaradi rabe zemljišč vzdolž vodnih tokov, rabe vode, varovanja naselij in zemljišč pred poplavami
so površinski vodni tokovi večinoma urejeni, delno preoblikovani ali celo močno preoblikovani.
Urejenost vodnih tokov pomembno vpliva na dinamične lastnosti sistemov površinskih in podzemnih
voda, na njihove samočistilne zmogljivosti in na življenjske pogoje v vodi oziroma ekosisteme, ki so
odvisni od vode. Kategorizacija urejanja vodotokov, ki jo je izdelala Agencija RS za okolje, loči štiri
osnovne in tri vmesne razrede: 1. razred (naravni vodotok), 1.–2. razred (delno naravni vodotok), 2.
razred (sonaravno urejeni vodotok), 2.–3. razred (delno tehnično urejeni vodotok), 3. razred (tehnično
urejeni vodotok), 3.–4. razred (delno togo urejeni vodotok) in 4. razred (togo urejeni vodotok). Mi
smo se odločili, da navedene razrede združimo v naslednje štiri:
1. prevladujejo naravni vodni tokovi,
2. prevladujejo sonaravno urejeni vodni tokovi,
3. prevladujejo tehnično urejeni vodni tokovi,
4. prevladujejo togo urejeni (preoblikovani) vodni tokovi.
V zgornjem delu porečja do Stahovice je tok Kamniške Bistrice malo urejen, večinoma naravni
pa so tudi pritoki Kamniške Bistrice, zato smo pokrajinsko enoto uvrstili v 1. razred. V srednjem
delu porečja so večji vodni tokovi večinoma sonaravno in tehnično urejeni, naravni so večinoma
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le v zgornjem toku, kar pokrajinsko enoto uvršča v 2. razred. V spodnjem delu porečja so vodni
tokovi večinoma tehnično urejeni. V tej pokrajinski enoti sta najboljše ocenjena odseka Kamniške
Bistrice med Kamnikom in Preserji pri Radomljah in med Biščami in izlivom, ki sta sonaravno
urejena. Deli vodnih tokov Pšate, Radomlje in Rače so v tej pokrajinski enoti tehnično urejeni,
večinoma naravni pa je le spodnji tok Pšate. Pokrajinska enota se uvršča v 3. razred. Celotno
porečje smo zaradi velikega deleža urejenih in preoblikovanih vodnih tokov uvrstili v 3. razred.
Preglednica 27: Ocena količinskega in kakovostnega stanja vodnih virov
Celotno
porečje

Zgornji
del porečja

Srednji
del porečja

Spodnji
del porečja

Vodna bilanca porečja

+

+

+

-

Srednji letni pretok vodnih tokov

2

3

3

2

Izdatnost virov podzemnih voda

2

3

3

2

Kakovost površinskih vodnih tokov

2-3

1

2

4

Kakovost podzemnih vodnih virov

2

1

2

3

Fizične spremembe vodnih tokov

3

1

2

3

III. Vpliv stanja voda
Oskrba s pitno vodo
Pri kazalcu oskrbe s pitno vodo smo izhajali iz stališča, da je oskrba iz velikih vodovodnih sistemov
varnejša, saj so upravljalci po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, štev. 19/04 in 35/04) dolžni izvajati
notranji nadzor kakovosti, ministrstvo pa je dolžno zagotoviti monitoring oziroma spremljanje
stanja. Nadzor kakovosti pogosto ni zagotovljen pri manjših vodovodnih sistemih in pri
individualni oskrbi s pitno vodo. Določili smo naslednje štiri razrede:
1. večino prebivalcev oskrbujejo veliki vodovodni sistemi iz več količinsko izdatnih vodnih
virov, katerih kakovost je redno nadzorovana,
2. večino prebivalcev oskrbuje velik vodovodni sistem iz količinsko izdatnega vodnega vira,
katerega kakovost je redno nadzorovana,
3. večino prebivalcev oskrbujejo manjši vodovodni sistemi iz več količinsko različno izdatnih
vodnih virov, katerih kakovost ni redno nadzorovana,
4. večino prebivalcev oskrbujejo majhni vodovodni sistemi iz več količinsko različno izdatnih
vodnih virov, katerih kakovost se ne pregleduje.
V zgornjem delu porečja je malo naselij. Porabniki kot so planinski domovi in posamezna
gospodinjstva se oskrbujejo posamično z zajemom različnih vodnih virov, naselja v dolini so
priključena na vodovodni sistem Kamniška Bistrica-Godič, naselja v porečju Črne in Bistričice
pa se oskrbujejo iz več manjših vodovodov. Pokrajinsko enoto smo uvrstili v 3. razred. Za srednji
del porečja je značilna zelo razpršena poselitev in večina prebivalcev se oskrbuje iz manjših
vodovodnih sistemov, nekateri tudi iz lastnih zajetij. Večji vodovodni sistemi z rednim nadzorom
kakovosti vode predstavljajo manjši delež v oskrbi, zato smo pokrajinsko enoto prav tako uvrstili
v 3. razred. Spodnji del porečja z večjimi urbanimi in suburbanimi naselji se oskrbuje iz dveh
javnih vodovodnih sistemov, ki zajemajo podzemno vodo izdatnejših vodnih virov. Kakovost je
redno nadzorovana. Pokrajinsko enoto smo uvrstili v 1. razred. Porečje kot celoto smo uvrstili v
1. razred glede na to, da je večina prebivalcev v porečju priključenih na tri večje vodovodne
sisteme.
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Gospodarska raba vodnih virov
Kazalec smo določili z naslednjimi štirimi razredi:
1. količina in kakovost vodnih virov sta primerni za vsakršno gospodarsko rabo (ribogojstvo,
rekreacija, namakanje, tehnološka voda),
2. količina in kakovost vodnih virov sta primerni za večino gospodarske rabe (ribištvo, rekreacija
brez kopanja, namakanje, tehnološka voda),
3. količina in kakovost vodnih virov sta neprimerni za določeno gospodarsko rabo (tehnološka
voda),
4. količina in kakovost vodnih virov sta primerni za gospodarsko rabo.
V zgornjem delu porečja so vodni tokovi čisti, vendar manj vodnati in gospodarska raba
vodnih tokov je omejena, kar enoto uvršča v 2. razred. V srednjem delu porečja kakovost večine
vodnih tokov ni znana, glede na obstoječo rabo vodnih tokov za ribogojstvo in ribištvo (Pšata,
Rača) in za tehnološko vodo pa smo enoto uvrstili prav tako v 2. razred. V spodnjem delu porečja
je poznana le kakovost Kamniške Bistrice, ki je s svojo vodnatostjo vir tehnološke vode in
prejemnik delno očiščene odpadne vode. Tudi Pšata, Rača in Radomlja v spodnjem toku so po
naših ugotovitvah precej obremenjene z onesnažili in z izjemo Pšate niso uporabljene v
gospodarske namene, zato smo pokrajinsko enoto uvrstili v 3. razred. Glede na prevladujoče
stanje smo porečje uvrstili v 2. razred.
Poplavna ogroženost naselij in kmetijskih zemljišč
Pri kazalcih poplavne ogroženosti smo si pomagali s kazalci za oceno naravne ogroženosti
površinskih vodnih tokov v metodologiji študije ranljivosti okolja, kjer je ocena rezultat vrednotenja
pogostosti, silovitosti in največjega obsega poplavne površine (Študija…, 2002). Določili smo
naslednje štiri razrede:
1. poplave se pojavljajo izjemoma (povratna doba 50 in več let),
2. poplave se pojavljajo občasno (povratna doba od 5 do 50 let) in ne povzročajo močnejše
erozije brežin,
3. poplave se pojavljajo občasno (povratna doba od 5 do 50 let), povzročajo močnejšo erozijo
brežin oziroma premeščanje plavin,
4. poplave se pojavljajo pogosto (povratna doba do 5 let).
V zgornjem delu porečja se poplave pojavljajo občasno, povzročajo poglabljanje struge,
premeščanje plavja, erozijo brežin in plazenje, izjemno visoke vode pa blatne tokove in zemeljske
plazove. Poplavno ogroženost ocenjujemo kot veliko in pokrajinsko enoto smo uvrstili v 3. razred.
V srednjem delu porečja Kamniške Bistrice se poplave pojavljajo občasno, povzročajo erozijo brežin,
poglabljanje strug in premeščanje plavin. Ogrožajo predvsem cestno infrastrukturo in kmetijska
zemljišča. Pokrajinska enota se prav tako uvršča v 3. razred. V spodnjem delu porečja se poplave
pojavljajo občasno in ne povzročajo močnejše erozije, kar pokrajinsko enoto uvršča v 2. razred.
Poplavna ogroženost celotnega porečja Kamniške Bistrice je velika in uvrstili smo ga v 3. razred.
Preglednica 28: Ocena vplivov stanja voda
Celotno
porečje

Zgornji
del porečja

Srednji
del porečja

Spodnji
del porečja

Oskrba s pitno vodo

1

3

3

1

Gospodarska raba vodnih virov

2

2

2

3

Poplavna ogroženost naselij
in kmetijskih zemljišč

3

3

3

2
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IV. Pokrajinska občutljivost površinskih vodnih tokov in podtalnice
Pokrajinska občutljivost okolja površinskih vodnih tokov in podtalnice bo ocenjena na osnovi
kazalcev količinske in kakovostne analize okolja, ki jih predvideva metodologija študija ranljivosti
(Študija…, 2002), s tem, da bomo nekaj kazalcev izpustili, ker so že bili upoštevani. Pri ocenjevanju
pokrajinske občutljivosti površinskih vodnih tokov in podtalnice bomo izpustili kazalce: površina
zaledja vodotokov, stopnja zakraselosti površja, delež gozdnih površin, rečni režim, srednji letni
pretok, ocena naravne ogroženosti in dinamična izdatnost vodonosnika. Upoštevali bomo kazalce:
specifični odtok vode, srednji nizki letni pretok vodnega toka, relativni strmec vodnega toka,
globina do gladine podtalnice, prepustnost krovne plasti vodonosnika ter pedološka in vegetacijska
odeja. Kazalci so že bili uporabljeni pri ocenjevanju pokrajinske občutljivosti v 7. poglavju.
Specifični odtok vode
1. nad 40 l/s/km2,
2. nad 25 do 40 l/s/km2,
3. nad 10 do 25 l/s/km2,
4. 10 l/s/km2 in manj.
Glede na vrednosti specifičnega odtoka v vodozbirnih zaledjih vodomernih postaj se celotno
porečje Kamniške Bistrice uvršča v 2. razred z nad 25 do 40 l/s/km2, zgornji del porečja se po
naših izračunih uvršča v 1. razred z nad 40 l/s/km2, srednji del porečja smo na osnovi meritev in
izračunov specifičnih odtokov v vodozbirnih zaledjih vodomernih postaj uvrstili v 3. razred z
nad 10 do 25 l/s/km2 in enako spodnji del porečja.
Srednji nizki letni pretok (nQnp) vodnega toka
1. nad 10 m3/s,
2. nad 1 do 10 m3/s,
3. nad 0,5 do 1 m3/s,
4. 0,5 m3/s in manj.
Glede na značilne srednje nizke pretoke večjih vodnih tokov v porečju je porečje uvrščeno v
2. razred in enako vse tri podenote.
Relativni strmec vodnega toka
1. nad 10 ‰,
2. nad 3 do 10 ‰,
3. nad 1 do 3 ‰,
4. 1 ‰ in manj.
Glede na srednji relativni strmec vodilne reke Kamniške Bistrice od izvira do izliva smo
celotno porečje uvrstili v 1. razred z nad 10 ‰, enako pa se uvršča tudi zgornji del porečja z
relativnim strmcem vodnega toka Kamniške Bistrice na odseku med izvirom in Stahovico in s
strmci njenih pritokov, ki močno presegajo 10 ‰. Srednji del porečja se uvršča deloma v 1.
razred na osnovi srednjih relativnih strmcev tokov: Kamniške Bistrice od Stahovice do Kamnika,
Nevljice in Radomlje, deloma pa v 2. razred z relativnimi strmci vodnih tokov Rače in Pšate v
zgornjem toku. Spodnji del porečja se uvršča v 2. razred na osnovi srednjih relativnih strmcev
vodnih tokov Kamniške Bistrice od Kamnika do izliva, Rače v spodnjem toku in Pšate v srednjem
in spodnjem toku.
Globina do gladine podtalnice
1. nad 20 m,
2. nad 10 do 20 m,
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3.
4.

nad 3 do 10 m,
3 m in manj.
V severnem delu Kamniškobistriške ravnine je podtalnica v globini od 12 do 16 m, na območju
Homca je globlja od 20 m, med Mengšem in Jaršami je podtalnica najgloblja, večinoma nad 20 m,
severozahodno od Domžal je podtalnica v globini od 11 do 12 m, med Depalo vasjo in Šentpavlom
pa le od 2 do 5 m globoko. Glede na prevladujočo globino do gladine podtalnice, ki presega 10 m,
smo območje s podtalnico uvrstili v 2. razred.
Prepustnost krovne plasti vodonosnika
1. vodonosnik prekriva slabo prepustna krovna plast,
2. sklenjene slabo prepustne plasti so nad prepustnimi sedimenti ali med njimi,
3. vodonosnik prekriva prepustna krovna plast z vmesnimi nesklenjenimi slabo prepustnimi plastmi,
4. vodonosnik prekriva prepustna krovna plast.
Na večjem delu območja s podtalnico gradijo krovno plast na površini prepustni pleistocenski
prodni nanosi, pod njimi pa so starejši pleistocenski nanosi proda z vložki konglomerata in gline,
ki so za vodo slabše prepustni. Na južnem delu območja s podtalnico med Šentpavlom, Ihanom
in Biščami starejše plasti sedimentov ni in podtalnica je slabše varovana pred škodljivimi vplivi
s površja v primerjavi s severozahodnim delom med Domžalami, Preserji in Mengšem. Slabo
prepustna krovna plast je le v jugozahodnem delu ravnine med Depalo vasjo, Dragomljem, Pšato
in Podgorico, kjer jo v celoti gradijo starejši pleistocenski prodni nanosi z več melja, z vložki
gline in konglomerata, nad njo pa je do nekaj metrov debela plast gline. Podobno slabo prepustna
je krovna plast tudi na vzhodnem robu območja s podtalnico med Volčjim Potokom in Količevim.
Območje s podtalnico smo glede na različno prepustnost krovne plasti uvrstili v 3. razred.
Pedološka in vegetacijska odeja
1. slabo prepustna prst, velika poraslost,
2. slabše prepustna plitva do globoka prst, neklenjena poraslost,
3. prepustna srednje globoka do globoka prst, manjša poraslost,
4. prepustna plitva prst, večji del neporasla.
Na večjem delu območja s podtalnico prevladujejo rjave prsti srednje globoke do globoke, ki
so za padavine prepustne. Bližje toku Kamniške Bistrice je sloj prsti plitvejši, prst bolj skeletna in
dobro prepustna. Na obrobju območja s podtalnico prekritem z glineno ilovnatimi rečnimi nanosi,
to je v jugozahodnem in južnem delu ter na levem delu porečja, pa je prst oglejena, mokrotna in
slabo prepustna, kar je za zavarovanje podtalnice pred onesnaževanjem zelo ugodno. Gozdnega
rastja je na območju s podtalnico zelo malo, prevladujejo njivske površine, na manj kakovostnih
zemljiščih pa travniki. Glede na obseg oziroma delež, ki pripada posameznim skupinam prsti in
pokritost z vegetacijsko odejo, smo območje s podtalnico uvrstili v 3. razred.
Preglednica 29: Ocena pokrajinske občutljivosti površinskih vodnih tokov in podtalnice
Celotno
porečje

Zgornji
del porečja

Srednji
del porečja

Spodnji
del porečja

Specifični odtok vode

2

1

3

3

Srednji nizki letni pretok vodnega toka

2

2

2

2

Relativni strmec vodnega toka

2

1

1-2

2

Globina do gladine podtalnice

2

2

Prepustnost krovne plasti vodonosnika

3

3

Pedološka in vegetacijska odeja

3

3
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V.

Obremenitve (pritiski) in gonilne sile v porečju

Intenzivnost kmetijske rabe zemljišč
Kazalec smo povzeli po metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002):
1. nizka (pod 10 % njiv ali manj kot 2 % trajnih nasadov),
2. zmerna (nad 10 do 25 % njiv ali nad 2 do 5 % trajnih nasadov),
3. velika (nad 25 do 40 % njiv ali nad 5 do 10 % trajnih nasadov),
4. zelo velika (nad 40 % njiv ali nad 10 % trajnih nasadov).
V zgornjem delu porečja je intenzivnost kmetijske rabe zemljišč nizka, saj večino površine
zavzemata gozd in nerodovitno zemljišče, delež njiv pa je zanemarljiv. V srednjem delu porečja
je intenzivnost kmetijske rabe zemljišč zmerna. Delež njiv je bil leta 1999 malo pod 20 %, delež
trajnih nasadov, med katerimi prevladujejo sadovnjaki, pa ni presegal 5 % kmetijskih zemljišč. V
spodnjem delu porečja je intenzivnost kmetijske rabe zemljišč velika z deležem njiv, ki je leta
1999 presegal 25 %. V celotnem porečju je intenzivnost kmetijske rabe zemljišč ocenjena kot
zmerna.
Delež melioriranih površin
Kazalec smo povzeli po metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002):
1. do 3 %,
2. nad 3 do 10 %,
3. nad 11 do 25 %,
4. nad 25 %.
V zgornjem delu porečja ni melioriranih zemljišč, kar pokrajinsko enoto uvršča v 1. razred. V
srednjem delu porečja je obseg melioriranih zemljišč zelo skromen, še največ jih je v porečju Pšate
nad Mengšem in pri Moravčah, vendar delež ne presega 3 % površine pokrajinske enote, kar jo
prav tako uvršča v 1. razred. V spodnjem delu porečja se meliorirana zemljišča nahajajo ob Rači,
Radomlji in Pšati, njihov delež pa presega 10 % površine. V porečju Kamniške Bistrice so bile v 70.
letih melioracije zemljišč načrtovane na 260 ha ob Kamniški Bistrici, na 1390 ha v porečju Radomlje
in Rače ter na 1800 ha v porečju Pšate, na skupaj 3450 ha, kar je okoli 6,5 % porečja Kamniške
Bistrice (Vodnogospodarske…, 1978). Vse načrtovane melioracije zemljišč niso bile v celoti izvedene,
njihov skupni obseg pa vsekakor presega 3 % porečja, kar ga uvršča v 2. razred.
Delež pozidanih površin
Kazalec smo povzeli po metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002):
1. do 5 %,
2. nad 5 do 15 %,
3. nad 15 do 30 %,
4. nad 30 %.
Delež pozidanih površin je v zgornjem delu porečja zanemarljiv, kar ga uvršča v 1. razred, v
srednjem delu porečja po razpoložljivih podatkih in izračunih ne presega 15 %, kar pokrajinsko
enoto uvršča v 2. razred, v spodnjem delu porečja pozidane površine presegajo 15 %, kar
pokrajinsko enoto uvršča v 3. razred. V celotnem porečju je delež pozidanih površina manjši od
5 % in celotno porečje se uvršča v 2. razred.
Gostota poselitve
Kazalec smo povzeli po metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002):
1. redka (do 40 preb./km2),
2. zmerna (nad 40 do 100 preb./km2),
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gosta (nad 100 do 500 preb./km2),
zelo gosta (nad 500 preb./km2).
V zgornjem delu porečja je gostota poselitve veliko nižja od 40 prebivalcev/km2, kar
pokrajinsko enoto uvršča v 1. razred. V srednjem delu porečja je gostota poselitve pod 100
prebivalcev/km2, na območjih te enote, ki pripadajo občinam Lukovica, Domžale in Kamnik se
gostote poselitve gibljejo okoli 50 prebivalcev/km2, višje pa so na območjih, ki pripadata občinam
Cerklje na Gorenjskem in Komenda. Pokrajinsko enoto smo uvrstili v 2. razred. V spodnjem delu
porečja je poselitev gosta in v povprečju presega 350 prebivalcev/km2, kar pokrajinsko enoto
uvršča v 3. razred. V celotnem porečju je srednja gostota poselitve 170 prebivalcev/km2, kar ga
prav tako uvršča v 3. razred.
3.
4.

Priključenost porabnikov vode na kanalizacijski sistem
Kazalec smo povzeli po metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002) in dopolnili vrednost 1.
razreda s tem, da smo dodali nad 75 % priključenih porabnikov.
1. nenaseljeno ali nad 75 % priključenih porabnikov,
2. nad 50 do 75 % priključenih porabnikov,
3. nad 25 do 50 % priključenih porabnikov,
4. 25 % in manj priključenih porabnikov.
Glede na priključenost porabnikov vode na kanalizacijski sistem se zgornji del porečja uvršča
v 4. razred, saj kanalizacijsko omrežje ni zgrajeno. V srednjem delu porečja je na kanalizacijski
sistem priključenih malo porabnikov vode in pokrajinska enota se prav tako uvršča v 4. razred. V
spodnjem delu porečja je na kanalizacijski sistem priključenih nad 75 % porabnikov vode, kar
enoto uvršča v 1. razred. V celotnem porečju je nad 50 % porabnikov vode priključenih na
kanalizacijski sistem, kar ga uvršča v 2. razred. Ocena je visoka v primerjavi z ocenami za
posamezne dele porečja, ker je v spodnjem delu porečja bistveno več porabnikov vode.
Obremenjenost okolja z odpadnimi vodami
Kazalec smo izbrali z namenom, da prikažemo obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami. V
metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002) je bil podobno določen kazalec skupne emisije,
izražene v enotah obremenjevanja. Odločili smo se za nekoliko drugače opredeljene razrede, pri
čemer smo se zgledovali po kriterijih za določanje prioritete v izgradnji komunalnih čistilnih
naprav. Do leta 2006 naj bi bile zgrajene vse velike čistilne naprave, po tem letu pa še manjše in
v prihodnosti naj bi se čistile odpadne vode vseh naselij, kjer obremenitev presega 2000 PE
(Nacionalni…, 1999):
1. 2000 PE in manj,
2. nad 2001 do 15.000 PE,
3. nad 15.001 do 100.000 PE,
4. nad 100.001 PE in več.
Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, prikazano s populacijskimi enotami, v zgornjem
delu porečja ne presega 2000 PE, kar pokrajinsko enoto uvršča v 1. razred. Srednji del porečja se
glede na število prebivalcev, živinorejsko dejavnost in nekaj večjih gospodarskih porabnikov
vode uvršča v 3. razred. V spodnjem delu porečja vsaj tolikšno, kot je obremenjevanje okolja z
odpadnimi vodami iz gospodinjstev, predstavlja tudi obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami
gospodarskih porabnikov in pokrajinska enota je uvrščena v 4. razred. Enako je uvrščeno tudi
celotno porečje.
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Preglednica 30: Ocena obremenitev (pritiskov) in gonilnih sil v porečju
Celotno
porečje

Zgornji
del porečja

Srednji
del porečja

Spodnji
del porečja

Intenzivnost kmetijske rabe zemljišč

2

1

2

3

Delež melioriranih površin

2

1

1

3

Delež pozidanih površin

1

1

2

3

Gostota poselitve

3

1

2

3

Priključenost porabnikov na kanalizacijski sistem

2

4

4

1

Obremenjenost okolja z odpadnimi vodami

4

1

3

4

VI. Sonaravni odzivi, odgovori družbe
Čiščenje odpadnih voda
Določitev kazalca s štirimi razredi smo povzeli po metodologiji študije ranljivosti (Študija…, 2002),
kot kazalec pa ga bomo upoštevali pri odzivih in ne pri pritiskih. Iztok delno prečiščene odpadne
vode iz čistilne naprave sicer predstavlja obremenjevanje okolja, ki pa je neprimerno manjše v
primerjavi z obremenitvijo, ki bi jo povzročile neprečiščene odpadne vode. Čiščenje odpadnih
voda razumemo kot odziv na obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami. Kazalec opredeljujejo
naslednji razredi:
1. prečiščene je nad 2/3 odpadnih voda,
2. prečiščene je nad 1/3 do 2/3 odpadnih voda,
3. prečiščene je 1/3 ali manj odpadnih voda,
4. ni čistilne naprave.
V zgornjem delu porečja ni čistilne naprave, ki bi čistila odpadne vode, kar pokrajinsko
enoto uvršča v 4. razred. V srednjem delu porečja je prečiščene manj kot tretjina odpadne vode,
saj je večina naselij brez kanalizacijskega omrežja. Na čistilne naprave Šmartno v Tuhinjski dolini,
Moravče in Vrba je priključenih malo porabnikov vode. V spodnjem delu porečja je večina naselij
in porabnikov vode priključenih na kanalizacijski sistem, ki se zaključuje na Centralni čistilni
napravi Domžale-Kamnik, odpadne vode nekaj naselij v spodnjem delu doline Radomlje pa čisti
čistilna naprava v Vrbi. Prečiščene je več kot dve tretjini odpadnih voda, kar pokrajinsko enoto
uvršča v 1. razred. Porečje se glede na čiščenje odpadne vode v njegovem spodnjem delu, ki
predstavljajo večji del odpadnih voda, uvršča v 2. razred.
Varovanje vodnih virov
Varovanje vodnih virov predstavlja odziv na pokrajinsko rabo, ki z intenzivnostjo pogosto ogroža
kakovost vodnih virov in s tem oskrbo s pitno vodo. Smiselno bi bilo zavarovati tudi nezajete
vodne vire, ki bi v prihodnje lahko zagotavljali oskrbo s pitno vodo, bodisi zaradi večjih potreb,
bodisi zaradi spremenjenega načina organiziranosti oskrbe ali neprimernosti zajetih vodnih virov.
Kazalec smo določili z naslednjimi razredi:
1. varovani so vsi izdatnejši vodni viri,
2. varovani so vsi vodni viri, ki so zajeti za oskrbo s pitno vodo,
3. varovani so le nekateri vodni viri, ki so zajeti za oskrbo s pitno vodo,
4. vodni viri za oskrbo s pitno vodo večinoma niso varovani.
V zgornjem delu porečja je zavarovan vodni vir Iverje, v ožji varstveni pas je vključena celotna
dolina Kamniške Bistrice, širši varstveni pas in vplivno območje pa obsegata celotno porečje nad
vodnim zajetjem, kar je večina zgornjega dela porečja. Zajeti manjši vodni viri nimajo določenih
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vodovarstvenih območij, kar pokrajinsko enoto uvršča v 3. razred. V srednjem delu porečja so
med manjšimi zajetji pitne vode, ki jih je veliko, vodovarstveni pasovi določeni le pri zajetju
Studenca in Palovče, med večjimi pa zaledje zajetij na Krvavcu in zajetje na območju Kolovca.
Pokrajinska enota se prav tako uvršča v 3. razred. V spodnjem delu porečja so zavarovana črpališča
podtalnice, kar enoto uvršča v 2. razred. Celotno porečje se uvršča v 3. razred glede na to, da
veliko zajetih manjših vodnih virov ni zavarovanih.
Zavarovana območja in objekti varovanja narave
Območja zavarovana z različnimi kategorijami varstva so odziv na pokrajinsko rabo, ki z
intenzivnostjo spreminja naravne značilnosti in s tem življenjske pogoje, uničuje življenjska okolja,
zmanjšuje biotsko in ekosistemsko pestrost. Kazalec smo določili z naslednjimi razredi:
1. zavarovanega je nad 1/3 ozemlja,
2. zavarovanega je manj kot 1/3 ozemlja,
3. zavarovani so le posamezni objekti ali manjše območje,
4. ni zavarovanih območij.
V porečju Kamniške Bistrice ni območij, ki bi bili vključeni v regijske ali krajinske parke,
zavarovani so večinoma posamezni objekti, naravni in kulturni spomeniki oziroma spomeniki
oblikovane narave. Zavarovani so nižinski gozdovi in gozdovi ob vodnih tokovih, večje površine
pa so zavarovane z Naturo 2000. V zgornjem delu porečja je zavarovanega nad 1/3 ozemlja, kar
pokrajinsko enoto uvršča v 1. razred, v srednjem in spodnjem delu porečja pa je zavarovanega
manj kot 1/3 ozemlja, kar pokrajinski enoti uvršča v 2. razred. V porečju Kamniške Bistrice
obsegajo zavarovana območja manj kot 1/3 ozemlja, kar ga uvršča v 2. razred.
Preglednica 31: Ocena sonaravnih odzivov (odgovorov) družbe
Celotno
porečje

Zgornji
del porečja

Srednji
del porečja

Spodnji
del porečja

Čiščenje odpadnih voda

2

4

3

1

Varovanje vodnih virov

3

3

3

2

Zavarovana območja
in objekti varovanja narave

2

1

2

2
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11. Predlogi ukrepov za dosego cilja – trajnostno sonaravnega
gospodarjenja z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice
Po načelih trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri naj bi bila oskrba s pitno vodo
količinsko in kakovostno zadovoljiva za vse uporabnike in naj bi omogočala zadovoljivo oskrbo
tudi prihodnjim uporabnikom, kar pomeni, da lahko vodne vire izkoriščamo in obremenjujemo
v obsegu njihovega količinskega in kakovostnega obnavljanja. Količinsko in kakovostno
obnavljanje vodnih virov pa je odvisno od regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti okolja
vodnih virov, ki jih krajše poimenujemo kot samočistilne zmogljivosti okolja. Trajnostno
sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri bi moralo zagotoviti, poleg količinskega in kakovostnega
obnavljanja vodnih virov, še ohranjanje ekosistemov, ki so povezani z vodnimi viri in ohranjanje
ravnovesja med naravnimi in družbenimi sestavinami okolja.
V porečju Kamniške Bistrice uporaba podzemnih vodnih virov ne presega njihovega
količinskega obnavljanja in je primerna glede na cilje trajnostno sonaravnega gospodarjenja.
Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, izpiranje onesnažil iz kmetijskih in pozidanih površin
pa pri nekaterih vodnih virih presega samočistilne zmogljivosti okolja in kakovostno obnavljanje
vodnih virov ni zagotovljeno. Najpomembnejši cilj trajnostno sonaravnega gospodarjenja z
vodnimi viri vidimo v zmanjšanju obremenjevanja okolja in v povečevanju samočistilnih
zmogljivosti okolja vodnih virov. Na slednje vplivata pokrajinska raba in spremenjeno naravno
okolje vodnih virov. Fizično stanje ekosistemov vodnega in obvodnega prostora kaže v porečju
Kamniške Bistrice nesonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v preteklosti, česar posledica je
veliko togo urejenih in reguliranih vodnih tokov, znižana gladina podtalnice, osušena mokrotna
zemljišča in krčenje poplavnih površin. Zaradi navedenega so propadli biotopi močvirij, poplavni
travniki, poplavni logi itd. Uničeni so bili ekosistemi, ki pomembno vplivajo na pokrajinsko
občutljivost okolja vodnih virov. Ravnovesje med naravnim in družbenim okoljem je porušeno
predvsem v spodnjem delu porečja, kjer smo priča največji spremenjenosti naravnega okolja in
prekomerni obremenjenosti pokrajinskih sestavin.
V porečju Kamniške Bistrice je oskrba s pitno vodo zadovoljiva za večino prebivalcev, ki pa
so naseljeni pretežno v spodnjem delu porečja. Oskrbujeta jih dva velika vodooskrbna sistema,
za katera so zajeti količinsko bogati vodni viri v treh različnih pokrajinskih enotah. Vodni viri
Iverje, Kolovec in podtalnica Kamniškobistriške ravnine so količinsko zadostni in omogočajo še
celo večji zajem vode, kakovost je redno preiskana in je, z izjemo podtalnice, dobra. Vodni vir
Iverje je po naši oceni zelo občutljiv za onesnaženje Kamniške Bistrice, saj se nahaja v njeni
neposredni bližini in reka je glavni vir obnavljanja vodnih zalog. Za ohranitev kakovosti tega
vodnega vira je potrebno omejiti motorni promet v dolino Kamniške Bistrice in obiskovalcem
omogočiti, za okolje manj obremenjujoč, dostop z javnimi prevoznimi sredstvi. Turistični in
rekreacijski obisk doline bi moral biti tudi zaradi varovanja drugih vodnih virov organiziran in
usmerjen.
Podtalnica na Kamniškobistriški ravnini je količinsko bogati vodni vir, ki je v primerjavi z
Iverjem manj občutljiva. Zaradi intenzivne urbane in kmetijske rabe zemljišč je njeno vplivno
območje prekomerno obremenjeno glede na samočistilne sposobnosti okolja in podtalnica je
onesnažena. Vsebnosti onesnažil celo presegajo določene mejne vrednosti za pitno vodo in je
neprimerna za oskrbo s pitno vodo, toda črpanje poteka v globljih vrtinah in v razpoklinskem
vodonosniku, ki ni povezan s podtalnico v vodonosniku nad njim. Z mešanjem vode iz različnih
virov je kakovost primerna za oskrbo s pitno vodo. V primeru še večjega onesnaženja podtalnice
bi bila ogrožena oskrba uporabnikov v občinah Domžale, Mengeš in Trzin, to je oskrba nad 30.000
prebivalcev. Dnevno količino načrpane podtalnice, ki se giblje od 7.000 do 10.000 m3, bi z drugimi
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vodnimi viri težko nadomestili. Zaloge podzemne vode na območju Kolovca so ocenjene nad 300
l/s, kar bi sicer zadostovalo, vendar obstoječa črpališča tega zajema ne omogočajo. S sanacijo
neurejenih odlagališč odpadkov in zajemom odpadnih voda v naseljih na Kamniškobistriški
ravnini se je obremenjevanje okolja podtalnice, v primerjavi s preteklostjo, sicer zmanjšalo, omejiti
pa bo potrebno tudi intenzivnost kmetijstva. Primerna rešitev bi bila biološka pridelava hrane.
V srednjem delu porečja so v oskrbo vključeni številni vodni viri, ki zagotavljajo pitno vodo
majhnim vodovodnim sistemom. Izjema so naselja v občini Cerklje, ki se oskrbujejo z vodnimi
viri na območju Krvavca ter naselja v občini Komenda in severno od Kamnika, ki se oskrbujejo iz
vodnega vira Iverje. Glede na potrebne količine pitne vode so vodni viri tudi v tem delu porečja
dovolj izdatni, oskrba pa je slabo organizirana. Vodni viri niso varovani in kakovost vode večinoma
ni redno preiskana. Nekatera naselja se v sušnih obdobjih soočajo celo s pomanjkanjem vode.
Najslabše so razmere v hribovitem delu porečja, ki pripada občini Kamnik in v Tuhinjski dolini.
Zajeti vodni viri za krvavški vodooskrbni sistem so občasno neprimerni za oskrbo zaradi kalnosti
in ogroženi zaradi turistične in rekreacijske dejavnosti v vplivnem območju. Neurejena sta zbiranje
odpadkov in odvajanje odpadnih voda, k manjšemu obremenjevanju okolja vodnih virov pa bi
pripomogla že boljša komunalna opremljenost. Turistično-rekreacijska dejavnost bo na Krvavcu
prisotna tudi v prihodnje, zato bi bilo priporočljivo, da bi določili in ustrezno zavarovali nadomestni
vodni vir. Glede na neizkoriščeno veliko dinamično zalogo bi lahko to bila podtalnica Kranjskega
polja. Zavarovanje pred onesnaženjem pa bi bila podobno težavna naloga, kot je to na
Kamniškobistriški ravnini.
V zgornjem delu porečja je, v primerjavi s spodnjim in srednjim delom porečja, malo
uporabnikov vode. Naselja v dolini Kamniške Bistrice se oskrbujejo iz vodooskrbnega sistema
Kamniška Bistrica-Godič, ki je zastarel. V porečjih Bistričice in Črne so zajeti manjši izviri, ki
niso varovani in redno preiskani. Njihova zaledja so neposeljena in pretežno gozdnata iz česar
sklepamo, da njihova kakovost ni ogrožena. V tej pokrajinski enoti je še precejšna količina nezajete
pitne vode (Kamniška Bela, Korošica idr.), ki bi lahko nadomestila manj kakovostne vodne vire v
nižjih delih porečja. Viri podzemne vode v porečju Kamniške Bistrice lahko zagotavljajo količinsko
in kakovostno zadovoljivo oskrbo, trajna raba že zajetih vodnih virov pa je odvisna od varovanja
njihovega okolja.
Površinski vodni tokovi so v porečju Kamniške Bistrice pomembni vodni viri. Gospodarska
raba površinskih tekočih voda je v največji meri prisotna na Kamniški Bistrici in mlinščicah v
spodnjem delu porečja, pa še tu se je v primerjavi s preteklostjo močno zmanjšala. Nekoč je bila
Kamniška Bistrica zelo pomembna pogonska moč, danes pa malo podjetij izrablja njeno vodno
energijo ali vodo. V gospodarske namene se uporablja tudi voda večjih pritokov Kamniške Bistrice
v srednjem delu porečja. Najpogostejša je hidroenergetska raba in zajem vode za ribogojnice, v
nekaj primerih pa pogonsko moč vodnih tokov izrabljajo tudi mlini in žage. Koncesije za
gospodarsko rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib so z uredbami podeljene za odseke vodnih
tokov Drtijščice, Rače, Bistričice, koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na
delih vodnih teles so z uredbami podeljene za Volovljek, Črno, Nevljico, Pšato idr. Gospodarska
raba večine vodnih tokov po našem mnenju ne povečuje pokrajinske občutljivosti okolja vodnih
virov, izjema pa je Kamniška Bistrica. Pretočitve vode v mlinščice namreč siromašijo rečni pretok,
za Kamniško Bistrico pa so že sicer značilna precejšnja nihanja in majhni pretoki v poletju ali
zgodnji jeseni. Južno od Kamnika pretok reke zmanjšuje še pronicanje vode v vodonosnik s
podtalnico na Kamniškobistriški ravnini. Opazno zmanjšanje pretoka je na odseku severno od
Domžal potem, ko je del rečne vode speljan v Radomeljsko mlinščico in del v Homško mlinščico.
V južnem delu Domžal se v Kamniško Bistrico izliva Rača z Radomljo in Radomeljsko mlinščico,
južneje pri Mali Loki pa se izliva še Homška oziroma Domžalska mlinščica, kar zopet poveča
pretok reke. Glede na tok reke je najnižji odvzem vode za Mlinščico JUB, voda pa se v reko ne
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vrača, ampak se izliva v Savo. Za izboljšanje samočistilnih sposobnosti Kamniške Bistrice bi
morali odvzem vode iz reke čimbolj zmanjšati, v reko speljati čimveč meteornih voda, ki sedaj
obremenjujejo kanalizacijski sistem in omogočiti zaraščanje struge.
Poplavna ogroženost v porečju Kamniške Bistrice se je z regulacijami vodnih tokov v srednjem
in spodnjem delu porečja precej zmanjšala, zlasti poplavna ogroženost ob občasnih poplavah,
ostaja pa nevarnost izjemnih poplav oziroma povodnji. Regulacijski posegi in urejanje struge
Kamniške Bistrice je bilo v prvi vrsti namenjeno zavarovanju vodnogospodarskih objektov, z
zmanjšanjem poplavne ogroženosti pa se je na nekdanje poplavne površine razširila druga raba
zemljišč. Ob izjemnih povodnjih je bila poplavna ogroženost zaradi intenzivne rabe zemljišč še
večja in potrebni so bili dodatni ukrepi za zavarovanje. Na poplavno ogroženost spodnjega dela
porečja so negativno vplivale tudi regulacije pritokov in hidromelioracije zemljišč v njihovih
porečjih. Z regulacijami vodnih tokov Rače, Radomlje in Pšate se je namreč povečala hitrost
odtekanja padavin in povečal dotok vode v Kamniško Bistrico. Da bi zagotovili večjo poplavno
varnost je v porečju Kamniške Bistrice predvidena izgradnja večjega števila vodnih zadrževalnikov,
ki bodo zmanjšali hudourniški značaj pritokov. Nadomestili bodo odvzete in drugi rabi namenjene
retencijske površine v porečju. Ob izdatnejših padavinah bodo zadržali vodo oziroma zmanjšali
vodni odtok, v sušnih obdobjih pa naj bi povečevali oziroma bogatili pretoke vodnih tokov, kar
bo ugodno vplivalo na njihove samočistilne sposobnosti. Večinoma naj bi bili zadrževalniki
namenjeni tudi ribištvu in drugi rekreacijski rabi. Izgradnja skoraj vseh zadrževalnikov je
predvidena v srednjem delu porečja. Po našem mnenju bodo zgrajeni zadrževalniki povzročili
precejšnje spremembe pri transportu rečnega materiala oziroma plavin, v primeru onesnaženosti
vodnih tokov se bo povečala evtrofikacija vode, na samočistilne zmogljivosti bodo vplivale
spremenjene temperaturne razmere idr. V spodnjem delu porečja, kjer se ob izjemnih povodnjih
razlijejo vode Kamniške Bistrice na ekstenzivna kmetijska zemljišča, morajo zemljišča obdržati
vlogo zadrževanja in jih ne bi smeli nameniti drugi rabi. Kot mokrotne in občasno poplavljene
površine bodo imele tudi velik biotopski pomen v sicer intenzivno izrabljeni pokrajini. Prepustiti
bi jih morali zaraščanju. V zgornjem delu porečja se ob izjemno veliki količini padavin pojavljajo
hudourniške poplave, blatni tokovi in plazovi, ki ogrožajo naselja vzdolž celotnega toka Kamniške
Bistrice. Gozd ima v zgornjem delu porečja velik varovalni pomen glede erozije in zadržuje
odtekanje vode, zato je pomembno ohraniti oziroma vzdrževati gozdne površine. Zaraščanje
nekdanjih pašnikov in senožeti je glede tega pozitivno.
Ekosistemski pomen vodnega in obvodnega prostora je v porečju Kamniške Bistrice največji
v spodnjem delu porečja, kjer prevladuje intenzivna kmetijska in urbana raba zemljišč, naravno
porasla zemljišča pa so močno skrčena in razdrobljena. V zgornjem delu porečja so vodni tokovi
večinoma naravni, vodni in obvodni prostor sta povezana, na širšem območju prevladuje gozd in
v spodnjem delu enote v večji meri ekstenzivna kmetijska raba zemljišč. V srednjem delu porečja
so večji vodni tokovi večinoma urejeni, kar še zlasti velja za odseke v naseljih. Tu vodni in obvodni
prostor pogosto nista povezana. Zaradi ureditev vodnih tokov se je pestrost življenjskih prostorov
v vodnem in obvodnem prostoru zmanjšala, na biotsko pestrost pa je ponekod vplivalo tudi
onesnaževanje. V tej pokrajinski enoti je gostota vodnih tokov velika, rečna mreža je zelo razvejana
in manjši vodni tokovi so še večinoma naravni. Na širšem območju je veliko gozdnih površin,
kmetijska raba pa je različna in večinoma ekstenzivna. V tretji pokrajinski enoti prevladujejo
togo urejeni in preoblikovani vodni tokovi, kar velja tako za Kamniško Bistrico kot za njene
pritoke. Zaradi gospodarske rabe in hidromelioracijskih posegov je precej povsem umetnih vodnih
tokov, kot so mlinščice, razbremenilni kanali visokih voda, drenažni jarki ipd. Samočistilna
sposobnost vodnih tokov v spodnjem delu porečja je neprimerno manjša v primerjavi z vodnimi
tokovi v zgornjem in srednjem delu porečja, ugodna pa je večja vodnatost. Vodni in obvodni
prostor sta pogosto ločena in veliko obvodnega prostora pokriva urbana raba zemljišč, npr. v
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Kamniku, Preserjah, Radomljah, Viru, Rodici, Domžalah, Mengšu, Trzinu. Togo izvedene ureditve
in regulacije ovirajo nastanek sekundarnih biotopov tudi zunaj pozidanih območij, zato se v
zadnjem obdobju več pozornosti namenja varovanju naravnejših vodnih in obvodnih prostorov
ter možnostim renaturacije. Vodni tokovi, kjer so bile ureditve manj toge, so biotsko pestrejši,
imajo večji ekosistemski pomen, obvodni prostor pa je privlačnejši tudi za rekreacijo. Vzdolž
toka Kamniške Bistrice so ponekod že urejene sprehajalne poti, kolesarske steze, v Domžalah je
del obvodnega prostora parkovno urejen, kar nedvomno pomeni večjo kakovost bivalnega okolja,
drugod pa so takšne ureditve možne. Zaradi ohranjenega naravnega obvodnega prostora ima
večjo ekosistemsko vrednost obvodni prostor vzdolž Kamniške Bistrice pod Biščami, kjer pa je
reka močno onesnažena. Njen vpliv na kakovost bivalnega okolja v bližnjih naseljih je neugoden,
onesnaženje pa omejuje tudi biotsko pestrost vodnega prostora. Zaradi regulacije reka ni povezana
z obvodnim prostorom, nekdanji deli struge so večji del leta suhi, poplavni logi pa le deloma
ohranjeni. Območje bi morali prepustiti zaraščanju. Velik ekosistemski pomen ima območje
spodnjega toka Pšate, ki je dokaj ohranjeno in biotsko pestro. Pšata je od Dragomlja proti izlivu
večinoma naravni vodni tok, ki je zaradi majhnega strmca močno izvijugan. Zaradi podtalnice,
ki je tu plitvo pod površjem in zastajanja padavin so zemljišča mokrotna in za kmetijsko obdelavo
manj primerna, kar še zlasti velja za območje jugozahodno od Dragomlja. To je najbolj obsežno
ohranjeno naravno okolje v spodnjem delu porečja Kamniške Bistrice, ki bi ga z ureditvijo poti
lahko namenili rekreaciji in preživljanju prostega časa stanovalcev bližnjih urbanih naselij. Vodni
in obvodni prostor spodnjega toka Radomlje in Rače sta biotopsko povsem degradirana. Z
regulacijo so jih spremenili v kanale, podobno kot Pšato med Trzinom in Dragomljem, njen pritok
Depalščico idr.
Za porečje Kamniške Bistrice je značilna velika naravnogeografska in hidrogeografska pestrost,
ki pogojuje različen značaj vodnih virov in različno pokrajinsko občutljivost okolja vodnih virov.
Količinsko in kakovostno stanje vodnih virov omogočata njihovo gospodarsko rabo, ki pa mora
upoštevati okoljske omejitve. Intenzivna kmetijska in urbana raba zemljišč sta prekomerno
obremenili okolje vodnih virov v spodnjem in deloma v srednjem delu porečja, kar se odraža na
kakovosti vodnih virov in ekosistemih vodnega in obvodnega prostora. Obremenjevanje okolja
bi bilo še veliko večje, v kolikor ga ne bi zmanjševala priključenost večine uporabnikov vode na
kanalizacijski sistem in čiščenje odpadnih voda na skupni čistilni napravi. V prihodnje se bo
obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami v spodnjem delu porečja predvidoma zmanjšalo s
širitvijo kanalizacijskega sistema in z učinkovitejšim tri-stopenjskim čiščenjem odpadnih voda,
ki bo v večji meri odstranilo tudi hranila v odpadni vodi. Z nadgradnjo čistilne naprave se bo v
prihodnjih letih zmanjšalo tudi obremenjevanje Kamniške Bistrice iz Farme Ihan, ki je sedaj
glavni povzročitelj kritične onesnaženosti reke. Zmanjšanje obremenjevanja okolja vodnih virov
zaradi kmetijske rabe zemljišč pa je težje dosegljiv cilj.
V večjem delu zgornjega in srednjega dela porečja Kamniške Bistrice so najpomembnejši vir
obremenjevanja okolja vodnih virov naselja oziroma odpadne vode iz naselij. Večja naselja so že
sedaj zgoščena v dolinah, zaradi dobre prometne dostopnosti in privlačnosti okolja za bivanje pa
se naselja povečujejo in s tem se povečujejo obremenjevanje okolja vodnih virov. Ena od
prednostnih nalog je zato izgradnja kanalizacijskih sistemov in čiščenje odpadnih voda na
komunalnih čistilnih napravah. Zaradi razpršene poselitve bo potrebna izgradnja večjega števila
čistilnih naprav, čiščenje odpadnih voda v manjših naseljih pa bi bilo izvedljivo tudi z drugimi
postopki čiščenja (rastlinske čistilne naprave, biodiski ipd.). Glede na velikost naselij in rast
prebivalstva, intenzivnost kmetijstva ter glede na pokrajinsko občutljivost okolja je trenutno stanje
izstopajoče slabo v zgornjem delu porečja Pšate, ki pripada občinam Cerklje in Komenda.
Obremenjevanje pa se zaradi urbanizacije povečuje tudi v spodnjem delu porečja Radomlje in
Rače.
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V porečju Kamniške Bistrice so okoljski problemi in med njimi tudi problemi povezani z
obremenjevanjem okolja vodnih virov dobro raziskani. Glede na odzive ali odgovore družbe smo
ugotovili, da se v večjih občinah, tukaj mislimo predvsem občini Domžale in Kamnik, zavedajo
neprimernosti preteklih posegov v okolja vodnih virov. Poznajo vzroke prekomernega
obremenjevanja okolja in tudi možnosti za njegovo zmanjšanje. Nekateri ukrepi so že bili izvedeni,
določani se izvajajo in drugi še čakajo na udejanjenje. Izvajanje trajnostno sonaravnega gospodarjenja
z vodnimi in drugimi okoljskimi viri pa je odvisno od političnih, finančnih, tehnoloških in drugih
možnosti. Nedvomno bo za doseganje ciljev trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri
potrebno omejiti urbanizacijo in intenzivno gospodarsko rast na Kamniškobistriški ravnini, kar bo
v prid kakovosti bivalnega okolja in varovanju drugih okoljskih virov.
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12. Zaključek in odprta vprašanja
Rezultat geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri je
opredelitev najpomembnejših naravnogeografskih dejavnikov, ki vplivajo na sestavo in dinamične
lastnosti hidrološkega sistema porečja. Na osnovi analize naravnogeografskih dejavnikov okolja,
kot so relief, kamninska zgradba, površinske in podzemne vode, podnebne značilnosti in
gozdnatost, smo ugotovili veliko raznolikost znotraj porečja. V porečju Kamniške Bistrice so
zastopane tri reliefne enote: gorovje, hribovje in ravnina. V kamninski zgradbi je izstopajoča
razlika med trdnimi karbonatnimi kamninami v severnem in nesprijetimi sedimentnimi
kamninami v južnem delu porečja, med njima pa je območje pestre kamninske zgradbe. Pri
hidrogeografskih potezah porečja je opazna razlika v gostoti rečne mreže, ki je v severnem in
jugozahodnem delu porečja redkejša, kakor v ostalem porečju. Skalna podzemna voda se z izviri
najpogosteje pojavlja v severnem in vzhodnem delu porečja, podtalnica pa v njegovem
jugozahodnem delu. Pri podnebnih značilnostih je glede vodnih virov pomembna razlika v količini
padavin, trajanju snežne odeje in temperaturnih značilnostih. V severnem delu porečja je letna
količina padavin presegala 1500 mm in celo 2000 mm, v ostalem porečju pa je pod 1500 mm. V
severnem delu porečja je tudi trajanje snežne odeje daljše in temperature preko leta so nižje, kar
vpliva na izhlapevanje in vodni odtok. Gozdnatost je v porečju Kamniške Bistrice velika z izjemo
jugozahodnega in zahodnega dela, kar ugodno vpliva na pokrajinske značilnosti. Analizirali smo
tudi geografske značilnosti porečij pritokov Kamniške Bistrice in ugotovili, da so tudi ta notranje
precej različna, kar vpliva na dinamične hidrogeografske lastnosti Kamniške Bistrice. Z
upoštevanjem značaja in lastnosti podzemnih voda se nam je ponudila še dodatna notranja
diferenciacija. Spodnji del porečja je namreč obsegal območje s podtalnico na Kamniškobistriški
ravnini, območji, kjer se ta stika z vodonosnikoma Kranjskega in Ljubljanskega polja ter obsežni
del porečja, kjer prevladuje površinki odtok padavin. Ko smo analizirali še značilnosti pokrajinske
rabe in človekovo poseganje v hidrološki sistem porečja, smo ugotovili velike razlike med
območjem Kamniškobistriške ravnine in ostalim porečjem. Odločili smo se za členitev porečja
na tri enote in jih poimenovali kot zgornji, srednji in spodnji del porečja. Pokrajinske enote glede
obsega niso primerljive. Zgornji del obsega dobrih 100 km2, srednji del okoli 350 km2 in spodnji
del pod 100 km2. Dolžina vodnega toka Kamniške Bistrice pa je najdaljša v najmanjšem, spodnjem
delu (19 km), za polovico krajša v zgornjem delu (8,5 km) in najkrajša v srednjem delu porečja.
(4,5 km). Členitev porečja se dokaj dobro ujema z geografskimi regionalizacijami Slovenije,
pokrajinskoekološko členitvijo Slovenije in členitvijo Slovenije na ekohidrografske regije. Ugotovili
smo, da posamezni deli porečja kažejo več skupnih hidrogeografskih lastnosti z deli sosednjih
porečij kakor z deloma lastnega porečja.
Na količinsko stanje vodnih virov v največji meri vpliva velikost vodozbirnega območja, to pa
seveda narašča od zgornjega proti spodnjemu delu porečja in omogoča večje razpoložljive zaloge
vodnih virov. Vpliv naravnogeografskih značilnosti na količinsko stanje vodnih virov bi lažje
opredelili pri proučevanju podobno velikih vodozbirnih območij v različnih porečjih.
Naravnogeografske značilnosti imajo velik vpliv na kakovostno stanje vodnih virov, saj določajo
pokrajinsko občutljivost okolja vodnih virov in pogojujejo pokrajinsko rabo, ki z manjšimi ali večjimi
obremenitvami vpliva na ranljivost okolja vodnih virov. Naravnogeografske in hidrogeografske
značilnosti posameznih delov porečja smo funkcijsko vrednotili glede na količinsko in kakovostno
stanje vodnih virov. Ob tem smo značilnosti ocenili s pomočjo izbranih kazalcev: velikost porečja,
prevladujoče nadmorske višine v porečju, največja reliefna amplituda ali indeks reliefa, geološke
značilnosti porečja, stopnja zakraselosti površja, hidrogeološke značilnosti, gostota rečne mreže,
rečni (pretočni) režim, gozdnatost porečja in letna količina padavin. Kazalci so bili opredeljeni s
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pomočjo različnih metodoloških zgledov. Ocene naravnogeografskih in hidrogeografskih potez
posameznih delov porečja so opozorile na razlike, ki so pomembne pri trajnostno sonaravnem
gospodarjenju z vodnimi viri.
V zgornjem delu porečja sta bila slabše ocenjena vplivna dejavnika relief in kamninska
zgradba. V tej enoti prevladujejo za gorovje značilne nadmorske višine, prevladujejo karbonatne
kamnine in velika zakraselost površja, česar posledica je majhna gostota vodnih tokov oziroma
prevladujoč podzemni odtok padavin. Vodni viri so glede na velikost vodozbirnega zaledja izdatni,
kar je nedvomno odraz velike količine padavin in velikega vodnega odtoka. Dobro ocenjeni so
bili namreč naslednji kazalci: pretočni režim, gozdnatost in letna količina padavin. Ocene
naravnogeografskih in hidrogeografskih potez srednjega in spodnjega dela so si v več kazalcih
podobne. V srednjem delu porečja je bil najboljše ocenjeni kazalec stopnja zakraselosti, sledili
pa so: geološke značilnosti, gostota rečne mreže, pretočni režim in gozdnatost. V tej pokrajinski
enoti prevladujejo za padavine slabo prepustne kamnine, zakraselost je majhna (le v porečjih
Drtijščice in Rače) in gostota rečne mreže kaže prevladujoč površinski odtok padavin. Podzemni
vodni viri so zato večinoma manj izdatni. Porečja vodnih tokov so manjša in reliefno razgibana,
kar se odraža na skromni vodnatosti in hudourniškem značaju površinskih vodnih virov. Velika
gozdnatost pomeni ugodno lastnost tako glede vodnega odtoka, kot tudi glede vpliva na
kakovostno stanje. Vsa druga raba zemljišč je za okolja vodnih virov bolj obremenjujoča.
V spodnjem delu porečja je podobno kot v srednjem delu, najboljše ocenjeni kazalec stopnja
zakraselosti, sledijo velikost porečij, reliefne značilnosti in hidrogeološke značilnosti. Odraz
navedenih kazalcev je velika skupna zaloga vodnih virov in precejšnje zaloge podzemne vode v
medzrnskem vodonosniku. Slabše so bili ocenjeni kazalci: geološke značilnosti, gostota rečne
mreže, letna količina padavin in najslabše ocenjeni kazalec je bila gozdnatost. Delež gozda je v
tej pokrajinski enoti najnižji in prevladujoča je intenzivna kmetijska raba zemljišč, ki z
obremenjevanjem okolja vodnih virov vpliva na njihovo kakovostno stanje. Majhna gostota vodnih
tokov kaže na prisotno pronicanje padavin skozi prepustno krovno plast, kar je glede na intenzivno
pokrajinsko rabo neugodno za kakovost podzemnega vodnega vira. Ocene naravnogeografskih
in hidrogeografskih značilnosti za porečje kot celoto so bile večinoma ugodne, kar še zlasti velja
za hidrogeografske kazalce. Odraz navedenega so količinsko bogati vodni viri. Kot manj ugodne
so ocenjene le reliefne značilnosti, ki se odražajo v hudourniškem značaju vodnih tokov, v veliki
erozijski in transportni moči vodnih tokov ter geološke značilnosti, ki vplivajo na pokrajinsko
občutljivost podzemnih vodnih virov.
Analiza količinskega in kakovostnega stanja vodnih virov je zasnovana na šestih kazalcih:
vodni bilanci porečja oziroma delov porečja, srednjem letnem pretoku vodnih tokov, izdatnosti
virov podzemne vode, kakovosti površinskih vodnih tokov, kakovosti podzemnih vodnih virov
ter fizičnem stanju vodnih tokov. Ocene upoštevanih kazalcev so pokazale najboljše razmere v
zgornjem delu porečja, nekoliko slabše v srednjem in najslabše v spodnjem delu porečja. Pri
ločenem ocenjevanju količinskega in kakovostnega stanja vodnih virov bi bile razlike še izrazitejše.
Značilnosti vodne bilance so glede vodnih virov ugodnejše v zgornjem in srednjem delu porečja,
kjer je odtok padavin večji v primerjavi s spodnjim delom porečja. Skupni srednji letni pretok
vodnih tokov je v spodnjem delu porečja več kot enkrat večji v primerjavi z zgornjim delom, v
srednjem delu porečja pa je malo manjši v primerjavi s spodnjim. V zgornjem delu porečja je
srednji letni pretok Kamniške Bistrice, ki kaže skupno izdatnost površinskih vodnih virov, po
naši oceni okoli 5 m3/s, v srednjem delu porečja je pod 10 m3/s in v spodnjem delu porečja okoli
11 m3/s. Pri določanju izdatnosti podzemnih vodnih virov smo v dilemi pri razvrstitvi podzemnih
vodnih virov na območju Krvavca. Povirje oziroma vodozbirno zaledje izdatnih izvirov je v
zgornjem delu porečja, izviri in vrtine za zajem podzemne vode pa v srednjem delu porečja. V
kolikor jih štejemo k zgornjemu delu porečja, kar je glede na značaj podzemne vode bolj pravilno,
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je s podzemnimi vodnimi viri najbogatejša ta pokrajinska enota (okoli 1 m3/s), sicer pa bi bil to
srednji del porečja. Izdatnost podzemnih vodnih virov, brez krvavškega, je v tej enoti pod 0,5 m3/s,
v spodnjem delu porečja pa dinamična izdatnost vodonosnika s podtalnico presega 0,6 m3/s
(Vodnogospodarska…, 2002).
Kakovostno stanje vodnih virov je najbolj ugodno v zgornjem delu in najslabše v spodnjem
delu porečja. V zgornjem delu porečja so površinske in podzemne vode večinoma neonesnažene, v
srednjem delu porečja je kakovostno stanje površinskih in podzemnih voda slabo poznano, raziskave
vsebnosti raztopljenega kisika v vodi, vsebnosti nitratov, kemijske potrebe po kisiku in videz vode
pa so potrdili domnevo, da so vodni tokovi obremenjeni z odpadnimi vodami. V spodnjem delu
porečja je kakovostno stanje vodnih virov slabo, kar kažejo podatki monitoringa kakovosti
podzemnih voda za podtalnico na Kamniškobistriški ravnini in podatki monitoringa površinskih
vodnih tokov za Kamniško Bistrico, slednje pa so potrdile tudi naše laboratorijske in terenske
raziskave. Fizično stanje vodnih tokov je podobno, kakor kakovost vodnih virov, najboljše v zgornjem
delu porečja, kjer je večina vodnih tokov naravnih. V srednjem delu porečja so večji vodni tokovi
večinoma urejeni in na določenih odsekih preoblikovani, kar zlasti velja za Kamniško Bistrico,
Radomljo in Pšato. Vodni in obvodni prostor sta večinoma še povezana, kar je pomembno z
ekosistemskega in vodnoekološkega vidika. V spodnjem delu porečja prevladujejo trajno
preoblikovani vodni tokovi, stik vodnega in obvodnega prostora je večinoma prekinjen, obvodni
prostor vzdolž Kamniške Bistrice pa je v veliki meri pozidan. Ocene količinskega in kakovostnega
stanja vodnih virov v porečju kot celoti kažejo dobre lastnosti glede količinskega stanja vodnih
virov, slabši pa sta kakovostno stanje vodnih virov in fizično stanje vodnih tokov. Vodna bilanca
porečja kaže velik odtok padavin, dinamična izdatnost vseh virov podzemne vode po naši oceni
presega 2 m3/s in dinamična zaloga vode v površinskih vodnih tokovih v povprečju presega 11 m3/
s (Arhiv ARSO, 2005).
Vpliv količinskega in kakovostnega stanja vodnih virov, ki je opredeljen kot vpliv na oskrbo
s pitno vodo, na gospodarsko rabo in na poplavno ogroženost, je v pokrajinskih enotah različno
ocenjen. V zgornjem in srednjem delu porečja je neugodno ocenjen vpliv na oskrbo s pitno vodo,
ki jo zagotavlja večje število različno izdatnih vodnih virov, katerih kakovost ni redno preiskana.
V spodnjem delu porečja je oskrba s pitno vodo zagotovljena iz treh količinsko izdatnih vodnih
virov, katerih kakovost pa je redno preiskana. Prvi vodni vir je drenažno zajetje Iverje, ki se
nahaja v zgornjem delu porečja, drugi vodni vir so podzemne vode na območju Kolovca v porečju
Rovščice, ki se nahaja v srednjem delu porečja, tretji vodni vir pa je podtalnica na
Kamniškobistriški ravnini, ki je edini izdatnejši vodni vir v spodnjem delu porečja. Viri pitne
vode v spodnjem delu porečja ne bi zadostovali za oskrbo s pitno vodo v tej enoti, četudi bi bila
zajeta celotna dinamična izdatnost podtalnice. Problematično pa je tudi njeno kakovostno stanje,
saj so bila prav zaradi neprimerne kakovosti opuščena tri manjša črpališča (Homec, Radomlje in
Nožice). Voda v vodovodnem sistemu Domžale je sedaj mešana z vodo iz zajetij na območju
Kolovca ter z vodo iz dolomitnega vodonosnika pod podtalnico na Kamniškobistriški ravnini in
je primerne kakovosti za oskrbo s pitno vodo.
Gospodarsko rabo površinskih voda za pridobivanje električne energije omogočajo veliki
relativni strmci vodnih tokov, odvzeme vode v zgornjem in srednjem delu porečja pa omejuje
količinsko stanje vodnih virov. Rečni pretoki so večinoma premajhni ali pa so izrazita nihanja
pretokov. Za rekreacijsko rabo je vodostaj večinoma prenizek in gospodarska raba vodnih tokov
je, poleg hidroenergetske, v večini vodnih tokov še ribištvo in ribogojstvo. Po podatkih so bili v
letu 2002 v zgornjem delu porečja dve ribogojnici in odvzem vode za spiranje peska, v srednjem
delu porečja je bilo osem malih hidroelektrarn, štirje mlini, dve žagi, osem ribogojnic, odvzem
vode za pranje peska, odvzem vode za namakanje in odvzem vode za oskrbo (Vodnogospodarska…,
2002). V spodnjem delu porečja so zaradi gospodarske rabe vode v preteklosti zgradili mlinščice,
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ki spremljajo vodni tok Kamniške Bistrice skoraj na celotni dolžini desnega in levega dela porečja.
Danes je gospodarska raba Kamniške Bistrice mnogo manj pomembna. Na mlinščicah in na
spodnjem toku Pšate je bilo leta 2002 sedem malih hidroelektrarn, trije mlini, štiri ribogojnice in
odvzem vode za industrijo (Vodnogospodarska…, 2002).V spodnjem delu porečja rabo površinskih
vodnih tokov omejujejo manjši strmci (Rača, Pšata) in predvsem slabo kakovostno stanje
(Kamniška Bistrica). Zaradi odvzemov vode oziroma njenega pretakanja po mlinščicah je določen
ekološko sprejemljiv pretok Kamniške Bistrice, ki znaša po izlivu Rače pod Domžalami 2,8 m3/s,
po izlivu Domžalske mlinščice pri Mali Loki 3,0 m3/s in na izlivu v Savo 3,5 m3/s (Vodnogospodarska…, 2002). Zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka je pomembno za ohranjanje
življenjskih pogojev v vodnem prostoru, ki se po iztoku delno očiščene odpadne vode iz Centralne
čistilne naprave in iz Farme Ihan zelo poslabšajo. Kamniška Bistrica pa je v Beričevem kljub temu
kritično onesnažen vodni tok. Za rekreacijsko rabo površinski vodni tokovi v spodnjem delu
porečja niso primerni, za ribogojstvo pa je primerna le Pšata in izvir podtalnice Gobovšek.
Vpliv količinskega stanja, ki se odraža v poplavni ogroženosti naselij je največji v zgornjem
in srednjem delu porečja, kjer občasne poplave povzročajo močnejšo erozijo, plazove in
premeščanje plavin, manjši je vpliv v spodnjem delu porečja, kjer občasne poplave ne povzročajo
erozije in večinoma ne ogrožajo naselij. Na hitro odtekanje padavin in s tem na večjo poplavno
ogroženost v spodnjem delu porečja pomembno vplivajo regulirani vodni tokovi in odvzem
retencijskih površin za visoke vode.
Ocena pokrajinske občutljivosti okolja vodnih virov, ki smo jo najprej določili ob upoštevanju
vseh kazalcev za oceno regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti voda, kot jih predvideva
metodologija študije ranljivosti (Študija…, 2002), nato pa še z ožjim izborom kazalcev, kot ga
predlagamo v metodologiji geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z
vodnimi viri. Pri prvem ocenjevanju je bila največja pokrajinska občutljivost okolja ugotovljena
za spodnji del porečja, kjer so bile nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti okolja površinskih
vodnih tokov in okolja podtalnice ocenjene kot nizke. Za srednji in zgornji del porečja so bile
ocenjene le samočistilne sposobnosti okolja površinskih vodnih tokov. Za zgornji del porečja so
bile nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti okolja ocenjene kot zmerne, v srednjem delu
pa kot zmerne do nizke. Pri drugem ocenjevanju smo upoštevali tri kazalce za površinske vodne
tokove in tri kazalce za podtalnico. Manjšo pokrajinsko občutljivost okolja smo ugotovili za
površinske vodne tokove v zgornjem delu porečja, kjer je največji specifični odtok v porečju (nad
40 l/s km2) in največji so relativni strmci vodnih tokov (nad 20 ‰). V srednjem in spodnjem delu
porečja je bila ugotovljena večja pokrajinska občutljivost okolja površinskih vodnih tokov, na kar
so vplivali: srednji specifični odtok vode, ki je podpovprečen glede na celotno porečje, manjši
relativni strmci vodnih tokov in v srednjem delu porečja še majhni srednji nizki letni pretoki
(Nevlje I na Nevljici 0,4 m3/s, Topole na Pšati 0,2 m3/s). V spodnjem delu porečja so srednji nizki
pretoki višji v primerjavi z zgornjim in srednjim delom porečja. Na vodomerni postaji Kamnik I
na Kamniški Bistrici 95 % dni v letu pretok presega 2,2 m3/s, na vodomerni postaji Domžale na
Kamniški Bistrici presega 3,1 m3/s, na vodomerni postaji Podrečje na Rači presega 1,9 m3/s in na
izlivu Kamniške Bistrice presega 3,84 m3/s (Vodnogospodarska…, 2002). Pokrajinska občutljivost
okolja podtalnice v spodnjem delu porečja je bila ocenjena kot velika. Pri skupni oceni pokrajinske
občutljivosti okolja vodnih virov smo v zgornjem delu porečja upoštevali še kraški značaj izvirov
podzemne vode. Skupne ocene pokrajinske občutljivosti okolja vodnih virov kažejo slabše razmere
v spodnjem delu porečja, nekoliko boljše pa v srednjem in zgornjem delu porečja. Pokrajinska
občutljivost okolja vodnih virov v celotnem porečju Kamniške Bistrice je velika. Ocene pokrajinske
občutljivosti so potrdile našo delovno hipotezo, da so naravnogeografske značilnosti zelo
pomembne pri načrtovanju trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri.
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Ocenjevanje obremenitev oziroma pritiskov na okolje je potrdilo velike razlike med
pokrajinskimi enotami, kar smo predvidevali že na osnovi prevladujoče pokrajinske rabe. V
zgornjem delu porečja v rabi zemljišč prevladuje gozd, pozidanih zemljišč je zanemarljivo malo,
gostota poselitve je nizka, kmetijstvo ekstenzivno in ni večjih virov odpadnih voda. Edini kazalec,
ki je bil slabo ocenjen je priključenost porabnikov na kanalizacijski sistem. Kanalizacijskega
omrežja v zgornjem delu porečja namreč ni. V srednjem delu porečja je podobno najslabše ocenjen
kazalec priključenost porabnikov na kanalizacijski sistem, v primerjavi z zgornjim delom porečja
pa je tu večja obremenjenost okolja z odpadnimi vodami, kar je odraz gostejše poseljenosti,
intenzivnejše kmetijske rabe zemljišč ter porabe vode v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. V
občini Lukovica je bilo v letu 2000 na kanalizacijski sistem priključenih 10 % uporabnikov vode,
v Moravčah 14 %, v občinah Cerklje na Gorenjskem in Komenda pa kanalizacijskih sistemov za
odvajanje odpadnih voda ni (JKP Prodnik). Gostota poselitve presega 50 prebivalcev/km2, delež
njivskih površin presega 20 %, med večjimi gospodarskimi porabniki vode je podjetje Termit,
Peskokopi Drtija. Skupna poraba vode na prebivalca je bila v letu 2000 v občini Lukovica 111 l/
prebivalca/dan, v Moravčah 135 l/prebivalca/dan, v Komendi 170 l/prebivalca/dan, za občino
Cerklje in del občine Kamnik, ki je v srednjem delu porečja pa ne razpolagamo s podatkom.
Navedene porabe vode so pod povprečjem za porečje, ki je bilo leta 2000 okoli 200 l/prebivalca/
dan (Vodnogospodarska…, 2002). Ocenili smo, da je obremenitev okolja v srednjem delu porečja
zmerna.
V spodnjem delu porečja je obremenitev okolja velika, kar kaže večina kazalcev. Velika je
intenzivnost kmetijske rabe zemljišč z deležem njiv okoli 30 %, z deležem pozidanih zemljišč nad
10 %, velika je gostota prebivalstva, ki presega 350 prebivalcev/km2. Izjemno velika je obremenjenost okolja z odpadnimi vodami, ki po oceni znaša nad 4,5 milijonov m3 letno, skupna
dnevna poraba vode na prebivalca po letu 2000 je bila najvišja v občini Trzin s 323 l/prebivalca/
dan, v vseh ostalih občinah, ki pokrivajo spodnji del porečja, pa je presegala 200 l/prebivalca/
dan. Odpadne vode so bile večinoma zajete v kanalizacijsko omrežje, delež priključenih prebivalcev
je v občini Domžale okoli 90 %, v občini Mengeš 80 %, v občini Trzin 94 % in v občini Kamnik 63
%. Na kanalizacijski sistem je priključenih velika večina gospodarskih porabnikov vode.
Obremenitve okolja so v neskladju s pokrajinsko občutljivostjo okolja vodnih virov, kar
potrjuje našo domnevo, da raba vodnih virov in pokrajinska raba nista prilagojeni naravnim
zmogljivostim in ne omogočata trajne rabe. Obremenitve okolja so namreč največje prav v enoti
katere pokrajinska občutljivost je največja. Rezultat pa je slabo količinsko in kakovostno stanje
površinskih in podzemnih voda ter degradiranost ekosistemov vodnega in obvodnega prostora.
V zgornjem delu porečja obremenitve ne presegajo samočistilnih sposobnosti okolja vodnih virov
in raba vodnih virov ne presega sposobnosti obnavljanja njihovih zalog. V srednjem delu porečja
pa je po naših predvidevanjih obremenjevanje že doseglo ali celo preseglo raven dopustnega
obremenjevanja glede na regeneracijske in nevtralizacijske zmogljivosti okolja.
Odzivi oziroma odgovori družbe so bili ocenjevani z upoštevanjem treh z razredi določenih
kazalcev: čiščenje odpadnih voda, varovanje vodnih virov in zavarovana območja in objekti
varovanja narave. Upoštevati želimo še nekatere kazalce, ki jih ni bilo mogoče količinsko opredeliti,
npr. načrtovane posege v okolje vodnih virov, načrtovano spreminjanje rabe zemljišč, načrtovane
ukrepe za zmanjševanje obremenjevanja itd. V zgornjem delu porečja je dobršen del ozemlja
zavarovan z Naturo 2000, za zavarovanje je kot del Karavanško-Kamniško-Savinjskega parka
predvidena večina ozemlja, širše vodovarstveno območje zajetja Iverje pa že sedaj obsega večji
del pokrajinske enote. Raba zemljišč se zaradi naravnih omejitev kot so velika nadmorska višina,
velika strmina pobočij, malo položnejših oziroma ravnih površin in slaba rodovitnost zemljišč ne
bo pomembneje spreminjala. V zadnjih desetletjih se je delež gozda še povečal zaradi zaraščanja
nekdanjih pašnikov. Gozdovi bodo v regijskem parku še dodatno zavarovani kot gozdni rezervati
162

Valentina Brečko Grubar: Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice

oziroma varovalni gozdovi brez predvidene sečnje lesa. V zgornjem delu porečja je ob
naravovarstvenem v ospredju vodooskrbni pomen. Zajeti vodni viri bodo pomembni za oskrbo
tudi v prihodnje, nezajeti vodni viri pa bi morali biti zavarovani kot nadomestni ali dodatni viri
pitne vode v porečju. V tem delu porečja Kamniške Bistrice so dobre možnosti tudi za razvoj
sonaravnega turizma in rekreacije. Zaradi naravnih znamenitosti in ohranjenega naravnega okolja
je turistični obisk že sedaj pomemben, urejene so planinske in učne poti, načrtovane so turistične
dejavnosti, določene razvojne možnosti pa bo po vsej verjetnosti ponudilo tudi zavarovanje tega
območja v regijskem parku.
V srednjem delu porečja sta z vodovarstvenimi območji zavarovana dva večja (Krvavec in
Kolovec) in nekaj manjših vodnih virov, zavarovana območja pa so se, podobno kot v zgornjem
delu porečja, povečala z Naturo 2000. Pogoji za kmetijsko in drugo rabo zemljišč se v srednjem
delu porečja precej razlikujejo. V delu pokrajinske enote, ki se nahaja v porečju Pšate, je
intenzivnost kmetijske rabe zemljišč že sedaj velika, območje je zaradi ugodne prometne lege in
ohranjenega okolja zelo privlačno za bivanje, že tradicionalno pa so na tem območju prisotne
različne gospodarske dejavnosti. Pritisk na okolje vodnih virov je velik in se bo v prihodnje še
povečal. V vzhodnem delu te pokrajinske enote je intenzivnost kmetijske rabe neprimerno manjša,
omejene pa so tudi prostorske možnosti za razvoj urbanizacije. V naseljih z ugodno prometno
lego je pričakovati povečanje števila prebivalcev, v manjši meri tudi razvoj gospodarskih dejavnosti,
intenzivnost kmetijske rabe zemljišč pa se bo po naših predvidevanjih kvečjemu zmanjšala. K
večji kakovosti bivalnega okolja in k manjši obremenjenosti okolja vodnih virov bi dosti pripomogla
izgradnja komunalne infrastrukture. Oskrba s pitno vodo v številni naseljih ni zadovoljiva. Zaradi
varovanja vodnih virov in kakovostnejše oskrbe bo potrebna izgradnja večjih vodovodnih sistemov.
Kanalizacijskega sistema in čiščenja odpadnih voda večina naselij nima. Predvideno je podaljšanje
kanalizacijskega sistema po dolini Radomlje do Blagovice in odvajanje odpadnih voda na čistilno
napravo v Vrbi ter podaljšanje kanalizacijskega sistema od Mengša proti Brniku in odvajanje
odpadnih voda na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik.
V spodnjem delu porečja je komunalna infrastruktura dobro urejena in velik delež odpadnih
voda čiščenih na biološki čistilni napravi, kar pomembno zmanjšuje obremenjevanje okolja z
odpadno vodo. Po podatkih je povprečna obremenitev čistilne naprave okoli 160.000 PE, povprečna
obremenitev iztoka iz čistilne naprave pa je okoli 5.000 PE (Poročilo…, 2005). K temu je potrebno
prišteti še obremenitev okolja, ki ga povzroča odlaganje blata iz čistilne naprave. V prihodnjih
letih je predvidena nadgradnja čistilne naprave s tretjo stopnjo čiščenja, kar bo obremenjevanje
okolja še zmanjšalo. Zmogljivost čistilne naprave je dovolj velika za priključitev porabnikov v
naseljih, kjer se kanalizacijski sistem šele gradi in za nove porabnike v že priključenih naseljih.
Črpališča podtalnice, ki oskrbujejo vodovodni sistem imajo določena vodovarstvena območja,
zavarovana območja pa imajo v tej pokrajinski enoti majhen obseg. Zavarovane so gozdne površine
oziroma ostanki gozda ter drevesno rastje ob vodnih tokovih, dva parka in z Naturo 2000 tri
manjša območja. V spodnjem delu porečja imajo pozidane površine velik obseg v primerjavi z
ostalima enotama, glede na prevladujoča kakovostna kmetijska zemljišča in glede na vodovarstvena
območja črpališč pa so možnosti za povečanje pozidanih površin omejene. Nove pozidane površine
se v manjšem obsegu pojavljajo na obrobju pokrajinske enote, npr. pri Dragomlju, Ihanu, Krtini,
na nepozidanih zemljišči med pozidanimi, npr. pri Dobu ali na manj kakovostnih zemljiščih.
Rast prebivalcev v večjih naseljih se je v zadnjih desetletjih umirila, še vedno pa je izrazito
pozitivna. Pritisk na okolje vodnih virov zaradi urbanizacije se v prihodnje ne bo zmanjšal kljub
temu, da se bo priključenost na kanalizacijsko omrežje povečala. Obremenjevanje okolja, ki so
ga povzročali gospodarski porabniki vode, se je že v preteklih letih zmanjšalo zaradi prenehanja
delovanja nekaterih podjetij, zaradi spremenjenih tehnoloških postopkov in s tem manjše porabe
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vode. V prihodnjih letih se bo predvidoma zmanjšalo še obremenjevanje okolja, ki ga povzroča
Farma Ihan.
V večjem delu porečja Kamniške Bistrice bo v prihodnje najpomembnejša bivalna funkcija.
Pri tem je pomembna dobra kakovost bivalnega okolja, ki ob neonesnaženem zraku in vodi
vključuje tudi naravno zarasle površine, pokrajinsko pestrost, kakovostno komunalno oskrbo,
dobro opremljenost s storitvenimi dejavnostmi, dobro prometno dostopnost itd. Vodooskrba naj
bi bila v prihodnje v Ljubljanski urbani regiji urejena na regionalni ravni, vendar menimo, da
bodo lokalni vodni viri v porečju Kamniške Bistrice ostali pomembni viri pitne vode. Zaradi
velike vodnoekološke občutljivosti okolja bosta ravnanje z odpadnimi vodami in urejanje voda v
prihodnje pomembni nalogi vodnega gospodarstva. Naravno porasle površine so v spodnjem
delu porečja ohranjene kot otoki med sicer prevladujočimi intenzivnimi kmetijskimi in urbanimi
površinami, in so tesno povezane z vodnimi okolji. Njihov ekosistemski pomen pa bi se še povečal,
če bi bile med seboj povezane. Z opuščanjem kmetijske rabe zemljišč na nekaterih območjih, ki
so manj kakovostna, bi bila korist večja v primerjavi z obstoječo rabo. Takšni območji sta spodnja
dela porečij Pšate in Rače, pa tudi poplavne površine ob spodnjem toku Kamniške Bistrice.
Metodološki rezultat naloge, to je izbor kazalcev za geografsko proučevanje trajnostno
sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri v porečju, težko ocenimo. Manjšo ali večjo uporabnost
in primernost določenih kazalcev bi pokazala uporaba modelnega pristopa na drugem vzorčnem
območju, torej pri drugem porečju. Ko smo določali kazalce, smo sicer poskušali v čim večji meri
upoštevati značilnosti v Sloveniji, hkrati pa smo izhajali iz funkcijskega vrednotenja značilnosti
porečja Kamniške Bistrice. Rezultati analize so zato predvsem potrdili naše ugotovitve glede
vpliva različnih dejavnikov na vodne vire v porečju. Glede na to, da je bil to prvi poizkus, so
rezultati oziroma ocene, predstavljene v 10. poglavju, le kvantitativna ponazoritev rezultatov
proučevanja, metodološki rezultat našega proučevanja pa je izbor kazalcev, ki bi bili po naši
izkušnji primerni za geografsko proučevanje trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi
viri v drugih porečjih. Prikazuje jih spodnja preglednica, kjer smo poudarjeno označili
pomembnejše kazalce. Pri naravnogeografskih in hidrogeografskih potezah porečja je bilo
uporabljenih veliko kazalcev, med katerimi so pomembnejši: velikost porečja, prevladujoče
nadmorske višine v porečju, hidrogeološke značilnosti, gostota rečne mreže, gozdnatost porečja
in letna količina padavin. Preostale kazalce predlagamo kot dopolnilne. Pri vsebinskih poljih
količinsko in kakovostno stanje vodnih virov, pokrajinska občutljivost površinskih vodnih tokov
in podtalnice ter obremenitve in gonilne sile v porečju je bilo izbrano število kazalcev manjše in
jih večino predlagamo kot osnovne. Pri pokrajinski občutljivosti smo pogrešali kazalce za
ocenjevanje okolja skalnih podzemnih voda in predlagamo dodatne kazalce: značaj skalne
podzemne vode, velikost zaledja izvira in dinamična izdatnost izvira, ki jih bo potrebno opredeliti
z razredi. Vsebinski polji vpliv stanja voda in sonaravni odzivi imata le po tri kazalce in ob uporabi
modela geografskega proučevanja trajnostno sonaravnega gospodarjenja z vodnimi viri na drugem
porečju, bi želeli uporabiti še kakšen dodatni kazalec. Pri proučevanju porečja Kamniške Bistrice
smo vse kazalce enako vrednotili in nismo izdelali skupnih ocen, kar bi lahko bil tudi rezultat
prihodnje uporabe modela.
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Preglednica 32: Izbor trajnostno sonaravnih kazalcev za proučevanje vodnih virov v porečju Kamniške
Bistrice
I.
Naravnogeografske in
hidrogeografske poteze
porečja

II.
Količinsko in
kakovostno
stanje vodnih
virov

III.
Vpliv
stanja
voda

IV.
Pokrajinska
občutljivost
površinskih
vodnih tokov in
podtalnice

V.
Obremenitve
(pritiski) in
gonilne sile v
porečju

VI.
Sonaravni odzivi

Velikost porečja

Vodna bilanca
porečja

Oskrba s pitno
vodo

Specifični odtok
vode

Intenzivnost
kmetijske rabe
zemljišč

Čiščenje
odpadnih voda

Prevladujoče
nadmorske višine v
porečju

Srednji letni
pretok vodnih
tokov

Gospodarska
raba vodnih
virov

Srednji nizki
letni pretok
vodnega toka

Delež
melioriranih
površin

Varovanje vodnih
virov

Največja reliefna
amplituda ali indeks
reliefa

Izdatnost virov
podzemnih
voda

Poplavna
ogroženost
naselij in
kmetijskih
zemljišč

Relativni strmec Delež pozidanih
vodnega toka
površin

Geološke značilnosti
porečja

Kakovost
površinskih
vodnih tokov

Globina do
gladine
podtalnice

Gostota
poselitve

Stopnja zakraselosti
površja

Kakovost
podzemnih
vodnih virov

Prepustnost
krovne plasti
vodonosnika

Priključenost
porabnikov na
kanalizacijski
sistem

Hidrogeološke
značilnosti

Fizične
spremembe
vodnih tokov

Pedološka in
vegetacijska
odeja

Obremenjenost
okolja z
odpadnimi
vodami

Zavarovana
območja in
objekti varovanja
narave

Gostota rečne mreže

Rečni (pretočni) režim
Gozdnatost porečja
Letna količina
padavin

165

Valentina Brečko Grubar: Trajnostno sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice

Summary
The main purpose of the investigation was to establish –on the case area of the Kamniška Bistrica
drainage basin– a methodological approach of geographical research into the sustainable
management of water resources. Another purpose was applicative: By means of analysis and
evaluation as to function of the physicogeographical factors in the Kamniška Bistrica drainage
basin we tried to asses impacts on the present state of water resources and underline the disparities
between the exploitation of water resources, landscape use, and self-protective capacity of the
natural resources environment. The three aims of our investigation were as follows: (1) to determine
the landscape features that have the strongest impact on the state of water resources in the
drainage basin; (2) to make a set of indicators of sustainable water resources management in a
drainage basin and to test it on the case of the Kamniška Bistrica drainage basin; (3) to warn
against the disparities between the landscape use and protection of water resources, between the
exploitation and capacities of water resources, the result of which is the poor quality of water
both in the past and the present; and to propose measures for a sustainable water resources
management.
Our investigation has resulted in the determination of the most critical physicogeographical
factors that have impacts on the composition and the dynamic features of the hydrological system
of the drainage basin. Proceeding from the analysis of environmental factors, such as landforms,
composition of rocks, surface waters and groundwaters, climatic features and forest cover, we
have established a great diversity within the drainage basin and divided it into three units: the
upper, the middle and the lower sections of the drainage basin. Physicogeographical features of
each section were assessed by means of ten selected indicators, and the assessments show
significant differences as to the impact on water resources. Prevailing in the upper section of the
drainage basin are high altitudes, typical of mountains, with exceptionally great vertical drop,
carbonate rocks, typical karstic surface and low drainage density. The annual precipitation amount
is large, and both the specific runoff and the runoff coefficient are high. The Kamniška Bistrica
has the nival-pluvial discharge regime, the groundwater resources occur as the karst sources of
diverse water abundance, and forest prevails in land use categories. In the middle section of the
drainage basin hills prevail, with the height of between 400 and 800 meters above sea level,
composition of rock varies a lot, but rocks of poorer permeability prevail. The drainage density is
above the average of the entire drainage basin, the underground water sources are mainly less
abundant, while the surface streams have the features of torrents with great differences between
the minimum and maximum discharges. The precipitation amount is smaller here than in the
upper section of the drainage basin, and equals the average of Slovenia, while the runoff is
smaller. As to the land-use categories, forests and cultivated areas account for equal percentages.
In the lower section of the drainage basin, levelled landforms prevail, with the height less than
400 meters, and permeable sediment rocks in which important reserves of groundwater are stored.
Drainage density is low, and the specific runoff and runoff coefficient are low with regard to the
entire drainage basin. In land-use categories agricultural areas explicitly prevail, followed by the
built-up areas, while the forest percentage is low. The physicogeographical and hydrogeographical
features in the entire drainage basin were assessed as good, which especially applies to the
hydrogeographical indicators. There are diverse underground water sources in the Kamniška
Bistrica drainage basin, the total supply of more abundant water resources exceeds 1.5 m3/sec
and the mean discharge of the surface streams exceeds 10m3/sec. Assessed as less favourable
landscape features were the exceptionally agitated landforms, resulting in the torrential nature
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of water streams, in powerful erosion and transporting forces and in flood hazard of the drainage
basin; the karstic surface and the resulting stronger sensitivity of the water sources environment;
and the permeability of cover layer of the aquifer and the resulting greater landscape sensitivity
of the groundwater environment.
The quantitative and qualitative analysis of water resources is based on six indicators, and
the assessments show that the best conditions are in the upper section of the drainage basin,
slightly poorer in the middle, and the poorest in its lower section. Water sources in the upper
section are less abundant if compared to the middle and especially to the lower section of the
drainage basin, and waters are unpolluted and the streams are mainly natural. In the middle
section, the underground and surface water sources are more abundant, the quality is mainly
unknown, and the streams are for the most part arranged and also regulated. In the lower section
of the drainage basin the underground and surface water sources are the most abundant, their
quality is poor and most of the surface streams are regulated. The assessments of the quantitative
and qualitative states of water sources in the drainage basin as a whole show better features as
regards the quantity of water sources, while their quality and the preservation or the physical
state of the streams are poorer.
The assessment of the influence of the quantity and quality of water sources, which is
determined as the influence on drinking water supply, the influence on industrial use of water
and the influence on flood hazard, varies in individual landscape sub-units. The influence on
drinking water supply was given the best assessment in the lower section of the drainage basin
where the water supply systems are provided with abundant water sources, and the quality of
water is regularly controlled. In the upper and the middle sections of the drainage basin, less
abundant water sources are captured for the needs of drinking water supply, and periodic controls
of quality at certain water sources showed inadequate quality of water. The industrial use of
water resources in the Kamniška Bistrica drainage basin is very intense; in the upper and the
middle sections of the drainage basin this kind of use is limited due to smaller quantities of
water resources, while the quality of water is suitable for the majority of industrial use. In the
lower section of the drainage basin, on the other hand, water resources are sufficient as to their
quantity, but their industrial use is limited because of the poor quality.
The assessments of landscape sensitivity of the water resources environment show the greatest
landscape sensitivity of water resources in the lower section of the drainage basin and a slightly
lesser in its middle and upper sections. Landscape sensitivity of the water resources environment
in the entire drainage basin of the Kamniška Bistrica is great, which is the result of the
physicogeographical and hydrogeographical features of the drainage basin and it corroborates
our working hypothesis that the physicogeographical features are the key factors for the planning
of sustainable management of water resources.
The assessments of the pollution and pressures on the environment show big differences
between individual landscape units, as had already been anticipated on the basis of the prevailing
landscape use. Environmental impacts exceed the landscape sensitivity of the water resources
environment, which confirms our hypothesis/anticipation that the use of water resources and
the landscape use are not adjusted to natural capacities and do not provide for permanent use.
Namely, the heaviest pollutions of the environment are exactly in the section whose landscape
sensitivity is the biggest, i.e. in the lower section of the drainage basin. This results in the poor
quantitative and qualitative states of the surface- and groundwaters and in the degradation of the
ecosystems in aquatic and peri-aquatic space. Pollution in the upper section of the drainage
basin does not exceed the self-protective capacities of water resources environment and the use
of the water resources does not exceed the capacities of regeneration of their reserves. As we
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have anticipated, in the middle section of the drainage basin pollution already reaches, or even
exceeds, the level of tolerable pollution as considers the regenerative an neutralizing capacities
of the environment.
Responses of the society were assessed by considering three indicators determined with
classes, and some other indicators which can not be quantified were also taken into consideration,
e.g. planned interventions into the water resources environment, planned changes in land use,
planned measures for reducing pollution, etc. Pressure on the water resources environment caused
by urbanization will further increase in the future, since the number of inhabitants in the drainage
basin keeps increasing. By connecting the consumers’ households to sewer systems and by treating
most of the waste waters, the environmental pollution with domestic sewage will decrease in the
part of the drainage basin with greater settling density, while in other parts it is more difficult to
solve the problem of the drainage and processing of waste waters. Pollution of the environment
by the consumers of industrial water has already decreased in the past years thanks to the closing
of plants, changed technological processes and lesser consumption of water. The spread of sewer
network will also help reduce the pollution. Anticipated for the coming years is also the reduction
of pollution from the pig-farm of Ihan, which is the greatest source of waste water in the entire
drainage basin. Pollution of the surface water resources environment will thus be reduced and
the quality of the Kamniška Bistrica will improve in the lower section of its drainage basin,
where it is still ranked into the poorest quality class. Being a long-term process, more difficult to
realize will be the reducing of pollution of the groundwater environment that is caused by intensive
agriculture on the Kamniškobistriška ravnina plain. For a sustainable management of water
resources, it is necessary to protect all abundant water resources against pollution and harmful
interventions and to interconnect smaller water supply systems and provide them with water by
capturing water resources of sufficient quantities and good quality. Industrial use of water streams
and water withdrawals should be restricted by the ecologically acceptable discharge, and all
sources of waste waters should be completely connected to the sewer network. The construction
of sewer systems and the treatment of waste waters in smaller processing plants, e.g. in constructed
wetlands, should reduce the environmental pollution even in the areas of thinner settling. Water
streams are mainly arranged, and almost the whole length of the Kamniška Bistrica is regulated
in a way that does not enable renaturation. Due to the threat of floods, it is necessary to maintain
the existing state, and additional interventions are planned, such as the construction of reservoirs
on the tributaries to the Kamniška Bistrica. Water streams that are still natural should certainly
be preserved and the natural habitats along them protected. For the sustainable use of the biggest
water resource in the drainage basin, i.e. the groundwater in the Kamniškobistriška ravnina
plain, it is urgent to restrict the intensity of agrarian use in its area of influence. The determined
water-protection zones do not provide for this condition. Our vision is to shift the agriculture to
biological production of food, since the market with a great number of possible consumers is
very close. The state of water resources and the landscape use in the Kamniška Bistrica drainage
basin enable the so-called moderate sustainable management of water resources, which would
nevertheless provide their more permanent use.
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