UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

OKOLJEVARSTVENI VIDIKI SUBURBANIZACIJE KRANJA

Študijski program:
GEOGRAFIJA – D
ZGODOVINA – D

Mentor: dr. Dušan Plut, red. prof.

LJUBLJANA, 2008

PETRA ŠPIČEK

IZJAVA
Izjavljam, da je diplomsko delo Okoljevarstveni vidiki suburbanizacije Kranja v celoti
moje avtorsko delo
PETRA ŠPIČEK

2

ZAHVALA:
Mentorju dr. Dušanu Plutu se zahvaljujem za strokovno pomoč, prijaznost in
razumevanje pri izdelavi diplome.
Hvala Nini Smrdel za prevod v angleščino, Mojci Starič za lektoriranje.
Posebna zahvala velja mojim staršem, ki so mi omogočili in me podpirali vsa leta študija.
Hvala družini, Iztoku za podporo in spodbudo pri nastajanju diplomskega dela.

3

OKOLJEVARSTVENI VIDIKI SUBURBANIZACIJE KRANJA
Izvleček
Diplomsko delo se ukvarja z okoljevarstvenimi vidiki suburbanizacije v Mestni občini
Kranj. Obravnavano območje je del obmestja, ki je s priseljevanjem prebivalcev prvotno
tradicionalno kmetijsko funkcijo zamenjalo za bivalno funkcijo ljudi, ki se dnevno vozijo
na delo. Tej spremembi podeželja je narekovala želja živeti v lastni hiši, na podeželju, le
nekaj kilometrov stran od mesta.
V diplomskem delu je podan fizičnogeografski oris Mestne občine Kranj, prostorski
razvoj Kranja, analizirane so bile obremenitve okolja suburbanih naselij. S pomočjo
izbranih kazalcev smo ocenili obremenitve okolja po posameznih obmestjih in na koncu
podali ukrepe za zmanjšanje obremenitev, ki se navezujejo na zagotavljanje trajnostno
sonaravnega razvoja.
Ključne besede: regionalna geografija, Mestna občina Kranj, suburbanizacija, varstvo
okolja.
THE ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE SUBURBANIZATION IN KRANJ
Abstract
The subject of this diploma thesis are the environmental aspects of the suburbanization in
the City Municipality of Kranj. The area representing the subject of this dissertation is a
part of the suburb where the primary traditional rural function was replaced by a
residential function of the people daily commuting to work. This change of the rural area
occurred due to the peoples’ desire to live in a house of their own, in the suburbs, only a
few kilometres from the city.
The diploma thesis gives a physical geographical outline of the City Municipality of
Kranj, the spatial development of Kranj and the analysis of the environmental load of the
suburban areas. By the use of selected indicators the environmental load of individual
suburban areas has been analysed and finally, the measures for the reduction of the
environmental load are presented, closely connected to the provision of sustainable
development.
Key words: regional geography, the City Municipaly Kranj, suburbanization,
environmental care.

4

KAZALO
1. UVOD………………………………………………………………………………….7
1.1. NAMEN RAZPRAVE, RAZISKOVALNI CILJI IN DELOVNE HIPOTEZE…..7
1.2. METODOLOGIJA DELA………………………………………………………...7
1.3. TERMINOLOGIJA………………………………………………………………10
1.3.1. SUBURBANIZACIJA…………………………………………………10
1.3.1.1. OBMESTJE – SUBURBANIZIRANO OBMOČJE…………… 10
1.3.2. TEORIJA TRAJNOSTNO SONARAVNEGA RAZVOJA…………...10
2. FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS OBČINE KRANJ…………………………………..12
2.1. LEGA IN MEJE OBČINE……………………………………………………….12
2.2. GEOLOŠKA ZGRADBA IN RELIEF…………………………………………..15
2.3. PODNEBNE ZNAČILNOSTI…………………………………………………...17
2.4. VODE…………………………………………………………………………….19
2.5. PRSTI IN RASTJE………………………………………………………………22
3. PROSTORSKI RAZVOJ KRANJA………………………………………………….24
3.1. LEGA KRANJA……………………………………………………………24
3.2. FAZE PROSTORSKEGA RAZVOJA…………………………………….25
4. SUBURBANIZACIJA KRANJA……………………………………………………32
4.1. SUBURBANA OBMOČJA………………………..…………………………….32
4.2. KAZALCI SUBURBANIZACIJE……………………………………………….33
4.2.1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV…………………………………...34
4.2.2. DNEVNE MIGRACIJE…………………………………………………...37
4.2.3. PRISELITVE……………………………………………………………...40
4.2.4. KMEČKO PREBIVALSTVO…………………………………………….41
5. OBREMENITVE OKOLJA………………………………………………………….43
5.1. OSKRBA S PITNO VODO……………………………………………………...43
5.1.1. VODNI VIRI………………………………………………………………43
5.1.2. PORABA VODE………………………………………………………….45
5.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA……………………………..47
5.3. ODPADKI………………………………………………………………………..52
5.4. PROMET………………………………………………………………………...60
5.5. ENERGETIKA…………………………………………………………………..66

5

6. OCENA OBREMENJENOSTI OKOLJA PO POSAMEZNIH OBMOČJIH
SUBURBANIZACIJE…………………………………………………………………..68
7. PREDLAGANI UKREPI Z VIDIKA VAROVANJA OKOLJA IN
SONARAVNOSTI………………………………………………………………………73
7.1. PORABA PITNE VODE………………………………………………………...73
7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA……………………………..74
7.3. RAVNANJE Z ODPADKI………………………………………………………75
7.4. PROMET………………………………………………………………………...78
7.5. ENERGETIKA…………………………………………………………………..81
8. ZAKLJUČEK…………………………………………………………………………84
9. SUMMARY…………………………………………………………………………..87
10. VIRI IN LITERATURA…………………………………………………….……….90
11. SEZNAM PRILOG………………………………………………………………….96

6

1. UVOD
1.1. NAMEN RAZPRAVE, RAZISKOVALNI CILJI IN DELOVNE
HIPOTEZE
Namen diplomskega dela je prikazati območje suburbanizacije v občini Kranj z
okoljevarstvenega vidika, s pomočjo kazalcev suburbanizacije predstaviti to območje in
ugotoviti ter oceniti obremenjevanje okolja, ki ga povzroča prebivalstvo obravnavanega
območja.
Pri/ob tem smo si zastavili naslednje cilje:
 predstaviti fizičnogeografski oris občine Kranj, ga funkcijsko ovrednotiti in
prikazati prostorski razvoj Kranja,
 opredeliti območje suburbanizacije Kranja in ga razdeliti na zaključene celote posamezna obmestja,
 ovrednotiti suburbanizacijo Kranja s prostorskega in okoljskega vidika, in sicer
prikazati obremenitve prebivalcev obravnavanega območja in podati oceno
obremenitve okolja po posameznih delih,
 predlagati ukrepe za izboljšanje okolja oz. zmanjšanje obremenitev le-tega.

Na začetku diplomskega dela smo si zastavili delovno hipotezo in jo v nadaljevanju
skušali dokazati, in sicer da suburbanizacija oz. način življenja prebivalcev (bivanje v
enodružinskih hišah, delo in nakupovanje v mestu…) negativno vpliva na okolje in
povečuje okoljsko obremenitev. Največje obremenitve okolja so pričakovane na področju
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in onesnaženja zraka zaradi prometnih emisij in
individualnih kurišč.

1.2. METODOLOGIJA DELA
Proces izdelave diplomskega dela je sestavljalo niz delovnih faz, ki so obsegale zbiranje
gradiva, obdelavo in analizo zbranih podatkov, izsledke podatkov in predloge rešitev. Pri
proučevanju naše tematike so bile uporabljene kvalitativne in kvantitativne metode. Prve
obsegajo zbiranje virov in literature o izbrani tematiki ter njihovo analiziranje,
pridobivanje podatkov na terenu, interpretacijo in evalvacijo ugotovitev. Kvantitativne
metode pa obsegajo zbiranje statističnih podatkov, izdelavo preglednic in oblikovanje
grafikonov.
V fazi zbiranja gradiva sem pregledala in preučila obstoječo literaturo o suburbanizaciji
ter občini Kranj, opravila razgovore s strokovnjaki in pridobila podatke, ki sem jih
uporabila v diplomski nalogi.
Veliko podatkov sem dobila na Mestni občini Kranj (oddelek za okolje in prostor,
oddelek za družbene gospodarske zadeve), na javnem podjetju Komunala Kranj d.o.o., na
podjetju Domplan d.d. in Alpetour d.d. Na internetni strani Statističnega urada RS sem iz
Popisa 2002 pridobila statistične podatke, podatke iz drugih popisov sem dobila iz
popisnih izdaj. V nalogi sem vse te podatke statistično obdelala in grafično prikazala.
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Poleg kabinetnega dela je bilo pri izdelavi diplomske naloge opravljeno tudi terensko
delo (razgovori na različnih podjetjih, opazovanje procesov v pokrajini, fotografiranje).
Jedro diplomskega dela obravnava obremenjevanje okolja in ocenjuje vpliv človekove
dejavnosti na okolje, predvsem nameni pozornost oskrbi s pitno vodo, odvajanju in
čiščenju odpadnih voda, odpadkom, prometu in energetiki. Na koncu so predlagani
ukrepi, s katerimi bi okolje obremenjevali v manjši meri.
Za proučevanje tematike diplomske naloge sem izbrala regionalnogeografski
metodološki pristop, po katerem je potrebno sintezno proučevati regionalne sestavine in
povezave pri antropogenem preoblikovanju regije, pokrajine. Ker so naravne in družbene
sestavine okolja v tesni zvezi in součinkovanju, je potrebno geografsko okolje
obravnavati kot enoten sistem, in sicer naravno okolje z antropogenimi sestavinami.
Naloga geografije je proučevanje odnosa človek – okolje, v katerem je človek aktivnejši
in z različnimi dejavnostmi posega v okolje, pokrajino. Razpršena poselitev, ideal hiše na
primestnem podeželju poveča promet, porabo prostora in pozidavo kmetijskih zemljišč.
Različne oblike onesnaženja se razpršujejo po širšem prostoru, izseljevanje iz mestnih
središč deluje na bližnje ekosisteme ekološko negativno, kar dejansko znižuje kakovost
življenjskega okolja (Plut, 2006).
Bistveni negativni okoljski vplivi razpršene suburbanizacije so (Plut, 2006, str. 40) (Slika
1):
- izčrpavanje energetskih virov;
- onesnaževanje zraka;
- onesnaževanje voda in degradacija vodnih virov;
- izguba zemljišč (gozdnih in kmetijskih) in divjine.
Slika 1: Okoljske posledice suburbanizacije
Sprememba rabe
zemljišč

Večja porabe
energije

Izguba kmetijskih
zemljišč

Izčrpavanje
naravnih virov

Izguba in
fragmetacija
naravnih virov

Naraščanje
onesnaženosti
zraka

Sprememba vodne
bilance

Izčrpavanje vodnih
virov

Slabšanje kakovosti
vode

Vir: povzeto po Plut, 2006
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Slika 2: Shematski prikaz izdelave diplomske naloge

Funkcijsko
vrednotenje

Fizičnogeografske
značilnosti MOK

Suburbanizacija
Kranja

Obmestja

Ocena
obremenjenosti

Obremenitve okolja

UKREPI

Izdelava: Petra Špiček

Izdelava naloge je potekala tako, da sem najprej s pomočjo razpoložljive literature
naredila fizičnogeografski oris MO Kranj, posamezne fizičnogeografske značilnosti
funkcijsko ovrednotila. V naslednjem poglavju je bil opisan prostorski razvoj Kranja.
Suburbanizacijo Kranja sem predstavila s štirimi kazalci (gibanje števila prebivalcev,
dnevne migracije, priselitve in kmečko prebivalstvo), na podlagi katerega sem območje
suburbanizacije razdelila na posamezna območja, obmestja. Zatem sem s pomočjo
razpoložljivih podatkov opredelila obremenitev okolja obmestnih naseljih. Nato sem na
podlagi petih izbranih družbenogeografskih kazalcev (gostota poselitve, gostota delovnih
mest, prometna obremenjenost, priključenost prebivalcev na kanalizacijsko omrežje,
mesečna količina porabljene vode na prebivalca) ocenila stopnjo obremenjenosti okolja
na posameznih območjih suburbanizacije. V nadaljevanju sem podala ukrepe za
zmanjšanje obremenitev okolja.
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1.3. TERMINOLOGIJA
1.3.1. SUBURBANIZACIJA
Izraz »suburbanizacija« smo prevzeli po angleškem terminu »suburbanization«. V
diplomski nalogi navajam Ravbarjevo opredelitev tega pojma, ki je najbolj dodelana in
izpopolnjena.
Ravbar označuje suburbanizacijo kot sklop procesov, ki se na zunaj kažejo v širitvi
mestnega življenja, v posebnih oblikah poselitve in v spreminjanju nekdanjih prostorskih
vzorcev pokrajine (Ravbar, 1992). Zanjo je značilen preobrat v urbanizacijskih procesih,
bega prebivalstva iz mest v mestno obrobje. Nekdanje prednosti mestnih središč so
nadomestile ugodnosti suburbaniziranih območij, ki se kažejo v udobnejšem in
prijaznejšem bivalnem okolju, a hkrati blizu mesta (Ravbar, 1995).
Suburbanizacija je torej kompleksen proces, ki ne vključuje le socialne, temveč tudi
gospodarske in fiziognomske spremembe, skupaj s spremembami življenjskih vrednot in
stila. Proces suburbanizacije se tako odraža v:
- preseljevanju prebivalcev iz mest na mestno obrobje,
- socialnoekonomskih spremembah prebivalstva (nizek delež kmečkega
prebivalstva, višja izobrazbena raven, visok delež priseljenega prebivalstva),
- spremembah v strukturi gospodinjstev (nizek delež kmečkih gospodarstev, boljša
opremljenost stanovanj),
- intenzivnih dnevnih migracijah,
- intenzivnem razvoju individualne stanovanjske gradnje,
- prostorski preobrazbi obmestnih območij,
- fiziognomskih spremembah (Germ, 1998, str. 20).
Poglavitni značilnosti suburbanizacije v Sloveniji sta:
- razprostiranje na nekdaj ruralnih območjih,
- pospeševanje s strani dejavnikov kot so prometna dostopnost, konfiguracija terena,
mikroklimatske razmere (Ravbar, 1995, str. 45).

1.3.1. OBMESTJE – SUBURBANIZIRANO OBMOČJE
S procesom suburbanizacije, ko se je prebivalstvo iz mesta izseljevalo na mestno
obrobje, so rast prebivalstva doživela naselja v ožjem suburbanem pasu okoli mesta
Kranja, kjer se je oblikovalo suburbanizirano območje. V najožjem gravitacijskem
območju mesta ležijo obmestna naselja, ki jih sestavlja venec naselij v najožji
suburbanizirani okolici in nato še močno urbaniziranih obmestnih naselij (Ravbar, 2001).
Značilnost suburbaniziranih območij je v izjemno intenzivni dnevni migraciji, ki obsega
okvirno polovico zaposlenih in v načinu življenja, ki je podoben mestnemu.
Suburbanizirana obmestja postajajo prehodna območje med mestom in podeželjem.
Zanje je značilna pretežna bivalna funkcija, saj zaposlitev ostaja skoncentrirana v mestih.
Intenzivne dnevne migracije posledično vplivajo na povečane prometne tokove in porast
deleža osebnega avtomobilskega prometa (Ravbar, 1997; Rebernik, 2004).
Za območja suburbanizacije je prav tako značilna razpršena individualna stanovanjska
gradnja, ki jo omogoča liberalen in ugoden nakup zemljišč in nizki stroški komunalne
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opremljenosti (Rebernik, 2004, str. 93). Pojav gradnje zasebnih hiš se je od konca
sedemdesetih izredno razširil, saj so bila po letu 1980 skoraj vsa stanovanja izven mest
zgrajena v zasebni lasti (Ravbar, 1992, str. 351). Z vidika varstva okolja predstavlja
razpršena individualna gradnja večji okoljski pritisk, saj so za individualne hiše potrebne
večje površine kot pri zidavi večstanovanjskih hiš, zemljišča pa so tudi slabše komunalno
opremljena.
Obmestna naselja imajo več urbanih kot agrarnih značilnosti, v njih prevladuje nekmečko
prebivalstvo (Ravbar, 2001). Posledica intenzivnega priseljevanja je velik delež
priseljencev od skupnega števila prebivalcev.
S preobrazbo obmestij kot posledica intenzivnega priseljevanja, dnevne migracije, se
povečujejo prostorske obremenitve v nekdaj podeželskem prostoru. Obremenitve se
izražajo s pritiskom na spreminjanje avtentične rabe podeželja in z vsakodnevnim
potovanjem delovne sile, ki je zaradi osebnega avtomobilskega prometa velik porabnik
časa in energije. Negativni vplivi dnevnih migraciji se kažejo v natlačenosti parkirnih
prostorov v središču mesta, povečanju uporabe cestne infrastrukture in onesnaženosti
zraka (Ravbar, 1992; Ravbar, 1997).

1.3.2. ZASNOVA TRAJNOSTNO SONARAVNEGA RAZVOJA
V diplomskem delu je večkrat omenjen trajnostni oz. sonaravni razvoj, zato je treba
pojasniti pomen tega pojma.
Izraz izhaja iz prevoda angleških pojmov »sustainable« in »sustainable development«.
Oba pojma v paradigmo razvoja vnašata ekološko in okoljsko razsežnost in težnjo
ohranjati naravne vire za dolgoročen obstoj človeštva (Plut, 2002a).
Izraz »sustainable« se v stroki različno prevaja, zlasti kot sonaravni, vzdržen,
uravnoteženi, usklajen, trajnosten, trajen, trajnostno sonaravni (Plut, 2002a, str. 15). Prav
tako prihaja do različnih prevodov pojma »sustainable development«. Po mnenju Pluta
(2002b) je najprimernejši izraz trajnostno sonaravni razvoj oz. v skrajšani obliki
sonaravni razvoj. S tem izrazom se upošteva izboljšanje materialne, socialne in okoljske
kakovosti življenja vseh prebivalcev v okviru nosilnosti okolja (Plut, 2002b, str. 80).
Plut (2004) poudarja, da udejanjanje načela trajnostnosti omogoča trajnostni sonaravni
razvoj. Z uporabo besede trajnostnost želimo podčrtati cilj, težnjo trajnega ohranjanja
naravnega kapitala in dolgoročno zasnovanega delovanja gospodarstva in celotne družbe.
Z besedo sonaravnost pa podčrtujemo način za ohranjanje naravnega kapitala, torej
okolju dolgoročno prilagojeno delovanje družbe. Trajnostnost je širši in večpomenski
pojem od pojma sonaravnost, saj zajema ekonomski, družbeni in okoljski pomen. Pojem
sonaravnost pa se veže na udejanjanje načel varstva okolja in narave, torej le na okoljsko
trajnostnost (Plut, 2004, str. 22).
Da bi ohranili naravne vire in omogočili prihodnjim generacijam enake ali celo boljše
pogoje in kakovost življenja, je potrebno občinske razvojne načrte MO Kranj zasnovati
na konceptu trajnostno sonaravnega razvoj in vanje vključiti vodilna ekološka načela
sonaravnega urbanega razvoja (Plut, 2006, str. 77):
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1. Zaščita, preprečevanje je boljša od zdravljenja – poudarja se pomen
preventivnega pristopa k urbanem razvoju: presoje vplivov na okolje morajo biti
vodilne pri vseh pomembnih razvojnih projektih;
2. Nič ne ostane izolirano – posledice urbanih dejavnosti je potrebno ocenjevati
lokalno, regionalno in globalno;
3. Minimizacija odpadkov – potrebno je maksimalno ponovno uporabljati in
reciklirati materiale; minimizirati je treba neobhodne odpadke;
4. Maksimalna uporaba obnovljivih in reciklažnih materialov – spodbuditi je
potrebno uporabo nizko odpadnih in neodpadnih tehnologij, pospešiti rabo
obnovljivih virov znotraj sonaravnih omejitev donosov;
5. Odkritje in spoštovanje lokalne, regionalne in globalne okoljske strpnosti –
zagotoviti, da je mestno območje sposobno spremeniti lastno delovanje glede na
lokalne, regionalne ali globalne okoljske motnje.
V zaključku našega diplomskega dela so predlagani ukrepi v skladu z načeli trajnostno
sonaravnega razvoja, ki prinašajo koristi okolju, gospodarski in ugodni socialni sferi.
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS OBČINE KRANJ

2.1. LEGA IN MEJA OBČINE
Mestna občina Kranj1 leži v osrednjem delu Slovenije, na prehodu Ljubljanske kotline v
hribovit svet. V osrednjem delu je ravninska Ljubljanska kotlina, ki jo presekata reki
Sava in Kokra. Na obeh straneh Save se razprostirata Kranjsko in Sorško polje. Občina
se na jugozahodu dvigne v hribovit predalpski svet (Škofjeloško hribovje), za njim
prehaja v alpsko kraško planoto Jelovico. Na severu se Kranjsko polje stika s Dobravami
(Udin Boršt, Golniške Dobrave) in nadaljuje v Kamniško-Savinjske Alpe s Storžiškim
pogorjem.
Slika 3: Lega MO Kranj v Sloveniji

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Mestna_ob%C4%8Dina_Kranj
Z nastankom novih občin kot posledico spremenjene lokalne samouprave se je njena
površina zelo zmanjšala. Nekdanja občina Kranj se je razdelila na šest novih občin: MO
1

Dalje v okrajšani obliki MO Kranj.
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Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur in Cerklje. Površina sedanje MO Kranj meri
150,9 km2 (kar predstavlja 0,74 % površine Slovenije), pred letom 1995 pa je njena
površina znašala 452,8 km2 (Enciklopedija Slovenije, 1991).
MO Kranj na severu meji na občino Tržič, na severovzhodu na občini Jezersko in
Preddvor, na severozahodu na občino Naklo, na vzhodu na občino Šenčur, na zahodu na
občino Železniki in Bohinj, na jugu pa na občini Škofja Loka in Medvode.
V 49 naseljih živi 52.938 prebivalcev oz. 350,8 prebivalcev na km2. Njena povprečna
gostota je nad slovenskih povprečjem, ki znaša 98,8 prebivalcev na km2. Poselitev je
zgoščena na osrednjem ravninskem delu občine, kjer je gostota poselitve dokaj velika
(Statistični letopis RS 2006, 2006).
MO Kranj ima v 49 naseljih 9882 hišnih številk. V naselju je tako povprečno 201,7
hišnih številk (povprečje Slovenije je 84,8). Glede na ta podatek občina spada med
občine z manjšo razpršenostjo poselitve, kar je z vidika okoljevarstva ugodno (Statistični
letopis RS 2006, 2006).
Karta 1: Prikaz območja MO Kranj

Vir. MO Kranj, Oddelek za okolje in prostor, 2007
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2.2. GEOLOŠKA ZGRADBA IN RELIEF
Geološka sestava MO Kranj je zelo pestra. Najdemo karbonatne in nekarbonatne
kamnine, kar ustvarja veliko pokrajinsko in ekotopsko pestrost. Kranjsko – Sorško polje
je osrednji in največji del Ljubljanske kotline, velike udorine, v katero so reke v
pleistocenu čez terciarne usedline nanesle ogromno gradiva (Slovenija - pokrajine in
ljudje, 1998). Tla na produ in pesku predstavljajo veliko nosilnost oz. stabilnost tal, zato
je območje na Kranjsko – Sorškem polju primerno za poselitev.
Terciarne kamnine, ki so sestavljene iz oligocenskih morskih usedlin, se pojavljajo na
obrobju (širše območje Gorič, Trstenika, ob robu Sorškega polja, okoli Besnice), kjer se
tektonski robovi ravnine dvignejo v hribovje, vendar niso sklenjene, temveč se pojavljajo
v presledkih in pasovih. Tla na glini, laporju in peščenjakih imajo manjšo nosilnost oz.
stabilnost in so pri večjih naklonih bolj občutljiva in podvržena večji eroziji. Ob izdatnih
kratkotrajnih padavinah predstavljajo nevarnost za plazove, usade. Zato je nujna ocena
vsakršnih posegov v območja z višjim naklonom. Pomembno je, da se ohrani gozd v
takih območjih.
Oligocenske plasti (peščenjaki, konglomerat, laporji in gline), ki sestavljajo vzhodni rob,
se spustijo globoko pod kvartarno nasipino in se pokažejo v ozkem pasu šele na
zahodnem robu ravnine (Melik, 1959; Osnovna geološka karta Kranj).
Na ravninskem delu so terciarne kamnine prekrite s kvartarnimi sedimenti, skozi katere
odteka padavinska voda, ki napaja podtalnico (Slovenija - pokrajine in ljudje, 1998).
Zaradi vodoprepustnosti kamnin je pri procesih prostorske urbane zgostitve treba
upoštevati občutljivost okolja. Neurejeno odvajanje odpadnih voda, odlaganje nevarnih
snovi, promet ter kmetijstvo predstavljajo nevarnost za onesnaženje podtalnice.
Kvartarni sedimenti so na Gorenjskem najbolj debeli na Kranjsko - Sorškem polju. V
osrednjem delu kotanje njihova debelina presega 100 m, najmanjša pa je na robu polja.
Pri Drulovki so izmerili 116 m debel kvartarni nanos (Tolmač lista Kranj, 1976). Ker so
okoljski prostorski pritiski največji na Kranjskem in Sorškem polju, debelina prepustnih
prodnih nanosov znižuje pokrajinsko občutljivost območja podtalnice.
S svojim skrajnim severovzhodnim delom območje MO Kranj sega tudi do gorskih delov
Storžiške skupine, ki jih pretežno sestavljajo karbonatne kamnine (apnenec in dolomit)
mezozojske starosti (Tolmač lista Celovec, 1980)). Gorsko območje zaradi velike
reliefne energije, prevlade karbonatnih kamnin, erozije prsti označuje posebna
pokrajinska občutljivost. Zato je zelo občutljivo na spremembe ravnovesja zaradi
naravnih procesov in pod vplivom človeka.
Na zahodnem obrobju kotline se površje dvigne v hribovit svet in predstavlja robni del
Škofjeloškega hribovja (Melik, 1959). Območje Škofjeloškega hribovja ima pestro
kamninsko zgradbo. Menjavanje karbonatnih in nekarbonatnih kamnin ustvarja
pokrajinsko in ekotopsko pestrost. Prevladujejo strma pobočja, položnejši svet je omejen
na dno doline Besnice. Permski skladi (peščenjak, alevrolit s prehodi v skrilavec in
konglomerat) se v manjšem obsegu pojavljajo v pasu od Lavtarskega vrha, Čepulj in
Pševa. Dolomit in apnenec sta razkrita v pasu od Kranja do Škofje Loke. Oligocenski
sedimenti, predvsem lapor in peščenjak, pa tudi gline, se pojavljajo ob reki Savi, na
območju Zg. in Sp. Besnice. Oligocenski konglomerat in peščenjak se pojavlja na
območju med Križno goro in Žabnico. Že od oligocena dalje je Sava zasipavala kotanjo,
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ki je nastala na območju sedanjega Sorškega polja in odrivala Soro ob južni rob kotanje,
vode s Križnogorskih hribov pa so zaostajale in odlagale glinene sedimente v vznožju od
Crngroba do Stražišča (URL: http://mesto.skofjaloka.si ).
Šmohorsko hribovje, ki obsega severovzhodni del Škofjeloškega hribovja med dolinama
Selške Sore in Besnice, prekrivajo vulkanske kamnine, in sicer predornine. To so
keratofir, porfir, v manjšem obsegu diabaz in njihovi piroklastiti (Slovenija – pokrajine in
ljudje, 1998, str. 76). Zaradi neprepustnih kamnin je rečna mreža z manjšimi potoki bolj
razvejana.
Zaradi nestabilne geološke podlage in reliefne razčlenjenosti je na zahodnem obrobju
kotline povečana možnost erozije. Zato večji človekovi posegi na strmih pobočjih niso
priporočljivi.
Majhen del MO sega tudi na območje Jelovice, ki jo v geološkem pogledu prištevamo k
Julijskim Alpam. Gre za zakraselo planoto, ki v spodnjem delu sestoji ponekod iz
masivnega dolomita, ki preide navzgor v debeloskladovit dachsteinski apnenec
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998; Tolmač lista Kranj, 1976, str. 16). Na karbonatni
podlagi je razvito kraško površje, ki je občutljivo na vodno onesnaženje.
Glede na relief občino lahko razdelimo na tri dele. Severni del občine je gorski in se
začne na vrhu Storžiča (2132 m n.v.) in poteka do Tolstega vrha (1715 m n.v.). Storžiško
pogorje zaradi visokih naklonov, ostrih klimatskih razmer ni primeren za naselja in drugo
rabo tal, zato je do gozdne meje poraščen z gozdom. Njuna južna pobočja se strmo
spuščajo do naselij, ki se nahajajo na nadmorski višini 450 – 540 m n.v. Vzhodni in južni
del občine obsega ravninski del, kjer najdemo nižinske gozdove, kmetijske površine in
urbanizirano območje Kranja. Ti predeli zavzemajo nadmorske višine med 350 in 400 m.
Prebivalstvo občine se koncentrira na Kranjskem in Sorškem polju, ki ima omejene
samočistilne sposobnosti, zmanjšane v zimski polovici leta, zato je onesnaženju
izpostavljen velik del prebivalstva. Koncentracija naselij, kmetijstvo in promet ogrožajo
pomembno območje talne vode. Na tem uravnanem reliefu nekaj razgibanosti prinašajo
rečne terase, ki so posledica izmeničnega zasipavanja in vrezovanja Save in Kokre. Na
obrobju, kjer prevladujejo starejši pleistocenski zasipi, je površje močno valovito in
zakraselo ter neprimerno za kmetijske površine, v osrednjem delu pa je ravno do rahlo
valovito (Slavec, 1997, str. 24).
Severozahodni in zahodni del MO Kranj v veliki meri predstavlja Škofjeloško hribovje,
kjer se nahajajo manjša naselja Spodnja in Zgornja Besnica, Podblica, Pševo ter še
nekateri manjši zaselki, kar pomeni manjše obremenitve okolja. Nadmorska višina
območja se giblje med 490 in 830 m. V hribovitem območju se stopnja ranljivosti veča z
večanjem naklona. Na skrajnem severozahodnem delu v MO Kranj sega planota Jelovica
z nadmorsko višino 1200 m.
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2. 3. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Večji del MO Kranj ima zmerno celinsko podnebje, ki se na severnem delu že prepleta z
gorskim podnebjem. (Geografski atlas Slovenije, 1998). Na podnebje pomembno
vplivajo bližnje gore in kotlinasta oblika reliefa, saj visokogorsko in hribovito obrobje
zmanjšuje vetrovnost in pospešuje temperaturni obrat. Kotlinska lega je z vidika
kakovosti zraka izredno neugodna. Šibka prevetrenost, večja pogostost megle in
temperaturne inverzije povečujejo zračno občutljivost. V kotlini se zaradi majhne
prostornine povečuje koncentracija polutantov v zraku (Slavec, 1997; Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998; Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 110).
Na območju MO Kranj ni nobene meteorološke postaje z opazovanji. Najbližja
meteorološka postaja se nahaja na letališču Brnik v občini Cerklje na Gorenjskem.
Merilna postaja na letališču Brnik (362 m n.v.) je od občine Kranj oddaljena slabih 5 km.
Do leta 1975 je delovala meteorološka postaja na Golniku, na nadmorski višini 500 m
(Mezeg, 1996).
Značilnosti zmerno celinskega podnebja se kažejo v toplih poletjih in hladnih zimah.
Povprečna letna temperatura zraka znaša na Brniku 8,6° C in na Golniku 9,1° C. Ob robu
Ljubljanske kotline poteka izoterma srednje letne temperature 8,0° C (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998, str. 88). Najvišje povprečne temperature so julija in se gibljejo
med 19,3° C na Brniku in 19° C na Golniku. Tu je treba poudariti, da so podatki za
Golnik samo za obdobje 1961-1990 in vključujejo tudi interpolirane vrednosti.
Povprečne vrednosti za postajo Brnik pa so bile izračunane za obdobje 1961-2005.
Najnižje temperature so januarja, ko dosežejo na Brniku -1,2° C, na Golniku pa -0,9° C
(Slavec, 1997).Zaradi nizkih temperatur je potrebno ogrevanje naselij, zato se v času
kurilne sezone povečuje onesnaženost ozračja.
Zaradi pogostih temperaturnih inverzij, ki so izrazite v hladni polovici leta in jih spremlja
pojav megle, so na Brniku nižje temperature v primerjavi z dvignjenim obrobjem. Golnik
leži v termalnem pasu, ki se začenja od 15 do 40 m nad dnom kotlin ter sega od 200 do
300 m višje (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 110). Naselja v občini, ki ležijo nad
400 oz. 500 m n.m.v., to je nad inverzno plastjo, imajo manj meglenih dni. Zato imajo
območja Dobrav in Z obmestja nekoliko večje regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti okolja za zrak, kot osrednji ravninski del občine, kjer so te sposobnosti
razmeroma nizke.
Pozimi se na dnu Ljubljanske kotline nabere in zadržuje hladen zrak. Zato je tu bolj
hladno in tudi bolj megleno kot v termalnem pasu. Zaradi reliefne zaprtosti, pogostega
pojava megle in temperaturne inverzije in zmanjšane vetrovnosti ima osrednji del občine,
ki je tudi gosto naseljen, manjše samočistilne sposobnosti ozračja (Plut, 1998).
Podnebje kot naravni vir z sončno energijo predstavlja v občini neizkoriščen potencial, ki
bi ga morali bolj izkoristiti.
Ljubljanska kotlina spada med dele Slovenije z največ meglenimi dni v letu. Megla sega
v višino med 400 in 500 m. V zadnjem času se zmanjšuje povprečno letno število dni z
meglo. Na meteorološki postaji Brnik v obdobju med leti 1961-1990 v povprečju našteli
113,7 dni z meglo, v obdobju med leti 1991 in 2005 pa »le« 88,4 dni z meglo
(Klimatografija Slovenije 1961-1990, 1995; ARSO, 2007). Vzrok za upad števila
meglenih dni naj bi bila posledica izboljšanja onesnaženosti zraka.
Na samočistilne sposobnosti ozračja pomembno vpliva tudi razporeditev vetrov preko
leta, zlasti njihove značilnosti v hladni polovici leta. Na letališču Brnik je povprečna
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hitrost vetra 1,3 m/s (Klimatografija Slovenije; ARSO, 2007). Največji delež brezvetrja
je pozimi, decembra in januarja (nad 30 %), in najmanjši v pomladnih mesecih, ko pade
pod 15 %. Prevladujejo vetrovi vzhodnih in zahodnih smeri (SZ, JV, Z in V) (Mezeg,
1996).
Zahodni in jugozahodni vetrovi prinašajo precej padavin, ki so razporejene čez vse leto
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998). V obdobju od leta 1961-2005 je padlo na Brniku
v povprečju 1352 mm padavin (Klimatografija Slovenije 1961-1990, 1995; ARSO,
2007). Razporejenost padavin čez celo leto ugodno vpliva na vodni primanjkljaj in
zmanjšuje občutljivost za onesnaženje. Z sorazmerno veliko količino padavin se lahko
podtalnica hitreje obnavlja. Količina padavin narašča z nadmorsko višino ter na
območjih, ki so izpostavljena vlažnim vetrovom. Višjo količino padavin beleži zgornji
del kotline, saj na Golniku povprečno pade 1554 mm padavin na leto (Slavec, 1997).
Večja količina padavin, zlasti v obliki nalivov na območju, kjer je naklon terena večji in
matična kamnina manj stabilna, povečuje nevarnost erozije. Občutljivost z vidika
geosfere je zato velika, ker lahko ob posegih pride do plazov, usadov ali podorov. Tako
območje je severno od Golnika, Trstenika na severu občine ter na zahodu občine okoli
Podblice, Zg. Besnice.

Graf 1: Klimogram za merilno postajo Brnik za obdobje 1961-2005
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2. 4. VODE
Hidrografsko mrežo MO Kranj sestavljajo številni površinski vodotoki ter podtalnica.
Površinska rečna mreža najbolj razvita na slabo prepustnih terciarnih kamninah, kjer pa
je dno na debelo nasuto s prodom in peskom, je površinskih tokov malo, saj deževnica
hitro ponikne skozi prepustne nanose, zato se vodonosniki z zelo dobro prepustnostjo
uvrščajo med občutljive pokrajinske tipe. V debelih prodnih plasteh Kranjsko-Sorškega
polja se zbirajo velike količine podtalne vode, ki predstavlja pomemben vir pitne vode,
ki ga ogrožajo naselja z neurejenim odvajanjem odpadne vode (Slovenija – pokrajine in
ljudje, 1998). Glavna vodotoka sta reki Sava in Kokra. Sava je recipient neprečiščenih in
prečiščenih vod, ker je ob njej locirana Centralna čistilna naprava Kranj, medtem ko
Kokra prenaša samo neprečiščene odpadne vode. Vodozbirno območje Save na
obravnavanem območju zajema vodotoke, ki izvirajo pod Kamniško-Savinjskimi Alpami
in v Šmohorskem hribovju. Vodotoki, ki izvirajo v Šmohorskem hribovju se izlivajo
delno neposredno v Savo (Nemiljščica, Besnica), delno pa v Soro (Žabnica, Suha), ki se
v Savo izlije v Medvodah. V pogorju Storžiča izvirajo gorski vodotoki: Sevnik, Milka,
Stražnica, Parovnica, ki se preko vodotoka Kokrice izlivajo v reko Kokro. Reka Kokra,
ki izvira na Jezerskem, je levi pritok Save ter se v Kranju izliva v Savo (Okoljsko
poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Mestne občine Kranj, 2006; Geografija
Slovenije, 1998). Manjši vodotoki, ki izvirajo v Šmohorskem hribovju in Storžiškem
pogorju, in tečejo skozi obmestna naselja, so zaradi majhnih pretokov in majhnega
strmca pokrajinsko zelo občutljivi na odpadne vode. V nekaterih primerih (potok
Žabnica) je ob poletnih nižkih lahko količina odpadne vode večja od naravnega pretoka.
SAVA
Reka Sava predstavlja glavni vodotok na obravnavanem območju. V MO Kranj teče po
občinski meji mimo naselja Zgornja in Spodnja Besnica, ob vznožju Šmarjetne gore
skozi Kranj, mimo naselij Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče in Podreča, kjer
zapusti območje občine (Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Mestne
občine Kranj, 2006). Na območju MO Kranj ima Sava snežno-dežni rečni režim, za
katerega je značilen izrazitejši pomladni višek (april, maj) in znatno nižji drugi, jesenski
višek (november), zimski nižek je manj izrazit kot poletni (Plut, 2000). Razmerje med
minimalnim in maksimalnim pretokom znaša 1:100, kar negativno vpliva na samočistilne
sposobnosti, saj je ob nižjih pretokih poleti in pozimi reka najbolj občutljiva. Srednji
pretok Save pri Radovljici je 50 m3/s, pri Prebačevem (merilna postaja je 3 km JV od
območja Kranj-Planina) pa 70 m3/s, kar pomeni, da ima Sava večjo samočistilno
sposobnost (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998, str. 87). Sava na območju MO Kranj
dobi malo pritokov, zato je manjša možnost, da Sava deluje kot recipient. Poleg Kokre,
ki je njen največji pritok, se vanjo pred Kranjem izlivata Besnica in Nemiljščica. Za
razliko od širokih teras je njena holocenska ravnica večinoma tako ozka, da visoke vode
razmeroma malo poplavljajo (Stanje okolja, 2007).
KOKRA
Reka Kokra, ki izvira v Karavankah, je največji pritok Save na obravnavanem območju.
V MO Kranj vstopi v naselju Predoslje in teče skozi Britof, mesto Kranj, v katerem se
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izlije v reko Savo. Od Preddvora naprej ima Kokra značaj nižinske reke ter izrazito
asimetrično porečje, saj dobiva pritoke le z desne strani. Pritoki izvirajo v pogorju
Storžiča, med njimi so najpomembnejši Bela, ki se v Kokro izliva v Predosljah,
Rupovščica s pritokoma Kokrica in Milka pa pri Primskovem (Perko, 1992; Okoljsko
poročilo …, 2006; Slavec, 1997).
Rečni režim Kokre je neuravnovešen, snežno-dežni, ki kaže odvisnost od količine
padavin in evapotranspiracije. Prvi višek je novembra, drugi pa maja. Prvi nižek je
februarja ter drugi avgusta, kar negativno vpliva na samočistilne sposobnosti. Majhna
količina vode poveča vodnoekološko občutljivost. Povprečni pretok Kokre ob izlivu v
Savo je v obdobju 1961-1990 znašal 6,4 m3/s ali 29 l/s/km2 (Perko, 1992; Stanje okolja
…, 2007).
PODTALNICA
V MO Kranj se nahaja območje podtalnice na Kranjskem in Sorškem polju, ki sta zasuta
s kvartarnimi prodnimi in peščenimi nanosi (Plut, 2000). Podtalnico Kranjskega in
Sorškega polja je Brečkova (1998) na podlagi izbranih hidrogeografskih lastnosti
podzemnih voda glede oskrbe s pitno vodo uvrstila v skupino podtalnic v dobro
prepustnih sedimentih pod prepustno vrhnjo plastjo. Zaradi dobre prepustnosti je
povečana vodnoekološka občutljivost, ki jo ogrožajo naselja z neurejenim odvajanjem
odpadnih vod, intenzivno kmetijstvo in promet.

Podtalnica Kranjskega polja
Kranjsko polje je globlji vodonosnik visoke splošne ranljivosti (Poročilo o kakovosti
podzemne vode aluvijalnih vodonosnikov v letu 2003, 2004). V osrednjem delu polja je
gladina podtalnice v globini 25 do 45 m (Hrastje 279 m), na obrobju pa okrog 10 m
(Geografija Slovenije, 1998, str. 160; Brnot, 1998; Slavec, 1997).
Zaloga podtalnice se obnavlja v pretežni meri iz padavin, v manjši meri pa tudi z
infiltracijo Kokre ter prenikanjem iz obrobja vodonosnikov. Tok podtalnice skozi
prepustne sedimente je hiter (Monitoring kakovosti podzemne vode v letih 2004 in 2005,
2006; Brečko, 1998) in pomeni nevarnost onesnaženja podtalnice.

Podtalnica Sorškega polja
Sorško polje je globlji vodonosnik z debelejšo krovno plastjo visoke stopnje ranljivosti
(Poročilo o kakovosti podzemne vode aluvijalnih vodonosnikov v letu 2003, 2004).
Podzemna vodna Sorškega polja se napaja iz padavin, ki padejo na polje, z prenikanjem
vode iz Save ter delno iz dotoka s Kranjskega polja pod strugo reke Save. Ker podtalnica
infiltrira vodo iz Save, lahko onesnaženost Save zmanjša kakovost podtalnice. Vendar pa
onesnaženost Save ni edina nevarnost onesnaženja podtalnice. Tudi kmetijstvo z
umetnimi gnojili negativno vpliva na kakovost podtalnice. Vpliv kmetijstva, ki se kaže v
vsebnosti nitratov in pesticidov, je zaradi debele krovne plasti manjši (Monitoring
kakovosti podzemne vode v letih 2004 in 2005, 2006, Brečko, 1998, Brnot, 1998).
Gladina podtalne vode se nahaja v globini med 20 in 36 m (Monitoring kakovosti
podzemne vode v letih 2004 in 2005, 2006).
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Po Brečkovi (1998) je Sorško polje zmerno pokrajinsko občutljivo, saj velika dinamična
zaloga vodonosnika, hitro obnavljanje in hiter tok podtalnic zmanjšujejo »negativni«
vpliv prepustnosti krovne plasti in prsti. Velika debelina krovne plasti tudi zmanjšuje
vpliv onesnaženja okolja.
JEZERA
Na območju MO Kranj je nekaj manjših jezer, ki so nastala zaradi različnih posegov
človeka v naravo. Jezera imajo za prebivalce predvsem rekreacijsko funkcijo (sprehajanje
v naravi, ribolov), imajo pa tudi ekološko funkcijo.
Akumulacijsko jezero HE Mavčiče2, ki je nastalo zaradi izgradnje HE Mavčiče leta 1986.
Jezero je dolgo 2,5 km, široko do 500 m in pokriva površino 100 ha (Firbas, 2001, str.
300).
V nekdanjih opuščenih glinokopih pri Bobovku so nastala Bobovška jezerca. Okrog leta
1916 je začela delovati opekarna v Bobovku in je delovala vse do leta 1971. Z izkopom
gline so nastala tri jezera: Krokodilnica, Čukova jama, Ledvička, ki imajo površino okoli
4 ha. Jezerca z okolico so bila leta 1981 razglašena za naravno znamenitost. V
močvirskem kompleksu okoli jezerc v Bobovku raste 236 različnih vrst rastlin in daje
dom številnim živalskim vrstam. Ob kopanju gline so našli okostje mamuta in fosilnih
skeletov jat rib vrste klenič, ki datirajo iz obdobja riške poledenitve, približno pred 180
000 leti (Firbas, 2001; http://www.tourism-kranj.si/povezava.aspx?pid=157).
Slika 4: Krokodilnica, eno izmed treh Bobovških jezerc

Avtor: Petra Špiček, 2007
2

Za to jezero se uporabljajo različna poimenovanja: akumulacijsko jezero HE Mavčiče, Mavško ali
Mavčiško jezero, Trbojsko jezero. Uporabila sem uradno poimenovanje akumulacijsko jezero HE Mavčiče,
v strokovni literaturi se uveljavilo tudi ime Trbojsko jezero (Stenovec, 2006).
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2. 5. PRSTI IN RASTJE
Na lastnosti prsti in posredno na rastje poleg reliefa vplivajo tudi kamnine. Med
pomembne pedogenetske dejavnike štejemo tudi klimo in čas. Prav čas oz. dolžina
obdobje nastajanja in razvoja tal, je odločujoči faktor, ki je povzročil diferenciacijo talne
odeje na prodnih zasipih (Stritar, 1971). Človek z različnimi posegi povzroča degradacijo
prsti, različne oblike osiromašenja oz. zmanjševanja njene rodovitnosti (Plut, 1998, str.
149). Tudi suburbanizacija je vir degradacije prsti, saj se v suburbanih območjih zaradi
pozidave zemljišč izgublja kmetijska zemlja (zlasti na evtrični rjavi prsti) in krčijo
gozdne površine. Razpršeno onesnaženje je lahko posledica emisij dimnih plinov iz
malih kurišč ter izpušnih plinov prometa. V bližini prometno močno obremenjenih cest
so prsti prekomerno obremenjene z težkimi kovinami. Nevarnost onesnaženja prsti
predstavlja tudi odpadna voda in onesnaženi vodotoki. Iz onesnažene prsti se škodljive
snovi izpirajo v podtalnico, sprejemajo jih tudi rastline.
Območju MO Kranj ima pestro pedološko sestavo, saj se na njenem območju nahaja več
različnih tipov prsti.
Na območju Storžiškega pogorja obstajajo trije tipi prsti. Na nagnjenih pobočjih se
prepletajo rjave pokarbonatne prsti in rendzine. Zaradi razgibanega površja,
neenakomerne globine in površinske skalovitosti večinoma poraščajo bukovi in smrekovi
gozdovi (Stanje okolja v MO Kranj, 2007). Litosoli se nahajajo na najvišjih delih
Storžiškega pogorja (Perko, 1992) .
Na območju Škofjeloškega hribovja glede na geološko podlago prevladujejo trije tipi
prsti. Distrične rjave prsti, na silikatni kamninski podlagi, poraščajo bukovi in smrekovi
gozdovi. Na tem tipu tal je razmeroma malo kmetijskih površin, zato na položnejšem
površju prevladujejo travniki in pašniki (Lovrenčak, 1981; Geografski atlas Slovenije,
1998). Na apnencih in dolomitih se pojavljajo rjave pokarbonatne prsti, ki jih zaradi
razgibanega reliefa, neenakomerne globine, ki se menja že na kratkih razdaljah in
površinske skalovitosti takšne prsti večinoma poraščajo gozdovi (Okoljsko poročilo …,
2006). Ob manjših potokih, v konkavnih reliefnih oblikah so nastali hipogleji
(Lovrenčak, 1981) .
Na območju Jelovice prevladujejo rendzine, na katerih prevladujejo pretežno iglasti
gozdovi (Geografski atlas Slovenije, 1998; Okoljsko poročilo …, 2006).
V ravninskem delu MO Kranj prsti lahko razdelimo v več skupin:
- ob vodah na holocenskem površju (peščenih in prodnatih nanosih) se nahajajo obrečne
prsti. Poraščajo jih logi vrbovja (Lovrenčak, 1981).
- na mlajših pleistocenskih terasah so se razvile rendzine in evrične rjave prsti. Evtrična
rjava prst se je razvila iz rendzine, je bolj razvita in debelejša od nje. Te prsti prekrivajo
precejšnje dele Sorškega in Kranjskega polja. Ker so dokaj rodovitne, so to dobre
poljedelske prsti. Predalpski nižinski gozd gradna in belega gabra, ki se razrašča na teh
prsteh, je bil pod antropogenim vplivom spremenjen (dodani iglavci) in deloma izkrčen
(Geografija Slovenije, 1998; Lovrenčak, 1981; Stritar, 1971).
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- na starejših pleistocenskih terasah je nastala izprana prst. Poraščajo jo borovi gozdovi,
ki mu je ponekod primešan hrast dob (zahodno od Mlake proti Dupljam), vresje in
praprot (Geografija Slovenije, 1998; Perko, 1992; Stritar, 1971).
Na severnem robu ravnine na oligocenskih nanosih se je razvila evtrična rjava in sprana
prst. Zaradi slabih pogojev je večinoma porašča bukov gozd (Lovrenčak, 1981).

Delež gozda v MO Kranj znaša 54,5 % in se v zadnjem desetletju ni bistveno spremenil.
V kmetijski in primestni krajini so gozdovi le na 24 % njene površine, brez obrečnih
gozdov pa samo na 19,1 %, zato imajo ti gozdovi izjemno poudarjene ekološke in
socialne funkcije, od katerih izstopata rekreacijska in estetska funkcija (Okoljsko
poročilo …, 2006). V osrednjem delu občine okoli mesta Kranja so gozdovi, ki imajo
pomembno ekološko funkcijo. Gozdovi uravnavajo gibanje zraka in kroženje vode,
prispevajo tudi k ohranjanju kakovostnega zraka (Špes et. al., 2002). Zato je z okoljskega
vidika potrebno, da njihov delež ohrani. Na strmejših pobočjih opravlja gozd varovalno
funkcijo.
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3. PROSTORSKI RAZVOJ MESTA KRANJ
3. 1. LEGA KRANJA
Mesto Kranj leži na stičišču glavne prometne poti, ki povezuje Ljubljano z Jesenicami,
Avstrijo, Italijo ter prečne prometne poti, ki povezuje Škofje Loko z Jezerskim in
Avstrijo (Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Poleg ugodne prometne lege je na njegovo
namestitev vplival tudi strateški položaj. Staro mestno jedro leži na pomolu, ki sta ga v
konglomerat zarezali reki Sava in Kokra. Pod Kranjem se strugi Save in Kokre razširita
in omogočata lahek prehod preko reke (Avguštin, 1999).
Kljub obrobnem položaju na Kranjsko-Sorškem polju predstavlja Kranj, kot četrto
največje mesto v Sloveniji, regionalno središče Gorenjske.
Od leta 1957, ko so bila mestu priključena naselja Čirče, Drulovka, Orehek, Huje,
Klanec, Gorenje Sava, Primskovo, Rupa, Stražišče, Struževo, Zlato Polje, Kalvarija in
Labore, se uradna meja mesta ni spremenila. Na severu in severovzhodu meji na
avtocesto Ljubljana – Jesenice, na vzhodu sega do Planjave in Hrastovca, na jugu do
Novega Hrastja, Brega ob Savi, Zgornjih Bitenj in na zahodu do potoka Suha na
Brezgalici, Rakovice, Okroglega in Police. Mesto obsega 26,2 km2 površine (Slavec,
1997; GURS).
Karta 2: Kranj, širše območje kraja

Vir: Enciklopedija Slovenije, 1991, str. 383.
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3. 2. FAZE PROSTORSKEGA RAZVOJA
Na nastanek in razvoj mesta Kranj so v različnih obdobjih vplivali različni dejavniki. Do
srede 19. stoletja so na razvoj mesta vplivali strateški in prometni dejavniki. Takrat se
mesto s srednjeveškega mestnega jedra na skalnem pomolu razširilo na nekdanja
predmestna naselja. V 20. stoletju pa so izstopali naslednji razvojni dejavniki:
- naravnogeografski pogoji (obsežne in gradbeno stabilne površine Kranjskega in
Sorškega polja, aluvialna ravnica ob Savi, naravnogeografska ovira Šmarjetna
gora, ki je onemogočala širitev mesta na zahod),
- izgradnja železnice in železniške postaje na desnem bregu Save,
- industrializacija po 2. svetovni vojni, ki je mesto privabila veliko število
prebivalstva, pomembna je bila tudi odločitev, da se bo industrija v kranjski
občini oblikovala le v Kranju,
- zemljiška politika, ki je omogočala pozidavo najboljše kmetijske zemlje,
- reforma stanovanjske politike in ustanavljanje stanovanjskih skladov v 60. letih,
ki sta sprožili obsežno individualno in organizirano stanovanjsko gradnjo
individualno,
- urbanistični načrt, sprejet konec 60. let, ki je določil zunanjo mejo pozidave
(Slavec, 1999, str. 92).
Mesto Kranj je zaradi rek Save in Kokre razdeljeno na več povsem ločenih predelov oz.
stanovanjska območja, ki so nanizana okrog starega mestnega jedra in stare industrijske
cone na aluvialni ravnici reke Save. Ti mestni predeli so Zlato polje z okolico, Planina in
Primskovo ter Stražišče z okolico (Oblak, 1995, str. 310).
Prostorski razvoj iz srednjeveškega mesta na skalnem pomolu v regionalno središče
lahko razdelimo v več obdobij.
1. Obdobje do leta 1850
V tem obdobju je mesto obsegalo naselje na pomolu, saj obzidje, prilagojeno obsegu
obstoječega naselja, in varna lega na pomolu nista dovoljevala, da bi se mesto širilo
navzven (Avguštin, 1999a). V mestu, ki je obsegalo Glavni trg, Konjsko, Rožno,
Svinjsko in Farno cesto, Pungert ter Kokrsko in Savsko predmestje, je le počasi naraščalo
število prebivalcev: leta 1817 so našteli 1712 oseb, leta 1830 1943 oseb, leta 1850 pa
2019 prebivalcev (Žontar, 1970, str. 298).
2. Obdobje med letoma 1851 in 1920
Kranj se je že od druge polovice počasi širil iz srednjeveškega obsega. Ker je bilo konec
19. stoletja mestno jedro že skoraj v celoti pozidano, se je mesto širilo v smeri Kranjske
ravni proti severu in na jugozahodni rob mesta. Gradnja železnice leta 1870 je
pomembno vplivala na širjenje urbanizacije na desni breg Save. Intenzivna urbanizacija
je potekala tudi v Kokrškem predmestju severno od srednjeveškega jedra, kjer so zgradili
26 novih hiš. Razvoj Savskega predmestja na savskih terasah jugozahodno od mestnega
obzidja je zastal in število hiš se je celo zmanjšalo (Avguštin, 1999b). Ob Koroški cesti,
ki je iz srednjeveškega jedra vodila proti Zlatemu polju, je zraslo veliko stanovanjskih in
poslovnih stavb (Slavec, 1997).
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Ko so leta 1876 zgradili nov most čez reko Kokro, izpeljali dovozno cesto in leta 1911
napeljali vodovod, je postal urbanizaciji tudi širši predel Kranjskega polja (Avguštin,
1999b, str. 101). Vendar je bila gradbena dejavnost v okoliških vaseh še šibka. V
obdobju od 1890 do 1910 se je število hiš v ožjem mestnem središču povečalo za 15,6 %
(od 269 na 311), v predmestnih naseljih pa le za 1 %, najbolj na Primskovem, Klancu in
v Čirčah (Pak, 2005, str. 117).
Ob Cesti Staneta Žagarja pa je Kranj še pred prvo svetovno vojno začel dobivati vilsko
četrt oz. stanovanjske hiše sredi vrtov (Avguštin, 1999b).
Kranj je dokaj pozno zajel proces industrializacije. Pred prvo svetovno vojno so bili v
mestu le nekateri manjši obrati, ki so se razvili iz obrtnih delavnic in so se nahajali na
območju srednjeveškega jedra in savskega predmestja. Živahnejši industrijski razvoj
Kranja se je začel šele po letu 1920 (Žontar, 1939).
Prostorski razvoj Kranja je bil ves do leta 1920 usmerjen na zahodno obrobje starega
mestnega jedra, terasast svet pod Hujami in okolico železniške postaje na desnem bregu
Save (Slavec, 1999, str. 92).
3. Obdobje med obema vojnama (1920-1940)
Porast prebivalstva po prvi svetovni vojni in spreminjanje stanovanjskih prostorov v
starem mestnem jedru v poslovne je povzročil pospešeno rast predmestij in gradnjo
stanovanjskih hiš v vilski četrti (Avguštin, 1999a).
Na prostorski razvoj mesta je močno vplivala industrializacija, ki se je v Kranju začela
po prvi svetovni vojni. Prvo večjo tekstilno tovarno so začeli graditi leta 1923 Jugočeško
(današnja Iskra) na gaštejskem pašniku. To območje med Savo in železnico je bilo zaradi
bližine železniške postaje in ugodnih cestnih povezav idealno za gradnjo novih tovarn.
Območje gaštejskega pašnika, železniške postaje in Gorenje Sava je spadalo v stražiško
občino in je bilo leta 1921 priključeno mestni občini. Tako so bili postavljeni temelji
industrializacije savske doline. S to priključitvijo se je mestno zemljišče povečalo za
81,17 ha in je tako obsegalo 513,19 ha (Žontar, 1939). Industrijske obrate so gradili ob
železniški postaji, na Gorenji Savi, Primskovem, v Stražišču, od Savi pod Hujami ter na
savski terasi jugozahodno od konglomeratnega pomola (Slavec, 1997).
Industrializacijo je spremljala tudi deagrarizacija podeželja, ki je vplivala na velik porast
števila prebivalcev v Kranju in okoliških vaseh. Delavci so se sprva vsak dan vozili na
delo, tudi iz bolj oddaljenih krajev kot Medvode in Radovljica, nato pa so se začeli
preseljevati v bližino kraja zaposlitve. V predmestnih naseljih Stražišče, na Gorenji Savi,
Primskovem, Klancu, Hujah, v Drulovki, Struževem, Čirčah so tako nastajale izrazite
delavske četrti. Omenjena naselja so imela leta 1931 izrazito kmečki značaj. Le šest let
kasneje pa so imela že 67 % delavskega prebivalstva.
V obdobju med letoma 1920 in 1931 je bilo zgrajenih 230 novih hiš, od tega največ v
predmestnih vaseh Primskovo, Čirče in Struževo (Slavec, 1997).
Ker je z industrializacijo dobila okolica mesta dobila močan urbani značaj, so Kranju leta
1936 priključili naslednja okoliška naselja: Čirče, Huje, Klanec, Primskovo, Gorenje,
Rupo, Struževo, po vojni pa tudi Stražišče (Avguštin, 1999a, str. 107). Mestno ozemlje
se je povečalo na 1630,6 ha (Žontar, 1939).
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4. Obdobje med letoma 1941-1965
Med nemško okupacijo so Nemci na obrobju starega mestnega jedra na Planini sezidali
novo stanovanjsko naselje »Novi dom«. Intenzivna gradnja tega predela, ki je bilo
namenjeno nemškim priseljencem, se je začela leta 1942. Naselje sestavljata dve
sklenjeni vrsti enonadstropnih hiš, ki obrobljata jugovzhodno stran poti proti novemu
pokopališču. Nemško naselje na Planini je zaradi pomanjkanja cestne povezave dolgo
časa preprečevalo rast mesta proti vzhodu, saj je bilo iz mestnega jedra dostopno le z
visečo brvjo, ki je zaradi varnosti nadomestila leseni most (Avguštin, 1999a).
Povojna doba prinese Kranju močan razvoj gospodarstva. Industrializacija in z njo
povezana selitev prebivalstva, zahteve po stanovanjih in vedno večji priliv delavcev iz
drugih jugoslovanskih republik ima za posledico gradnjo obsežnih stanovanjskih naselij
na obrobju starih mestnih jeder (Avguštin, 1999b, str. 464).
Na urbanizacijo mesta je tudi vplivala kmalu po vojni sprejeta odločitev, da se kranjska
industrija ne sme širiti zunaj mestnega območja (Puhar, 1990). To je povzročilo
koncentracijo industrije na majhnem prostoru in s tem povečan pritok novih delavcev.
Prostorski razvoj industrije se je nadaljeval na predvojnih lokacijah in razširil na nekatere
nove lokacije. Večina industrije se je skoncentrirala v savski dolini, kje se je v tem
obdobju izoblikoval sklenjen industrijski kompleks od Gorenje Save preko železniške
postaje do Savske loke na jugu ter na savskih terasah levega brega pod mestnim
pomolom. Drugi industrijski kompleks na Laborah se je začel razvijati po letu 1953, ko
so zgradili prostore za gumarsko industrijo in nato še za elektrotehniško industrijo.
Posamezni industrijski obrati so bili v Struževem, na Primskovem in Vodovodnem stolpu
(Pak, 2005, str. 119).
Leta 1957 je bilo mestu priključenih 15 do tedaj samostojnih predmestnih naselij, ki so
podali temelje za naglo urbanizacijo mesta, ki je potekala po že pred vojno začrtanih
smereh (Slavec, 1997).
Urbanizacija je bila najbolj intenzivna na območju severno od mestnega jedra. V obdobju
med leti 1956 in 1965 so med Koroško in Bleiweisovo cesto zgradili blokovsko naselje
na Zlatem polju, vmes pa so tudi meščanske in delavske hiše. Ob naselju je zrasel tudi
Zdravstveni dom. Proti vzhodu se je urbanizacija z gradnjo družinskih hiš širila na
zahodni kokrški breg in tudi na levi breg Kokre, kjer je ob Župančičevi ulici nastalo
naselje nizkih blokov. Individualna gradnja je potekala ob Cesti talcev, v Čirčah, kjer so
gradili delavske hiše (Slavec, 1997, str. 54).
Industrija je vplivala na urbanizacijo njene okolice, saj so se v njeni neposredni bližini
začeli razvijati novi stanovanjski predeli v Stražišču, Čirčah, na Drulovki, Orehku in
Primskovem (Pak, 2005).
5. Obdobje med letoma 1966-1980
Tudi v tem obdobju se je urbanizacija nadaljevala v že začrtanih smereh. Gradnja novih
stanovanj je bila usmerjena na sever, kjer je med Cesto Staneta Žagarja, Partizansko in
Bleiweisovo cesto nastala velika stanovanjska soseska Vodovodni stolp. Bloki so bili
zgrajeni med leti 1961 in 1968 (Bernik, 1970). Poleg tega je na tem območju bilo
zgrajenih veliko zasebnih enodružinskih hiš.
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Med leti 1968 in 1972 je bilo na severozahodnem delu Kranja zgrajeno stanovanjsko
naselje Vodovodni stolp II s 750 stanovanji. Ob kompleksu Vodovodni stolp II so
zgradili športni park, ki na vzhodu zaključuje stanovanjsko naselje (Miklavčič, 1975;
Slavec, 1997).
Naselja Zlato Polje in Vodovodni stolp, ki so zrasla na obrobju mestnega jedra, so veljala
kot spalna naselja, saj so bila skoraj v vseh pogledih navezana na mestno središče.
Polagoma se je oblikovala misel o vzpostavitvi bolj samostojnega, prostorsko bolj ali
manj zaključenega urbanističnega organizma t.i soseske. Ta naj bi vključevala trge, ulice,
drevorede itd. in bi zadovoljevala osnovne življenjske potrebe prebivalcev, skrbela za
izobraževalno ter športno dejavnost, imela bi pošto, banko, lekarno itd. Ideja je bila
realizirana v sedemdesetih in osemdesetih na Planini, ki predstavlja danes največje
stanovanjsko območje v mestu (Avguštin, 1999b, str. 464).
Poseg na Planino, na vzhodnem delu Kranja, je bil največji podvig stanovanjske gradnje
v mestu in občini Kranj. Z gradnjo na 35 ha velikem zemljišču naj bi pridobili okrog
5000 stanovanj s spremljajočimi objekti (Miklavčič, 1981). Zazidava Planine je potekala
v več fazah, v katerih so bili zgrajeni I., II. in delno III. del. Planina I, II in III so danes
trije med seboj ločeni deli velikega stanovanjskega kompleksa Planina.
Dela so začeli v letu 1971 z rekonstrukcijo in sanacijo starega naselja na Planini in ga
dopolnili z 272 stanovanji v 10 štirinadstropnih blokih ter s šestimi stolpnicami. Nato so
stekle priprave na gradnjo nove stanovanjske soseske Planina I, ki se je končala leta
1980. Od leta 1971 do leta 1980 je bilo na Planini I zgrajeno 2539 stanovanj, v katere se
je naselilo okoli 7600 prebivalcev (Miklavčič, 1981). Hkrati z gradnjo stanovanj so bili
zgrajeni objekti družbenega standarda in rekreacije (vrtca, šola, športna dvorana, otroška
igrišča, igrišča za igre, košarko, odbojko) ter poslovni objekti (samopostrežni trgovini,
banka, brivsko-frizerski salon, mlečna restavracija) (Miklavčič, 1981).
Še pred koncem izgradnje Planine I so začele priprave za gradnjo nove soseske Planina
II. Ob občinskem prazniku, 1. avgusta 1979, so položili temeljni kamen za Planino II, ki
so jo zgradili severno od sedanjega naselja (Glas, št. 54, 17. julij 1979).
Poleg blokovske gradnje se je v tem času močno razmahnila tudi gradnja enodružinski
hiš v Stražišču, na Orehku, Klancu, Primskovem in Planini (Pak, 2005, str. 120). V letu
1980 je v Stražišču nastalo Seljakovo naselje z več kot 50 montažnimi hišami (Glas, št. 2,
11.1.1980).
V obdobju med letom 1966 in 1980 je bilo v Kranju tudi veliko naložb v gospodarstvu, z
vrsto novih objektov. Leta 1969 so na Savskem logu začeli graditi objekte Gorenjskega
sejma (Slavec, 1997). V 70.ih je rasla na Primskovem, na severovzhodnem robu mesta,
komunalno obrtna cona, ki je omejila nadaljnjo širitev.
Na kvalitetnih kmetijskih površinah na Laborah so bili zgrajeni veliki proizvodni prostori
Iskre in Save. Lokacija je bila določena v skladu s sklepi, da je smotrno nadaljnje širjenje
industrije izven naselij. V dolini Save, kjer so bili že drugi industrijski obrati, so zgradili
nove tovarne Ikos, Tekstilindus, Triglav oblačila. Modernizirani in dograjeni so bili
prostori Exoterma v Struževem (Glas, št. 73, 14.9.1979).
Mesto se je najbolj razširilo proti vzhodu, kar potrjuje podatek, da je bilo od 2778 novih
stanovanj kar 2539 stanovanj zgrajenih na Planini in le 239 v drugih mestnih predelih.
Opaziti je mogoče velik porast števila stanovanj tudi v okoliških naseljih, kjer se je med
leti 1971 in 1981 število povečalo za 51,7 %, v samem mestu pa za 34,5 % (Pak, 2005).
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6. Obdobje po letu 1980
Po letu 1980 se je prostorski razvoj Kranja nadaljeval v vzhodni smeri. V začetku 80.ih
se je nadaljevala gradnja stanovanjske soseske Planina II, ki meji na območje
individualne stanovanjske pozidave na Klancu. Zato so na Planini II zgradili stavbe nižje
kot na Planini I, prevladujejo tri tipi stavb: sedem- in trinadstropni bloki ter vrstne hiše. S
tem so pridobili 1050 novih stanovanj in 38 enodružinskih hiš. Ob cesti talcev so
stanovalci dobili trgovine, pošto, gostinske objekte, osnovno šolo in vrtec. V drugi
polovici 80.ih se je pozidava Planine nadaljevala s sosesko Planina III s 1600 stanovanji
(Slavec (1997) po Miklavčič, (1981). Gradnja Planine III je bila zaradi določb
interventnega zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pozneje ustavljena (Delo, št. 35, 13.
februar 2007).
Konec 80-ih in v začetku 90-ih se je stanovanjska gradnja preselila na južni rob mesta,
kjer so v Drulovki zgradili novo stanovanjsko naselje Mala dela (Slavec, 1997). Leta
1991 so v tem naselju Živila odprla najsodobnejši trgovski nakupovalni center v
Sloveniji (Kopač, 1995).
Na splošno se je stanovanjska gradnja v Kranju po letu 1980 močno zmanjšala. Glavni
razlog za to je bil gospodarski zastoj in s tem zaustavljeno priseljevanje ter upočasnjen
demografski razvoj mesta. V začetku devetdesetih pa so bile s političnimi spremembami
povezane tudi gospodarske spremembe (Pak, 2005).
Med letoma 1971 in 1981 se je v Kranju število stanovanj povečalo za 34,5 %. To število
se je v naslednjem desetletju prepolovilo, v obdobju 1991-2002 pa je znašalo le 7,3 %. V
primerjavi rasti stanovanj v mestu in okoliških naseljih, je rast v mestu za 5,5 %
zaostajala za rastjo v okoliških naseljih (Pak, 2005). Gre za proces suburbanizacije, za
katero je značilno preseljevanje prebivalcev iz mesta v njegovo okolico.
Kljub izrazitem zmanjšanju novih stanovanj, se potreba po stanovanju ni zmanjšala.
V zadnjem desetletju izstopajo v prostorskem razvoju Kranja naslednji procesi. Število
stanovanjskih novogradenj se je zmanjšalo. Nove posamezne stanovanjske bloke
postavljajo med obstoječo pozidavo. Namesto zelenic in parkirišč sta bila na Planini II
zgrajena dva stanovanjska objekta s 70 stanovanji (pri osnovni šoli Matije Čopa) in 88
stanovanji (v ulici Tuga Vidmarja). V letu 2008 naj bi bila Planina II bogatejša za novih
šestinšestdeset stanovanj v dveh zgradbah (Dobro jutro, št. 96, 10. februar 2007). Zadnje
tri leta so zasebni investitorji gradili na Drulovki (66 stanovanj v 2 hišah), Primskovem
(šest dvojčkov), v središču Kranja v Levstikovi ulici dva vila bloka z 18 stanovanji in na
Zlatem
polju
20
stanovanj
(Plan
novogradenj
2004-2007,
vir:
http://www.kranj.si/dokument.aspx?id=474; Kranjčanka, št. 10, oktober 2005;
Gorenjska, št. 4, september 2005).
Na severozahodnem robu mesta se je postopoma oblikoval športno-izobraževalni del
Kranja. Ob obstoječem tehniškem šolskem centru ter dijaškem in študentskem domu so
leta 1998 zgradili Fakulteto za organizacijske vede in leta 1997 večnamensko športno
dvorano. V letu 2007 so na Zlatem polju zgradili novo Ekonomsko gimnazijo Kranj, ki
ima
skupaj
s
telovadnico
7590
m2
površine
(Kopač,
2000;
http://www.imos.si/sl/novice/2007/05/09/ekonomska-gimnazija-kranj ). Na Zlatem polju
nasproti srednješolskega tehniškega centra so maja 2007 začeli z gradnjo montažne
dvorane s pokritim drsališčem, ki je bila zgrajena še istega leta. Ob dvorani, ki bo merila
65 krat 36 metrov, bo na voljo tudi 50 parkirnih mest (Delo, št. 111, 17. maj 2007).
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Gradnja nestanovanjskih objektov je usmerjena predvsem priti vzhodu. V Kranju so
začela nastajati trgovska središča na obrobju mesta sorazmerno pozno, a zato toliko
intenzivneje. Ob komunalno obrtni coni na Primskovem je v letu 2002 nastalo veliko
trgovsko središče, ki obsega 17 ha površin (Kranjčanka, št. 10, oktober 2005).
Nakupovalno središče sestavljajo: Mercatorjev nakupovalni trgovski center z 28
prodajalnami in lokali, Merkurjev center in v njegovi bližini še večje nakupovalno
središče ONC. Marca 2007 se jim je pridružila še trgovina Lidl. Od leta 2000, ko so
odprli supermarket podjetja Engrotuš in trgovski center Dolnov, se je komunala cona na
Primskovem razširila do magistralne ceste Škofja loka – Jezersko (Delo, št. 70, 5. april
2007; Kopač, 2005).
Na površinah nekdanjega Gorenjskega sejma v Savskem logu je bilo v letu 2003
zgrajeno nakupovalno središče »Supernova«, kjer posluje 25 trgovin z okoli 18.000 m2
prodajalnih površin (Pak, 2005, Kopač, 2005). Z novo vrsto rabe prostora je povezana
tudi preureditev nekdanjih tovarniških prostorov v rekreacijske površine. Na območju
nekdanje tovarne Intex na Savski ulici je v letu 2005 nastal največji rekreacijski center na
Gorenjskem, ki v treh etažah obsega 3200 m2 površine (Gorenjska, št. 80, 7. oktober
2005).
Na severnem obrobju ob kranjski vojašnici sta bila v letu 1998 zgrajeni stavbi Gasilskega
centra in poslovne enote AMZS (Pak, 2005).
Kot je že bilo omenjeno, je bila konec osemdesetih gradnja soseske Planine III zaradi
zakona o varstvu kmetijskih zemljišč ustavljena. Toda leta 2004 je bila zaradi lege in
stopnje komunalne opremljenosti sprejeta dopolnitev planskih dokumentov, ki to
območje vnovič opredeljuje kot »stavbna zemljišča, namenjena stanovanjskim in
centralnim dejavnostim« (Delo, št. 35, 13. februar 2007). S sprejetjem prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj je
predvidena zaokrožitev naselja Planina z novim poselitvenim območjem Planina vzhod
in Planina jug. V letu 2006 je občina sprejela lokacijska načrta Planina-jug in Planinavzhod.
Območje Planina vzhod je omejeno na vzhodu z regionalno cesto Jezersko – Škofja
Loka, na zahodu z obstoječo stanovanjsko sosesko Planina, na severu s kmetijskimi
zemljišči in na jugu z zelenimi gozdnimi površinami (Program priprave lokacijskega
načrta območja P18 – Planina vzhod, 2005). Na sedmih hektarjih je predvideno sedem
večstanovanjskih stavb, trgovsko-zabaviščni center in trgovsko-poslovni objekt (Delo, št.
35, 13. februar 2007).
Območje Planina jug je na jugovzhodu omejeno z regionalno cesto Jezersko – Škofja
Loka, na jugozahodu ga omejuje Cesta 1. maja, na severu meji na območje pokopališča,
na zahodu pa na obstoječo stanovanjsko sosesko Planina. Avgusta 2007 je načrtovana
gradnja treh poslovno-stanovanjskih kompleksov in samostojno območje oskrbovanih
stanovanj. Skupno se predvideva 330 stanovanj na 33000 m2, v katerih bo bivalo 1000
ljudi. V bližini stanovanjskega kompleksa bo tudi novo trgovsko središče, katerega
gradnja se je začela aprila 2007. Nakupovalno središče Qlandia, z več kot 30 trgovinami
in 20500 m2 površine, je bilo zgrajeno v novembru istega leta (Odlok o občinskem
lokacijskem načrtu območja Planina jug, 2005; Delo, št. 70, 5. april 2007).
Na koncu lahko sklenemo, da se je mesto Kranj v zadnjih nekaj desetletjih zaradi
ugodnih naravnih razmer, občinske urbanistične politike najbolj razširilo proti vzhodu,
kjer je nastalo veliko območje stanovanjskih blokov Planina I, II, III in nakupovalni
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centri na Primskovem. Z načrtovanimi stanovanji in trgovskimi centru na Planini jug in
Planini vzhod bo mesto že mejilo na regionalno cesto Jezersko – Škofja Loka.

Karta 3: Prostorski razvoj Kranja

Vir: Pak, 2005, str. 116
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4. SUBURBANIZACIJA KRANJA
4. 1. SUBURBANA OBMOČJA
Območje suburbanizacije je bilo določeno na podlagi kazalcev suburbanizacije: gibanje
števila prebivalcev, dnevne migracije, priselitve in kmečko prebivalstvo (poglavje 4.2.,
str. 37).
Suburbana območja v MO Kranj obsegajo več kot polovico celotne površine občine
(78,99 km2) in sestavljajo venec naselij okrog mesta Kranja. V njih živi 10790
prebivalcev oz. 28 % celotnega prebivalstva MO Kranj.
Gostota poselitve teh območji dvakrat presega slovensko povprečje in znaša več kot 200
prebivalcev na km2.
Območje suburbanizacije v MO Kranj sem razdelila v posamezne zaključene celote. V 6.
poglavju je podana ocena obremenjenosti teh območij.
1. JZ OBMESTJE
Leži JZ od mesta Kranja, na Z delu Sorškega polja. Vključuje naselja od Zgornjih,
Srednjih, Spodnjih Bitenj, Žabnice in Šutne. Naselja povezuje prometnica Kranj – Škofja
Loka in v njih živi 2748 prebivalcev. Obsega 19,25 km2.
2. JV OBMESTJE
Nahaja se JV od mesta Kranja, na V delu Sorškega polja ob reki Savi. Zajema naselja od
Brega ob Savi do Podreče in Hrastje. V njem živi 2737 prebivalcev. Obsega 13,92 km2.
3. SV OBMESTJE
Je območje SV od mesta Kranja. Zajema pas naselij do Britofa, Orehovelj in Predoselj,
ki ležijo na Kranjskem polju ob reki Kokri. Šteje 2791 prebivalcev in obsega 6,27 km2.
4. S OBMESTJE
Širi se S od mesta Kranja na Kranjskem polju. Vanj so vključena naselja Kokrica, Mlaka
pri Kranju, Srakovlje, v katerih živi 3097 prebivalcev. Obsega 6,13 km2. To območje je
izmed vseh suburbanih območij najgosteje naseljeno.
5. DOBRAVE
Naselja Tenetiše, Trstenik, Čadovlje in Golnik ležijo v gričevnatem svetu Golniških
dobrav. Na območju, velikem 14,63 km2, živi 2154 prebivalcev.
6. Z OBMESTJE
Je območje med Škofjeloškim hribovjem in reko Savo. Zajema naselji Spodnja in
Zgornja Besnica, ki skupaj štejeta 1517 prebivalcev. Obsega 18,79 km2.
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Karta 4: Suburbana območja Kranja

Avtor: Petra Špiček

4. 2. KAZALCI SUBURBANIZACIJE
Da bi čim bolje in konkretno prikazali spremembe procesa suburbanizacije v občini, smo
izbrali tiste najreprezentativnejše kazalce ter jih ovrednotili. Natančneje sem opredelila
štiri kazalce:
o gibanje števila prebivalstva,
o priselitve oz. delež alohtonega prebivalstva,
o dnevne migracije,
o delež kmečkega prebivalstva.
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4. 2. 1. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA
Pomemben kazalec suburbanizacije določenega območje je gibanje števila prebivalstva.
Število prebivalcev celotne MO Kranj je od leta 1931 naprej konstantno raslo. V obdobju
1961 – 2002 se je povečalo, z 30853 prebivalcev leta 1961 na 51225 prebivalcev leta
2002. Indeks gibanja števila prebivalcev v istem obdobju znaša 166, kar nam pove, da se
je število prebivalcev za več kot eninpolkrat. Največji porast števila prebivalcev (indeks
150 in več) beležijo naselja ob Kranju in v njegovi bližini. To so naselja na KranjskoSorškem polju, skozi katere vodijo glavne prometne poti. V smeri proti Škofje Loki so
takšna naselja Zgornje in Spodnje Bitnje, Šutna ter v smeri proti Jezerskim Britof,
Predoslje, Orehovlje. Naselja, ki tudi beležijo porast prebivalcev, se širijo severno od
Kranja: Kokrica, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Čadovlje. Naselji Spodnja in Zgornja
Besnica imata indeks več kot 200. Najvišji indeks (682) ima Mlaka pri Kranju, kjer je
bila suburbanizacija oz. priseljevanje najbolj intenzivno.
S povečevanjem števila prebivalstev in gospodinjstev ter s širjenjem naselij se povečuje
poraba prostora, poraba vode in energije, uporaba osebnega prevoza, potrošnja blaga,
količina odpadkov; kar vse skupaj predstavlja naraščajoči pritisk na okolje (Okolje v
Sloveniji 1996, 1998).
Preglednica 1: Število prebivalcev po posameznih obmestnih naselij v občini Kranj v
obdobju 1961-2002
1971
1981
1991
2002
02/91
02/61
NASELJE/LETO 1961
222
252
338
334
412
119,77
185,59
Breg ob Savi
697
981
1418
1527
1657
108,51
237,73
Britof
36
35
39
61
94
154,10
261,11
Čadovlje
844
890
1061
1015
1026
101,08
121,56
Golnik
215
290
294
318
341
107,23
158,60
Goriče
323
630
863
836
1040
124,40
321,98
Hrastje
161
157
194
202
202
100,00
125,47
Jama
995
1537
1636
1556
1595
102,51
160,30
Kokrica
313
311
368
393
413
105,09
131,95
Mavčiče
425
614
1325
1502
113,36
682,73
Mlaka
pri 220
Kranju
107
130
153
154
168
109,09
157,01
Orehovlje
293
326
370
428
446
104,21
152,22
Podreča
172
204
235
232
224
96,55
130,23
Praše
659
693
839
915
966
105,57
146,59
Predoslje
349
555
804
866
107,71
293,56
Spodnja Besnica 295
169
185
216
200
237
118,50
140,24
Spodnje Bitnje
34
52
67
73
88
120,55
258,82
Srakovlje
412
441
462
444
540
121,62
131,07
Srednje Bitnje
266
315
370
395
420
106,33
157,89
Šutna
202
212
286
338
386
114,20
191,09
Tenetiše
169
186
207
220
307
139,55
181,66
Trstenik
436
466
512
651
127,15
228,42
Zgornja Besnica 285
777
969
1127
1087
1228
112,97
158,04
Zgornje Bitnje
320
332
343
331
323
97,58
100,94
Žabnica
Vir: Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselij MO Kranj, 2005.
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Karta 5: Naselja MO Kranj glede na število prebivalcev, popis 2002

Vir: Analiza demografskih …, 2005, str. 4
Glede na število prebivalcev izstopa mesto Kranj z več kot 35000 prebivalci. Mesto
obkrožajo suburbana naselja z več kot 1000 prebivalci (Zg. Bitnje, Hrastje, Britof,
Mlaka, Kokrica). Z oddaljevanjem od Kranja se zmanjšuje tudi gostota poselitve. Iz karte
je razvidno, da je poselitev najbolj zgoščena na širšem območju Kranja, kjer je
skoncentrirano prebivalstvo občine Kranj. Poselitveni pritisk in s tem različni vidiki
onesnaženja okolja so tako najbolj intenzivni na Kranjskem in Sorškem polju. Posledično
je onesnaženju okolja izpostavljen velik del prebivalstva.
Izredno hiter razvoj industrije po drugi svetovni vojni je vplival na nagel porast števila
prebivalcev v kranjski občini, ki se je večinoma skoncentriral v Kranju. Med leti 1931 in
1961 se je število prebivalcev v občini Kranj povečalo kar za dvakrat, in sicer od 15069
na 30853. V Kranju je živelo skoraj 70 % vseh prebivalcev občine. Po letu 1981 občina
beleži nekaj odstotno rast prebivalstva (Analiza …, 2005).
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Industrializacija je vplivala na urbanizacijo okoliških naselij in na njihovo prostorsko
širitev. S koncentracijo prebivalstva in industrije v mestu se je začela suburbanizacija, ko
sta se industrija in del prebivalstva selila na rob mesta in v njegovo najbližjo okolico. Že
po letu 1961 se začelo močneje povečevati število prebivalcev v skoraj vseh okoliških
naseljih, tako ob Savi (Hrastje, Breg), na severnem robu Kranja (Kokrica, Mlaka pri
Kranju, Srakovlje, Britof), Zgornje Bitnje, Spodnja in Zgornja Besnica (Klemenčič,
1995).
V sedemdesetih se je proces suburbanizacije še pospešil. Prebivalstvo se je tedaj
najmočneje povečalo v naseljih Spodnja Besnica, Britof, Mlaka pri Kranju, Hrastje, Breg
ob Savi, Tenetiše, Srakovlje, Golnik, Predoslje, Jama, Mavčiče. Število stanovanjskih
gradenj med leti 1971 in 1980 je bilo največje v naseljih Breg ob Savi, Britof, Kokrica,
Mavčiče, Mlaka pri Kranju, Praše, Predoslje, Spodnje Bitnje in Žabnica (Popis 2002).
Po letu 1981 se je suburbanizacija v manjšem obsegu nadaljevala. Selitev dela
prebivalstva se je prestavil nekoliko dlje od Kranja: Predoslje, Tenetiše, Trstenik,
Čadovlje, ob tem, da število prebivalcev še naprej narašča na Mlaki pri Kranju, Britofu.
Med leti 1981 in 1991 se je v nekaterih večjih naseljih rahlo zmanjšalo število
prebivalcev, in sicer na račun dosega optimalne velikosti naselja ali razpoložljivih
gradbenih površin (Kokrica, deloma Hrastje, Orehovlje, Praše, Spodnje, Srednje in
Zgornje Bitnje, Žabnica). Eden izmed vzrokov je tudi zmanjšanje prebivalstvenega
potenciala, saj se je v obdobju med 1981 in 1991 porast prebivalstva v kranjski občini
zmanjšal za tretjino v primerjavi s prejšnjim desetletjem (Klemenčič, 1995).
Po letu 1991 največjo rast prebivalcev beležijo v naseljih Mlaka pri Kranju, Spodnje,
Srednje in Zgornje Bitnje, Breg ob Savi, Srakovlje, Zgornja Besnica, Hrastje, Trstenik,
Čadovlje (Analiza …, 2005).
Leta 1961 poleg Kranja nobeno naselje v kranjski občini ni imelo več kot 1000
prebivalcev. Ob popisu 2002 je imela MO Kranj 12 % naselij z več kot 1000 prebivalcev,
8 % naselij je imelo med 500 in 1000 prebivalcev. Najvišji delež (33 %) naselij pa ima
med 101 in 500 prebivalci (Analiza …, 2005).
Najgosteje poseljena naselja poleg mesta Kranja so Hrastje, Šutna, Orehovlje, Mlaka pri
Kranju, Kokrica, Spodnja Besnica z več kot 250 prebivalcev na km2 (Analiza …, 2005).
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Graf 2: Št. prebivalcev v občini Kranj od l. 1931 do l. 2002
Št. preb. v občini Kranj od l. 1931 do l. 2002
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Vir: Analiza …, 2005, str. 6

4. 2. 2. DNEVNE MIGRACIJE
Ker v suburbanih naseljih prevladuje bivalna funkcija, so prebivalci zaposleni v mestu in
v ostalih zaposlitvenih središčih. Posledica tega je intenzivna dnevna migracija oz. močni
dnevni tokovi ljudi med kraji bivanja in kraji zaposlitve ali kraji šolanja (Ravbar, 1997;
Pelc, 1993).
Polovica delavno aktivnega prebivalstva MO Kranj se vozi na delo izven naselja stalnega
bivališča (karta 7). Najmanjši delež dnevnih migrantov ima Kranj, in sicer 36,2 %.
Prebivalstvu občine predstavljajo zaposlitvene centre predvsem naslednja naselja (Karta
7): Kranj (33 %), Ljubljana (29 %), Naklo (8 %), Škofja Loka (8 %), Cerklje na
Gorenjskem (4 %) Šenčur (3 %) in Medvode (2 %) (Analiza …, 2005).
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Karta 6: Delovno aktivno prebivalstvo MO Kranj po naselju dela

Vir: Analiza …, 2005, str. 26
Za obmestna naselja je značilna okrepljena dnevna migracija, kar povzroča cestno
obremenitev okolja (emisije in hrup). Skoraj 50 % delovno aktivnega prebivalstva
dnevno migrira v Kranj, 17 % v Ljubljano, ostali pa migrirajo v druge občine iste
statistične regije (preglednica 3).
Leta 2002 je več kot 70 % dnevnih migrantov MO Kranj (skupno 20919) potovalo na
delo z osebnim avtomobilom (kot voznik ali sovoznik) in le slabih 6 % z avtobusom.
Skoraj 19 % jih je šlo v službo peš ali s kolesom (Popis 2002). Predvidevamo, da je med
slednjimi prevladujejo prebivalci Kranja. Na koncu lahko povzamemo, da je dnevna
migracija zelo intenzivna z osebnimi avtomobili.
Preglednica 2: Delovno aktivno prebivalstvo in dnevni migranti v obmestnih naseljih v
MO Kranj
Ime naselja
Skupaj
Delovno aktivno prebivalstvo po kraju dela v Sloveniji
prebivališča
drugo
druga
druga
naselje
naselje v
občina iste
statistična
prebivališča
občini
stat. regije
regija
172
33
74
33
32
Breg ob
100 %
19,2 %
43%
19,2 %
18,6 %
Savi
683
134
325
107
117
Britof
100%
19,6 %
47,6 %
15,7 %
17,1 %
46
3
22
17
4
Čadovlje
100 %
6,5 %
47,8 %
37 %
8,7 %
467
148
173
54
92
Golnik
100 %
31,7 %
37 %
11,6 %
19,7 %
161
36
84
24
17
Goriče
100 %
22,3 %
52,2 %
14,9 %
10,6 %
38

204
46
100 %
22,6 %
99
17
Jama
100 %
17,2 %
632
112
Kokrica
100 %
17,8 %
177
30
Mavčiče
100 %
16,9 %
636
81
Mlaka pri
100 %
12,7 %
Kranju
76
11
Orehovlje
100 %
14,5 %
182
18
Podreča
100 %
9,9 %
14
92
Praše
100 %
15,2 %
415
76
Predoslje
100 %
18,3 %
383
33
Spodnja
100 %
8,6 %
Besnica
104
25
Spodnje
100 %
24 %
Bitnje
32
4
Srakovlje
100 %
12,5 %
226
38
Srednje
100 %
16,8 %
Bitnje
176
23
Šutna
100 %
13,1 %
168
26
Tenetiše
100 %
15,5 %
142
14
Trstenik
100 %
9,9 %
265
26
Zgornja
100 %
9,8 %
Besnica
485
80
Zgornje
100 %
16,5 %
Bitnje
147
62
Žabnica
100 %
42,1 %
6170
1090
Skupaj
100 %
17,6 %
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002.
Hrastje∗

16
7,8 %
47
47 %
314
50 %
75
42,4 %
340
53,5 %
45
59,2 %
70
38,5 %
42
45,7 %
213
51,2 %
218
57 %
44
42,3 %
16
50 %
103
45,9 %
76
43,2 %
94
55,9 %
80
56,3 %
164
61,9 %
220
45,4 %
45
30,7 %
2974
49,5 %

122
59,8 %
14
14,1 %
94
14,9 %
29
16,4 %
94
14,8
13
17,1 %
16
8,8 %
12
13 %
69
16,6 %
66
17,2 %
24
23,1 %
6
18,8 %
47
20,8 %
56
31,8 %
29
17,3 %
21
14,8 %
42
15,9 %
104
21,4 %
29
19,7 %
1000
16,8 %

20
9,8 %
21
21,2 %
112
17,3 %
43
24,3 %
121
19 %
7
9,2 %
78
42,9 %
24
26,1 %
57
13,7 %
66
17,2 %
11
10,6 %
6
18,8 %
38
16,8 %
21
11,9 %
19
11,3 %
27
19 %
33
12,4 %
81
16,7 %
11
7,5 %
1058
17 %

Naselje Hrastje je ob popisu 2002 spadalo v občino Šenčur, zato je največ delovno aktivnega prebivalstva
zaposlenega v drugi občini iste statistične regije. Zato sem tudi naselje Hrastje izvzela iz skupnega števila
za delovno aktivne prebivalce v drugem naselju v občini ter v drugi občini iste statistične regije.

∗
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Od vseh zaposlenih je v naselju prebivališča je v povprečju zaposlenih 17 % prebivalcev,
ostali se vozijo na delo izven naselja stalnega bivališča. Več kot 82 % delovno aktivnih
prebivalcev je zaposlenih v drugem kraju, kar predstavlja visok delež dnevnih migrantov.
Skoraj polovico se vozi na krajše razdalje, večinoma v Kranj, ostali zaposlitveni centri so
v Ljubljani, Škofji Loki, Naklu in Šenčurju. Če analiziramo dnevne migrante po kraju
prebivališča in kraju dela ugotovimo, da imata samo dve naselji (Golnik in Žabnica)
delež dnevnih migrantov nižji od 70 %, pri petih naseljih (Breg ob Savi, Britof, Goriče,
Predoslje, Spodnje Bitnje) se delež giba med 70 in 80 %, pri ostalih 16 naseljih pa je
delež višji od 80 %.
Poleg delavcev in uslužbencev se dnevno vozijo na izobraževanje tudi šoloobvezni
otroci, dijaki in študentje. Učenci, ki obiskujejo šolo v drugem kraju, se praviloma vse do
svoje polnoletnosti vozijo z avtobusom v šolo, in predstavljajo pomemben delež
uporabnikov javnega avtobusnega prevoza. V obmestnih naseljih je več kot 86 %
prebivalstva, ki se izobražuje. Od tega jih 60,8 % dnevno migrira v drugo naselje v
občini, 9,6 % se jih šola v drugi občini iste statistične regije, 29,6 % pa obiskujejo šolske
ustanove v drugi statistični regiji. Slednjih je največ študentov, ki hodijo na fakultete v
Ljubljani, nekateri tudi v Mariboru in Kopru.

4. 2. 3. PRISELITVE
Pomembna značilnost suburbanizacije je priseljevanje prebivalstva v obmestna naselja,
ki poteka v dveh večjih smeri – tako iz mesta kot iz širšega zaledja mesta v suburbani
pas. Posledica tega je zelo raznolik izvor prebivalcev obmestnih naseljih, med katerimi
ločimo avtohtono in priseljeno prebivalstvo.
Avtohtono prebivalstvo je tisto prebivalstvo, ki že od rojstva živi v istem naselju. Zaradi
močnega priseljevanja v obmestna naselja je delež avtohtonega prebivalstva v teh
naseljih nižji kot v drugih naseljih, ki niso suburbanega značaja.
V naseljih občine Kranj 45 % prebivalstva živi v naselju prebivališča že od rojstva. 14 %
se jih je preseljevalo znotraj občine, 32 % pa iz drugih krajev Slovenije ter 9 % iz tujine
(Analiza …, 2005, str. 22).
Preglednica 3: Avtohtono in priseljeno prebivalstvo
letu 2002
Ime naselja
% avtohtonega
prebivalstva
Breg ob Savi
Britof
Čadovlje
Golnik
Goriče
Hrastje
Jama
Kokrica
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v obmestnih naseljih MO Kranj v
% priseljenega
prebivalstva
49,8
37,4
38,3
36,5
44,9
36,6
52,5
37,1

50,2
62,6
61,7
63,5
55,1
63,4
47,5
62,9

Mavčiče
Mlaka pri Kranju
Orehovlje
Podreča
Praše
Predoslje
Spodnja Besnica
Spodnje Bitnje
Srakovlje
Srednje Bitnje
Šutna
Tenetiše
Trstenik
Zgornja Besnica
Zgornje Bitnje
Žabnica
Skupaj
Vir: SURS, Popis prebivalstva 2002.

54,7
29,8
42,9
48,4
54,9
44,2
34,9
42,6
53,4
48,7
46,9
40,1
44
49
42
59,7
41

45,3
70,2
57,1
51,6
45,1
55,8
65,1
57,4
46,6
51,3
53,1
59,9
56
51
58
40,3
59

V obmestnih naseljih je več kot polovica (59 %) vseh prebivalcev priseljenih, od tega iz
drugega naselja iste občine 47,8 %, iz drugih občin iste statistične regije 28,7 %, iz
drugih statističnih regij 16,3 %, iz tujine pa jih je prišlo 4,1 %. Iz tega lahko sklepamo, da
je bilo priseljevanje največje iz samega mesta Kranja v njegovo okolico.
Najmanjši delež prebivalcev, ki od rojstva živijo v naselju prebivališča, se nahajajo na
severnem obrobju Kranja: Mlaka pri Kranju z najmanjšim deležem, nato Spodnja
Besnica, Hrastje, Britof, Kokrica ter še Čadovlje in Golnik na severu. Gre za naselja, ki
so najbolj privlačna za priseljevanje in je zato priseljevanje najbolj intenzivno. Nekoliko
večji delež avtohtonega prebivalstva imajo naselja južno (Jama, Praše, Mavčiče) in
zahodno od Kranja (Žabnica, Srednje Bitnje).

4. 2. 4. KMEČKO PREBIVALSTVO
Spreminjanje socialne strukture prebivalstva je prav tako pomemben kazalec procesa
suburbanizacije. Vpliv mesta na podeželje namreč povzroča, da prebivalstvo na
podeželju opušča kmetijsko dejavnost in se zaposluje v nekmetijskih dejavnostih,
najpogosteje v samem mestu. Posledično se zmanjša delež kmečkega prebivalstva na
podeželju. Vendar pa se v obmestnih območjih Kranja delež kmečkega prebivalstva ne
zmanjšuje le zaradi deagrarizacije, temveč tudi zaradi priseljevanja v suburbana območja.
Priseljevanje je namreč v preteklih več desetletjih potekalo iz večjih smeri – iz samega
mesta kot tudi iz oddaljenejših hribovitih območji, iz drugih delov Slovenije in tudi iz
bivših republik nekdanje Jugoslavije.
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Rast suburbanega prebivalstva pomembno vpliva na rabo zemljišča, saj povečuje
povpraševanje po zemljiščih za individualno stanovanjsko gradnjo. Širitev suburbanih
naselij prinaša izgubo kmetijskih zemljišč.
Delež kmečkega prebivalstva se je v obmestnih naseljih stalno zmanjševal od povojnih
let dalje, vzporedno s procesom industrializacije.
Kmečko prebivalstvo se je od leta 1953 do 2002 zmanjšalo za več kot petnajstkrat.
Preglednica 4: Delež kmečkega prebivalstva od leta 1953 do 2002 v obmestnih naseljih
Delež kmečkega
1953
1971
2002
prebivalstva v
12,1
2,2
34,7
obmestnih naseljih (v
%)

Vir: Popis prebivalstva 1953, 1971, 2002.
Za vsa obmestna naselja je značilno, da delež kmečkega prebivalstva v njih v zadnjih
petdesetih letih upada. Tako je leta 1953 v obmestnih naseljih Kranja živelo 34,7 %
kmečkega prebivalstva, leta 1971 je delež upadel na 12,1 %, leta 2002 pa je bilo le še 2,2
% kmečkega prebivalstva, kar je precej pod slovenskih povprečjem (4 %).
Delež kmečkega prebivalstva se je najbolj zmanjšal v naseljih ob Sorškem polju
(Spodnje, Srednje Bitnje, Jama, Mavčiče, Podreča), v naseljih Zgornja in Spodnja
Besnica, Golnik in Čadovlje. Naselja Čadovlje, Goriče, Jama, Mavčiče, Podreča,
Spodnje in Srednje Bitnje so imele leta 2002 višji delež kmečkega prebivalstva od
slovenskega povprečja in predstavljajo naselja z najvišjim deležem kmečkega
prebivalstva v kranjski občini. Naselja ob Sorškem polju imajo ugodne pogoje za
kmetijstvo in temu primerno kmečko tradicijo.
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5. OBREMENITVE OKOLJA
Z razvojem prebivalstva se povečujejo težnje po gradnji novih stanovanjskih objektov,
gospodarskih in storitvenih dejavnosti. Vse bolj pa se tudi utrjuje spoznanje, da s posegi
v naravo krnimo svoje življenjske vire in možnosti za nadaljnji razvoj. Model razvoja na
podlagi sonaravnega in usklajenega usmerjevanja upošteva omejitve naravnih virov in
ohranja naravo in vire tudi za prihodnje generacije (Plut, 1998).
V tem poglavju bom skušala predstaviti obremenitve okolja, ki jih povzroča ali s katerimi
se sooča prebivalstvo v obmestnih naseljih. Kjer ni bilo mogoče dobiti podatke
konkretno za okoliška naselja, sem navedla podatka za celotno kranjsko občino.

5. 1. OSKRBA S PITNO VODO
V MO Kranj skrbi za upravljanje z vodnimi viri javno podjetje Komunala Kranj, ki
opravlja javno službo oskrbe s pitno vodo skupno v šestih občinah: Kranj, Cerklje,
Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Celotni vodovodni sistem za zagotavljanje pitne
vode v dolžini 600 km je sestavljen iz občinskih vodovodnih sistemov občin, vključenih
v oskrbo omenjenega podjetja. Sistem se deli na magistralni, primarni in sekundarni
vodovod, objekte in naprave. Magistralni vodovodi so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s
pitno vodo v dveh ali več občinah. Primarni in sekundarni vodovodi pa so tisti, ki so
teritorialno v občini in zagotavljajo preskrbo s pitno vodo samo v tisti občini (Okoljsko
poročilo …, 2006, str 89, 90).

5. 1. 1. VODNI VIRI
Skozi zadnjih 100 let so se iskali kvalitetni viri pitne vode predvsem ob vznožju gora. Po
razdelitvi nekdanje občine Kranj na več občin je večina virov ostala v okoliških občinah.
Vodni viri na območju Mestne občine Kranj so tako črpališče na Gorenji Savi, zajetje
Povlje, Zabukovje, vrtina Javornik, vrtina Planica in viri, ki so v upravljanju vaških
vodovodov. Na območju MO Kranj Komunala Kranj tako upravlja s petimi med seboj
ločenimi sistemi, ki so: sistem Kranj, ki je največji in manjši Trstenik, Besnica, Planica
in Javornik. Tako danes javno vodovodno omrežje pokriva preko 90 % porabe v občini, s
katerimi upravlja Komunala Kranj. Vaški ali lokalni vodovodi v obmestnih naseljih Zg.
Besnica, Goriče, Golnik so v upravljanju vaških vodovodnih odborov (podatki Komunale
Kranj, 2007).
Trenutno MO Kranj razpolaga z devetimi črpališči s skupno izdatnostjo 308,0 l/s. Od
navedene zajete vode na ostale občine odpade še približno 40,0 l/sek, tako da je
razpoložljiva količina vode, s katero razpolaga MO Kranj, približno 268,0 l/sek.
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Preglednica 5: Vodni viri, iz katerih se napaja MO Kranj, in njihova izdatnost
Zajetje
Trenutna izdatnost (l/s)
Gorenja
(70 – 200) povprečno 110
Sava
Bašelj
110
Nova vas
55
Čemšenik
5
Krvavec
10
Povlje
8
Zabukovje
4
Javornik
3,5
Planica
2,5
SKUPAJ
308,0
Vir: Strategija razvoja vodovodne oskrbe v MO Kranj do leta 2017, Komunala Kranj,
d.o.o., 2003
Komunala Kranj upravlja v MO Kranja z naslednjimi vodovodnimi sistemi (podatki so
povzeti po Letnem poročilu o skladnosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo v
upravljanju Komunale Kranj za leto 2006):
- vodovodni sistem Kranj, ki oskrbuje s pitno vodo približno 59 000 prebivalcev in ima
ca. 10 927 vodovodnih priključkov. S pitno vodo omenjenega vodovoda se oskrbujejo
poleg mesta Kranj, dela občin Medvode, Naklo, Preddvor, Šenčur, oskrbujejo obmestna
naselja Britof, Kokrica, Mlaka, Bitnje, Žabnica, Breg, Jama, Praše, Podreča
Vire naravne pitne vode v vodovodnem sistemu Kranj predstavljajo podtalnica in izviri,
in sicer:
 viri Bašelj
 viri Čemšenik
 črpališče Gorenja Sava
 vir Olševek
 viri pod Krvavcem
 zajetje Nova vas
Med vsemi viri največji problem predstavlja črpališče na Gorenji Savi na Z robu Kranja.
Nahaja se namreč tik ob železniški progi in je zaradi velikega obsega prometa neprestano
ogroženo. Poleg tega se v okolici črpališča nahajajo tudi kmetijske površine. Odloka, ki
bi varoval zaloge pitne vode in opredeljeval režim ravnanja v vodovarstvenih pasovih za
črpališče Gorenja Sava, pa sploh ni. Zato bi bilo potrebno za to črpališče čimprej določiti
vodovarstveno območje in način ravnanja v njih ter zagotoviti, da se gnojenje v okolici
ne bo izvajalo. Ob gradnji drugega tira naj bi se to črpališče opustilo, izpad pa bo
potrebno nadomestiti na neki drugi lokaciji.
Količina distribuirane vode je na osnovi podatkov upravljavca v letu 2006 znašala 5 850
000 m3 (ca 16.000 m3/dan).
- vodovod Trstenik s pitno vodo oskrbuje prebivalce v naseljih Trstenik, Tenetiše,
Čadovlje

44

Vir pitne vode je podzemna voda, ki se napaja iz starega zajetja Povlje in vrtin Povlje.
V vodooskrbnem sistemu se nahaja še pet vodohranov pitne vode: Tenetiše, Trstenik,
Čadovlje, Povlje (stari in novi).
V letu 2006 je količina distribuirane vode znašala ca 70 000 m3 (192 m3/dan).
- vodovod Besnica s pitno vodo oskrbuje prebivalce v naseljih Spodnja in del Zgornje
Besnice.
Vir pitne vode je podzemna voda, ki napaja zajetje Zabukovje in hrani v vodohranu
Besnica.
Količina distribuirane vode iz omenjenega vodovoda je v letu 2006 znašala ca 45 000 m3
(123 m3/dan).

5.1.2. PORABA VODE
Vedno bolj se zavedamo, da je čista, neonesnažena in pitna voda neprecenljiva vrednost,
ki zaradi človekovih dejavnosti hitro izginja. Bolj kot je standard življenja višji, več vode
porabi prebivalstvo. V preteklih zgodovinskih obdobjih je ljudem zadostovalo nekaj
litrov vode za pitje, kuhanje in osnovno higieno, medtem ko danes nekatera
gospodinjstva v povprečju porabijo tudi več kot m3 vode dnevno. Kljub temu pa je
marsikje poraba pretirana zaradi malomarnega ravnanja in razvad (Guštin, 1999).
Gospodinjstva so veliki porabniki vode, saj jo v Sloveniji gospodinjstva porabijo skoraj
toliko, kot jo porabi vsa industrija, kmetijstvo in druge gospodarske dejavnosti skupaj. Le
majhen delež se v domovih porabi za naše biološke potrebe, drugo porabimo za stroje in
pranje (Guštin, 1999). Povprečna gospodinjska poraba vsakega Slovenca znaša približno
70 m3 letno oz. 189 l dnevno (Benčina, 2007).
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Slika 5: Tipična porazdelitev porabe vode v gospodinjstvu na osebo v enem dnevu

Vir: Guštin, 1999, str. 23
Iz slike lahko razberemo, da največ vode potrošimo za kopanje, umivanje, splakovanje in
pranje (78 %), od tega največ za kopanje in umivanje ter splakovanje (65 %). Okoli 5 %
vode potrošimo za kuhanje in pitje, kar znaša približno 10 l na osebo dnevno.
V primerjavi z mestnim prebivalstvom bi bila lahko poraba pitne vode v obmestnih
naseljih večja zaradi pranja avtomobilov in zalivanja vrtov ter zelenic v poletnih mesecih.
Individualna gradnja ima hkrati tudi velike možnosti za zbiranje in uporabo deževnice.
Poraba pitne vode se beleži samo pri javnem vodovodu. Pri lokalnih vodovodih se
količine porabljene vode ne spremlja.
Preglednica 6: Skupna količina
(v m3)
Leto
2002
Sektor
Gospodinjstva 3 068 712
1 302 912
Industrija
4 371 624
SKUPAJ
Vir: Komunala Kranj, 2007

porabljene pitne vode iz javnih vodovodov v MO Kranj
2003

2004

2005

2006

3 157 316
1 101 536
4 258 852

2 191 231
739 574
2 930 805

2 879 534
884 290
3 763 824

2 948 522
840 044
3 788 566

Leta 2002 je poraba pitne vode v gospodinjstvih znašala 3 068 712 m3. V naslednjem letu
se je poraba povečala, nato se je zmanjšal leta 2004, v letu 2005 in 2006 pa je zopet
narasla. Iz preglednice je razvidno, da so gospodinjstva v MO Kranj večji porabnik pitne
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vode v primerjavi z industrijo, saj jo porabijo več kot 70 %. Najbolj očitno je tudi
zmanjševanje porabe vode v industriji od leta 2002 do leta 2004.
Celotna količina porabljene vode na prebivalca znaša 71 m3/leto oz. 195 l/prebivalca/dan.
Če upoštevamo samo porabo vode iz gospodinjstev, pa je poraba vode na prebivalca MO
Kranj 57 m3/leto oz. 157 l/prebivalca/dan, kar je pod slovenskim povprečjem.
Na podlagi povprečne porabe prebivalca MO Kranj so prebivalci v obmestnih naseljih v
letu 2006 porabili 615 030 m3 pitne vode oz. 21 % skupne količine porabljene vode.
Kvaliteta pitne vode iz javnega vodooskrbnega sistema se spremlja preko državnega
monitoringa, za nadzor pitne vode skrbi Ministrstvo za zdravje in preko notranjega
nadzora, ki ga izvaja upravljavec Komunala Kranj (Letno poročilo o skladnosti …,
2007).
V letu 2006 so bile opravljene mikrobiološke preiskave in kemijske analize. Od skupno
52 odvzetih vzorcev za potrebe mikrobiološke redne in občasne preiskave trije vzorci
niso bili skladni z določilom Pravilnika o pitni vodi. Dva vzorca sta bila odvzeta na virih
Bašelj v zbirnem zajetju, pred dezinfekcijo pitne vode, en vzorec pa je bil vzet v
raztežilniku 1 Čemšenik. V vseh vzorcih so izolirali bakterije vrste Escherichia coli, ki
so pokazatelj fekalne onesnaženosti in skupne koliformne bakterije.
Na omrežju vodovodnega sistema Kranj od skupno 182 + (28)3 odvzetih vzorcev 22
vzorcev ni ustrezalo določilom pravilnika. Po mnenju Zavoda za zdravstveno varstvo
Kranj je vzrok za mikrobiološko neustreznost vzorcev drenažno zajetje na sistemu
Bašelj, na katerega imajo močan vpliv površinske vode, delno pa tudi napake na
sekundarnem vodovodnem omrežju (zastajanja vode, biofilmi). Večji problem
predstavlja tudi vodovodno omrežje, kjer zaradi dolžine in stanja cevi prihaja do okvar.
Izvajanje posegov za odpravo okvar predstavlja določeno tveganje predvsem v smislu
mikrobiološke kontaminacije pitne vode.
Kemijske analize vzorcev v okviru državnega monitoringa in notranjega nadzora so
ustrezale določilom pravilnika (Letno poročilo o skladnosti …, 2007).

5. 2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod v MO Kranj še ni povsem
urejeno. Gradnja kanalizacijskega omrežja MO Kranj poteka na podlagi letnega
programa, ki temelji na planu novogradenj iz Strategije ravnanja s komunalno odpadno
vodo in komunalnimi odpadki v MO Kranj. Letno se usklajuje še z načrtom gradenj in
obnov cest (Kranjčanka, št. 8, avgust 2005).
Od vseh naselij v MO Kranj je samo v Kranju (vendar ne v celoti), delno na Kokrici,
Mlaki in v Britofu zgrajena javna kanalizacija. V Britofu je zgrajena II. faza gradnje
kanalizacije Britof, ki obsega poleg gradnje črpališča s tlačnim vodom preko avtoceste še
gradnjo kanala do Odcepa za Oljarico, nekaj sekundarnih kanalov znotraj naselja in kanal
3

Vzorci vzeti v okviru državnega monitoringa.
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do območja Britof – Voge, kjer je predvideno območje za 115 stanovanjskih hiš. Tako je
zgrajen le del kanalizacijskega omrežja na zahodnem delu, v smeri proti Vogam. MO
Kranj je gradnjo kanalizacije v Britofu načrtovala v letu 2007, vendar se je njen začetek
odmaknil (Kranjčanka, št. 1, januar 2006).
V javni kanalizacijski sistem in sistem čiščenja je priključenih v Kranju 62 % objektov,
na Kokrici 24 % ter na Mlaki 34 % objektov. Odpadna voda iz ostalih naseljih, kjer ni
zgrajene kanalizacije, se odvaja v greznice ali površinske vodotoke (Komunala Kranj,
2007).
Delež prebivalcev, priključenih na kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo v MO Kranj
je manj kot 30 %, kar je z okoljevarstvenega vidika prenizek delež.
Karta 7: Obstoječa in načrtovana kanalizacija Kranj

Vir: Komunala Kranj, 2007
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Centralna čistilna naprava Kranj je pričela obratovati v letu 1986. Sprva so na
napravo dotekale fekalne odpadne vode iz mesta Kranj in industrijske odpadne vode iz
kranjskih tovarn, sedaj pa se na CČN Kranj čistijo tudi odpadne vode iz občin Šenčur in
Naklo. Čistilna naprava je velikosti 100 000 PE (ena PE predstavlja onesnaženje enega
prebivalca) in je trenutno obremenjena 85 %. Kanalizacijski sistem, iz katerega prihaja
voda na napravo, je mešan. Viri onesnaževanja so 36 000 prebivalcev z 2 440 000 m3 (36
000 PE), osem proizvodnih delovnih organizacij s 3 000 000 m3 (35 000 PE), 24
neproizvodnih delovnih organizacij s 400 000 m3 (6 000 PE (Čiščenje odpadnih voda na
CČN Kranj, 2003)).
Je mehansko biološka enostopenjska čistilna naprava, ki je zasnovana na mehansko
biološkem čiščenju z izkoriščanjem bioplina. Namenjena je čiščenju odpadnih vod mesta
Kranja in odpadnih vod industrije ter negospodarskih organizacij (Čiščenje odpadnih
voda na CČN Kranj, 2003).
Čiščenje odpadnih vod poteka neprekinjeno 24 ur dnevno, vse dni v letu. Dnevno se
prečisti približno 18 000 m3 odpadne vode z učinkovitostjo čiščenja višjo od 90 %
(Čiščenje odpadnih voda na CČN Kranj, 2003).
Na čistilno napravo pritekajo štiri glavne vrste odpadnih vod, in sicer:
 industrijsko tehnološko odpadne vode,
 industrijske odpadne vode,
 komunalne odpadne vode,
 meteorne odpadne vode.
Centralna čistilna naprava obsega več tehnoloških sklopov, skozi katere poteka čiščenje:
1. mehansko stopnjo,
2. aerobno biološko stopnjo,
3. anaerobno digestijo blata (Špiček, 2003).
Trenutni povprečni dotok na CČN znaša 16 000 m3/dan; ostaja še 20 % prostih kapacitet.
Skupna količina znaša 5 500 000 m³/leto odpadne vode, od tega se jo 2/3 očisti 1/3 se
odvede neočiščena. Delež v skupnih količinah odpadnih voda: gospodinjstva 2/3,
industrija 1/3 (Stanje okolja …, 2007, str. 83).
V naslednjih štirih letih se predvideva rekonstrukcija CČN Kranj, ker je večina opreme
dotrajane in tehnologija zastarela in ne ustreza novim standardom s področja varstva
okolja (Okoljsko poročilo …, 2006).

BREG OB SAVI
BRITOF
ČADOVLJE
GOLNIK
GORIČE

417
1.674
98
1.048
351

122
470
26
313
108

122
470
26
313
108

49

19.200
170.500
4.300
82.500
19.300

19.200
105.500
4.300
82.500
19.300

65.000

19.200
170.500
4.300
82.500
19.300

količina blata iz
greznic v m3/leto

Količina
neočiščene vode v
m3/leto

Količina očiščene
vode v m3/leto

odpadna voda iz
industr. in obrti v
m3/leto

gospodinjska
odpadna voda v
m3/leto

skupna količina
odpadne vode v
m3/leto

naročniki, ki
uporabljajo
greznice

naročniki
priključeni na
kanalizacijo

število naročnikov

NASELJE

število prebivalcev

Preglednica 7: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v obmestnih naseljih in Kranju
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Vir: Stanje okolja v MO Kranj, 2007, str. 85
Iz preglednice je razvidno, da je v obmestnih naseljih kanalizacijsko omrežje slabo
razvito oz. je delno zgrajeno samo v štirih naseljih: Kokrica, Mlaka in Zgornje Bitnje.
V gospodinjstvih obmestnih naseljih letno nastane skoraj 900 000 m3 odpadne vode, od
katere je samo 16 300 m3 odpadne vode očiščene, ostala odpadna voda se odvaja v
greznice. Zaradi skromne opremljenosti obmestnih naselij s kanalizacijskem omrežjem,
nizkega deleža očiščene odpadne vode je obremenitev okolja z vidika vode zelo velika.
Naselja na Kranjskem in Sorškem polju so z neurejenim odvajanjem odpadnih vod vir
obremenjevanja podtalnice, ki je vir pitne vode.
Po podatkih Komunale Kranj je v občini Kranj evidentiranih 6330 objektov, ki odpadne
vode odvajajo v greznice. V letu 2005 in 2006 je bil s strani Komunale Kranj izveden
popis greznic, ki je pokazal, da imajo v obravnavanih naseljih večinoma pretočne
greznice, kjer se odpadna voda delno anaerobno razgradi (očisti), pri čemer se
neraztopljeni delci izločijo kot blato, preostanek pa odteka v vodotok ali podtalje. Vse to
obremenjuje vodne vire in okolje nasploh.
Z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju
Mestne občine Kranj (Uradni list št. 9/2006) je Komunala Kranj na območjih brez javne
kanalizacije dolžna zagotoviti najmanj enkrat na štiri leta odvoz in prevzem blata iz
pretočnih greznic ter redno praznjenje nepretočnih greznic. Skladno s tem bodo v
prihodnosti praznili greznice na osnovi izdelanega plana in manj po naročilu. Glede na
obstoječe število greznic, bi morali, upoštevajoč zakonske zahteve, letno izprazniti več
kot 2750 greznic. Z razširitvijo kanalizacijskega sistema bo vsako leto več gospodinjstev
priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, s čimer se bo posledično zmanjšalo število
greznic.
Kljub odvajanju odpadnih voda v greznice so zabeleženi tudi številni direktni izpusti
odpadnih vod v vodotoke:
 v naselju Predoslje ima približno enajst hiš iztok v vodotok Bela;
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v naseljih Zgornje, Srednje in Spodnje Bitnje ter Šutna je pogost primer, ko je
več hiš priključenih na kanal, ki se izliva v vodotok Žabnica. Jeseni ob poplavah
fekalne vode vdirajo v stanovanjske prostore, kleti. Poleti, ob nizkem vodostaju
se potok Žabnica spremeni v »smrdečo« strugo, po kateri tečejo le še odplake iz
stranišč in pralni strojev (Kranjčanka, št. 4, april 2005). Z vidika varstva okolja je
to neugodno, zlasti ker potok Žabnica v spodnjem delu ponikne v prodne nanose.
Krajani sicer zahtevajo čimprejšnjo izgradnjo kanalizacije, vendar bi morali
inšpektorji ukrepati in zlasti sami stanovalci urediti odvajanje fekalne vode v
skladu s predpisi in zakoni;



enake primere so zasledili v Hrastjah in Mavčičah, kjer imajo kanali iztok v reko
Savo; tudi v Goričah obstajajo še posamezni objekti z izlivi v lokalne potoke
(Komunala Kranj, 2007).

Ko je na novo zgrajen kanalizacijski sistem, se pojavi problem, da se lastniki nelegalno
priključijo na kanalizacijo, saj nekontroliran dotok tuje vode, kot je nelegalni priklopi na
kanalizacijsko omrežje, konstantno zmanjšuje učinek čiščenja in povečuje stroške
obdelave odpadne vode.
V letu 2006 je bilo odkritih odkrili 52 nelegalnih priklopov na kanalizacijsko omrežje:
• v KS Primskovo 22 nelegalnih priklopov
• v KS Orehek – Drulovka 10 nelegalnih priklopov
• v KS Britof 20 nelegalnih priklopov
Vendar še večji problem kot nelegalni priklopi predstavljajo lastniki, ki kljub večkratnim
pozivom svojih objektov ne želijo priklopiti na zgrajeno kanalizacijsko omrežje
(Komunala Kranj, 2007).
Strategija ravnanja s komunalno odpadno vodo načrtuje razširitev omrežja za odvajanje
in čiščenje odpadne vode in določa, da je treba kanalizacijsko omrežje najprej zgraditi na
območjih poselitve z več kot 20 prebivalci na ha (oz. 10 prebivalcev na ha, če gre za
občutljivo ali vodovarstveno območje). Tako so določeni roki za izvedbo
kanalizacijskega omrežja po območjih: do konca leta 2012 Kranj, do konca leta 2015
Bitnje, Žabnica, Šutna, Britof, Orehovlje, Predoslje, do konca leta 2017 Čirče, Hrastje,
Breg ob Savi, Golnik, Kokrica, Mlaka. Letni programi gradenj se bodo določali v skladu
s prioriteto ob upoštevanju drugih dejavnikov, denimo gradnje in obnove cest,
komunalnega opremljanja območij lokacijskih načrtov (Kranjčanka, št. 8, avgust 2005).
Tako bo v sistem zajeto 89,1 % prebivalstva MO Kranj. Poleg mesta Kranj še naselja
Golnik, Mlaka, Kokrica, Britof, Orehovlje, Predoslje, Hrastje, Breg ob Savi, Zgornje,
Srednje in Spodnje Bitnje, Šutna in Žabnica (Stanje okolja…, 2007).
Poleg posodobitve in dograditve kanalizacijskega omrežja ter posodobitve obstoječe
čistilne naprave, je v prihodnje načrtovana tudi izgradnja štirih lokalnih čistilnih naprav v
krajih Žabnica, Breg ob Savi, Hrastje in Golnik. Vendar pa te lokacije morebitnih
čistilnih naprav niso dokončne in je možno v skladu z dogovorom z okoliškimi občinami
poiskati ustreznejše rešitve (Okoljsko poročilo, 2006). Naloga občine je, da čimprej
poskrbi za rešitev te problematike in s tem pripomore k zmanjšanju negativnih pritiskov
na odpadne vode.
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5. 3. ODPADKI
Pomemben stranski produkt vsakega naselja so tudi odpadki. Boljši življenjski pogoji in
višji osebni standard povzročajo, da se količina odpadkov iz leta v leto povečuje. V
večini gospodarskih razvitih držav nastane dnevno na osebo več kot kilogram
gospodinjskih odpadkov, njim podobnih in kosovnih odpadkov (Plut, 1998).
V letu 2002 je bilo po podatkih SURS je nastalo letno 407 kg komunalnih odpadkov na
prebivalca, leta 2005 pa je bila količina komunalnih odpadkov na prebivalca 422 kg na
leto (Statistični letopis 2006). V tej količini niso všteti gradbeni odpadki, blato iz čistilnih
naprav in greznic, odpadne avtomobile, kar letno nanese še okoli 300 kg na prebivalca
(Plut, 1998).
V MO Kranj izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki podjetje Komunala
Kranj. Na področju gospodarnega ravnanja z odpadki podjetje izvaja naslednje
dejavnosti:
1. ločeno zbiranje odpadkov (poteka preko sistema ekoloških otokov in preko sistema
zbirnih centrov ter preko letnih akcij zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov),
2. odvoz komunalnih odpadkov,
3. odlaganje odpadkov,
4. preprečevanje nastajanja odpadkov z okoljskim izobraževanjem in ozaveščanjem
javnosti.
V redni odvoz odpadkov je vključenih 52 144 prebivalcev oz. 48 naselij od skupno 49
naselij v MO Kranj. Na obravnavanem območju so vsa naselja vključena v organiziran
način zbiranja komunalnih odpadkov. Redni odvoz odpadkov izvajajo v skladu s
terminskim planom odvozov iz posameznih okolišev, in sicer iz strjenih naselij dvakrat
tedensko, iz ostalih področij pa enkrat tedensko (Komunala Kranj, 2007).
Od leta 2002, ko je bila uvedena nova metodologija zbiranja podatkov, je količina
zbranih komunalnih odpadkov v MO Kranj konstantno naraščala. Leta 2002 je bilo
zbranih 26 623,5 ton komunalnih odpadkov oz. 1,4 kg na občana dnevno. Do leta 2006 je
njihova količina narasla na 37 372,3 tone oz. 1,9 kg na občana na dan. Potrebno pa je
poudariti, da je do porasta prišlo predvsem v letih 2005 in 2006. Kljub temu, da je
količina zbranih komunalnih odpadkov v letih 2002, 2003 in 2004 ostala na približno
enakem nivoju, je v istem obdobju količina odloženih odpadkov konstantno naraščala. V
letih 2005 in 2006 je količina odloženih odpadkov, kljub naraščanju količine zbranih
komunalnih odpadkov, ostala na približno enakem nivoju kot leta 2004 (Stanje okolja …,
2007, str. 77).
Če upoštevamo količino odpadkov, ki jo dnevno proizvede prebivalec MO Kranj (1,9
kg), v obmestnih naseljih nastane 7561,6 ton odpadkov letno.
Naslednji graf prikazuje količino zbranih odpadkov v občini v obdobju od leta 2002 do
leta 2006. Prikazane so tudi letne količine ločeno zbranih odpadkov ter odloženih
odpadkov.

52

Graf 3: Zbrani odpadki v MO Kranj v obdobju 2002 – 2006
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Vir: Stanje okolja v MO Kranj, 2007, str. 78.
Količina komunalnih odpadkov iz gospodinjstev je bila od leta 2002 do leta 2004
približno na isti ravni. V opazovanem obdobju je opazen porast količine komunalnih
odpadkov po letu 2005. V letu 2005 se je dvignila na 34 245 ton. Skupna količina
zbranih komunalnih odpadkov leta 2006 je znašala 37 372 ton. V primerjavi z leto 2004
se je količina komunalnih odpadkov povečala za 10 000 ton.
Gospodinjstva v obmestnih naseljih omogočajo ponovno rabo gospodinjskih odpadkov
kot komposta.
Ker se v zadnjih letih količina komunalnih odpadkov iz gospodinjstev povečuje, bi bilo
potrebno poskrbeti, da komunalni odpadki ne bi končali na odlagališču, ampak bi se
snovno ali energetsko izrabili. Zavedanje o varovanju okolja in novi standardi zahtevajo
uporabo novih tehnologij pri ravnanju z odpadki, pri čemer je ključno ločevanje
odpadkov na izvoru, to je v gospodinjstvih (Kranjčanka, št. 6, junij 2007, str. 7).
Na območju MO Kranj so leta 2000 začeli z uvajanjem sistema ločenega zbiranja
odpadkov, preko ekoloških otokov in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov. Iz
leta v leto so število ekoloških otokov povečevali, da bi uporabnikom čim bolj približali
ločeno zbiranje odpadkov. Vključno z letom 2006 so uredili skupaj že 140 ekoloških
otokov, ki so opremljeni z zabojniki za zbiranje papirja, stekla, plastenk in pločevink ter
14 nepopolnih ekoloških otokov, kjer se zbira samo papir ali steklo ali oblačila. Največ
ekoloških otokov je v Kranju, in sicer več kot polovico (98 ekoloških otokov), preostali
(42) pa so razmeščeni po okoliških naseljih občine. Komunala Kranj načrtuje na
posameznih ekoloških otokih do konca leta 2007 izvesti poskusno dopolnitev zbiranja
bioloških odpadkov (Komunala Kranj, 2007).
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Preglednica 8: Število ekoloških otokov po krajevnih skupnostih
Krajevna skupnost Št. popolnih eko.otokov Št. nepopolnih eko.otokov
Besnica
5
3 (2 papir, 1 steklo)
Bitnje
6
Britof
3
Golnik
1
Goriče
1
Hrastje
1
Kokrica
4
Mavčiče
4
Predoslje
2
Tenetiše
1
Trstenik
1
Žabnica
1
1 papir
Skupaj
30
4
Vir: Komunala Kranj, 2007
V dvanajstih obmestnih krajevnih skupnostih je 30 ekoloških otokov (preglednica 9), kjer
prebivalci ločeno zbirajo papir, steklo in plastiko. V primerjavi s številom ekoloških
otokov v Kranju je število ekoloških otokov po posameznih KS razmeroma majhno,
predvsem v KS Golnik, Goriče, Hrastje, Tenetiše, Trstenik in Žabnica, kjer je samo en
ekološki otok. Z odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 23.3.2001), ki določa, da je
potrebno ekološki otok urediti za vsakih 500 prebivalcev, bi bilo potrebno postaviti
dodatni ekološki otok v Hrastju in na Golniku. Ker pa je cilj Komunale Kranj, da se
zbere kar največ ločeno zbranih odpadkov, želijo urediti čim več ekoloških otokov in jih
čim bolj približati občanom. Zato nenehno pozivajo predstavnike krajevnih skupnosti, da
predlagajo nove lokacije. Pri tem je pomembno, da je zemljišče javno in da je lokacija
dostopna za naše vozilo, s katerim praznimo zabojnike na ekoloških otokih (Komunala
Kranj, 2007).
V zbirnih centrih Tenetiše in Zarica v Kranju se ločeno zbirajo frakcije odpadkov: papir,
steklo, kovine, les, bela tehnika, elektronski odpadki, tekstil, guma, plastične mase,
kompoziti, gradbeni material in bio-odpadki (Stanje okolja …, 2007).
V obdobju 2002-2006 so količine ločeno zbranih odpadkov vsako leto naraščale in se
skoraj podvojile (graf 4). V okviru gospodinjstev je bilo leta 2002 zbranih 7 155,5 ton
ločenih frakcij, leta 2006 pa že 12 716 ton (Stanje okolja …, 2007, str. 79). Glede na to,
da so se količine ločeno zbranih frakcij iz leta v leto povečevale, lahko ocenim, da je
ločeno zbiranje dokaj uspešno.
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Graf 4: Količina ločeno zbranih odpadkov od 2002-2006
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Vir: Stanje okolja v MO Kranj, 2007
Naraščanje ločeno zbranih odpadkov je vsekakor spodbudno, saj tako pripomoremo k
zmanjšanju količine odloženih odpadkov na odlagališče in k zniževanje toplogrednih
plinov, posledično pa k varovanju okolja. Najboljši odpadek pa je tisti, ki sploh ne
nastane, zato je treba skrbeti, da bodo količine nastalih odpadkov čim manjše.
K temu pripomore tudi okoljsko izobraževanje in ozaveščanje javnosti. Komunala Kranj
je z namenom aktivnega pospeševanja okoljskega izobraževanja in informiranja javnosti
občanom na dom poslala zgibanko o gospodarnem ravnanju z odpadki (Komunala Kranj,
2007).
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Graf 5: Struktura zbranih ločenih frakcij v letu 2006
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Vir: Komunala Kranj, 2007
Na zgornjem grafu je prikazana struktura ločeno zbranih frakcij z območja MO Kranj. V
letu 2006 je med ločeno zbranimi frakcijami z 31,9 % prevladoval papir (31,9 % oz. 390
ton), sledil je les (282,9 ton oz. 23,1 %) in steklena embalaža (229,42 ton oz. 18,8 %).
Na območju MO Kranj se ločeno zbere 20 % odpadkov. Cilj Komunale Kranj je doseči
50 %, ki je tudi priporočilo, zapisano v zakonodaji.
Vse ločeno zbrane odpadke se vodijo najprej na stiskalnico, kjer se stiskajo v bale, nato
pa se začasno skladiščijo. Odpadke nato predajo pooblaščenim predelovalcem odpadkov,
ki poskrbijo za njihovo nadaljnjo predelavo (Komunala Kranj, 2007).
Komunala Kranj organizira enkrat letno posebno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, in
takrat lahko občani brezplačno oddajo nevarne odpadke iz gospodinjstev. Odpadki se
zbirajo s pomočjo, za to posebej prilagojene, mobilne postaje. Postaja kroži po krajevnih
skupnostih in na isti lokaciji ostane več dni. Prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov
nadzorujeta za to strokovno usposobljena oseba in predstavnik Komunale Kranj. Drugače
lahko občani nevarne odpadke pripeljejo tudi v enega od zbirnih centrov (Stanje okolja
…, 2007, str. 79).
Že več kot 15 let Komunala Kranj organizira akcijo zbiranja kosovnih odpadkov, ki je
potekala enkrat letno. Leta 2006 je bilo v MO Kranj zbranih 1374 ton kosovnih
odpadkov. V letošnjem letu so uvedli spremenjen način zbiranja in odvoza odpadkov.
Vsako gospodinjstvo je prejelo dve dopisnici, s katerima lahko kadarkoli naroči odvoz
kosovnih odpadkov. Skupaj s Komunalo se dogovorijo za individualen termin odvoza. Z
zbiranjem kosovnih odpadkov »od vrat do vrat« so želeli narediti zbiranje tovrstnih
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odpadkov čim prijaznejše in s tem preprečiti pojava divjih odlagališč (Komunala Kranj,
2007).
Kljub številnim akcijam zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov pa se ne zmanjšuje
število divjih odlagališč, ki jim MO Kranj od leta 2001 namenja posebno pozornost. S
pomočjo lovskih družin, tabornikov in ostalih ekološko osveščenih občanov je bilo
izvedeno evidentiranje divjih odlagališč odpadkov, nelegalnih peskokopov in odvrženih
avtomobilov. Divja odlagališča se nahajajo pretežno na kmetijskih in gozdnih površinah,
največkrat ob javnih cestah ali na brežini reke. Večja gostota je v bližini naselij. Na njih
je moč najti tako nenevarne, inertne kot nevarne odpadke. Na nekaterih večjih divjih
odlagališčih je že bilo ugotovljeno čezmerno obremenjevanje in onesnaževanje okolja.
Divja odlagališča predstavljajo neposredno grožnjo za onesnaženje tal, površinskih in
podzemnih voda ter vodnih virov (Stanje okolja …, 2007, str. 80).
Odlagališče-deponija odpadkov Tenetiše
Odvoz komunalnih in industrijskih inertnih in nenevarnih odpadkov se vrši na
odlagališče odpadkov Tenetiše, ki obratuje od leta 1974. Na odlagališče odlagajo
odpadke poleg MO Kranj tudi občine Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko, kar
predstavlja skupno 73 000 prebivalcev (Gospodarno ravnanje z odpadki, 2003).
Sedanja lokacija, za katero je bilo pridobljeno lokacijsko in gradbeno dovoljenje, obsega
7 ha, pri čemer je 5,5 ha že zapolnjenih in zato v fazi zapiranja in sanacije. Na obstoječi
lokaciji je tako ob optimalni izrabi prostora mogoče izkoristiti še okoli 220 000 m3
koristne prostornine, kar pri dosedanji dinamiki odlaganja neobdelanih odpadkov pomeni
možnost odlaganja za nadaljnje tri do štiri leta. Seveda pod pogojem, da bo v vmesnem
obdobju poskrbljeno za dokončno sanacijo obstoječega odlagališča in urejeno novo polje
v skladu z novimi predpisi o odlagališču odpadkov (Strategija ravnanja s komunalnimi
odpadki v mestni občini Kranj in občinah Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur,
2003).
Ureditveno območje odlagališča obsega 35 ha in ga bo v primeru potreb mogoče
uporabljati še vsaj naslednjih nekaj desetletij (Okoljsko poročilo …, 2006). Odlagališče
je bilo eno izmed predlaganih lokacij za gradnjo sodobnega regijskega centra za ravnanje
z odpadki na Gorenjskem, ki naj bi se odprl po letu 2008. Regijski pristop reševanja
problematike odpadkov z izgradnjo velikih ekoloških centrov zagovarjata Evropska unija
in Slovenija. S sodobnim centrom bo mogoče zagotoviti snovno izrabo odpadkov za
pridobivanje energije, odpadke toliko predelati, da bo čim manj ostankov, zagotoviti
ureditev odlagališča za varno odlaganje preostanka odpadkov in vse ostale potrebne
postopke, ki jih narekuje sodoben pristop k ravnanju z odpadki. Tako bo center okolju
bolj prijazen kot obstoječe odlagališče. Vsi procesi obdelave odpadkov (sortirnica,
kompostarna, naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov) bodo potekali v
zaprtih objektih, kjer so emisije v okolje popolnoma nadzorovane (Kranjčanka, št. 6,
junij 2007).
Konzorcij CERO je v septembru 2007 sprejel odločitev, da bo regijski center za ravnanje
z odpadki na Gorenjskem prav v Tenetišah. Tej odločitvi pa ostro nasprotujejo nekateri
krajani Mlake in Tenetiš, zato je nadaljnja usoda regijskega centra še neznana.
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Novembra 2007 je MO Kranj med svojimi občani izvedla posvetovalni referendum o
gradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki v Tenetišah. Za tak center je glasovalo
85,19 % volilcev, proti jih je bilo 14,81 %. Podporo projektu so na občini pričakovali,
vendar pa pravega zmagoslavja ni bilo čutiti, saj je bilo 80 % volivcev Mlake in 60 %
volivcev Tenetiš proti gradnji centra (Gorenjski glas, priloga Kranjski glas, št. 9,
november 2007). Lahko bi rekli, da je večina preglasila manjšino okoliških prebivalcev,
ki nasprotujejo gradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki v Tenetišah. Občina bo
pripravila dokumentacijo za sprejem prostorskih aktov na lokaciji bodočega centra in
poskušala še naprej izpostaviti dialog z najbližjimi prebivalci deponije.
Odlagališče Tenetiše trenutno obsega štiri odlagalna polja, pri čemer se odlaganje izvaja
na odlagalnih poljih A in B1. Polje B2 je sicer prostorsko določeno, a je prišlo do
odločitve, da se na njega ne odlaga. Na odlagalnem polju C se odlaganje sicer načrtuje, a
trenutno še nima potrebnih dovoljenj (Stanje okolja …, 2007).
Komunala Kranj od začetka novembra 2007, ko je poteklo okoljevarstveno dovoljenje za
obratovanje deponije Tenetiše, Agencija RS za okolje pa v zvezi s tem še ni dala
odgovora, odvaža smeti na Malo Mežaklo, v Kovor pa je odvažala samo do 10. decembra
2007. Zaradi odvoza na druga odlagališča se povečujejo stroški in posledično tudi računi
za odvoz smeti.
V leta 2004 so uredili center za poskusno prebiranje odpadkov. Gre za ročno sortirnico,
kjer preberejo 200 m3 odpadkov dnevno. Prebirajo odpadke zbrane preko običajnih
zabojnikov, se pravi mešane komunalne odpadke. Pa tudi odpadke, ki jih sicer občani
odložijo ločeno na ekološke otoke, vendar je še vedno med njimi nekaj odpadkov, ki tja
na sodijo. Zaenkrat gre še vedno za poskusno prebiranje, saj je kapaciteta centra za
odpadke, ki dnevno nastanejo, premajhna. Da bi lahko prebrali dnevno vse odpadke, ki
nastanejo v vseh šestih občinah, bi potrebovali kapaciteto od 750 do 800 m3. Toliko
odpadkov dnevno namreč pripeljejo na odlagališče (Komunala Kranj, 2007).
Od leta 1974, ko je odlagališče postalo legalna občinska deponija mešanega tipa, do
konca leta 1989 se je nekontrolirano in neurejeno odlagalo vse vrste odpadkov
(komunalnih, industrijskih, posebnih). Za to obdobje je značilno tudi neurejeno
komprimiranje odpadkov z buldožerjem; nedosledno, samo občasno zasipavanje
odpadkov; neurejeno odplinjevanje in neurejen odvod izcednih voda (Napokoj, 1993).
Zato je bila potrebna sanacija, ki so jo narekovali naslednji razlogi: nerešeno vprašanje
izcednih vod, nekontrolirano odplinjevanje, samovžigi in požari, nevarnost poplavljanja
potoka Želin, raznos odpadkov v okolico, pojav glodalcev in insektov ter vplivi prometne
obremenitve na okolico.
V tem smislu so bili v preteklih letih že izvedeni naslednji ukrepi:
- sprotno zasipavanje pripeljanih odpadkov,
- redna deratizacija in dezinsekcija,
- kompaktiranje odpadkov s kompaktorjem,
- izgradnja zbirnega bazena izcednih vod,
- preusmeritev in regulacija potoka Želin,
- ločitev izcednih in zalednih vod,
- izgradnja sistema za odvodnjavanje izcednih in zalednih vod (Gospodarno
ravnanje z odpadki, 2003, str. 8)
- gradnja oboda aktivnega deponijskega telesa in tesnjenje bokov
deponijskega polja A ter južnega dela deponije
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-

odstranitev vseh nevarnih odpadkov iz deponije (Kranjčanka, št. 1, januar
2005).

Odlagališče sledi novim, strožjim predpisom in smernicam gospodarnega ravnanja z
odpadki ter zmanjšanja obremenjevanja okolja. Ministrstvo za okolje in prostor –
Agencija RS za okolje je konec leta 2004 odlagališču Tenetiše izdalo okoljevarstveno
dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov (Okoljsko poročilo …,
2006).
V skladu z novimi smernicami ravnanja z odpadki in zmanjševanja obremenjevanja
okolja so na odlagališču uspeli vzpostaviti:
1. Sistem vhodne kontrole s tehtanjem odpadkov, s katero vse odpadke pred
odlaganjem vizualno pregledajo in istočasno tudi stehtajo. V objektu vhodne
kontrole se nahaja oprema za elektronski nadzor pripeljanih odpadkov.
2. Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov: papir, steklo, kovine, les, bela tehnika,
elektronski odpadki, tekstil, guma, plastične mase, gradbeni material, izrabljene
baterije, akumulatorji, bioodpadki in mešani komunalni odpadki.
3. Video nadzor na celotnem odlagališču odpadkov.
4. Odplinjanje odlagališča odpadkov – zgrajen je sistem za zajem in sežig
deponijskega plina. Vgrajeno je bilo več sond za zajem deponijskega plina, preko
dva km razvodnih cevi, plinsko črpalna postaja in bakla za kontroliran sežig
plina. Postavljen je tudi plinski motor z električnem generatorjem, s čimer dnevno
proizvajajo električno energijo.
5. Sistem za zajem izcedne vode in čiščenje izcednih voda, ki je v celoti priključena
na sistem čiščenja na Centralni čistilni napravi
6. Ureditev okolice odlagališča in zunanja ozelenitev (Gospodarno ravnanje z
odpadki, 2003).
7. Kompaktiranje odpadkov, katerega cilj je zmanjšati prostornino odpadkov,
varčevati z odlagališčnim prostorom in podaljšati čas obratovanja odlagališča.
8. Obratovalni monitoring, v okviru katerega izvajajo meritve emisij in imisij v
ozračje, meritve smradu po nemških standardih, meritve prašnih usedlin,
monitoring izcednih in podzemnih vod. Poleg tega izvajajo kontrolne kemične
analize naključnih in reprezentativnih vzorcev odpadkov (Okoljsko poročilo …,
2006).
Z omenjenimi ukrepi se je odlagališče okoljevarstveno približal novim okoljskim
standardom. Treba je poudariti, da obstoječe odlagališče odpadkov zaradi svoje starosti
ni grajen v skladu z novimi predpisi o odlagališčih in bo treba tudi v prihodnje
nadaljevati z njegovo sanacijo.
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5. 4. PROMET
Poselitveni suburbanizacijski vzorec povečuje cestni promet, zlasti avtomobilski.
Prebivalci obmestij za mestni način življenja, vsakodnevno migracijo, v enem
gospodinjstvu uporabljajo dva ali tri avtomobile. Neposredno tako vplivajo na vzorce
prevoza in porabo bencina ter s tem na količino prometnih emisij (Plut, 2006).
Zadnja leta beležimo konstantno povečanje števila registriranih motornih vozil. V
začetku leta 2006 je bilo v občini registriranih 47 134 motornih vozil, tako da je bila
stopnja motorizacije približno eno vozilo na 0,9 prebivalca. Število osebnih motornih
vozil se je leta 2006 v Upravni enoti Kranj, kakor tudi v Sloveniji v primerjavi z letom
2005 povečalo za 4 %. V zadnjih letih se povprečno vsako leto število motornih vozil
poveča za 3 % (Stanje okolja, 2007, str. 73).
Preglednica 9: Število registriranih motornih vozil v UE Kranj ter v Sloveniji v letu 2002
in 2006
Št. registriranih motornih vozil UE Kranj Slovenija
Leto 2006
47134
1219831
Leto 2000
41280
1059373
Delež spremembe
14,2 %
13,2 %
Vir: Stanje okolja …, 2007
Informacijo o prometu na cestah lahko dobimo z analizo cestnih obremenitev. Povprečni
letni dnevni promet (število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo števnega mesta na
povprečni dan v letu) v MO Kranj v zadnjih letih narašča, kar lahko pripišemo
naraščanju tranzitnega prometa in dnevni migraciji oz. individualnim mobilnim navadam
delovne sile.
V spodnji preglednici je prikazan povprečni letni dnevni promet na števnih mestih v MO
Kranj.
Preglednica 10: Povprečni letni dnevni promet (PLDP) na števnih mestih v MO Kranj v
obdobju 2000-2005
Kat.
ceste

Št.
ceste

Št.
ods.

Prometni odsek

AC
AC
R1

A2
A2
210

7
8
1107

R1

210

1108

R1
R1

210
211

1109
0211

R2
R2
R2
R2

410
410
411
412

1134
1135
1471
1454

Kranj Z- Kranj V
KranjV-Brnik
Preddvor-Kranj
(Primskovo)
Kranj (PrimskovoLabore)
Kranj-Škofja Loka
Kranj (Labore)Jeprca
Golnik-Kokrica
Kokrica-Kranj
Kranj Z-Polica
Polica-

Leto
2000
17 934
17 186
5 542

Leto
2001
18 000
17 000
5 638

Vsa vozila (PLDP)
Leto
Leto
2002
2003
18 000
18 500
17 000
17 600
5 973
6 169

Leto
2004
19 500
17 500
6 223

Leto
2005
23 000
19 500
6 281

11 700

12 000

14 509

15 297

15 500

15 754

12 300
11 582

12 500
11 959

11 885
11 938

12 259
11 968

12 787
12 514

12 773
12 745

4 924
7 800
12 000
21 000

5 380
7 800
15 000
20 066

4 105
7 800
17 000
20 070

3 776
7 900
17 300
17 828

3 930
8 000
17 800
18 522

4 000
8 000
12 500
18 632
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R2

412

0359

R2

412

0210

Kranj(Kidričeva)
Kranj(KidričevaIskra)
Kranj (IskraLabore)

16 000

17 954

17 970

18 400

18 319

18 400

22 000

22 833

22 835

20 509

19 803

20 688

Vir: Prometne obremenitve 2000-2005, URL: http://www.dc.gov.si/si/promet/
Promet v občini večinoma povsod narašča, predvsem pa v osrednjem delu Kranja, kar
lahko razberemo iz grafa 6. Upad prometa v zadnjih letih je razviden predvsem za
območje Labor, kar je morda povezano tudi s spremembami zaposlitvenih možnosti v
podjetjih, ki imajo večje proizvodne obrate na tem območju. Kljub upadu prometa je ta
še vedno velik in počasi spet narašča. V letu 2005 je tudi opazen (edini) padec prometa
na relaciji Kranj Z - Polica, kateremu vzrok je tudi mogoče sprememba zaposlitev ali
preusmeritev vozil na avtocesto zaradi pogostih zastojev na cesti Kranj-MedvodeLjubljana.
Podatki s števnih mest kažejo, da je razmeroma gost promet na glavnih prometnih
vpadnicah v Kranj, ki so preobremenjene. Značilni so prometni zastoji ob dnevnih
konicah, ki nastajajo zaradi precejšnjega števila individualnih prevozov na delo, študij in
v šolo, kar je tudi posledica uporabniku premalo prijaznega javnega prometa.
Leta 2002 je več kot 70 % dnevnih migrantov MO Kranj (skupno 20 919) potovalo na
delo z osebnim avtomobilom (kot voznik ali sovoznik) in le slabih 6 % z avtobusom.
Skoraj 19 % jih je šlo v službo peš ali s kolesom (Popis 2002). Predvidevamo, da je med
slednjimi prevladujejo prebivalci Kranja. Skoraj 50 % delovno aktivnega prebivalstva
dnevno obmestnih naselij migrira v Kranj, 17 % v Ljubljano, ostali pa migrirajo v druge
občine iste statistične regije.
Na koncu lahko povzamemo, da je dnevna migracija zelo intenzivna z osebnimi
avtomobili.
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Slika 6: Popoldanska konica na cesti Staneta Žagarja, glavni prometni žili skozi Kranj

Avtor: Petra Špiček, 2007
Najbolj obremenjene ceste, ki tečejo skozi občino, so avtocesta Kranj Z - Kranj V in
odsek ceste v Kranju na relaciji Iskra-Labore in odsek ceste Primskovo-Labore. Prvi dve
poti sta glavni prometni žili proti Ljubljani, kar kaže na številne dnevne migracije proti
Ljubljani in dnevne migracije v glavne zaposlitvene centre Iskri na Savski Loki in
Laborah ter tovarno Sava na Laborah.
Karta 8: Karta cestnih obremenitev v Kranju 2005

Vir: http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/Stetje_prometa/Promet05.pdf
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JZ obmestje je prometno najbolj obremenjeno, ker leži ob regionalni cesti Kranj - Škofja
Loka (12 773). S in SV obmestje beležita povprečno okoli 7000 vozil dnevno, medtem se
promet proti Golniku (Golnik - Kokrica) zmanjša na 4000 vozil dnevno. Izven štetja sta
Z in JV obmestje, ki sta odmaknjena od glavnih prometnih tokov.
Iz preglednice 11 ter grafa 6 je razvidno, da je v obdobju 2000-2005 promet najmočneje
narasel na avtocesti Kranj Z - Kranj V in Kranj V - Brnik, ki z okoli 20 000 in več vozili
dnevno gotovo predstavlja pomemben vir obremenjevanja okolja, kljub temu da je na
avtocesti delež tranzitnega prometa največji.

Graf 6: Gibanje povprečnega letnega dnevnega prometa v obdobju 2000-2005
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Vir: Prometne obremenitve 2000-2005, URL: http://www.dc.gov.si/si/promet/
Iz grafa 6 je razvidno, da je v obdobju 2000-2005 promet najmočneje narasel na avtocesti
Kranj Z - Kranj V in Kranj V - Brnik, ki z okoli 20 000 in več vozili dnevno gotovo
predstavlja pomemben vir obremenjevanja okolja. Opazen je tudi porast prometa na
relaciji Primskovo-Labore, ki je tudi posledica nakupovalnih središč na Primskovem.
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je gost promet na širšem območju Kranja, in sicer na
Zlatem Polju, Primskovem, Laborah. Ob predvidenem odprtju novega nakupovalnega
centra na Planini jug lahko pričakujemo še povečan promet na območju Planine.
Gostota prometa v centru mesta je zelo blizu gostoti, ki je na avtocestnih odsekih,
ponekod jo celo preseže (Okoljsko poročilo …, 2006). Vse gostejši cestni promet vse
bolj vpliva na onesnaženost zraka z emisijami ogljikovega dioksida (CO2), ogljikovega
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monoksida (CO), dušikovih oksidov (NOx), žveplovega dioksida (SO2), svinca, trdih
delcev in povzroča hrupnost.
Čeprav Kranj nima ekološko - meteorološke postaje za spremljanje kakovosti zraka, nam
lahko podatki meritev, ki so potekale v Kranju od decembra 2002 do začetka marca
2003, pokažejo, kolikšen vpliv ima promet na kakovost zraka. Takšne meritve so v
Kranju potekale dveh lokacijah, ki sta tipični merilni mesti pod vplivom onesnaženja s
strani prometa:
• Labore ob Ljubljanski in Škofjeloški cesti in
• zelenica med stolpnicami v bližini Valjavčeve in Oldhamske ceste.
Rezultati meritev kažejo na povišane koncentracije polutantov, ki izvirajo iz prometa. V
primerjavi z merilnimi mesti v Sloveniji sta bili omenjeni lokaciji v Kranju med najbolj
onesnaženimi z dušikovimi oksidi in ogljikovim monoksidom. Koncentracije so bile
sicer še pod dopustnimi vrednostmi, čeprav so bile predvsem pri Nox občasno zelo
velike. Prav tako je bilo – podobno kot na stalnih postajah – v zraku preveč
suspendiranih inhalabilnih delcev PM10. Vpliv prometa na koncentracije je opazen tudi
pri dnevnem hodu, ki skoraj pri vseh polutantih kaže na višje koncentracije podnevi kot
ponoči. Bolj ali manj sta opazna maksimuma, ki sta posledica jutranje in popoldanske
prometne konice. Ker so meritve so potekale v zimskem času, ko je bilo sončno
obsevanje šibko, so bile izmerjene nizke vrednosti ozona (Špiček, 2003).
Zaradi zelo obremenjene prometne infrastrukture je MO Kranj v letu 2005 naročila
izdelavo prometne študije, ki naj bi predvidela projekcijo razvoja za 10-in 20-letno
plansko obdobje. Prometna študija MO Kranj je bila izdelana s pomočjo prometnega
modela, ki je zajel tako notranji kot tranzitni promet in predvideva (po fazah izgradnje):
1. faza: novi severni priključek na avtocesto, ki bi razbremenil glavni vpadnici iz
smeri Nakla in Šenčurja,
2. faza: severna obvoznica, ki bi omogočala ločevanje notranjega in tranzitnega
prometa,
3. faza: vzhodna vpadnica z novim mostom čez Kokro, ki bi močno razbremenila
obstoječi most na C. Staneta Žagarja in skrajšala povezavo med stanovanjskim
naseljem Planina in poslovnim središčem mesta, tako pa tudi povečala
atraktivnost potovanj peš ali s kolesom (Prometna študija Mestne občine Kranj,
2005, str. 53).
V prometni študiji iz leta 1996 je bila predlagana tudi zahodna obvoznica od tovarne
Aquasava preko Struževa do Police in bi bila povezana z industrijsko cono v Naklem. Ta
obvoznica bi razbremenila križišča Kidričeva - Koroška (Prometna študija …, 2005).

Javni potniški promet
V zadnjem desetletju se je vloga javnega avtobusnega prevoza iz leta v leto zmanjševala.
Zaradi visokega življenjskega standarda in odsotnosti javnemu prevozu naklonjene
prometne politike se je vse več ljudi odločalo za osebni prevoz. K temu prav gotovo
veliko prispeva cenovna dostopnost osebnih vozil.
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Večja uporaba javnih prevoznih sredstev pomeni razbremenitev za same ceste, obenem
pa pomeni zmanjšanje količin emisij na potnika (Benčina, 2007).
V MO Kranj je organiziran mestni in medkrajevni javni potniški promet, ki ga izvaja
podjetje Alpetour. Obmestna naselja Zgornje, Srednje, Spodnje Bitnje, Breg ob Savi,
Hrastje, Britof, Orehovlje, Predoslje, Srakovlje, Mlaka, Kokrica, Spodnja in Zgornja
Besnica so vključena v mestni potniški promet. Omenjena naselja dvanajst avtobusnih
linij povezuje s središčem Kranja. Avtobusi vozijo pa večinoma na pol ure ob jutranji in
opoldanski konici, sicer pa enkrat na vsako uro.
Naselja Golnik, Goriče, Trstenik, Tenetiše, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča so vključena v
medkrajevni linijski promet. Na teh linijah avtobusi vozijo na eno uro (Alpetour, 2007).
Z avtobusnimi postajališči so razmeroma dobro pokrita obmestna naselja.
Glavne značilnosti mestnega potniškega prometa v Kranju so:
• nizka frekvenca
• indirektne proge
• veliko število krožnih prog ali delov prog (Prometna študija Kranja, 2005).
Javni potniški promet v sedanji obliki ni prijazen do uporabnikov, zato ga uporablja
relativno malo prebivalcev. V letu 2006 so z lokalnimi avtobusi prepeljali 691 839
potnikov v MO Kranj. Največ potnikov, 183 478, je bilo na progi Globus (center Kranja)
– Planina - Hrastje in na progi Globus – Mlaka – Bobovek – Globus pa 108 677
potnikov.
Neizkoriščenost javnega prometa se zavedajo tudi v podjetju Alpetour. Zato so v
gospodinjstva kranjske občine razdelili knjižice voznih redov, z nagradno anketo, s
katero naj bi ugotovili kako zadovoljiti potrebam potnikov in kakšne spremembe
predlagajo anketiranci, da bi pogosteje uporabljali avtobus kot prevozno sredstvo.
Skozi MO Kranj poteka tudi železniška proga Ljubljana – Jesenice – Avstrija. Uporabo
železnice za javni prevoz otežuje oddaljenost železniške postaje od mestnega jedra, saj se
nahaja na nasprotnem, desnem bregu Save na polici nizko pod centrom mesta. Dnevni
migranti, ki potujejo v Ljubljano, bi lahko izkoristili železniško povezavo in se tako
izognili vsakodnevnim prometnim zastojem na relaciji Kranj - Ljubljana.
Večjo pozornost bi lahko občina namenila tudi spodbujanju večje uporabe koles in
izgradnji kolesarskega omrežja. Tudi v samem mestu Kranj bi lahko več prostora uredili,
kjer bi kolesarji parkirali svoja kolesa (npr. pred mestno občino, knjižnico, trgovinami,
pošto).
Omrežje lokalnih kolesarskih poti, ki bi omogočalo pot v šolo ali službo s kolesom, je
skromno (Stanje okolja …, 2007). Kolesarsko mrežo sestavljata dve poti: kolesarska
steza Kranj - Naklo, ki poteka vzporedno s dokaj prometno cesto Kranj - Naklo in
kolesarska steza Orehek - Žabnica. Trasa, ki prečka Sorško polje, poteka ob obstoječi
železnici. Kolesarji se tako izognejo prometu na glavni cesti Kranj - Škofja Loka.
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MO Kranj bo vzpostavila občinsko kolesarsko mrežo z ureditvijo posameznih poti za
kolesarski promet in z dograjevanjem kolesarski stez v okviru prostorskih možnosti ob
rekonstrukciji in novogradnjah občinskih cest (Okoljsko poročilo …, 2006). Vendar pa
sama izgradnja kolesarskih stez ne bo zmanjšala vsakodnevnih voženj z avtomobilov.
Potrebno bi bilo prebivalce ozaveščati, seznaniti z negativnimi posledicami, ki jih
povzroča promet, ter jih spodbuditi za aktivno spreminjanje svojih navad. S spremembo
miselnosti, da bomo z uporabo kolesa naredili dobro svojemu telesu in okolju, bi bil
narejen velik korak zmanjšanju prometnih emisij.

5. 5. ENERGETIKA
Poleg vsakodnevnega prometa so obmestna naselja zaradi prevlade individualne gradnje
tudi vir obremenjevanja zraka. Kurišča individualnih hiš onesnažujejo zrak predvsem v
času kurilne sezone. V hišah je zaradi slabše toplotne izolacije povečana poraba energije
v primerjavi z bolj kompaktnimi oblikami bivanja (Plut, 2006) in sicer za skoraj 50 % na
m2 stanovanjske površine (Dolinar, 1996).
Ker je izbira energenta prepuščena vsakemu posamezniku in ker občina še nima izdelane
energetske zasnove, točnih podatkov o količini in vrsti porabljenih energentov v
obmestnih naseljih nimamo.
V gospodinjstvih je prevladujoči način ogrevanja s kurilnim oljem, kar 70 %, ostalo so
trda goriva in toplotne črpalke. Tam, kjer je že zgrajeno plinovodno omrežje, pa je v
uporabi zemeljski plin. V obmestnih naseljih je zgrajenih okoli 1500 priključkov na
zemeljski plin, ki pa jih še ne uporabljajo vsi (Domplan Kranj, 2007).
Med najpogostejše vrste energentov štejemo: lesena biomasa, kurilno olje, premog,
zemeljski plin. Izmed vseh naštetih ima premog največ škodljivih emisij (SO2 in CO2) in
je okoljsko najmanj sprejemljiv. Od vseh energentov sta za kurjavo in okolje najbolj
sprejemljiva lesena biomasa in zemeljski plin. Ker je pa je zemeljski plin fosilno gorivo
in s tem neobnovljivi vir energije, je najprimernejša uporaba za gorivo lesena biomasa. Z
vidika okolja bi bilo potrebno povečati uporabo obnovljivih energetskih virov. Prav
biomasa je tisti obnovljivi energetskih vir, ki je premalo izkoriščen in bi se mu v
prihodnosti moralo nameniti večjo pozornost.
Od leta 1993 dalje družba Domplan d.d. gradi plinovodno omrežje za široko potrošnjo na
območju MO Kranj. V tem času so zgradili plinovodno omrežje na območju Kranja (KS
Vodovodni stolp, Zlato polje, Struževo in delno Center (desni breg Kokre in del
mestnega jedra), Planina, Primskovo, Stražišče, Pot v Bitnje, Orehek, Drulovka. V
Kranju tako ostajajo še nepokrita območja na levem bregu Save: Čirče in del starega
mestnega jedra (Kranjčanka, št. 6, junij 2006).
Leta 2006 je bilo delno zgrajeno omrežje v Britofu, predvsem na območju novo
nastajajočega naselja Britof Voge ter v Predosljah. V letu 2007 se je nadaljevala
izgradnja plinovodnega omrežja na območju Mlake, Kokrice. Celotno omrežje v
omenjenih naseljih bo v celoti zgrajeno v treh do petih letih, odvisno od gradnje ostale
komunalne infrastrukture (Domplan Kranj, 2007).
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V prihodnosti (v štirih do šestih letih) je načrtovana tudi izgradnja plinovodnega omrežja
za naselja Hrastje, Bitnje in Žabnica. Gradnja plinovodnega omrežja na posameznih
območjih bi lahko tekla še hitreje, vendar je zelo pogosto odvisna od gradnje ostalih
komunalnih naprav, predvsem kanalizacije, ki zaradi večje globine in širine izkopa
običajno posega v celotno širino ulice oz. cestišča in zaradi tega plinovoda pred izgradnjo
kanalizacije ni možno graditi (Kranjčanka, št. 6, junij 2006).
Intenzivnost širitve plinifikacije široke potrošnje je v največji meri odvisna od interesa
bodočih uporabnikov plina na posameznih območjih. Trenutno je v MO Kranj zgrajenih
več kot 4000 plinskih priključkov, od katerih več kot 2200 uporabnikov zemeljski plin že
uporablja, letno pa se zgradi 300 do 400 novih priključkov. V zadnjem času narašča
zanimanje za priključevanje, saj je cenovna razlika med drugimi gorivi, predvsem
kurilnim oljem in zemeljskim plinom zelo veliko in znaša trenutno več kot 30 % v prid
zemeljskega plina (Domplan Kranj, 2007).
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6. OCENA OBREMENJENOSTI OKOLJA PO POSAMEZNIH
OBMOČJIH SUBURBANIZACIJE
Oceno obremenjenosti okolja sem naredila na podlagi petih izbranih kazalcev, in sicer
gostote poselitve, gostote delovnih mest, priključenosti prebivalcev na kanalizacijsko
omrežje, mesečno količino porabljene vode na prebivalca, ki sem jih povzela po Študiji
ranljivosti okolja (Špes et al., 2002), kazalec prometne obremenjenosti sem povzela po
Plutu (2004). Vsi kazalci so razvrščeni v štiri razrede, kakor tudi skupna ocena.
GOSTOTA POSELITVE
Prebivalstvo s svojimi dejavnostmi povzroča različne pritiske na okolje. Večja gostota
poselitve pomeni večjo obremenitev, saj se poveča količina emisij iz prometa in
individualnih kurišč, količina odpadnih voda, količina odpadkov in podobno.
1 – redka (do 40 preb./km2)
2 – zmerna (nad 40 do 100 preb./km2)
3 – gosta (nad 100 do 500 preb./km2)
4 – zelo gosta (nad 500 preb./km2)
Preglednica 11: Gostota prebivalstva po posameznih območjih
Območje
Št. Preb./km2 Razred
JZ obmestje
142,8
3
JV obmestje
196,9
3
Z obmestje
80,7
2
S obmestje
519,6
4
SV obmestje
445,1
3
Dobrave
147,2
3
Vir: Analiza demografskih …, 2005; GURS, 2007
Izračun gostote prebivalstva je pokazal, da ima na obravnavanem območju največjo
gostoto S obmestje, ki je bilo uvrščeno v četrti razred in z vidika obravnavanega kazalca
najbolj problematično območje. Ostala območja so bila uvrščena v tretji razred, čeprav je
SV obmestje že na meji četrtega razreda. Večja gostota S in SV obmestja omogoča
smotrno organizacijo daljinskega ogrevanja in komunalnih storitev. Najmanjšo gostoto
poselitve ima Z obmestje, vendar je na tem območju razlika v gostoti poselitve med
Zgornjo (38,6 preb./km2) in Spodnjo Besnico (448,7 preb./km2). Majhna gostota je
posledica večje površine naselja Zgornja Besnica (16,86 km2) v primerjavi s površino
naselja Spodnja Besnica (1,93 km2).
GOSTOTA DELOVNIH MEST
Kazalec je bil izbran predvsem zato, ker so z delovnimi mesti posledično povezane
delovne migracije prebivalstva in negativni vpliv prometa. Nižja gostota delovnih mest
pomeni, da se zaposleni vozijo na delo v drug kraj.
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1 – do 10 delovno aktivnih preb./km2
2 – nad 10 do 25 delovno aktivnih preb./km2
3 – nad 25 do 100 delovno aktivnih preb./km2
4 – nad 100 delovno aktivnih preb./km2
Preglednica 12: Gostota delovnih mest po posameznih območjih
Območje
Delovno aktivno preb./km2 Razred
JZ obmestje
11
2
JV obmestje
11,4
2
Z obmestje
3,1
1
S obmestje
32,1
3
SV obmestje
35,3
3
Dobrave
15,5
2
Vir: Popis 2002 (SURS, 2007)
Gostota delovnih mest je bila izračunana na podlagi podatkov Statističnega urada RS o
delovno aktivnem prebivalstvu po kraju zaposlitve po naseljih. Iz rezultatov razberemo,
da imajo obmestna naselja majhno gostoto delovnih mest, kar pomeni, da hodijo
prebivalci na delo v drug kraj. Edini severni obmestji spadata v tretji razred. Najmanj
delovnih mest je v Z obmestju. Do večje koncentracije delovnih mest prihaja v večjih
zaposlitvenih središčih (Kranj, Ljubljana in druga), kar še povečuje dnevno migracijo z
osebnimi avtomobili. Dnevno migracijo se lahko zmanjša s spremembo lokacije dela.
Sodobni telekomunikacijski razvoj omogoča različnim oblikam zaposlitve združiti kraj
bivanja in kraj dela.
PROMETNA OBREMENJENOST (Plut, 2004, str. 173)
Emisije prometa postajajo pomemben vir obremenjevanja okolja in velik porabnik
1 – nepomembna (do 300 vozil/dan)
2 – zmerna, podpovprečna (300 – 1000 vozil/dan)
3 – velika gostota, zmerna obremenitev (1000 – 7500 vozil/dan)
4 – velika gostota, prekomerna obremenitev (nad 7500 vozil/dan)
Preglednica 13: Prometna obremenjenost po posameznih območjih
Območje
PLDP
Razred
JZ obmestje
12 773
4
JV obmestje ni podatkov
Z obmestje
ni podatkov
S obmestje
8000
4
SV obmestje
6821
3
Dobrave
4000
3
Vir: Prometne obremenitve 2005, URL: http://www.dc.gov.si/si/promet/
Prometno je najbolj obremenjeno JZ obmestje, skozi katero pelje cesta Kranj - Škofja
Loka.
Večja prometna obremenitev je posledica lokalnega in tudi tranzitnega prometa iz smeri
Škofje Loke. V četrti razred se uvršča tudi S obmestje, ki je z vidika cestnega prometa
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prekomerno obremenjeno. Pomembno obremenjeno je tudi SV obmestje, skozi katerega
se vozijo tudi prebivalci občine Preddvor in Cerkelj. V JZ, S in SV obmestju bi lahko
prometno obremenjenost lahko zmanjšali z večjo uporabo javnega prometa in
kolesarjenja. Bistveno manj je prometno obremenjeno območje Dobrav, kjer prevladuje
lokalni promet. Čeprav ni podatkov za JV in Z obmestje, lahko predvidevamo, da je
prometna obremenitev najmanjša, saj sta območji prometno odmaknjeni od glavnih
prometnih tokov.
PRIKLJUČENOST PREBIVALCEV NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Kazalec prikaže delež prebivalcev, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje za
odvajanje odpadne vode. Naselja, ki imajo majhen delež priključenih na kanalizacijsko
omrežje, predstavljajo večjo obremenitev okolja, saj prebivalci individualno odvajajo
odplake, in le redko z vodotesnimi triprekatnimi greznicami.
1 – nenaseljeno
2 – nad 50 % prebivalcev
3 – nad 25 do 50 % prebivalcev
4 – 25 % in manj prebivalcev
Preglednica 14: Priključenost po posameznih območjih
Delež Razred
Območje
JZ obmestje 0,1 %
4
JV obmestje 0 %
4
Z obmestje
0%
4
S obmestje
18 %
4
SV obmestje 0 %
4
Dobrave
0%
4
Vir: Stanje okolja …, 2007
Vsa območja se glede na priključenost na kanalizacijsko omrežje uvrščajo v četrti razred,
saj obravnavana naselja nimajo urejene kanalizacije. Skromno kanalizacijsko omrežje je
zgrajeno le v S obmestju, zato je obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami precejšnje.
Ker veliko naselij leži na Kranjskem in Sorškem polju, ki je pomembno območje
podtalnice, je potrebna čimprejšnja izgradnja kanalizacijskega omrežja in priključitev na
centralno čistilno napravo v Kranju. V Z obmestju in na Dobravah pa bi lahko problem
odvajanja in čiščenja odpadnih voda rešili z izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav.
MESEČNA KOLIČINA PORABLJENE VODE NA PREBIVALCA
Količina kaže na dejansko porabo vode v gospodinjstvih. Ker je osebni standard pri
uporabi gospodinjskih strojev vse bolj izenačen, so razlike med prebivalci po porabe
vode manjše kot v preteklosti (Špes et al., 2002).
1 – 3,5 m3 in manj
2 – nad 3,5 - 4,5 m3
3 – nad 4,5 – 5,5 m3
4 – nad 5,5 m3
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Preglednica 15: Mesečna količina porabljene vode na prebivalca po posameznih
območjih
Območje
Količina porabljene vode Razred
JZ obmestje
4,3 m3
2
3
JV obmestje
4,3 m
2
3
Z obmestje
4,3 m
2
S obmestje
4,3 m3
2
3
SV obmestje
4,3 m
2
3
Dobrave
4,3 m
2
Vir: Prenova vodovodnega omrežja za izboljšanje oskrbe in kvalitete pitne vode4, 2005
Pri ocenjevanju porabe vode so vsa območja uvrščena v drugi razred, kar je z vidika
obremenjevanja okolja ugodno, saj je s porabo vode povezana tudi količina odpadne
vode. Vendar je realno pričakovati porast vode in s tem večje pritisk na vodne vire.

RAZVRŠČANJE V RAZREDE GLEDE NA STOPNJO OBREMENJENOSTI OKOLJA
1 – majhna obremenjenost
2 – zmerna obremenjenost
3 – velika obremenjenost
4 – zelo velika obremenjenost
Skupna obremenjenost okolja je dobljena iz povprečja ocen izbranih kazalcev.
Preglednica 16: Uvrstitev v razrede stopnje obremenjenosti okolja po posameznih
območjih
Promet.
% kan.
Poraba
Območje
Razred
ϕ del.
ϕ
obrem.
omrežja
vode
poselitve
mest
3
2
4
4
2
JZ
3
obmestje
3
2
(3)5
4
2
JV
2,8
obmestje
2
1
(2)6
4
2
Z
2
obmestje
4
3
4
4
2
S
3,4
obmestje
3
3
3
4
2
SV
3
obmestje
3
2
3
4
2
Dobrave
3
Iz preglednice je razvidno, da se večina suburbanega območja Kranja glede na izbrane
kazalce uvršča v tretji (velika obremenjenost) oz. drugi (zmerna obremenjenost) razred.
4

Uporabljen je bil podatek porabe vode za okolico Kranja.
Subjektivna ocena prometne obremenjenosti.
6
Subjektivna ocena prometne obremenjenosti.
5
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V drugi razred se tako uvrščajo Z in JV obmestje, vendar se slednje že nagiba proti
tretjem razredu. Ostala območja JZ, S, SV obmestje in Dobrave pa so razvrščena v tretji
razred.
Glede na stopnjo obremenjenosti okolja izstopa S obmestje, ki se skoraj uvršča v drugo
polovico tretjega razreda.
Ocene obremenjenosti okolja so visoke predvsem zaradi nizkega deleža priključenosti
prebivalcev na kanalizacijsko omrežje, saj se odpadne vode večinoma odvajajo v
pretočne greznice in velike prometne obremenjenosti. Čeprav točnega podatka, koliko
prebivalci suburbanih območij prispevajo k prometni obremenjenosti, ne poznamo, lahko
le sklepamo, da precej. Nekaj odstotkov pa prispeva tudi tranzitni promet. Suburbana
območja so gosto poseljena, razen S obmestja, ki je zelo gosto in Z obmestja, ki zmerno
gosto poseljen.
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7. PREDLAGANI UKREPI Z VIDIKA VAROVANJA OKOLJA IN
SONARAVNOSTI
Z vidika načel sonaravnega razvoja bi bilo potrebno zmanjšati obstoječe obremenitve
sestavin okolja (Plut, 2002). V tem poglavju sem zato predlagala ukrepe po naslednjih
problemskih področjih:
- poraba pitne vode,
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- ravnanje z odpadki,
- promet,
- energetika.

7. 1 PORABE PITNE VODE
Zaradi starosti vodovodnega omrežja, saj je več kot 61 % omrežje starejšega od 40 let,
neustreznosti vodovodnih cevi (skoraj 40 % omrežja je iz salonitnih cevi) in 40 % izgub
na vodovodih, je potrebna obnova vodovodnega omrežja.
o Ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode
Marsikateri ljudje se ne zavedajo, kakšna dobrina je pitna voda in da lahko z
nepremišljeno porabo prihodnjim generacijam onemogočimo preskrbljenost s pitno vodo.
Čeprav pri nas večjih težav s pitno vodo še nimamo, kako bo v prihodnosti, pa je
odvisno, kako bomo z njo gospodarili.
Ker so gospodinjstva velik porabnik pitne vode in omogočajo velike prihranke pitne
vode, navajamo nekaj splošnih ukrepov, s katerimi lahko racionaliziramo in zmanjšamo
porabo pitne vode v gospodinjstvih (Vzemite manj. Imejte več, 2005, Delodom, št. 5, 1.
februar 2006):
- vode ne puščamo teči v prazno, saj lahko v nasprotnem primeru iz nje steče od 11 do 20
litrov vode na minuto in zapremo pipo vsakič, ko vode ne potrebujemo.
- redno preverjamo, če naš kotliček pušča, saj gre največ vode v gospodinjstvih v nič
ravno zaradi potratnega ali puščajočega kotlička. Po ugotovitvah okoljskega ministrstva
pušča najmanj 20 % kotličkov in tako steče v kanalizacijo 90 000 litrov na leto. Ko
kupujemo nov splakovalnik, izberemo takšnega z dvema stopnjama splakovanja in bomo
tako zmanjšali porabo vode za skoraj tretjino;
- v prho ali pipo namestimo zračnik za nizek pretok, ki vodi primeša zrak in tako vsakič
porabimo polovico manj vode;
- ročno pomivanje posode je bolj potratno kot pomivanje s pomivalnim strojem (seveda
imamo pomivalni stroj energijskega razreda A), ki porabi tudi do petkrat manj vode. Pri
ročnem pomivanju posode pod tekočo vodo za štiričlansko družino porabimo do 140
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litrov vode, medtem ko varčen pomivalni stroj porabi za enako količino posode od 18 do
27 litrov;
- tudi varčni pralni stroji porabijo vsaj za polovico manj vode kot običajni;
- pri ročnem pomivanju posode samo splakujemo pod tekočo vodo in prihranimo do 100
litrov vode,
- vrtove in trato lahko zalivamo z deževnico, ki jo lahko uporabimo tudi za pranje
avtomobilov;

7.2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Glavna značilnost stanja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda v obmestnih
naseljih je skromna priključenost naselij na kanalizacijsko omrežje, zato je nizek delež
njihovega učinkovitega čiščenja. Kanalizacijsko omrežje je delno zgrajeno le na Kokrici,
Mlaki in v Zgornjih Bitnjah. Ostala gospodinjstva odvajajo odpadno vodo v greznice, in
to večinoma v pretočne greznice.
V juniju 2007 je bil sprejet Občinski podrobni načrt komunalne infrastrukture, ki
predvideva izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje,
Srednje in Zgornje Bitnje. Komunalne odpadne vode se bodo iz omenjenega območja
odvajale do Centralne čistilne naprave Kranj. Časovni okvir predvidene gradnje je
določen od 2010/2012 do 2015/2017, uresničitev pa je odvisna predvsem od
proračunskih sredstev.
Ker gospodinjstva z uporabo pretočnih greznic pomenijo velik pritisk na okolje, je
potrebna dograditev in izgradnja kanalizacijskega omrežja v bližnjih naseljih Kranja:
Britof, Predoslje, Orehovlje, Kokrica, Mlaka, Zgornje, Srednje, Spodnje Bitnje, Žabnica,
Šutna. Program opremljanja odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na
območju MO Kranj predvideva uresničitev zastavljenega programa do leta 2015 oz.
2017, kar je zahteva EU in hkrati obveza MO Kranj. Ker pa se načrtovana izgradnja
komunalne infrastrukture odvija počasi, je potrebno Program opremljanja odvajanja
komunalne odpadne in padavinske vode na območju MO Kranj je pospešiti, sicer obstaja
bojazen, da ne bo realiziran v določenem časovnem roku.
Pri tem je treba poudariti, da omenjena naselja ležijo na delu Kranjskega in Sorškega
polja, ki sta bogata s podtalnico in zalogami pitne vode. Veliko število prebivalcev na
tem delu (8636 prebivalcev) zaradi neurejene fekalne kanalizacije onesnažuje podtalnico.
Tako so analize vode iz vodnjakov ob stanovanjskih hišah v Žabnici, ki so bili v
preteklosti edini pitni vir vode za prebivalce, že pred leti pokazale, da je voda v teh
vodnjakih onesnažena s fekalijami do te mere, da ni več uporabna ne za ljudi in ne za
živali
(URL:
http://forum.bitnje.si/viewtopic.php?p=2432&sid=239ce3efb9e04545e02bb7c699f08377
). To je dovolj zgovoren podatek, da se zavedamo nujnosti čimprejšnje izgradnje
kanalizacijskega omrežja.
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Na območju Besnice in Golnika, Gorič, Trstenika, ki niso vključena v Program
opremljanja odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode, predlagamo izgradnjo
rastlinskih čistilnih naprav, ki so učinkovite in v primerjavi z drugimi tehnikami čiščenja
najcenejši način čiščenja odpadnih voda.
Rastlinska čistilna naprava je okolju prijazna in naravna, saj skoznjo pride v okolje
prečiščena voda. Za njeno delovanje ni potrebno dovajati energije, saj posnema delovanje
samočistilnih procesov v močvirjih in voda teče skoznjo zaradi gravitacije. Prečiščevanje
odpadne vode opravijo posajene vlagoljubne rastline in naravni mikroorganizmi, ki se
naselijo pod površjem (Delodom, št. 5, 1. februar 2006, str. 24). Ker jo je mogoče zelo
dobro in nemoteče umestiti v naravno okolje, bi bilo potrebno postaviti več rastlinskih
čistilnih naprav tam, kjer ni javne komunalne infrastrukture. Skozi eno napravo se lahko
čistijo odpadne vode iz več gospodinjstev, lahko pa je rastlinska čistilna naprava samo za
eno gospodinjstvo. Pri postavitvi rastlinske čistilne naprave je potreben naklon terena, saj
je treba zagotoviti nemoten pretok vode iz grede v gredo.
Učinkovitost prečiščevanja je do 99 % in tako prečiščena odpadna voda ne obremenjuje
okolja, lahko jo uporabimo za zalivanje zelenice ali pranja avtomobila (Delodom, št. 5, 1.
februar 2006, str. 26).
Za območje JV obmestja (od naselja Breg ob Savi do Podreče), ki prav tako ni vključeno
v Program opremljanja odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode, predlagamo
izgradnjo manjše lokalne čistilne naprave.
Obstoječo Centralno čistilno napravo Kranj je treba zaradi dotrajanosti in zastarelosti
čimprej sanirati, saj ne ustreza sodobnim okoljskim standardom. S posodobitvijo čistilne
naprave bi ta imela tudi terciarno stopnjo čiščenja.

7.3. RAVNANJE Z ODPADKI
Naraščanje količine komunalnih odpadkov in odlaganje nesortiranih odpadkov so ključni
prostorski procesi z vidika pritiskov na okolje (Plut, 2004). Gospodarno ravnanje z
odpadki daje glavni poudarek preprečevanju nastajanja odpadkov, ločenem zbiranju in
reciklaži odpadkov in s tem manjši količini odločenih odpadkov na odlagališče.
•

Deponija Tenetiše in regijski center za ravnanje z odpadki Tenetiše

Deponija Tenetiše obratuje že od leta 1974. Dolgo časa je bilo odlaganje odpadkov
nekontrolirano in neurejeno in na sploh neustrezno ravnalo z odlagališčem. Zato je bila
potrebna sanacija odlagališča, s katero so zmanjšali negativne vpliv na okolje.
Konec oktobra 2007 se je odlagališču Tenetiše izteklo okoljevarstveno dovoljenje,
ARSO še ni podala odločitve o podaljšanju obratovalnega dovoljenja sedanje deponije, ki
ima še okoli 2 m2 koristne prostornine, do sredine leta 2009, ker se je v postopek vpletla
civilna iniciativa okoliških prebivalcev Mlake in Tenetiš, ki nasprotuje nadaljnjem
obratovanju odlagališča in gradnji regijskega centra za ravnanje z odpadki. Civilna
iniciativa je organizirala protestne shode in vaške straže pred odlagališčem, da ne bi
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Komunala Kranj »nelegalno« odlagala odpadkov. Komunala Kranj je tako prisiljena
začasno dnevno voziti odpadke na deponiji Kovor in Mala Mežaklja.
Ne glede na to, ali bo ARSO podaljšalo obratovalno dovoljenje deponiji Tenetiše, je
potrebna nadaljnja sanacija obstoječe deponije.
Za izgradnjo sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki v Tenetišah govori več
stvari v prid. Območje obstoječe deponije je že degradirano, ima že urejeno komunalno
in električno infrastrukturo, izcedne vode se odvajajo na Centralno čistilno napravo v
Kranju, urejena je izraba deponijskega plina. Ker bi se predelava in obdelava odpadkov
opravljala v zaprtem prostoru, bi bili majhni vplivi na okolico. Odlagala naj bi se
minimalna količina odpadkov (20%). Glavna ovira k uresničitvi tega projekta je
nasprotovanje okoliških prebivalcev, saj naj bi po besedah ministrstva za okolje v
Sloveniji še nikjer ni bil zgrajen regijski center za odpadke brez podpore okoliškega
prebivalstva.

•

Zmanjšanje količine komunalnih odpadkov

Količina komunalnih odpadkov stalno narašča. Če je leta 2002 vsak občan MO Kranj
letno pridelal 518,3 kg komunalnih odpadkov, je bila ustvarjena količina komunalnih
odpadkov leta 2006 že 719,1 kg letno. Ta številka je zelo visoka, zato so potrebni ukrepi
za zmanjšanje proizvodnje odpadkov:
- povečati odgovornost potrošnikov, saj smo vsi skupaj odgovorni za okolje in da lahko
naprej sami pomagamo ohranjati okolje;
- opozoriti, da je potrebno spremeniti svoje navade, saj potrošniški način življenja
proizvede veliko odpadkov in tako obremenjuje okolje;
- poskrbeti, da bo količina nastalih odpadkov čim manjša;
- »spodbuditi« prebivalce k večji okoljski ozaveščenosti s povečanjem stroškov
odlaganja, vendar je lahko ukrep dvorezen, saj lahko privede do nekontroliranega
odlaganja odpadkov;
- povečati delež ločeno zbranih odpadkov – informiranje prebivalstva preko različnih
medijev.
Treba se je zavedati, da smo sodobna družba, ki povzroča vedno več odpadkov in
potrebno je stremeti k temu, da sami z majhnimi koraki storimo veliko za naše okolje. Pri
tem moramo spoznati, da se skrb za okolje začne doma.
Ukrepi, s katerimi lahko gospodinjstva zmanjšajo količino odpadkov (Vzemite manj.
Imejte več, 2005, str. 29):
- količino smeti lahko začnemo zmanjševati že tako, da kupujemo manj oz. takšne stvari,
ki nimajo veliko nepotrebne embalaže;
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- ločevanje odpadkov: steklo, papir, plastika, plastične embalaže, biološki/organski
odpadki;
- izberemo izdelke, ki jih je mogoče uporabljati dlje časa ali ki so biorazgradljivi oz. jih
po preteku roka uporabnosti lahko vrnemo v predelovanje;
- kadar gremo v trgovino, imamo s seboj vrečko za večkratno uporabo ali platneno torbo
ali pa uporabimo zložljivi zabojček, v katerega zložimo kupljene izdelke in se izognemo
plastičnim vrečkam;
- kupujemo večje količine hrane skupaj (npr. eno večjo steklenico sadnega soka namesto
večjega števila manjših steklenic), saj bo tako manj potratne embalaže;
- izdelke za enkratno uporabo zamenjujemo s trajnejšimi, npr. papirnatih prtičkov
uporabimo raje tiste iz blaga;
- na vrtu kompostiramo organske odpadke.
Lahko bi rekli, da obstaja veliko drobnih in na prvi pogled nepomembnih možnosti, ki
lahko pomagajo zmanjševanju kopičenja odpadkov v gospodinjstvih.
Poleg zmanjšanja količine odpadkov mora biti prednostna praksa ravnanja z odpadki tudi
večja predelava odpadkov in posledično čim manjše odlaganje le-teh (Plut, 2004).
Ločeno zbiranje odpadkov se v MO Kranj izvaja že od leta 2000. Da je ta projekt
uspešen, dokazuje tudi stalno naraščanje količin ločeno zbranih odpadkov. V letu 2002 je
bilo povprečno ločeno zbranih odpadkov 138,7 kg na občana, v letu 2006 pa že 244,6 kg
ločeno zbranih odpadkov. Kljub spodbudnem podatku, da je vedno več odpadkov ločeno
zbranih, pa je njihov delež sorazmerno nizek in znaša 1,45 % vseh zbranih komunalnih
odpadkov. Zato je potrebno v naslednjih letih povišati delež ločeno zbranih odpadkov.
Ukrepi, s katerimi bi to lahko dosegli pa so sledeči:
- povečati število ekoloških otokov, kljub zakonskemu določilu, da je potrebno ekološki
otok urediti za vsakih 500 prebivalcev, zato predlagamo dodatne ekološke otoke
predvsem v KS Golnik, Hrastje, Tenetiše, Trstenik, Žabnice, kjer imajo samo en ekološki
otok;
- ker v obmestnih naseljih v glavnem živijo v hišah, ekološke otoke pa vsak nima pred
hišo, je potrebno še bolj intenzivno ozaveščanje, da ne mečemo vse smeti v en koš. V ta
namen bi lahko Komunala Kranj lahko spodbudila z priročnim zabojnikom za smeti za
ločeno zbiranje odpadkov. V šolah bi lahko tudi otroci sami izdelali zabojnik za smeti za
ločeno zbiranje odpadkov in tako svoje starše poučili o ločevanju odpadkov;
- seznaniti prebivalce, da lahko odpadke, ki zaradi svoje prostornine ali lastnosti ne
spadajo v sistem zbiranja na ekoloških otokih, pripeljejo v zbirni center Zarica ali
Tenetiše. Da bi povečali ta način oddaje določenih frakcij in dostopnost prebivalcem
obmestnih naselij Kranja, bi lahko razmisli o še dodatnem zbirnem centru (Golnik,
Mavčiče).
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7.4. PROMET
Raba zasebnega motornega prometa se iz leta v leto povečuje. Več kot tri četrtine vseh
potovanj je opravljenih z osebnimi prevoznimi sredstvi in le četrtina z javnimi (Plut,
2002, str. 230). Posledica naraščanja motornega prometa so obremenjene ceste in
povečanje škodljivih emisij.
Velik delež k onesnaževanju okolja prispevajo tudi prebivalci obmestnih naselij, ki so
zelo mobilni, saj se vsakodnevno vozijo na delo in po opravkih v Kranj. Zavedamo se, da
je prav promet področje, kjer bo najtežje doseči zastavljene cilje za zmanjšanje pritiskov
cestnega prometa. Zato je potrebna širša, strateška nacionalna razvojna in politična
opredelitev brzdanja motorizacije in državna podpora drugim oblikam prevoza (Plut,
2002, str. 241).
Potrebe po uporabi osebnega avtomobila lahko zmanjšamo s sledečimi ukrepi:
- povečanje deleža javnega prometa
- opravljanje nakupov v lokalnih trgovinah
- izkoristiti možnost dela na domu
- spodbujanje rabe kolesa



Povečanje deleža javnega prometa

V avtobusnem mestnem potniškem prometu se na prepeljan potniški kilometer sprosti
kar petkrat manj emisij toplogrednih plinov kot pri prevozu z osebnim avtomobilom. V
potniškem prometu je potrebno zaustaviti sedanji trend razvoja izbire prometnega
sredstva, kjer so prevozi z osebnimi avtomobili že presegli 80 % delež (Strategija in
kratkoročni akcijski načrt za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 2000, str. 32).
Javni potniški promet izgublja bitko z osebnimi avtomobili, ker se prepočasi prilagaja
potrebam sodobnega človeka. Kakovost in ustreznost ponudbe sta marsikje vprašljivi, po
drugi strani pa je javni potniški promet premalo atraktiven in populariziran. Zato bo
potrebno veliko več časa in sredstev za večjo uporabo javnega potniškega prometa.
Trend povečanja števila potnikov se lahko doseže s konkurenčnim, privlačnejšim javnim
avtobusnim prevozom. Načini, s katerimi se to lahko uresniči:
- cenovno ugodnejše vozovnice v primerjavi osebnim prevozom,
- hitrejši avtobusni prevozi, ob izboljšani prometni pretočnosti,
- udobnost prevoza, npr. vozila s klimo,
- nakupovanje vozovnic po spletu ali mobitelu; kartomati na postajališčih,
- različne promocijske akcije (npr. dve enkratni vozovnici za ceno ene),
- popularizacija javnega prometa preko javnih medijev, spremeniti mnenje o javnem
prevozu (da je prepočasen, neudoben),
- podaljšati progo 4, ki sedaj vozi do Sp. Bitenj, do Žabnice,
- (poizkusna) uvedba novih linij: povezava obmestnih naselij z nakupovalnim središčem
Primskovo in Qlandia (samo proga 1 iz Hrastij pelje mimo omenjenih nakupovalnih
središč).
Sedanja glavna avtobusna postaja je dotrajana, premajhna in je zato potrebna obnove ter
razširitve. Predlagamo ureditev avtobusne postaje kot potniški center, ki bi vključeval
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avtobusno postajo in zabaviščno-nakupovalno središče. Avtobusna postaja bi imela tudi
kolesarnico in možno brezplačno izposojo koles.
Avtobusni promet bi moral biti usklajen z železniškim prometom. Ljudje pa bi z enotno
vozovnico lahko sedali tako na vlak ali na avtobus.
V Kranju bi bil železniški promet bolj priljubljen, če bi bila lokacija železniške postaje v
centru mesta kot npr. avtobusna postaja. Uporabo železnice za javni prevoz otežuje
oddaljenost železniške postaje od mestnega jedra, saj se nahaja na nasprotnem, desnem
bregu Save na polici nizko pod centrom mesta. Za povečanje potniškega železniškega
prometa bi bilo potrebno ponuditi več vlakov, ki bi vozili pogosteje in hitreje, in tudi
cenovno bi morali postati ugodnejši od avtomobila.
Izgradnja 2. tira Ljubljana - Jesenice bi železnico približala tudi naseljem S in SV
obmestja (Kokrica, Mlaka pri Kranju, Britof, Predoslje, Orehovlje), saj bi bila zgrajena
železniška povezava čez Kranjsko polje do Brnika. Dnevnim migrantom, ki se vozijo v
Ljubljano, bi bila prihranjena vožnja z avtomobilom do železniške postaje v Kranju.
Bližina novih postajališč pa bi privabila nove potnike.
Naselja Z in JZ obmestja (Spodnja in Zgornja Besnica, Bitnje, Žabnica) bi lahko bolje
izkoristila bližino železnice, če bi imeli v naselju železniško postajo. Z železnico bi se
lahko vozili v Kranj ali v Škofja Loko, Ljubljano. Zato predlagamo vzpostavitev nove
železniške postaje v Spodnji Besnici in vključitev opuščene železniške postaje v Žabnici,
s katero bi zmanjšali število potovanj z osebnim avtomobilom, seveda ob pogoju, da bi
bil vozni red in število vlakov prilagojena potrebam ljudi. Potrebno bi bilo zagotoviti
neposredno avtobusno povezavo železniške postaje v Kranju s centrom mesta.
Naselja Dobrav in JV obmestja so oddaljena od Kranja več kot 5 km. Zaradi
odmaknjenosti od železniškega omrežja je prebivalcem teh naselij avtobus edina oblika
javnega prevoza. Zato bi moralo avtobusno podjetje Alpetour ponuditi več avtobusov, ki
bi vozili pogosteje, in sicer v konicah na 30 minut. V Kranju pa bi si lahko sposodili
kolo, ki bi jim omogočil večjo mobilnost.
Možnosti, da bi javni potniški promet bolje zaživel, so v spremembi odnosa države
(finančna pomoč, ustrezna prometna politika) in družbe do javnega prometa in s tem do
varstva okolja. Razvoj javnega potniškega prometa v MO Kranj je treba načrtovati za
dolgoročno obdobje.



Opravljanje nakupov v lokalnih trgovinah

Od leta 2002 je v Kranju zraslo kar nekaj nakupovalnih središč, in sicer na Primskovem,
Planini in Savskem otoku. Polna parkirišča pred trgovinami dokazujejo priljubljenost
med prebivalci širšega območja Kranja. Na Golniku, v Zg. Bitnjah, Britofu, Mavčičah
imajo samopostrežne živilske trgovine, ki zagotavljajo osnovno preskrbo. Na Kokrici je
supermarket, v katerem sta tudi prodajalna s tekstilom in čevlji. Nakupovanje v trgovskih
središčih bi lahko zmanjšali in bi se lahko pogosteje odločali za nakupe v bližnjih
lokalnih trgovinah ter bi tako zmanjšali število voženj z avtomobilom. Lokalnim
trgovinam bi s subvencijami morali omogočiti, da bodo konkurenčni.
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Izkoristiti možnost dela na domu

Glavna značilnost obmestnega prebivalstva je velika dnevna migracija in vsakodnevne
vožnje na delo. Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij omogoča različnim
oblikam zaposlitve združiti kraj bivanja in kraj dela. Zaposlenemu na domu je tako
prihranjenega veliko časa, denarja, ki bi ga potrošil z vožnjo na delo.



Spodbujanje rabe kolesa

Obmestna naselja Kranja so od Kranja oddaljena približno od 5 do 10 km. Ker kar 75 %
vseh osebnih prevozov naredimo za razdalje do 5 km, 20 % pa za razdalje manjše od 1,5
km, bi se lahko na kratke razdalje vozili raje s kolesom ali bolj pogosto uporabili javni
prevoz (URL: http://www.umanotera.org/). Prebivalci bližnjih naselij Hrastja, Kokrice,
Mlake, Britofa, Brega in Bitenj bi lahko bolje izkoristili relativno bližino Kranja pri
uporabi nemotoriziranih individualnih oblik prevoza.
Širše območje Kranja ni pretirano urejeno s kolesarskimi stezami. Omrežje lokalnih
kolesarskih poti bi lahko dopolnili z ureditvijo kolesarske poti, ki bi povezovala Kranj in
Golnik, saj je kolesarjenje po regionalni cesti Kranj - Golnik zaradi hitre vožnje vozil
nevarno. S kolesarsko stezo bi lahko povezali Kranj in Mavčiče ter jo izkoristili tudi v
turistične namene in promocijo jezer na Savi. Občina (z županom na čelu kot primer
vzora) bi morala organizirati obsežno akcijo informiranja in spodbujanja večje uporabe
koles in tako postopoma zmanjšala prometne emisije.
Pri uporabi kolesa kot prevoznega sredstva se lahko zgledujemo po Danski, kjer živeti po
dansko pomeni tudi kolesariti. Vsak tretji prebivalec te države se vozi v službo s
kolesom, povprečno pa posameznik prevozi 954 kilometrov na leto. Kolesariti je tam
tako naravno kot dihati, hoditi in jesti (Delo, št. 205, 5. september 2007).
Ker je iluzorno pričakovati, da se bodo ljudje nehali voziti z osebnimi avtomobili,
dodajamo deset namigov za učinkovito vožnjo, s katero zmanjšamo porabo energije in
izpuste toplogrednih plinov (URL: http://www.umanotera.org/index.php?node=125 ):
•
•
•
•

•
•

•

Avto uporabljajte čim manjkrat.
Vozite v pravi prestavi: če vozite v prenizki prestavi, zapravljate gorivo.
Vozite s čimbolj konstantno hitrostjo (s kombinacija hitrega pospeševanja in
zaviranja je poraba goriva večja).
Zmanjšajte čas delovanja motorja, ko avto stoji na mestu: večina avtomobilov ne
potrebuje ogrevanja pred vožnjo. Ugasnite motor, če stojite dlje, kot gori rdeča
lučjo na semaforju.
Ne vozite prehitro: poraba goriva je najbolj optimalna pri 90 km/h. Če povečate
hitrost na 110 km/h, se poraba poveča za 25 %.
Zmanjšajte upor zraka: dodatki na zunanji strani avtomobila (podaljšek strehe,
prtljažnik, pa tudi odprto okno) povzročajo dodaten upor in s tem povečano
porabo goriva – pri večjih hitrostih tudi do 20 %.
Redno pregledujte zračni tlak v pnevmatikah: napolnite jih do vrednosti, ki jo
priporoča proizvajalec. Pripomogli boste k zmanjšani porabi goriva in daljši
življenjski dobi pnevmatik.
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•

•
•

Preudarno uporabljajte klimatsko napravo, ki lahko porabi tudi okoli 10 % več
goriva. Vendar pa pri 80 km/h raje vključite klimo, saj odprto okno poveča zračni
upor.
Razbremenite avtomobil težkih bremen, če jih ne uporabljate.
Redno vzdržujte svoje vozilo in uporabljajte gorivo, ki je za vozilo predpisano.

K zmanjšanju prometnih emisij in čistejšemu ozračju bomo prispevali tako, da bomo
večkrat namesto avta raje uporabili kolo ali pa javna prevozna sredstva.

7.5. ENERGETIKA
Z vidika pritiskov na okolje bi bilo potrebno na področju energetike spodbujati
učinkovito rabo energije in povečati delež obnovljivih energetskih virov, ki je za zdaj
(zelo) skromen.
Predlagani ukrepi z vidika varovanja okolja:
- uporaba obnovljivih energetskih virov
- daljinsko ogrevanje
- nadaljevanje plinifikacije naselij
- ukrepi za varčevanje z energijo v gospodinjstvih
o uporaba obnovljivih energetskih virov
Prevladujoča raba neobnovljivih virov energije je vir okolju škodljivih toplogrednih
plinov. K varovanju in ohranjanju čistega in zdravega okolja lahko prispevamo s
pridobivanjem električne energije iz obnovljivih in okolju prijaznih energetskih virov.
Med obnovljivimi viri energije, ki jih gospodinjstva lahko učinkovito izkoriščajo, bi
izpostavili energijo sonca, vode in biomase, ki so z izjemo lesene biomase brezplačni.
Glavne značilnosti teh energijskih sistemov so zelo velika učinkovitost, manjša poraba
energije kot pri izkoriščanju fosilnih goriv, dolgoročna povrnitev naložbe zaradi nizkih
letnih stroškov ogrevanja. Vendar je za učinkovito rabo energije potrebna dobro toplotno
zaščitena hiša (Delo, priloga Delodom, št. 37, 26. september 2007).
S sončnimi kolektorji, ki sevanje sonca pretvarjajo v toploto, lahko zagotovimo približno
70 % potrebne sanitarne vode v gospodinjstvu. Šest do osem m2 kolektorjev bi
zadostovalo za 70 % potrebne toplote, ki bi ogrevala vodo za potrebe štiričlanske
družine. Večje površine kolektorjev so lahko tudi dodatni vir ogrevanja prostorov
(Delodom, št. 37, 26. september 2007). Glavni razlog, da je količina sončnih kolektorjev
za uporabo v energetske namene v individualnih hišah razmeroma majhna, je visoka
finančna naložba in količina sončnega sevanja. Velik del obravnavanih obmestnih naselij
se predvsem v zimskem času, ko je potreba po ogrevanju stanovanjskih objektov in
sanitarne vode največja, nahaja v območju temperaturne inverzije, ki jo spremlja pojav
megle, ki lahko v kotlini vztraja tudi več dni. Vendar pa se po podatkih ARSO v zadnjih
letih zmanjšuje število dni z meglo in znaša v obdobju 1991-2005 za postajo Brnik 88,4
dni. V primerjavi z obdobjem 1961-1990 se število dni z meglo zmanjšalo kar za 25,3
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dni, zato bi se lahko več ljudi odločilo za to možnost ogrevanja in za katero pravijo, da je
naložba v prihodnost, čisto okolje in majhne mesečne stroške.
Naselja, ki ležijo nad 400 oz. 500 m nadmorske višine, ležijo nad inverzno plastjo in
imajo zato malo meglenih dni. Zato bi bilo zlasti na območju Golniških dobrav, Besnice
potrebno povečati investicije v sončne kolektorje. Občina bi lahko z odlokom zahtevala
postavitev sončnih celic pri stanovanjskih stavbah, ki imajo strehe z južno in
jugovzhodno lego in tako povečala uporabo obnovljivih virov.
Glede na veliko gozdnatost Slovenije in s tem velike količine lesa, ki so na voljo, je
ogrevanje na leseno biomaso premalo izkoriščeno, čeprav ima številne prednosti.
Predstavlja obnovljivi vir energije, zato ni bojazni, da bi ga zmanjkalo, prispeva k
čiščenju gozdov, emisije ogljikovega in žveplovega dioksida so veliko manjše kot pri
uporabi fosilnih goriv, poleg tega je cena tovrstnega goriva v primerjavi s kurilnim oljem
in zemeljskim plinom nižja (Delodom, št. 37, 26. september 2007).
Eden izmed načinov izkoriščanja obnovljivih virov je lahko tudi ogrevanje s toplotno
črpalko, ki izkoriščajo temperaturo obnovljivih virov energije, in sicer toploto zemlje,
podtalnice, energijsko vrtino ali zunanji zrak. Ogrevanje s toplotno črpalko je mogoče na
vsaki parceli, saj je vedno mogoče izbrati vsaj enega od virov toplote. Za delovanje
toplotne črpalke je potrebna električna energija, vendar za ogrevanje hiše porabijo le
četrtino ali manj primarne energije iz električnega omrežja, preostalo brezplačno energijo
pridobijo iz okolice hiše (Delodom, št. 37, 26. september 2007).
Možnosti za učinkovito in okolju prijazno izkoriščanje obnovljive energije je kar nekaj.
Prebivalce bi bilo potrebno seznaniti in jim omogočiti, da bi se več odločali za izrabo
obnovljivih energetskih virov, tako pri novogradnjah kot tudi pri zamenjavi starih,
izrabljenih kotlov v hišah starejše izgradnje. Občina in država bi lahko namenili več
finančnih spodbud za povečanje deleža obnovljivih virov.

o daljinsko ogrevanje
Za manjša naselja, zaselke se lahko izvede lokalni sistem daljinskega ogrevanja na
biomaso in izkoristi domače obnovljive energetske vire. Območje Zg. in Sp. Besnice ima
za tak način ogrevanja ustrezne naravne danosti, z izdelavo biomase bi spodbudili tudi
razvoj kmetij na tem območju. Večja gostota S in SV obmestja omogoča smotrno
organizacijo daljinskega ogrevanja v naseljih Mlaka pri Kranju, Kokrice, Britofa in
Predoselj.
o nadaljevanje plinifikacije naselij
Na območju primestnih naselij (Bitnje, Žabnica, Britof, Kokrica, Mlaka, Hrastje) se
nadaljuje plinifikacija naselij in zagotovi oskrbo s plinom individualnim uporabnikom. S
tem se bo prispevalo k napredku na področju zmanjševanja onesnaženosti zraka. Kljub
plinifikaciji naj bo prednostna uporaba obnovljivih energetskih virov.
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o ukrepi za varčevanje z energijo v gospodinjstvih
Za izboljšanje porabe energije storimo lahko zlasti v starejših hišah, s tem da izoliramo
podstrešje, zamenjamo dotrajana okna z energijsko varčnimi okni, izoliramo stene,
zatesnimo okna in vrata. Tudi zamenjava starih kotlov in peči z okolju bolj prijazna in
energetsko bolj učinkovita bi pripomogla k zmanjšanju stroškov za ogrevanje
stanovanjskih hiš.
V gospodinjstvih lahko zmanjšamo porabo električne energije z naslednjimi ukrepi:
- pri nakupu gospodinjskih aparatov se odločimo za energijski razred A, ki porabijo manj
energije;
- izklopimo električne naprave, kadar jih ne uporabljamo;
- luči ugašamo, kadar dlje časa nismo v prostoru;
- navadne žarnice z žarilno nitko zamenjamo z varčnimi žarnicami, ki porabijo štirikrat
manj energije kot navadne in imajo desetkrat daljšo življenjsko dobo;
- lahko tudi za eno stopinjo znižamo temperaturo prostorov in prihranimo 5 - 10 %
energije.
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8. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu so predstavljeni okoljevarstveni vidiki suburbanizacije Kranja.
Proces suburbanizacije je povezan z razvojem Kranja. Povojni razmah industrije je
pritegnilo v mesto veliko število prebivalcev, narasla je potreba po stanovanjih in mesto
je postopoma raslo. V šestdesetih se je začela obsežna stanovanjska gradnja, v
predmestnih naseljih so nastajale delavske četrti. Že po letu 1961, ko se je začela
suburbanizacija, se je začelo povečevati prebivalstvo tudi v okoliških naseljih Kranja
(Kokrica, Mlaka, Britof). Proces suburbanizacije se je v sedemdesetih še pospešil in
nadaljeval v osemdeseta. V tem obdobju je bilo v obmestnih naseljih zabeleženo največje
število stanovanjskih gradenj. Po letu 1981 se je suburbanizacija v manjšem obsegu
nadaljevala, prebivalci pa so se selili tudi v naselja dlje od Kranja (Trstenik, Čadovlje,
Tenetiše). Z rastjo mesta in okoliških naselij je meja med mestom in podeželjem vedno
bolj izginjala, podeželje pa je doživljalo socialne, fiziognomske in gospodarske
spremembe.
Privlačnost obmestja, čisto okolje, bližina narave, želja bivati v hiši, nižje cene zemljišč,
bližina zaposlitve v mestu so najpogostejši vzroki selitev velikega števila prebivalstva v
obmestna naselja.
Vendar pa suburbanizacijski poselitveni vzorec prinaša tudi nezaželene okoljske
posledice. Gradnja individualnih hiš v primerjavi s skupinsko gradnjo povečuje rabo
kvalitetnih zemljišč in izgubo naravnih območij. Tak poselitveni vzorec povečuje cestni
promet, zlasti avtomobilski. Nizka suburbanizacijska gostota zahteva vsakodnevna
potovanja v mesto, večinoma z osebnim avtomobilom, s tem pa so povezane zgostitve
prometa in porast prometnih emisij.
Individualna gradnja povzroča rabo (neobnovljivih) energetskih virov za ogrevanje hiš,
vode, kar prispeva k naraščanju onesnaženega zraka. Starejše gradnje zaradi slabše
toplotne izolacije še povečujejo porabo energije.
Neustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, najpogosteje preko pretočnih greznic,
nizka priključenost na kanalizacijsko omrežje vplivajo na onesnaženje voda in vodnih
virov. Zlasti tista naselja, ki ležijo na Kranjskem in Sorškem polju, bogatem s podtalnico,
predstavljajo večjo nevarnost vodnim virom.
Z naraščanjem prebivalstva se poveča tudi poraba pitne vode in večja količina
komunalnih odpadkov.
Iz analize obremenjevanja okolja glede na izbrane kazalce (gostota poselitve, gostota
delovnih mest, prometne obremenjenosti, priključenost prebivalcev na kanalizacijsko
omrežje, mesečna količina porabljene vode na prebivalca) je razvidno, da glede na
obremenjenost okolja suburbano območje Kranja izkazuje večinoma veliko
obremenjenost. Glede na obremenjenost okolja izstopajo naslednja območja (3. razred):
JZ, SV in S obmestje in območje Dobrav. Ostala območja so zmerno obremenjena in se
uvrščajo v 2. razred stopnje obremenjenosti okolja. V 2. razred se tako uvrščata Z
obmestje in JV obmestje, ki je že na zgornji meji s 3. razredom.
Najbolj obremenjena območja zavzemajo 30,7 % območja občine Kranj, v njih pa živi
10790 prebivalcev, kar znaša 21 % celotnega prebivalstva občine. Poleg tega se je
izkazalo, da je najbolj obremenjeno okolje v S obmestju. To območje je z vrednotenjem
izbranih kazalcev doseglo najvišjo stopnjo obremenjenosti. Izmed vseh suburbanih
območij Kranja ima prav omenjeno območje najvišje število prebivalcev (3097) in
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najmanjšo površino (6,13 km2). Ocene obremenjenosti so visoke predvsem zaradi
nizkega deleža priključenosti prebivalcev na kanalizacijsko omrežje, saj se odpadne vode
večinoma odvajajo v pretočne greznice in velike prometne obremenjenosti.
V zaključku lahko potrdimo delovno hipotezo, da suburbanizacija negativno vpliva na
okolje in povečuje okoljsko obremenitev. Glede na v nalogi opisane negativne vplive na
okolje je obremenjenost okolja največja na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda
in prometnih obremenitev. Zaradi pomanjkanja konkretnih podatkov o načinu ogrevanja
v obmestnih naseljih lahko delno potrdimo trditev, da ozračje onesnažujejo promet in
individualna kurišča. Meritve v letu 2002 so pokazale obremenjenost zraka zaradi
prometnih emisij.
Pričakovati je treba, da bo z naraščanjem prebivalstva v prihodnosti prišlo do nadaljnjega
obremenjevanja okolja. Še naprej bo verjetno naraščalo onesnaževanje zraka. Ob sedanji
stopnji infrastrukturne opremljenosti (kanalizacija, čistilne naprave) pa bo ogroženo
hidrografsko omrežje.
Zato so potrebni ukrepi, s katerimi bi izboljšali ali vsaj ohranili okolje. Izhajajo naj iz
koncepta trajnostno sonaravnega razvoja ter omogočijo kvalitetno bivalno okolje tudi za
prihodnje generacije.
Urejena kanalizacija bi morala zahteva vsakega naselja. Onesnažene odpadne vode brez
učinkovitega čiščenja ogrožajo podtalno vodo in vodotoke. Zato bi se morala naselja na
Kranjskem in Sorškem polju čimprej priključiti na Centralno čistilno napravo v Kranju.
Na območju Zg. in Sp. Besnice ter Golniških dobrav bi se uredile rastlinske čistilne
naprave, s katerimi lahko naredimo tudi korak k zmanjšanju porabe vode za zalivanje
zelenic, vrtov, pranje avtomobilov.
Trend naraščanja prometa ni sonaraven, zato moramo promet omejiti z večjo uporabo
javnega prometa, ki bi bil poceni in udoben. Ljudi je potrebno spodbujati k uporabi
kolesa. S sodobnim informacijskim omrežjem bi se lahko delovno mesto vrnilo na dom,
v kraj bivanja.
Ključni ukrepi za sonaravno upravljanje z energijo so varčevanje z energijo v
gospodinjstvih, zamenjave neobnovljivih virov energije z obnovljivim in nadaljnja
plinifikacija. Območje Zg. in Sp. Besnice ima naravne danosti, s katerimi bi lahko
vzpostavili daljinsko ogrevanje na biomaso. Termalni pas Golniških dobrav omogoča
izkoriščanje sončnega sevanja. Za izboljšanje porabe energije v starejših hišah storimo z
izolacijo in zamenjavo oken.
Na področju ravnanja z odpadki je potrebno zmanjšati količino pridelanih odpadkov,
povečati delež ločeno zbranih odpadkov z dopolnjeno mrežo ekoloških otokov. Ob tem
je potrebno ozaveščati prebivalstvo o pravilnem ravnanju z odpadki, izobraževati v vrtcih
in šolah, saj bo tako bolj učinkovito. Z zgraditvijo regijskega centra ravnanja z odpadki v
Tenetišah bi bil način zbiranja in odlaganja odpadkov okolju bolj prijazen.
Z obnovo vodovodnega omrežja bi zmanjšali izgube na vodovodih. Prebivalci v
gospodinjstvih lahko z malimi ukrepi delajo v smeri zniževanja porabe pitne vode. Vsi bi
se morali zavedati, da je pitna voda dragocenost, ki bi jo morali varovati, saj jo lahko tudi
izgubimo.
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Predlaganih je bilo veliko ukrepov za zmanjšanje obremenitev okolja. Naloga občine je,
da z vključevanjem smernic trajnostno sonaravnega razvoja omogoči prebivalcem
kvalitetno bivalno okolje. Seveda pa je za uresničitev zastavljenih ciljev potrebna tudi
pripravljenost in želja lokalnega prebivalstva, da tudi sami prispevajo k izboljšanju stanja
okolja.
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9. SUMMARY
This diploma thesis deals with the environmental aspects of the suburbanization of Kranj.
The process of suburbanization is related to the development of the city of Kranj. After
the war, the development of industry encouraged people to move to the cities, the
demand for housing increased and the city progressively grew. In the 1960s extensive
building projects started and workers’ quarters developed in the suburbs. After 1961 the
suburbanisation began and the number of inhabitants in the suburbs of Kranj (Kokrica,
Mlaka, Britof) was increasing. The process of suburbanization became more intense in
the 1970s and continued in the 1980s. In this period the most residential buildings were
being built in the suburbs. After 1981 the suburbanization continued to a smaller extent
and the inhabitants also moved to the further edges of Kranj (Trstenik, Čadovlje,
Tenetiše). With the growth of the city and the suburbs the boundary between them started
to disappear and the countryside went through social, physiognomic and economic
changes.
The most common reasons why many people moved to the suburbs are the unpolluted
environment, the nature, the desire to live in one’s own house, lower prices of land and
the possibility to work in the city.
However, the suburbanization also brings negative impact on the environment. The
building of individual houses comparing to building of blocks of flats increases the
exploitation of fertile land and the loss of natural areas. This pattern of settlements also
increases the road traffic and the number of cars. The low levels of suburban density
require every-day commuting to the city, mostly by car, resulting in traffic jams and the
increase of traffic emissions. The individual buildings use a lot of (unrenewable) energy
sources for heating which causes air pollution. This is even worse with older buildings
which have insufficient thermal insulation. Improper disposal and management of
wastewater, such as cesspits with overflow, and few connections to sewage system
influence the pollution of water and contaminate the water supply. This is especially the
case with settlements on Kranjsko and Sorško polje where there is a lot of ground water.
Moreover, the increasing number of inhabitants results in the increase of water needs and
the increase of waste.
The analysis on the environmental load performed by means of selected indicators
(settlement density, employment levels, traffic load, connection to the sewage systems,
quantity of used water per inhabitant per month) shows that there is a high environmental
load in the suburban area of Kranj. The following areas show especially high
environmental load (level 3): south-western, north-eastern and northern outskirts and the
area of Dobrave. In other areas the environmental load is moderate and classifies as level
2 of the environmental load. This level applies to western and south-eastern outskirts,
which is already on the verge of level 3. The areas with the higher level of environmental
load cover 30.7 % of the municipality of Kranj and are inhabited by 10,790 people or
21% of all inhabitants of the Kranj municipality. Within this area the northern outskirts
show the highest level of environmental load and this is also the part with the highest
number of inhabitants (3097) and the smallest area (6.13 km2). The high environmental
load results from a low percentage of connections to the sewage system and a high traffic
load.
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In conclusion, the working hypothesis that the suburbanization has a negative impact on
the environment and increases the environmental load can be confirmed. According to
the negative impacts on the environment described in the diploma thesis, the factors
contributing to the environmental load to the greatest extent are the disposal and
treatment of wastewater and the traffic loads. Due to lack of data on different ways of
heating in the suburbs, the hypothesis that the traffic and individual heating systems
cause air pollution can partly be confirmed. The measurements in 2002 showed the
pollution of air due to traffic emissions.
According to expectations, the increasing number of inhabitants will cause further
environmental load and the pollution of air will increase. With the current level of
infrastructure equipment (sewage systems, wastewater treatment plants) the
hydrographical network will be affected.
In order to improve or at least preserve the environment certain measures are required.
They should encompass the concept of sustainable development and preserve the quality
of residential areas for future generations.
A proper sewage system should be the first requirement of every settlement. Without
efficient treatment polluted wastewaters endanger ground and surface waters. The
settlements on Kranjsko and Sorško polje should therefore be connected to the central
wastewater treatment plant in Kranj. In the area of Besnica and Golniške dobrave
biological wastewater treatment plant could be implemented which could decrease the
quantity of water used for watering of gardens and washing of cars.
The increasing traffic is not in line with nature therefore the traffic should be reduced by
encouraging a comfortable and cheap public transport and by encouraging people to use
bicycles. With a modern information system working from home is another option to
reduce the traffic.
The key measures for sustainable energy management are energy saving in the
households, replacement of the unrenewable energy sources by renewable ones and
further development of the gas network. The area of Besnica has natural resources which
could enable district heating using biomass. The thermal area of Golniške dobrave
enables the use of solar energy. To reduce the use of energy in older houses they should
be insulated and the windows replaced.
The quantity of waste should be reduced, the share of separately collected waste
increased and the network of collecting waste improved. In addition, people should be
educated about waste handling, starting with young children. A regional centre for waste
treatment would provide environmentally friendly collection and disposal of waste.
The renovation of the water system would decrease the losses of water. People can
contribute to the decrease of the quantity of used water by saving measures. Everyone
should be aware of the preciousness of drinking water which can easily be lost.
There are many measures to reduce the environmental load. It is on the municipality to
enable the inhabitants a quality living environment by following the guidelines of a
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sustainable development. However, the achievement of the goals requires the local
people to be prepared and willing to contribute to the improvement of the environment.

89

10. VIRI IN LITERATURA
Agencija Republike Slovenija za okolje. URL:
http://hmljn.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/podnebje/Brnik.pdf (citirano
31.1.2007)
Analiza demografskih in socialnih razmer za območje naselij MO Kranj. 2005. Domžale,
Regijsko razvojna družba, 86 str.
Avguštin, C., 1999a. Kranj : naselbinski razvoj od prazgodovine do 20. stoletja.
Ljubljana, Znanstveni institut Filozofske fakultete, 127 str.
Avguštin, C., 1999b. Opis urbanističnega in arhitekturnega razvoja. V: Gorenjska 19002000. Kranj, Gorenjski glas, str. 462-467.
Bernik, S., 1970. Oris sodobne arhitekture v Kranju. Kranjski zbornik, 1970, str. 245261.
Bobovek. URL: http://www.tourism-kranj.si/povezava.aspx?pid=157 (citirano 9.5.2007)
Brečko, V., 1998. Pokrajinske značilnosti območij virov pitne vode v jugovzhodni
Ljubljanski kotlini. Geografski vestnik, 70, str. 27-43.
Brnot, M., 1998. Pokrajinska občutljivost podtalnice v Sloveniji : diplomsko delo.
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 72 str.
Čiščenje odpadnih voda na CČN Kranj. 2002. Komunala Kranj (osebni vir, 2002).
10 namigov za učinkovito vožnjo. URL: http://www.umanotera.org/index.php?node=125
(citirano 6.11.2007)
Distributer zemeljskega plina v Mestni občini Kranj. 2006. Kranjčanka, 6 (junij 2006),
str. 36-37.
Dolinar, I., 1996. Geografska preučitev energetske oskrbe Kranja z vidika onesnaženja
okolja: diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, 129 str.
Ekonomska gimnazija Kranj. URL:
http://www.imos.si/sl/novice/2007/05/09/ekonomska-gimnazija-kranj (citirano
29.5.2007)
Enciklopedija Slovenije. Knj. 5. 1991. Ljubljana, Mladinska knjiga, 416 str.
Firbas, P., 2001. Vsa slovenska jezera: leksikon slovenskih stoječih voda. Ljubljana,
DZS, 368 str.
Geografija Slovenije. 1998. Gams, I., Vrišer, I. (ur.). Ljubljana, Slovenska matica, 501
str.

90

Geografski atlas Slovenije: država v prostoru in času. 1998. Ljubljana, DZS, 360 str.
Germ, N., 1998. Suburbanizacija v okolici Slovenske Bistrice : diplomsko delo. Maribor,
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za geografijo, 124 str.
Glas, 54, 17. julij 1979.
Glas, Most čez Savo raste, 73, 14. september 1979.
Glas, Bantale, 2, 11.1.1980.
Gospodarno ravnanje z odpadki. 2003. Komunala Kranj (osebni vir, 2003).
Guštin, A., 1999. Varčujmo z energijo. Ljubljana, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Agencija za učinkovito rabo energije, 40 str.
Hanc, M., 2007. Maja začetek gradnje nove soseske v Kranju. Delo, 35 (13. februar
2007), str. 6.
Hanc, M., 2007. Lidl tudi v Kranju. Delo, 70 (5. april 2007), str. 6.
Hanc, M., 2007. Drsali se bodo lahko že avgusta, Delo, 111 (17. maj 2007), str. 6.
Kaj bo letos novega. 2006. Kranjčanka, priloga Gorenjskega Glasa za MO Kranj, 1
(januar 2006), str. 5.
Kanalizacija, velik zalogaj. 2005. Kranjčanka, 8 (avgust 2005), str. 5.
Kanjon Kokre. URL: http://www.tourism-kranj.si/povezava.aspx?pid=148 (citirano
25.4.2007).
Klimatografija Slovenije. Količina padavin : obdobje 1961-1990. 1995. Ljubljana,
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, 366 str.
Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka : obdobje 1961-1990. 1995. Ljubljana,
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, 356 str. Količina padavin
Kopač, J., 1995. Kranj 1990-1994: kronološki pregled. Kranjski zbornik, 1995, str. 349364.
Kopač, J., 2000. Kranj 1995-2000: kronološki pregled. Kranjski zbornik, 2000, str. 274293.
Kopač, J., 2005. Kranj 2000-2005: kronološki pregled. Kranjski zbornik, 2005, str. 433461.
Kovač, K., Roblek, B., 2005. Prenova vodovodnega omrežja za izboljšanje oskrbe in
kvalitete pitne vode : praktikum. Kranj, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske
vede, 40 str.

91

Kovačič, S. P., 2007. Večina volilcev je za Tenetiše. Gorenjski glas. Kranjski glas, 9,
(november 2007), str. 1.
Krajevni leksikon Slovenije. 1995. Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana, Državna založba
Slovenije, 638 str.
Letno poročilo o skladnosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo v upravljanju
Komunale Kranj za leto 2006. URL: http://www.komunalakranj.si/pub/files/182_Letnoporocilo2006skupaj.pdf (citirano 7.8.2007)
Lovrenčak, F., 1981. Pedo in vegetacijsko-geografske značilnosti Gorenjske. V:
Gorenjska. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije, str. 120-129.
Melik, A., 1959. Slovenija. Knj. 1.Posavska Slovenija. V Ljubljani, Slovenska matica,
546 str.
Mestna občina Kranj. URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Mestna_ob%C4%8Dina_Kranj
(citirano 1.3.2007)
Mezeg, R., 1996. Ranljivost okolja v občini Kranj : diplomsko delo. Ljubljana, Univerza
v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 126 str.
Miklavčič, I., 1975. Stanovanjska gradnja v občini Kranj. Kranjski zbornik, 1975, str. 6269.
Miklavčič, I., 1981. Stanovanjska gradnja – poseg na Planino 1947-1979. Kranjski
zbornik, 1980, str. 327-335.
Monitoring kakovosti podzemne vode v letih 2004 in 2005. URL:
http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/
01B-del.pdf (citirano 31.1.2007)
Napokoj, M., 1993. Okoljevarstvena problematika odlagališč komunalnih in posebnih
odpadkov v kranjski občini : diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, 99 str.
Naravnogeografski oris Škofjeloškega hribovja. URL: http://mesto.skofjaloka.si (citirano
12.4.2007)
Nemanič, K., 2006. Dragocene kapljice. Delo. Delodom, 5 (1. februar 2006), str. 22-23.
Nemanič, K., 2006. Rastline delajo za nas. Delo. Delodom, 5 (1. februar 2006), str. 2426.
Nemanič, K., 2007. Dosje: Ogrevanje z obnovljivimi viri energije. Delo. Delodom, 5 (26.
september 2007), str. 23-36.
Nujna širitev in posodobitev. 2005. Kranjčanka, 1 (januar 2005), str. 5.

92

Oblak, C., 1995. Urbanizem mesta Kranja z ožjo okolico : nekaj misli o urbanističnih
razvojnih možnostih mestnega dela nove mestne občine Kranj. Kranjski zbornik, 1995,
str. 310-312.
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja Planina jug. URL:
http://www.kranj.si/podrocje.aspx ( citirano 30.5.2007)
Okolje v Sloveniji 1996. 1998. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, 300 str.
Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Mestne občine Kranj. 2006.
Domžale. Ipsum, 211 str.
Osnovna geološka karta SFRJ. List Kranj. 1974. 1:100.000. Beograd, Zvezni geološki
zavod.
Osnovna geološka karta SFRJ. List Celovec. 1974. 1:100.000. Beograd, Zvezni geološki
zavod.
Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač lista Kranj. 1976. Beograd, Zvezni geološki
zavod, 70 str.
Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač lista Celovec. 1980. Beograd, Zvezni geološki
zavod, 62 str.
Pak, M., 2005. Prostorski razvoj Kranja v 20. stoletju. Kranjski zbornik, 2005, str. 115122.
Pelc, S., 1993. Občina Domžale – primer spreminjanja obmestne pokrajine v okolici
Ljubljane. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze, 163. str.
Perko, D., 1992. Tipi pokrajin v porečju Kokre. Geografski obzornik, 39, 2, str. 25-32.
Plan novogradenj 2004-2007. URL: http://www.kranj.si/dokument.aspx?id=474 (citirano
29.5.2007).
Plinifikacija na območju Mestne občine Kranj. 2005. Kranjčanka, 10 (oktober 2005), str.
37.
Plut, D., 1998. Varstvo geografskega okolja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 311 str.
Plut, D., 2000. Geografija vodnih virov. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
geografijo, 281 str.
Plut, D., 2002a. Okoljevarstveni vidiki prostorskega razvoja Slovenije. Ljubljana,
Znanstveni institut Filozofske fakultete, 292 str.
Plut, D., 2002b. Teoretični in terminološki vidiki koncepta trajnostnosti/sonaravnosti.
Geografski vestnik, 74, 1, str. 73-86.

93

Plut, D., 2004. Geografske metode proučevanja degradacije okolja. Ljubljana, Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, 188 str.
Plut, D., 2006. Mesta in sonaravni razvoj : geografske razsežnosti in dileme urbanega
sonaravnega razvoja. Ljubljana, Znanstveni institut Filozofske fakultete, 226 str.
Podatki podjetja Alpetour (g. Vili Čimžar). 2007.
Podatki podjetja Domplan (g. Luka Šink). 2007.
Podatki podjetja Komunala Kranj (vir: ga: Klara Škrabec, ga. Sergeja Hafnar). 2007.
Popis prebivalstva v letu 1953. Knj. 14. Osnovni podatci o stanovništvu. 1958. Beograd,
Savezni zavod za statistiku, 635 str.
Popis prebivalstva in stanovanj v letu 1971. Knj. 7. Prebivalstvo in gospodinjstva 1948,
1953, 1961 in 1971 ter stanovanja 1971. 1975. Beograd, Zvezni zavod za statistiko, 502
str..
Poročilo o kakovosti podzemne vode aluvijalnih vodonosnikov v letu 2003. URL:
http://www.arso.gov.si/podro~cja/vode/poro~cila_in_publikacije/Aluvijalni_2003.pdf
(citirano 31.1.2007)
Poročilo o stanju okolja v Mesni občini Kranj. 2007. Domžale, Oikos, 88 str.
Prometna študija Mestne občine Kranj. 2005. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut, 53 str.
Prometne obremenitve 2000-2005. URL: http://www.dc.gov.si/si/promet/ (citirano
13.3.2007)
Ravbar, M., 1992. Suburbanizacija v Sloveniji : odnosi, strukture in težnje v njenem
razvoju: doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo, str. 324.
Ravbar, M., 1997. Slovene cities in transform. Geografski zbornik, 38, str. 65-109.
Rebernik, D., 2004. Sodobni urbani procesi : od suburbanizacije do reurbanizacije.
Geografski vestnik, 76, 2, str. 53-62.
Slavec, A., 1997. Geografija Kranja : doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 374 str.
Slavec, A., 1999. Gorenjska 1900-2000. Kranj, Gorenjski glas, str. 92-101.
Slovenija : pokrajine in ljudje. 1998. Perko, D., Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana,
Mladinska knjiga, 735 str.

94

Statistični letopis Republike Slovenije
2006..URL:http://www.stat.si/letopis/index_letopis.asp (citirano 3.2.2007).
Stenovec, L., Razvoj podeželja v Krajevni skupnosti Mavčiče : diplomsko delo.
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 86 str.
Strategija in kratkoročni akcijski načrt za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. URL:
http://www.umanotera.org/index.php?node=116 (citirano 6.11.2007)
Strategija razvoja vodovodne oskrbe v Mestni občini Kranj do leta 2017. 2003.
Komunala Kranj (osebni vir, 2003).
Strategija ravnanja s komunalnimi odpadki v mestni občini Kranj in občinah Cerklje,
Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. 2003. Komunala Kranj (osebni vir, 2003).
Stritar, A., 1971. Izraba tal v spodnjem delu gorenjskih ravnin. Geografski vestnik, 43,
str. 53-66.
Šifrer, M., 1969. Kvartarni razvoj Dobrav na Gorenjskem. Geografski zbornik, 11, str.
99-221.
Špiček, P., 2003. Stanje okolja občine Kranj: naloga pri predmetu Varstvo geografskega
okolja. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 18
str.
Statistični urad RS, 2002: Popis prebivalcev, gospodinjstev in stanovanj. URL:
http://www.stat.si/popis2002/ (citirano 3.2.2007)
Študija ranljivosti okolja. 2002. Špes, M. (ur.). Ljubljana, ZRC. (Geographica Slovenica,
35/1-2, 150 str.)
Teden odprtih vrat. 2005. Gorenjski glas. Priloga Gorenjska. 80 (7. oktober 2005), str.
75.
Večstanovnanjski objekt Gosposvetska Kranj. 2005. Gorenjski glas. Priloga Gorenjska. 4
(september 2005), str. 40.
Vzemite manj. Imejte več. 2005. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, 47 str.
Za odpadke smo vsi odgovorni. 2007. Kranjčanka, 6 (junij 2007), str. 7, 27.
Zavrl Žlebir, D., 2005. Potok je odprta kanalizacija. Kranjčanka, 4 (april 2005), str. 18.
Žlebnik, L., 1971. Pleistocen Kranjskega, Sorškega in Ljubljanskega polja. Geologija,
14, str. 5 – 51.
Žlebnik, L., 1975. Hidrogeološke razmere na Sorškem polju. Geologija, 18, str. 260-288.
Žontar, J., 1939. Zgodovina mesta Kranja. Ljubljana, Muzejsko društvo za Slovenijo,
530 str.

95

Žontar, J., 1970. Kranj in njegova širša okolica v prvi polovici 19. stoletja. Kranjski
zbornik, 1970, str. 298-314.

96

11. SEZNAM PRILOG
Karte:
Karta 1: Prikaz območja MO Kranj…………………………………………………... ..11
Karta 2: Kranj, širše območje kraja………………………………………………….…..23
Karta 3: Prostorski razvoj Kranja…………………………………………………….….29
Karta 4: Suburbana območja Kranja………………………………………….…………31
Karta 5: Naselja MO Kranj glede na število prebivalcev, popis 2002………………….32
Karta 6: Delovno aktivno prebivalstvo MO Kranj po naselju dela……………………...37
Karta 7: Obstoječa in načrtovana kanalizacija Kranj…………………………………....44
Karta 8: Karta cestnih obremenitev v Kranju 2005……………………………………...60
Grafi:
Graf 1: Klimogram za merilno postajo Brnik za obdobje 1961-2005……………….….15
Graf 2: Št. prebivalcev v občini Kranj od l. 1931 do l. 2002…………………………...34
Graf 3: Zbrani odpadki v MO Kranj v obdobju 2002 – 2006…………………………...48
Graf 4: Količina ločeno zbranih odpadkov od 2002-2006……………………………....50
Graf 5: Struktura zbranih ločenih frakcij v letu 2006…………………………………....50
Graf 6: Gibanje povprečnega letnega dnevnega prometa v obdobju 2000-2005……..…56
Preglednice:
Preglednica 1: Število prebivalcev po posameznih obmestnih naselij v občini Kranj v
obdobju 1961-2002……………………………………………………………………..32
Preglednica 2: Delovno aktivno prebivalstvo in dnevni migranti v obmestnih naseljih v
MO Kranj……………………………………………………………………………….34
Pregledinca 3: Avtohtono in priseljeno prebivalstvo v obmestnih naseljih MO Kranj v
letu
2002……………………………………………………………………………………..36
Preglednica 4: Delež kmečkega prebivalstva od leta 1953 do 2002 v občini Kranj……37
Preglednica 5: Vodni viri iz katerih se napaja MO Kranj in njihova izdatnost…………39
Preglednica 6: Skupna količina porabljene pitne vode iz javnih vodovodov v MO Kranj
(v m3)……………………………………………………………………………………42
Preglednica 7: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v obmestnih naseljih in Kranju….45
Preglednica 8: Število ekoloških otokov po krajevnih skupnostih……………………...49
Preglednica 9: Število registriranih motornih vozil v UE Kranj ter v Sloveniji v letu 2002
in 2006…………………………………………………………………………………...54
Preglednica 10: Povprečni letni dnevni promet (PLDP) na števnih mestih v MO Kranj v
obdobju 2000-2005……………………………………………………………………....54
Preglednica 11: Gostota prebivalstva po posameznih območjih…………………….…..61
Preglednica 12: Gostota delovnih mest po posameznih območjih……………………....62
Preglednica 13: Prometna obremenjenost po posameznih območjih…………………....62
Preglednica 14: Priključenost prebivalcev na kanalizacijsko omrežje po posameznih
območjih………………………………………………………………………………....63
Preglednica 15: Mesečna količina porabljene vode na prebivalca po posameznih
območjih………………………………………………………………………………....63
Preglednica 16: Uvrstitev v razrede stopnje obremenjenosti okolja po posameznih
območjih………………………………………………………………………………....64
97

Slike:
Slika 1: Okoljske posledice suburbanizacije…………………………………………...…6
Slika 2: Shematski prikaz izdelave diplomske naloge……………………………..….….9
Slika 3: Lega MO Kranj v Sloveniji……………………………………………….….…10
Slika 4: Krokodilnica, eno izmed treh Bobovških jezerc……………………….….……19
Slika 5: Tipična porazdelitev porabe vode v gospodinjstvu na osebo v enem dnevu…...41
Slika 6: Popoldanska konica na cesti Staneta Žagarja, glavni prometni žili skozi Kranj 55

98

