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SONARAVNI RAZVOJ OBČINE NAZARJE
IZVLEČEK:
Občina Nazarje leži v Zgornji Savinjski dolini. Ustanovljena je bila leta 1994, pred tem pa je
ozemlje občine Nazarje spadalo pod občino Mozirje. Občina Nazarje je velika 43,4 km2 in
obsega območje 15 naselij. Reliefno je občina precej pestra. Osrednja naselitvena, prometna
in gospodarska žila občine je dolina reke Drete (Spodnja Zadrečka dolina). Na severu in
severovzhodu omejuje dolino reke Drete nizek gričevnat svet (razvodno gričevje med Dreto
in Savinjo), na jugu pa visoki kraški planoti Menina (skrajni vzhodni del Menine) in
Dobroveljska planota. Prostrani gozdovi Zgornje Savinjske doline so bili osnova za razvoj
gozdarstva in žagarstva ter za razvoj lesne industrije v Nazarjah. Močna industrializacija je
tako v izrazito agrarnem okolju povzročila številne spremembe, kmetijstvo pa je hitro
izgubilo na pomenu. Občina Nazarje je industrijsko najbolj razvita občina v Zgornji Savinjski
dolini. Prihodnji razvoj v občini pa bo seveda moral iti v smeri sonaravnosti, poleg industrije
pa bo potrebno podpreti in razvijati še kmetijstvo ter turistično dejavnost, ki ima v občini še
vedno premajhen pomen.
V diplomskem delu so predstavljene pokrajinskoekološke enote na območju občine Nazarje,
in sicer: Menina, Dobroveljska planota, območje Rovta pod Menino, razvodno gričevje med
Dreto in Savinjo, gričevnat svet Prihove in Spodnja Zadrečka dolina. Poudarki so na
naravnogeografskih, demografskih in poselitvenih značilnostih območja. Poleg tega je
predstavljeno današnje stanje v občini Nazarje ter možnosti za sonaravni razvoj občine.
Ključne besede: regionalni razvoj, občina Nazarje, pokrajinskoekološke enote, Zgornja
Savinjska dolina, Zadrečka dolina, sonaravni razvoj.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE COMMUNITY OF NAZARJE
ABSTRACT:
The community of Nazarje lies in the Upper Savinja Vally. Nazarje commune was established
in 1994. Up to that year the region was a part of the then Mozirje commune. Nazarje comunne
extends over 43 km2 and it comprises 15 settlements. The relief of the community is fairly
variegated. A central populated, traffic and economic artery of the community is Valley by
the river Dreta (The Spodnja Zadrečka Valley). In the north and north – east is the valley of
the river Dreta limited by a low hilly land (razvodno gričevje med Dreto in Savinjo), and in
the south by the high karst plateaus Menina and Dobroveljska planota. The vast forests in ihe
Upper Savinja Valley were a basis for a development of forestry and sawmills and for a
development of the timber industry. A forceful industrialisation caused numerous changes in
a extremely agrarian environment, and the agriculture lost its significance very quickly. The
community of Nazarje is the most developed community in the Upper Savinja Valley in sense
of industry. The community will have to consider how to bring its future development in
harmony with nature and how to support and develop agriculture and tourism, which still has
to little significance in the community.
In study are presented regional ecological units on the Nazarje commune region: Menina,
Dobroveljska planota, območje Rovta pod Menino, razvodno gričevje med Dreto in Savinjo,
gričevnat svet Prihove and Spodnja Zadrečka dolina. The stress is laid on the physical
geographical, demographical characteristics and characteristics of settlement. Additionally are
presented the current state in commune Nazarje and the posibilities for sustainable
development of commune Nazarje.
Keywords: regional geography, regional ecological units, Nazarje commune, The Upper
Savinja Valley, The Zadrečka Valley, sustainable development.
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1. UVOD
»…Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote, razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih
goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev…« (Ivan Cankar, Kurent). Po tej
"božji setvi" niso vzrasla samo nebesa pod Triglavom", ta nebesa so vzrasla tudi v Zgornji
Savinjski dolini, še posebno v Logarski dolini.
Del te "božje setve" je doletelo tudi območje sedanje občine Nazarje, ki se lahko pohvali s
številnimi naravnimi znamenitostmi (lipe, kraške jame, raznovrstna živalska in rastlinska
sestava,…). Poleg naravne dediščine pa ima občina Nazarje tudi številne ogleda vredne
kulturne spomenike (cerkve, grad Vrbovec, frančiškanski samostan, samostan sester
klaris,…). V prihodnosti bi lahko poleg industrije in kmetijstva postala pomembna dejavnost
v občini tudi turizem.

Slika 1: Grad Vrbovec, v ozadju cerkev sv. Marije (Jerina, 2006).
Občina Nazarje leži v Zgornji Savinjski dolini ter zavzema spodnji tok reke Drete oziroma
večji del spodnje Zadrečke doline. Z 43,4 km2 in 2.711 prebivalci spada med manjše občine v
Sloveniji. Ima tri krajevne skupnosti in obsega območje 15 naselij spodnjega dela Zadrečke
doline, obronkov Menine planine, Črete in Dobrovelj. Spodnji del Zadrečke doline reka Dreta
večkrat poplavlja, katastrofalni poplavi v novembru leta 1990 in 1998 sta povzročili ogromno
škodo na objektih, cestni infrastrukturi in zemljiščih.
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Pokrajino torej oblikuje hriboviti svet Menine in Dobroveljske planote, ravninski svet se širi
le ob Dreti in spodnjem delu njenih pritokov (Spodnja Zadrečka dolina). Ta nižinska in
ravninska območja v Spodnji Zadrečki dolini so izredno primerna za kmetijstvo, vendar pa
je v zadnjem času opaziti upad njivskih površin, ki jih v veliki meri zaraščajo travniki.
Zaraščanje kmetijskih površin je značilno tako za nižinska kot tudi za hribovska območja.
Na hribovitih območjih Menine in Dobroveljske planote pa se kmetje v glavnem ukvarjajo z
živinorejo.
Za pokrajino je značilna pestra subalpska flora, kar 73 % površine občine pa pokrivajo
gozdovi. Ker je območje bogato z gozdom se je po 2. svetovni vojni v Nazarjah razvila lesna
industrija, ki svojo tradicijo ohranja še danes. Toda ta industrija je trenutno v veliki krizi.
Poleg lesne industrije v Nazarjah delujeta še tekstilna (Elkroj) in elektrotehnična industrija
(BSH Hišni aparati) ter številne obrtne delavnice. Nazarje je torej industrijsko središče
občine Nazarje in tudi celotne Zgornje Savinjske doline.
1.2. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je s pomočjo analize prostorskih in statističnih podatkov prikazati
osnovne fizično in družbenogeografske značilnosti, opozoriti na razvojne probleme, ugotoviti
dejavnike, ki lahko pomembno vplivajo na prihodnji razvoj in predlagati smernice bodočega
razvoja občine Nazarje. Poseben poudarek je namenjen proučevanju možnosti za uveljavljanje
sonaravnega razvoja občine Nazarje.
Cilji diplomskega dela:
• prikazati osnovne značilnosti občine Nazarje (lega, velikost, obseg, ustanovitev,
občina v okviru različnih regionalizacij),
• proučiti fizičnogeografske in družbenogeografske značilnosti ter procese izbranega
območja,
• izdelati pokrajinskoekološko členitev občine Nazarje in funkcijsko vrednotiti
posamezne pokrajinskoekološke enote,
• oceniti možnosti in pomen sonaravnega razvoja občine Nazarje,
• na osnovi pridobljenih informacij in ugotovitev predlagati prihodnji razvoj v občini
Nazarje.
Na obravnavanem območju je prisotna depopulacija prebivalstva in precejšnje gospodarsko
zaostajanje za slovenskim povprečjem, kar na drugi strani vpliva na izjemno ohranjeno in
neokrnjeno naravno okolje. Pri oblikovanju diplomskega dela sem si zastavila 3 hipoteze, ki
jih bom preverila z analizo okoljskih virov (voda, prst, rastje, podnebje,…), statističnimi
podatki iz demografske strukture, analizo infrastrukturne opremljenosti ter stanjem v
gospodarstvu.
Zastavljene hipoteze so naselednje:
• Sonaravni razvoj je na območju občine Nazarje šele na začetku.
• Naravno okolje je dobro ohranjeno, zato nudi velike možnosti za hitro uvajanje
sonaravnega razvoja ter obenem predstavlja velik ekonomski, kmetijski in ekološki
potencial.
• Ekonomski kazalci uvrščajo obravnavano območje pod slovensko povprečje, kar
lahko pozitivno vpliva na lažje uvajanje sonaravnega razvoja, vendar pa neugodna
prebivalstvena struktura lahko predstavlja velike varstveno razvojne ovire (Šekoranja,
2005, str. 9).
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1.3. METODE DELA
Vse materialne dejavnosti človeka (gospodarstvo, infrastruktura, naselja, raba zemljišč) so
neločljivo odvisne od okolja. Okolje predstavlja vir naravnih surovin in energije, ponor za
spejemanje odpadkov in onesnaženje, je vir ekoloških oziroma ekosistemskih storitev ter
prostor za naravo in ljudi.
Pomembna naloga geografije je proučevanje večplastnega odnosa med človekom in
geografskim okoljem, saj človek vse bolj posega v prostor okoli sebe, spreminja njegovo
podobo, sestavo in delovanje. Potrebno je iskanje ustreznega ravnovesja med zahtevami ljudi
za kvaliteto življenja na eni strani in možnostmi ohranjanja biološko zdravega in estetsko
sprejemljivega okolja na drugi strani.
Sonaravnost pomeni način ohranjanja naravnega kapitala ter okolju in njegovim
zmogljivostim prilagojeno delovanje družbe. Prostorska organizacija bivanja, dela in
preživljanja prostega časa mora biti s sonaravnim razvojem znotraj omejitev pokrajine.
Sonaravni razvoj teži k doseganju kakovostnega, zdravega okolja in ohranjanju naravnih
virov ob zadovoljevanju potreb zdajšnjih in bodočih generacij (Šekoranja, 2005, str. 10).
Najprej sem si izbrala naslov diplomskega dela in se o tem posvetovala z mentorico prof. dr.
Metko Špes. Sledilo je zbiranje virov, literature in kartografskega gradiva. S pomočjo
razpoložjive literature in lastne vizije sem si okvirno skicirala sestavo in obseg diplomske
naloge. Nato pa sem se lotila samega pisanja. Nalogo sem zaradi večje preglednosti in
obsežnosti snovi razdelila na 4 večja poglavja. V prvem poglavju sem predstavila osnovne
značilnosti občine Nazarje (obseg, velikost, lega, ustanovitev, občina v okviru različnih
regionalizacij, delitev občine na pokrajinskoekološke enote). V naslednjem poglavju sem
predstavile fizičnogeografske značilnosti (geološka zgradba, geomorfološke značilnosti,
pedološke značilnosti, vegetacijske značilnosti, živalstvo, podnebne značilnosti in
hidrografske značilnosti) občine v celoti in po posameznih pokrajinskoekoloških značilnostih.
V tretjem poglavju so predstavljene družbenogeografske značilnosti občine Nazarje v celoti in
po posameznih pokrajinskoekoloških enotah, in sicer: prebivalstvo, naselja in poselitev,
gospodinjstva, gospodarstvo (industrija in obrt, kmetijstvo, turizem) in infrastrukturna
opremljenost. V tem poglavju sem se dotaknila tudi razvojnega programa podeželja, v
katerega je vključena tudi občina Nazarje. Sledi pomembno poglavje o sonaravnem razvoju
občine Nazarje. Predstavila sem sonaravni razvoj občine na področju kmetijstva, industrije,
turizma, gozdarstva, vodnega gospodarstva, komunalnega gospodarstva, energetike, prometa
in varstva narave, dotaknila pa sem se tudi možnosti sonaravnega gospodarjenja v porečju
Drete in Savinje. Ocenila sem tudi vpliv človekovih dejavnosti na okolje. Pri tem je šlo ua
obravnavo direktnih in indirektnih vplivov dejavnosti človeka na okolje. Čisto na koncu pa
sem podala še zaključne ugotovitve o možnostih sonaravnega razvoja na območju občine
Nazarje. V celoti sem potrdila tudi vse tri zastavljene hipoteze na začetku diplomskega dela.
V doplomskem delu sem tako bolj ali manj zajela vse cilje, ki sem si jih predhodno zastavila.
Uporabila sem regionalnogeografski metodološki pristop, za katerega je bistveno sintezno
proučevanje regionalnih sestavin in povezav pri preoblikovanju proučevanega območja, ki jih
povzroča družba s svojimi dejavnostmi. Naravnogeografske in družbenogeografske sestavine
okolja so v tesni zvezi in odvisnosti, zato je geografsko okolje potrebno obravnavati kot
enoten sistem, torej kot naravno okolje z antropogenimi sestavinami. Tako sem sonaravni
razvoj občine Nazarje prikazala s temeljnimi pokrajinskimi potezami: okoljski viri (voda,
zrak, naravni viri), poselitev, infrastrukturna opremljenost in gospodarstvo. Vsak izmed
naštetih sklopov je najprej predstavljen s pomočjo raznih kazalcev.
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Uporabljene so bile tudi kvalitativne in kvantitativne metode. Kvalitativne metode so
obsegale zbiranje virov in literature o izbranem območju ter pridobivanje podatkov na terenu
(intervju, anketiranje, evalvacija, ugotovitev). Kvantitativne metode pa so zajemale zbiranje
in razvrščanje statističnih podatkov, njihovo analizo, izdelavo preglednic, grafikonov in kart.
Opomba h kartam v diplomskem delu: Na nekaterih kartah v diplomskem delu sem navedla
kot vir Spletno stran 3. Pod pojmom Spletna stran 3 sem za vir uporabila podatke in karte
Agencije RS za okolje.

1.4. OPREDELITEV NEKATERIH POJMOV
•

•

•

•

Pokrajinskoekološka enota: je del geosfere, ki ima podobne litološke, reliefne,
klimatske, hidrološke, pedološke in vegetacijske značilnosti, ki v součinkovanju
povzročajo delovanje različnih recentnih morfoloških in pedogenetskih procesov.
Zaradi učinkov teh procesov se oblikujejo različne pokrajinskoekološke enote (PEE),
ki so sestavljene iz manjših homogenih enot, skupin ekotopov, ki združujejo več
najmanjših homogenih enot, ekotopov.
Pokrajinskoekološka enota je torej izrazit pokrajinski splet, pokrajinski mozaik zelo
različnih ekotopov, ki pa so znotraj enot razporejeni po določenih naravnih
zakonitostih. Z vidika pokrajinotvornih elementov v odnosu do živih organizmov in
človeka je PEE homogena ter se razlikuje od značilnosti zunaj meja enote (Vovk,
1995, str. 17).
Ekotop: je najmanjši homogeni del pokrajine, ki ga opredeljujejo enotni klimatski,
edafski, hidrološki, orografski in biotski faktorji. Je enota, ki je opredeljena s
součinkovanjem biotskih in abiotskih faktorjev. Pogosto se uporablja kot sinonim za
biotop ali geotop (Vovk, 1995, str. 15).
Sonaravni razvoj (angleško: sustainable development): ali okoljevarovalni razvoj je
oblika razvoja, ki zadovoljuje potrebe človeka, ne da bi pri tem ogrožala vire, od
katerih je odvisen razvoj prihodnjih rodov. Ta pojem razumemo kot razvojno
usmeritev človeške družbe, ki temelji na ohranjanju nosilnih sposobnosti okolja.
Sinonimi za sonaraven razvoj so: uravnotežen, zdržen in trajnostni razvoj.
Opredelitev pojma "trajnostni" pomeni načelo varovanja okolja pod pogoji in do te
mere, da je zagotovljeno dolgoročno ohranjanje nosilnih sposobnosti okolja (Vovk,
1995, str. 19).
Agenda 21: Leta 1992 so se številni svetovni voditelji na Konferenci o okolju in
razvoju med drugim dogovorili tudi, kako doseči trajnostni razvoj s predpostavko, da
je varovanje okolja skupna svetovna odgovornost. S tem namenom so države v Riu
podpisale deklaracijo o okolju in razvoju, Agendo 21. Agenda 21 je dokument, ki
poziva vlade k sprejemanju nacionalnih strategij sonaravnega razvoja (Vintar, 2003,
str. 5).
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SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBČINE NAZARJE
1. OBSEG OBČINE NAZARJE
Občina Nazarje leži v Zgornji Savinjski dolini ter zavzema spodnji tok reke Drete oziroma
večji del spodnje Zadrečke doline.

Slika 2: Lega občine Nazarje v Sloveniji (Spletna stran občine Nazarje).
Občina je najširša v smeri jugozahod – severovzhod, saj jo na severu in jugu omejuje višji
svet (Menina in Dobrovlje na jugu ter razvodno gričevje Savinje in Drete na severu). V smeri
zahod – vzhod (tok reke Drete) pa je bolj odprta in prehodna. Na zahodu je odprta proti
Gornjem Gradu, na vzhodu proti Mozirju in naprej proti Velenju oziroma Celju. Meja občine
Nazarje poteka na severu po nizkem razvodnem gričevju, na vzhodnem delu gričevja se meja
obrne proti severu, proti naselju Prihova, kjer poteka po nizkem gričevnatem svetu Prihove.
Meja poteka preko Celinškega vrha in se nato spusti proti jugovzhodu do reke Savinje, ki je
vrezala pot po soteski Celine, med Celinškim vrhom in severovzhodnim delom Dobroveljske
planote. Meja nato poteka po razvodnem hrbtu Dobroveljske planote in se preko prevala Lipa
(721 m) ter Slapi (925 m) nadaljuje na planoto Menino. Po Menini poteka meja čez Goli
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vrh(1426 m), nato se usmeri proti severu na Ivje (1053 m), od tam pa proti dolini Drete. Meja
se zahodno od naselja Volog nadaljuje nazaj na razvodno gričevje (Klinar, 2003, str. 8).

Slika 3: Pogled na Spodnjo Zadrečko dolino in razvodno gričevje z Menine (Spletna stran
občine Nazarje).

2. OSNOVNI PODATKI O OBČINI NAZARJE
Občina je velika 43,4 km2 in ima 2711 prebivalcev, od tega 1353 moških in 1371 žensk.
Gostota poselitve je 64 prebivalcev na km2. Občina meji na občine Gornji Grad, Mozirje,
Braslovče, Vransko ter občino Kamnik.

Karta 1: Občine, ki mejijo na občino Nazarje (Agencija RS za okolje).
V občini so 3 krajevne skupnosti: Nazarje, Kokarje in Šmartno ob Dreti. Sestavlja jo 15
naselij, in sicer: Brdo, Čreta pri Kokarjah, Dobletina, Kokarje, Lačja vas, Nazarje, Potok,
Prihova, Pusto Polje, Rovt pod Menino, Spodnje Kraše, Šmartno ob Dreti, Volog, Zavodice in
Žlabor. Občina je razdeljena tudi na 5 katastrskih občin. To so: Prihova, Kokarje, Pusto polje,
Homec in Šmartno ob Dreti (Klinar, 2003, str. 8).
Občina je bila ustanovljena leta 1994. Pred nastankom pa je ozemlje občine Nazarje pripadalo
občini Mozirje, ki je pred letom 1994 zavzemala celotno Zgornjo Savinjsko dolino.

14

Sonaravni razvoj občine Nazarje
Na ustanovitev nove občine Nazarje je vplivalo kar precej dejavnikov. Nazarje je bilo pred
letom 1994, kakor tudi sedaj, močno gravitacijsko središče z dobro infrastrukturno
opremljenostjo. Prebivalstvo Spodnje Zadrečke doline v kraju zadovoljuje osnovne
življenjske potrebe, kajti poleg trgovin in gostiln, je v Nazarjah tudi zdravstveni dom, devet
letna osnovna šola, vrtec, pošta, kulturne ustanove (glasbena šola, kino, kulturni dom, muzej
lesarstva itd.) ter industrija, ki daje zaposlitev prebivalcem. Na osnovi teh dejavnikov je bila
leta 1994 ustanovljena nova občina, občina Nazarje.
Leta 1998 pa se je k občini Nazarje priključilo tudi naselje Prihova, ki je prej spadalo pod
občino Mozirje (Klinar, 2003, str. 8).

Karta 2: Naselja v občini Nazarje.
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3. PREREZ OBČINE NAZARJE
Občina Nazarje je geološko, reliefno in geomorfološko zelo pestro območje. Zavzema dve
kraški planoti, vzhodni del Menine in Dobroveljsko planoto. Na severu občino omejuje še
razvodno gričevje med Dreto in Savinjo ter na severovzhodu gričevnat svet Prihove. Reka
Dreta pa je z erozijo in akumulacijo ustvarila dolino, Zadrečko dolino.
Najvišji točki v občini Nazarje sta Šentjoški in Tolsti vrh na Dobroveljski planoti z 1077 m,
najnižja točka pa je ob izlivu Drete v Savinjo na 339 m nadmorske višine. Višinski razpon
med najvišjo in najnižjo točko torej znaša 738 metrov.
Prereza skozi občino Nazarje prikazujeta njeno reliefno razgibanost ter višinske razpone med
posameznimi izbranimi točkami v občini.
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Karta 3: Prikaz profilov v občini Nazarje (Temeljni topografski načrt 1 : 50.000, Mozirje;
Jerina, 2006).
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Grafikon 1: Profil 1.

Grafikon 2: Profil 2.
Oba prereza skozi občino Nazarje prikazujeta, da ima najnižjo nadmorsko višino struga reke
Drete oziroma ravnina ob Dreti. Severno in južno od Drete pa se svet začne dvigovati. Na
severu se dviguje razvodno gričevje med Dreto in Savinjo, ki sega do 480 metrov nadmorske
višine. Na severovzhodu se razprostira gričevnat svet Prihove, ki sega do okoli 500 metrov
nadmorske višine. Na jugu pa občino omejujeta dve kraški planoti, skrajni vzhodni del
Menine in Dobroveljska planota. Najvišji točki na Dobroveljski planoti sta Tolsti in Šentjoški
vrh z 1077 metri, najvišjo točko skrajnega vzhodnega dela Menine pa predstavlja Medvedov
hrib z 1046 metri.
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4. OBČINA NAZARJE V SKLOPU RAZLIČNIH REGIONALIZACIJ
Geografske regionalizacije Slovenije uvrščajo območje občine Nazarje k predalpskemu ali pa
k alpskemu svetu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A. Melik – regionalizacija (Regionalnogeografske monografije, 1954 – 1960):
makroregija Slovenske Alpe, submakroregija Kamniške Alpe in vzhodne Karavanke,
mezoregija Gornjegrajska kotlina (Mozirska kotlinica).
S. Ilešič – Pokrajinsko fiziognomične regije Slovenije (Geografski vestnik, 1957/58):
makroregija Predalpske pokrajine, submakroregija Vzhodne predalpske pokrajine,
mezoregija Savinjsko predgorje.
S. Ilešič – Geografske regije Slovenije (Geografski vestnik, 1972): makroregija
Savinjsko - zgornjesotelska Slovenija, mezoregija Zgornja Savinjska dolina.
I. Gams – Slovenske regije (Geografske značilnosti Slovenije, 1983): makroregija
Predalpski svet, mezoregija Predalpsko hribovje, mikroregija Severovzhodno
predalpsko hribovje, submikroregija Zgornja Savinjska dolina.
I. Gams – Pokrajinskoekološke regije v Sloveniji (Osnove pokrajinske ekologije,
1986): makroregija Predalpsko hribovje, mezoregija Savinjsko – Mežiško sredogorje.
K. Natek – Pokrajinskoelološka členitev Slovenije (1994): makroregija Predalpska
Slovenija, mezoregija Zgornja Savinjska dolina.
I. Gams, D. Kladnik, M. Orožen Adamič – Naravnogeografske regije Slovenije
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995): makroregija Predalpsko hribovje, mezoregija
Zgornja Savinjska dolina.
M. Gabrovec, D. Kladnik, M. Orožen Adamič, M. Pavšek, D. Perko, M. Topole –
Slovenske pokrajine (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1995): makroregija Alpski svet,
mezoregija Kamniško – Savinjske Alpe.
D. Plut – Regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih (Geografski vestnik,
1999): makroregija Savinjska Slovenija, mezoregija Zgornjesavinjsko – Šaleška.
I. Vrišer – Ekonomskogeografska regionalizacija Republike Slovenije (Geografski
zbornik, 1990): mezoregija Savinjsko (Kladnik, 1996, str. 123 – 159).
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5. DELITEV OBČINE NA POKRAJINSKOEKOLOŠKE ENOTE
Vsaka pokrajina je sestavljena iz več pokrajinskih enot, ki se med seboj razlikujejo po
reliefnih oblikah, kamninah, vodah, prsteh in rastju. Pokrajinskoekološke enote velikokrat
niso enake reliefnim enotam, saj se lahko posamezna območja znotraj določene reliefne enote
med seboj razlikujejo (na primer v rastju, prsteh, geološki zgradbi itd.) in jih tako zaradi
njihove posebnosti izločimo kot samostojno pokrajinskoekološko enoto (Klinar, 2003, str.
13).
Pri določanju pokrajinskoekoloških enot sem upoštevala kot dominantni dejavnik reliefne
značilnosti površja občine. Poleg reliefnih značilnosti pa sem pri tej členitvi upoštevala tudi še
preostale okoljske dejavnike (geološka zgradba, prst, vegetacija,…). Tako sem občino
Nazarje razdelila na 6 pokrajinskoekoloških enot, in sicer:
1. Menina
2. Dobroveljska planota
3. Območje Rovta pod Menino
4. Spodnja Zadrečka dolina
5. Razvodno gričevje med Dreto in Savinjo
6. Gričevnat svet Prihove
Reliefna enota
Dobroveljska planota
Menina (skrajni vzhodni del)
Območje Rovta pod Menino
Spodnja Zadrečka dolina
Razvodno gričevje
Gričevnat svet Prihove
Občina Nazarje

Površina (km2)
22.000.000
4.000.000
4.750.000
7.250.000
3.750.000
1.250.000
43.000.000

Površina (%)
51
9
11
17
9
3
100

Preglednica 1: Površina reliefnih enot v občini Nazarje (Klinar, 2003, str. 12).
Območje Rovta pod Menino, ki bi sicer lahko spadalo v pokrajinskoekološko enoto Menina,
sem izdvojila kot posebno pokrajinskoekološko enoto zato, ker gre za nižji svet, ki ločuje
Menino in Dobroveljsko planoto ter se globoko zajeda med obe planoti in predstavlja neko
naravno mejo med njima. Ta del se od obeh planot razlikuje tudi po geološki zgradbi.
Območje Rovta pod Menino je večinoma sestavljeno iz triasnih metamorfnih in magmatskih
kamnin, Menino in Dobroveljsko planoto pa večinoma sestavlja apnenec in dolomit.
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Karta 4: Pokrajinskoekološke enote v občini Nazarje.
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FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE NAZARJE
1. Prikaz fizičnogeografskih značilnosti v celotni občini Nazarje
1.1. GEOLOŠKA ZGRADBA
Matična podlaga v občini Nazarje je izredno pestra. V splošnem prevladujejo karbonatne
kamnine, med katerimi je površinsko najbolj razširjen triasni apnenec, ki gradi oba velika
gorska masiva, Dobroveljsko planoto in Menino. Apnenci se mestoma prepletajo z dolomiti.
Na tem mestu je potrebno poudariti, da v Sloveniji velja Krašica skupaj z Dobrovljami za
največji kraški kompleks zunaj kraške regije. Na vzhodnem delu Menine in ponekod na
Dobroveljski planoti (zlasti njen vzhodni del) se v prevladujočo apnenčasto podlago zajedajo
jeziki in žepi dolomitnih kamnin, kar povzroča pestro rastiščno sestavo.

Slika 4: Apnenčasto pobočje Dobroveljske planote pri Spodnjih Krašah, opuščen kamnolom
(Jerina, 2006).
Razvodno gričevje med Dreto in Savinjo ter jugozahodni del gričevnatega sveta Prihove
gradijo andezitni tufi, ki so nastali zaradi bruhanja ognjenika Smrekovca. Večji del
razvodnega gričevja sestavljajo laporji, peščene gline pa tvorijo večji del gričevnatega
grebena med Savinjo in Dreto ter manjši del gričevnatega sveta Prihove. Od silikatnih kamnin
je potrebno omeniti še očiten vložek kremenovega keratofirja, ki preseka sicer karbonatni
masiv Krašice in Dobrovelj pri Čreti. Vse te kamnine so za vodo slabo prepustne, zato se je
na njih razvila bogata hidrografska mreža, tla pa so vlažna do mokra in zelo rodovitna.
Spodnjo Zadrečko dolino pa gradijo aluvialni nanosi. Prod je pomešan s peščeno ilovico
(Gozdnogospodarski načrt GE Nazarje, 2003, str. 9).
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Karta 5: Geološka zgradba občine Nazarje (Osnovna geološka karta - list Ljubljana,
1:100.000).
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1.2. RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Občina Nazarje zavzema dve kraški planoti, vzhodni del Menine in Dobroveljsko planoto. V
občini leži še razvodno gričevje med Dreto in Savinjo ter gričevnat svet Prihove. Reka Dreta
pa je z erozijo in akumulacijo ustvarila dolino (Zadrečka dolina) in številne terase.

Karta 6: Reliefne enote v občini Nazarje.
Najvišja točka sta Šentjoški in Tolsti vrh na Dobroveljski planoti (1077 m), najnižja pa ob
izlivu Drete v Savinjo na 339 m nadmorske višine. Višinski razpon med najvišjo in najnižjo
točko torej znaša 738 metrov. Nakloni so največji na strmih karbonatnih in dokaj skalovitih
pobočjih Dobrovelj in vzhodnega dela Menine, bistveno manjši pa so v nižinskem valovitem
in gričevnatem svetu (Gozdnogospodarski načrt GE Nazarje, 2003, str. 8).

1.3. GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Dobroveljska planota in Menina sta kraški planoti. Na obeh planotah je opaziti precej kraških
pojavov, kot so kotliči, vrtače in krašje jame.
V porečju Drete je bilo dogajanje v pleistocenu zelo pestro. Rezultati se kažejo v fluvialnem
nasipavanju (terase), v pobočnem materialu in vršajih.
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Karta 7: Geomorfološka karta, merilo 1:50.000 (Meze, 1966).
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1.4. PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Različni tipi prsti so nastali kot posledica skupnega delovanja različnih pedogenetskih
dejavnikov, kot so: matična podlaga, podnebje, voda, relief, organizmi, človek in čas.
Krajevno lahko ima posamezen dejavnik posebno močan vpliv na razvoj prsti, zato ga
označujemo kot prevladujoč oziroma dominantni dejavnik. V Sloveniji ima matična podlaga
večji pomen pred ostalimi pedogenetskimi dejavniki, saj odreja smer razvoja prsti. Tako
matična podlaga in deloma posegi človeka izoblikujejo smer razvoja prsti (pedosekvence)
(Šekoranja, 2005, str. 24).
Tla so neposredno vezana na matično podlago in jih je zato na isti način ustrezno uvrščati v
dve skupini. Na andezitu so se razvila zelo rodovitna evtrična rjava tla različnih globin, na
kar vpliva predvsem oblikovanost terena. Takšna tla so precej erodibilna, zato jih
zaznamujejo številne grape, jarki, močno opazne pa so tudi poškodbe na gozdnih vlakah,
kadar niso pravilno vzdrževane. Na strmejših pobočjih so tla bolj sprana in opodzoljena
(opodzoljene rjave prsti, podzol), v bolj ravninskih legah pa oglejena (oglejne, psevdpoglejne
prsti) ali celo delno zamočvirjena. To še zlasti prihaja do izraza na nižinskih jelovih rastiščih,
ki se nahajajo pretežno na gričevnatem svetu med Savinjo in Dreto.
Na karbonatih so se razvila rodovitnejša rjava pokarbonatna tla različnih globin, v višjih
legah in bolj skrajnostnih pogojih pa rendzine različnih razvojnih stadijev. Rendzine so
sušnejše in bolj skeletne, medtem ko so rjava pokarbonatna tla stabilna in visoko
produktivna. Zaradi površinskih skal in neenakomerne površine matične kamnine je profil tal
neenakomerno globok, žepast in ponekod prekinjen. V občini Nazarje na karbonatni podlagi
prevladujejo rendzine, rjava pokarbonatna tla pa se nahajajo predvsem na dolomitu v
gričevnatem vzhodnem delu (Gozdnogospodarski načrt GE Nazarje, 2003, str. 9, 10).

1.5. VEGETACIJSKE ZNAČILNOSTI
Ekološki dejavniki se na nekem območju odražajo v vegetacijskem pokrovu. Potencialna
vegetacija (rastlinstvo, ki bi uspevalo v zdajšnjih ekoloških razmerah brez delovanja človeka
in živali) je bil na večini obravnavanega območja bukov gozd, gozd jelke in okroglolistne
lakote ter gozd smreke in navadnega tevja. Zaradi človekove dejavnosti je bila ta naravna
vegetacija skozi pretekla stoletja bistveno izkrčena oziroma spremenjena. Pestrost rastlinskih
vrst se je z delovanjem človeka in živali (antropogeni vplivi) zelo povečala. Razvile so se
sekundarne vegetacijske oblike: monokulturne drevesne vrste v gozdovih, travišča, gozdni
robovi ter terciarne vegetacijske oblike, kot so: njive, obnjivska in plevelna vegetacija,…
Življenjski pogoji v naravi narekujejo, da se oblikujejo skupine rastlinskih vrst, različne po
floristični strukturi in sestavi. Tako tvorijo jasno izražene celote, imenovane rastlinske
združbe ali fitocenoze (Šekoranja, 2005, str. 25).
73 % občine Nazarje je porasle z gozdom, najbolj gozdnata območja so Dobrovlje in
severovzhodno pobočje Menine, gozd pa porašča tudi razvodno gričevje med Dreto in
Savinjo ter gričevnat svet Prihove.
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Slika 5: Z gozdom poraščena Menina v ospredju in Dobroveljska planota v ozadju (Jerina,
2005).
Vegetacijska doba na območju občine Nazarje traja od 21. aprila do 13. oktobra, to je okoli
176 dni na leto.
1.5.1. Gozdovi v občini Nazarje
V občini Nazarje je 3.005,40 ha gozdov, kar pomeni, da kar 73 % ozemlja občine pokrivajo
gozdovi. Večina gozdov leži v gozdnogospodarski enoti Nazarje, del pa tudi v
gozdnogospodarski enoti Gornji Grad. Občina obsega gozdove v katastrskih občinah (K.O.)
Kokarje, Pusto Polje, Šmartno ob Dreti ter delih katastrskih občin Prihova in Homec.
katastrska občina

površina K.O.

Prihova
Kokarje
Pusto Polje
Šmartno ob Dreti

655.1 ha
820 ha
841.89 ha
371.42 ha

površina gozda v
K.O.
374.17 ha
596.92 ha
661.82 ha
371.42 ha

Preglednica 2: Površina gozda v K.O., ki ležijo v občini Nazarje (Gozdnogospodarski načrt
GGE Nazarje 2003 – 2012, str. 10)
Gozdnogospodarska enota Nazarje je razdeljena na 3 revirje, in sicer revir Krašica, revir
Rečica in revir Šmihel. Večina gozdov občine Nazarje spada v revir Krašica, ki obsega
gozdove južno od Savinje - katastrske občine Kokarje, Pusto Polje, Loke, del K.O. Prihova
(do Savinje) in del K.O. Šmartno ob Dreti (državni gozdovi predela Krašica). Velikost revirja
Krašica je 2337 ha (Gozdnogospodarski načrt GGE Nazarje 2003 – 2012, str. 56).
Na območju občine Nazarje prevladujeta 2 tipa poselitve, in sicer:
• poselitev v obliki celkov (zlasti v katastrski občini Šmartno ob Dreti)
• večja strnjena naselja v Zadrečki dolini.
Na pobočjih poselitve v celkih se gozd mozaično prepleta s kmetijskimi zemljišči. V okolici
večjih strnjenih naselij prevladujejo obdelovalne površine, gozd pa porašča razvodno gričevje
med Dreto in Savinjo. Strnjeni gozdni kompleksi poraščajo Krašico (Dobroveljska planota) in
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strmejša pobočja Menine, kjer ni prisotna stalna poselitev. Temu ustrezno spada večina
občine (65 %) v gozdnato krajino, kjer je gozdnatost približno 59 %, medtem ko že omenjene
večje gozdne površine (predel Krašica in severovzhodno pobočje Menine) uvrščamo v
gozdno krajino, kjer je gozdnatost kar 98 % (Gozdovi v občini Nazarje, 1999, str. 1).
1.5.1.1. Gozdna rastišča
Prvotni gozdovi so bili najbolj izkrčeni na rodovitnih tleh vzdolž reke Drete. Tam sedaj
prevladujejo kmetijske površine in naselja. Deloma so bili primarni gozdovi izkrčeni tudi na
območju med Šmartnim ob Dreti in prelazom Lipa, kjer se gozd prepleta s travniki, pašniki in
sadovnjaki ter še zmeraj prekriva znaten del površine. V hribovitem, skoraj nenaseljenem delu
občine (Dobroveljska planota, Menina) pa gozd popolnoma prevladuje.
Najbolj razširjena gozdna združba je predalpski jelovo bukov gozd na karbonatni podlagi
(Abieti – Fagetum praealpinum), ki zajema kar 55 % vseh gozdnih površin. Nahaja se v
osrednjem in zahodnem delu Krašice ter na vzhodnih pobočjih Menine. Sledita ji jelovi
združbi Galio – Abietetum in Bazzanio – Abietetum, ki skupaj obsegata dobrih 15 % gozdov,
večinoma na vlažnih rastiščih dna Zadrečke doline, med Dreto in Savinjo, na Dobrovljah ter
deloma na pobočjih Menine.Ta rastišča so najrodovitnejša. Razmeroma razširjena je tudi
združba zmerno acidofilnega bukovega gozda s hrastom (Querco – Luzulo – Fagetum), ki se
pojavlja predvsem v vzhodnem delu občine na silikatni matični podlagi. Njen delež znaša
okoli 9 %, prav toliko pa tudi delež bukove združbe Fagetum submontanum. Omeniti velja še
gozd črnega gabra in bukve (Ostryo – Fagetum), ki pokriva strma, manj rodovitna rastišča
(4,8 %) in jelovo bukov gozd na silikatni podlagi (Luzulo – Abieti – Fagetum), ki pokriva
slabe 4 % površine. Druge gozdne združbe so prisotne le na manjših površinah (Gozdovi v
občini Nazarje, 1999, str. 2).
1.5.1.2. Gozdni sestoji
Gozdovi v občini Nazarje so precej zasmrečeni. Delež smreke v skupni lesni zalogi znaša
52,5 %, kar je skoraj dvakrat toliko, kot bi bil njen naravni delež glede na značilnosti gozdnih
rastišč. K temu je v največji meri privedlo veliko površinsko gospodarjenje z gozdovi. Bukev,
ki bi na omenjenih rastiščih v naravnem gozdu morala tvoriti večino lesne zaloge, pa je
dejansko prisotna le z okoli 23 % deležem. Delež jelke (13,6 %) je zelo blizu naravnemu,
enako pa velja tudi za druge drevesne vrste. Izjema je morda le hrast, ki tudi ne dosega
svojega naravnega deleža (Gozdovi v občini Nazarje, 1999, str. 2).
Povprečna lesna zaloga gozdov znaša 275 m3/ha, od tega je 69 % iglavcev. Listavcev pa je le
31 %. Prevladujejo zasebni gozdovi, za katere so značilne pestre sestojne zgradbe. Lesna
zaloga v teh gozdovih je nekoliko nižja, ker primanjkuje debelejšega drevja. Deloma imajo
sestoji prebiralno zgradbo, še zlasti na jelovih rastiščih. Negovanost sestojev je zelo različna
in odraža lastnikov odnos do gozda.
V državnih gozdovih je v zadnjih desetletjih opazno stalno naraščanje lesne zaloge. To
povečanje pa gre v veliki meri na račun previsokega deleža starejših razvojnih faz. V
preteklosti se je v teh gozdovih golosečno gospodarilo in tako so nastale velike površine
enodobnih, v glavnem zasmrečenih sestojev. V njih je naravno pomlajevanje izjemno
oteženo. V prihodnjih dveh desetletjih, ko bo večina starejših debelnjakov uvrščena v obnovo,
utegne lesna zaloga v državnih gozdovih celo nekoliko nazadovati (Gozdovi v občini Nazarje,
1999, str. 3).
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1.5.2. Sonaravno gospodarjenje z gozdovi
Gozdovi so vir lesa, drv in drugih dobrin. Imajo tudi izredno vlogo pri zadrževanju prsti in
vode, vzdrževanju zdravega ozračja ter ohranjanju biološke raznovrstnosti rastlinskega in
živalskega sveta, ščitijo pa tudi naselja in infrastrukturo. Gozdovi so obnovljivi in če z njimi
gospodarimo na način, ki je skladen z varovanjem okolja, lahko zagotavljamo dobrine in
storitve, koristne za naš razvoj. Medtem, ko so gozdovi po svetu ogroženi zaradi
nenadzorovane degradacije in spremembe rabe zaradi naraščajočega pritiska človeka
(pretirana sečnja, širjenje kmetijskih površin, onesnaževanje zraka), pa je pri nas že razvito
sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Slovensko gospodarstvo je že pred 40. leti sprejelo in
razvilo sonaravno gospodarjenje z bogatimi gozdovi.
Za ohranitev lepih gozdov ali specifičnih delov, bi bilo te dele potrebno zavarovati. Takšna
zavarovana območja so potrebna za ohranitev ekosistemov, biološke raznovrstnosti pokrajine
in habitatov za divje živali.
V privatnih gozdovih prihaja vse pogosteje do nekontroliranih in koncentriranih sečenj, kjer
se ne upošteva gozdnega reda. Gospodarjenje mora biti načrtno in strokovno (Benkovič,
1999, str. 102).
Cilji za sonaravno gospodarjenje z gozdovi so naslednji:
• ohranjati naravni stabilni in vitalni večnamenski gozd,
• povečati lesno zalogo in kvalitetne sestoje,
• povečati izkoriščenost rastišč,
• vzdrževati uravnoteženo razmerje razvojnih faz ter zagotavljati trajnost vseh funkcij
gozda,
• ohranjati pestrost gozdov in zavarovanih habitatov redkih rastlinskih in živalskih vrst,
• vzdrževati usklajen stalež divjadi,
• ozaveščati lastnike gozdov in javnost o nujnosti strokovnega ukrepanja v gozdovih ter
intenzivno sodelovati z vsemi uporabniki gozdnega prostora,
• večje ozaveščanje lastnikov gozda o pomenu in uporabi biomase za ogrevanje.
Načela sonaravnega gospodarjenja z gozdovi so:
Pri gospodarjenju z gozdovi bi bilo v bodoče potrebno upoštevati več načel:
• načelo trajnosti (ohranjati gozd v takšnem stanju, da se lahko sam nemoteno obnavlja
in razvija oziroma zagotavljati trajen obstoj gozda in njegovih funkcij),
• načelo nege (negovati gozdove od najmlajših faz do najstarejših),
• načelo sonaravnega gospodarjenja (pri gospodarjenju je potrebno upoštevati dane
razmere na mikrolokacijah in jim prilagajati posege ter upoštevati vse posebnosti
gozdov ali posameznih dreves in v gozdu ohranjati biotsko raznovrstnost),
• načelo odgovornosti in gospodarnosti (prevzemanje odgovornosti za posege v gozd in
za vse nastale posledice ter posekani les izkoristiti v čim večji možni meri),
• načelo mnogonamenskosti (gospodarjenje in raba gozdov, prilagojena ekološkim,
socialnim in proizvodnim funkcijam gozda).
1.5.3. Stanje gozdnih površin na območju Gozdnegagospodarstva Nazarje
Ves premalo se zavedamo pomena gozdov, na kar kažejo onesnaženi gozdovi, propadanje
posameznih vrst (jelka,…) ali celo celih sestojev (Ferder, 1994, str. 23).
Na območju GG Nazarje je zelo veliko ogroženih in propadajočih dreves. Območna enota
Nazarje se uvršča v 4. skupino od 5. skupin, kar pomeni, da je na tem področju nadpovprečna
osutost gozdnega drevja (21,7 %). Na poškodovanje gozdov vplivajo poleg onesnaževanja
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zraka, še klimatski dejavniki (suše,…), socialni položaj dreves, drevesna vrsta, starost, divjad,
neprimerno gospodarjenje,…(Plut, 2000, str. 138, 139). Poškodovanih gozdov na tem
območju je od 10 – 19 %, kar je značilno za celotno Slovenijo. Območje GG Nazarje meji na
Spodnjo Savinjsko dolino, kjer je delež poškodovanih gozdov večji, in sicer 20 – 29 %. Blizu
pa je tudi degradirano okolje Velenja in Šoštanja (Klinar, 2003, str. 25).
1.5.4. Funkcije gozdov v občini Nazarje
Najbolj so poudarjene proizvodne funkcije, ne dosti manj pa tudi ekološke, medtem ko so
socialne funkcije nekoliko manj poudarjene. Zato je osnovni cilj gospodarjenja z gozdovi
ohranjanje in krepitev proizvodnih potencialov sestojev hkrati s povečanjem njihove
bioekološke stabilnosti. Posebna pozornost se mora nameniti biotopski, varovalni in
hidrološki vlogi gozdov ter temu ustrezno prilagoditi gozdnogojitvene smernice in sečnospravilne tehnike. Tretji temeljni cilj je povečanje pestrosti sestojev, tako v vrstnem kot
strukturnem pogledu. Najmočneje poudarjene funkcije gozdov, ki najbolj vplivajo na način
gospodarjenja, so (po relativnem pomenu): lesnoproizvodna funkcija, varovanje gozdnih
zemljišč in sestojev, hidrološka funkcija, higiensko - zdravstvena funkcija, varovanje naravne
in kulturne dediščine ter biotopska funkcija.
Močno prepletanje poudarjenih proizvodnih, ekoloških in tudi socialnih funkcij gozdov
zahteva vzgojo pestrih, mešanih, odpornih in kvalitetnih gozdnih sestojev. Cilj je torej čim
bolj naraven gospodarski gozd, ki bo sočasno izpolnjeval vse vloge, ki jih od gozda
pričakujemo (Gozdnogospodarski načrt GGE Nazarje 2003 – 2012, str. 56).
Na območju občine Nazarje so ekološke in socialne funkcije gozdov močno poudarjene.
Območji njihove največje poudarjenosti sta Krašica (varovalna, hidrološka, biotopska,
raziskovalna funkcija, funkcija varovanja narave in kulturne dediščine) ter pobočje Menine
(varovalna, hidrološka, biotopska, rekreacijska funkcija, funkcija varovanja narave in kulturne
dediščine). Poleg teh dveh območij velja omeniti še gozdove v neposredni bližini Nazarij, ki
tudi opravljajo več funkcij: hidrološko, klimatsko, higiensko – zdravstveno, rekreacijsko,
poučno, raziskovalno in estetsko (Gozdovi v občini Nazarje, 1999, str. 3, 4).
1.5.4.1. Ekološke funkcije gozdov
V skupini ekoloških funkcij je zaradi velikega deleža karbonatnih kamnin v matični podlagi
najbolj prisotna hidrološka funkcija. Dokaj močno sta prisotni še varovalna in biotopska
funkcija. Slednja predvsem zaradi pestrosti živalskega sveta na Krašici. Klimatska funkcija je
poudarjena le na manjšem območju okoli Nazarij (Gozdovi v občini Nazarje, 1999, str. 3, 4).
Varovalna funkcija s prvo stopnjo poudarjenosti je prisotna predvsem v sestojih na plitvih
tleh in strmih ter skalovitih pobočjih, ki so zelo izpostavljena eroziji. To so zlasti najstrmejša
in močno erodibilna silikatna pobočja pod Čreto. Del gozdov, ki imajo varovalno funkcijo
prve stopnje, je izločen iz rednega gospodarjenja kot varovalni gozd, posek v takšnih
gozdovih pa se vrši predvsem z namenom krepitve varovalne funkcije. Tudi v gozdnih
rezervatih (Šentjoški in Tolsti vrh) je varovalna funkcija po večini poudarjena s prvo stopnjo,
posek pa tam ni načrtovan. Zaradi na splošno velikih nagibov pobočij, razmeroma plitvih tal
in nevarnosti plazenja je druga stopnja poudarjenosti varovalne funkcije prisotna v večini
gozdov.
Hidrološko funkcijo prve stopnje poudarjenosti opravljajo gozdovi v ožjem pasu okrog
vodnih zajetij in virov (območja 1. in 2. varstvene cone po odloku o zaščiti virov pitne vode)
ter gozdovi v širših območjih, kjer je gostota vodnih virov velika. Pomembnejša večja
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območja izrazite poudarjenosti hidrološke funkcije so še na območju Krašice, še zlasti na
nepropustni nekarbonatni podlagi, kjer je veliko vodnih zajetij in izvirov ter poplavni logi ob
Savinji. Hidrološko funkcijo druge stopnje pa imajo vsi gozdovi na potencialnih
vodovarstvenih območjih, na prepustni karbonatni podlagi, na širših vodozbirnih območjih (3.
varstvena cona po odloku o zaščiti vodnih virov) in vzdolž stalnih vodotokov v pasu dveh
drevesnih višin. Sem sodijo še zlasti karbonatne gorske planote Krašice in Dobrovelj.
Biotopska funkcija s prvo stopnjo poudarjenosti je posebej poudarjena na vrhu planote
Krašica, kjer so habitati redkih in ogroženih ptic. Gre za biotope divjega petelina, ujed in sov.
Pomemben in redek biotop so poplavni logi ob Savinji, ki imajo prav tako to funkcijo zelo
močno poudarjeno. Drugo stopnjo poudarjenosti pa imajo večje površine predvsem starejših
in ohranjenih gozdnih sestojev z večjim deležem listavcev, ki tvorijo širši življenjski prostor
omenjenih vrst.
Klimatsko funkcijo prve stopnje poudarjenosti opravljajo gozdovi v pasu 500 – 1000 m od
roba Mozirja in Nazarja. Drugo stopnjo poudarjenosti pa imajo gozdovi vzdolž poseljenega
pasu ob Savinji.
Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot je na območju GE
Nazarje poudarjena s prvo stopnjo v gozdnih rezervatih, z drugo stopnjo pa v poplavnih logih
ob Savinji in na ekološko pomembnih območjih in v neposredni okolici naravnih vrednot.
Gozdna rezervata sta Šentjoški vrh in Tolsti vrh.
Naravne vrednote v občini Nazarje so:
1. naravni spomeniki: Mežnarjeva lipa;
2. druge naravne vrednote: Nazarje – lipi ob kapelici, Krapletova jama, Kokarska zijalka,
Lomski brlog, Orlova peč na Čreti, Kokarska Suha, Štebirnica, Tinetova jama, Smreka
v dolini Suhe, Jama v Žlabru, Soteska Suhe, Lipa na prelazu Lipa, Savinjski poplavni
logi;
3. ekološko pomembna območja: Dobrovlje – Čreta in reka Savinja med Radmirjem in
Nazarjem (Gozdnogospodarski načrt GGE Nazarje 2003 – 2012, str. 19 - 22).
1.5.4.2. Socialne funkcije gozdov
Med socialnimi funkcijami je zanesljivo zelo pomembna rekreacijska funkcija. V okolici
Nazarij so številni bližnji in bolj oddaljeni gozdovi priljubljeni cilj sprehajalcev, planincev,
lovcev in ljubiteljev narave. Nič manj pomembna ni higiensko – zdravstvena funkcija. Zaradi
gozdnih rezervatov na Menini in Krašici je močno prisotna tudi funkcija varovanja narave in
kulturne dediščine. V gozdovih na Krašici so izločeni številni raziskovalni objekti
(raziskovalna funkcija), lažje dostopni gozdovi v bližini naselij pa opravljajo tudi poučno
funkcijo (šolska mladina, ostali obiskovalci) (Gozdovi v občini Nazarje, 1999, str. 3, 4).
Higiensko - zdravstveno funkcijo prve stopnje poudarjenosti opravljajo gozdovi v pasu do
1000 m od roba Mozirja in Nazarja, saj je Glin Nazarje močan vir onesnaženja s škodljivimi
plini in predvsem prašnimi delci. Drugo stopnjo poudarjenosti te funkcije pa imajo gozdovi
do 3 km od omenjenih naselij ter v pasu do 1 km od manjših zaselkov ob Savinji.
Rekreacijsko funkcijo prve stopnje poudarjenosti ima gozd med Prihovo in Mozirjem, ki je
priljubljeno rekreacijsko območje. Drugo stopnjo poudarjenosti pa ima pas gozdov ob
Nazarjah, kamor obiskovalci hodijo nabirat gozdne plodove ali na daljše sprehode ob prostem
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času. Ponekod so urejene sprehajalne poti, drugje pa ljudje uporabljajo številne vlake, s
katerimi so ti gozdovi prepredeni.
Turistična funkcija je v GE Nazarje poudarjena samo s prvo stopnjo. Potrebno je omeniti
gozd vzdolž evropske pešpoti E6, ki prečka GE Nazarje, in sicer od Črete na jugu do sv.
Florjana ob severnem robu GE.
Poučno funkcijo prve stopnje ima gozd ob učni poti, ki poteka po samostanskem griču pri
Nazarju, drugo stopnjo poudarjenosti pa ima gozd na hribu Petelinek nad Žlaborjem.
Vsi gozdovi znotraj gozdnih rezervatov imajo raziskovalno funkcijo prve stopnje. Poleg njih
pa imajo to funkcijo tudi sestoji, kjer so osnovani stalni poskusni objekti z namenom
spremljave in raziskav razvojnih procesov v gozdu. V GE Nazarje so bili takšni raziskovalni
objekti zastavljeni na Krašici.
V občini Nazarje se Kokarje pojmujejo kot kulturni spomenik. Gozd, ki kot krajinski element
sodi v funkcionalni sklop tega naselja, ima drugo stopnjo poudarjenosti funkcije varovanja
kulturne dediščine. Od zgodovinskih in memorialnih spomenikov se na obravnavanem
območju nahaja Obeležje na Tolstem vrhu (Gozdnogospodarski načrt GGE Nazarje 2003 –
2012, str. 22 - 25).

Slika 6: Kokarje, okrog naselja gozd s funkcijo varovanja kulturne dediščine (Jerina, 2005).
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Karta 8: Funkcije gozdov (Svetličič, 1990; Jerina, 2006).

1.5.5. Območja gozdov in usmeritve za gospodarjenje
Na območju občine Nazarje se nahajajo varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom in
ostali večnamenski gozdovi.
• Varovalni gozdovi
V občini je 64,69 ha varovalnih gozdov, ki so zavarovani z občinskim odlokom.
Gospodarjenje z varovalnim gozdom je izključno namenjeno ohranitvi in krepitvi varovalne
funkcije. Možne so sečnje slučajnih pripadnikov, sanitarne in negovalne sečnje. V teh
primerih mora biti spravilo ročno (drče) in ne sme prizadeti sposobnosti gozda za opravljanje
varovalne funkcije. Še bolje je puščati posekan les v gozdu, razen v primeru, ko bi to lahko
povzročilo gradacijo podlubnikov. Gradnja vlak ne pride v poštev (Gozdovi v občini Nazarje,
1999, str. 4).
Na strmih in plazovitih tleh je treba izvajati preventivno sečnjo starih in debelih dreves. Les
naj ostaja v gozdu. Prav tako se mora izvajati zatiranje smrekovih podlubnikov. V primeru
naravnih nesreč, kot so vetrolom, snegolom, plazovi in podobno, je potrebno izvesti vsa dela
sanacije in urediti zaščito pred erozijo. Drugi ukrepi v varovalnih gozdovih niso zaželeni.
V sestojih s poudarjeno hidrološko funkcijo mora biti gospodarjenje z gozdovi prilagojeno
na enak način, kot v primeru varovalne funkcije. Uporaba kemičnih sredstev za zaščito drevja
ni dovoljena. Pri sečnjah posebno pozornost nameniti preprečevanju izlitja goriva ali maziva.
Prazno embalažo za olje ali nafto takoj spraviti v plastične vreče in jih ob koncu delovnega
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dne dosledno odnašati iz gozda. Dosledno vztrajati pri takojšnji odstranitvi morebitnih divjih
odlagališč odpadkov. Pomlajevanje mora potekati na zelo majhnih površinah, ki naj bodo
toliko številne, da se doseže zaželen delež mladovja. Štartno gnojenje ni dovoljeno, zato se
čim bolj izogibati umetni obnovi in spopolnitvam. Izogibati se uporabi kakršnih koli kemičnih
sredstev. Ohranjati stara drevesa in povečati delež starejših razvojnih faz. Težiti k večji vrstni
pestrosti sestojev. Ohranjati naravne struge potokov skupaj z vso obrežno vegetacijo in
grmovno zarastjo (v pasu dveh drevesnih višin na vsako stran vodotoka). Ob vodotokih se
tudi ne sme načrtovati in graditi novih gozdnih prometnic.
Gozdovi s prvo stopnjo poudarjenosti biotopske funkcije naj bodo prepuščeni naravnemu
razvoju. V ostalih gozdovih s poudarjeno biotopsko funkcijo je potrebno spoštovati načela
sonaravnega gospodarjenja. Ob tem velja omeniti še določene dodatne ukrepe za krepitev
funkcije. Pomlajevanje naj poteka v obliki številnih zelo majhnih jeder in sestojnih odprtin.
Ohranjati polnilni sloj in pospeševati plodonosne vrste. Vsa starejša, debelejša drevesa se naj
puščajo v gozdu. To velja za tista, ki nimajo kvalitetnega lesa. Še zlasti je pomembno
ohranjati trohneče drevje listavcev in vse vrste sušic. Edina izjema je sanitarni posek z
namenom preprečevanja gradacij smrekovih podlubnikov. Posamezne manjše površine, kjer
se pojavljajo plodonosne grmovne vrste, je potrebno ohranjati, ker so odlična prehranska
osnova večini živali. V treh zimskih mesecih velja spoštovati omejitev del v gozdu.
Sposobnost gozdov za opravljanje klimatske funkcije je odvisna od njihovega zdravstvenega
stanja. Zato je potrebno pospeševati tiste drevesne vrste, ki izkazujejo večjo odpornost proti
neugodnim vremenskim dejavnikom, boleznim in onesnaženju. To so predvsem bukev,
graden in vse vrste javorjev. Sem sodijo tudi pionirske vrste, ki tvorijo gozdni rob in
poraščajo večje sestojne vrzeli. Smreka in bor sta manj odporna proti imisijam oziroma
neugodnim vremenskim pojavom, kot npr. snegolom ali žled, smreko še dodatno ogrožajo
podlubniki. V območju velike poudarjenosti klimatske funkcije je nedopustno krčenje
gozdnih sestojev z namenom povečanja kmetijskih ali zazidalnih površin.
Gospodarjenje z gozdom, ki ima funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva
naravnih vrednot, mora biti usklajeno s potrebami varstva naravnih vrednot. Tukaj velja
načelo, da manj ko je vmešavanja s strani človeka, bolj so naravne vrednote zaščitene.
Osnovne usmeritve za gospodarjenje so: v gozdnih rezervatih niso dovoljeni kakršnikoli
posegi, ki bi spreminjali naravno stanje ali vplivali na naravne razvojne procese. V praksi to
pomeni brez poseganja, razen za potrebe strokovnih raziskav naravnih procesov. Znotraj
ekološko pomembnih območij niso dovoljene krčitve gozda, ohranjati pa se mora tudi
struktura kmetijskih zemljišč, kar pomeni, da se naj poskuša v okviru dejanskih možnosti
omejevati ali preprečevati zaraščanje opuščenih pašnikov. Splošne usmeritve za
gospodarjenje z gozdovi na območjih naravnih vrednot: ni dovoljeno načrtovati in graditi
novih gozdnih prometnic, ohranja oziroma pospešuje se rastiščem izvorna vrstna sestava, v
primeru botanične naravne dediščine se ohranja obstoječa vrstna sestava, ne uporablja se
biocidov, zagotavlja se strukturno in vrstno pester gozdni rob, ohranjajo se vitalna drevesa, ki
so kandidati za uvrstitev med drevesne naravne vrednote, ohranjajo se sušice in podrtice,
ohranjajo se grmišča in omejki, ohranjajo se izviri, mlake ter kali, mravljišča gozdnih mravelj
in kot ekocelice se morajo ohranjati gozdni otočki ter posamična drevesa v kulturni krajini.
Zaščitena drevesa je treba aktivno čim dlje ohranjati s tem, da jim oblikujemo življenjsko
okolje in jih ščitimo pred morebitnimi konkurenti (Gozdnogospodarski načrt GGE Nazarje
2003 – 2012, str. 19 - 22).
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• Gozdovi s posebnim namenom
Mednje spadajo predlagani gozdni rezervat na Šavnicah ter gozdna rezervata na Šentjoškem
in Tolstem vrhu. Ti gozdovi niso zavarovani z občinskim odlokom. V njih sta močno
poudarjena biotopska funkcija in funkcija ohranjanja naravne dediščine. Sečnje tukaj niso
predvidene, ker je namen rezervatov v ustvarjanju pogojev za naraven razvoj gozda (Gozdovi
v občini Nazarje, 1999, str. 4).
• Ostali večnamenski gozdovi
V vseh gozdovih je potrebno gospodariti malopovršinsko, prilagojeno pestrim sestojem in
rastiščnim razmeram, s poudarkom na negi, akumulaciji lesne zaloge in ugotavljanju trajnosti
vseh funkcij gozdov. Obnova gozda mora temeljiti na naravni obnovi, ki se sme le v manjši
meri dopolnjevati z umetnim vnosom mladja. Tem načelom morajo biti podrejeni vsi ukrepi v
zvezi s pridobivanjem lesa, kot na primer obseg in hitrost uvajanja sestojev v obnovo,
tehnologija pri sečnji ter spravilu lesa, gojitvena tehnika in varstvo gozdov, gradnja ter
vzdrževanje gozdnih prometnic in podobno. Posebej skrbno se bodo presojale tudi vloge za
krčitev gozda in spremembo namembnosti rabe zemljišč, ki bodo za vsak posamičen primer
pbravnavane z vidika trajnosti in poudarjenosti funkcij (Gozdovi v občini Nazarje, 1999, str.
4).
Gozdove z rekreativno funkcijo je potrebno vzdrževati v takšnem stanju, da bodo privlačni za
obiskovalce. To pomeni, da je potrebno večino del v zvezi s sečnjo in spravilom opraviti
pozimi, ko je obisk še najmanjši. Posledice vetrolomov, žledolomov ali snegolomov je
potrebno sprotno odstranjati. Po končanih delih je treba sanirati poškodbe na vlakah.
Pomlajevanje naj poteka postopno in na majhnih površinah. Pospeševati listavce in ohranjati
kostanj, kolikor ga je. Prav tako je treba ohranjati vsa starejša drevesa, še zlasti slikovite
bukove silake. Občasno trebiti grmovje, ki ponekod zarašča poti v gozdu.
Pri gozdovih s turistično funkcijo je potrebno pešpoti redno vzdrževati in preprečevati
njihovo zaraščanje. Izogibati se je treba sečnjam v stometrskem pasu okoli omenjene poti, če
pa so nujno potrebne, jih je treba izvajati na majhnih površinah in to v zimskem času. Po
sečnji je treba natančno vzdrževati gozdni red, izogibati se uporabi težke mehanizacije, ki
močno poškoduje tla in vlake ter posebej paziti, da v gozdu ne ostajajo "sečni ostanki" v
obliki prazne embalaže za gorivo in mazivo ter ostale smeti. Dreves, na katerih so oznake, ni
dovoljeno sekati, razen v primeru potrebe varstva gozdov. Tedaj se mora markacije obnoviti
na mlajših, vitalnih drevesih. Na točkah s posebej slikovitim razgledom je potrebno izsekati
pas drevja, ki ovira razgled.
Ob gozdni učni poti je potrebno ves čas vzdrževati gozd (poučna funkcija) kot tudi učne
objekte v takšnem stanju, da bodo služili svojemu namenu. V gozdovih, ki imajo poučno
funkcijo druge stopnje, je še zlasti treba paziti, da bo gospodarjenje sonaravno usmerjeno in
bo potekalo v skladu z gozdnogojitvenimi načrti.
Gozd predstavlja enega od elementov kulturne krajine. Pri tem igrajo pomembno vlogo
strukture sestojev, drevesna sestava, oblika gozdnega roba ter značilen preplet gozdnih in
negozdnih površin. Vsako močnejše poseganje v strukturo sestojev, gozdni rob ali celo
krčitve gozda lahko bistveno spremenijo krajinsko podobo. Vendar pa tudi zaraščanje
kmetijskih zemljišč poslabšuje kvaliteto kulturne krajine. Zato na območjih, kjer ima gozd
funkcijo varovanja kulturne krajine, niso dovoljene krčitve ali spreminjanje oblike gozdnega
roba. Prav tako pa je treba preprečevati zaraščanje kmetijskih površin, tukaj so mišljeni zlasti
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pašniki, ter jih občasno kositi oziroma na ustrezen način vzdrževati. V primeru morebitnih
degradacij zaradi različnih dejavnikov je treba gozdove sanirati in postopno vzpostaviti
optimalno stanje sestojev. V neposrednih ambientih kulturnih spomenikov je treba za vse
posege v gozdne sestoje predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije. V primeru načrtne in strokovno zasnovane revitalizacije
zaraščenih predelov kulturne krajine ali nepredvidenih arheoloških najdb v gozdnem prostoru
je dovoljeno ob sodelovanju ZGS-OE Nazarje določene gozdne površine tudi izkrčiti, v
kolikor je to nujno glede na posebnosti kulturne dediščine (Gozdnogospodarski načrt GGE
Nazarje 2003 – 2012, str. 22 - 25).
1.5.6. Presoja trajnosti z vidika zagotavljanja funkcij gozdov
Potencialno najbolj ogrožene funkcije so: biotopska, funkcija varovanja naravne dediščine in
varovalna funkcija. Dejavnosti, ki jih ogrožajo, so: sečnja in spravilo lesa, turizem in posegi v
prostor.
• Sečnja in spravilo lesa
Sečnja in še zlasti spravilo lesa najbolj ogrožata varovalno funkcijo gozda, saj je zaradi
posebnosti terena marsikdaj potrebno snovanje večjih sestojnih odprtin. To še zlasti velja za
zasebni sektor, kjer sečnja in spravilo prevečkrat potekata mimo gozdnogojitvenih načrtov in
povsem nestrokovno.

Slika 7: Primer nesonaravnega gospodarjenja z gozdovi (Jerina, 2005).
Zavedati se je treba, da je lesnoproizvodna funkcija gozdov tukaj najbolj poudarjena od vseh,
vendar pa terenske posebnosti in razmeroma strma ter erodibilna pobočja povsod ne
omogočajo malopovršinskega sonaravnega gospodarjenja. Večje sestojne odprtine, še zlasti
tiste, ki so podolgovate in usmerjene vzdolž pobočja, se le počasi zaraščajo, kar povzroča
erozijo. Najbolj erodibilno pa je področje pod Čreto, kjer prevladuje nepropustna matična
podlaga.
K sonaravnemu gospodarjenju z gozdovi spada tudi gradnja ustreznih vlak. V revirju Krašica
ima kar 26 % površin nagib do 60 %, ta območja so torej primerna za odpiranje gozdov z
vlakami. Le 8,5 % nagibov je večjih od 60%, ki so primerni za ročno in žično spravilo
spravilo. Pri tem pa niso upoštevani gozdovi s posebnim namenom, kjer ukrepi niso dovoljeni
ter varovalni gozdovi.
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Slika 8: Gozdna vlaka na Dobroveljski planoti nad Spodnjimi Krašami (Jerina, 2005).
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Preglednica 3: Revir Krašica po nagibih terena (Gozdnogospodarski načrt GGE Nazarje
2003-2012).
Odprtost gozdov z vlakami je v revirju Krašica razmeroma visoka, in sicer znaša skoraj 70
m/ha. Na 2.337 ha površine revirja Krašica je kar 162.915 m vlak. Gre torej za razmeroma
visoko gostoto vlak.
Visok delež smreke, kot kratkoročno gledano najbolj "produktivne" drevesne vrste, je prav
tako vzrok pogostim erozijskim pojavom, še bolj pa poškodbam gozdov po naravnih
dejavnikih. Gospodarjenje z gozdovi ogroža tudi biotopsko funkcijo, saj vnaša v življenjski
prostor živali nemir, ki ima negativne posledice na njihovo razmnoževanje in vzrejo
mladičev. To prihaja do izraza predvsem v primerih, ko gospodarjenje z gozdom časovno ni
prilagojeno življenjskemu ciklusu gozdnih živali.
• Turizem
Turizem vnaša v gozd nemir, kar negativno vpliva na biotopsko funkcijo. S turizmom je
povezano tudi nespoštovanje prepovedi vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju. Nemir
v naravnem okolju zelo negativno vpliva na razplod in vzgojo zaroda mnogih redkih in
ogroženih živalskih vrst.
• Posegi v gozdni prostor
Končno je potrebno omeniti še posege v gozdni prostor, ki imajo tako neposreden kot
posreden negativen vpliv na vse funkcije gozdov. V višjih legah se pašniki zaraščajo. Veliko
je tudi bolj ali manj legalnih, včasih pa čisto nelegalnih gradenj vikendov, različnih lop in
garaž v gozdnem prostoru. Neposreden negativen vpliv se ne izraža le skozi krčenje gozda,
ampak tudi skozi zmanjšanje sposobnosti gozdov za opravljanje funkcij v določenem pasu
vzdolž roba med gozdom in negozdnimi površinami. Posredno pa povzročajo posegi v prostor
spremembo krajinske strukture, kar negativno vpliva predvsem na funkcijo varovanja naravne
dediščine (Gozdnogospodarski načrt GGE Nazarje 2003-2012).
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1.6. ŽIVALSTVO
Na območju občine gospodari lovska družina Dreta Nazarje. V gozdovih se pojavljajo vse
štiri najštevilnejše vrste parkljaste divjadi, to so srnjad, gamsi, divji prašiči in jelenjad. Velike
zveri, kot so volk, ris in medved so bile iztrebljene pred približno 100 leti (Dobrovc, 2005, str.
36).
V gozdovih GE Nazarje je prisotno tudi večje število ogroženih in redkih živalskih vrst.
Občasno oziroma prehodno se pojavljata celo medved in ris, sicer pa se tukaj stalno nahajajo
naslednje vrste: planinski zajec, močvirska in vodna rovka, planinski orel, kragulj, kanja,
sršenar, skobec, postovka, sokol škrjančar, kozača, koconogi čuk, mali skovik, veliki petelin,
ruševec, gozdni jereb, črna in siva žolna, triprsti detel, mali detel, skalni plezalček, skalna
lastovka, smrdokavra, brglez, rjavi srakoper, divja grlica, vijeglavka, rjava penica, čopasti
škrjanec, poljski škrjanec, repaljščica, vodomec, siva čaplja, kljunač, povodni kos, belovrati
muhar, gad, modras, navadni gož, belouška, veliki pupek, hribski urh, navadna krastača,
sekulja in zelena rega (Gozdovi v občini Nazarje, 1999, str. 4).

1.7. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Podnebje je večinoma prehodno, zato se tako kot v večjem delu Slovenije tudi tukaj
prepletajo značilnosti gorskega in celinskega podnebja. Pri podnebnih značilnostih lahko
razlikujemo visokogorski del (več padavin, močnejše nevihte, občasni močni vetrovi, nižje
temperature, več snega) od dolinskega dna z obrobnim gričevjem. Klima je na splošno
zmerno humidna. Pojavljajo se znatna odstopanja na nivoju mezoklime in mikroklime, ki
izvirajo iz reliefnih posebnosti. Tako se oblikujejo lokalna mrazišča v vrtačah in kotanjah
apnenih gorskih planot ter v izrazito senčnih legah na strmih severnih pobočjih z južno
ekspozicijo. Dolgoletno povprečje znaša okoli 1300 milimetrov padavin, večinoma v obliki
dežja, še zlasti v nižjih legah. V normalnih okoliščinah se sneg v najvišjih legah (Menina,
Dobroveljska planota) zadržuje do sredine pomladi (marec, april), kar skupaj s pomladnimi
padavinami zagotavlja trajen dotok vode (Dobrovc, 2005, str. 29).
1.7.1. Tip podnebja
Glede na padavinski režim, povprečne temperature najtoplejšega in najhladnejšega meseca ter
razmerja med oktobrskimi in aprilskimi temperaturami, podnebje večine občine razen višjih
delov Menine in Dobroveljske planote) uvrščamo k zmerno celinskemu podnebju. Kot podtip
ga uvrščamo med zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije. Za to podnebje je značilno
naslednje: povprečna aprilska temperatura (9 °C) je nižja od oktobrske temperature (9,6 °C),
prevladuje subkontinentalni padavinski režim, povprečna letna količina padavin se giblje med
1000 in 1300 milimetri, le-ta znaša 1295 milimetrov (Geografski atlas Slovenije, 1998, str.
110). Višji predeli Menine pa imajo gorsko podnebje, in sicer spadajo v podtip podnebja
nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji. Za ta tip podnebja je značilno, da je povprečna
temperatura najtoplejšega meseca nad 10 °C, značilen je submediteranski padavinski režim,
povprečna letna količina padavin je od 1600 do nad 3000 milimetrov (Kolar, 2002, str. 23).
Gorsko podnebje imajo na splošno predeli, ki so višji od 1500 metrov, kar pomeni, da planota
Menina tem pogojem ustreza v zahodnem višjem delu, v vzhodnem delu, kateri spada v
občino Nazarje, pa je višina Menina pod 1500 metrov. Menina je tudi na prehodu med
subkontinentalnim in submediteranskim padavinskim režimom. Subkontinentalni padavinski
režim sicer prevladuje, proti zahodu pa se začenjajo nekoliko bolj izrazito pojavljati tudi
vplivi submediteranskega padavinskega režima. Torej v občini Nazarje, kamor spada tudi
vzhodni del Menine, ni izrazitega gorskega podnebja, se pa čutijo njegovi vplivi iz
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severozahoda. Lahko bi rekli, da se na vzhodnem delu Menine pojavlja omiljeno gorsko
podnebje (Klinar, 2003, str. 55, 56)
Po Koeppenovih merilih pa občina Nazarje spada med Cfb podnebja, to je zmernotopla
vlažna podnebja s toplim poletjem (Ogrin, 1996, str. 45).
Meteorološke postaje v občini Nazarje ni, zato sem analizirala podatke najbližje postaje, to je
podatke z meteorološke postaje Mozirje, ki se nahaja 3 kilometre vzhodno od Nazarij, na
nadmorski višini 347 metrov. Drugače pa je v Zgornji Savinjski dolini postavljena še ena
meteorološka postaja, ki se nahaja v Gornjem Gradu, a so ti podatki za občino Nazarje manj
primerni, kajti Gornji Grad ima kotlinast značaj, kotlino obdaja že nekoliko višji svet
(Rogatec 1557 metrov, Lepenatka 1425 metrov, Menina 1508 metrov), medtem ko pa je
občina Nazarje omejena z okoli 1000 metrov visoko Dobroveljsko planoto le na jugu, na
severu pa dolino Drete loči od doline Savinje nizko razvodno gričevje (Klinar, 2003, str. 53).
Gornji Grad ima tudi višjo nadmorsko višino (428 metrov) v primerjavi z občino Nazarje, ki
pa je bolj odprta in ima povprečno 50 metrov nižjo nadmorsko višino kot Gornji Grad.
Drugače pa Gornji Grad leži okoli 10 kilometrov zahodno od občine Nazarje (Dobrovc, 2005,
str. 29).
1.7.2. Padavine
V Slovenijo ločimo na osnovi količin in razporeditve padavin 2 padavinska režima:
• submediteranski padavinski režim
• subkontinentalni padavinski režim
Za submediteranski padavinski režim sta značilna 2 maksimuma (jeseni, konec pomladi in
začetek poletja) in 2 minimuma (zima, poletje).
Za subkontinentalni padavinski režim pa sta značilna 2 maksimuma (primarni višek je poleti,
sekundarni višek je jeseni-novembra) in 1 minumum (pozimi).
Linija kontinentalnosti padavin, ki razdeli Slovenijo na 2 padavinska režima poteka v bližini
občine Nazarje. Na območju občine prevladuje subkontinentalni padavinski režim, vendar se
čutijo tudi vplivi submediteranskega padavinskega režima (Menina) (Klinar, 2003, str. 54).
Za Mozirje, kar pomeni tudi za občino Nazarje, je značilno, da pade največ padavin poleti
(junij, julij, avgust), drugi višek padavin pa je novembra. Najmanj padavin je pozimi (januar,
februar). Vse to pa kaže na to, da ima to območje subkontinentalni padavinski režim.
Območje Zgornje Savinjske doline je precej namočeno, saj je povprečna letna količina
padavin na tem območju med 1300 in 1800 milimetri padavin, v osrčju Savinjskih Alp pa tudi
nad 2500 milimetrov padavin. Na območju Mozirja pade povprečno okoli 1300 milimetrov
padavin, v Gornjem Gradu pa 1561 milimetrov padavin letno. Višina padavin se znižuje v
smeri od zahoda proti vzhodu, tako da ima območje občine Nazarje, ki leži bolj na vzhodu
Zgornje Savinjske doline, nekoliko manj padavin, kot zahodni oziroma severozahodni bolj
gorati predeli (Klinar, 2003, str. 54).
V sami občini Nazarje ima najmanj padavin okolica Nazarij (1300 – 1400 mm), največ
padavin pa pade na Dobroveljski planoti in na vzhodnem delu Menine (1600 – 1800 mm).
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Karta 9: Razporeditev padavin na območju občine Nazarje v obdobju 1961 - 1990.
Spomladi in poleti so pogostejše konvekcijske padavine (plohe, nevihte), jeseni in pozimi pa
prevladujejo padavine iz slojastih oblakov (Dobrovc, 2005, str. 31).
jul
avg sep
okt nov dec leto
mesec jan feb mar apr maj jun
Mozirje 65,4 65,7 81,0 103,2 115,7 165,7 149,0 134,1 129,0 110,6 123,8 81,3 1295,1
Preglednica 4: Povprečna mesečna količina padavin v mm za meteorološko postajo Mozirje, v
obdobju 1961 - 1990 (Klimatografija Slovenije, 1995, str. 65).
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Grafikon 3: Količina padavin na meteorološki postaji Mozirje v obdobju 1961 - 1990
(Klimatografija Slovenije, 1995, str. 65).
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Največje maksimalne vrednosti padavin so bile izmerjene poleti in jeseni. Poleti gre v
glavnem za nevihte. Ker je takrat vegetacijska doba, prevladujejo visoke temperature, prihaja
do pomanjkanja vode in do pogostih suš, kljub velikim dnevnim količinam padavin ne prihaja
do poplav.
mesec jan
Mozirje 0,1

feb
0,1

mar
0,3

apr
0,9

maj
3,0

jun
4,8

jul
5,5

avg
4,1

sep
1,6

okt
0,6

nov
0,3

dec
0,2

leto
21,4

Preglednica 5: Število dni z nevihto in grmenjem v obdobju 1961 - 1990 (Klimatografija
Slovenije, 1995, str. 66).
Število dni v letu z nevihto in grmenjem za obdobje 1961 - 1990 je bilo 21,4 dni.
Najpogosteje so se pojavljale junija, julija in avgusta (vročinske nevihte).
Jeseni pa je konec vegetacijske dobe, zaradi pogostih padavin je velika namočenost tal in ob
maksimalnih padavinah pogosto prihaja do poplav v Zgornji Savinjski dolini ter tudi v občini
Nazarje.
mesec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
Mozirje 20,5 23,2 27,0 30,1 33,1 44,4 42,7 42,7 46,1 37,6 39,1 28,7 69,0
Preglednica 6: Maksimalna količina padavin v obdobju 1961 - 1990 (Klimatografija
Slovenije, 1995, str. 65).

1.7.3. Sneg in snežna odeja
Trajanje in višina snežne odeje sta na območju občine Nazarje zaradi razgibanega reliefa in
različne razporeditve letne količine snežnih padavin različna. Maksimalno število dni s
snežnimi padavinami v Nazarjah je okoli 30 dni in se po dolini navzgor povečuje. V sezoni
1995/96 je sneg v Nazarjah obležal 91 dni, v sezoni 1962/63 pa je bila snežna odeja v
Nazarjah prisotna kar 110 dni. Maksimalna višina snega, ki je bila izmerjena v Nazarjah,
znaša 86 centimetrov. Drugače pa se višina snežne odeje povečuje z nadmorsko višino, torej
je najvišja snežna odeja in sneg tudi najdlje obstane na Menini in Dobroveljski planoti. Na
območju občine Nazarje sneg najdlje ostane na Dobroveljski planoti, in sicer na območju
Šentjoškega in Tolstega vrha (1077 m).
mesec jan feb
Mozirje 18,0 11,9

mar
5,4

apr
0,7

maj
0,1

jun
0,0

jul
0,0

avg
0,0

sep
0,0

okt
0,0

nov
3,7

dec leto
11,3 51,1

Preglednica 7: Število dni s snežno odejo ob 7 uri za meteorološko postajo Mozirje, v obdobju
1961 - 1990 (Klimatografija Slovenije, 1995, str. 70).
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Karta 10: Povprečno število dni s snežno odejo v obdobju 1961 - 1990.
V obdobju 1961 - 1990 je sneg v Mozirju ležal 51,1 dni, v osrednji Sloveniji je ležal
povprečno od 55 - 70 dni, v vzhodni Sloveniji pa od 35 - 46 dni (Natek, 1998, str. 39).
1.7.4. Temperature
Na območju občine Nazarje najbolj vplivata na temperaturo nadmorska višina in relief. Z
višanjem nadmorske višine se namreč zmanjšuje temperatura. V mirnih in jasnih, zlasti
zimskih mesecih, so konkavne oblike (Spodnja Zadrečka doline, Mozirska in Gornjegrajska
kotlinica) področja, kjer se zadržuje jedro hladnega zraka (inverzija). Poleg zraka, ki se ohlaja
po dolini in kotlinicah, se vanje steka še ohlajen zrak tudi z okoliških področij in takrat so
temperature v nižje ležečih predelih nižje kot v predelih z višjo nadmorsko višino. Na tem
območju se torej pojavlja tudi inverzija. Za zrak v inverzni plasti in pod njo je značilna
visoka relativna vlažnost. Iz podatkov za Mozirje je razvidno, da je visoka relativna
vlažnost predvsem v jesenskem in zimskem delu leta in takrat se inverzija najpogosteje
pojavlja. Inverzija je tako pogosta tudi pozimi, posebno pri jasnem vremenu, ko je zemlja
pokrita s snežno odejo. Zaradi inverzije so pogostejše zmrzali (pozeba sadnega drevja),
ponoči je ozračje vlažnejše, slana pa se pojavlja še pozno v pomlad in ovira gojenje na mraz
občutljivih kultur (marelice, breskve, vinska trta).
Najnižje povprečne temperature v občini Nazarje so na območju Dobroveljske planote in
skrajnega vzhodnega dela Menine, zaradi višjih nadmorskih višin.
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Karta 11: Razporeditev povprečnih letnih temperatur zraka v obdobju 1961 - 1990.
Najnižje temperature v Zgornji Savinjski dolini so bile izmerjene v dolinah oziroma
kotlinicah: v Mozirju –24,4 °C in v Gornjem Gradu –26 °C, tudi najvišja temperatura je bila
izmerjena v Gornjem Gradu, in sicer 37,1 °C (Velkavrh, 1991, str. 30).
mesec jan
Mozirje -1,5

feb
0,9

mar
4,5

apr
9,0

maj jun
jul avg sep
13,8 17,0 18,7 17,9 14,6

okt
9,6

nov
4,1

dec
-0,2

leto
9,1

Preglednica 8: Povprečne mesečne temperature zraka v °C za meteorološko postajo Mozirje,
v obdobju 1961 - 1990 (Klimatografija Slovenije, 1995, str. 46).
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Grafikon 4: Povprečne temperature zraka na meteorološki postaji Mozirje v obdobju 1961 1990 (Klimatografija Slovenije, 1995, str. 46).
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Povprečna letna temperatura zraka v Mozirju je 9,1 °C. Povprečna letne temperature so tako v
občini Nazarje podobne kot v večjem delu Slovenije (8,5 do 9,8 °C), v submediteranskem in
subpanonskem svetu pa povprečne letne temperature presegajo 10 °C (Natek, 1998, str. 39).
Najtoplejši mesec na obravnavanem območju je julij (18,7 °C). Najhladnejši mesec je januar
(-1,5 °C). Mesec april (9,0 °C) ima povprečno temperaturo nižjo od meseca oktobra (9,6 °C),
kar Mozirje in s tem tudi občino Nazarje uvršča v zmernocelinsko podnebje osrednje
Slovenije (Dobrovc, 2005, str. 30).
1.7.5. Megla
Megla se pojavlja, a ne pogosto, najpogostejša je v jesenskem in zimskem delu leta.
Povprečno letno število dni z meglo je bilo v obdobju 1961 - 1990 okoli 27 dni. Gre za
radiacijsko meglo, ki nastaja navadno ponoči v tihem in jasnem vremenu, ko je sevanje
zemeljske površine močno. Megla se pojavlja tudi zato, ker sta Mozirska kotlina in Spodnja
Zadrečka dolina zaradi svoje zaprtosti slabo prevetreni. Spodnja Zadrečka dolina je odprta
proti vzhodu (Mozirje) in proti jugozahodu (Gornji Grad).
mesec jan
Mozirje 4,0

feb
2,7

mar
1,7

apr
0,8

maj
0,2

jun
0,1

jul
0,2

avg
0,8

sep
3,2

okt
5,5

nov
4,6

dec
3,5

leto
26,6

Preglednica 9: Število dni z meglo in meglo z vidnim nebom v obdobju 1961 - 1990 na
meteorološki postaji Mozirje (Klimatografija Slovenije, 1995, str. 70).
Število dni v letu z meglo in meglo z vidnim nebom v obdobju 1961-1990 je bilo 26,6 dni.
Največ dni z meglo je bilo od septembra do januarja, najmanj pa maja, junija in julija.
1.7.6. Vetrovne razmere
Mozirska kotlina in Spodnja Zadrečka dolina je rahlo odprta proti jugozahodu in vzhodu,
zaradi tega se tu pojavljajo dolinski vetrovi, ki pihajo predvsem v topli polovici dneva.
Pojavljajo pa se tudi pobočni vetrovi, ki pihajo z Mozirskih planin, Dobroveljske planote in
Menine v dolino ter pihajo v nočnih in deloma jutranjih urah. Izpostavljenost vetrovom je
zaradi zaprte lege precej majhna. Najpogostejši so vetrovi, ki pihajo iz jugozahodne, zahodne
in severozahodne smeri.
smer
leto

NE
7,5

E
6,2

SE
2,5

S
3,1

SW
17,6

W
27,8

NW
19,7

N
1,8

Preglednica 10: Pogostost vetra po smereh v obdobju 1961 - 1990 (v %) (Klimatografija
Slovenije, 1995, str. 80).

Na območju občine Nazarje veter najpogosteje piha iz zahodne smeri, njegov delež je 27,8 %.
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Pogostost vetra po smereh
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Grafikon 5: Pogostost po smereh na postaji Mozirje v obdobju 1961 - 1990
(v %) (Klimatografija Slovenije, 1995, str. 80).
Hitrosti teh vetrov pa so zaradi ovir (Menina, Dobroveljska planota, razvodno gričevje med
Dreto in Savinjo, gričevnat svet Prihove) majhne, le nekaj m/s.
smer
leto

NE
1,9

E
1,3

SE
2,2

S
2,1

SW
2,0

W
1,3

NW
1,5

N
1,4

Preglednica 11: Povprečne hitrosti vetra v obdobju 1961 - 1990 (v m/s) (Klimatografija
Slovenije, 1995, str. 80).
Največja povprečna hitrost vetra je bila z jugovzhoda in sicer 2,2 m/s.

1.8. HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI
1.8.1. Osnovne značilnosti rečne mreže
Največji pečat Zadrečki dolini in občini Nazarje daje drugi največji vodotok v Zgornji
Savinjski dolini, reka Dreta, po kateri je Zadrečka dolina dobila ime. Največji vodotok v
Zgornji Savinjski dolini, reka Savinja, teče čez ozemlje občine Nazarje le v dolžini 1,7
kilometra, kar predstavlja od 102 kilometra dolge Savinje manj kot 2% celotne dolžine
vodotoka.
Dreta izvira pod Črnivcem. V zgornjem toku teče po ozki dolini, ki se v spodnjem toku
razširi. Ves čas se drži stika med karbonatnimi kamninami pogorja Menine in Dobroveljske
planote na jugu ter andezitnimi grohi na severu (razvodno gričevje med Dreto in Savinjo v
občini Nazarje) (Meze, 1966, str. 33).
Dreta teče po ozemlju občine Nazarje v dolžini 11 kilometrov, kar je nekoliko več kot 1/3
(38%) 29 kilometrov dolge Drete (Savinjsko A - Ž, 1997, str. 226).
Dreta teče po ravnem dnu Zadrečke doline. V občino Nazarje vstopi na nadmorski višini 380
metrov ter se izliva v Savinjo na nadmorski višini 339 metrov. V občini se tok Drete spusti za
41 metrov, torej se v povprečju spusti za 3,7 ‰.
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Porečje Drete v občini ne zavzema površine celotne občine Nazarje. Območje Prihove in
zahodni del Nazarij se odmaka v Savinjo. Od skupnih 43 km2 površine občine Nazarje
zavzema porečje Drete v občini okoli 40,4 km2 površine, kar predstavlja malo več kot 30%
skupne površine porečja reke Drete, ki znaša 126 km2 (Natek, 1998, str. 46). Najvišja točka v
porečju Drete je 1557 metrov (Veliki Rogatec, občina Gornji Grad), najnižja pa izliv Drete v
Savinjo v Nazarjah na 339 metri. Porečje Drete je del porečja Savinje in meji na zahodu na
porečje Črne, na jugu pa na porečje Nevljice in Motniščice (Kolar, 2002, str. 25).
V zgornjem toku, od izvira do Šmiklavža, je strmec Drete 82,2 ‰, od tu do Gornjega Grada
je 14,5 ‰, med Gornjim Gradom in Šmartnim znaša 5,7 ‰ in od Šmartnega do Nazarij 3,8
‰. Voda tako iz zgornjega dela porečja, zaradi velikega strmca, zelo hitro odteče v spodnji
del, kjer se razlije po poplavni ravnici. Poplave se torej pojavljajo predvsem tam, kjer je
strmec najmanjši, na območju od Otoka do Nazarij (Kolar, 2002, str. 26).
Skupna dolžina vodotokov v občini Nazarje znaša okoli 45 kilometrov. Najdaljša je Dreta, ki
je v občini dolga 11 kilometrov, sledi Voložnica (8 km), Črni graben (5,75 km), Mostni
graben (5,625 km). Ostali potoki so krajši, njihove dolžine na obravnavanem območju ne
dosežejo 2 kilometra. Veliko teh vodotokov, predvsem na obeh planotah nima stalne vode v
svojih koritih in so hudourniškega značaja, slednje pa je značilno tudi za Dreto in Savinjo
(Geografija Slovenije, 1998, str. 140).

Slika 9: Hudourniški potok Voložnica (Jerina, 2005).
V zgornjem delu porečja Drete je rečna mreža izrazito nesimetrična. Tu je porečje vezano na
prelomno cono, ki loči prepustne od neprepustnih kamnine. V spodnjem delu porečja je rečna
mreža bolj simetrična, čeprav ima nekaj več desnih pritokov kot levih. Z desne strani
pritekajo pritoki Hudovinc, Voložnica, Mostni graben, z leve pa Lokovica, Lizavnica, potok,
ki teče mimo Spodnjih Kraš (brez imena) in Vrtački graben. Z desne strani prihajata z
Dobroveljske planote še dva pritoka, ki pa imata nadzemni tok le v povirnem delu, ob
prestopu na apnenec pa ponikneta. To sta Suha in Črni graben. Svoj nadzemni tok do Drete
podaljšata le ob visokih vodah (Kolar, 2002, str. 27).
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Karta 12: Hidrografska mreža v občini Nazarje.
V Savinjo, v občini Nazarje, se z leve strani steka manjši potok (brez imena), ki priteče z
gričevnatega sveta Prihove. Z desne strani pa se v Savinjo pri Nazarjah steka reka Dreta.

Slika 10: Sotočje reke Drete in Savinje (Jerina, 2005).
Gostota rečne mreže v občini je 1,1 km/km2, kar je nižje od povprečne gostote rečne mreže
Slovenije, ki znaša 1,34 km/km2. V porečju Savinje, kamor spada tudi porečje Drete, je
povprečna gostota rečne mreže 1,58 km/km2 (Geografija Slovenije, 1998, str. 140).
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Torej gostota rečne mreže na obravnavanem območju je majhna, toda kljub temu so na tem
območju vodotoki bogati z vodo, v poletnih mesecih pa lahko pride tudi do pomanjkanja
vode.
gostota rečne mreže (km/km2)
1,88
1,48
1,23
1,16
0,96
1,58
1,11

porečje
Drava
Mura
Sava
Soča
Istrsko območje
Savinja
Dreta + Savinja (občina Nazarje)

Preglednica 12: Gostota rečne mreže po porečjih (Geografija Slovenije, 1998, str. 140).
V Dreto se izliva več manjših potokov. Večina le-teh izvira na severni strani Menine in
Dobroveljske planote. Zaradi prevlade karbonatnih kamnin na Menini in Dobroveljski planoti
so izviri številnih potokov večinoma kraškega značaja in so vezani na kontakt prepustnih in
neprepustnih kamnin. Zaradi tega se veliko kraških izvirov pojavlja ob vznožju obeh planot,
kjer se začenja dno Zadrečke doline.

Slika 11: Kraški izviri ob vznožju Dobroveljske planote pri naselju Spodnje Kraše (Jerina,
2005).
V občini Nazarje so naslednji večji kraški izviri (Kogovšek, 1993, str. 15):
• Letošč
• Štepčeva žrela
• Tišlerjev studenec
• Zijalka
• Zijalka (Zgornji izvir)
• Perički studenec
• Jama v Žlaboru
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Karta 13: Kraški izviri.
Kraški izviri predstavljajo potencialni vir pitne vode, a mora biti seveda ustrezna kvaliteta
pitne vode. Vzrok slabe kvalitete vode je onesnaževanje zaledij zaradi poseljenosti in
človekovih dejavnosti na območju zaledij. Do onesnaževanja zaledij izvirov prihaja tudi
zaradi kmetijstva, gradbenih posegov, poselitve in odlagališč odpadkov (Kogovšek, 1993, str.
15).

Slika 12: Kraški izvir Štepčeva žrela (Jerina, 2005).

1.8.2. Rečni režim
Vodotoki na obravnavanem območju ležijo na meji med snežno - dežnim in dežno - snežnim
režimom.
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Karta 14: Rečni režim (obdobje 1961 – 1990).
Snežno - dežni režim imajo vodotoki visokogorskega sveta in njihovo neposredno predgorje.
Za ta režim sta značilna dva viška in 2 nižka. Primarni višek nastopi pozno pomladi (maja ali
celo junija), sekundarni višek pa novembra, a kljub poudarjenosti primernega viška ne doseže.
Primarni minimum je pozimi (januar, februar) in je višji od poletnega sekundarnega
minimuma.
Za dežno - snežni režim je značilno, da nastopi primarni višek običajno aprila, lahko pa se
pojavi tudi marca ali celo maja. Sekundarni maksimum je vedno novembra. Primarni
minimum nastopi poleti (običajno avgusta, redkeje septembra). Sekundarni nižek je pozimi in
je višji od poletnega. Ta režim imajo običajno vodotoki predalpskega hribovja, dinarskokraškega sveta in subpanonske Slovenije (Kolbezen, Pristov, 1998, str. 55).

Slika 13: Vodomerna postaja Zgornje Kraše (Jerina, 2005).
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Dreta (vodomerna postaja Zgornje Kraše) ima primarni maksimum aprila in je zelo izrazit,
sekundarni maksimum pa nastopi novembra. Primarni minimum je poleti (avgust), sekundarni
minimum pa pozimi (februar).
mesec jan feb mar apr maj
Kraše 3,68 3,45 4,66 6,35 4,91

jun
4,2

jul avg sep okt nov dec leto
3,35 2,75 3,37 4,49 5,48 4,37 4,26

Preglednica 13: Povprečni srednji pretok (m3/s) Drete na vodomerni postaji Kraše v obdobju
1961 - 1990 (Kolbezen, 1998, str. 78).
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Grafikon 6: Povprečni srednji pretok Drete na vodomerni postaji Kraše v obdobju 1961 –
1990 (Kolbezen, 1998, str. 78).
Savinja (vodomerna postaja Nazarje) ima primarni maksimum aprila in ni tako izrazit kot pri
Dreti, sekundarni maksimum pa nastopi novembra. Primarni minimum je poleti (avgust),
sekundarni minimum pa februarja.
mesec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
Nazarje 12,2 11,8 16,3 25,1 23,8 19,9 14,6 11,2 14,1 17,5 21,2 15,6 17
Preglednica 14: Povprečni srednji pretok (m3/s) Savinje na vodomerni postaji Nazarje v
obdobju 1961 - 1990 (Kolbezen, 1998, str. 78).
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Grafikon 7: Povprečni srednji pretok (m3/s) Savinje na vodomerni postaji Nazarje v obdobju
1961 - 1990 (Kolbezen, 1998, str. 78).
Dreto bi lahko uvrstili v dežno - snežni rečni režim. Nekoliko težje pa je določiti rečni režim
Savinje, za katero je v zgornjem toku značilen snežno - dežni režim. Savinja ima v Nazarjah
(vodomerna postaja) manj izrazit značaj snežno - dežnega režima. Za snežno - dežni režim je
značilno, da je zimski minimum nižji od poletnega, kar pa za Savinjo na vodomerni postaji
Nazarje ne drži, saj je poletni minimum nekoliko nižji od zimskega minimuma. Svoj vpliv pa
prida tudi reka Dreta, ki se pri Nazarjah izliva v Savinjo, vodomerna postaja Nazarje pa je
postavljena nekaj deset metrov nižje od sotočja Drete in Savinje. Tako je za Savinjo od
Nazarij navzdol značilen dežno-snežni režim, za odsek od Nazarij navzgor proti izviru
Savinje pa snežno - dežni režim (Klinar, 2003, str. 26).
1.8.3. Odtočnost vodotokov
Dreta ima hudourniški značaj in ob nalivih voda hitro naraste, nato pa tudi hitro odpade. Za
Dreti in njene pritoke so značilni zelo visoki specifični odtoki (količina vode, ki odteče v 1
sekundi s km2 površine). Specifični odtok je ponavadi večji v zgornjem toku, nato pa po toku
navzdol upada. Za Posavje, kamor spadajo tudi porečja rek obravnavane občine, je značilno,
da imajo največje povprečne specifične odtoke, od 41 - 55 l/s/km2, območja Julijskih Alp,
Karavank in Kamniško - Savinjskih Alp. Na Dreti na vodomerni postaji Kraše je bil
zabeležen ekstremni odtok, ki je znašal 2346 l/s/km2. Za Dreto (vodomerna postaja Kraše) je
značilno, da odteče v 1 sekundi s km2 površine 42,3 litra vode. Specifični odtok za Savinjo
(vodomerna postaja Nazarje) pa znaša 36,5 l/s/km2. Dreta in Savinja imata najvišje specifične
odtoke v Posavinju ter med največjimi v Posavju, kar seveda kaže na njen hudourniški značaj
(Kolbezen, 1998, str. 84).
Poleg specifičnega odtoka pa imata Savinja in Dreta tudi velik odtočni količnik (delež
padavin, ki odteče z vodotoki). Za Savinjo (Nazarje) je značilno, da odteče 65,24 % padavin,
pri Dreti (Kraše) pa 79,54 %. Oba odtočna količnika sta večja kot je povprečje za Posavje, ki
znaša 59 %, toliko znaša specifični odtok tudi za celotno Slovenijo (Kolbezen, 1998, str. 97).
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1.8.4. Poplave
Poplave so ena izmed naravnih nesreč, ki se pojavljajo po celem svetu. Rečne poplave so po
nevarnosti v Sloveniji takoj za potresi. Po pogostosti pa so poplave v Sloveniji na prvem
mestu. V Sloveniji se med velike naravne nesreče uvrščajo primeri, ko škoda preseže 3 %
BDP. Leta 1990 so poplave v Sloveniji odvzele kar 20 % BDP (Orožen Adamič, 1992, str. 5).
Poplave v Sloveniji naj bi ogrožale čez 300.000 ha površin, od tega pa največji delež odpade
na ozka dolinska dna vzdolž hudourniških grap (237.000 ha) ter na okrog 30 obsežnih
poplavnih območij v razširjenih delih dolin, ob morju in na kraških poljih (70.403 ha)
(Orožen Adamič, 1992, str. 7). Po podatkih iz Geografije Slovenije pa se površina poplavnega
sveta v Sloveniji giblje med 49.991 in 71.172 ha (Geografija Slovenije, 1998, str. 140).
Ivan Gams je leta 1973 izdelal klasifikacijo poplav v Sloveniji. Izbral je predvsem hidrološke
in morfološke kriterije. Izpostavil je element rečnega transporta v vodnih tokovih, ki
poplavljajo. Reki Dreto in Savinjo je uvrstil med poplave prodonosnih rek. Rečne struge pri
obeh rekah so v produ razmeroma plitve in široke, strmec rek pa je velik. Zaradi velikega
strmeca reka močno erodira in akumulira ter ima veliko razdiralno moč tudi izven struge. Te
reke (tudi Dreta in Savinja) delajo škodo predvsem z mehansko silo. Voda ob poplavi je
močno kalna in prenaša prod in drugo plavje. Poplave teh rek so kratkotrajne. Torej poplave
ob Reki Dreti in Savinji spadajo med poplave prodonosnih rek (Kolar, 2002, str. 42).
Reki Dreta in Savinja ter njuni pritoki imajo hudourniški značaj. Zlasti pritoki ob obilnejših
padavinah hitro narastejo in nato prav tako hitro upadejo, kar pa povzroči hitro stekanje vode
v Dreto ali Savinjo, ki zaradi tega močno narasteta. Pritoki imajo velik strmec, na primer
desni pritok Drete, Bočnica, ima strmec kar 150,5 ‰, Voložnica 108,8 ‰ itd. Hudourniški
značaj pa povečujejo tudi regulacije, ki pospešujejo hiter odtok vode. Zaradi hitrega odtekanja
velikih količin vode, ki je pred regulacijami zastajala, prihaja danes do močnega poglabljanja
in širjenja strug, trganja bregov in širjenja poplavnega sveta (Kolar, 2002, str. 57).
Hriboviti svet (Menina, Dobroveljska planota, Mozirske planine) močno pospešuje hiter in
velik odtok vode v dolino (Savinjska in Zadrečka dolina), s tem pa povečuje tudi poplave.
Pomemben zadrževalnik vode je apneniški svet. Menina in Dobrovlje zadržita veliko
padavinske vode in odvajata velik del vode podzemeljsko k Dreti (Kolar, 2002, str. 58).
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Karta 15: Poplavna območja, merilo 1 : 50.000 (Meze, 1978).

1.8.4.1. Poplavna ogroženost Spodnje Zadrečke doline
Spodnja Zadrečka dolina je med poplavno zelo ogroženimi območji. Najbolj poplavno
ogroženo območje v Zadrečki dolini so Spodnje Kraše, nato pa sledi naselje Nazarje, ki se
nahaja na sotočju obeh največjih hudourniških rek, Drete in Savinje. Poplavna voda se tako
razlije po obrečnih ravnicah, ob Savinji od Ljubnega ob Savinji navzdol in ob Dreti od Bočne
navzdol. V Zadrečki dolini je poplavnih zemljišč dobrih 540 ha, od tega je večina poplavnih
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zemljišč ravno v občini Nazarje, ki je med najbolj poplavno ogroženimi območji v Zgornji
Savinjski dolini (Klinar, 2003, str. 21).

Slika 14: Nazarje na sotočju Drete in Savinje, velika poplavna ogroženost (Jerina, 2006).
V občini Nazarje so poplavno najbolj ogrožena naselja oziroma posamezne hiše, ki ležijo na
dnu poplavnih ravnic, torej zlasti tista naselja, ki ležijo na I. rečni terasi (del Spodnjih Kraš,
Podgora, posamezne hiše v Zgornjih Krašah, manjši del Šmartnega ob Dreti, del Žlaborja,
Dobletine, Prihove in Nazarij), nato pa tudi naselja na II. terasi.
lega naselij v občini Nazarje
lega naselij na dnu poplavnih ravnic
(I. in II. terasa)

lega na višjih prodnih terasah

lega na vršajih
lega na živoskalnem obrobju doline
lega na obrobju doline, na pobočnih
soluflukcijskih peščenih ilovicah

naselja
manjši del Šmartnega ob Dreti
del Zgornjih in Spodnjih Kraš
zaselek Podgora
del Žlaborja
del Dobletine
del Nazarij
južni del Prihove
del Šmartnega ob Dreti
Zgornje Kraše
Pusto Polje
Lačja vas
del Žlaborja
del Dobletine
del Nazarij
del Prihove
Volog
del Šmartnega ob Dreti
Potok
del Šmartnega ob Dreti
Kokarje
del Žlaborja
skrajni levi del Spodnjih Kraš
jugozahodni del Dobletine

Preglednica 15: Lega naselij v občini Nazarje (Kolar, 2002, str. 79).
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Poplave so v Zgornji Savinjski dolini že od nekdaj pogoste, a v zadnjem času je njihova
razdiralna moč prišla še bolj do izraza predvsem zaradi človekovih neustreznih posegov v
okolje. O prvi veliki povodnji pričajo viri iz leta 1730, večje poplave so bile tudi jeseni leta
1901, oktobra leta 1927, septembra leta 1968 in julija leta 1989. 1. novembra 1990 so
Zadrečko in Savinjsko dolino prizadele do takrat najhujše poplave, a so ta sloves na območju
Zadrečke doline kmalu izgubile, kajti novembra leta 1998 je Dreta zopet pokazala svojo
uničevalno moč, ki je tokrat bila še večja in močnejša kot novembra 1990. Tudi Savinja je
novembra 1998 močno poplavljala, a poplave tega leta niso bile tako katastrofalne kot
novembra 1990 (Klinar, 2003, str. 29).
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Grafikon 8: Primerjava visokih mesečnih pretokov reke Savinje leta 1990 in 1998 (Hidrološki
letopis, 1990, str. 126; Hidrološki letopis, 1998, str. 145).
Na vodomerni postaji Kraše, ki deluje od leta 1959, je bil ob poplavi leta 1968 izmerjen
pretok 208 m3/s, novembra 1990 je pretok znašal 236 m3/s, ob poplavi novembra 1998 pa je
pretok znašal kar 251 m3/s (Pristov, Kolbezen, 1998, str. 78).
Novembra 1998 je Zadrečka dolina doživela tako imenovano 100-letno visoko vodo, katero je
dolina ob Savinji doživela novembra 1990, čeprav je treba poudariti, da je novembra 1990
Zadrečka dolina tudi utrpela izredno veliko gmotno škodo, ki pa je bila ob poplavi leta 1998
še večja in bolj katastrofalna. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na poplave, so padavine,
človek, hudourniški značaj vodotokov, relief in v manjši meri tudi talna voda. Leta 1998 je
padlo v 3 mesecih (september, oktober, november) kar 741 mm padavin, kar je skoraj
polovica celoletnih padavin. Tudi novembra 1990 je v 2 mesecih padla 1/3 celoletnih padavin
(560 mm). V času poplav je bila mesečna količina padavin vedno nad 200 mm (septembra
1968: 243 mm, julija 1989: 274 mm, novembra 1990: 330 mm, novembra 1998: 238 mm)
(Klinar, 2003, str. 49).
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Grafikon 9: Primerjava visokih mesečnih pretokov reke Drete leta 1990 in 1998 (Hidrološki
letopis, 1990, str. 126; Hidrološki letopis, 1998, str. 145).
Človek je tisti dejavnik, ki v Zadrečki in tudi Savinjski dolini, poleg padavin in reliefa, najbolj
vpliva na pogostost in razsežnost poplav. Mlinov in žag na vodni pogon ni več, začele so se
zasipati tudi umetne struge (Spodnje Kraše), ki so v preteklosti poganjale mline in žage ter
ublažile visoke vode. Zmanjšuje se tudi število jezov in raznih pregrad (s kamenja ali lesa) na
Savinji in Dreti. S tem se povečuje strmec rek in poveča se globinska in deloma tudi bočna
erozija rek (Kolar, 2002, str. 52).

objekt
stanje po ujmi 1990
Grašinski jez (Savinja, Nazarje)
porušen
Gregčev jez (Dreta, Potok)
Poškodovan
Rojtnov jez (Dreta, Šmartno)
porušen
Govekov jez (Dreta, Kokarje)
jez v Žlaboru (Dreta, Žlabor)
jez v Lačji vasi (Dreta, Lačja vas)
-

leto sanacije
1998 – 2000
1995
1991
-

Preglednica 16: Jezovi na Dreti in Savinji (Nivo Celje, 1998, str. 8).

Slika 15: Govekov jez na Dreti v Kokarjah (Jerina, 2005).
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Karta 16: Mlini, žage in jezovi.
Človek poplave povečuje tudi z gradnjo gozdnih cest in zaradi prekomernega sekanja gozdov.
Tako hudourniški pritoki Drete in Savinje s seboj odnašajo material in ga kopičijo v strugi
Drete in Savinje, katerima pa se zaradi tega dvigne nivo rečnega korita. Človek pospešuje
poplave tudi s poseganjem v rečne struge (zoževanje rečne struge) (Kolar, 2002, str. 55).
Najboljši in daleč najpomembnejši regulator odtoka padavinske vode v Zgornji Savinjski
dolini je gozd. Odtok pa se vse bolj povečuje zaradi prekomernega sekanja gozdov v dolini,
svoj negativni vpliv na odtok pa imajo tudi številne krčevine samotnih kmetij v pogorju
Rogatca (občina Gornji Grad) in Dobroveljske planote (Kladnik, 1991, str. 59).
• Poplava leta 1990 in 1998
Oktober 1990 je bil nadpovprečno deževen, padavine so se stopnjevale in dosegle višek v
noči na 1. november 1990 in čez dan tega dne. Padavine so bile najbolj obilne 1. novembra ob
prehodu hladne fronte, zaradi katere so nastali nevihtni oblaki, ki so prinesli močne nalive.
Zaradi dolgotrajnega oktobrskega deževja je bila zemlja zelo namočena in voda je zelo hitro
odtekala v dolino, kjer se je razlila po aluvialni ravnici. Na intenzivnosti poplavne vode je v
Zadrečki dolini še dodatno vplival strm relief in razčlenjen relief. Negativne učinke poplav so
povečali še prodni nanosi v rečnih koritih, ki so zmanjševali globino struge. Večja količina
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prodnega materiala v rečnem koritu pa vodi daje tudi večjo erozijsko moč, ki se kaže v
trganju bregov (Kladnik, 1991, str. 55).
Škoda, ki so jo povzročile novembrske poplave leta 1990, je bila ogromna. Občina Mozirje
(leta 1990 je občina Mozirje zajemala še celotno Zgornjo Savinjsko dolino) je utrpela največ
škode med vsemi takratnimi občinami. Na občino Mozirje in občino Celje je odpadla slaba
polovica vse škode ujme leta 1990.
Poplave so uničile več stanovanjskih hiš, več sto je bilo poškodovanih, odneslo je precej
mostov, spodkopalo cestišča, na njive in travnike je narasla voda nanosila precej proda in
peska. Škoda je bila izredno velika. Poplave v Zadrečki dolini so prizadele 541,6 ha zemljišč,
delež prizadetih zemljišč se je povečeval od povirja proti izlivu. Največ škode je utrpelo prav
območje, ki ga danes obsega občina Nazarje.
Poplave so povzročile škodo v vseh gospodarskih dejavnostih. Prizadeto je bilo prometno
omrežje (26,3 % celotne škode), kmetijstvo (24,7 %), industrija (24,2 %), vodno gospodarstvo
(9,2 %), obrt (7,9 %), in stanovanjsko gospodarstvo (2,4 %). Vodna ujma je prizadela 111
stanovanjskih in 67 gospodarskih objektov. Večinoma so bili v objektih poplavljeni kletni
prostori, ponekod tudi pritličja (Kladnik, 1991, str. 55).
Poplave so v Nazarjah močno prizadele tudi industrijsko in obrtno cono. Zaradi pomanjkanja
primernih površin, ugodne prometne lege in nižjih stroškov je industrijska in obrtna cona v
Nazarjah na aluvialni ravnici Savinje, poleg tega pa je v neposredni bližini industrijske cone
tudi izliv Drete v Savinjo. Ta cona je sicer zaščitena z varovalnim nasipom, ki pa ga je
Savinja novembra 1990 predrla in poplavila industrijsko - obrtno cono (Klinar, 2003, str. 32).

Slika 16: Sotočje Drete in Savinje. V ozadju obrtna cona v Nazarjah. (Jerina, 2005).
Velika škoda je bila tudi v kmetijstvu. Sreča je bila, da na njivah ni bilo več pridelkov. Na
poplavnih območjih ob Dreti in Savinji pa je tudi sicer več travnikov kot obdelovalnih
površin. Na poplavljene travnike in njive je visoka voda nasipala grušč in plavje ter odnašala
prst. V Zadrečki dolini je bilo prizadetih 169,7 ha obdelovalnih površin. Velika škoda je bila
tudi na prometni infrastrukturi. V Zadrečki dolini je bilo popolnoma uničenih 8 mostov, 12
mostov je bilo poškodovanih. Veliko škode je bilo na zaščitnih vodnih napravah (jezovi,
nasipi, škarpe) (Kladnik, 1991, str. 56).
Poplave 5. novembra 1998 so bile v Zadrečki dolini še hujše kot leta 1990. Dreta je ponoči s
4. na 5. november poplavila dele naselij Volog, Šmartno ob Dreti, Spodnje Kraše, Potok in
Nazarje. Ob enih zjutraj pa je nekaj deset metrov od naselja Nazarje Dreta predrla nasip in
poplavila center Nazarij. Poplavljen je bil celotni spodnji del Nazarij. Gladina vode se je na
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območju Nazarij povzpela na meter in pol, kar je bilo približno 40 cm več kot leta 1990
(Kotnik, 1998, str. 4).

Slika 17: Uničen most v Spodnjih Krašah (Kladnik, 1998, str. 10).
V tej poplavi je bila močno poškodovana cestna in komunalna infrastruktura. V Spodnjih
Krašah je voda uničila most, pretrgala je vodovod. V Lačji vasi je voda spodjedla del
regionalne ceste, v Kokarjah je voda odnesla del cestišča ob mostu čez Dreto. Zaradi zasutih
ali uničenih cest so bile posamezne domačije odrezane od doline, na Čreti in v Rovtu pod
Menino se je sprožilo več manjših plazov, v centru Nazarij pa so bile pretrgane telefonske
zveze Škoda je bila ocenjena na 448 milijonov tolarjev, na vodotokih in državnih cestah pa je
bilo še dodatno za okoli 300 milijonov tolarjev škode (Kladnik, 1998, str. 5).

Slika 18: Poplavljeno Nazarje (Kladnik, 1998, str. 11).
Velika materialna škoda ob obeh poplavah je bila v občini Nazarje tudi zaradi ignoriranja
nevarnosti visokih voda ter gradnje industrijsko-obrtne cone in stanovanjskih hiš na poplavnih
območjih. Po poplavah se je začela dolgotrajna sanacija vodotokov, ki so jih ponekod
poglobili in jih obdali z varovalnimi nasipi, ki naj bi bili dovolj visoki, da bi kljubovali
prihodnjim visokim vodam. Takrat so začeli obnavljati tudi jezove. V preteklosti so namreč
tok Savinje in Drete umirjali z jezovi, umetnimi strugami, mlini in žagami. Z povojnim
opuščanjem mlinov in žag pa je prenehala tudi skrb za vzdrževanje jezov, zaradi prenehanja
splavarjenja pa so tudi prenehali odstranjevati prodne nanose in poglabljati struge (Klinar,
2003, str. 33).
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1.8.5. Kategorizacija vodotokov v porečju Drete in Savinje
Namen kategorizacije vodotokov je vrednotiti in prikazati, kakšno je stanje vodotokov. Iz
morfološkega vidika smo upoštevali predvsem oblikovanje vodotokov glede na prisotnost in
vpliv poseganja v vodni režim, bodisi zaradi varovanja pred škodljivim delovanjem vode,
bodisi zaradi izrabe vode za različne dejavnosti. Vodotoke delimo v 4 osnovne razrede s 3.
medrazredi :
¾ 1. razred: naravni vodotok
¾ 1. – 2. razred: naravni vodotok s posegi v povirju
¾ 2. razred: opazne sonaravne ureditve
¾ 2. – 3. razred: vidne ureditve
¾ 3. razred: tehnične ureditve iz naravnih materialov
¾ 3. – 4. razred: naravi tuje ureditve
¾ 4. razred: nenaravne toge ureditve iz umetnih materialov.
Hudourniki so v 1., 1. – 2. in 2. razredu. Bregovi so zaraščeni z naravno vegetacijo, posegov,
ki bi močno spremenili struge rek pa skoraj ni. Nekateri izviri so zajeti za črpališča, preko
vodotokov so zgrajeni mostovi. Mostovi so leseni, zidani oziroma železobetonski. Največji in
najmočnejši so tisti z oporniki v sredini struge, zato predstavljajo oviro vodi, kar kažejo
količine plavja, ki se naberejo ob podpornikih. Ker so bregovi ob mostovih utrjeni, sem te
kratke odseke uvrstila v 3. razred. Odseke vodotokov, kjer se pojavljajo jezovi ali pa je struga
obdana z obeh strani, sem tudi uvrstila v 3. razred, če pa je struga obdana le z ene strani in če
je povrhu obdana še z naravnim kamenjem, sem tak odsek uvrstila v 2. razred. Tam, kjer
obdelovalne površine segajo povsem do brega in je odstranjena naravna vegetacija (drevesa,
grmovje), te odseke sem uvrstila tudi v 2. razred. Vodotoke oziroma odseke vodotokov, kjer
so bregovi poraščeni, ob izviru je zajetje za vodovod, na vodotoku je nekaj prečnih jezov, ki
pa bistveno ne vplivajo na vodni režim, vsekakor pa je viden človeški vpliv, sem tudi uvrstila
v 2. razred (Benkovič, 1999, str. 118).
Lizavnica, Hudovinc, Voložnica, Mostni graben, Suha in Črni graben so manjši hudourniški
potoki, ki v glavnem tečejo po gozdu, le v spodnjem toku tečejo skozi naselja ali mimo
posameznih samotnih kmetij. V povirju so povsem naravni vodotoki, tako da tukaj spadajo v
1. razred. Malce nižje, kjer se že pojavijo prve samotne kmetije in ceste ter manjši mostovi,
sem te potoke uvrstila v 1. – 2. razred, kajti tukaj so že vidni manjši posegi človeka v
vodotoke (manjši mostovi). V spodnjem toku pa sem vodotoke uvrstila v 2. razred. Tukaj se
pojavljajo manjši mostovi, sonaravno urejeni nasipi, škarpe iz naravnega kamenja, manjši
jezovi, na Volažnici je narejeno zajetje za pitno vodo.
Do Vologa je Dreta uvrščena v 1. – 2. razred, nato pa se po toku navzdol v glavnem
izmenjujeta 2. razred (obdelovalne površine segajo do brega reke, odstranjena naravna
vegetacija, sonaravno narejeni nasipi, škarpe iz naravnega kamenja) in 2. – 3. razred, kjer se
že pojavljajo večji antropološki posegi (škarpe). Odseke Drete, kjer se pojavljajo jezovi
(Šmartno ob Dreti, Lačja vas, Potok, Kokarje, Žlabor) ali pa je struga obdana z obeh strani,
sem uvrstila v 3. razred. V 3. razred sem uvrstila tudi odseke, kjer so čez Dreto narejeni
mostovi, kajti ob mostovih so bregovi ponavadi utrjeni na obeh straneh. Vsi mostovi na Dreti,
razen mosta v Lačji vasi, imajo sredi struge opornik, zato predstavljajo oviro vodi, kar kažejo
količine plavja, ki se naberejo ob podpornikih.
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Slika 19: Most z opornikom sredi struge v Spodnjih Krašah (Jerina, 2005).
Odsek Savinje, ki teče skozi občino Nazarje v glavnem uvrščamo v 3. razred. Tukaj je reka s
škarpo obdana z obeh strani, narejeni so nasipi, ki varujejo Nazarje pred poplavami.

Karta 17: Kategorizacija glavnih vodotokov v občini Nazarje.

1.8.6. Stanje površinskih voda v občini
Savinja pri Nazarjah je v 2. kakovostnem razredu, Dreta pa je v 1. – 2. kakovostnem razredu.
Poleti 2005 je Zavod za zdravstveno varstvo Celje izvedel mikrobiološko in kemijsko analizo
vode Savinje v Nazarjah. Kemijske analize so pokazale, da je bila voda nekoliko bazična.
Mikrobiološke raziskave pa so v vodi pokazale povečanje števila klic in bakterij fekalnega
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izvora. Tako so poudarili, da Savinja za kopanje ni primerna, saj predstavlja voda tveganje za
zdravje, še posebej, če pride do zaužitja vode, kar je pogosto predvsem pri otrocih. Eden
izmed vzrokov za takšno stanje vode poleti je tudi ta, da je takrat malo padavin, pojavi se
vodni primanjkljaj (nižji pretok vode) in s tem se poveča občutljivost vode za onesnaževanje
(Petkovšek, 2005, str. 7).
Zaradi že izgrajenih čistilnih naprav je kvaliteta površinskih voda dokaj dobra, poslabša pa se
ob velikih deževjih, kjer hudourniki nanesejo naplavine ter poleti, ko se zaradi vodnega
primanjkljaja poveča občutljivost vode za onesnaževanje.

Slika 20: Sotočje Drete in Savinje. V ozadju obrtna cona v Nazarjah (Jerina, 2005).
Ribiči vsako leto izvajajo čiščenje brežin Drete in Savinje. Vsako leto posebej odpeljejo več
sto vreč različnih odpadkov, ki jih ljudje tako ali drugače odvržejo. Po mnenju ribičev, naj bi
veliko odpadkov ustvarili tudi kmetje, ker ne poskrbijo za ustrezno odstranitev balirne folije s
travnikov (Savinjčan, 2001, str. 5).

Slika 21: Odpadki na bregu Savinje (Petkovšek, 2003, str. 7).

1.8.7. Možnosti sonaravnega gospodarjenja v porečju Drete in Savinje
Sladka voda je osnovnega pomena za pitje, kmetijstvo, industrijo, razvoj mest, proizvodnjo
energije, ribolov, promet, rekreacijo in številne druge dejavnosti človeka. Je obnovljiv, a
63

Sonaravni razvoj občine Nazarje
omejen in neenakomerno razporejen naravni vir, je pa tudi nujno potreben za delovanje
narave. Zato je upravljanje z vodami nujno potrebno, hkrati pa zelo zahtevno in odgovorno
delo, ki zahteva strokovno usposobljene ljudi.
Zaradi dejavnosti človeka se poraba vode veča, hkrati tudi prihaja do onesnaževanja virov
pitne vode. Glavni cilj ohranjanja površinskih in podzemeljskih voda je zmanjševanje
onesnaževanja le-teh. Tega pa ne bomo dosegli le s čistilnimi napravami, ki imajo vedno
boljšo tehniko, ampak z drugačnim ravnanjem uporabnikov vode. Tudi jezovi, spremembe
rečnih tokov in namakalni ter osuševalni projekti vplivajo na kakovost in količino vode. Grobi
regulacijski posegi povečajo hitrost odtekanja vode, zmanjšajo ogroženost pred poplavami,
hkrati pa spreminjajo odtočne razmere. Odvzemi prevelikih količin vode na neprimernih
mestih rušijo naravno ravnotežje v vodnih sistemih, umetno zadrževanje voda za energetske
potrebe in druge oblike rabe voda pa vpliva na kakovost vodnih življenjskih združb.
Osuševanje zamočvirjenih zemljišč in čezmerno črpanje vodnih virov lahko spremeni raven
podtalnice na večjem območju, s tem pa tudi živalstvo in rastlinstvo. Na hribovskih območjih
lahko povečan odtok voda povzroči erozijo.
Za boljše gospodarjenje z vodo bodo potrebne nove tehnologije. Nedopustno je, da industrija
še vedno spušča v okolje ogromno neprečiščenih voda, da v zastarelem vodovodnem omrežju
izgubijo velike količine vode in da je voda tako poceni. Namreč, če bi bila voda dražja, je
sigurno ne bi rabili več tako potratno in ne bi prihajalo do situacij, ko se v tako zelo z vodo
bogati pokrajini srečujejo s pomanjkanjem pitne vode ustrezne kvalitete.
Vsem ljudem na nekem območju je treba zagotoviti dostop do neoporečne, zdrave vode v
zadostnih količinah. Sonaravna gospodarska načela poudarjajo v primeru možnosti
zagotavljanja trdne oskrbe in kakovosti pitne vode tudi pomen lokalnih vodnih virov.
Vodnooskrbno ozemlje naj bi predstavljali regionalni vodovodi, ki naj ne bi bili odvisni le od
enega črpališča. Zato moramo vodne vire, pa tudi njihovo zaledje zavarovati z ustreznimi
varstvenimi pasovi ter tako zmanjšati in omejiti onesnaževanje.
Za zagotovitev vsega potrebnega so potrebna velika finančna vlaganja, kar je zelo težavno, saj
so sredstva, ki so namenjena vodnemu gospodarstvu vse manjša. Razvite evropske države
namenjajo za varovanje in urejanje voda 1,5 – 2 % BDP, v Sloveniji pa letno le še okoli 0,1 %
BDP.
Gospodarjenje z vodami bo uspešno, če bo temeljilo na načelih in izhodiščih, ki upoštevajo
spoznanje, da so količine vode v naravi omejene. Cilji urejanja voda morajo biti postavljeni
dolgoročno. Gospodarjenje z vodami ter njihovo varovanje mora postati temeljni element
strategije razvoja. Temeljni zahtevi sonaravne paradigme z vidika sonaravnega gospodarjenja
z vodnimi viri sta:
1. odstotek rabe vodnih virov naj ne bi presegel odstotka regeneracije,
2. obremenjevanje vodnih virov ne sme preseči asimilacijske zmogljivosti okolja
oziroma samočistilne sposobnosti vodnih virov.
Skrbna uporaba vodnih virov, renaturacija vodotokov, omejeni umetni posegi, zagotovitev
obvodnega prostora rekam in jezerom, ukinjanje človeških dejavnosti v poplavnih pasovih in
zavarovanje mokrišč so temeljne, sonaravne poteze bodočega gospodarjenja z vodnimi viri
(Benkovič, 1999, str. 108).
Porečje Drete je del porečja Savinje. Od 43 km2 površine občine Nazarje porečje Drete
zavzema kar 40,4 km2 površja občine, Prihova in zahodni del Nazarij pa se odmaka v Savinjo.
V prihodnosti bo potrebno urediti poplavno varnost v dolini ter na ta način zmanjšati njihov
učinek na prebivalstvo in naselja. Rešitev za poplavno ogroženost je potrebno oblikovati na
področju celotnega porečja Drete oziroma Savinje in ne samo lokalno. Potrebno se je
osredotočiti na alternativne ukrepe, ki omogočajo trajni sonaravni razvoj. Poplavni val Drete
in Savinje je potrebno čimbolj upočasniti in zadrževati na območjih, kjer naselja niso
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ogrožena. Veliko je za poplavno varnost na območjih ob Dreti ni Savinji mogoče narediti z
obnovo in povečanjem števila jezov, čiščenjem rečnih strug in obnovo rastja ob strugah,
seveda ob dejstvu, da je potrebno prepovedati gradnjo kakršnihkoli objektov na poplavnih
območjih in prilagoditi rabo tal poplavam. Za lokalno poplavno varnost pa bo potrebno poseči
tudi po vodo - gradbenih ukrepih, predvsem s strokovno narejenimi nasipi (Kolar, 2002, str.
140).

Slika 22: Škarpa na reki Dreti pred naseljem Spodnje Kraše (Jerina, 2005).
Poleg izboljšanja poplavne varnosti urbanih naselij ob toku reke Drete, čemur bi moralo biti
prilagojeno dolgoročno in odgovorno načrtovanje gospodarske in naselbinske infrastrukture,
bi bilo potrebno razmišljati tudi o možnostih izkoriščanja vode v energetske in gospodarske
namene, s poudarkom na športnem ribolovu na glavnem rečnem toku in ekološkem
ribogojništvu v pritokih (Petkovšek, 2002, str. 11).
Dolgoročni cilji za urejanje poplavnega območja ob Dreti in Savinji
Rešitve za dolgoročno urejanje poplavnega območja je potrebno najti na podlagi dolgoročnih
ciljev, ki upoštevajo trajnostni oziroma sonaravni razvoj območja. To je razvoj, ki temelji na
uravnoteženju ekonomskih in socialnih interesov ter razpoložljivih naravnih danosti. To
omogoča ohranjanje in obnavljanje naravnih virov.
Za urejanje poplavnih območij ob Dreti in Savinji je Kolarjeva določila naslednje dolgoročne
cilje:
• zagotoviti poplavno varnost (izdelati načrt za varstvo pred poplavami in za
zmanjševanje škode, ki jo poplave povzročijo),
• ohranjati naravno zadrževalno sposobnost prostora (močvirja, travniki),
• ohranitev gozdov,
• ureditev hudournikov,
• doseči prepoved gradnje na poplavnih območjih oziroma usmerjati rabo prostora, ki
posega v poplavno območje zunaj teh območij,
• vzpostavitev ekološkega ravnovesja (čistilne naprave),
• določiti območja, ki bi bila zavarovana pred posegi človeka (močvirja),
• ohranjanje pestrosti rastlinskega in živalskega sveta (Kolar, 2002, str. 130).

Pomembno je, da se tudi lastniki zemljišč na poplavnih območjih ob Dreti in Savinji zavedajo
svoje odgovornosti:
• vzdrževati je potrebno struge, ki so včasih bile namenjene za delovanje mlinov in žag,
• obnavljati je potrebno jezove,
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•
•
•

struge ni dovoljeno ožiti in zasipavati in ji s tem zmanjševati pretočnost,
potrebno je izbrati ustrezno rabo zemljišča,
bregovi struge morajo biti zaraščeni z drevjem, da se zmanjša erozija bregov (Kolar,
2002, str. 131).

Slika 23: Grmovna vegetacija ob reki Dreti, ki preprečuje erozijo bregov (Jerina, 2005).
Pri zasnovi razvojnih možnosti v porečju Drete oziroma Savinje je po Petriču smiselno
upoštevati še sledeča izhodišča:
a) predloge za načrtovanje:
• upoštevati smernice iz predloga Nacionalnega programa upravljanja z
vodami (program povodja Donava-Jadran),
• upoštevati predlog načrtov celovitega upravljanja (gospodarjenja) z
vodami vodnega območja Savinje (Zakon o vodah),
• upoštevati opravila pri vzdrževanju voda in predvidene gradnje vodne
infrastrukture, ki jo terja gospodarski razvoj območja,
• spremljanje stanja vodnega režima: izgradnja in vzdrževanje
potrebnega informacijskega sistema(priprava, arhiviranje, javna
služba),
• pospešiti izdelavo programov varstav pred poplavami kot strokovno
podlago za gospodarjenje z vodami v porečju Drete oziroma Savinje,
kar presega občinske meje,
• upravljanje z vodami v skladu z Zakonom o vodah (direktiva EU) za
zavarovana območja:
- območja, določena za zajem vode - osebna raba,
- območja, določena za zaščito gospodarsko pomembnih virov,
- občutljiva – ranljiva območja,
- območja za rekreacijo,
- območja za varovanje obvodnih ekosistemov,
- območja, kjer bo potrebno izvajati preventivne ukrepe za preprečitev škodljivih
vplivov in intervencije – zavarovanje pred erozijo.
b) potrebni ukrepi pri konkretnem načrtovanju v porečju Drete oziroma Savinje:
• dopolniti ali pridobiti hidrološko stanje površinskih in podzemnih
voda z nastavitvijo informacijskega sistema, ki naj bi zajemal
naslednje baze podatkov:
- podatke o naravnih vodah Drete in Savinje s pritoki ter objektih in napravah na
vodotokih,
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podatke o bilanci vode v naravnem vodotoku in posegih v ta krogotok,
podatke o naravnih pojavih, dejavnikih na vodah in njeni infrastrukturi,
podatke o rabi vode,
podatke o količinskem in kemijskem stanju podzemnih voda (Petrič, 2002, str. 88).

Vsi ti cilji in izhodišča pa naj bi omogočali, da se bo v Zadrečki in Savinjski dolini izvajala
načela trajnostnega razvoja.
Konkretne rešitve in predlogi za izboljšanje poplavne varnosti
Poplav v Zgornji Savinjski dolini ni mogoče v celoti preprečiti, njihove učinke lahko le
omilimo. Poplave se na tem območju že dolgo pojavljajo, a ne v enakem obsegu. Potrebno je
doseči, da se bodo poplave pojavljale le na območjih, kjer prebivalstvo ne bi bilo ogroženo
(Kokarsko, Žlaborsko in Dobletinsko polje). Sodoben pristop k varstvu pred naravnimi
nesrečami je preventiven. Potrebno je določiti poplavno ogroženost določenega prostora in na
podlagi tega in dolgoročnih ciljev predlagati rešitve. Vse rešitve morajo upoštevati zakone, ki
urejajo tudi varstvo pred poplavami. Posebno velik pomen imata Zakon o urejanju prostora in
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Kolar, 2002, str. 132).
M. Brilly je ukrepe za zaščito pred poplavami razdelil na:
• alternativne ali negradbene ukrepe,
• vodogradbene ukrepe.
Alternativni ukrepi zmanjšujejo občutljivost območja za škodo pri poplavah. Ukrepi ne
zajemajo izgradnje posebnih objektov, zahtevajo pa obilo inženirskega dela. Osredotočeni so
na organizirano obrambo družbe v najširšem pomenu besede. Pri tem se izvajajo dolgoročni,
upravno - administrativni ukrepi, zavarovalna politika, redna in izredna obramba,
izobraževanje, zaščitni ukrepi pri projektiranju novih in rekonstrukciji starih objektov,
preseljevanje itd.
Alternativni ukrepi za zagotovitev poplavne varnosti ob Dreti in Savinji so naslednji:
• na poplavnih območjih, naj bi bila prepovedana vsakršna nadaljnja gradnja objektov in
s tem zagotovitev območij za zadrževanje voda, kjer poplave ne bi povzročale škode
na stanovanjskih in drugih objektih,
• zavarovanje objektov pred poplavami pri zavarovalnicah,
• dvigovanje hiš in izolacija,
• sprememba namembnosti pritličnih prostorov v hiši,
• prepovedati pretirano sečnjo in gradnjo gozdnih cest,
• obveščanje pred poplavo o hitrosti poplavnega vala in hitrosti naraščanje voda,
• opozarjanje prebivalstva na poplavnih območjih, svetovanje in seznanjanje z navodili,
kako ravnati v primeru poplav,
• sprememba dejavnosti na poplavnem območju,
• preselitev (Kolar, 2002, str. 133).

V Zadrečki in Savinjski dolini bi bilo najprej potrebno doseči prepoved gradnje različnih
objektov na vseh pioplavnih območjih. Po letu 1971 je bilo na najbolj ogroženih poplavnih
območjih (Spodnje Kraše, Nazarje) zgrajenih 16 novih objektov. Ker poplav v celoti ni
mogoče preprečiti, moramo v dolini zagotoviti prostor, kjer bi se poplavna voda zadrževala,
ne da bi s tem naredila škodo na stanovanjskih in drugih objektih. Ta poplavna območja bi
lahko bila v Zadrečki dolini na poplavni ravnici med Delcami in Vologom, v zavoju nad
Zgornjimi Krašami, med Spodnjimi Krašami in Pustim Poljem ter Kokarsko, Žlaborsko in
Dobletinsko polje. V porečju Drete oziroma Savinje bi morali še povečati retencijsko ali
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zadrževalno sposobnost Drete in Savinje, vse od zgornjega toka navzdol. Zato je osnovni
pogoj, da se obstoječe poplavne površine ne zmanjšujejo. Na teh območjih bi morala biti temu
prilagojena tudi raba tal. Prevladovati morajo travniki, lahko pa se pojavijo tudi sadovnjaki
(Kolar, 2002, str. 133).

Slika 24: Kokarsko polje (Jerina, 2005).
Urediti bi se morala sečnja gozdov in pretirana gradnja gozdnih cest, saj to povzroča hitro
odtekanje vode v dolino s strmih pobočij Menine in Dobroveljske planote. Določiti bi se
morala meja, koliko gozda se lahko poseka, da to ne bo vplivalo na hitrejši odtok vode.
Za poplavno varnost je pomembno, da vemo, koliko časa traja, da pride padavinska voda do
vodotoka, kar je odvisno od gostote rečne mreže, geološke sestave ozemlja in reliefa. Hitrost
vodnega toka je odvisna od topografskih značilnosti rečne struge in količine vode v njej.
V skrajnem primeru je možna tudi preselitev prebivalstva. V Zgornji Savinjski dolini bi zelo
težko prepričali prebivalce, da bi se preselili oziroma, da bi si zgradili novo hišo na poplavno
varnem območju, saj za kaj takšnega večina ljudi nima sredstev. To bi prišlo v poštev le, če bi
jim ta sredstva namenila država (Kolar, 2002, str. 134).
Vodogradbeni ukrepi zajemajo gradnjo objektov. Ukrepi za zagotovitev poplavne varnosti so
naslednji:
• nasip,
• gradnja mostov brez opornikov v strugi,
• gradnja jezov,
• odtočni kanali,
• gradnja pregrad oziroma zadrževalnikov, ki bi omogočali, da bi se voda razlila na za
to določena območja,
• regulacije,
• poglobitev struge (Kolar, 2002, str. 134).
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Slika 25: Nasip na Dreti, ki pred poplavami varuje Nazarje. Poplava leta 1998 je nasip prebila
in poplavila Nazarje (Jerina, 2006).
Po opustitvi mlinov, žag in podrtju jezov se je poplavno območje v Zadrečki dolini precej
povečalo. Po Mezetu je bila površina poplavnih območij 280 ha, leta 1990 542 ha, leta 1998
pa skoraj 600 ha.
V Zadrečki dolini sta najbolj poplavno ogroženi območji Spodnjih Kraš in Nazarij. Da bi se
zagotovila poplavna varnost v Spodnjih Krašah, bi bilo potrebno urediti razmere v porečju
pred naseljem Spodnje Kraše. Potrebno je doseči, da se nekaj poplavne vode zadrži pred
Krašami. Poleg tega pa je potrebno na tem območju poglobiti strugi in bregove zaščititi z
drevjem, zgraditi v Spodnjih Krašah most brez upornikov v strugi, zgraditi nasip ob desnem
in levem bregu. Nižje od hiš bi bilo potrebno pustiti, da se poplavna voda razlije po ravnici na
levi strani Drete nižje od Spodnjih Kraš. V Podgori bi morali prebivalci dvigniti hiše,
spremeniti namembnost spodnjih prostorov in jih dobro izolirati, hkrati pa se zavarovati pri
zavarovalnicah.
Tudi v Potoku bi bilo potrebno poglobiti strugo in zgraditi bi morali most brez opornikov v
strugi. Takšen most bi moral biti tudi v Kokarjah in med Dobletino in Žlaborjem. V Žlaborju
bi bilo potrebno utrditi nasip. Poplavna voda bi se lahko pred Nazarjem zadrževala na
Dobletinskem in Žlaborskem polju (Kolar, 2002, str. 137).
Pri pripravi vseh ukrepov bi morali sodelovati prebivalci sami, skupaj z občino,
vodnogospodarskimi podjetji, državo in raznimi društvi (Planinsko društvo, Društvo za
varstvo voda Dreta, Društvo gozdarjev, Ribiške družine, Lovske družine). Potrebno bi bilo
izdelati načrt, ki bi omogočal poplavno varnost ob Dreti in Savinji in hkrati upošteval
trajnostni oziroma sonaravni razvoj doline (Kolar, 2002, str. 139).

1.8.7.1. Ribolov in ribogojništvo
Nazarje je priključeno na čistilno napravo v Mozirju. Odpadne vode pa so problem v večini
naselij v občini Nazarje (Šmartno ob Dreti, Spodnje in Zgornje Kraše, Pusto Polje, Potok,
Kokarje in Žlabor). Iz teh naselij se veliko odpadnih vod izliva v Dreto. Je pa v okviru
projekta "Aktiviranja naravne in kulturne dediščine za razvoj občin" v občini Gornji Grad in
Nazarje predviden podprojekt "Opredelitev ekološko sprejemljive eksplotacije povodja
Drete za razvoj ribištva in turizma", ki vključuje sladkovodno ribištvo in ribogojstvo.
Namen projekta je proučiti možnosti za vključitev sladkovodnega ribištva s športnim
ribolovom in ribogojstvom v razvoj turizma občin Gornji Grad in Nazarje in s tem so hoteli
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najti nove razvojne projekte z uravnoteženo rabo naravnih virov. V projektu je možnost in
priložnost, da se vodni in obvodni živelj ter prostor opredelita kot vrednoti, ki ju je treba
varovati, ohranjati in z ustreznimi akcijami narediti uporabne za širšo javnost. Dreta naj bi
postala evropska salmonidna ribolovna reka. Gre za projekt, ki ga podpira tudi vladna služba
za evropske zadeve. To naj bi bil pilotni projekt in dobra spodbuda za projekte še na drugih
področjih.
Ta projekt bi zaenkrat še lahko bil izvedljiv, kajti Dreta je še razmeroma čista reka (1. – 2.
razred). Toda v prihodnje bo najprej potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje ter priključiti
vsa naselja v Zadrečki dolini na čistilno napravo (čistilni napravi Gornji Grad in Mozirje).
Do sedaj je na Dreti le en sam ribogojni obrat v privatni lasti, in sicer v Žlaborju, kjer
vzrejajo šarenke za trg.
Glavne lovne vrste v Dreti so šarenka, sulec, potočna postrv, lipan, klen in mrena. Leta 2005
je Ribiška družina Mozirje imela 1,4 milijonov SIT prihodka od domačih in le 20.000 SIT od
tujih turistov – ribičev, kar je zelo malo. To je dober pokazatelj, da se ribolovni turizem ne
vključuje v turistično ponudbo Zadrečke, pa tudi Savinjske doline (Kolar, 2002, str. 141,
142).

1.8.7.2. Gradnja malih hidroelektrarn
Sonaravna vodnogospodarska načela ne nasprotujejo gradnji malih hidroelektrarn, ker
pomenijo rabo obnovljivih, lokalnih energetskih virov. V prid gradnji malih hidroelektrarn
govorijo poleg ekonomskih tudi ekološki vzroki, saj manjši jezovi zmanjšujejo erozijo in
spodjedanje bregov, uravnavajo pretočne vrednosti in omogočajo prezračevanje onesnažene
vode. Male hidroelektrarne bi z energijo oskrbovale posamezne industrijske objekte in tudi
naselja v bližini. Pridobivanje energije v teh elektrarnah ne onesnažuje vode, nad jezom pa se
nivo vode dvigne le malo, zato ni poplavljenih površin. Akumulirana voda se lahko koristi za
vodno oskrbo, v rekreativne namene in za namakanje. Pri delujoči mali hidroelektrarni pa
nastajajo največji negativni vplivi zaradi odvzema vode in preseganja ekološko
sprejemljivega pretoka. V strugi mora namreč ostati 95 % srednje nizke vode, kar velja za
ekološko sprejemljiv pretok (Benkovič, 1999, str. 106, 107).
Na Dreti in Savinji bi bila mogoča gradnja malih oziroma mikro hidroelektrarn, kajti obe reki
imata dovolj velik vodni pretok in vodostaj. Hidroelektrarne bi se lahko zgradile ob že
obstoječih jezovih na obeh rekah. Trenutno je na območju občine Nazarje na Dreti še 5 jezov,
na Savinji pa je na tem območju le eden jez, poleg katerega pa od leta 2002 dalje obratuje
mikro hidroelektrarna Rajka Prepadnika. Na ostalih pritokih Drete in Savinje v občini Nazarje
pa bi bil za gradnjo hidoelektrarn predvsem velik problem poletnih in zimskih nizkih
pretokov in vodostajev. Na teh pritokih bi hidroelektrarne verjetno lahko obratovale le
pomladi in jeseni, kar pa se seveda ne bi splačalo.
Na območju občine Nazarje torej deluje le ena mala hidroelektrarna na Savinji. Gre za mikro
hidroelektrarno, katere lastnik je Rajko Prepadnik iz Mozirja. V letu 2004 je hidroelektrarna
proizvedla 79.434 kWh električne energije.
Mikro hidroelektrarna ima do 36 kilovatov nazivne instalirane električne moči. Mikro sistemi
delujejo tako, da je del toka Savinje speljan po kanalu do turbine, ki poganja generator in s
tem proizvaja elektriko. Izstopna voda iz turbine se nato vrača v rečno strugo. Glavni tok
Savinje tako neovirano teče naprej, kar je izredno pomembno predvsem z vidika ekologije,
torej hidroelektrarna bistveno ne poseže v reko. Poleg tega ne spreminja višine vodne gladine
in režima Savinje ter ne onemogoča normalnega vodnega življenja. Težava nastane lahko le v
predvsem izrazito sušnih obdobjih, ko ni zagotovljena zadostna količina vode.
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Slika 26: Mikro hiroelektrarna na Savinji v Nazarjah (Jerina, 2005).
Glavna ovira za gradnjo malih hidroelektrarn je predvsem razmeroma zapleten, nepregleden
in dolgotrajen postopek za pridobitev koncesije ter pozneje tudi gradbenega dovoljenja.
Lastniki zemljišč, ki imajo določeno prednost pri pridobivanju koncesije in upravnih
dovoljenj, namreč nimajo interesa, znanja in potrebnega kapitala za gradnjo. Na drugi strani
za vlagatelje z zadostnimi referencami in kapitalom ni primernih lokacij s potrebnimi
dovoljenji, kjer bi objekte lahko gradili. Poleg tega je zanje to tudi manj zanimivo, saj je
končni rezultat predvsem nepredvidljiv. Tudi na Agenciji za učinkovito rabo energije (AURE)
priznavajo, da je za gradnjo malih oziroma mikro hidroelektrarn treba pridobiti kar precej
dokumentov. Podlaga za to so namreč energetski zakoni in zakoni o graditvi objektov,
urejanju prostora, vodah in varstvu okolja (Kotnik, 2004, str. 7).

1.9. VARSTVO NARAVE
Slovenija je ena od ekosistemsko in pokrajinsko najbolj pestrih držav Evrope. Posledica te
pestrosti je tudi veliko število živalskih in rastlinskih vrst. V Sloveniji je zavarovanega 8 %
ozemlja, kar je glede na pestrost, ki jo imamo, odločno premalo. V naslednjih letih naj bi se ta
delež povečal na 20 %, kar bi ustrezalo evropskim standardom. Najbolj perspektivni
dejavnosti v zavarovanih območjih sta ekološko kmetijstvo in mehki turizem (Benkovič,
1999, str. 114).
Že filozof Bertrand Russel je rekel, da narava ni dar, ki smo ga dobili od očetov, ampak je
dediščina, ki jo zapuščamo potomcem. To nam jasno pove, da moramo naravo, še posebno
njene najbolj zanimive dele, varovati. Cilj varstvene dejavnosti je ohraniti naravo, zlasti tisti
del, ki ga strokovne službe in družba poznajo kot vrednoto oziroma kot naravno dediščino.
Varovanje narave naj bo takšno, da sta izraba narave in človekove dejavnosti v njej tolikšni in
takšni, da naravo ohranjata v ravnotežju. Način varovanja je odvisen od zvrsti naravne
dediščine in vzrokov ogrožanja.
Varstveni režim je seznam omejitev, prepovedi in pogojno možnih dejanj, posegov ali gradenj
na območju naravne dediščine (površinska in podzemeljska geomorfološka naravna dediščina,
hidrološka, botanična, zoološka, gozdna, dendrološka in oblikovana naravna dediščina). Vse
omejitve imajo za cilj ohranitev lastnosti in celovitosti naravne dediščine. Vedno je treba
uskladiti varstvene ukrepe z drugimi uporabniki v prostoru.
Zavarovane dele naravne dediščine uvrstimo v eno od varstvenih skupin. Glede na namen
varovanja v Sloveniji ločimo:
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naravne rezervate
naravne vrednote (naravni spomeniki, spomeniki oblikovane narave)
naravne parke, ki jih delimo v narodne, regijske in krajinske parke (Benkovič, 1999,
str. 92).

Zavarovana območja so kazalec sonaravnega razvoja. Pri ustanavljanju novih je izrednega
pomena podpora tamkajšnje in širše javnosti. Določiti je treba način gospodarjenja,
stimulacije in nadomestila za domače prebivalstvo in lastništvo. Najbolje je, da je na območju
parka vzpostavljena javna lastnina, čeprav tudi zasebna lastnina ne bi smela biti ovira.
Domačinom je treba predstaviti prednosti, ki jih zavarovanje določenega območja daje
njihovemu razvoju ter jim omogočiti, da postanejo neposredni nosilci varstvenih interesov na
zavarovanem območju. Tako bi zaustavili upadanje števila prebivalstva, saj bi domače
prebivalstvo vodilo park in izvajalo dejavnosti v njem, dobili bi možnost novih delovnih mest,
obdržali bi dohodke od turizma in bi bili deležni drugih ugodnosti in pomoči države. Da bi
dosegli cilje ohranjanja in varovanja je nujno potrebno pravočasno vključiti lokalno
prebivalstvo (Benkovič, 1999, str. 96).
Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna
vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni
pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega
območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Sem spadajo med drugim: geološki pojavi,
minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske
jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega
delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala,
rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi,
krajina in oblikovana narava. Naravne vrednote so razvrščene v naravne vrednote državnega
in lokalnega pomena. Za naravne vrednote, razen za fosile in minerale, so določene
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in druga obvezna pravila ravnanja za njihovo
varstvo (Agencije RS za okolje).
Na območju občine Nazarje se nahajajo naslednje naravne vrednote:
• lipe (na prelazu Lipa v Rovtu pod Menino, Mežnarjeva lipa ob cerkvi v Kokarjah,
cerkvena lipa v Šmartnem ob Dreti, lipa ob cerkvi sv. Marije na Čreti pri Kokarjah,
lipa ob kapelici v Nazarjah) – lokalni pomen,
• kraške jame (Brezno presenečenj ali Zelena jama v bližini Tolstega vrha, Tinetova
jama oziroma Jarekov brlog na Čreti pri Kokarjah, Štebirnica v Pustem Polju,
Krapletova jama na Čreti pri Kokarjah, Lomski brlog na Čreti pri Kokarjah, Ovčja
jama na Čreti, Jama v Žlaboru),
• soteska (Kokarska Suha od Črete pri Kokarjah do Kokarij),
• ostali geomorfološki pojavi (Orlova peč na Čreti pri Kokarjah, Kokarska zijalka),
• gozdna rezervata na Šentjoškem in Tolstem vrhu – državni pomen,
• naravne vrednote – območja (Menina – državni pomen, Dobroveljska planota in
soteska Kokarska Suha – lokalni pomen).
Torej na območju občine Nazarje je izredno veliko naravnih vrednot, ki jih je potrebno
ohraniti in ustrezno zavarovati, kajti njihova vrednost je neprecenljiva.
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Karta 18: Naravne vrednote v občini Nazarje.
Na območju občine Nazarje trenutno še ni nobenega naravnega parka. Kot predlagani
krajinski park pa sta predlagani dve kraški planoti, in sicer Dobrovljska planota in Menina, ki
sta pomembni ekološki enoti, ki segata tudi na območje občine Nazarje. Za obe planoti je
značilna pestra živalska in rastlinska sestava. Kraški planoti sta tudi vir pitne vode za
Zadrečko in Savinjsko dolino.

73

Sonaravni razvoj občine Nazarje

Karta 19: Predlagana zavarovana območja.
Kraški planoti, Menina in Dobroveljska planota, sta predlagana za krajinski park. Obe planoti
pa sta tudi ekološko pomembni enoti. Ekološko pomembno območje je namreč po Zakonu o
ohranjanju narave, območje habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno
prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Na Menini in Dobroveljski planoti rastejo
številne drevesne (bukev, jelka, črni gaber…) in rastlinske vrste (kukavica, salomonov pečat,
arnika,…), ki jih je treba ohraniti in zavarovati. Ohraniti in zavarovati je potrebno tudi pestro
živalstvo na obeh planotah (ris, divji petelin, gozdni jereb, gamsi na Krašici in Predkovici,
mali skovik na Dobrovljah, Menina je prehodno območje za medveda,…). Obe kraški planoti
v svoji notranjosti skrivata tudi bogate zaloge pitne vode. Na Šentjoškem in Tolstem vrhu je z
občinskim odlokom razglašen tudi gozdni rezervat.
Ekološko pomembna enota pa je tudi območje Savinje med Radmirjem in Nazarjami. Na
območje občine Nazarje sega svet ob Savinji na območju Prihove. Gre za močvirnat svet
(gmajna), ki nudi zatočišče številnim pticam, območje pa je tudi rastlinsko bogato (obrečno
rastje,…), zato je tudi to območje predlagano kot naravni spomenik. Namreč območje okrog
Savinje na Prihovi je ogroženo, kajti občina hoče v bližnji prihodnosti na delu tega območja
zgraditi obrtno cono.
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2. Prikaz fizičnogeografskih značilnosti v pokrajinskoekoloških enotah
2.1. MENINA
• Geološka zgradba
Menina je bila prvotno sklenjena z visokogorskimi Savinjskimi Alpami, še v geološki
zgodovini se je odlomila od njih in kot mogočen pokrov počasi zdrsnila na sedanji prostor.
Menino sestavljajo večinoma zgornjetriasni apnenci in dolomiti, katerih plasti dosežejo
debelino tudi do 1000 metrov. Na apnencu in dolomitu so se oblikovale nekatere kraške
oblike. Prevladujejo kotliči in manjše vrtače, ki so plitve, zato so njihova pobočja položna.
Globjo razjedenost planote preprečuje plast rabeljskih neprepustnih kamnin na kater so vezani
kraški izviri. Plast rabeljskih skladov ni debela, kljub temu pa preprečuje poglabljanje kraških
oblik, ni je pa dovolj za daljšo ohranitev površinskih voda (Meze, 1966, str. 33).
V občino Nazarje sega skrajni vzhodni del Menine. Ta vzhodni del Menine pa v glavnem
gradi dolomit, medtem ko osrednji in zahodni del Menine sestavlja večinoma samo apnenec
(Ramovš, 1990, str. 164).

Slika 27: Poleg dolomita gradi skrajni vzhodni del Menine tudi apnenec (Jerina, 2005).

• Reliefne značilnosti
Menina je visoka kraška planota v jugovzhodnem predgorju Kamniško - Savinjskih Alp.
Skupaj z Dobroveljsko planoto sestavlja južno obrobje Kamniško - Savinjskih Alp.

Slika 28: Pogled na mogočen masiv Menine planine (Spletna stran občine Nazarje).
Slemenitev Menine planine je v smeri zahod - vzhod v dolžini več kot 20 kilometrov, v prečni
smeri sever - jug pa se razširi le do 10 kilometrov. Uravnano površje je dolgo okrog 10 km in
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široko do 5 km. Na severu se strmo vzpenja nad Zadrečko dolino oziroma Gornjegrajsko
kotlinico, proti jugu pa se le malo bolj zložno spušča v Tuhinjsko dolino in dolino
Motnišnice. Na zahodu sega do prevala Črnivec (902 m), na vzhodu jo od precej nižje planote
Dobrovlje razdvajata prometno pomembna prelaza Slopi (925 m) in Lipa (721 m).
Vršni predeli so v nadmorskih višinah med 1200 in 1500 metrov, zato se tu prepletajo
značilnosti visokogorja in sredogorja (Spletna stran občine Nazarje).
• Geomorfološke značilnosti
Menina se je geomorfološko izoblikovala v predkvartarnem obdobju. Površje Menine
večinoma sestavljajo triasni apnenci, ki so močno podvrženi zakrasevanju. Na površini ga na
mnogih mestih izdajajo gola kraška tla. Planota je razjedena, a tu ni globljih in zelo izrazitih
kraških oblik z izjemo brezna Jespa. Prevladujejo kotliči in manjše vrtače, ki potekajo
ponekod v dolgih nizih, kar kaže na lego ob manjših prelomih. Globljo razjedenost planote
preprečuje plast neprepustnih rabeljskih kamnin (Meze, 1966, str. 33).
Nad uravnano planoto se dvigujejo zaobljeni vrhovi, najvišji med vsemi vrhovi je Vivodnik
(1508 metrov). Pobočja Menine so precej strma, še posebno na severni strani, zaradi preloma,
ki poteka po Zadrečki dolini (Kolar, 2002, str. 11).
• Pedološke značilnosti
Zanjo je značilna pedosekvenca na trdih karbonatnih kamninah (apnenec, dolomit).
Prevladujejo različne vrste rendzin (rjava, rdeča rendzina), ki jih večinoma porašča gozd. Tla
so dobro prepustna, zračna in podvržena eroziji. So slabo kisla do nevtralna. Na strmih
pobočjih so gozdna tla, na položnejših pobočjih mehkih karbonatnih kamnin pa travniško
pašniška tla (Ferder, 1994, str. 51).

Slika 29: Rjava rendzina (Jerina, 2005).

• Vegetacijske značilnosti
Vzhodni del Menine, kateri spada v občino Nazarje, je v glavnem zgrajen s triasnega
dolomita. Tu prevladuje pedosekvenca na trdih karbonatnih kamninah, kjer se pojavljajo
različne vrste rendzin, ki jih večinoma porašča gozd. Vmes najdemo tudi pašnike. Na strmih
pobočjih se torej nahajajo gozdovi, na položnih območjih pa travniki in pašniki.
Vzhodni del Menine porašča večinoma predalpski gozd jelke in bukve (Abieti - Fagetum
praealpium), ki se pojavlja v vseh legah in na zmernih do strmih naklonih (Ferder, 1994, str.
41).

76

Sonaravni razvoj občine Nazarje
Na apnenčastih grebenih in skalovitih vrtačah je značilna združba preddinarskega gozda
bukve in javorja s polžarko (Isopyro - Fagetum). Značilna je prisotnost dlakavega lepena
(Adenostyles aliariae), zelo malo je javorja in veliko smreke. Pojavljajo se še tudi drugi tipi
bukovega gozda, kot preddinarski visokogorski bukov gozd z zasavsko konopico (Fagetum
altimontanum praedinaricum) in bukov gozd s kresničevjem (Arunco - Fagetum). Najti je
mogoče tudi bukovo - jelov gozd (Abieti - Fagetum praealpinum) ter gozd jelke in smreke z
viličastimi mahovi (Bazzanio - Abietetum). Na strmih skalnatih terenih pa se nahaja izrazito
termofilna združba črnega gabra in bukve (Ostryo – Fagetum) (Godicl, 1990, str. 172).

Slika 30: Gozd smreke in jelke, ki porašča pobočje Menine (Jerina, 2005).

• Živalstvo
Na Menini planini živijo številne živali, kot so srne, jeleni, divji prašiči. Te živali se pozimi
skoncentrirajo v nižjih prisojnih gozdovih in v prehransko bogatih jelovih gozdovih. V
gozdovih Menine najdejo zatočišče lisice, kune, veverice, divji zajci, polhi, številni glodalci
(podlesek, miške itd.), številne vrste ptic, črne žolne, koconogi čuki, tudi divji petelin in
gozdni jereb. Svoje gnezdo si visoko v košati smreki zgradijo tudi kragulji. Vsako leto na
Menini planini opazijo risa. Pogosto pa se na Menini za krajši čas ustavi tudi medved
(Svetličič, 1990, str. 183 - 188).
• Podnebne značilnosti
V občino Nazarje spada skrajni vzhodni del Menine. V tem delu je nadmorska višina Menine
pod 1500 m, zato ta del Menine nima izrazitega gorskega podnebja, ampak se čutijo njegovi
vplivi iz severozahoda. Lahko bi rekli, da se na vzhodnem delu Menine pojavlja omiljeno
gorsko podnebje. Na tem območju se čuti tudi vpliv submediteranskega padavinskega režima.
V obdobju 1961 – 1990 je na območju Menine v povprečju padlo 1600 – 1800 mm padavin.
Povprečno število dni s snežno odejo je v zgoraj omenjenem obdobju znašalo 75 – 100 dni.
Menina ima poleg Dobroveljske planote, zaradi visokih nadmorskih višin, tudi najnižje
povprečne temperature v občini. Povprečna letna temperatura je v obdobju 1961 – 1990
znašala 6 – 8°C (Ogrin, 1996, str. 45; Klimatografija Slovenije, 1995).
• Hidrografske značilnosti
Na Menini prevladujejo karbonatne kamnine, zato so izviri številnih potokov večinoma
kraškega značaja in so vezani na kontakt prepustnih in neprepustnih kamnin. Zaradi tega se v
glavnem kraški izviri pojavljajo ob vznožju Menine (Letošč). Kraški izviri predstavljajo
potencialni vir pitne vode (Kolar, 2002; Kolbezen, 1998).
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2.2. DOBROVELJSKA PLANOTA
• Geološka zgradba
Dobroveljska planota je po mnenju Mezeta v geološkem smislu nadaljevanje Menine oziroma
njen vzhodni podaljšek, v geomorfološkem pogledu pa ni tako, kajti Dobroveljska planota
ima svoj geomorfološki razvoj, ki se loči od sosednje Menine (Meze, 1966, str. 35).
Dobroveljska planota, kakor tudi Menina, ne leži tam, kjer so se usedale kamnine, ampak je
bilo narinjeno na sedanji prostor (Dobroveljski nariv) pred približno 10 milijoni let (v
srednjem miocenu) (Ramovš, 1990, str. 165).
Največji del tega ozemlja zavzemajo zgornjetriasni apnenci, naloženi deloma v sklade,
deloma v enotno gmoto brez presledkov. Precej čisti apnenci so ustvarili kraški svet z vsemi
značilnostmi. Na razjedeni kamnini so ostale tudi suhe doline, ki so jih izdolble nekdanje
površinske vode. V vrtačah se je ponekod nabral boksit in v rudišču Žifernik, južno od
Nazarij, so ga svojčas celo odkopavali.

Slika 31: Apnenčast svet Dobroveljske planote (Jerina, 2005).
Med Šentjoškim vrhom in Stopnikom ležijo ostanki kislih srednjetriasnih prodornin in
njihovih tufov, ki so bili narinjeni na pokrov na veliko mlajše plasti. Po tem neprepustnem
pokrovu so tekle površinske vode in kjer se je ta pokrov še ohranil, so še vedno potoki na
površju. Kjer pa so potoki prejedli neprepustni pokrov in pod njimi naleteli na razjedene
apnence, so kmalu izginili v podzemlje (Ramovš, 1990, str. 164).
Ko je ugasnil srednjetriasni vulkanizem, so več kot 20 milijonov let nastajali na plitvem
morskem dnu pretežno apnenci. V spodnjem delu jurske periode pa so se ponekod spet odprla
žrela v zemeljsko notranjost in silni pritiski so potisnili lavo na površje. Takšno vulkansko
ognjišče je bilo v okolici današnje Črete in na površje je privrela keratofirska in porfirska
lava, plinski izbruhi pa so postlali morsko dno z vulkanskim pepelom, ki seje kasneje
spremenil v tuf (Ramovš, 1990, str. 165). Zaradi zaplat keratofirja, na katerih se je razvila
normalna rečna mreža, ki je planoto intenzivno razrezala in izdelala v večjem delu fluvialni
relief (danes suhe doline, zakrasela podolja), ima Dobroveljsk planota med vsemi apneniškimi
planotami v okolici (Menina, Golte, Dleskovška planota) najmanj planotast značaj.
Keratofirji dosežejo največji obseg in debelino ravno na Čreti. Tu sestavljajo preko 900
metrov visoko razvodno sleme, segajo pa po severnem pobočju planote navzdol skoraj do dna
Zadrečke doline nad vasjo Potok. Te kamnine razkriva Mostni graben, ki se je globoko
zajedel vanje. Manjše zaplate keratofirja so zunaj Črete raztresene po vsej Dobroveljski
planoti, kar kaže, da je bilo na območju Dobrovelj površje v času izbruha keratofirske lave
zelo razčlenjeno (Meze, 1966, str. 37).
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Poleg zgornjetrianega apnenca, manjših zaplat dolomita in keratofirja ter porfirja, se na
planoti pojavljajo tudi manjši vložki oligocenskega andezitnega in dacitnega tufa ter kisli
piroklasti z vložki radiolarita (Osnovna geološka karta, list Ljubljana).
• Reliefne značilnosti
Dobrovlje so močno zakrasela planota, ki skupaj z Menino v njenem zahodnem nadaljevanju
sestavlja jugovzhodno obrobje Kamniško - Savinjskih Alp. Za razliko od še visokogorske
Menine je njen značaj že povsem sredogorski. Kljub značilnemu pahljačastemu razraščanju
med Gornjegrajsko, Mozirsko in Celjsko kotlino teče njena slemenitev v smeri od jugozahoda
proti severovzhodu, v tej smeri se Dobroveljska planota tudi postopoma znižuje. Obe najvišji
vzpetini, Šentjoški in Tolsti vrh (1077 m), sta v jugozahodnem delu. Dobroveljska planota je
visoka od 650 do 1077 metrov in se znižuje od jugozahoda (Šentjoški vrh, 1077 metrov) proti
severovzhodu (Brdovski vrh, 662 metrov) (Spletna stran občine Nazarje).

Slika 32: Pogled na Dobroveljsko planoto (Spletna stran občine Nazarje).

• Geomorfološke značilnosti
Dobroveljska planota se je geomorfološko izoblikovala v predkvartarnem obdobju. Dobrovlje
so sestavljene iz dveh delov: iz višjega zahodnega in nižjega severovzhodnega dela.
Najizrazitejša meja med njima je območje Črete. Izrazita geomorfološka meja med
Dobroveljsko planoto in Menino teče po globoki dolini Voložnice do prelaza Lipa.
Dobroveljska planota nima tipičnega planotastega značaja. Glavni vzrok za to je v zaplatah
keratofirja, ki se pojavljajo na planoti. Na njih se je razvila normalna hidrografska mreža, ki je
planoto intenzivno razrezala (Meze, 1966, str. 35 – 37).

Slika 33: Čreta, leži na zaplatah keratofirja (Vogrin, 2004, str. 37).
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Tudi na Dobroveljski planoti je veliko kraških pojavov, jam in vrtač, le da ti pojavi niso tako
vidni kot na Menini, ker so Dobrovlje skoraj v celoti poraščene z gozdom. Najbolj znano je
Brezno presenečenj, ki pa brez ustrezne opreme ni dostopno (Klinar, 2003, str. 11).
• Pedološke značilnosti
Na apnenčasti matični podlagi se je razvil razgiban, kraški svet, debelina prsti pa je odvisna
predvsem od naklona površja. Prevladuje plitva prst, omejitveni dejavnik za kmetijstvo pa je
tudi velika skalovitost površja. Debelejša preperelinska plast se je razvila na bolj uravnanih
predelih in na dnu vrtač, na katere so v največji meri vezane obdelovalne površine na kraškem
svetu. Za območja vulkanskih kamnin so značilne bolj zaobljene reliefne oblike, zato se je
lahko razvila tudi debelejša prst, na kateri so se skoncentrirale obdelovalne površine in
poselitev (Šolc, 2002, str. 34).

Zaradi menjave karbonatnih in nekarbonatnih kamnin se torej pojavlja več vrst prsti.
Prevladujejo družbe prsti na apnencu in dolomitu (pedosekvenca na trdih karbonatnih
kamninah) in pedesekvenca na nekarbonatnih kamninah.
Najpogostejše prsti so rendzime na karbonatih in pokarbonatne prsti, ki prevladujejo na
severovzhodnem delu planote (Dobrovc, 2005, str. 27). Debelina prsti je odvisna predvsem od
naklona površja. Prevladuje plitva prst. Debelejša preperelinska plast se je razvila na bolj
uravnanih predelih in na dnu vrtač, na katere so v največji meri vezane obdelovalne površine
na kraškem svetu (Šolc, 2002, str. 34).

Slika 34: Rdeča rendzina na pobočju Dobroveljske planote nad Sp. Krašami (Jerina, 2005).
Na osrednjem delu, zlasti na območju Črete, pa se pojavljajo različne združbe prsti na
nekarbonatnih kamninah (keratofir, andezit, andezitni tuf, breča, konglomerat): ranker, kisle
rjave prsti, opodzoljene rjave prsti in podzol. Ranker se pojavlja na strmejšem reliefu
poraslem z gozdom. Kisla rjava tla so že globlja in se izkoriščajo predvsem za travnike in
pašnike. Opodzoljena rjava tla so še globlja od kislih rjavih prsti. Podzol pa se pojavlja le pod
gozdom (Ferder, 1994, str. 52). Za območje z vulkanskimi kamninami so značilne bolj
zaobljene reliefne oblike, zato se je lahko razvila tudi debelejša prst, na kateri so se
skoncentrirale obdelovalne površine in poselitev (Šolc, 2002, str. 34).
• Vegetacijske značilnosti
Dobrovlje so široko gozdnato sleme, katerega višina komaj preseže 1000 metrov. Pokrito je z
različnimi tipi bukovih gozdov, v katerih je čutiti močan termofilni ilirski vpliv. V vzhodnem
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delu prevladuje preddinarski predgorski bukov gozd s tevjem in lobodiko (Hacquetio Fagetum var. Ruscus hypoglossum). V njegovem jedru so skoraj neopazni pasovi
preddinarskega gorskega bukovega gozda z deveterolistno konopico (Enneaphylli - Fagetum).
V osrednjem in zahodnem delu Krašice (nad 600 metri nadmorske višine) prevladuje
predalpski gozd jelke in bukve (Abieti - Fagetum praealpinum), ki na silikatnih kamninah
Zadrečke doline prehaja v jelov gozd z okroglolistno lakoto (Galio - Abietetum). Jelka je
občutljivo drevo, ki zelo trpi zaradi onesnaženega zraka in kislega dežja. Zdravje jelke je na
teh območjih že močno načeto. Tako je v jelovih gozdovih danes kar okrog 60% smreke,
nekaj odstotkov je bora, bukve in javorja.

.

Slika 35: Širokolistna lobodika in navadno tevje (Spletna stran občine Nazarje).
V osrednjem delu Dobroveljske planote se nahaja termofilni bukov gozd (Ostryo - Fagetum)
ter gozd jelke in smreke z viličastimi mahovi (Bazzanio - Abietetum).

Slika 36: Termofilni bukov gozd (Vogrin, 2004, str. 38).
Na Šentjoškem vrhu na Krašici je majhen gozdni rezervat (3 ha) lep ohranjene združbe bukve
in jelke z javorjem (Abieti - Fagetum aceretosum) (Godicl, 1990, str. 171).
Prevladujoče drevesne vrste, ki poraščajo Dobroveljsko planoto so: bukev, smreka, jelka,
hrast graden, črni gaber, gorski javor, rdeči bor, na nekaterih predelih je tudi precej kostanja
(Šolc, 2002, str. 35). V preteklosti so bukove gozdove na Dobroveljski planoti precej izkrčili
in nasadili sekundarni smrekov gozd.
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Slika 37: Smrekov in bukov gozd porašča pobočje Dobroveljske planote nad Spodnjimi
Krašami (Jerina, 2005).
Pogosta rastlina na Dobroveljski planoti je volčja češnja, ki je smrtno nevarna rastlina. Ob
robovih gozdov rastejo različne rastline: naglavka, vimenjak, salomonov pečat, šmarnica,
spomladanski svišč, kukavice, arnika itd. (Vogrin, 2004, str. 37 - 39).

Slika 38: Trizoba kukavica (Vogrin, 2004, str. 39).

• Živalstvo
V tukajšnjih gozdovih je doma izredno zanimivo živalstvo: veliko vrst ptic (črna žolna,
gozdni jereb, divji petelin, najmanjša evropska sova - mali skovik, vrabci, sinice, ščinkovci
itd.), divje svinje, srnjad, jelenjad, lisice, kune, veverice, kunci, številni glodalci. Občasno se
na Dobrovljah pojavi tudi medved. Zadnje čase pa so na planoti opazili tudi risa (Vogrin,
2004, str. 37). Na Krašici in Predkovici se nahajajo tudi gamsi. Pozimi se le-ti skoncentrirajo
v prisojnih varovalnih združbah. Divji prašiči se največ časa zadržujejo v gozdnih predelih
Krašice. V jesenskih mesecih na kmetijskih zemljiščih naredijo izredno veliko škode. Da
lovci preprečijo večje škode na kmetijskih površinah, divje prašiče krmijo v gozdovih.
Prisotnost lovcev v gozdovih pa negativno vpliva na gozdnega jereba in divjega petelina
(Dobrovc, 2005, str. 36).
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Slika 39: Mali skovik, najmanjša evropska sova, skrivnostni prebivalec Dobrovelj (Vogrin,
2004, str. 42).

• Podnebne značilnosti
Dobroveljska planota v občini Nazarje ne presega 1500 m nadmorske višine. Tako ima
celotna planota zmerno celinsko podnebje in subkontinentalni padavinski režim. V obdobju
1961 – 1990 je na območju Dobroveljske planote v povprečju padlo 1600 – 1800 mm
padavin. Zaradi relativno visokih nadmorskih višin se je sneg v zgoraj omenjenem obdobju v
povprečju zadrževal 75 – 100 dni. Na območju Šentjoškega in Tolstega vrha (1077 m) pa se
je sneg zadrževal 100 – 150 dni. Povprečna letna temperatura zraka je v obdobju 1961 – 1990
znašala 6 – 8°C (Ogrin, 1996, str. 45; Klimatografija Slovenije, 1995).
• Hidrografske značilnosti
Večji del planote je zgrajen iz apnenca, zato se je na njej razvila podzemna hidrografska
mreža. Zlasti na območju Črete pa prevladujejo zaplate keratofirja in na njih se je razvila
normalna hidrografska mreža, ki je planoto intenzivno razrezala (Mostni graben). Suha in
Črni graben pa imata nadzemni tok le v povirnem delu, ob prestopu na apnenec pa nato
ponikneta. Oba potoka imata v celoti nadzemni tok le ob večjih količinah padavin. Zaradi
prevlade kraškega sveta se ob vznožju Dobroveljske planote pojavlja veliko kraških izvirov
(Štepčeva žrela, Tišlerjev studenec, Zijalka, Perički studenec, Jama v Žlaboru), ki
predstavljajo potencialni vir pitne vode (Kolar, 2002; Kolbezen, 1998).

2.3. OBMOČJE ROVTA POD MENINO
• Geološka zgradba
Prevladujejo predvsem vulkanske kamnine (kremenov keratofir, keratofir, porfir). Pojavljajo
pa se tudi še kisli piroklasti z vložki radiolarita, vložki glinastih skrilavcev in drobnik
(Osnovna geološka karta, list Ljubljana). Takšna geološka karta je omogočila razvoj normalne
rečne mreže s stalno tekočimi vodotoki. Največja vodotoka na tem območju sta Hudovinc in
Voložnica, ki sta v neprepustne kamnine zarezala globoke grape. Oba vodotoka večinoma
tečeta po neprepustnih keratofirjih, povirne krake pa imata zajedene še v karbonatne kamnine
(Meze, 1966, str. 33).
•

Reliefne značilnosti
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Gre za nekoliko nižji svet med planotama Menina in Dobrovlje. Geološko se razlikuje od
obeh planot. Na območju Rovta pod Menino prevladujejo predvsem vulkanske kamnine
(kremenov keratofir, keratofir, porfir), Menino in Dobroveljsko planoto pa večinoma
sestavljata apnenec in dolomit (Klinar, 2003, str. 16).

Slika 40: Pogled na Rovt pod Menino, na posekah ležijo samotne kmetije (Jerina, 2005).

• Pedološke značilnosti
Na tem območju prevladuje pedosekvenca na nekarbonatnih kamninah. Značilne so
naslednje združbe prsti: ranker, rjava kisla prst, opodzoljena rjava prst in podzol. Ranker se
pojavlja na strmejšem reliefu poraslem z gozdom. Kisla rjava tla so že globlja in se
izkoriščajo predvsem za travnike in pašnike. Opodzoljena rjava tla so še globlja od kislih
rjavih prsti. Podzol pa se pojavlja le pod gozdom (Ferder, 1994, str. 52).
• Vegetacijske značilnosti
Na tem območju se na kislih silikatnih kamninah v glavnem pojavlja jelovo bukov gozd
(Luzulo – Abieti - Fagetum). Ob vznožju Rovta pod Menino in na območju Prelaza Lipa pa se
pojavlja tudi gozd jelke in smreke z viličastimi mahovi (Bazzanio-Abietetum) (Godicl, 1990,
str. 171).
Tam kjer območja ne porašča gozd so travniki in pašniki, pojavi pa celo tudi nekaj njiv.
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Slika 41: Travnik obdan z gozdom na območju Rovta pod Menino (Jerina, 2005).
• Živalstvo
Območje Rovta pod Menino je sestavni del Menine in leži na meji z Dobroveljsko planoto. V
gozdovih in na travnikih tega območja se pojavljajo živali, katere živijo na območju Menine
planine. To so: srnjad, številne vrste ptic, številni glodalci, lisice, kune, veverice, divje svinje
itd.
• Podnebne značilnosti
Gre za nižji svet med Menino in Dobroveljsko planoto. Za to območje je značilno zmerno
celinsko podnebje in subkontinentalni padavinski režim. Tudi na tem območju je v obdobju
1961 – 1990 v povprečju padlo 1600 – 1800 mm padavin. To območje je še vedno pod
vplivom sosednjih kraških planot (Menina, Dobroveljska planota). Tudi sneg se je na
proučevanem območju v že zgoraj omenjenem obdobju zadrževal 75 – 100 dni. Povprečna
temperatura zraka je bila, v obdobju 1961 – 1990, na območju nad 600 m nadmorske višine 6
– 8°, na območju pod 600 m pa 8 – 10°C (Ogrin, 1996, str. 45; Klimatografija Slovenije,
1995).
• Hidrografske značilnosti
Območje Rovta pod Menino je zgrajeno iz keratofirja, zato se je tukaj razvila normalna
hidrografska mreža (Hudovinc, Volažnica).

2.4. RAZVODNO GRIČEVJE MED DRETO IN SAVINJO
• Geološka zgradba
Na jugovzhodnem in južnem robu gričevja se pojavljata oligocenski andezitni in dacitni tuf,
ki sta posledica smrekovškega vulkanizma. Oligocenski andeziti tvorijo podlago razvodnemu
gričevju na katero so se kasneje naložile mlajše plasti. Andezitni grohi, ki sestavljajo
živoskalno osnovo, se vlečejo ob Dreti na njenem levem bregu proti jugozahodu do
Šmartnega ob Dreti in sestavljajo med Šmartnim in Pustim Poljem griče, ki segajo v razvodju
najvišje.
Večji del gričevja je sestavljen iz zgornjepliocenskih ilovic, ki so ponekod pokrite s
pleistocenskim prodom, meljem in glino. Debelina teh plasti je največja severozahodno od
Brda (okoli 90 metrov). V smeri proti vzhodu se ob zniževanju gričevja in istočasnem dvigu
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andezitno - grohaste podlage debelina pliocenskih sedimentov hitro tanjša in doseže v
najožjem delu gričevnatega razvodja, na Gorici, debelino nekaj nad 10 metrov (Meze, 1966,
str. 39).
Med Brdom in Pustim Poljem je med pasom zgornjepliocenskih ilovic s pliokvartarnim
prodom, meljem in glino ter pasom oligocenskega andezitnega in dacitnega tufa še ožji pas
miocenskega peska, proda, melja, gline in peščenjaka z vložki laporja (Osnovna geološka
karta, list Ljubljana).

Slika 42: Lapor na razvodnem gričevju med Dreto in Savinjo (Jerina, 2005).
V dolinskem dnu potoka, ki teče izpod Brda proti jugu, torej proti Pustem Polju, stopajo na
površje tudi tako imenovani soteški skladi oligocenske starosti. Skladi so sestavljeni iz
skrilavcev, skrilastih glin, peščenjakov in laporjev, zaradi njihove neodpornosti pa jih je
erozija z denudacijo zlahka odstranjevala (Meze, 1966, str. 129).
• Reliefne značilnosti
Razvodno gričevje med Dreto in Savinjo je gričevje, ki ločuje Savinjsko dolino od Zadrečke
doline. Je široko ploščat pliocenski hrbet, ki sega do 480 metrov nadmorske višine oziroma do
200 metrov nad dno Zadrečke doline (Brdo) in je večinoma poraščeno z gozdom (Melik,
1954, str. 74).
• Pedološke značilnosti
Na večjem delu razvodnega gričevja prevladuje pedosekvenca na nekarbonatnih kamninah.
Tu najdemo ranker, kisle rjave prsti in opodzoljene rjave prsti. Ranker se pojavlja na
strmejšem reliefu, poraslem z gozdom. Kisla rjava tla so globlja in se izkoriščajo za travnike
in pašnike (Dobrovc, 2005, str. 28).
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Slika 43: Ranker poraščen z gozdom (Jerina, 2005).
Del razvodnega gričevja, pas okoli samotnih kmetij Brezovnik, Šumljak, Vrtačnik Sečnik in
Venišnik pa spada v pedosekvenco na mehkih karbonatnih kamninah. To območje je
namreč zgrajeno na laporju. Gre za tako imenovana težja tla, kajti lapor zadržuje vlago, zato
so tla bolj mokrotna in obdelovanje zemlje je bolj težavno (Ferder, 1994, str. 50).
• Vegetacijske značilnosti
V zahodnem delu razvodnega gričevja se nahaja večji kompleks gozda jelke in smreke z
viličastimi mahovi (Bazzanio - Abietetum). Tu se pojavlja tudi združba jelovega gozda s
praprotmi (Dryopterido - Abietetum). Grmovnih vrst je malo, v zeliščnem sloju pa prevladuje
borovnica. Za gozd jelke in smreke sta značilna še velika vlažnost in mineralno revna tla, zato
rast tukaj ni optimalna (Ferder, 1994, str. 40).

Slika 44: Gozd smreke in jelke (Jerina, 2005).
V vzhodnem delu gričevja pa se pojavlja tudi termofilni bukov gozd (Ostryo - Fagetum).
Gozd pokriva več kot 50% razvodnega gričevja (Dobrovc, 2005, str. 28).
• Živalstvo
Na tem območju živijo številne vrste ptic (žolne, vrabci, sinice, ščinkavci), lisice, veverice,
številni glodalci in srnjad.
•

Podnebne značilnosti
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Za to območje je značilno zmerno celinsko podnebje in subkontinentalni padavinski režim.
Povprečna letna količina padavin je v obdobju 1961 – 1990 znašala 1500 – 1600 mm padavin.
Sneg se je na tem območju v zgoraj omenjenem obdobju zadrževal v povprečju 50 – 75 dni.
Povprečne letne temperature zraka pa so bile 8 – 10°C (Ogrin, 1996, str. 45; Klimatografija
Slovenije, 1995).
• Hidrografske značilnosti
Na razvodnem gričevju je razvita normalna hidrografska mreža. Po tem območju tečeta le dva
manjša potoka, in sicer Ližovnica in Vrtački graben.

2.5. GRIČEVNAT SVET PRIHOVE
• Geološka zgradba
Okoli 500 metrov visoko gričevje je na jugovzhodu sestavljeno z apnenca in dolomita, na
jugozahodu pa z andezitnega in dacitnega tufa. Med obema deloma je pas oligocenskega
laporja in gline (Osnovna geološka karta, list Ljubljana).
• Reliefne značilnosti
Je del večjega, večinoma z gozdom poraslega gričevnatega območja, ki je visoko okoli 500
metrov in se širi severno od naselja Prihova.

Slika 45: Gričevnat svet Prihove, skrajno desno naselje Prihova (Jerina, 2005).

• Pedološke značilnosti
V vzhodnem delu gričevnatega sveta Prihove prevladuje pedosekvenca na trdih karbonatnih
kamninah, kjer so najpogostejše prsti rendzine.
V zahodnem delu gričevja pa se nahaja pedosekvenca na nekarbonatnih kamninah. Tu pa
prevladujejo kisle rjave prsti.
Južno od naselja Prihova pa se pojavlja pedosekvenca na glinah in ilovicah. Tu so pojavljajo
oglejne in psevdooglejne prsti. Pri oglejnih prsteh prekomerno vlago povzroča podtalnica, ki
se pojavlja blizu površine tal, kjer so razširjeni travniki in redke njive. Za psevdooglejne prsti
pa je značilno, da so slabo prepustne ter, da se padavinska voda zadržuje v gornjem delu
profila ali celo na površini (Ferder, 1994, str. 49).
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• Vegetacijske značilnosti
V zahodnem in osrednjem delu prevladuje gozd jelke in smreke z viličastimi mahovi
(Bazzanio - Abietetum). Za to območje je značilna vlažnost in mineralno revna tla. Grmovnih
vrst je malo, v zeliščnem sloju pa prevladuje borovnica (Ferder, 1994, str. 40).
V vzhodnem delu gričevja pa je mogoče najti termofilni bukov gozd (Ostryo - Fagetum).
Prodne terase reke Savinje južno od naselja Prihova pa so večinoma kmetijsko obdelane.
Tukaj prevladujejo travniki, nekaj pa je tudi njivskih površin (Dobrovc, 2005, str. 28).
• Živalstvo
Tudi na tem območju živijo podobne živalske vrste kot na razvodnem gričevju. Zatočišče
najdejo številne ptice, glodalci, veverice, lisice in srnjad.
• Podnebne značilnosti
Zanj je značilno zmerno celinsko podnebje in subkontinentalni padavinski režim. Povprečna
letna količina padavin je v obdobju 1961 – 1990 znašala 1300 – 1400 mm padavin. Sneg se je
v zgoraj omenjenem obdobju zadrževal na proučevanem območju v povprečju 50 – 75 dni.
Povprečna letna temperatura zraka pa je v obdobju 1961 – 1990 znašala 8 – 10°C (Ogrin,
1996, str. 45; Klimatografija Slovenije, 1995).
• Hidrografske značilnosti
Na območju občine Nazarje po gričevnatem svetu Prihove teče le eden manjši potok, ki nima
imena in se na Prihovi steka v Savinjo ter tako predstavlja njen edini levi pritok v občini.

2.6. SPODNJA ZADREČKA DOLINA
• Geološka zgradba
Ob reki Dreti se nahajajo najmlajše kamnine, in sicer aluvialni nanosi. Prod je pomešan s
peščeno ilovico, tako da je tu svet bolj vlažen, kar je primerno za travnike in pašnike. Na
desnem bregu Drete je v pasu, ki se vleče od Spodnjih Kraš do Kokarij ter v okolici
Šmartnega ob Dreti fragmentarno ohranjena glina iz pliocena, ki je podobna glini na
razvodnem gričevju (Osnovna geološka karta, list Ljubljana). Nanjo je bila v preteklosti
vezana zadrečka lončarska obrt. Lončarstvo se je v Zadrečki dolini pojavilo v 14. stoletju,
največji razmah pa je doživelo v 18. stoletju s središčem v Kokarjah in neposredni okolici. Z
glinastimi izdelki so oskrbovali Gornjegrajsko območje, Spodnjo Savinjsko dolino ter
območje med Celjem in Sotlo (Baš, 1984, str. 259).
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Slika 46: Prodni nanosi reke Drete (Jerina, 2005).

• Geomorfološke značilnosti
Med Šmartnim ob Dreti in Pustim Poljem se Dreta prebija med tršo pregrado apnencev ob
vznožju Dobroveljske planote na desni strani Drete in med andezitnimi tufi na levi strani reke.
Dolina je zato tu precej ožja. Med Zgornjimi in Spodnjimi Krašami se Dreta z ostrim
okljukom zajeda v apneniško vznožje Dobroveljske planote, v katerem si je reka izdolbla
korito v živi skali. Oster zavoj v preozkem živoskalnem koritu je tudi eden od glavnih
povzročiteljev povodnji Drete v spodnjem delu Spodnjih Kraš. Spodnje Kraše so namreč
najbolj poplavno območje v Zadrečki dolini. Ob Pustem Polju in od njega navzdol proti
Nazarjam se dolina zopet razširi. Naplavna ravnica je v tem delu precej široka, so pa tudi tu
bolje ohranjene višje prodne terase (Meze, 1978, str. 110).

Porečje Drete je bilo v času poledenitev izven poledenelih območij, a je bilo dogajanje v
pleistocenu kljub temu zelo pestro. Rezultati se kažejo v fluvialnem nasipavanju, v pobočnem
materialu in vršajih.

1. Terase
Najbolj očitne oblike v periglacialnem svetu so terase. Terase so ostanki nekdanje naplavne
ravnice oziroma dolinskega dna, ki so se po naknadnem zarezovanju reke ohranili na straneh
doline. Pogosto najdemo cel niz teras, od katerih so spodnje najbolj ohranjene, navzgor pa so
vse bolj deformirane s kasnejšimi denudacijskimi procesi. Terase v Zgornji Zadrečki dolini od
izvira do Šmiklavža so rezultat globinske erozije, saj je zaradi velikega strmca Dreta začela
globinsko vrezovati. Od Šmiklavža navzdol pa je Dreta z menjavanjem bočne erozije in
akumulacije ustvarila bolj plosko dno doline in s tem tudi več teras (Kolar, 2002, str. 14).
Prod terase VI je ohranjen pri zaselku Vrhi na levem pobočju Drete nad Šmartnim ob Dreti.
Leži v višini okoli 400 metrov oziroma 35 metrov nad dnom reke Drete. Domnevno zadnji
ostanek proda terase VI leži ob Dreti na njeni levi strani na gričevnatem pobočju razvodja
med Dreto in Savinjo pod Gorico v višini okoli 380 metrov , kar je blizu 30 metrov nad reko
Dreto. Leži v živoskalni podlagi pobočja.
Terasa V ob Dreti ni ohranjena.
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Terasa IV pa je dobro ohranjena na levi strani Drete med Otokom in Šmartnim ob Dreti. Leži
v višini 12 - 15 metrov nad reko, z najvišjim delom na jugovzhodu, njegova višina pa pojema
proti severovzhodu. V spodnjem delu terase je okrog 4 - 5 metrov živoskalne podlage, proda
pa je v terasi približno 8 metrov. Terasa je produkt močnega nasipavanja Drete. Prod je
sestavljen iz samih silikatnih prodnikov. Ta terasa je ohranjena tudi na sotočju Savinje z
Dreto in v Dobletini v višini okrog 10 metrov ter na vzhodnem obrobju vršaja Mostnega
grabna med Potokom in Kokarjam v višini okrog 13 metrov.
Terasa III je ohranjena na več mestih. Njena relativna višina je med 5 - 7 metri, nižja je v
zgornjem delu in višja v spodnjem delu doline. Nahaja se na sotočju Drete in Savinje, v
Žlaborju, Dobletini in Nazarjah. Na njej je danes glavni stanovanjski del Nazarij.
Izoblikovanje terase, ki je rezultat akumulaciji sledeče erozije je delo tako Savinje kot tudi
Drete. Terasa III je v Zadrečki dolini še najbolj ohranjena v okolici Gornjega Grada, ob
Pustem Polju ter med Lačjo vasjo in Dobletino.

Pod teraso III sta še terasa II in terasa I. Terasa I se uvršča v holocen, terasa II pa med
najmlajše pleistocenske, domnevno že postglacialne terase. Teraso II dosegajo in poplavljajo
le ekstremno visoke vode, terasa I pa je v dosegu že ob povprečno visokih vodah. Terasa II je
več metrov nad gladino reke Drete in poplave odložijo nanjo le poplavno mivko, na terasi I pa
poplavna voda odloži tudi prod. Prehod med I in II teraso je običajno zabrisan. Najizrazitejša
je med Bočno in Pustim Poljem. V Zadrečki dolini je terasa II med vsemi terasami najbolj
ohranjena in prostrana. V spodnjem delu doline se terasi II poveča višina, v zgornjem delu je
2 - 3 metra, v spodnjem delu doline pa 3 - 4 metre. Razširja se do živoskalnega dolinskega
obrobja. Nanjo je odložena pobočna peščena ilovica, ki teraso naredi mokrotno in ob robih
višjo, zato se v smeri od reke navzven zvišuje. V povprečju je slabo obdelana in poseljena.
Vzrok je v neprepustnih tleh, saj skoraj povsod, razen v spodnjem delu doline, od Lačje vasi
navzdol, opazimo v koritu reke živo skalo. Prodna terasa II je razmeroma plitva. Terasa pa je
mokrotna tudi zato, ker je Dreta hudourniška reka s plitvo strugo, ki ob visokih vodah hitro
naraste in poplavi velike dele najnižje terase, nekako do višine približno 3 metre nad rečnim
koritom (Kolar, 2002, str. 15).
Danes terase predstavljajo pomembno območje za prebivalstvo tega območja. Večina naselij
leži na terasah, ki so višje in jih poplavna voda ne doseže: del Šmartnega ob Dreti, zgornji del
Zgornjih Kraš, središče Spodnjih Kraš, južni del Pustega Polja, Lačja vas, Kokarje, Žlabor,
Dobletina. Nekateri deli naselij ležijo na I. in II. terasi, kjer jih poplavne vode dosežejo. Ta
območja so naslednja: zahodni del Šmartnega ob Dreti, spodnji del Zgornjih Kraš, Podgora v
Spodnjih Krašah in hiše ob Dreti v Spodnjih Krašah, Žlabor, del Nazarij.
Na I. in II. terasi prevladujejo travniki, ki so manj občutljivi za poplave kot pa njive. Njive se
tako pojavljajo na višjih terasah, na območju med Bočno in Vologom, v Zgornjih Krašah in
Pustem Polju. Na obrobju Kokarskega, Žlaborskega in Dobletinskega polja pa se pojavljajo
njive tudi na območju poplav, vendar so že toliko višje, da jih redne poplave ne dosežejo
(Kolar, 2002, str. 16).
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Slika 47: Akumulacijske terase reke Drete na Kokarskem polju (Jerina, 2005).

2. Vršaji
Vsaka sedimentacija ima na prehodu iz strmega v položnejši svet vršajski značaj. Največji
vršaji so tako nastali ob prestopu stranskih potokov iz strmega dolinskega obrobja v
položnejše doline glavnih rek, še posebej zato, ker so bila področja v času nastajanja vršajev
brez gozda (hladno obdobje pleistocena). Razpadanje kamnin je bilo takrat intenzivno, zaradi
z gozdom neporaslih tal je bila močna tudi soliflukcija (Klinar, 2003, str. 17). V občini
Nazarje sta ohranjen dva vršaja, in sicer vršaj Mostnega grabna in vršaj potoka Hudovinc. Ta
vršaj je ob robu Dobroveljske planote ob Mostnem grabnu. Ta vršaj je ob potoku Mostni
graben, ki je vrezan na vložke keratofirja (tudi preostala dva vršaja), ki je daleč najbolj
pomembna sestavina vršajskega materiala. Vršaj sestavljajo sami prodniki keratofirja. Dreta
je večji del spodnjega vršaja že odstranila in v njem izdelala povprečno 15 metrov visoko
vršajsko teraso. Mostni graben si je zarezal v vršaj približno 20 metrov globoko strugo. Na
vršaju leži naselje Potok, ki je tako nedosegljivo poplavam (Kolar, 2002, str. 18).
Precej velik vršaj je v dolini Drete odložil tudi potok Hudovinc, ki priteče izpod Malega
Rovta. Potok teče po keratofirskih vložkih, svoje povirne krake pa ima zajedene še v
karbonatne kamnine. Vršaj se na spodnjem robu staplja s teraso II, ki pa je v tem delu prekrita
z denudacijskimi ilovicami s pliocenskega obdobja, ki deloma prekrivajo tudi vršaj. Na vršaju
leži naselje Volog, vzhodno od tega pa je Voložnica nasula manjši vršaj, na katerem danes
leži del Šmartnega ob Dreti (Kolar, 2002, 19).

Slika 48: Kmetija v Vologu, ki leži na vršaju potoka Hudovinc (Jerina, 2005).
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3. Pobočni drobir
Poleg prodnih teras in vršajev je za periglacialno področje značilen tudi soliflukcijski
material, ki na mnogih mestih na debelo prekriva položnejša živoskalna pobočja. Glede na
starost lahko ločimo dva osnovna tipa pobočnih sedimentov: sprijete in nesprijete sedimente,
torej breče in grušč. Največ breče se je ohranilo pod strmim pobočjem zahodnega dela
Dobroveljske planote, pod Krašico in na stiku s položnejšim neprepustnim svetom ob
Voložnici. V splošnem se je breče zelo malo ohranilo, verjetno zato, ker ni trdno sprijeta. Ob
vznožju Dobroveljske planote apneniški grušč ni ohranjen v velikih količinah. Glavni vzrok je
v tem, da se stene apneniškega pobočja Dobrovelj spuščajo naravnost v Zadrečko dolino.
Grušč, ki je spolzel po pobočju, je Dreta zlahka odstranjevala. Poleg tega pa so pobočje
Dobrovelj vode zelo razčlenile in s seboj odnesle velik del grušča (Kolar, 2002, str. 19).
• Pedološke značilnosti
V dolinskem svetu Drete in Savinje je razširjena pedosekvenca na produ in pesku. Prsti so se
razvile na matičnem substratu z večjim deležem karbonatnih kamnin. Peščeno prodnati nanosi
Savinje imajo večji delež karbonatov kot nanosi Drete. Tla so prepustna, ugodna klima in
relief pa omogočata boljšo izrabo tal. V območju te pedosekvence so nastala vsa večja
naselja. Delež gozda je v tem območju minimalen, zato pa je delež kmetijskih površin prve in
druge kategorije največji. V tej pedosekvenci obstaja združba obrečnih in rjavih prsti (Ferder,
1994, str. 48). Obrečne prsti na holocenskih nanosih gradijo najnižjo teraso nad strugo in so
pod vplivom poplavne vode. Rjave prsti pa so že izven poplavnega področja na višjih terasah
(Kolar, 2002, str. 21).

Slika 49: Evtrična rjava prst (Jerina, 2005).
V zelo majhnem obsegu pa se na območju Spodnje Zadrečke doline (pri Dobletini in v
Vologu ter južno od naselja Prihova) pojavlja še pedosekvenca na glinah in ilovicah. Tu se
pojavljajo oglejne in psevdooglejne prsti. Te prsti so se izoblikovale na mokrotnem svetu, kjer
se zadržuje talna voda bolj ali manj blizu površja, in sicer ob Letošču in Lizavnici (Kolar,
2002, str. 21).
• Vegetacijske značilnosti
Delež gozda je na tem območju je zelo majhen. Na terasah prevladujejo kmetijske površine
prve in druge kategorije. Veliko je travnih površin, manj pa njiv.
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Slika 50: Travnate površine na Kokarskem polju (Jerina, 2005).

Ob rekah in potokih uspeva obrežno grmovno in drevesno rastje, zlasti vrba, siva jelša in
leska. Gosta zaraščenost varuje brežine pred erozijo, obenem pa zadržuje razne vrste plavja,
ki ga nosi s sabo narasla voda.

Slika 51: Obrežno rastje ob Dreti pri Nazarjah (Spletna stran občine Nazarje).
Na travnikih prevladuje mezofilna združba zlatega ovsenca, ki ga ponekod zamenja gorska
smiljica. Pogoste trave so: bilnica, travniški mačji rep, dišeča boljka itd. (Dobrovc, 2005, str.
28).
• Živalstvo
Ravninski svet ob Dreti daje zatočišče številnim pticam (taščice, vrabci, sinice), čapljam,
divjim racam (raca mlakarica), glodalcem. Reka Dreta in Savinja sta bogati z ribami (postrv,
klen, lipan) (Svetličič, 1990, str. 188 - 189).
• Podnebne značilnosti
Za območje Spodnje Zadrečke doline je značilno zmerno celinsko podnebje in
subkontinentalni padavinski režim. Najmanj padavin je v obdobju 1961 – 1990 padlo v
okolici Nazarij, in sicer 1300 – 1400 mm, nato pa se je proti zahodu po dolini reke Drete
količina padavin povečevala in večji del Spodnje Zadrečke doline je imel v povprečju 1500 –
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1600 mm padavin. Povprečno število dni s snežno odejo je v obdobju 1961 – 1990 znašalo 50
– 75 dni. Povprečna letna temperatura zraka pa je v zgoraj omenjenem obdobju znašala 8 –
10°C. v Spodnji Zadrečki dolini se v mirnih in jasnih, zlasti zimskih mesecih, pojavlja
temperaturna inverzija. Zaradi inverzije so pogostejše zmrzali (pozeba sadnega drevja),
ponoči je ozračje vlažnejše, slana pa se pojavlja še pozno v pomlad in ovira gojenje na mraz
občutljivih kultur (marelice, breskve, vinska trta).
Spodnja Zadrečka dolina je rahlo odprta proti Jugozahodu in vzhodu, zaradi tega se tu
pojavljajo dolinski vetrovi, ki pihajo predvsem v topli polovici dneva. Pojavljajo se tudi
pobočni vetrovi, ki pihajo s hribovitih območij (Menina, Dobroveljska planota, Mozirske
planine) v nočnih in deloma jutranjih urah (Ogrin, 1996, str. 45; Klimatografija Slovenije,
1995).
• Hidrografske značilnosti
Zadrečka dolina je dobila ime po reki Dreti, ki je drugi največji vodotok v Zgornji Savinjski
dolini. V občino Nazarje vstopi na nadmorski višini 380 m in se izliva v Savinjo na
nadmorski višini 339 m. Dreta teče po ozemlju občine v dolžini 11 km in se ves čas drži stika
med karbonatnimi kamninami pogorja Menine in Dobroveljske planote na jugu ter
andezitnimi grohi na severu (razvodno gričevje). Savinja pa teče čez ozemlje občine Nazarje
le v dolžini 1,7 km. Rečna mreža Drete je v Spodnji Zadrečki dolini dokaj simetrična, čeprav
ima nekaj več desnih (Hudovinc, Voložnica, Mostni graben, Suha, Črni graben) kot levih
pritokov (Lokovica, Ližovnica, Vrtački graben, potok, ki teče mimo Spodnjih Kraš). V
Savinjo pa se z leve strani steka le manjši potok, ki je brez imena in priteče z gričevnatega
sveta Prihove, z desne strani pa se v Savinjo steka reka Dreta. Dreta ima dežno – snežni
režim. Savinja pa ima do Nazarij snežno – dežni režim, od Nazarij navzdol pa dežno – snežni
režim. Tako Dreta kot tudi Savinja sta hudourniški reki. Zanju so značilni visoki specifični
odtoki in velik odtočni količnik. Zaradi teh značilnosti reki Dreta in Savinja pogosto
poplavljata. Spodnja Zadrečka dolina je med poplavno zelo ogroženimi območji. Poplavno
najbolj ogrožena so naselja oziroma posamezne hiše, ki ležijo na dnu poplavnih ravnic, zlasti
tista naselja, ki ležijo na I. rečni terasi (del Spodnjih Kraš, Podgora, del Zgornjih Kraš,
Šmartnega ob Dreti, Žlaborja, Dobletine, Prihove in Nazarij), pa tudi naselja na II. rečni terasi
(Kolar, 2002; Kolbezen, 1998).
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DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE
1. PREBIVALSTVO
Prebivalstvo predstavlja osnovno gibalo razvoja v vsaki pokrajini. Če hočemo ugotoviti
možnosti za razvoj določene dejavnosti, moramo ugotoviti, kakšno je stanje prebivalstva na
obravnavanem območju. Najpomembnejši kazalci so: razporeditev prebivalstva, naravno
gibanje prebivalstva, starostna struktura (delež mladega prebivalstva oziroma vitalnost
območja), poklicna struktura in razpoložljivost delovnih mest (Benkovič, 1999, str. 49).

1.1. Spreminjanje števila prebivalstva v občini Nazarje
Rast prebivalstva je sestavljena iz naravne in migracijske rasti, pri čemer naravna rast
predstavlja razliko med rodnostjo in smrtnostjo prebivalstva, migracijska rast pa je
opredeljena kot razlika med priselitvami in odselitvami. Gibanje števila prebivalstva je
odvisno od naravnih, družbenih, gospodarskih in socialnih razmer (Štante, 2000, str. 85).
Proučevanje gibanja števila prebivalstva na območju občine Nazarje so nekoliko otežile
teritorialne spremembe obravnavanega območja. Naselje Nazarje do leta 1948 ni bilo
samostojno naselje, ampak je spadalo k naselju Žlabor. Volog je bil do štetja prebivalstva leta
1890 priključen Šmartnemu ob Dreti. Spremembe so bile tudi pri naselju Zavodice, ki so se
po 2. svetovni vojni razširile na račun Žlabra, nato pa se do leta 1961 zopet skrčile. Naselje
Brdo je nastalo iz naselja Homec - Brdo, ki se je ob razpadu nekdanje skupne občine Mozirje
razdelilo na 2 ločeni naselji: Brdo (občina Nazarje) in Homec (občina Mozirje).
Spremembe števila prebivalcev v občini Nazarje kot celoti so bile manjše kot pa spremembe
števila prebivalstva v nekaterih naseljih občine. V občini se je število prebivalstva od 1869 do
1961 povečalo za 33 %. V naselju Nazarje, kjer je število prebivalstva najhitreje naraščalo, pa
se je število prebivalstva povečalo samo v obdobju 1948 - 1991 za skoraj 5-krat, in sicer je
leta 1948 bilo v naselju 206 prebivalcev, 43 let kasneje pa že 1020 prebivalcev.
V celotni občini Nazarje lahko spreminjanje števila prebivalstva razdelimo na 3 obdobja:
1. obdobje do leta 1971 – stagnacija števila prebivalstva
2. obdobje od leta 1971 do 1991 – naraščanje števila prebivalstva
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3. obdobje po letu 1991 – upadanje števila prebivalcev
Število prebivalcev območij današnje občine Nazarje je v obdobju 1869 – 1971 stagniralo in
se je gibalo med 2300 in 2450 prebivalci. Šele po letu 1970 je število prebivalcev v današnji
občini močneje naraslo, kar je bila predvsem posledica izredno hitrega naraščanja števila
prebivalstva v naselju Nazarje, ki ga je povzročila močna industrializacija v 70. in 80. letih.
Po letu 1991 je število prebivalcev začelo upadati (1991: 2848 prebivalcev, 2002: 2711
prebivalcev). Po osamosvojitvi Slovenije je zaradi gospodarske krize, ki je nastala ob razpadu
nekdanje Jugoslavije in izgubi jugoslovanskega trga, veliko delavcev izgubilo službo.
Zmanjšane možnosti zaposlitve, predvsem pa prenehanje gradenj novih stanovanj sta
povzročila odseljevanje zlasti mladega prebivalstva. To je vplivalo na zmanjševanje rodnosti
in naravnega prirastka, kar seveda vpliva na zmanjševanje števila prebivalcev v občini. Da bi
zaustavili zmanjševanje števila prebivalcev v občini, bi bilo potrebno zagotoviti nova delovna
mesta in nova stanovanja (graditev stanovanjskih blokov, zagotovitev gradbenih parcel). S
tem bi zmanjšali odselitve in po drugi strani privabili tudi prebivalce iz drugih območij
Slovenije (Klinar, 2003, str. 65).

naselja

spreminjanje števila prebivalcev po naseljih
1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 1995 2002
Čreta pri 66
66
81
79
58
71
39
33
31
28
23
27
22
19
Kokarjah
Dobletina 84 104 120 118 96 109 156 147 157 186 107 108 128 123
Homec- 201 194 216 224 218 205 149 171 147 140 142 131 51
46
1
Brdo
Kokarje 197 206 215 201 182 196 168 165 169 182 167 184 172 184
Lačja vas 101 113 124 129 115 112 110 101 88 110 100 105 103 103
Nazarje2
0
0
0
0
0
0
206 287 409 466 719 1020 1017 948
Potok
142 146 151 156 144 119 148 159 135 125 121 128 134 140
Prihova 175 189 182 183 191 252 218 215 189 204 196 185 193 188
Pusto
110 128 144 128 121 130 100 108 98
98 105 95
93 109
Polje
Rovt
252 279 278 259 235 263 238 220 163 141 125 120 107 109
Spodnje 169 192 195 231 180 176 182 172 176 165 154 141 150 150
Kraše
Šmartno 395 428 352 372 352 357 250 287 275 262 275 279 282 286
ob Dreti3
Volog3
0
0
117 108 111 104 154 156 153 129 138 143 142 137
Zavodice4 31
32
31
39
35
38
97 100 52
41
48
49
48
46
2
Žlabor
216 224 211 223 253 281 143 135 116 105 113 133 124 123
Občina 2139 2301 2417 2450 2291 2413 2358 2456 2358 2382 2533 2848 2766 2711
Nazarje
Preglednica 17: Spreminjanje števila prebivalcev po naseljih občine Nazarje v obdobju 1869 –
2002 (Klinar, 2003, str. 66).
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1

Naselje Homec – Brdo je bilo do leta 1994 enotno naselje, ob nastanku občine Nazarje in Mozirje je naselje Brdo pripadlo
občini Nazarje, Homec pa občini Mozirje.
2
Nazarje do leta 1948 niso bile samostojno naselje. Razen samostana s cerkvijo so obsegale le 4 hiše in žago z zabojarno;
prebivalstvo se je do leta 1948 štelo k Žlabru.
3
Volog je bil do štetja prebivalstva leta 1890 vključen k Šmartnim ob Dreti.
4
Zavodice so se po 2. svetovni vojni razširile na račun Žlabra in so se do leta 1961 zopet skrčile.

Grafikon 10: Spreminjanje števila prebivalstva v občini Nazarje v obdobju 1869 – 2002
(Klinar, 2003, str. 66).
V nekaterih naseljih občine so bile spremembe števila prebivalstva bistveno večje kot v
celotni občini. Največje spremembe je doživelo današnje upravna središče občine, naselje
Nazarje. Zaradi močnega vpliva industrije na večanje števila prebivalstva Nazarij, bi lahko
naselje označili kar kot "produkt industrije". Nazarje je tako rekoč nastalo na dvorišču
industrije. Med leti 1948 in 1991 se je število prebivalstva v naselju povečalo za skoraj 4-krat
(1948: 206 prebivalcev, 1991: 1020 prebivalcev). Hitra industrializacija in gradnja novih
stanovanj sta po letu 1970 vplivala na hitrejšo urbanizacijo v Nazarjah, kjer je bila v obdobju
1981 – 1991 zabeležena največja rast prebivalstva (1981: 719 prebivalcev, 1991: 1020
prebivalcev), saj je bilo v tem obdobju tudi največ priselitev. Število prebivalcev je v obdobju
1981 – 1991 raslo tudi v naseljih Žlabor, Kokarje, Potok in Lačja vas. Vsa omenjena naselja
so v bližini naselja Nazarje, ki je z razvijajočo se industrijo vplivalo na rast števila
prebivalstva tudi v zgoraj omenjenih naseljih. Po drugi strani pa je Nazarje v tem obdobju
tako močno privlačilo priseljence, da je v nekaterih najbližjih naseljih prebivalstvo stagniralo
ali celo upadlo (Prihova, Dobletina, Zavodice).
V naseljih, ki so bolj oddaljena od industrijskega središča, je v obdobju 1981 – 1991 število
prebivalstva upadalo oziroma stagniralo. V manjših pretežno agrarnih naseljih, ki v 80. letih
še niso imeli urejene ustrezne oskrbne mreže (Pusto Polje, Spodnje Kraše, Brdo), je v obdobju
1981 - 1991 število prebivalcev upadlo.
Zanimivo je naselje Čreta pri Kokarjah, ki leži na Dobroveljski planoti. V 80. letih je bilo in
je tudi še danes naselje slabo dostopno. V obdobju 1981 – 1991 se je proti pričakovanju
povečalo število prebivalcev (1981: 23 prebivalcev, 1991: 27 prebivalcev), po letu 1991 pa je
število prebivalstva zopet upadlo (Klinar, 2003, str. 67).
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Karta 20: Spremembe števila prebivalcev v naseljih občine Nazarje med leti 1981 – 1991.
V zadnjem desetletju, ko je opazen upad števila prebivalcev v celotni občini, se je naraščanje
oziroma upadanje števila prebivalcev po naseljih precej spremenilo. V Nazarjah in naseljih v
njegovi bližini, ki so v 80. letih beležila rast prebivalstva, je v 90. letih pričelo število
prebivalcev upadati. Na to je seveda vplivala gospodarska kriza in pomanjkanje stanovanj,
deloma pa tudi čedalje večja ekološka osveščenost prebivalstva. Nazarje in okolico je namreč
z lesnim prahom močno onesnaževala iverka, ki pa so jo leta 2005 dokončno zaprli. Namreč
čisto in zdravo okolje postaja čedalje bolj pomembna prioriteta bivanja, zato se prebivalstvo
seli na obrobje (Klinar, 2003, str. 70).
V obdobju 1991 – 2002 je prebivalstvo naraslo v naseljih, ki so v prejšnjem desetletju beležile
upad (Pusto Polje, Spodnje Kraše, Brdo). Nekdaj izrazito kmečko okolje se je z
industrializacijo in urbanizacijo deformiralo. Meja med kmečkim in delavskim okoljem vse
bolj izginja.
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Karta 21: Spremembe števila prebivalstva v naseljih občine Nazarje med leti 1991 – 2002.
Stalen upad števila prebivalstva imajo težje dostopna in pretežno agrarna naselja na višjih
nadmorskih višinah (Čreta pri Kokarjah, Rovt pod Menino). Upad prebivalstva je najbolj
izrazit na območju Črete (1991: 27 prebivalcev, 2002: 19 prebivalcev). Če se bo upadanje
nadaljevalo s takšno stopnjo kot je bila do sedaj, lahko pričakujemo propad naselja. Potrebno
bi bilo z raznimi subvencijami, ugodnostmi in izboljšanjem prometne infrastrukture zadržati
mlade na kmetijah, kar bi seveda posledično privedlo tudi do povečanja naravnega prirastka
oziroma števila prebivalstva (Klinar, 2003, str. 20).
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Čreta pri Kokarjah
Dobletina
Homec - Brdo
Kokarje
Lačja vas
Nazarje
Potok
Prihova
Pusto Polje
Rovt pod Menino
Spodnje Kraše
Šmartno ob Dreti
Volog
Zavodice
Žlabor

1931 - 1961
- 2,72
1,22
- 1,28
- 0,49
- 0,80
0,00
0,42
- 0,95
- 0,94
- 1,58
0,00
- 0,87
1,30
1,05
- 2,91

1961 - 1991
- 0,46
- 1,24
- 0,44
0,28
0,59
3,09
- 0,18
- 0,07
- 0,10
- 1,02
- 0,74
0,05
- 0,23
- 0,20
0,46

Preglednica 18: Povprečna letna rast prebivalstva po posameznih obdobjih (Krajevni leksikon
Slovenije, 1995, str. 458 – 633).
Zgornja tabela nam prikazuje, da je bila v obdobju 1931 – 1961 daleč najnižja rast
prebivalstva v naselju Čreta pri Kokarjah, predvsem zaradi pretežno agrarnega območja in
slabe infrastrukture (slaba cesta, neurejena komunala, težki življenjski pogoji, odrezanost od
doline) in v naselju Žlabor. Pri slednjem pa je prišlo do tega, da se je sosednje naselje
Zavodice po 2. svetovni vojni razširilo na račun Žlabra, a so se Zavodice do leta 1961 zopet
skrčile in v naslednjem obdobju je v naselju Žlabor zopet prišlo do rasti prebivalstva. Z veliko
negativno rastjo prebivalstva pa se je v tem obdobju srečevalo tudi naselje Rovt pod Menino,
in sicer zaradi podobnih problemov kot sem jih navedla že pri naselju Čreta pri Kokarjah.
Največja rast prebivalstva pa je bila zabeležena v naseljih Dobletina, Volog in seveda
Zavodice.
V obdobju 1961 – 1991 pa je bila negativna povprečna rast prebivalstva največja v naselju
Rovt pod Menini, zaradi slabe infrastrukture, slabe dostopnosti do doline in težkih
življenjskih pogojev. Mladi zapuščajo kmetije in odhajajo v mesta ali dolinska območja, kjer
se zaposlijo. Izredno visoko negativno rast (- 1,24) pa je v tem obdobju imelo tudi naselje
Dobletina, kajti v tem obdobju je bila industrija v Nazarjah v velikem razcvetu, v Nazarjah se
je močno povečalo število priseljencev, v najbližjih naseljih, kot je Dobletina pa je
prebivalstvo, zaradi močne privlačnosti Nazarij, začelo upadati.

1.1.1. Spreminjanje števila prebivalstva po pokrajinskoekoloških enotah
Občino Nazarje sem razdelila na 6 pokrajinskoekoloških enot. Po posameznih enotah se je
število prebivalstva različno spreminjalo in to gibanje prebivalstva po posameznih obdobjih
prikazuje tudi spodnja tabela.
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PEE

število prebivalstva po posameznih letih
1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 1995 2002
Menina
Dobrovlje 97
98 112 118 93 109 136 133 83
69
71
76
70
65
Rovt pod 252 279 278 259 235 263 238 220 163 141 125 120 107 109
Menino
Razvodno 221 214 236 244 238 225 169 191 167 160 162 151 71 65
gričevje
Gričevnat 175 189 182 183 191 252 218 215 189 204 196 185 193 188
svet
Prihove
Spodnja 1394 1521 1609 1646 1534 1564 1597 1697 1756 1808 1979 2316 2325 2284
Zadrečka
dolina
Nazarje 2139 2301 2417 2450 2291 2413 2358 2456 2358 2382 2533 2848 2766 2711
Preglednica 19: Spreminjanje števila prebivalstva po posameznih pokrajinskoekoloških
enotah (1869 – 2002) (Klinar, 2003, str. 66).
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Grafikon 11: Spreminjanje števila prebivalstva po PEE (Klinar, 2003, str. 66).

PEE
Menina
Dobroveljska planota
Območje Rovta pod Menino
Razvodno gričevje
Gričevnat svet Prihove
Sp. Zadrečka dolina

1931 - 1961
-0,86
-1,58
-1,28
-0,95
-0,31

1961 - 1991
-0,33
-1,02
-0,44
-0,07
0,20

Preglednica 20: Povprečna letna rast prebivalstva po posameznih obdobjih v PEE (Krajevni
leksikon Slovenije, 1995, str. 458 - 633).
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Največja povprečna rast prebivalstva, tako v obdobju 1931 – 61, kakor tudi v obdobju 1961 –
91, je bila v nižinski Spodnji Zadrečki dolini, kjer so pogoji za življenje v občini najbolj
ugodni. V ostalih pokrajinskoekoloških enotah pa je bila povprečna rast prebivalstva manjša
zaradi slabših življenjskih
in naravnih pogojev (odrezanost od doline, slaba
infrastruktura,…).
• Menina
Vzhodni del Menine je večinoma ves poraščen z gozdom. Na tem območju se sicer nahaja
naselje Rovt pod Menino, ki pa sem ga izdvojila kot posebno pokrajinskoekološko enoto.
• Dobroveljska planota
Za naselja na Dobroveljski planoti je značilen stalen upad števila prebivalstva. V obdobju
pred 2. svetovno vojno je potekalo izseljevanje prebivalstva v Ameriko, kasneje pa je razvoj
industrije v dolinskem predelu (zlasti Nazarje) pritegnil delovno silo iz teh predelov, saj so
bili preveč prometno odmaknjeni za vsakodnevno odhajanje na delo v dolino. Depopulacija je
najbolj prizadela naselje Čreta pri Kokarjah (Šolc, 2002, str. 37).
Na neprepustnem pobočju Dobroveljske planote se na nadmorski višini okoli 750 metrov
nahaja manjša hribovska vas samotnih kmetij (Čreta pri Kokarjah). Leta 1931 je na tem
območju živelo 71 prebivalcev, leta 2002 pa le še 19. Mladi zapuščajo kmetije in se
zaposlujejo v mestnih središčih, na kmetijah pa ostaja ostarelo prebivalstvo.
Na severozahodnem apneniškem pobočju Dobroveljske planote, jugovzhodno nad Nazarjam,
leži naselje samotnih domačij, imenovano Zavodice. Do leta 1961 (100 prebivalcev) je število
prebivalstva naraščalo, po 2. svetovni vojni na račun Žlabra. Po letu 1961 in vse do danes pa
je opaziti stagnacijo oziroma rahel upad števila prebivalcev (1961: 53 prebivalcev, 1995: 48
prebivalcev, 2002: 46 prebivalcev).
• Območje Rovta pod Menino
Rovt pod Menino je naselje samotnih kmetij, ki leži nad Zadrečko dolino, na meji med
zakraselima planotama Menina in Dobrovlje. Od leta 1931 (263 prebivalcev) do danes (109
prebivalcev) število prebivalstva ves čas upada.
• Razvodno gričevje med Dreto in Savinjo
Na slemenu razvodnega gričevja se nahaja deloma razložena, deloma gručasta vas Brdo.
Samostojno naselje je postalo leta 1994 z razdelitvijo Homec – Brda na dve naselji. Od leta
1931 do leta 1991 je število prebivalstva v naselju Homec – Brdo stalno upadalo, ta trend pa
se nadaljuje tudi v zadnjem desetletju, ko je Brdo postalo samostojno naselje (1995: 51
prebivalcev, 2002: 46 prebivalcev).
Na razvodnem gričevju pa se nahaja še 6 samotnih kmetij, ki pa spadajo v naselje Spodnje
Kraše. Na tem območju je leta 2005 živelo 13 prebivalcev. Tudi tukaj število prebivalcev
upada (2002: 19 prebivalcev, 2005: 13 prebivalcev).
• Gričevnat svet Prihove
V tej pokrajinskoekološki enoti leži naselje z gručastim jedrom, imenovano Prihova. V
obdobju 1931 – 1961 je prišlo do večjega upada prebivalstva (1931: 252 prebivalcev, 1961:
189 prebivalcev). Od leta 1981 dalje pa je na tem območju prisotna stagnacija prebivalstva.
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• Spodnja Zadrečka dolina
Na območju Spodnje Zadrečke doline se nahajajo naslednja naselja: Volog, Šmartno ob Dreti,
Spodnje Kraše, Pusto Polje, Lačja vas, Potok, Kokarje, Dobletina, Žlabor in Nazarje. V
obdobju 1931 – 1961 je bila zabeležena negativna rast prebivalstva pri naseljih: Šmartno ob
Dreti, Pusto Polje, Lačja vas, Kokarje in Pusto Polje. Pri ostalih naseljih pa je bila rast
pozitivna ali pa je število prebivalstva stagniralo (Spodnje Kraše, Nazarje). V obdobju 1961 –
1991 je bila negativna rast prebivalstva v naseljih: Volog, Spodnje Kraše, Pusto Polje, Potok
in Dobletina, pri ostalih naseljih pa je bila rast prebivalstva pozitivna.
Spodnja Zadrečka dolina je jedro poselitve v občini Nazarje. Po letu 1961 je prišlo do hitre
industrializacije in gradnje stanovanjskih objektov, zato je število prebivalstva začelo močno
naraščati. Število prebivalstva se je večalo vse do leta 1991. Po letu 1991 je prišlo do
gospodarske krize, odpuščanj v industriji, pomanjkanja delovnih mest in stanovanj, zato so se
predvsem mladi začeli odseljevati in prišlo je do upadanja prebivalstva (1995: 2325
prebivalcev, 2002: 2284 prebivalcev) (Klinar, 2003, str. 66).

1.2. Naravno gibanje prebivalstva
V Sloveniji se je število rojstev v zadnjih 20. letih zmanjšalo skoraj za polovico in tako našo
državo glede višine rodnosti potisnila na sam rep evropskih držav. V Sloveniji se vsako leto
rodi 300 otrok manj. Pred dvema desetletjema se je letno rodilo 30.000 otrok, leta 2003 le še
17.000. Družin brez otrok je kar 10.000 več kot pred 10 leti, pari, ki pa se za otroke vendarle
odločijo, večinoma ostanejo le pri enem. Celotna stopnja rodnosti, to je povprečno število
živorojenih na žensko v rodni dobi, je v zadnjih 25 letih padla z 2,11 zgolj na 1,2 otroka na
žensko. Strokovnjaki opozarjajo, da bo s takim trendom rojstev čez pol stoletja v Sloveniji le
še milijon prebivalcev (Golob, 2005, str. 4).
Naravno gibanje prebivalstva predstavlja rodnost, smrtnost in naravni prirastek.

število
število
stopnja število
naravni
stopnja
stopnja
prebivalcev živorojenih rodnosti umrlih umrljivosti prirastek naravnega
(‰)
(‰)
(število) prirastka
(‰)
Nazarje
2711
24
8,9
30
11,1
-6
- 2,2
Slovenija 1.990.094
18180
9,1
18588
9,3
- 408
- 0,2
Preglednica 21: Naravno gibanje prebivalstva v Sloveniji in v občini Nazarje leta 2002 (Popis
prebivalstva 2002).
Leta 2004 se je v občini Nazarje rodilo še manj otrok (14 živorojenih) kot leta 2000, ko se jih
je rodilo 24. Leta 2004 je umrlo 36 oseb, pred štirimi leti pa 30 oseb. Tako se je leta 2004
rodilo 22 oseb manj kot jih je tega leta umrlo. Leta 2000 pa je umrlo 6 oseb več kot se jih je
tega leta rodilo (Popis prebivalstva 2002).

1.2.1. Rodnost
Od konca 60. pa do začetka 90. let se je stopnja rodnosti v Sloveniji zmanjšala za 1/3 (od
18,13 do 12,3 ‰). Takšno stanje je posledica nagle deagrarizacije in depopulacije odročnih
predelov, urbanizacije in suburbanizacije, ki je zajela znaten del slovenskega podeželja. Poleg
tega se prebivalstvo naseljuje v industrijsko – mestnih naseljih, kjer so neurejene stanovanjske
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razmere. Hitra industrializacija po 2. svetovni vojni je pospeševala razkroj agrarne socialne
strukture slovenskega podeželja, vzporedno s tem pa se je spreminjala poklicna in
zaposlitvena sestava prebivalstva. Leta 2002 je bila stopnja rodnosti v Sloveniji 9,1 ‰
(Štante, 2000, str. 93).
Stopnja rodnosti v občini Nazarje je izredno nizka (2000: 8,9 ‰, 2004: 5,2 ‰) in je pod
slovenskim povprečjem (9,1 ‰). Občina Nazarje je imela leta 2003 poleg Solčave najnižjo
stopnji rodnosti med občinami v Zgornji Savinjski dolini. Nizka stopnja rodnosti in negativni
naravni prirastek sta dejavnika zaradi katerih se število prebivalcev v občini zmanjšuje. Zaradi
odseljevanja, zlasti mladega prebivalstva, se zmanjšuje rodnost in povečuje delež zrelega
oziroma starega prebivalstva. Naravna reprodukcija ne zadošča za naravno obnavljanje
prebivalstva (Klinar, 2003, str. 70).

skupaj
1151

ni
rodila
297

1

število živorojenih otrok
2
3
4
5
6 in več

185 429 173 44

12

11

povprečno število
živorojenih otrok na
žensko
1,63

Preglednica 22: Ženske stare 15 ali več let, po številu otrok v občini Nazarje leta 2002 (Popis
prebivalstva 2002).
V občini Nazarje je število žensk v starosti od 15 do 49 let 694. Največ žensk starih nad 15 let
(61,8 % žensk v starosti od 15 – 49 let) ima 2 otroka, sledijo ženske z enim (26,6 % žensk v
starosti od 15 – 49 let) in nato s tremi otroki (24,9 % žensk v starosti od 15 – 49 let).
Povprečno število otrok na eno žensko v občini Nazarje znaša 1,63 (Popis prebivalstva 2002).

1.2.2. Umrljivost
Umrljivost je najvišja v odročnih, socialno in gospodarsko pasivnih območjih, kakor tudi v
krajih, ki so v zadnjem času izgubili del svojega prebivalstva. Izseljuje se namreč mlado
prebivalstvo, staro prebivalstvo pa se vrača. V 80. letih je bila umrljivost v Sloveniji 10,1 ‰,
leta 2000 pa je le-ta znašala 9,3 ‰ (Štante, 2000, str. 93).
V občini Nazarje je leta 2000 umrljivost znašala 11,1 ‰ in je bila nad slovenskim povprečjem
(9,3 ‰). Med občinami v Zgornji Savinjski dolini sta imeli nižjo stopnjo umrljivost le občini
Gornji Grad in Mozirje, preostale občine pa so imeli višjo stopnjo umrljivosti kot občina
Nazarje. Leta 2003 je stopnja umrljivosti v občini Nazarje znašala 14 ‰, leta 2004 pa 13,3 ‰
(Popis prebivalstva 2002).

1.2.3. Naravni prirastek
Naravni prirastek predstavlja presežek rojenih nad umrlimi ali obratno. Vpliva na
kvantitativne spremembe števila prebivalstva v posameznih območjih v določenem časovnem
razmiku. V Sloveniji naravni prirastek iz leta v leto upada. V obdobju 1950 – 1954 je
povprečni naravni prirastek v Sloveniji znašal 11,95 ‰, v obdobju 1986 – 1990 2,66 ‰, leta
2000 pa – 0,2 ‰ (Štante, 2000, str. 94).
V občini Nazarje je iz leta v leto manjša rodnost. Leta 2000 se je rodilo 6 oseb manj kot jih je
umrlo (2000: stopnja naravnega prirastka –2,2 ‰). Leta 2003 se je rodilo 19 oseb manj kot jih
je umrlo, stopnja naravnega prirastka je tega leta znašala –7 ‰. Leta 2004 pa se je 22 oseb
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rodilo manj kot jih je umrlo, stopnja naravnega prirastka je znašala –8,1 ‰ (Popis
prebivalstva 2002).

1.2.4. Naravno gibanje prebivalstva po spolu
Leta 2000 je živelo v občini Nazarje 2711 prebivalcev, samo 3 leta kasneje pa je le-teh bilo
2679, torej je bilo leta 2003 31 prebivalcev manj kot leta 2000. Upadlo je tudi število
živorojenih (2000: 24 živorojenih, 2003: 19 živorojenih, 2005: 14 živorojenih). Število umrlih
se je povečalo, in sicer je leta 2000 umrlo 30 ljudi, 3 leta kasneje 38 prebivalcev občine, 2005
pa je umrlo 36 oseb. Zaradi nižje rodnosti in večje umrljivosti pa je močno upadel tudi
naravni prirastek (2000: -6 in stopnja naravnega prirastka –2,2 ‰; 2003: -19 in stopnja
naravnega prirastka –7 ‰, 2004: -22 in stopnja naravnega prirastka –8,1 ‰) (Statistični
letopis RS, 2004, str. 590).

Nazarje

živorojeni
skupaj moški ženske skupaj
19
8
11
38

umrli
moški
20

naravni prirastek
ženske skupaj moški ženske
18
- 19
- 12
-7

Preglednica 23: Naravno gibanje prebivalstva po spolu, leta 2003 (Statistični letopis RS,
2004, str. 590).
V občini bi bilo potrebno zgraditi nova stanovanja in odpreti nova delovna mesta. Le na ta
način bi dosegli, da se mlado prebivalstvo ne bi izseljevalo v mesta. Ker bi v občini ostalo več
mladega prebivalstva, bi se povečala rodnost ter s tem celotno število prebivalstva.

1.3. Spolna in starostna sestava prebivalstva
Spolna sestava prebivalstva je številčno razmerje med moškim in ženskim prebivalstvom.
Prikazuje se s številom moških in žensk, z deležem moških in žensk v skupnem številu
prebivalcev in z različnimi koeficienti. Najbolj znana sta koeficient maskulinitete (označuje
število moških na tisoč žensk) in koeficient feminitete (označuje število žensk na tisoč
moških) (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 152).
Starostna sestava pa prikazuje število prebivalcev po dopolnjenih letih, povprečno starost
ljudi in skupine prebivalstva po starostnih obdobjih in razmerjih med njimi. Iz nje je razvidno,
kako se je prebivalstvo razvijalo v preteklosti, nakazuje pa tudi razvoj v prihodnosti
(Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 148).
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starostne skupine
0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 +
skupaj

skupaj
132
156
191
193
210
190
207
195
200
216
162
133
140
143
109
77
28
29
2711

moški
80
79
103
105
106
99
103
88
106
110
84
67
68
61
44
20
9
11
1343

ženske
52
77
88
88
104
91
104
107
94
106
78
66
72
82
65
57
19
18
1368

Preglednica 24: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu leta 2002 v občini Nazarje
(Popis prebivalstva 2002).

1.3.1. Spolna sestava prebivalstva
Struktura prebivalstva po spolu je odvisna od razmerja med dečki in deklicami ob rojstvu,
razlik v smrtnosti po spolu in starosti, razlik v selitvah po spolu in starosti in nekaterih
zunanjih dejavnikov (vojne, epidemije bolezni itd.). Spol je osnovni demografski znak.
Obstajajo velike razlike v aktivnosti, dejavnosti, poklicni strukturi, izobrazbi, pismenosti in
drugih značilnostih po spolu. Velike razlike med številom moških in številom žensk vplivajo
na poslabšano obnavljanje prebivalstva in njegovo starostno sestavo. Zmanjša se število
sklenjenih zvez, rodnost in naravni prirastek. Neuravnotežena sestava je lahko tudi posledica
odseljevanja ali priseljevanja samo moške ali ženske delovne sile (Štante, 2000, str. 95).
občina
Nazarje

število
število
prebivalcev moških
2711

1343

število
žensk
1368

delež
moških
(%)
49,5

delež
žensk
(%)
50,5

koeficient koeficient
maskulinitete feminitete
981,7

1018,6

Preglednica 25: Spolna sestava prebivalstva za leto 2002 (Popis prebivalstva 2002).
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Moški in ženske leta 2002

49,5

moški
ženske

50,5

Grafikon 12: Delež moških in žensk v občini Nazarje leta 2002 (Popis prebivalstva 2002).
V občini Nazarje je leta 2002 živelo več žensk (1368) kot moških (1343). Leta 2002 je bil
koeficient feminitete 1018,6. To pomeni, da je na 1000 moških živelo 1018,6 žensk oziroma,
da je število žensk za skoraj 1,9 % presegalo število moških.
Tega leta je koeficient maskulinitete znašal 981,7. To pomeni, da je na 1000 žensk živelo
981,7 moških oziroma, da je bilo moških za nekaj manj kot 1,9 % manj kot žensk (Popis
prebivalstva 2002).

1.3.2. Starostna sestava prebivalstva
Starostna sestava prebivalstva prikazuje število prebivalcev po dopolnjenih letih. Je tesno
povezana z naravnim in selitvenim gibanjem prebivalstva. Prebivalstvo razčlenjujemo po
starosti na večje starostne kontingente:
• otroci (0 – 14 let) (občina Nazarje, 2002: 479 prebivalcev ali 17,7 %)
• delovni kontingent (občina Nazarje, moški: 15 – 64 let, ženske: 15 – 59 let) (leta 2002,
moški: 936 ali 34,5 % od vsega prebivalstva v občini, ženske: 838 ali 30,9 %)
• rodni kontingent (15 – 49 let) (občina Nazarje, 2002: 694 žensk ali 25,6 % od vsega
prebivalstva)
• kontingent starega prebivalstva (65 let ali več) (občina Nazarje, 2002: 368 prebivalcev
ali 13,6 % od vsega prebivalstva) (Štante, 2000, str. 96; Popis prebivalstva 2002).
Prebivalstvo Slovenije že nekaj časa spada med stara prebivalstva. Ob popisu leta 1931 se je
Slovenija uvrščala med države z zrelim tipom prebivalstva, ob popisu leta 1961 je sodila med
države s starim prebivalstvom, leta 1991 pa se je delež mladih zmanjšal na 27,9 %, delež
starih pa povečal na 16,3 %. Tako je danes za Slovenijo značilen tip ostarelega prebivalstva.
Leta 1991 je bil v Sloveniji indeks staranja 53, pri idealnem demografskem razvoju pa naj bi
bil okrog 40 (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 149).
Razmerje med deležem mladega (mladi do 15 ali 20 let) in starega prebivalstva (več kot 60 ali
65 let stari ljudje) lahko izrazimo z indeksom staranja oziroma z indeksom starosti. Indeks
staranja v občini Nazarje znaša 76,8, če primerjamo mlade do 15 let in stare nad 65 let. Če pa
primerjamo mlade do 20 let in stare nad 60 let, pa indeks staranja znaša 78,3. To pomeni, da
je v občini Nazarje veliko starega prebivalstva, kajti pri idealnem demografskem razvoju bi
moral biti indeks staranja okrog 40, občina Nazarje pa to številko presega skoraj za dvakrat.
V občini živi 24,8 % mladega prebivalstva (do 20 let), 55,8 % zrelega prebivalstva (20 do 60
let) in 19,4 % starega (več kot 60 let) prebivalstva.
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V starostni skupini od 0 – 4 je bilo več moških kot žensk, torej se v povprečju rodi več
dečkov kot deklic. Največji delež prebivalstva je v starostnem razredu od 45 – 49 let. V
starostnih razredih nad 60 let pa prevladujejo ženske. Povprečna starost prebivalstva v občini
je 37,9 let (v Sloveniji leta 2000: 38,9 let). Povprečna starost žensk je višja kot povprečna
starost moških. Povprečna starost žensk je 40,7 let (slovensko povprečje je 38,8 let),
povprečna starost moškega prebivalstva v občini Nazarje pa znaša 38,7 let (slovensko
povprečje je 37,7 let). Na takšno stanje vpliva krajša življenjska doba moških, kaže pa se tudi
vpliv 2. svetovne vojne. Indeks staranja je leta 2002 v občini znašal 76,8 let, v Sloveniji pa
89,8 let (Dobrovc, 2005, str. 40). Delež starega prebivalstva v občini Nazarje je bil leta 2000
najnižji v Zgornji Savinjski dolini ter tudi nižji kot je bil delež starega prebivalstva v
Sloveniji. Manjši delež starega prebivalstva v občini je posledica priseljevanja mladega
prebivalstva v občino, večinoma v obdobju 1970 – 1990 (Klinar, 2003, str. 81).
Občina Nazarje pripada ostarelemu tipu starostne sestave, kar potrjujejo naslednji podatki:
• v občini je manj kot 30 % mladih (2002: 24,8 %) in več kot 15 % starih prebivalcev
(2002: 19,4 %).
• število rojstev upada (2002 je bila stopnja naravnega prirastka – 2,2 ‰, 2005 pa je leta znašala komaj –8,1 ‰)
• delež starih nad 60 let se povečuje (2002: 19,4 % od vsega prebivalstva), smrtnost
upada
• počasen upad prebivalstva (1995: 2766 prebivalcev, 2002: 2711 prebivalcev) (Popis
prebivalstva 2002).

1.3.2.1. Starostna piramida
Eden najbolj nazornih prikazov starostne sestave prebivalstva je starostna piramida ali drevo
življenja. Z njo sta ločeno prikazani starostni sestavi moških in žensk od mlajših starostnih
skupin na dnu proti starejšim na vrhu (Geografski atlas Slovenije, 1998, str. 148).
V spodnjem delu je starostna piramida zožena zaradi zmanjšanega števila rojstev v zadnjem
času. Poleg upadanja najmlajših starostnih skupin na eni strani, na drugi strani narašča število
starejših skupin prebivalstva, predvsem žensk. To je posledica vse daljše življenjske dobe.
Starejših ljudi je vse več, rojstev vse manj. To se bo v prihodnjih letih seveda odražalo v
zdravstveni, socialni in ekonomski problematiki.
Največ prebivalcev je v starostnem razredu okoli 40 let. Starostna piramida se nekoliko bolj
razširi pri ženskah v starostnem razredu 35 – 39 let in 45 – 49 let, pri moških pa v starostnem
razredu 45 – 49 let. To nam kaže povečanje rodnosti v letih po 2. svetovni vojni, do leta 1960.
Od starostnega razreda 45 – 49 let se piramida počasi oži. Še vedno pa je opazen vpliv 2.
svetovne vojne, saj se v starostnem razredu 55 – 59 let piramida nekoliko zoži, kar je
posledica zmanjšanja rojstev med 2. svetovno vojno. Število prebivalcev starejših od 60 let se
z večanjem starosti počasi zmanjšuje (Klinar, 2003, str. 82).
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Grafikon 13: Starostna piramida za leto 2002 (Popis prebivalstva 2002).

1.4. Narodnostna sestava
V Sloveniji se je v zadnjih desetletjih narodnostna struktura spreminjala predvsem zaradi
večjega priseljevanja in odseljevanja. Leta 1953 je bilo med prebivalci Slovenije 96,5 %
Slovencev, do leta 1971 se je število le-teh znižalo na 94 %. Po masovnem priseljevanju v 80.
letih je bilo leta 1981 90,5 % Slovencev, leta 1991 87,8 %, ob popisu prebivalstva leta 2002
pa je v Sloveniji živelo 83,06 % Slovencev. Po podatkih popisa leta 2002 je v Sloveniji živelo
še 1,81 % Hrvatov, 1,98 % Srbov, 1,10 % Bošnjakov in veliko pripadnikov drugih narodnosti,
med katerimi pa se nobena narodnost ni približala enemu odstotku (Štante, 2000, str. 98).
Tudi po narodnostni sestavi je občina precej homogena, kajti z 90 % prevladujejo Slovenci. V
občini živi še 2,3 % priseljencev iz Bosne in Hercegovine, 0,7 % Hrvatov, 0,4 % je
prebivalcev iz nekdanje Jugoslavije, ostalo pa so še prebivalci iz drugih držav (Popis
prebivalstva 2002).

Grafikon 14: Narodnostna sestava prebivalstva v občini Nazarje leta 2002 (Popis prebivalstva
2002).
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1.5. Verska sestava
Verska pripadnost sodi med demografske oziroma kulturološke zančilnosti prebivalstva.
Pomembna je za razumevanje številnih družbenih pojavov in dogodkov (tradicionalizma,
politike, odnosa do kontracepcije, splava itd.), nesporno pa je tudi eden izmed temeljev
narodove identitete. Podatki popisov prebivalstva kažejo, da je Slovenija izrazito katoliška
država. V popisu iz leta 1991 se je za katolike opredelilo 71,4 % prebivalstva (Geografski
atlas Slovenije, 1998, str. 162). Po popisu iz leta 2002 je v Sloveniji živelo 69,1 % katolikov,
1,1 % evangeličanov, 0,6 % pravoslavcev, 0,6 % pripadnikov islamske vere, ostale verske
skupnosti pa so v Sloveniji zastopane z manj kot enim odstotkom (Popis prebivalstva 2002).
Občina Nazarje je glede na versko sestavo precej homogena občina. Prevladujejo katoliki z 74
%, 0,4 % prebivalcev je pripadnikov islamske vere, 0,2 % je evangeličanov in drugih
protestantov. 2,2 % prebivalcev občine se je opredelilo za verne, a ne pripadajo nobeni
veroizpovedi. 2,4 % prebivalcev občine je ateistov. Kar 20 % prebivalcev občine pa ni želelo
podati odgovora glede veroizpovedi ali pa njihova verska opredelitev ni znana (Popis
prebivalstva 2002).

Verska sestava
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Grafikon 15: Verska sestava prebivalstva v občini Nazarje leta 2002 (Popis prebivalstva
2002).

1.6. Izobrazbena sestava prebivalstva
Izobrazbena sestava prebivalstva je pomemben kazalec gospodarske, socialne in kulturne
razvitosti družbe.
skupaj

2232

izobrazba
srednja
visoka
brez
nepopolna osnovna
višja
izobrazbe osnovna
skupaj nižja in strokovna
dodipl. podipl.
poklicna in splošna
25
120
740
1185
643
542
76
82
4

Preglednica 26: Prebivalstvo občine Nazarje, staro 15 let ali več, po izobrazbi (Statistični
letopis RS, 2004, str. 584).
1,1 % prebivalstva občine starega 15 ali več let je brez izobrazbe, kar je nad slovenskim
povprečjem, ki znaša 0,6 %. Samo osnovnošolsko izobrazbo ima 33,1 % prebivalstva, 53,1 %
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prebivalstva ima srednješolsko izobrazbo, 3,4 % prebivalcev ima zaključeno višjo šolo in 3,9
% pa visoko šolo (Statistični letopis RS, 2004, str. 584).

Izobrazbena sestava
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Grafikon 16: Izobrazbena sestava prebivalstva leta 2002 (Popis prebivalstva 2002).

1.7. Aktivno in neaktivno prebivalstvo
Na osnovi fizioloških zmožnosti sodelovanja v procesu dela razdelimo celotno prebivalstvo
na aktivno in neaktivno ali vzdrževano prebivalstvo. Med tema dvema kategorijama se
pojavlja vmesna kategorija, katere največji del je v preteklosti sodeloval kot delovna sila in
sedaj prejema dohodke na osnovi preteklega položaja. V kategorijo oseb z lastnimi dohodki
statistika uvršča upokojence, rentnike in podobne kategorije neaktivnih oseb z lastnimi
dohodki (Štante, 2000, str. 99).
število prebivalcev
aktivno prebivalstvo
osebe z lastnimi
dohodki
vzdrževano
prebivalstvo
skupaj

1169
763

delež prebivalcev
(%)
43
28

779

29

2711

100

Preglednica 27: Aktivno in neaktivno prebivalstvo ter osebe z lastnimi dohodki, leta 2002
(Popis prebivalstva 2002).
V občini Nazarje je leta 2002 živelo 2711 prebivalcev, od tega je bilo 1169 (43 %) delovno
aktivnih ljudi, 763 (28 %) prebivalcev ima lastne dohodke, 779 (29 %) prebivalcev pa je
vzdrževanih.
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Aktivno in ne aktivno pre bivalstvo

29%

43%

28%

aktivno prebivalstvo
osebe z lastnimi dohodki
vzdrževano prebivalstvo

Grafikon 17: Aktivno in neaktivno prebivalstvo (Popis prebivalstva 2002).
Na delež aktivnega prebivalstva vpliva tudi starostna sestava. Manjši delež aktivnega
prebivalstva kaže tudi na večji delež starejšega prebivalstva (Štante, 2000, str. 100).

Naselje
Brdo
Čreta pri Kokarjah
Dobletina
Lačja vas
Kokarje
Potok
Prihova
Pusto Polje
Rovt
Spodnje Kraše
Šmartno ob Dreti
Nazarje
Volog
Zavodice
Žlabor

delež aktivnega prebivalstva (%)
52,1
59,3
53,8
54,3
50,3
53,2
49,7
48,4
50,8
55,9
42,4
47,3
47,2
47,8
55,3

Preglednica 28: Delež aktivnega prebivalstva po naseljih občine Nazarje za leto 1991
(Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 458 – 633).
Največ delovno aktivnega prebivalstva, 59,3 %, je na Čreti pri Kokarjah. V tem naselju je leta
2002 živelo le 12 ljudi. Čeprav se v naselju število prebivalstva iz leta v leto zmanjšuje in se
mladi odseljujejo, pa je opaziti proces, da se nazaj na rodne domačije k staršem vračajo otroci,
ponavadi stari nad 40 let, ki pomagajo ostarelim staršem ali pa prevzamejo domačije po smrti
svojih staršev. Nekateri se vračajo nazaj domov, ker so izgubili zaposlitev v dolinskih
industrijskih podjetjih, izboljšala se je tudi prometna infrastruktura, kar je vplivalo tudi na
povečano mobilnost prebivalstva.
V ostalih naseljih v občini Nazarje pa je delež delovno aktivnega prebivalstva manjši, kar se
odraža tudi v tem, da se rodnost po naseljih zmanjšuje in se veča delež starega prebivalstva.
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PEE
Menina
Dobroveljska planota
Območje Rovta pod Menino
Razvodno gričevje
Gričevnat svet Prihove
Spodnja Zadrečka dolina

delež aktivnega prebivalstva (%)
53,5
50,8
52,1
49,7
50,8

Preglednica 29: Delež aktivnega prebivalstva po PEE leta 1991 (Krajevni leksikon Slovenije,
1995, str. 458 - 633).

1.7.1. Aktivno prebivalstvo po dejavnosti
Dejavnost je najsplošnejša kategorija socialnoekonomske statistike. V demografiji se
uporablja zlasti za razvrščanje prebivalstva po dejavnostih, s katerimi si ljudje pridobivajo
sredstva za življenje (Štante, 2000, str. 104).
občina
Nazarje

skupaj
1169

skupine dejavnosti
kmetijske
nekmetijske
103
819

neznano
storitvene
1094

104

Preglednica 30: Delovno aktivno prebivalstvo po skupinah dejavnosti, leta 2002 (Popis
prebivalstva 2002).
V občini Nazarje je bilo leta 2002 1169 (43 %) delovno aktivnih prebivalcev, od katerih si 3,8
% prebivalcev občine pridobiva sredstva za življenje v kmetijstvu, 30,2 % prebivalstva je
zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih, 40,3 % pa v storitvenih dejavnostih. Za 3,8 %
prebivalstva občine pa je njihova dejavnost s katero se preživljajo neznana (Popis prebivalstva
2002).
Število kmečkega prebivalstva je z industrializacijo in urbanizacijo nazadovalo. Leta 2002 si
je v občini Nazarje izključno s kmetijstvom služilo kruh le 3,8 % aktivnega prebivalstva.
Zaradi slabega odnosa države do kmetijstva in kmetov si večina kmetov mora iskati dodatne
vire zaslužka še v nekmetijskih dejavnostih.

Aktivno prebivalstvo po dejavnosti
3,8

3,8

kmetijstvo
30,2

nekmetijske dejavnosti
storitvene dejavnosti
neznana dejavnost

40,3

Grafikon 18: Aktivno prebivalstvo v občini Nazarje po dejavnostih leta 2002 (Popis
prebivalstva 2002).
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1.8. Zaposlitvena sestava prebivalstva
Razvoj industrije v Nazarjah ni vplival le na število prebivalstva in število dnevnih migrantov,
temveč je povzročil tudi spremembe v zaposlitveni strukturi prebivalstva. Izrazito agrarno
okolje se je z industrializacijo začelo spreminjati. Presežna delovna sila se je začela
zaposlovati v industriji (Klinar, 2003, str. 75).
Prebivalci v občini so zaposleni v primarnih, sekundarnih, terciarnih in kvartarnih
dejavnostih:
• primarne dejavnosti: kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo
• sekundarne dejavnosti: industrija, vodno gospodarstvo, gradbeništvo
• terciarne dejavnosti: promet in zveze, trgovina, gostinstvo in turizem, obrt in osebne
storitve, stanovanjsko komunalne dejavnosti
• kvartarne dejavnosti: finančne storitve, tehnične in poslovne storitve, izobraževanje,
znanost, kultura in informacije (Benkovič, 1999, str. 58).

leto
1953
1961
1971
1991

primarne
dejavnosti (%)
64
59,9
29,3
24,8

sekundarne
dejavnosti (%)
22
28,3
50,7
53,8

terciarne
dejavnosti (%)
11
8,5
16,1
13

kvartarne
dejavnosti (%)
3
3,3
3,9
8,4

Preglednica 31: Sestava aktivnega prebivalstva po sektorjih dejavnosti za posamezna leta v
občini Nazarje (Klinar, 2003, str. 75).
Sektorji dejavnosti leta 1953

11%
22%

3%

64%

primarne dejavnosti
sekundarne dejavnosti
terciarne dejavnosti
kvartarne dejavnosti

Grafikon 19: Sektorji dejavnosti leta 1953 (Klinar, 2003, str. 75).
Območje občine Nazarje je bilo dolgo časa izrazito kmetijsko usmerjeno. Še ob popisih leta
1953 in 1961 je bilo v primarnem sektorju zaposlenih več kot ½ vseh zaposlenih. Z razvojem
lesne industrije je sekundarni sektor počasi začel pridobivati na pomenu, primarni pa počasi
izgubljati, čeprav je bil sredi 20. stoletja še vedno najpomembnejši sektor zaposlitve. Po letu
1960 se je lesna industrija hitro razvijala, število delovnih mest je naraščalo, s tem pa se je
spreminjala tudi zaposlitvena sestava aktivnega prebivalstva. Do leta 1971 je postal
sekundarni sektor ter s tem industrija najpomembnejši sektor zaposlitve, kjer je bilo kar 51 %
vseh zaposlenih. V dobrih 10. letih sta industrija in kmetijstvo zamenjala mesti. Zaradi
zaposlovanja v industriji se je pričelo manjšati število čistih kmečkih gospodarstev ter večati
število mešanih kmečkih gospodarstev.
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Zaradi industrializacije in zgoščevanja prebivalstva v Nazarjah je bilo potrebno povečati in
popestriti ponudbo storitev za delovanje proizvodnje in oskrbo prebivalstva. Hitreje so se
pričele razvijati storitvene dejavnosti, trgovina, šolstvo, kultura, zdravstvo ter podobne
dejavnosti, ki služijo potrebam zaposlenih in prebivalstvu tega območja (Klinar, 2003, str.
76).
Sektorji dejavnosti leta 1991

13%

8%

25%

54%

primarne dejavnosti
sekundarne dejavnosti
terciarne dejavnosti
kvartarne dejavnosti

Grafikon 20: Sektorji dejavnosti leta 1991 (Klinar, 2003, str. 75).
Največ ljudi zaposlenih v primarni dejavnosti je na Čreti pri Kokarjah in v Rovtu pod
Menino, kjer se ljudje še vedno v glavnem ukvarjajo z gozdarstvom, pa tudi z kmetijstvom.
Največji delež prebivalcev občine Nazarje pa je še vedno zaposlenih v industriji (lesna
industrija v Nazarjah, Elkroj, BSH). Delež zaposlenih v terciarnih in kvartarnih dejavnostih
pa je še vedno izredno nizek (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 468 – 633).
naselje

primarne
dejavnosti (%)
Brdo
46,8
Čreta pri Kokarjah
68,8
Dobletina
31,6
Lačja vas
22,5
Kokarje
30,0
Potok
33,3
Prihova
22,5
Pusto Polje
31,8
Rovt
54,1
Spodnje Kraše
40,8
Šmartno ob Dreti
22,8
Nazarje
9,0
Volog
31,3
Zavodice
27,3
Žlabor
12,3

sekundarne
dejavnosti (%)
39,0
31,3
57,9
56,1
48,9
60,6
60,7
52,3
42,6
56,6
48,2
68,1
55,2
63,6
78,1

terciarne
dejavnosti (%)
14,2
0
3,5
15,8
15,6
3,0
7,9
9,1
3,3
2,6
17,5
10,1
9,0
9,1
8,2

kvartarne
dejavnosti (%)
0
0
7,0
5,3
5,6
3,0
9,0
6,8
0
0
11,4
12,8
4,5
0
1,4

Preglednica 32: Delež zaposlenih po posameznih dejavnostih v naseljih občine Nazarje leta
1991 (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 468 – 633).
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PEE

Menina
Območje Rovta
pod Menino
Dobroveljska
planota
Razvodno
gričevje
Gričevnat svet
Prihove
Sp. Zadrečka
dolina

primerne
dejavnosti (%)
51,4

sekundarne
dejavnosti (%)
42,6

terciarne
dejavnosti (%)
3,3

kvartarne
dejavnosti (%)
0

48,05

47,45

4,55

0

46,8

39

14,2

0

22,5

60,7

7,9

9

26,54

58,2

9,44

5,78

Preglednica 33: Delež zaposlenih po posameznih dejavnostih po PEE leta 1991 (Krajevni
leksikon Slovenije, 1995, str. 468 – 633).
Leta 1991 je največji delež zaposlenih ljudi v primarnih dejavnosti prihajal iz PEE Območje
Rovta pod Menino. Na tem območju so se in se še vedno veliko ljudi ukvarja z gozdarstvom
in tudi s kmetijstvom. Podobna slika je tudi v PEE Dobroveljska planota in razvodno gričevje.
Največ zaposlenih v sekundarnih dejavnostih živi na območju PEE Gričevnat svet Prihove in
Sp. Zadrečka dolina, kjer so ljudje v glavnem zaposleni v industriji. V storitvenih dejavnostih
pa je zaposlenih izredno malo ljudi (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 468 – 633).

1.9. Brezposelnost aktivnega prebivalstva
Po letu 1990 se je položaj industrije v Nazarjah močno poslabšal (vojna na Balkanu, izguba
jugoslovanskega trga, zastarelost industrije), zlasti se je položaj poslabšal v tekstilni in lesni
industriji. V 90. letih se je pričel val odpuščanja delavcev, kateri se je nadaljeval vse do danes.
Leta 2001 je bila stopnja brezposelnosti v občini Nazarje 9,5 %. Po popisu prebivalstva leta
2002 je bilo v občini Nazarje 129 (11 %) brezposelnih oseb. V letu 2005 pa se je to število še
povečalo, kajti tega leta je v stečaj šlo podjetje Tip Brest, kjer so izdelovali iverne plošče.
Delavce pa so odpuščala še druga podjetja kot so to: Elkroj, BSH, Glin Žaga, Glin Žagarstvo,
Gorenje Glin, Glin Grif in tudi še nekateri obrtniki (Kovinska galanterija Cigale je prenehala
z dejavnostjo, del delavcev je prevzel obrtnik Podkrižnik).
1.10. Migracije
V občini Nazarje so bile migracije prebivalstva pomembne. Naselje Nazarje je nastalo
predvsem zaradi priselitve prebivalstva, ki se je zaposlovalo v razvijajoči se industriji.
Možnost zaposlitve, ki jo je nudila industrija, je bila med glavnimi razlogi za priselitev na
območje današnjega naselja. Leta 2002 je bilo kar 57,5 % (1152 ljudi) prebivalcev občine v
občino Nazarje priseljenih. Daleč največ priselitev je bilo v industrijsko središče Nazarje (51
% vseh priseljenih v občino).
občina

Nazarje

skupaj

100

1952 in
prej
2

1953 1960
2

leto prve priselitve v občino
1961 1971 1981 1970
1980
1991
4
42
41

1992 1996
2

1997 2001
2

Preglednica 34: Priseljeni v občino po letu prve priselitve (Popis prebivalstva 2002).
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Močnejše priseljevanje na območje današnje občine se je pričelo po 2. svetovni vojni. Največ
priselitev je bilo v obdobju 1971 – 1991, saj so se od 70. let dalje v Nazarjah poleg lesne
industrije pričele razvijati tudi druge vrste industrije (tekstilne, elektrotehnična). V 80. letih je
industrija v Nazarjah svojo proizvodnjo še razširila in vse to je vodilo k povečanju števila
delovnih mest. Nova delovna mesta so tako vplivala na priseljevanje prebivalstva v občino,
predvsem v Nazarje. V Nazarjah je v 70. letih potekala intenzivna gradnja stanovanjskih
blokov. Takrat je bila cestna infrastruktura še zelo slabo razvita, zato je v začetku industrija
privabljala predvsem prebivalstvo iz Zgornje Savinjske doline. Ostala naselja v sedanji občini
Nazarje, so bila takrat še pretežno agrarna in zato niso bila tako zanimiva za priseljevanje kot
je le-to bilo prav naselje Nazarje (Klinar, 2003, str. 71).
1.10.1. Dnevne migracije
Nazarje je ciljno območje številnih dnevnih migrantov, ki so zaposlenih v nazarskih podjetjih.
Večina zaposlenih v industriji v Nazarjah je iz Zgornje Savinjske doline. Nekateri pa prihajajo
tudi iz bolj oddaljenih območij, kot so Šaleška in Spodnja Savinjska dolina.

Karta 22: Zaposleni v nazarskih podjetjih.
Veliko dnevnih migrantov je iz naselij občine Nazarje. Večina naselij občine je prometno
dobro povezanih z industrijskim središčem, kar je seveda ugodno za dnevne migrante (Klinar,
2003, str. 73).
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Naselje

Brdo
Čreta pri Kokarjah
Dobletina
Lačja vas
Kokarje
Potok
Prihova
Pusto Polje
Rovt pod Menino
Spodnje Kraše
Šmartno ob Dreti
Nazarje
Volog
Zavodice
Žlabor

delež zaposlenih dnevnih
migrantov (%)
51,9
37,5
66,7
75,4
60,0
68,2
62,9
57,8
45,9
59,2
69,3
30,9
68,7
72,7
84,9

Preglednica 35: Delež dnevnih migrantov po naseljih občine Nazarje leta 1991 (Krajevni
leksikon Slovenije, 1995, str. 468 – 633).
V naseljih, ki so blizu industrijskega centra, je delež dnevnih migrantov visok (Žlabor,
Zavodice, Lačja vas). Največji delež dnevnih migrantov v občini Nazarje ima naselje Žlabor
(84,9 %). Naselje je namreč zelo blizu Nazarij, severni del naselja je že sestavni del Nazarij.
Naselje Žlabor bi že lahko opredelili kot spalno naselje, saj se večina prebivalstva oskrbuje v
Nazarjah, kjer so večinoma tudi zaposleni. Kmetijstvo v naselju nima večjega pomene,
namreč v primarnem sektorju je zaposlenih le 12,3 % prebivalcev, vsekakor pa z 78,1 %
prevladuje sekundarni sektor (industrija).
Najmanjši delež zaposlenih dnevnih migrantov je v naselju Nazarje (30,9 %), kar je seveda
razumljivo, saj je v Nazarjah skoncentrirana vsa industrija, v kateri je zaposlena večina
prebivalstva v naselju. Majhen delež dnevnih migrantov je tudi v pretežno agrarnih naseljih
Čreta pri Kokarjah (37,5 %), Rovt pod Menino (45,9 %) in Brdo (51,9 %), kar je posledica
večjega deleža zaposlenih v primarnem sektorju, majhen delež prebivalstva, ki pa je zaposlen
v industriji pa večinoma migrira na delo v Nazarje (Klinar, 2003, str. 74).
Največ dnevnih migrantov iz naselij občine Nazarje je bilo leta 2002 zaposlenih v Nazarjah
(357 prebivalcev), Mozirju (148 prebivalcev občine), Velenju (97 prebivalcev), Celju (32
prebivalcev) in Šoštanju (20 prebivalcev), v ostalih okoliških območjih (Braslovče, Gornji
Grad, Ljubno ob Savinji, Kamnik, Polzela, Žalec) pa je zaposlenih manj kot 20 prebivalcev iz
občine Nazarje (Popis prebivalstva 2002).
V občini Nazarje je bilo leta 2002 1169 delovno aktivnih prebivalcev. Večina le-teh (29 %) se
mora vsak dan na delovno mesto pripeljati z različnimi prevoznimi sredstvi (motorno kolo,
osebni avtomobil, avtobus) in le 9 % od vsega aktivnega prebivalstva pride na delovno mesto
peš. Torej večina dnevnih migrantov se v službo vozi v glavnem z osebnimi vozili, ki pa tudi
vse bolj nadomeščajo avtobuse (Popis prebivalstva 2002).
Večjo vlogo pa imajo avtobusni prevozi pri migraciji dijakov in študentov, čeprav se tudi pri
tej skupini prebivalcev občine vloga avtobusa iz leto v leto zmanjšuje, kajti dijaki in študentje
se v šolo vse boj vozijo z avtomobili, saj je ta oblika vožnje v šolo veliko cenejša.
119

Sonaravni razvoj občine Nazarje
občina
prebivališča

skupaj

Nazarje

608

občina
prebivalcev

267

občina šolanja
druga občina
iste statistične
regije
212

občina druge
statistične regije

129

Preglednica 36: Učenci, dijaki in študenti po občini prebivališča in občini šolanja (Popis
prebivalstva 2002).
V občini Nazarje je po popisu prebivalstva leta 2002 bilo 608 (22,5 % od vsega prebivalstva
občine) učencev, dijakov in študentov. 267 jih je šolo obiskovalo v svoji občini, preostali pa
so se morali voziti v šole drugam (v Celje: 109 dijakov in študentov, v Velenje: 52 dijakov, v
Ljubljano: 16 dijakov in študentov, v Maribor: 12 dijakov in študentov itd.) (Popis
prebivalstva 2002).

1.11. Selitveno gibanje prebivalstva
Po popisu iz leta 2002 je v občini Nazarje živelo 2711 prebivalcev, od tega je bilo 1152
prebivalcev (42,5 % od vsega prebivalstva občine) takšnih, ki že od rojstva živijo v naselju
prebivališča, ostali (1559 prebivalcev ali 57,5 % od vsega prebivalstva občine) pa so v občino
ali v posamezna naselja občine priseljeni.
občina

Nazarje

skupaj

od rojstva
živijo v
naselju
prebivališča

skupaj

1152

1559

2711

priseljeni
iz
iz druge iz druge iz tujine
drugega
občine statistične
naselja
iste
regije
iste
statistične
občine
regije
363
1019
131
46

Preglednica 37: Zadnja selitev po tipu selitve (Popis prebivalstva 2002).

Selitveno gibanje prebivalstva

43%

od rojstva živijo v občini
priseljeni v občino

57%

Grafikon 21: Selitveno gibanje prebivalstva (Popis prebivalstva 2002).
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Na gibanje števila prebivalstva vplivajo naravna rast in selitve. Selitvena bilanca oziroma
selitveno gibanje je posredno izračunana na podlagi podatka prebivalstva ob popisih in
vrednosti naravnega prirastka.
občina

Nazarje

priseljeni
odseljeni
selitveni
stopnja
skupaj iz drugih iz tujine skupaj v druge v tujino prirast
selitvenega
občin
občine
prirasta
Slovenije
Slovenije
38
34
4
52
42
10
- 14
- 5,2

Preglednica 38: Selitveno gibanje prebivalstva leta 2003 (Statistični letopis RS, 2004, str.
595).
Po podatkih iz leta 2003 je opaziti, da se je iz občine odselilo (52 ljudi) več ljudi kot se jih je
priselilo (38 ljudi), torej je bil selitveni prirast tega leta negativen (– 14), stopnja selitvenega
prirasta je bila – 5,2. Tudi po podatkih iz leta 2000 je bil selitveni prirast negativen (- 7). Tega
leta se je v občino priselilo 35 ljudi, odselilo pa se jih je 42. V občini Nazarje je torej po letu
1990 opaziti odseljevanje prebivalstva. Glavna vzroka temu sta bila pomanjkanje stanovanj in
gospodarska kriza ter s tem posledično odpuščanje delavcev. Nekateri so se odselili tudi
zaradi onesnaženosti zraka v Nazarjah, ki ga je povzročala tamkajšnja iverka, ki pa so jo leta
2005 zaprli in kvaliteta zraka se je precej izboljšala. Dokler se v Zgornji Savinjski dolini, torej
tudi v občini Nazarje, ne bodo odprla nova delovna mesta in dokler se ne bodo izboljšale
stanovanjske razmere, bo v dolini število prebivalstva upadalo.
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2. NASELJA IN POSELITEV
Razporeditev naselij v Sloveniji je neenakomerna zaradi njene pokrajinske raznolikosti.
Razporeditev je namreč odvisna od naravnih razmer v pokrajini, ki vplivajo na velikost,
obliko, zgradbo naselij, pa tudi na sestavo prebivalstva.
V občini Nazarje, ki je velika 43,4 km2, je 15 naselij. Za naselitev je v občini Nazarje
najbolj primerna dolina reke Drete, ki pa je precej ozka, saj jo na severu omejuje nizko
razvodno gričevje, na jugu pa visoki kraški planoti, Menina in Dobroveljska planota. V
preteklosti je bil pomemben dejavnik za nastanek nekaterih naselij rodovitna zemlja
primerna za obdelovanje. Po drugi strani pa je bila rodovitna zemlja tudi omejevalni
dejavnik za poselitev, saj je bilo potrebno čim manj posegati na rodovitna zemljišča.
Ohranjanje zemljišč in varnost pred poplavami sta vplivala, da nekatera naselja ležijo na
terasah na robu doline Drete (Kokarje, Lačja vas, Potok). Po 2. svetovni vojni je na poselitev
najbolj vplival razvoj industrije. Možnost zaposlitve, ki jo je industrija nudila, je privabljala
številne delavce, ki so se na to območje stalno priselili. Zaradi industrije je nastalo naselje
Nazarje, danes največje naselje v občini. Zaradi naravnih in družbenih dejavnikov od 15
naselij, ki ležijo v občini Nazarje, le 4 naselja (Čreta pri Kokarjah, Zavodice, Rovt pod
Menino, Brdo) ne ležijo na dnu doline reke Drete, ampak na višjem območju. Naselje Čreta
pri Kokarjah se razprostira na Dobroveljski planoti, Zavodice ležijo na pobočju Dobrovelj,
naselje Rovt pod Menino leži v vzhodnem delu Menine, Brdo pa na razvodnem gričevju
med Dreto in Savinjo. Naselja Čreta in Rovt sta še vedno precej močni agrarni naselji
samotnih kmetij. Vsa 4 omenjena naselja so med najmanjšimi v občini, večja naselja pa se
nahajajo v dolini reke Drete.
Skoraj 50 % občine je slabo oziroma sploh ni poseljena, in sicer zaradi kraškega površja,
slabe dostopnosti in oddaljenosti. Gostota poselitve v občini Nazarje znaša 64 preb./km2.
2.1. Naselja in poselitev posameznih pokrajinskoekoloških enot
• MENINA, OBMOČJE ROVTA POD MENINO
V vzhodnem delu Menine se na srednji nadmorski višini okoli 650 m nahaja naselje Rovt
pod Menino, ki šteje 120 prebivalcev. Naselje samotnih kmetij se razprostira na nadmorski
višini od 420 do 940 metrov (Orožen Adamič, 1995, str. 574). Nahaja se na nekoliko višjem
območju med Menino in Dobroveljsko planoto, na poselitev tega območja pa so imele
močan vpliv naravne razmere in prometna povezanost z dolino. Zaradi prevlade vulkanskih
kamnin se je tu razvila normalna rečna mreža s stalno tekočimi vodami (potoka Hudovinc in
Voložnica), kar je pozitivno vplivalo na poselitev tega območja. Preko območja Rovta
poteka tudi cestna povezava med Zadrečko dolino in Vranskim čez preval Lipa (721 m), čez
preval Slopi (925 m) pa s Tuhinjsko dolino (Klinar, 2003, str. 83).
• DOBROVELJSKA PLANOTA
Visoka Dobroveljska planota, ki zavzema 51 % površine občine je izredno redko in
razpršeno poseljena. Strnjena naselja so nastala na obrobju planote in prisojnih pobočnih
uravnav. Zaselki in samotne kmetije na planoti so večinoma vezane na območja vulkanskih
kamnin in območje dobroveljskih skrilavcev in peščenjakov. Ta območja so izkoristili za
ureditev obdelovalnih površin, najpomembnejši dejavnik pri poselitvi je bila prisotnost virov
pitne vode. Na karbonatni podlagi pa prevladuje gozd, obdelovalne površine so omejene na
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bolj uravnane predele in dna vrtač. Tudi poselitev teh območij je redkejša zaradi odsotnosti
dostopnih vodnih virov. V višjih predelih Dobroveljske planote prevladujejo celki, velikost
kmetij je med 30 - 50 ha. Ob vznožju planote pa je posest bolj razdrobljena, v obliki grud.
Kmetije praviloma niso večje od 15 ha (Šolc, 2002, str. 36).

Slika 1: Samotna kmetija na Dobroveljski planoti (Vogrin, 2004, str. 35).
Na nekarbonatnih vulkanskih kamninah, ki se kot obroček sredi karbonatnih kamnin
pojavljajo na sredini planote, leži naselje Čreta pri Kokarjah, ki se razprostira na nadmorski
višini od 425 do 900 metrov in šteje 27 prebivalcev. Gre za manjšo hribovsko vas samotnih
kmetij.
Na severozahodnem apneniškem pobočju Dobroveljske planote leži tudi naselje samotnih
domačij, Zavodice, ki se večinoma razprostira na močno zakraseli stari terasi na desnem
pobočju grape potoka Črni graben, na nadmorski višini od 430 do 545 metrov. Zaradi
neugodnih razmer za kmetijstvo je vas že skoraj povsem izgubila kmečko podobo. V
Zavodicah živi 49 prebivalcev (Klinar, 2003, str. 83).
• RAZVODNO GRIČEVJE MED DRETO IN SAVINJO
Na razvodnem gričevju med Dreto in Savinjo se nahaja naselje Brdo, ki se razprostira na
nadmorski višini od 375 do 465 metrov. Deloma razložena, deloma gručasta vas se
razprostira na širokem slemenu razvodnega gričevja. Zaradi planotaste oblike v zahodnem
delu gričevja, so na območju Brda poleg travnikov in pašnikov pogoste tudi njive (Klinar,
2003, str. 83).
Na razvodnem gričevju pa leži tudi nekaj samotnih kmetij, ki sicer pripadajo naselju
Spodnje Kraše.

Slika 2: Samotna kmetija na razvodnem gričevju med Dreto in Savinjo (Jerina, 2005).
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• GRIČEVNAT SVET PRIHOVE
V tej pokrajinskoekolološki enoti se nahaja naselje Prihova. Gre za naselje z gručastim
jedrom, ki leži na zgornji terasi Savinje, na njeni levi strani, nad sotočjem z reko Dreto, na
nadmorski višini od 360 do 380 metrov. V naselju živi 185 prebivalcev. Nekaj hiš je tudi ob
novi in stari cesti proti Spodnji Rečici oziroma Rečici ob Savinji. Kmetov tako rekoč ni več.
Ljudje so po večini zaposleni v bližnjih tovarnah. Na območju kraja je tekstilna tovarna
Elkroj.
• SPODNJA ZADREČKA DOLINA
Spodnjo Zadrečko dolino sestavljajo naslednja naselja:
- Volog (gručasta vas s 143 prebivalci, na nadmorski višini med 380 in 390 metri),
- Šmartno ob Dreti (razložena vas na obeh straneh reke Drete z 279 prebivalci, na
levi strani sta zaselka Šutna in zahodni del zaselka Vrh z razloženimi domačijami,
na desni strani pa je vzhodno od gručastega jedra vasi zaselek Zg. Kraše; manjše
krajevno središče na nadmorski višini od 370 do 400 metri),

Slika 3: Šmartno ob Dreti, v ozadju razvodno gričevje med Dreto in Savinjo (Jerina, 2005).
-

Sp. Kraše (na desni strani Drete je gručast del naselja – zaselek Podgora pod
strmim pobočjem Dobroveljske planote, na levi strani je razložen del vasi, k vasi
spada tudi vzhodni del zaselka Vrh na ilovnatem gričevju na severu – samotne
kmetije; razložena vas se nahaja na nadmorski višini od 365 do 450 metrov in šteje
141 prebivalcev),

Slika 4: Spodnje Kraše (Jerina, 2005).
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-

Pusto Polje (manjša gručasta vas na desnem bregu Drete, k vasi spadajo tudi
samotne domačije ob vznožju strmega pobočja Dobroveljske planote; vas leži na
nadmorski višini od 369 do 380 metrov in v njej živi 95 prebivalcev),
- Lačja vas (manjša nesklenjena obcestna vas, k njej spadajo tudi zaselek Gorica in
posamezne samotne kmetije na razvodnem ilovnatem gričevju med Dreto in
Savinjo; naselje leži na nadmorski višini od 355 do 380 metrov in šteje 105
prebivalcev),
- Potok (razloženo naselje z gručastim jedrom v spodnjem delu prodnega vršaja
Mostnega grabna, večina vasi je na desnem bregu Drete, na njenem levem bregu pa
je le nekaj hiš; naselje se razteza na nadmorski višini od 357 do 382 metrov in ima
128 prebivalcev),
- Kokarje (gručasto naselje, večji del naselja leži na prodni ravnici in mehkih
pliocenskih kamninah na desnem bregu Drete, na njenem levem bregu pa je zaselek
Govek; naselje leži na nadmorski višini od 355 do 380 metrov in šteje 184
prebivalcev),

Slika 5: Gručasto naselje Kokarje, v ozadju Dobroveljska planota (Spletna stran občine
Nazarje).
-

Dobletina (razloženo naselje z gručastim jedrom na prodni terasi na levi strani
Drete, v neposredni bližini Nazarij, južno proti Kokarjam je manjši zaselek, ob
vznožju ilovnatega gričevja na jugozahodu pa so razložene domačije; naselje leži
na nadmorski višini od 346 do 385 metrov in ima 108 prebivalcev; vas je precej
urbanizirana),
- Žlabor (razložena obcestna vas na desni strani Drete pod strmim gozdnatim
apneniško – dolomitnim pobočjem Dobroveljske planote, na apneniškem obrobju
doline je v južnem delu naselja zaselek Petelinjek; naselje se nahaja na nadmorski
višini od 360 do 385 metrov, v njem pa živi 133 prebivalcev),
- Nazarje (industrijsko, obrtno, prometno in zaposlitveno središče Zgornje
Savinjske doline ob sotočju Drete in Savinje, prevladuje sklenjena pozidava
individualnih hiš, na levem bregu Drete pa je tudi nekaj blokov, del naselja je na
levem bregu Savinje; naselje se razprostira na nadmorski višini od 340 do 355
metrov in ima 948 prebivalcev) (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 87 – 432).

2.2. Velikost naselij
V Sloveniji prevladujejo majhna naselja, saj je ob popisu prebivalstva leta 2002 kar ½
naselij imela manj kot 100 prebivalcev, le 1/10 naselij pa je imela več kot 500 prebivalcev.

124

Sonaravni razvoj občine Nazarje
Večina naselij v občini šteje od 100 – 200 prebivalcev. Najmanjša naselja, ki imajo manj kot
50 prebivalcev, pa so naselja Čreta pri Kokarjah (2002: 19 prebivalcev), Brdo (2002: 46
prebivalcev) in Zavodice (2002: 46 prebivalcev). Največje naselje v občini je naselje
Nazarje (2002: 948 prebivalcev), ki do leta 1948 ni bilo samostojno naselje. Leta 1948 je
imelo naselje 206 prebivalcev in je bilo takrat šele 4. največje naselje na območju današnje
občine. Po številu prebivalstva so bila takrat večja od Nazarij naslednja naselja: Šmartno ob
Dreti (250 prebivalcev), Rovt pod Menino (238 prebivalcev) in Prihova (218 prebivalcev).
Zaradi industrializacije in gradnje stanovanj se je po 2. svetovni vojni, zlasti po letu 1970
število prebivalstva v Nazarjah močno povečalo (Klinar, 2003, str. 83).
Šmartno ob Dreti, ki je bilo do začetka 50. let največje naselje po številu prebivalstva na
območju današnje občine Nazarje, pa danes močno zaostaja za Nazarjami. Leta 2002 je bilo
v Šmartnem 286 prebivalcev. Stagnacija prebivalstva v naselju je v veliki meri posledica
pomanjkanja zaposlitvenih možnosti in slabe opremljenosti naselja. Tu se namreč ni razvila
nobena industrijska panoga, ki bi zaposlovala veliko število delavcev in bi s tem pozitivno
vplivala na priselitve in povečanje števila prebivalstva. V naselju lahko prebivalstvo
zadovoljuje le osnovne življenjske potrebe. V naselju je pošta, trgovina z živili, gostilna in
štiri letna osnovna šola. Finančne, upravne, zdravstvene in deloma šolske zadeve pa morajo
prebivalci urejati v Nazarjah ali v Mozirju (Klinar, 2003, str. 84).
naselje

število prebivalcev
(2002)
19
123
46
184
103
948
140
188
109
109
150
286
137
46
123
2711

Čreta pri Kokarjah
Dobletina
Homec - Brdo
Kokarje
Lačja vas
Nazarje
Potok
Prihova
Pusto Polje
Rovt pod Menino
Spodnje Kraše
Šmartno ob Dreti
Volog
Zavodice
Žlabor
Občina Nazarje

Preglednica 1: Naselja v občini Nazarje po številu prebivalstva leta 2002 (Popis prebivalstva
2002).
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Karta 1: Število prebivalcev po naseljih leta 2002.

2.3. Lega naselij
V Sloveniji so naselja močno navezana na nadmorsko višino. Povprečna nadmorska višina v
Sloveniji je 557 metrov, povprečna nadmorska višina naselij pa 392 metrov. Največji delež
naselij je v višinskem pasu od 300 – 400 metrov. V tem pasu, ki predstavlja 15 % ozemlja
Slovenije je kar ¼ naselij in dobra četrtina prebivalstva.
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PEE
Menina
Dobroveljska
planota
Območje Rovta
pod Menino
Razvodno
gričevje
Gričevnat svet
Prihove
Sp. Zadrečka
dolina

število naselij po višinskih pasovih (srednja nadmorska višina)
300 – 399 m 400 – 499 m 500 – 599 m 600 – 699 m 700 – 799 m
1
1
1
1
1
10

Preglednica 2: Število naselij po posameznih višinskih pasovih (srednja nadmorska višina) v
pokrajinskoekoloških enotah (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 458 – 633).
Vsa naselja v Spodnji Zadrečki dolini ležijo na srednji nadmorski višini okrog 360 metrov.
Najnižjo srednjo nadmorsko višino v Spodnji Zadrečki dolini ima središčno naselje Nazarje
(343 m), najvišjo pa naselje Volog (385 m). Naselje Brdo, ki leži na razvodnem gričevju, leži
na srednji nadmorski višini 460 metrov (domačije se nahajajo na nadmorski višini od 375 do
465 metrov). Naselje Rovt pod Menino leži na srednji nadmorski višini 650 metrov, drugače
pa se samotne kmetije razprostirajo na nadmorski višini od 420 do 940 metrov nadmorske
višine. Na Dobroveljski planoti pa se naselje Čreta pri Kokarjah razteza na srednji nadmorski
višini 750 metrov (samotne kmetije se nahajajo na nadmorski višini od 425 do 900 metrov
nadmorske višine), Zavodice pa na 500 metri (samotne domačije se raztezajo na nadmorski
višini od 430 do 545 metrov nadmorske višine) ( Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 458 –
633).
PEE

Menina
Dobroveljska
planota
Območje Rovta
pod Menino
Razvodno
gričevje
Gričevnat svet
Prihove
Sp. Zadrečka
dolina

delež prebivalcev (%) po višinskih pasovih (srednja nadmorska
višina)
300 – 399 m 400 – 499 m 500 – 599 m 600 – 699 m 700 – 799 m
1,7 %
0,7 %
4%
1,7 %
6,8 %
84,8 %

Preglednica 3: Delež prebivalcev (%) po posameznih višinskih pasovih (srednja nadmorska
višina) v pokrajinskoekoloških enotah (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 458 – 633).
Največji delež prebivalstva v občini Nazarje živi v ravninski Spodnji Zadrečki dolini, in sicer
kar 84,8 % oziroma 2303 prebivalcev v višinskem pasu od 300 do 399 metrov (srednja
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nadmorska višina). V pokrajinskoekološki enoti Gričevnati svet Prihove, kjer leži naselje
Prihova, živi 6,8 % vsega prebivalstva v občini, in sicer v višinskem pasu od 300 do 399
metrov. Na območju Rovta pod Menino živi po samotnih kmetijah 4 % vsega prebivalstva
občine Nazarje. Samotne kmetije se razprostirajo glede na srednjo nadmorsko višino v
višinskem pasu od 600 do 699 metrov. Na Dobroveljski planoti v višinskem pasu od 500 do
599 metrov živi 1,7 % prebivalstva celotne občine, v višinskem pasu od 700 do 799 metrov pa
0,7 % prebivalstva celotne občine. Na razvodnem gričevju, v višinskem pasu od 400 do 499
metrov živi še 0,7 % prebivalcev občine (Krajevni leksikon Slovenije, 1995, str. 458 – 633).

1%

Prebivalci po višinskih pasovih
(srednja n. v.)

4%
2%
2%

300-399 m
400-499 m
500-599 m
600-699 m
700-799 m

91%

Grafikon 1: Delež prebivalcev po posameznih višinskih pasovih leta 1991 (Krajevni leksikon
Slovenije, 1995, str. 458 – 633).

PEE

površina (m2)

Menina
Dobroveljska planota
Območje Rovta pod Menino
Razvodno gričevje
Gričevnat svet Prihove
Spodnja Zadrečka dolina
občina Nazarje

4.000.000
22.000.000
4.750.000
3.750.000
1.250.000
7.250.000
43.000.000

število prebivalcev/km2
(preb./km2)
2,95
27,25
12,27
150,4
317,65
63,05

Preglednica 4: Gostota prebivalcev po posameznih pokrajinskoekoloških enotah (Klinar,
2003, str. 13).
Najgosteje je poseljena pokrajinskoekološka enota Spodnja Zadrečka dolina, kjer živi na
7.250.000 m2 2303 prebivalcev, zato gostota poselitve na tem območju znaša kar 317,65
preb./km2. Druga najgosteje poseljena je PEE Gričevnat svet Prihove, kjer je gostota poselitve
150,4 preb/km2. Najredkeje pa je poseljena Dobroveljska planota (2,95 preb./km2), kajti ta
PEE obsega kar 51 % občine Nazarje in je večinoma porasla z gozdom, na planoti pa se
nahajajo le samotne kmetije naselij Čreta pri Kokarjah in Zavodice.
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2.4. Tip naselja in poselitve po posameznih pokrajinskoekoloških enotah
Tip poselitve kaže vrsto zgostitve prebivalstva na nekem območju. Tip poselitve se prilagaja
tako naravno geografskim kot družbeno geografskim možnostim.
Prevladujoči tipi naselja po posameznih pokrajinskoekoloških enotah:
1. depresijsko podeželsko naselje, kjer število prebivalstva pada
2. stagnirajoče podeželsko naselje, kjer število prebivalstva stagnira ali narašča
3. urbanizirano naselje, kjer število prebivalstva narašča
4. urbano, močno urbanizirano naselje, kjer število prebivalstva močno narašča (Štante,
2000, str. 71).
PEE
Menina
Dobroveljska planota
Območje Rovta pod
Menino
Razvodno gričevje
Gričevnat svet Prihove
Sp. Zadrečka dolina

1
Zavodice,
Čreta
Rovt pod
Menino
Brdo
Prihova
Nazarje

tip naselja
2
-

3
-

4
-

Žlabor,
Volog,
Šmartno,
Sp. Kraše,
Lačja vas,
Dobletina,
Kokarje,
Pusto Polje,
Potok

Preglednica 5: Tip naselja po posameznih pokrajinskoekoloških enotah (Štante, 2000, str. 71).
V občini Nazarje nobeno naselje ne spada v tip 3 in 4. Za naselja na hribovitem in
gričevnatem svetu (Dobroveljska planota, razvodno gričevje, območje Rovta pod Menino,
gričevnat svet Prihove) občine je značilno, da prebivalstvo počasi upada, kajti mladi
zapuščajo ta območja. Kot naselje, kjer število prebivalstva upada, sem izpostavila tudi
naselje Nazarje. V Nazarjah je vse do leta 1991 število prebivalstva naraščalo, po tem letu pa
je število prebivalstva začelo precej očitno upadati, v glavnem na račun slabega stanja
industrije in s tem velike brezposelnosti ter pomanjkanja delovnih mest. Ostala naselja v
občini Nazarje (vsa naselja ležijo v PEE Spodnja Zadrečka dolina) pa uvrščamo v naselja tipa
2, kajti število prebivalstva zadnjih 40 let stagnira ali pa malce narašča na račun priselitev.
2.5. Funkcije naselij in gravitacijsko središče občine
S funcijskega stališča so naselja v občini precej različna. Večina naselij ima le bivalno
funkcijo. Pomen Nazarij pa je bistveno večji, saj je občinsko središče in največje naselje, pa
tudi najbolj opremljeno naselje v občini.

naselje

občinsko

sedež

OŠ vrtec avtob. pošta banka zdravst. trgovina
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središče župnije
Brdo
Čreta pri
Kokarjah
Dobletina
Kokarje
Lačja vas
Nazarje
Potok
Prihova
Pusto
Polje
Rovt pod
Menino
Sp. Kraše
Šmartno
ob Dreti
Volog
Zavodice
Žlabor

+

+

postaja

+

+

+
+
+

dom

+

+

+

s
trgovine črpalka
prehrano

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Preglednica 6: Funkcije naselij v občini Nazarje leta 2006 (Jerina, 2006).
Poleg Nazarij je nekoliko bolje opremljeno še drugo največje naselje v občini – Šmartno ob
Dreti. V naselju je sedež Krajevne skupnosti. Zaradi dovolj velikega zaledja potrošnikov je
naselje opremljeno z osnovnimi funkcijami. Še vedno je gravitacijsko središče Šmartnega ob
Dreti znotraj gravitacijskega območja Nazarij. Obseg gravitacijskega zaledja Nazarij je
večje od zaledja Šmartnega ob Dreti in sega tudi na območja ostalih občin v Zgornji
Savinjski dolini (zaposlitev, trgovine, kino).
Vrišer (1998) je Šmartno ob Dreti uvrstil med centralno naselje 1. stopnje (lokalna –
krajevna središča), Nazarje pa med centralna naselja 2. stopnje (ruralno – industrijska
središča). Za centralna naselja 1. stopnje je značilno, da imajo nepopolno ali popolno
osnovno šolo (nepopolna šola v Šmartnem ob Dreti, štiri letna OŠ), v naselju je trgovina z
živili in gostilna ter sedež Krajevne skupnosti. Vse te storitve so značilne tudi za Šmartno ob
Dreti.
Nazarje kot centralno naselje 2. stopnje ima poleg prej naštetih funkcij (osnovna šola,
trgovine z živili, gostilna, sedež KS) tudi nekatere dodatne, zahtevnejše funkcije.

Slika 6: Nova osnovna šola v Nazarjah (Spletna stran občine Nazarje).
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V Nazarjah so poleg trgovine z živili tudi druge specializirane trgovine in obrt, pošta,
bančna podružnica. Centralna naselja 2. stopnje naj bi po Vrišerju imela tudi lekarno in
policijsko postajo, ki pa ju Nazarje nima. Po drugi strani pa ima naselje nekatere funkcije, ki
jih Vrišer predvideva za centralna naselja višje stopnje, saj je v naselju zdravstveni dom, ki
ima široko gravitacijsko območje in kino.

Slika 7: Zdravstveni dom v Nazarjah (Spletna stran občine Nazarje).
Nazarje je torej infrastrukturno najbolj opremljeno naselje v občini. Je edino naselje v
občini, ki je priključeno na čistilno napravo v Mozirju. Na kanalizacijsko omrežje so bila
najprej priključena podjetja, stanovanjski del naselja pa je bil priključen v celoti do leta
1998. Zgrajeno je bilo tudi toplovodno omrežje, na toplovod je priključenega okoli 75 %
naselja (Klinar, 2003, str. 86, 87).
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Preglednica 7: Funkcije naselij po posameznih pokrajinskoekoloških enotah leta 2006 (Jerina,
2006).
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3. GOSPODARSTVO
Gospodarstvo je izredno širok in razvejan splet dejavnikov, ki zadovoljujejo osnovne
ekosistenčne potrebe. Čeprav vrsta panog deluje brez neposrednega zajemanja virov v naravi,
se nič ne dogaja brez povezanosti z naravo, izven okolja ali vplivov nanj. Gospodarske
dejavnosti, ki neposredno posegajo v naravo so: kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, vodno
gospodarstvo in rudarstvo. Od naravnih virov so odvisne tudi nekatere panoge industrije in
energetika ter promet, turizem in komunalne dejavnosti.
Življenje ljudi je v celoti odvisno od gospodarjenja oziroma ustvarjanja dobrin in od raznih
storitev, zato je kakovost okolja odsev dosežkov in stanja teh dejavnosti. V mejah dosežkov
se giblje tudi poraba oziroma standard prebivalstva.
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije je zasnovana na trajnosti gospodarskega razvoja z
okoljskega, socialnega in nacionalno – kulturnega vidika.
Gospodarstvo delimo na 4 skupine dejavnosti:
1. primerne dejavnosti: kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo
2. sekundarne dejavnosti: industrija, vodno gospodarstvo, gradbeništvo
3. terciarne dejavnosti: promet in zveze, trgovina, gostinstvo in turizem, obrt in osebne
storitve, stanovanjsko komunalne dejavnosti
4. kvartarne dejavnosti: finančne, tehnične in poslovne storitve, izobraževanje, znanost,
kultura in informacije (Benkovič, 1999, str. 58).
V spodnji tabeli sem s pomočjo terenskega dela in razpoložljive literature vrednotila
regionalne vire za razvoj nekaterih gospodarskih dejavnosti v pokrajinskoekoloških enotah.
Pri vrednotenju sem si izbrala nekaj naravnih in družbenih kazalcev. V prvo skupino sem
uvrstila naravne kazalce, in sicer: podnebje, delež in kakovost gozdov, obseg površin, ki so
primerne za poljedelstvo oziroma za živinorejo, onesnaženost voda, količina vode, raznolikost
pokrajine, relief (nadmorska višina, naklon). V drugo skupino sem uvrstila značilnosti
prebivalstva (starost, izobrazbena struktura, razpoložljivost delovne sile), infrastrukturno
opremljenost, značilnost poselitve.
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Preglednica 8:Vrednotenje regionalnih virov za razvoj nekaterih gospodarskih dejavnosti v
pokrajinskoekoloških enotah (Jerina, 2006).
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Legenda: ++ zelo ugodne možnosti
+ ugodne možnosti
- neugodne možnosti
-- zelo neugodne možnosti
o ni pogojev
Kot razvojno najbolj perspektivna enota se je pokazala pokrajinskoekološka enota Spodnja
Zadrečka dolina. To je območje, kjer živi velika večina prebivalstva občine Nazarje (84,6 %
prebivalstva občine) in kjer je osredotočena vsa industrijska in obrtna dejavnost.

3.1. INDUSTRIJA
Industrija je gospodarska dejavnost, ki najbolj onesnažuje oziroma obremenjuje okolje,
namreč industrija izkorišča naravne vire, troši energijo in proizvaja odpadke. Danes industrija
ni več najpomembnejša gospodarska panoga, saj so jo prehitele storitvene dejavnosti. Tudi
Slovenija gre po tej poti, saj zapira nerentabilne in okolju škodljive obrate, druge pa sanira.
Industrija si mora s svojo strukturo, tehnologijo in upravljanjem zagotoviti svoj obstoj in pri
tem varovati okolje. Kapital je treba usmerjati v dolgoročne produktivne naložbe in v
trajnostno gospodarstvo. Industrija se mora posvetiti temu, da bi čimbolj učinkovito
uporabljala surovine in druge vire, imela varno in čisto tehnologijo, zmanjšala količino
odpadkov in odplak na minimum in namestila čistilne naprave, če so potrebne. Vendar so v
Sloveniji podjetja, ki pojmujejo varstvo okolja kot osnovo za razvoj, redka. Vse prej jim
varstvo okolja pomeni omejitveni dejavnik in jim prinaša še dodatne stroške. Toda varstvo
okolja bo slej ko prej moralo biti sestavni del poslovne politike podjetij (Benkovič, 1999, str.
105).
Širše območje Zgornje Savinjske doline je bilo v preteklosti (do 2. svetovne vojne) pretežno
agrarno. Srečevali so se s problemom agrarne prenaseljenosti, na kmetijah je bilo veliko
odvečne delovne sile, ki pa je predstavljala potencialno delovno silo v industriji. V lesni
industriji so bili v preteklosti zaposleni predvsem moški. Z razvojem tekstilne in
elektrotehnične industrije pa se je zaposlitev ponudila tudi ženskam. V tekstilni industriji
Elkroj so zaposlene predvsem ženske, v elektrotehnični industriji BSH pa je razmerje med
moškim in ženskam nekoliko bolj izenačeno. Vzporedno z razvojem teh treh vrst industrije se
je razvijala tudi potrebna infrastruktura (Klinar, 2003, str. 35).
3.1.1. Pomen industrije v naseljih občine Nazarje
Industrija ima v občini Nazarje velik pomen, vendar pa se pojavljajo razlike med naselji v
občini. Že leta 1953 je industrija imela velik pomen v Nazarjah, ki so bile središče razvijajoče
se lesne industrije. V Nazarjah je bilo leta 1953 kar 53 % ljudi zaposlenih v sekundarnem
sektorju, od teh so bili skoraj vsi zaposleni v industriji. Leta 1953 je bilo kmetijstvo v večini
naselij občine Nazarje še vedno najpomembnejša panoga, v naselju Nazarje pa je bilo le 25 %
zaposlenih v primernem sektorju, od teh je bila večina zaposlenih v gozdarstvu (19
zaposlenih), precej manj pa v kmetijstvu (6 zaposlenih).
Industrializacija se je nato širila iz Nazarij in je zajela najprej bližnja naselja (Žlabor,
Zavodice, Dobletina, Prihova). V vseh štirih naseljih je bilo okoli 40 % zaposlenih v
sekundarnem sektorju. V bolj oddaljenih naseljih v dolini Drete (Šmartno ob Dreti, Volog,
Spodnje Kraše, Pusto Polje) in v naseljih na višjih območjih (Brdo, Rovt pod Menino, Čreta
pri Kokarjah) je bilo leta 1953 v industriji malo zaposlenih, velik pomen je na teh območjih še
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vedno imelo kmetijstvo. V naseljih, ki ležijo v višjem svetu je bilo v primernem sektorju
zaposlenih več kot 80 % vseh zaposlenih.

Karta 2: Delež zaposlenih v industriji leta 1953 po naseljih občine Nazarje.
Po letu 1953 je delež zaposlenih v industriji v vseh naseljih naraščal. Največje spremembe so
doživele od Nazarij bolj oddaljena nižinska naselja v Spodnji Zadrečki dolini, ki so bila leta
1953 še izrazito agrarna (Volog, Šmartno, Spodnje Kraše). Tako je bilo na primer v Vologu
leta 1953 manj kot 1 % zaposlenih v industriji, leta 1954 se je ta delež povečal na 54 %.
Leta 1991 sta imela največji delež zaposlenih v industriji naselja Žlabor (73 %) in Zavodice
(64 %), oba kraja sta v bližini Nazarij, kjer je bil delež zaposlenih v industriji 62 %.
Najmanj je industrija pomembna v naselju samotnih kmetij Čreta pri Kokarjah na
Dobroveljski planoti, kjer je bilo leta 1991 v industriji zaposlenih komaj 31 % prebivalcev.
Naselje je še vedno agrarnega značaja, veliko prebivalcev je še vedno zaposlenih v
kmetijstvu. Mladi, ki so se zaposlili v nazarskih podjetjih, so se večinoma odselili v dolino.
Na planoti so ostali dediči kmetij in starejše prebivalstvo, ki se večinoma ukvarjajo s
kmetijstvom in gozdarstvom (Klinar, 2003, str. 77).

134

Sonaravni razvoj občine Nazarje

Karta 3: Delež zaposlenih v industriji leta 1953 po naseljih občine Nazarje.

3.1.2. Širjenje vpliva industrije
Na območju Zgornje Savinjske doline je industrija pridobivala na pomenu počasneje kot v
občini Nazarje. Spremembe v zaposlitveni sestavi prebivalstva so bile na območju celotne
Zgornje Savinjske doline bolj postopne. Leta 1971 je bilo kmetijstvo v Zgornji Savinjski
dolini še vedno najpomembnejše, medtem ko je na območju občine Nazarje že izgubilo
pomen v prid industrije. Ob popisu leta 1971 je bilo na območju Zgornje Savinjske doline v
primarnem sektorju 44 % zaposlenih, na območju občine Nazarje pa le 29 % zaposlenih.
Razlika v zaposlitveni strukturi prebivalstva med občino Nazarje in Zgornjo Savinjsko dolino
je bila največja konec 60. let in v začetku 70. let. Z razvojem ostale industrije
(elektrotehnična, tekstilna industrija) se je razlika med občino in območjem Zgornje Savinjske
doline začelo manjšati. Kmečko prebivalstvo iz Zgornje Savinjske doline se je začelo
zaposlovati v industriji v Nazarjah, tako se je delež zaposlenih v Zgornji Savinjski dolini
povečal iz 34 % leta 1971 na 46 % leta 1991.
Iz primerjave zaposlitvene strukture oziroma sestave aktivnega prebivalstva na območju
občine Nazarje in Zgornje Savinjske doline lahko ugotovimo, da je industrializacija najprej
zajela naselja v bližini Nazarij, šele kasneje pa bolj oddaljena naselja. K razširitvi vpliva
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industrije je prav gotovo pripomogla tudi motorizacija. Z razširitvijo cestnega omrežja in
naraščanjem stopnje motorizacije so lahko tudi prebivalci bolj oddaljenih območij vsak dan
migrirali na delo v Nazarje (Klinar, 2003, str. 80).
Zaposleni v nazarski industriji torej večinoma prihajajo iz Zgornje Savinjske doline. Med
posameznimi industrijskimi panogami pa se pojavljajo posamezne razlike. Lesna industrija, ki
se je razvila kot prva, zaposluje večinoma moško delovno silo, pretežno iz Zgornje Savinjske
doline. Največ zaposlenih je iz naselij blizu Nazarij, torej v krogu do 10 km, zaposlenih z bolj
oddaljenih območij je manj. Lesna industrija ima v primerjavi s tekstilno in elektrotehnično
industrijo veliko manj zaposlenih, ki prihajajo izven Zgornje Savinjske doline (Šaleška
dolina, Spodnja Savinjska dolina).
Zaposlitveno območje tekstilne industrije Elkroj je večje, večina delavk in delavcev seveda
prihaja iz Zgornje Savinjske doline, kar precej pa jih je tudi iz Šaleške doline. V Šoštanju je
namreč Elkroj nekaj časa imel svoj obrat. Ob zaprtju obrata se je proizvodnja preselila v
Nazarje, prav tako pa tudi velika večina zaposlenih v šoštanjskih obratih.
Največje zaposlitveno območje ima elektrotehnična industrija. Veliko delovne sile je iz
Zgornje Savinjske doline, precej zaposlenih pa je tudi iz Spodnje Savinjske doline (Letuš,
Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki) in tudi iz Šaleške doline (Klinar, 2003, str. 36).
Seveda se je industrija razvila tudi v ostalih večjih naseljih Zgornje Savinjske doline, vendar
ne v tolikšni meri kot v Nazarjah. Industrija v ostalih naseljih Zgornje Savinjske doline
zaposluje majhen del prebivalstva, zato presežna delovna sila migrira v Nazarje, kjer je
največja možnost zaposlitve. Zaradi današnjega slabega stanja industrije v Nazarjah pa se
veliko ljudi iz Zgornje Savinjske doline vozi na delo v Spodnjo Savinjsko ali Šaleško dolino,
nekaj pa tudi čez Črnivec v Kamnik ali Ljubljano (Klinar, 2003, str. 80).
3.1.3. Lokacijski dejavniki postavitve industrije
Industrijska in obrtna cona v Nazarjah se je razvila na aluvialni ravnici reke Savinje, zaradi
česar so ob visokih vodah podjetja kljub varovalnim nasipom poplavljena. Zaradi nevarnosti
poplav je to območje manj primerno za stanovanjske zgradbe.
Lokacija industrijsko – obrtne cone ob Savinji je posledica lesne industrije, ki se je razvila kot
prva industrijska panoga na območju današnje občine Nazarje. Lesna industrija je pri svoji
proizvodnji nujno potrebovala vodo, z vodnimi bazeni pa so si pomagali tudi pri transportu
težkih hlodov. Iz Savinje je še danes speljan kanal, ki teče čez celotno cono lesne industrije.
Vzporedno s širitvijo lesne industrije se je južno od nje širilo tudi stanovanjsko območje.
Zaradi stanovanjskih zgradb se ostala industrija ni mogla širiti v tej smeri, kjer je poplavna
ogroženost manjša. Pomanjkanje primernih zemljišč, ugodna prometna lega in nižji stroški so
vplivali na razvoj in ostanek industrije in obrti ob Savinji.
Lesna industrija, ki zavzema veliko površino na desnem bregu Savinje, je po osamosvojitvi
Slovenije del svojega prostora zaradi gospodarske krize in zmanjšanja potrebe po velikem
prostoru, prodala nekaterim obrtnikom (Benda, Krančič, …). Na zahodnem delu območja, ki
je bilo včasih v lasti Glina, je sedaj obrat Kovinoplastike Benda, trgovina z gradbenim
materialom Sam ter skladišče lesa od obrtnika Krančiča iz Spodnjih Pobrežij. Tik ob Savinji
pa je leta 2002 začela delovati še zasebna hidroelektrarna. Ostali del industrijsko – obrtne
cone se nahaja na levi strani Savinje tekstilna industrija Elkroj, avtoprevozništvo Pfeifer), saj
je bilo na tem delu zemljišče še prosto, medtem ko se je na desni strani Savinje ob lesni
industriji razširilo naselje Nazarje in tako ni bilo prostora za postavitev še preostalih
industrijskih in obrtnih objektov.
Leta 1970 je bila na vzhodu občine zgrajena elektotehnična tovarna. Zahodno od te tovarne so
se začele širiti stanovanjske hiše, po letu 1980 pa so na tem območju postavili tudi številne
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obrtne delavnice (modna konfekcija Bunny, kovinostrugarstvo Krefl, kleparstvo Filčič,
papirna galanterija Kalin, kovinska galanterija Cigale - od leta 2005 kovinska galanterija
Podkrižnik, mizarstvo Prepadnik, mizarstvo Fricel, avtopralnica Remic, izdelava plastičnih
predmetov Jeroplast (Klinar, 2003, str. 38).

Slika 8: Desno tovarna BSH, levo od nje obrtna cona (Jerina, 2006).
Občina Nazarje načrtuje izgradnjo obrtne cone Prihova. Gre za območje med Savinjo in
regionalno cesto od Elkroja do Spodnje Rečice. Krajani to območje poznajo pod imenom
"Prihovska gmajna". Občina Nazarje ima projekt s katerim želi zgoraj omenjeno območje
spremeniti v obrtno cono in tako ponuditi številnim obrtnikom možnost gradnje novih
poslovnih prostorov. Nova obrtna cona bi tako vplivala na večji razvoj in prepoznavnost
občine Nazarje, nudila pa bi tudi nova delovna mesta.

Slika 9: Prihovska gmajna, predvidena lokacija za gradnjo obrtne cone (Jerina, 2006).
Pomemben lokacijski dejavnik, ki je vplival na namestitev industrije je vsekakor surovina.
Močno gozdnata Zgornja Savinjska dolina je in še vedno nudi veliko lesa oziroma surovin za
lesno industrijo. Les je torej bil dejavnik, ki je odločilno vplival na razvoj lesne industrije,
kajti Zgornja Savinjska dolina je izredno bogata gozdnata pokrajina. Sedaj pa je oskrba z
lesom postala večji problem, kajti sečenj je precej manj in ni več velikih sečenj na golo.
Gozdno gospodarstvo in lesna industrija sta bila od leta 1967 združena in med seboj
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povezana. Zaradi njunega sodelovanja in tudi zaradi same takratne politike, so morali lastniki
gozdov vsako leto posekati določeno količino lesa. Takšna praksa je lesni industriji
zagotavljala zadostne količine lesa za proizvodnjo. Danes pa količino posekanega lesa
določijo lastniki gozda sami in se tudi sami odločijo kam ga bodo prodali. Velik del kmetov
svoj les proda zadrugi. Več kot 8000 ha gozdov je zopet prišlo v roke cerkve, do leta 2004 pa
je s temi gozdovi upravljalo Gozdno gospodarstvo Nazarje. Na območju Zgornje Savinjske
doline je precej lesarskih oziroma mizarskih obrtnih delavnic. Zaradi tega je konkurenca za
odkup lesa toliko večja. Zaradi manjšega odkupa lesa iz Zgornje Savinjske doline so morala
podjetja in obrtniki razširiti svoje surovinsko območje na območje celotne Slovenije (do
Primorske, Notranjske, vse do Prekmurja, veliko tudi iz Celjsko – Sevniškega področja).
Nekaj časa so uvažali les celo iz Bosne in Hercegovine. Les iz Bosne je bil sicer cenejši in
dobre kvalitete, toda v ceno je bilo potrebno tudi všteti stroške prevoza. Tudi že v 80. letih so
občasno uvažali les iz Bosne in drugih predelov Jugoslavije. V zameno za les pa so iz Glina
izvažali v prej naštete države lesne izdelke. Verjetno je eden od vzrokov za pomanjkanje lesa
predvsem zmanjšanje sečenj v zadnjem času, več kot 8000 ha gozdov je v letu 2004 zopet
pripadlo nazaj cerkvi, zato tudi primanjkuje zadostnih količin lesa.
Poleg lesa potrebujejo podjetja tudi nekatere druge surovine (lepilo, okovje, papir, steklo,
barve), ki jih večinoma dobijo od podjetij v Sloveniji.
Najširše surovinsko zaledje med podjetji v občini Nazarje ima podjetje BSH Hišni aparati, kar
je tudi razumljivo, saj je podjetje v nemški lasti. Surovine dobijo iz Španije, Anglije, Nemčije
in Slovenije. Veliko materiala dobijo v obliki polizdelkov in široke mreže kooperantov
(Benda, Heri, Podkrižnik, …), večinoma iz Zgornje Savinjske doline.
Tekstilna industrija Elkroj je večinoma vezana na surovine iz Slovenije. Za izdelke, ki jih
šivajo za nemška podjetja, pa dobijo surovine iz Nemčije.
Za namestitev obratov lesne industrije je vplivala tudi oskrba s tehnološko vodo. Obrati se
nahajajo blizu Savinje, ki jim zagotavlja dovolj vode. Skozi kompleks lesne industrije so
speljali kanal po katerem je tekla voda iz Savinje. Sedaj je kanal urejen, namestili so cevi in
še vedno uporabljajo vodo iz Savinje.
Poleg surovin je na razvoj lesne in ostale industrije vplivala tudi ugodna prometna lega.
Nazarje se namreč nahaja ob sotočju Drete in Savinje (do 2. svetovne vojne splavarstvo) ter
tudi na stičišču prometnih poti, ki vodijo po dolinah obeh rek (Zadrečka in Savinjska cesta)
(Klinar, 2003, str. 35).
3.1.4. Industrijske panoge
V Nazarjah se je razvila lesna, tekstilna in elektrotehnična industrija. Poleg industrije pa v
občini delujejo tudi številni obrtniki.
3.1.4.1. Lesna industrija
Nazarje so gospodarsko in zaposlitveno središče Zgornje Savinjske doline. Na območju
današnje občine se je kot prva razvila lesna industrija, kar je bila deloma tudi posledica
tradicije. Območje Zgornje Savinjske doline je namreč zelo gozdnato. Navezanost
prebivalcev Zgornje Savinjske doline na gozd, les, žagarstvo in lesno trgovino je bila od
nekdaj velika. Veliko kmetov je imelo svoje žage, kjer so lahko les razrezali in ga s splavi
poslali po Dreti, Savinji, Savi in Donavi na tržišče na jug (večinoma v Slavonijo, nekaj časa
so vozili celo do Romunije). Velike površine gozda so bile v lasti ljubljanske škofije.
Škofovska veleposest, imenovana Marijingrad, je poleg obdelovalnih površin obsegala preko
8000 ha najboljših gozdov. To je narekovalo lesno predelavo, ki je nastala v Nazarjah, kjer je
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imela uprava škofovskega veleposestva največ lesnih obratov. Uprava veleposestva nazarske
graščine je skušala svoj les predelati na domačih lesnih obratih, ne le v žagan les, temveč tudi
v nadaljnje izdelke. Zaradi tega je bila leta 1901 zgrajena prva industrijska žaga na tem
območju, takrat druga po velikosti v Sloveniji, obseg lesne predelave pa je skozi desetletja z
gradnjo novih proizvodnih obratov postopoma naraščal. Z postavitvijo industrijske žage se je
začel gospodarski razvoj kraja (Klinar, 2003, str. 34).
Leta 1930 je bila v Nazarjah zgrajena takrat največja zabojarna v Sloveniji, v šestdesetih letih
pa nov obrat stavbnega pohištva in žagalnica z lastno kotlovnico. Leta 1971 je bila zgrajena
takrat največja in najmodernejša tovarna ivernih plošč v državi, v začetku osemdesetih pa še
obrat za oplemenitenje ivernih plošč in proizvodnjo pohištva ter žagalnica za drobno
hlodovino (Spletna stran občine Nazarje).
Lesna industrija je skozi zgodovino doživljala številne organizacijske spremembe. Po
osamosvojitvi Slovenije in razpadu nekdanje Jugoslavije se je podjetje Glin Nazarje znašlo v
hudih težavah zaradi izgube jugoslovanskega trga in prezadolženosti. Leta 1992 je podjetje
prevzel Sklad RS za razvoj, ki je ustanovil več ločenih hčerinskih družb, ki so kasneje skozi
proces privatizacije dobile nove lastnike in nove programe. Leta 1992 je delo izgubilo 700
delavcev (Klinar, 2003, str. 43). Danes na omenjenem kompleksu deluje pet samostojnih
gospodarskih družb z lesnopredelovalno dejavnostjo: Glin Žagarstvo, Glin Žaga, Glin IPP,
Glin Grif in Gorenje Glin. Zelo uspešno in strokovno je v prejšnjem stoletju delovalo Gozdno
gospodarstvo Nazarje, ki pa z denacionalizacijo gozdov v Zgornji Savinjski dolini izgublja
nekdanjo vlogo ter se vse bolj povezuje z lesno industrijo. Leta 2005 sta se združila Gozdno
gospodarstvo Nazarje in Glin Žaga. Tega leta je šlo v stečaj podjetje Glin TIP Brest (Spletna
stran občine Nazarje).

Slika 10: V podjetju Glin IPP proizvajajo stavbno pohištvo iz lesa in PVC materialov (Spletna
stran občine Nazarje).

¾ Gorenje Glin
1. 1. 1996 je Sklad za razvoj RS odprodal dej podjetja Glin Pohištvo in ustanovljeno je bilo
podjetje Glin K&M. Večinski lastnik Glina K&M je bilo od leta 1996 do leta 2004 nemško
podjetje Kruse&Meinert. Začeli so s proizvodnjo pohištva. Leta 2005 pa je podjetje prevzelo
Gorenje Nova oprema.
¾ Glin Žagarstvo
Podjetje se v glavnem ukvarja s proizvodnjo fasadnih oken in vrat. Leta 2005 sta iz podjetja
Glin Žagarstvo nastali 2 podjetji, in sicer Glin Stavbena in Glin Žaga. Poleti leta 2005 se je
Glin Žaga združila z Gozdnim gospodarstvom Nazarje v podjetje Glin Žaga, Glin Stavbena pa
je prevzela naziv Glin Žagarstvo. Januarja leta 2006 se je Glin Žagarstvo združilo s podjetjem
Glin IPP.
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¾ Glin Žaga
Izoblikovalo se je iz podjetja Glin Žagarstvo leta 2005 in se je poleti tega leta združilo z
Gozdnim gospodarstvom Nazarje. Podjetje se ukvarja z razrezom lesa.
¾ Glin IPP
Je srednje velika družba s statusom invalidskega podjetja. Proizvajajo izdelke stavbnega
pohištva, strešna okna, vhodna vrata, palete. Preko 70 % vrednosti proizvodnje izvozijo na
tržišče v Makedonijo, Srbijo in Črno goro, BIH, Hrvaško, na Češko in v Nemčijo. Leta 2001
je bil izveden program tehnološke prenove proizvodnje, ki zagotavlja vrhunsko obdelavo
izdelkov in bistveno povečuje produktivnost dela. Januarja leta 2006 sta se združili podjetji
Glin IPP in Glin Žagarstvo.
¾ Energetika Nazarje
Do leta 2005 se je podjetje imenovalo Glin Grif, nato pa se je preimenovalo v podjetje
Energetika Nazarje. Sedaj je večinski lastnik (52 %) nazarska družba Input, s 33 % razpolaga
občina Nazarje, s 15 % pa trije zasebniki.
Glavna dejavnosti podjetja je proizvodnja in distribucija toplotne energije za Nazarje. Podjetje
oskrbuje podjetja na industrijskem kompleksu Glina in tudi ostalo industrijo ter obrtne
delavnice v Nazarjah, večje objekte in blokovsko naselje v Nazarjah.
Podjetje je sprva imelo pri poslovanju nekaj problemov, ki so nastali kot posledica napačnega
načrtovanja potreb po toplotni energiji v preteklosti. Glavni vzrok negativnega poslovanja je
bila izguba toplotne energije na sistemu, ki je znašala do 50 % proizvedene toplotne energije.
Izguba toplotne energije je nastala predvsem zaradi prevelikih inštaliranih cevovodov do
porabnikov ter zaradi neustrezne velikega kotla za proizvodnjo pare v poletnih mesecih.
Zaradi slabega poslovanja so bila upočasnjena investicijska vlaganja v obnovo opreme,
zamenjavo prevelikih cevovodov ter rekonstrukcijo manjšega kotla, ki je nujno potrebna za
zmanjšanje toplotnih izgub na sistemu. Kljub težavam je bila leta 1998 izvedena sanacija
nekaterih vodovodov in toplotnih postaj.
V okviru projekta daljinskega ogrevanja na biomaso so v letu 2000 pričeli z rekonstrukcijo
kotlovnice, ki so jo zaključili leta 2001. projekt ogrevanja na biomaso je prineslo precejšnje
zmanjšanje onesnaževanja zraka, saj računalniško voden in nadzorovan proces zgorevanja v
enem kotlu nadomesti preko 100 individualnih kurišč in dimnikov. Tako naj bi se zmanjšala
onesnaženost zraka s toplogrednimi plini (Klinar, 2003, str. 45).
3.1.4.2. Elektrotehnična industrija
Leta 1970 se je v Nazarjah začela proizvodnja malih gospodinjskih aparatov Gorenje.
Tovarna se je postopoma širila in povečevala kapacitete. Leta 1993 jo je v celoti odkupil
koncern Bosch Siemens in na tej lokaciji razvil kompetenčni center za male gospodinjske
aparate na motorni pogon. Podjetje BSH Hišni aparati je v zadnjem obdobju začelo
proizvajati tudi nekatere druge gospodinjske aparate in prevzelo prodajo velikih
gospodinjskih aparatov za celotno območje bivše Jugoslavije (Spletna stran občine Nazarje).
Od leta 1974 se tu izdelujejo mali gospodinjski aparati na motorni pogon – npr. ročni
mešalniki, univerzalni kuhinjski aparati, palični mešalnik. V letu 1995 je bil opravljen
prenos razvoja teh aparatov v Slovenijo. Od takrat vsebujejo mnogi novi izdelki številne
lastne patente in inovacije. V letu 1997 so poleg trženja malih gospodinjskih aparatov pričeli
tudi s trženjem elektromotorjev. Od leta 2001 poteka v Nazarjah proizvodnja kompaktnega
sesalnika. Danes zapusti tovarno več kot 3,5 milijonov aparatov na leto. Podjetje sodi med
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najpomembnejše delodajalce v regiji, saj zaposluje več kot 600 delavcev iz Zgornje in
Spodnje Savinjske ter Šaleške doline (Klinar, 2003, str. 48).

Slika 11: Pogled na tovarno BSH Hišni aparati Nazarje (Spletna stran občine Nazarje).

3.1.4.3. Tekstilna industrija
V Nazarjah je locirana tudi tovarna modne konfekcije Elkroj, katere zametki segajo v leto
1947, ko je bila v Mozirju ustanovljena obrtno storitvena delavnica Krojaštvo – Šiviljstvo
Mozirje pod vodstvom dveh tedanjih krojačev, Franca Kokalja in Vlada Matka. Leta 1959
se je ta obrtno storitvena delavnica preimenovala v obrtno podjetje Elkroj (Elegantno
KROJaštvo) – Proizvodnja modne konfekcije Mozirje. Zaradi večanja proizvodnje in števila
zaposlenih so se morali preseliti v večje prostore, ki so jih zgradili na levem bregu Savinje
na območju Prihove. V nove poslovne prostore na Prihovi pri Nazarjah se je podjetje
preselilo leta 1970. Leta 1972 je prišlo do prvega izvoza na zahodno tržišče. Postali so
specializiran proizvajalec moških, ženskih in otroških hlač. Do 80. let je podjetje povečalo
svojo proizvodnjo in število zaposlenih. Število zaposlenih je od ustanovitve naprej stalno
naraščalo, še posebej hitro po letu 1970. leta 1984 je bilo v podjetju zaposlenih 645
delavcev, v 90. letih pa se je število le-teh začelo zmanjševati. Leta 1997 je bilo v Elkroju
zaposlenih 670 delavcev, leta 1998 650 delavcev, leta 1999 600 delavcev, leta 2000 le 500
delavcev. Sedaj pa naj bi bilo v podjetju zaposlenih le 350 delavcev. Poleg zmanjševanja
števila delavcev se je zmanjšala tudi proizvodnja. Leta 1997 so naredili okoli 3000 hlač na
dan, leta 1999 okoli 2000 hlač na dan, leta 2000 pa okoli 1900 hlač na dan. S svojimi izdelki
so prisotni na Hrvaškem, tudi v Črni Gori in Srbiji, na Danskem, delno na Nizozemskem ter
v Nemčiji. Skozi desetletja razvoja in izkušenj v modnem oblikovanju je Elkroj postal
vrhunski proizvajalec modnih oblačil (Spletna stran občine Nazarje).

Slika 12: Proizvodnja modne konfekcije v tovarni Elkroj na Prihovi (Spletna stran občine
Nazarje).
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3.1.5. Malo gospodarstvo
Večji del obrtnih delavnic je skoncentriran zahodno od tovarne BSH, kjer je bilo na
razpolaga nekaj prostega zemljišča, ki je skupaj z ugodno prometno lego privabilo številne
obrtnike. Obrtne delavnice na območju industrijsko – obrtne cone ob Savinji se ukvarjajo z
različnimi dejavnostmi (lesna, kovinska, trgovska, tekstilna, avtomobilska dejavnost).
Večina teh obrtnih delavnic je majhnih z majhnim številom zaposlenih. Po obsegu
dejavnosti izstopajo Kovinoplastika Benda, Kovinska galanterija Podkrižnik in Prevozništvo
Pfeifer. S ciljem spodbujanja razvoja malega gospodarstva občina Nazarje načrtuje gradnjo
obrtno - poslovne cone na Prihovi (Spletna stran občine Nazarje).
• Kovinoplastika Benda
Družinsko podjetje Kovinoplastika Benda deluje že od leta 1979. Sprva je podjetje delovalo
v Spodnji Rečici, nato pa se je preselilo v Nazarje. Podjetje je eden ključnih dobaviteljev
podjetja BSH.

Slika 13: Kovinoplastika Benda (Spletna stran občine Nazarje).

3.1.6. Poslovanje podjetij v občini Nazarje
V občini Nazarje je v letu 2004 delovalo 47 gospodarskih družb, v katerih je bilo zaposlenih
1.879 delavcev in delavk. Leta 2000 pa je v občini delovalo 36 gospodarskih družb. V
poslovnem letu 2004 so gospodarske družbe ustvarile 47.565.544.000 SIT prihodkov.
Povprečna bruto plača na zaposlenega je leta 2004 znašala 177.285 SIT (povprečna neto plača
je znšala 117.827 SIT), leta 2000 pa je povprečna bruto plača znašala 145.454 SIT.
Podjetje BSH Hišni aparati ustvari več kot 50 % vseh prihodkov v občini Nazarje in zaposluje
več kot 35 % vseh zaposlenih (v slovenskem merilu se je BSH uvrstil na 91. mesto po
prihodkih).
Zgornja Savinjska dolina je del SAŠA regije. Leta 2004 so med največje izvoznike SAŠA
regije spadala tudi 3 nazarska podjetja, in sicer podjetje BSH Hišni aparati z 11 %, Gorenje
Glin z 1 % in Elkroj tudi z 1 % izvoza glede na celotno SAŠA regijo, kjer je seveda največji
izvoznik Gorenje z 67 %. Po prihodku je podjetje BSH Hišni aparati na 6 mestu od največjih
družb v SAŠA regiji. Po številu zaposlenih pa je podjetje BSH Hišni aparati na 9 mestu od
vseh največjih družb v SAŠA regiji. Torej je podjetje BSH Hišni aparati daleč največje in
najpomembnejše podjetje v občini Nazarje in tudi v Zgornji Savinjski dolini, velik pomen pa
ima tudi v celotni SAŠA regiji (Šuster, 2005, str. 5).
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3.1.7. Vpliv industrije na okolje
Vpliv industrije na okolje se v zadnjem času zmanjšuje, zlasti še z zaprtjem tovarne ivernih
plošč februarja leta 2005. Z zaprtjem tovarne ivernih plošč se je močno zmanjšal delež
prašnih delcev v Nazarjah in okolici. Tudi vodotoki se minimalno onesnažujejo, kajti vsa
industrija v Nazarjah je priključena na kanalizacijsko omrežje čistilne naprave v Lokah pri
Mozirju.
• Energetika Nazarje
Podjetje Energetika Nazarje proizvaja toplotno energijo za potrebe tamkajšnje industrije in
ogrevanje poslovnih ter stanovanjskih objektov. Nazarska kotlovnica je ena največjih
tovrstnih naprav na biomaso za daljinsko ogrevanje v Sloveniji (Savinjčan, 2002, str. 8).
V okviru projekta daljinskega ogrevanja na biomaso so v letu 2000 pričeli z rekonstrukcijo
kotlovnice in z delom zaključili leta 2001. Z namestitvijo novega kotla so zmanjšali stroške
obratovanja, bistveno pa se je povečal tudi izkoristek. Poslej lahko kurijo tudi najbolj cenene
lesne odpadke, kot so lubje in žagovina, ki se pometa po tovarniškem dvorišču. Ta projekt
ogrevanja prinaša manjše onesnaževanje zraka, saj računsko voden in nadzorovan proces
zgorevanja v enem kotlu nadomesti preko 100 individualnih kurišč in dimnikov. S tem naj bi
se zmanjšala onesnaženost zraka s toplogrednimi plini (Almanah Zgornje Savinjske doline
2000, 2001). V bližnji prihodnosti pa naj bi namestili še elektro filter, kajti zakonodaja
Evropske unije bo prav gotovo zahtevala, da se izpusti iz dimnika znižajo pod maksimalno
dovoljeno koncentracijo (Kotnik, 2002, str. 5).
Na omrežje daljinskega ogrevanja je bilo do septembra 2003 priključenih 56 odjemalcev (36
odjemalcev v starem delu omrežja in 20 odjemalcev v novem delu). Omrežje poteka tudi
mimo individualnih hiš, vendar pa se jih je za priključitev odločilo zelo malo, kajti začetni
znesek za nakup toplotne podpostaje je precej visok. Z ekološkega, pa tudi finančnega vidika
(cena toplote daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je v povprečju nižje od cene toplote iz
fosilnih energentov) pa bi bila priključitev individualnih hiš na omrežje daljinskega ogrevanja
zelo pozitivna. S tem naj bi se zmanjšala onesnaženost zraka s toplogrednimi plini (NOx, CO2,
SO2, CO, O3) (Savinjčan, 2003, str. 8).

Slika 14: Shema daljinskega ogrevanja (Informator občine Nazarje, 2002, str. 6).
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• BSH Hišni aparati
Podjetje BSH Hišni aparati (Bosch and Siemens Home Appliances Group) proizvaja male
gospodinjske aparate, elektromotorje, komponente in dodatke za gospodinjske aparate.
Določene dele teh izdelkov brizgajo na strojih za brizganje plastike, ki jih je potrebno
ustrezno hladiti. Stroje v obratu plastike so tako hladili s pitno vodo iz vodovodnega omrežja,
ki je odtekala v Savinjo. Po rezultatih ekološkega monitoringa so bile emisije snovi in toplote
v Savinjo v zakonsko dopustnih mejah. Da bi zmanjšali preveliko porabo naravnega vira
(vode) ter emisij odpadnih tehnoloških vod oziroma stroške za vodo in kanalščino, se je
podjetje odločilo za predelavo odprtega sistema hlajenja tehnološke vode v zaprt sistem.
Hlajenje tehnološke vode v zaprtem krogu je izvedeno s kompaktnima hladilnikoma vode in
hladilnima stolpoma. Voda v hladilnem sistemu se avtomatsko dopolnjuje z ustrezno
obdelano vodo iz vodovodnega omrežja. Tudi v novi hali za proizvodnjo kolektorskih
elektromotorjev za gospodinjske aparate, ki jo je podjetje zgradilo leta 1998, zaradi širjenja
proizvodnega programa in povečevanja obsega proizvodnje, je postavljen zaprt sistem
hlajenja tehnološke vode. V ta namen je vgrajen hladilni agregat (toplotna črpalka) z zračno
hlajenim kondenzatorjem. Odpadno toploto koristijo za ogrevanje sanitarne vode.
S tema investicijama je podjetje odpravilo tudi nevarnost ustavitve proizvodnje v poletnih
mesecih, ko kapacitete vodovodnega omrežja niso zadostovale za preskrbo s približno 4.000
m3 vode na mesec za sanitarne in tehnološke namene.
Prvi rezultati spremljanja poraba pitne vode oziroma emisij odpadne tehnološke vode kažejo,
da so se poraba in emisije zmanjšale za 1.000 m3 na mesec oziroma za 25 odstotkov. Pri tem
je pomembno poudariti, da je poraba vode manjša kljub temu, da je novi obrat
elektromotorjev omogočil povečanje obsega proizvodnje za 40 odstotkov. Poleg tega je
zmanjšana nevarnost onesnaževanja površinskih voda (izliv v Savinjo) ter nevarnost izpada
proizvodnje zaradi pomanjkanja vode v sušnih obdobjih. Manjši so tudi stroški za ekološki
monitoring (Spletna stran občine Nazarje).
Drugače pa podjetje BSH Hišni aparati že vse od začetka poslovanja namenja varstvu okolja
posebno skrb. Da imajo primeren in odgovoren odnos do okolja, kaže certifikat ISO
14001:1996, ki so ga julija prenovili po novem standardu in tako prejeli nov certifikat ISO
14001:2004. Z napredno okoljsko politiko se zavzemajo, da pri trajnostnem razvoju,
proizvodnji in uporabi njihovih izdelkov čim manj obremenjujejo okolje. Tako že v zasnovi
vsakega izdelka projektni tim v sodelovanju z okoljskim menedžmentom izdela okoljsko
raziskavo in oceni vpliv izdelka ter tehnologije na okolje. Tako so v njihove izdelke vgrajeni
do okolja prijazni materiali, skladno z direktivo RoHS (direktiva o omejitvi uporabe nevarnih
snovi v izdelkih), ki jih je mogoče skladno z direktivo WEEE čim bolj reciklirati. Letos so
začeli uporabljati električno energijo iz obnovljivih virov.
Okoljske učinke redno spremljajo in merijo, za kar je odgovorna služba varstva okolja. O tem
redno poročajo vodstvu podjetja in vsem pomembnim skupinam deležnikov: zaposlenim,
kupcem, dobaviteljem, bližnji okolici in lastniku (koncernu Bosch Siemens v Nemčiji).
Vpliv proizvodnje na okolico poskušajo trajno zmanjševati in to jim tudi uspeva, saj so
njihove emisije tako majhne, da se ne uvrščajo med zavezance direktive IPPC. Za hlajenje
strojev torej imajo zaprt hladilni sistem, s čimer zmanjšujejo porabo pitne vode za tehnološke
namene (letno za 50 % na izdelek). Podjetje se ponaša tudi z vzorno urejenostjo, visoko
inovativnostjo in zglednim sodelovanjem z lokalno skupnostjo (Kotnik, 2005, str. 8).
3.1.7.1. Vpliv industrije na vodotoke
Vpliv industrije na vodotoke je manjši, saj se odpadne vode odvajajo na čistilno napravo v
Lokah pri Mozirju. V Lokah pri Mozirju stoji biološka čistilna naprava, katere zmogljivost
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3.00 populacijskih ekvivalentov. Čisti odpadne vode kanalizacijskega omrežja občin Nazarje
in Mozirje ter odpadne vode iz tovarn. Voda gre skozi dve stopnji čiščenja. V prvi stopnji se
iz odpadne vode odvzame vse tisto, kar plava na vodi (maščobe), tisto kar se usede (pesek) in
tudi odpadke. Druga stopnja pa je biološka stopnja, ki teži k zmanjšanju organskega
onesnaževanja. Produkt je blato, ki ga odpeljejo na deponijo v Podhom, ki se nahaja v občini
Gornji Grad (Almanah Zgornje Savinjske doline 2000, 2001, str. 4).
Na kanalizacijsko omrežje je priključeno le naselje Nazarje, kar pomeni, da je na
kanalizacijsko omrežje priključenih le 23 % stanovanj v občini Nazarje ter industrijski obrati
in obrtne delavnice. Stanovanja v ostalih naseljih pa imajo v večini zgrajene greznice, kamor
se odvajajo odpadne vode.
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3.2. KMETIJSTVO
Kmetijstvo nam omogoča preživetje, zato moramo paziti, da ne bomo izčrpali ali povsem
uničili prsti z onesnaževanjem, saj je le-ta nujno potrebna za preživetje vseh naslednjih
generacij. Skrb za prihodnje generacije pa je eno temeljnih načel sonaravnega razvoja.
Kmete bi bilo potrebno seznaniti z načeli trajnostnega kmetijstva, ki bo prilagojeno naravnim
razmeram in jim pri tem pomagati. Država bi morala uvesti pomoč pri vzpostavitvi okolju
neškodljivih načinov kmetovanja in kmetijskih tehnologij, ki izboljšujejo donos pridelkov,
vzdržujejo kvaliteto prsti, so varčni z vodo in energijo ter zatirajo škodljivce in plevel (Petek,
2001, str. 103).
Nastanek industrijskih obratov v pretežno agrarnem okolju je povzročil velike spremembe pri
prebivalstvu in na kmetijstvu, ki je začelo izgubljati pomen. Če se v Nazarjah ne bi razvila
industrija, bi kmetijstvo verjetno imelo večji pomen kot ga ima danes. Veliko kmečkih ljudi
se je zaposlilo v industriji, s tem je kmetijstvo v veliki meri postalo le dopolnilna dejavnost.
Glede na to, da je v občini zelo malo ravnih površin, primernih za intenzivno kmetovanje, bi
bilo območje brez industrije verjetno med najslabše razvitimi v Sloveniji (Klinar, 2003, str.
53).
3.2.1. Naravni pogoji za kmetovanje
Kmetijska dejavnost je izredno odvisna od naravnih razmer. V občini Nazarje je primernih
zemljišč za obdelovanje malo, saj večji del občine zavzema višji, razgiban svet, ki že zaradi
same konfiguracije in prevelikih naklonov ni primeren za intenzivno obdelovanje. Primernost
planot (Menina, Dobroveljska planota) in gričevja (razvodno gričevje med Dreto in Savinjo)
za kmetovanje pa se zmanjša tudi zaradi gozda, ki prekriva večji del teh višjih območij
občine, tudi tam kjer relief ni tako strm in bi se zaradi primernih naklonov in prsti kmetijstvo
lahko razvilo. Večina njivskih površin se tako nahaja v dolini Drete. Dolina ima ravno dno in
je srednje široka, vendar kljub temu preozka, da bi lahko v njej nastale večje njivske površine.
Spodnja dolina Savinje v Zgornji Savinjski dolini ima v tem pogledu boljše pogoje za
kmetijstvo, saj se od Ljubnega navzdol dolina močno razširi in je ponekod tudi za 3-krat širša
od Zadrečke doline (Klinar, 2003, str. 53).
Na kmetijstvo tudi močno vplivajo klimatske razmere. Območje občine Nazarje je dobro
namočeno (1961 – 1990: 1295,1 mm padavin) in tako je to območje ugodno predvsem za
kulture, ki jim ustreza humidna (vlažna) klima. Med zemljiškimi kategorijami zato
prevladujejo poleg gozda še travniki in pašniki, med kmetijskimi rastlinami pa uspevajo zlasti
krmne rastline, ki potrebujejo večjo vlažnost. Prevlada travnikov, pašnikov in krmnih rastlin
omogoča razvoj živinoreje, na območju občine Nazarje zlasti mlečne govedoreje.
Na kmetijstvo močno vplivajo tudi izjemne podnebne razmere, kot so zgodnje pozebe in
slana, pozni oziroma zgodnji sneg, poletna neurja in toča. V poletnih mesecih je podobno kot
drugod po Sloveniji, Kljub veliki letni količini padavin je pogosta suša. Ob daljšem obdobju
brez dežja je kakovost pridelkov slabša, zmanjša se količina pridelkov in s tem tudi količina
krme za živino.
Velik vpliv imajo na kmetijstvo tudi toplotne razmere. Na temperature v dolini Drete v veliki
meri vpliva bližina visokih kraških planot, predvsem pa bližina visokogorja Kamniško –
Savinjskih Alp. Zaradi vplivov visokogorja so temperature nekoliko nižje, zlasti pozimi pa se
pojavlja tudi temperaturna inverzija, ko so v dolini temperature nižje kot v višjih območjih
nad dolino. Vetrovnost nima večjega vpliva na kmetijstvo, saj so najpogostejši vetrovi v
dolini šibki (prevladujejo zahodni vetrovi). Močnejši so južni vetrovi, ki pa so manj pogosti.
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Pojavljajo se ponavadi ob poletnih neurjih in lahko skupaj z drugimi negativnimi dejavniki,
neurja oziroma nevihte (močno deževje, toča, močni vetrovi) poškodujejo kmetijske pridelke
(Klinar, 2003, str. 57).
3.2.2. Raba tal
Velik del površine občine Nazarje zavzemajo gozdovi, kar je v veliki meri posledica reliefnih
značilnosti. Od 43 km2 površine občine zavzema gozd kar 73 % površine, kmetijska zemljišča
pa le 20 %. V občini Nazarje je v uporabi 1.946,98 ha zemljišč, kmetijskih zemljišč v uporabi
pa je 781,38 ha. Pobočja Dobroveljske planote in Menine so strma in zaradi velikega naklona
neprimerna za kmetijstvo. Na Menini in Dobrovljah je gozd najbolj strnjen, le na območju
Črete se vmes pojavljajo pašniki in travniki z redkimi njivami samotnih kmetij. Območje
Črete je nekakšen otoček neprepustnih vulkanskim kamnin sredi prevladujočih karbonatnih
kamnin in je zaradi tega tudi bolj privlačno za naselitev.
Na območju Rovta pod Menino in razvodnega gričevja strnjen gozd prekinjajo travniki,
pašniki in manjše njivske površine, ki obdajajo samotne kmetije.
Zaradi razgibanega terena, pogosto velikih naklonov in zaradi težkih pogojev za obdelovanje,
so njivske površine na vzpetem višjem svetu občine manjše in manj pogoste. Njive se
nahajajo na majhnih površinah, kjer kolikor toliko raven teren še omogoča strojno obdelavo.
Večinoma pa prevladujejo travniki in pašniki, ki so na razgibanih območjih v občini še
najbolj pogosti.
Reliefno najbolj primerna območja za obdelovanje so na terasah reke Drete, vendar pa je
Zadrečka dolina prostorsko omejena in precej ozka. V dolini Drete je največ travnikov in njiv.
Zaradi namočenosti tal in usmeritve v živinorejo pa zlasti prevladujejo travniki in pašniki.
Več njivskih površin je v spodnjem delu doline, v bližini Nazarij (Kokarsko, Dobletinsko in
Žlaborsko polje).
Ob naseljih je še vedno veliko sadovnjakov (jabolka, hruške, slive). Površina sadovnjakov se
je so danes že kar precej skrčila, saj so manj kvalitetno sadje iz domačih sadovnjakov ne more
kosati z bolj kvalitetnim sadjem iz intenzivnih sadovnjakov. Večina sadja iz domačih
sadovnjakov ljudje predelajo v mošt. Na nekaterih kmetijah pa so stare sadovnjake požagali
(Klinar, 2003, str. 60).

občina
Nazarje
Slovenija

njive in vrtovi
ha
%
147,6
18,9
150178,03

34,2

kmečki sadovnjaki
ha
%
15,35
2
7813,16

1,8

travniki in pašniki
ha
%
617,48
79
280829,25

63,9

Preglednica 9: Raba kmetijskih zemljišč na družinskih kmetijah v občini Nazarje in Sloveniji
leta 2000 (Popis kmetijstva 2000).
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Raba kmetijskih zemljišč

19%
2%

njive in vrtovi
kmečki sadovnjaki
travniki in pašniki

79%

Grafikon 2: Raba kmetijskih zemljišč (Popis kmetijstva 2000).

Karta 4: Raba tal v občini Nazarje.
Zaradi zmanjševanja pomena kmetijstva in preusmerjanja v živinorejo, prihaja do ozeljevanja
in ogozdovanja območij. Veliko njiv je spremenjenih v travnike, opazno pa je tudi zaraščanje
zlasti travnikov z gozdom.
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Najbolj se je raba tal spremenila na območju današnjega naselja Nazarje. Pred razvojem
industrije in močnejšim naseljevanjem na to območje, so tu prevladovala polja. Z večanjem
pomena industrije, se je območje urbaniziralo, polja pa so zamenjale zazidane površine
(Klinar, 2003, str. 60).
3.2.3. Kmetijska območja
Glede na opisane naravno geografske značilnosti lahko občino Nazarje razdelimo na 2
kmetijski območji: dolinsko in hribovsko.
1. Dolinsko kmetijsko območje:
• za kmetijsko rabo je tu primerna prst (evtrična rjava, obrečna prst)
• ugodna osončenost
• obdelovanje zemljišč z strojno kmetijsko mehanizacijo.
Gre torej za ravninsko območje na dolinskem dnu reke Drete in Savinje, kjer sta se na
aluvialnih nanosih (prod, pesek, glina) razvili evtrična rjava in obrečna prst, ki sta ugodni za
kmetijsko rabo in primerni tako za njive kot travnike. V glavnem pa na tem območju
prevladujejo travniki.

Slika 15: Travniki in nekaj njiv na Kokarskem polju (Jerina, 2005).
2. Hribovsko kmetijsko območje:
• rankerji, distrična rjava prst, rendzine, rjava pokarbonatna prst, podzol
• razmeroma strma pobočja (Menina, Dobroveljska planota)
• slabša osončenost (kmetije ležijo na severnem pobočju Dobrovelj in Menine)
• kmetije ležijo med 600 in 1000 metri nadmorske višine
• naravni pogoji (veliki nakloni, hribovje) otežujejo kmetijsko rabo.
Prevladujoče oblike rabe tal v hribovskih kmetijskih območjih so travniki in pašniki
(Ravnihar, 2003, str. 59, 60).
Drugače pa je za kmetijstvo v občini Nazarje na splošno značilno:
• nizek delež kmečkega prebivalstva (leta 2000: 8,8 % aktivnega prebivalstva bilo
zaposlenega v kmetijski dejavnosti)
• prevlada mešanih kmetij (vsaj en aktivni član družine je zaposlen, le 40 od 170 kmetij
je čistih kmetij, torej čistih kmetij je le 23,5 % od vseh kmetij v občini)
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•
•
•

neugodna starostna in izobrazbena struktura gospodarjev družinskih kmetij
(povprečna starost gospodarjev kmetij je 61 let, kar 50 % kmečkih gospodarjev ima le
osnovnošolsko izobrazbo, le 2,5 % pa višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo)
zmanjševanje kmetijskih zemljišč, zlasti njivskih površin
male, razdrobljene in zato slabo donosne ter Evropi nekonkurenčne kmetije.

Naštete poteze kmetijstva v občini Nazarje so posledica neugodnih naravnih razmer, zaviranja
kmetijstva s strani politike, industrializacija, upada zanimanja mladih za kmetovanje in
nedonosnost kmetijstva (Ravnihar, 2003, str. 59 – 62).
3.2.4. Socialnoekonomske značilnosti kmetij
Kmetijstvo v občini je sekundarnega pomena in je v glavnem samooskrbno. Večji pomen je
imelo kmetijstvo v preteklosti pred nastankom in razvojem industrije. Z industrializacijo se je
pomen kmetijstva zmanjša, vse več prebivalstva se je zaposlilo v industriji, kmetijstvo pa je
vse bolj postajalo dopolnilna dejavnost namenjena samooskrbi. Številne kmetije so bile
premajhne in so dajale premalo dohodka, zato se jih je veliko preoblikovalo v mešane
oziroma delavsko – kmečke kmetije. Z zaposlovanjem v nekmečkih dejavnostih je nastal sloj
polkmetov. Pred razvojem industrije in močnejšim naseljevanjem na to območje, so tu
prevladovala polja. Z večanjem pomena industrije se je območje urbaniziralo, polja pa so
zamenjale zazidane površine.
Delež kmečkega prebivalstva je po letu 1960 močno upadel. Velik upad je bil zabeležen tudi
v nekdaj močno agrarnih naseljih v dolini Drete, ki so z industrijskim središčem prometno
dobro povezana in je nanje zaradi tega industrija tudi najprej in najmočneje vplivala. V
naseljih samotnih kmetij v višjih predelih (Čreta pri Kokarjah, Rovt pod Menino, Brdo) je
bilo kmetijstvo še dolgo najpomembnejša panoga, v zadnjem času pa je tudi v teh naseljih vse
bolj opazna deagrarizacija.
Zaradi dogodkov v preteklosti (dedovanje, agrarna reforma, zemljiški maksimum) in reliefnih
značilnosti (ozka dolina) so kmetije v občini majhne. Več kot 60 % kmetij v občini je manjših
od 5 ha. Velikostna in prostorska razdrobljenost preprečujeta smotrnejšo rabo kmetijskih
zemljišč. Premajhne, preozke in nepravilne oblike parcel na ravnini doline Drete
onemogočajo gospodarno rabo kmetijske mehanizacije. Z večanjem nadmorske višine se
praviloma povečuje tudi velikost kmečkih posestev. Največje kmetije (več kot 10 ha) ležijo na
Dobroveljski planoti, v Rovtu pod Menino in na razvodnem gričevju med Dreto ni Savinjo.
Te kmetije imajo velike površine gozda, ki predstavlja tudi najpomembnejši vir zaslužka
(Klinar, 2003, str. 57).
Na območju občine Nazarje je po podatkih popisa kmetijskih gospodarstev 170 kmetijskih
gospodarstev, ki obdelujejo več kot 0,1 ha kmetijske zemlje. Kmetije imajo v lasti 2.364 ha
zemlje, od tega 788 ha kmetijske zemlje in 1.576 ha gozda. Skupno je v občini Nazarje 3.005
ha gozda, pokritost z gozdom je kar 73 odstotna. Povprečno poseduje kmetijsko gospodarstvo
v občini Nazarje 4,64 ha kmetijske zemlje in 9,27 ha gozda. Velikostna struktura kmetij po
uporabi kmetijske zemlje je sledeča:
do 1 ha
1 – 2 ha
2 – 3 ha
3 – 4 ha
4 – 5 ha
5 – 10 ha
10 – 20 ha
ha število ha število ha število ha število ha število ha število ha število
kmetij
kmetij
kmetij
kmetij
kmetij
kmetij
kmetij
11 19 61,5 41 58,3 24 44,33 13 49,23 11 338,17 44 225,99 18
Preglednica 10: Velikostna struktura kmetij (Popis kmetijstva 2000).
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Grafikon 3: Velikostna struktura kmetij (Popis kmetijstva 2000).
Prevladujejo nižinske kmetije (66 %), hribovskih kmetij je 11 %, ostale pa so višinske (22
%). Nižinske in hribovske kmetije imajo kmetijsko zemljo precej razdrobljeno, medtem ko
so višinske kmetije celki. Po pridobivanju dohodka prevladujejo mešane kmetije (vsaj en
aktivni član družine je zaposlen), čistih kmetij je le 40 (predvsem v Rovtu in Vologu, manj
pa v Šmartnem in Kokarjah). V zaselkih Zavodice, Potok in Žlabor so kmetije že po obsegu
kmetijske zemlje majhne in vse uvrščamo med mešane kmetije. "Mladih gospodarjev" po
kriterijih iz razpisa Javnega sklada Ribnica je zelo malo (3), takih, ki delno izpolnjujejo
pogoje, pa je nekaj več (16).
Poleg majhne velikosti in zemljiške razdrobljenosti je neugodna tudi starostna sestava
kmečkega prebivalstva. Zaradi odseljevanja mlajšega prebivalstva s kmetij in zaposlovanje
v neagrarnih poklicih, se kmečko prebivalstvo stara. Povprečna starost lastnikov kmetij v
občini je 61 let (Klinar, 2003, str. 58).

starost

število
gospodarjev
7
31
41
38
45

pod 35 let
35 – 44 let
45 – 54 let
55 – 64 let
nad 64 let

Preglednica 11: Gospodarji na družinskih kmetijah po starosti (Popis kmetijstva 2000).
Največ kmečkih gospodarjev (39,5 % od vseh kmečkih gospodarjev) je starih nad 64 let, kar
je izredno neugodno. Kmečki gospodarji bi morali biti mladi izobraženi ljudje, ki bi uspešno
vodili kmečka gospodarstva, bi uvajali nove oblike kmetovanja, novo mehanizacijo, gojili
nove kulture in se odločali tudi za dopolnilne dejavnosti na kmetijah (kmečki turizem,
ekološko kmetovanje itd).
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Grafikon 4: Gospodarji na družinskih kmetijah po starosti (Popis kmetijstva 2000).

Slabša je tudi izobrazbena sestava kmetov v občini, kajti kar 50 % gospodarjev ima le
osnovnošolsko izobrazbo.

skupaj

162

brez izob.,
nepopolna
OŠ
9

osnovnošolska
izobrazba

izobrazba
poklicna
izobrazba

srednješolska
izobrazba

81

37

31

višja, visoka
strokovna,
univerzitetna
4

Preglednica 12: Izobrazbena sestava gospodarjev družinskih kmetij leta 2000 (Popis
kmetijstva 2000).
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23%
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Grafikon 5: Izobrazba kmečkih gospodarjev (Popis kmetijstva 2000).
Zlasti za območja z višjo nadmorsko višino (Čreta pri Kokarjah, Rovt pod Menino), kjer so
pogoji za kmetovanje, opremljenost naselij in prometna dostopnost slabši, je odseljevanje
mladega prebivalstva s kmetij najmočnejše. Proces izseljevanja, ki je v zadnjem času najbolj
izrazit na Čreti pri Kokarjah, je potrebno zaustaviti. Poleg razvoja ustrezne prometne
infrastrukture, je potrebno pospeševati kmetijsko pridelavo vključno z gozdarsko
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dejavnostjo, pospeševati razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, strokovno usposabljati
kmete ter z ugodno davčno politiko in finančnimi spodbudami zagotavljati boljše možnosti
za kmetovanje (Klinar, 2003, str. 58).

3.2.5. Kategorizacija kmetijskih zemljišč
Kmetijska zemljišča uvrščamo v 8 kategorij:
• 1. kategorija: omogoča najširšo možnost kmetijske izrabe. Relief je ugoden (od 0 –
10 % nagib), možna je uporaba mehanizacije. Razširjena je zlasti na območju
pedosekvence na produ in pesku (dolinski svet Drete in Savinje).
• 2. kategorija: težka psevdooglejna tla ovirajo obdelovanje, prisoten je nagib od 10
do 20 %. Ta kategorija zemljišč je prisotna na območju pedosekvence na produ in
pesku (dolinski svet Drete in Savinje) in na območju pedosekvence na nekarbonatnih
kamninah (del razvodnega gričevja, Rovt pod Menino, Čreta pri Kokarjah, del
gričevnatega sveta Prihove).
• 3. kategorija: gre za prepletanje njivskih površin s travniki, značilna je večja
vlažnost in tudi strmejša zemljišča, zato je otežkočena kmetijska raba. Ta zemljišča
se nahajajo zlasti na območju pedosekvence na nekarbonatnih kamninah.
• 4. kategorija: zemljišče je skoraj v celoti pokrito s travnatim svetom. Obdelovanje je
v ravninskem delu oteženo zaradi preobilne prisotnosti vode v tleh. To vlažnost
odpravljajo z hidomelioracijami. Velik delež površine je na območje pedosekvence
na produ in pesku ter pedosekvence na glinah in ilovicah (v Vologu, pri Dobletini,
južno od Prihove).
• 5. kategorija: zavzema travnati svet na razgibanem reliefu, kjer je nagib večji od 45
%. Tla so navadno plitva in sušna (rendzina, rjava plitva tla). Tu kmetijska raba tal
praktično ni mogoča. Ta zemljišča se nahajajo na območju pedosekvence na trdih
karbonatnih kamninah (Menina, Dobroveljska planota) ter na pedosekvenci na
nekarbonatnih kamninah.
• 6. kategorija: ta kategorija predstavlja absoluten gozd. Naravni elementi tu ne
omogočajo obdelovanja zemlje. Ta kategorija je najbolj pogosta na območjih
pedosekvence na karbonatnih kamninah (Menina, Dobroveljska planota).
• 7. kategorija: tu ni mogoča kmetijska raba tal zaradi neugodnih naravnih razmer. Tu
prevladujejo melišča, prodišča, skalni svet. Ta zemljišča se nahajajo na območju
pedosekvence na karbonatnih kamninah (Menina, Dobroveljska planota).
• 8. kategorija: tu ni mogoča kmetijska raba tal zaradi urbanizacije prostora (zazidalni
prostor, ceste). Največji delež teh zemljišč je na območju pedosekvence na produ in
pesku (dolinski svet ob Dreti in Savinji), ki je tudi najgosteje poseljena (Ferder,
1994, str. 57, 58).
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PEE
1. kat.
Menina
Dobroveljska
planota
Območje
Rovta
Razvodno
gričevje
Gričevnati
svet Prihove
Sp. Zadrečka
dolina

2. kat.

kategorizacija kmetijskih zemljišč
3. kat. 4. kat. 5. kat. 6. kat.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7. kat.
+
+

8. kat.

+

+

Preglednica 13: Kategorizacija kmetijskih zemljišč po PEE (Ferder, 1994, str. 60; Jerina,
2006).
Na osnovi katastra kmetijskih zemljišč, terenskega dela in diplomske naloge Nataše Ferder
sem ugotavljala kategorioje kmetijskih zemljišč po posameznih pokrajinskoekoloških enotah
v občini. Z znakom plus (+) sem označila tiste kategorije kmetijskih zemljišč, ki se torej
pojavljajo po posameznih pokrajinskoekoloških enotah.
Vzhodni del Menine, območje Rovta pod Menino in večji del Dobroveljske planote imajo
kmetijska zemljišča od 3. do 7. kategorije. Tu prevladujejo v glavnem območja porasla s
travniki, pašniki in gozdom, njivskih površin pa je zelo malo.
V dolini Drete in Savinje prevladujejo zemljišča 1., 2. in 8. kategorije. Veliko je travnikov,
nekaj je njivskih površin. To območje je tudi najgosteje poseljeno, zato številna kmetijska
zemljišča zaradi urbanizacije prostora niso primerna za kmetijsko rabo tal.
Na razvodnem gričevju med Dreto in Savinjo in na gričevnatem svetu Prihove se nahajajo
zemljišča 2. in 3. kategorije ter se v glavnem izkoriščajo kot travniki, redkeje pa kot njive
(Ferder, 1994 str. 60).

3.2.6. Kmetijska usmeritev in proizvodnja
Ozka Spodnja Zadrečka dolina, ki je omejena z Menino in Dobroveljsko planoto na jugu ter
razvodnim gričevjem na severu ne omogoča večji razvoj poljedelstva, ki ostaja v senci
živinoreje. Poljedelstvo je pomembno v smislu pridelave krmnih rastlin za živino. Tržno
usmerjeno poljedelstvo, za katerega je značilna prodaja poljščin pa se na tem območju ni
razvila (Klinar, 2003, str. 61).
Na kmetijah torej prevladuje travnat svet, na katerem se prideluje krma za govejo živino.
Večina kmetij se ukvarja s prirejo mleka in mesa. Na višinskih kmetijah predstavlja glavni
dohodek les. Njivskih površin je malo (14 % od vseh kmetijskih zemljišč), na njih pa
prevladuje pridelava silažne koruze (35 ha) in krompirja (21 ha). Zelo je upadla pridelava žit,
saj le 5 kmetij seje ozimno pšenico (skupaj 2 ha), na petih kmetijah sejejo ozimni ječmen (3
ha), nekoliko več sejejo le še jari ječmen (17 kmetij, skupno 7 ha) (Spletna stran občine
Nazarje).
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občina
Nazarje
Slovenija

poljedelstvo

pašna
živina

prašiči in
perutnina

mešana
rastlinska
pridelava

mešana
živinoreja

2

89

3

11

11

mešana
rastlinska
pridelava
in
živinoreja
14

2819

22284

2028

10975

24369

13598

Preglednica 14: Primerjava družinskih kmetij po tipu kmetovanja v občini Nazarje in
Sloveniji leta 2000 (Popis kmetijstva 2000).

Slika 16: Koruza, prevladujoča kmetijska kultura v Spodnji Zadrečki dolini (Jerina, 2005).
Območje občine Nazarje lahko na osnovi značilnosti kmetovanja uvrstimo v 2 kmetijska
sistema:
• krmni sistem
• okopavinsko – krmni sistem.
Daleč najpomembnejši je izrazito krmni sistem, ki je docela usmerjen v živinorejo, drugi
pridelki pa so manj pomembni. Zanj je značilen zelo velik delež krmnih rastlin in travinja. V
okolici Nazarij, kjer je dolina nekoliko bolj razširjena, se je oblikoval okopavinsko – krmni
sistem. Delež okopavin, zlasti krompirja in vrtnin je večji, še vedno pa je v ospredju
pridelava krme in s tem usmerjenost v živinorejo (Klinar, 2003, str. 61).

3.2.6.1. Živinoreja
Naravne in podnebne razmere zagotavljajo ugodne pogoje za razvoj živinoreje, ki je
najpomembnejša panoga kmetijstva v Zgornji Savinjski dolini in tudi v občini Nazarje.
Prevladuje mlečna govedoreja, manj pa je mesne govedoreje (Klinar, 2003, str. 61).
Predvsem nižinske kmetije so usmerjene v prirejo mleka. Intenzivnega pitanja mlade goveje
živine je malo, prevladuje polintenzivno pitanje z doma pridelano voluminozno krmo in
manjšim dokupom gotovih krmnih mešanic. Na kmetijah z omejenimi dejavniki za
kmetijsko dejavnost pitajo mlado govedo sprva na paši, kasneje pa ga dopitajo v hlevu.
Plemenske telice kmetije večinoma vzrejajo za obnovo lastne črede, le občasno za prodajo.
Reja krav dojilj se širi, odkar je država namenila za to rejo subvencije. Po podatkih popisa
kmetijskih gospodarstev redi 135 kmetij skupno 1.289 goved. Pet kmetij redi ovce za meso,
ena pa koze. Štiri kmetije pa poleg govedi pasejo ovce na površinah, ki bi se sicer zarasle.
Skupno se v občini prepase 370 ovac in 40 koz.
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Slika 17: Ovčereja na Dobroveljski planoti (Spletna stran občine Nazarje).
Omenjeno usmeritev najdemo na kmetijah v Zavodicah, na Čreti in v Rovtu. Dve kmetiji
vzrejata brojlerje, ena pa kokoši nesnice. Reja prašičev je na kmetijah prisotna predvsem za
lastne potrebe. Omenjena reja temelji na doma pridelani krmi. Po podatkih popisa na 88
kmetijah redijo 255 prašičev. Konje (50 kom) redijo na kmetijah (12) ljubiteljsko, le na
kmetiji Burger nudijo storitve jahanja. Žrebeta, ki se pojavijo kot tržni višek, odkupi
Zadruga Mozirje. Na eni kmetiji v Žlabru vzrejajo tudi ribe (Spletna stran občine Nazarje).
Največ kmetij ima 3 – 9 glav goveda, glede na slovensko povprečje pa je v občini dokaj
veliko kmetij z 10 – 19 glav goveda.

občina
Nazarje
Slovenija

1 – 2 glave
19,3

3 – 4 glave
17

5 – 9 glav
23,7

10 – 19 glav
27,4

več kot 20 glav
12,6

24,6

20,6

26,3

18,2

10,2

Preglednica 15: Delež (%) družinskih kmetij z govedom po velikosti črede v občini Nazarje in
Sloveniji (Popis kmetijstva 2000).

Govedoreja
13%

19%

27%

17%
24%

1-2 glave
3-4 glave
5-9 glav
10-19 glav
več kot 20 glav

Grafikon 6: Delež (%) družinskih kmetij z govedom po velikosti črede v občini Nazarje
(Popis kmetijstva 2000).
Prašičereja je manj pomembna in je namenjena samooskrbi. Na mešanih kmetijah oziroma
delavsko – kmečkih kmetijah redijo ponavadi 2 – 3 prašiče za domačo rabo. Kmetij z več
kot 5 prašiči je malo, saj imajo ponavadi tudi večje kmetije večinoma od 2 – 4 prašiče
(Klinar, 2003, str. 61).
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občina
Nazarje
Slovenija

1 – 2 prašiča
število
%
43
48,9

3 – 4 prašiči
število
%
35
39,8

17176

13400

37,4

5 – 9 prašičev
število
%
10
11,4

29,2

8386

18,2

10 in več
število
%
0
0
6989

15,2

Preglednica 16: Družinske kmetije po številu prašičev v občini Nazarje in Sloveniji (Popis
kmetijstva 2000).

Število prašičev
11%
49%
40%

1-2 prašiča
3-4 prašiči
5-9 prašičev

Grafikon 7: Družinske kmetije po številu prašičev v občini Nazarje (Popis kmetijstva 2000).
Na večini kmetij so še ohranjena visokodebelna drevesa različnih sadnih vrst, prevladujejo
jablane in hruške. Po popisu kmetijskih gospodarstev imajo kar na 81 kmetijah ohranjene
visokodebelne travniške sadovnjake v skupni površini 15 ha. Ena kmetija ima nasad jagod
(Spletna stran občine Nazarje).

3.2.6.2. Poljedelstvo
Poljedelstvo zaradi neugodnih naravnih razmer (veliki nakloni, razgibanost terena, ozka
dolina, namočenost tal) v občini Nazarje ni zelo pomembna. Na terasah reke Drete so pogoji
za obdelavo zemlje najboljši, manj njiv pa je na višjih območjih občine (Dobroveljska
planota, Rovt pod Menino, razvodno gričevje med Dreto in Savinjo). Zaradi majhnih in
nepravilnih parcel kmetije v občini ne morejo biti konkurenčne kmetom v nekaterih ostalih
delih Slovenije, ki razpolagajo z bistveno večjimi njivskimi površinami in je tudi pridelek
veliko večji (Klinar, 2003, str. 62).

občina
Nazarje
Slovenija

žito
ha
%
43,14
29,5
85852,09

61,9

krompir
ha
%
21,42
14,7
8799,97

6,3

krmne rastline
ha
%
78,43
53,7
41035,08

29,6

zelenjava
ha
%
3,03
2,1
2876,86

2,1

Preglednica 17: Družinske kmetije po rabi njiv v občini Nazarje in Sloveniji leta 2000 (Popis
kmetijstva 2000).
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Kmetijska pridelava
2%

30%

53%

15%

žito
krompir
krmne rastline
zelenjava

Grafikon 8: Kmetijska pridelava v občini Nazarje (Popis kmetijstva 2000).
Na njivah gojijo predvsem krmne rastline za živino. Večinoma prevladuje silažna koruza,
nekoliko manj pomembna je koruza za zrnje, ki pa izgublja na pomenu. Zaradi pomanjkanja
nižinskega sveta je v občini v primerjavi s slovenskim povprečjem zelo majhen delež njiv, na
katerih je posejano žito. Pomen žita je bil v preteklosti večji. Z usmerjanjem kmetij v
živinorejo, predvsem pa v mlečno govedorejo, se je vloga žita zmanjšala, povečal pa se je
pomen koruze namenjene za krmo živine. Na majhnem deležu njiv gojijo krmne rastline
(krmna pesa, krmno korenje), predvsem za domačo rejo prašičev. Od poljščin je pomemben
še krompir, namenjen večinoma za domačo porabo in za krmljenje prašičev, majhen del
krompirja pa je namenjen tudi prodaji (Klinar, 2003, str. 62).

občina
Nazarje
Slovenija

pšenica (ha)

ječmen (ha)

krompir (ha)

9,46

koruza za
zrnje (ha)
30,46

21,42

silažna
koruza (ha)
78,47

28691,97

11293,13

41945,63

8799,97

24892,58

Preglednica 18: Družinske kmetije po površini poljščin v občini Nazarje in Sloveniji leta 2000
(Popis kmetijstva 2000).

3.2.7. Trg
Organizator odkupa mleka in mesa je Zadruga Mozirje. 44 kmetij je vključenih v
organiziran odkup mleka. V letu 2000 je bilo s teh kmetij odkupljenega 1,642.751 litrov
mleka. Le dve kmetiji sta oddali preko 100 tisoč litrov mleka, povprečno je na kmetijo
oddanega 37.000 litrov mleka. Kvaliteta mleka je dobra, saj je kar 91 % mleka ekstra
kvalitetnega razreda.
Po podatkih Zadruge Mozirje je bilo v letu 2003 odkupljenega 156 komadov mladega
pitanega goveda in 41 komadov starejšega goveda. Prisotna je tudi prodaja mleka na domu.
Tudi večino tržnih viškov lesa odkupi Zadruga Mozirje, pojavljajo pa se tudi drugi kupci v
in izven doline. Tržni viški jagnjet so večinoma vsi prodani na domu. V manjšem obsegu se
na domačem dvorišču kot tržni višek pojavlja krompir in sadje (Spletna stran občine
Nazarje).
3.2.8. Hribovske kmetije
V občini Nazarje hribovske kmetije ležijo na Dobroveljski planoti in na vzhodnem delu
Menine. Na teh dveh planotah ležita zaselka Rovt pod Menino in Čreta pri Kokarjah, ki ju
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sestavljajo hribovske samotne kmetije. Leta 2001 je bilo v naselju Rovt Pod Menino 8
hribovskih kmetij, v zaselku Čreta pri Kokarjah pa so bile le 4 kmetije (Petek, 2001, str. 39).

zaselek,
območje
Rovt pod
Menino
Čreta pri
Kokarjah
občina Nazarje

nadmorska višina
600 – 799 m
%
800 – 999 m
6
75
2

%
25

3

75

1

25

9

75

3

25

Preglednica 19: Razvrstitev kmetij po nadmorski višini (Petek, 2001, str. 39).
Največ hribovskih kmetij leži v pasu od 600 – 799 metrov. V Spodnji Zadrečki dolini
nobena od kmetij ne presega 900 metrov nadmorske višine.
Na Dobrovljah večina kmetij spada še v naklonski razred do 15°, kjer se še da strojno
obdelati zemljišča. Tu namreč kmetije ležijo na uravnanem delu planote. V Rovtu pod
Menino pa so nakloni večji, zato je obdelovanje kmetijskih zemljišč težje kot na Dobrovljah.
Vse kmetije v Rovtu in na Čreti ležijo na severnih pobočjih Dobrovelj in Menine, zato so
zlasti pozimi zelo slabo obsijane s soncem.

Slika 18: Samotna hribovska kmetija na Dobroveljski planoti, v desnem kotu njiva na dnu
vrtače (Vogrin, 2004, str. 38).

3.2.8.1. Problem nasledstva na hribovskih kmetijah
Velik problem na hribovskih kmetijah je zagotavljanje nasledstva, kajti mladi se odseljujejo,
starejši pa zaradi starosti ne morejo več ustrezno voditi kmetij.
območje
Rovt
Čreta

št. preb. na
obravnavani
kmetiji
32
19

povprečno št.
preb. na
kmetijo
4
4,7

povprečna
starost preb.

indeks
staranja

34
36,4

84,2
85

Preglednica 20: Povprečno število prebivalstva na kmetijo in njihova povprečna starost, po
zaselkih, leta 2000 (Petek, 2001, str. 69).
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Zagotavljanje nasledstva na kmetiji je osnovni pogoj za nadaljnji obstoj kmetije. V Rovtu je
bilo po 2. svetovni vojni opuščenih 9 kmetij, danes jih je še 8. Na Čreti pa so bile po vojni
opuščene 2 kmetiji, danes so žive še 4. Večina kmetij je bila opuščenih zaradi nasledstva, na
opuščanje kmetij pa so vplivali tudi slabi naravni pogoji za kmetovanje ter neustrezna
infrastruktura. Leta 2001 sta bili v Rovtu 2 kmetiji, kjer še ni bilo določeno nasledstvo, na
Čreti pa je bilo to vprašanje izpostavljeno le pri eni kmetiji.

3.2.8.2. Kmetijska usmeritev
Povprečna velikost hribovske kmetije v Zgornji Savinjski dolini je 46 ha, od tega je 10 ha
kmetijske zemlje in 36 ha gozda. V Sloveniji pa je leta 1991 povprečna velikost zasebne
kmetije znašala 5,9 ha.
zaselek

Rovt
Čreta

povprečna največja najmanjša povprečna
kmetija
velikost
velikost
kmetija
(ha)
kmetijske
kmetije
(ha)
zemlje
(ha)
(ha)
31,5
44
10
7,6
36,6
60,5
16
7,5

%

povprečna
velikost
gozda
(ha)

%

24
20

23,9
29,1

76
80

Preglednica 21: Povprečna velikost kmetij (Petek, 2001, str. 80).
Kmetije na Čreti pri Kokarjah imajo največji delež gozda v Zadrečki dolini.
V Spodnji Zadrečki dolini prevladuje mesna govedoreja. Kmetije v Rovtu in na Čreti pa se v
glavnem posvečajo vzreji telet, ki jih nato prodajo za zakol ali pa za nadaljnjo rejo. Ta panoga
bi bila primerna za uvedbo ekološkega kmetovanja, kajti ta panoga omogoča prosto rejo
živali. Panoga je ekstenzivno naravna. Zaradi načina tehnologije, ni velike obremenitve živali
na hektar kmetijske zemlje, dokup velikih količin hranilnih dodatkov pa zaradi nizkih potreb
goveda po hranilnih snoveh, ni potrebna. Trenutno največji problem predstavlja trženje, kajti
odkupne cene ekološko vzrejenih telet in bikov so še vedno enake tistim iz konvencionalne
reje. Na območju Črete in Rovta gre v glavnem za vzrejo bikov in telic do dveh let starosti, za
zakol.
Vse bolj pa se v zadnjih letih povečuje pomen drobnice (zlasti ovce jezersko – solčavske
pasme). S tem se ukvarjajo zlasti kmetije, ki ležijo na območjih z velikimi nakloni (nad 20°).
Dohodek od reje drobnice pa je majhen in nereden, večino dohodka kmetije dobijo s prodajo
jagnjetov (Petek, 2001, str. 82, 83).
Kmetje so s kmetijsko mehanizacijo dobro opremljeni. Večina kmetij ima tudi silose za
spravilo krme, tisti, ki pa jih nimajo, pa krmo balirajo.

3.2.9. Pašništvo
Na območju občine Nazarje se nahajata 2 planinska pašnika, kjer se vsako leto prepase več
kot 60 glav živine.
lokacija
Menina
Dobrovlje

ime pašnika
Rovt - Pikljevo
Čreta

namembnost
govedo
govedo

površina (ha)
14
30

št. živine na paši
30
35

Preglednica 22: Delujoči skupni pašniki (Petek, 2001, str. 91).
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Uporaba planinske paše je še vedno zelo pomembna. Planinsko pašništvo pa je zelo primerno
tudi za ekološko rejo govedi, a se za to dejavnost do sedaj ni odločila še nobena kmetija v
občini. Če bi se za to dejavnost odločila katera od hribovskih kmetij, se živina iz ekološke
vzreje ne bi smela pasti skupaj z živino iz konvencionalne vzreje. Tako bi se moral eden od
pašnikov nameniti samo za ekološko vzrejo živine. Še lažje pa bi bilo, da bi ekološke kmetije
ustanovile pašno skupnost in v najem vzele kmetijsko zemljišče ene ali dveh opuščenih kmetij
(Petek, 2001, str. 92).

3.2.10. Dopolnilne dejavnosti
V občini Nazarje se le ena hribovska kmetija (kmetija Žagar) ukvarja s kmečkim turizmom,
nekaj hribovskih kmetij se ukvarja z gozdarstvom in s predelavo lesa, kmetija Laznik pa se
ukvarja s čebelarstvom. Glede na naravne razmere in povpraševanje ljudi, pa bi se z
različnimi dopolnilnimi dejavnostmi lahko ukvarjalo še več kmetij, tudi nižinske kmetije.
Cilj večine dopolnilnih dejavnosti je povečanje socialne varnosti kmečkega prebivalstva,
kmetijstvo pa še vseeno mora ostati osnovna in glavna dejavnost na kmetiji. Najbolj donosno
je gozdarstvo in predelava lesa, sledi kmečki turizem in proizvodnja električne energije z
malimi hidroelektrarnami. Kmetje ponekod dobivajo od dopolnilnih dejavnosti celo večji del
dohodka kot od kmetijstva. Kot dopolnilna dejavnost je na kmetijah mogoč tudi turizem. Za
turizem na kmetiji, kot dopolnilno dejavnost, se praviloma odločijo tiste kmetije, ki so
gospodarsko dobro stoječe in imajo dovolj žive delovne sile. Ta dejavnost bi lahko bila, glede
na povpraševanje, veliko bolj razširjena. Glavni omejitveni dejavnik so visoki stroški pri
uvedbi dejavnosti in stroga higienska merila (Petek, 2001, str. 87, 88).
Kmetje, ki se ukvarjajo z mlečno govedorejo, bi lahko pridelovali mleko in proizvajali sir,
skuto in maslo. Seveda bi to bilo zelo težko, kajti pridelane količine mleka so majhne, zato te
proizvode kmetje v glavnem namenjajo za lastne potrebe. Podobno je tudi s pridelavo sadja in
izdelovanje kisa, mošta, soka in žganja. Predelava sadja v prihodnosti ne bo pridobila veliko
na pomenu, saj večina kmetov sadno drevje izloča iz kmetijskih površin.
S predelavo mesa se ukvarja več kmetij, a na tem območju le za lastne potrebe. Ta dejavnost
bi se lahko v prihodnosti bolj razvila.
Hribovski kmetje bi lahko na manjših pritokih Drete postavili tudi manjše hidroelektrarne,
kajti dohodek od prodane energije je velik. Slabost pa je ta, da je postopek pridobivanja
dokumentacije in dovoljenj zelo drag in dolgotrajen.
Čebelarstvo ima zlasti v Zadrečki dolini dolgotrajno tradicijo. Glavno čebeljo pašo predstavlja
gozd, tudi gozdne poseke in travniki. Razširjena je kranjska čebela, ki se dodobra prilagodi
danim vremenskim razmeram in je zelo medonosna. Z vidika ekološkega kmetovanja je
kranjska čebela edina dovoljena pasma za gojenje čebel. Toda čebelarstvo na hribovskih
kmetijah močno upada, kajti ta panoga zahteva veliko tehnološkega znanja in vloženega dela,
dohodek pa je zelo majhen. Veliko čebeljih družin se je v zadnjih letih okužilo z varojo in
družine je bilo treba uničiti. Čebelarstvo v občini Nazarje ohranja še kmetija Laznik v Rovtu
pod Menino. Z vidika ekološkega čebelarstva je lega hribovskih kmetij zelo primerna, na teh
območjih je namreč primerna paša in še dokaj neonesnaženo okolje. Poleg tega je vloga čebel
pri vzpostavitvi in ohranjanju naravnega ravnovesja v ekosistemih zelo pomembna, saj z
opraševanjem čebele vzdržujejo pomembne člene v prehranjevalni verigi (oprašena rastlina
lahko da večje količine razmnoževalnih produktov).
Možne dopolnilne dejavnosti bi lahko bile še: avtoprevozništvo, pridelava zelišč, gojenje gob,
pridelava malin in brusnic (Petek, 2001, str. 87 – 90).
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3.2.10.1. Pomoč občine pri registraciji dopolnilnih dejavnosti
Leta 2003 je potekala na območju občin Gornji Grad, Nazarje in Mozirje "Analiza stanja na
področju prodaje in trženja kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev". Analiza je pokazala,
da približno 40 kmetij na obravnavanem območju razmišlja, da bi v prihodnosti registrirali
dopolnilno dejavnost na svoji kmetiji. Za ta korak se ne odločijo zaradi različnih težav. Ne
poznajo zakonodaje, raznih razpisov oziroma nimajo ustreznega znanja, kako si zagotoviti
dodatne finančne vire in s tem olajšati začetno poslovanje. Vsem kmetijam, ki so v analizi
pokazale interes za registracijo dopolnilnih dejavnosti, bodo občine pomagale pri razvoju
dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pri pripravi poslovnih načrtov ter pri prijavi projektov za
razne razpise, s katerimi bodo dobili možnost kandidirati za dodatna finančna sredstva.
S tem bodo vse tri občine, tudi občina Nazarje, skušala pospešiti razvoj kmetijske dejavnosti
skozi registracijo dopolnilnih dejavnosti ter zagotoviti dodatne možnosti zaposlovanja in
preprečiti razseljevanje na območju vseh treh občin.
Na območju občine Nazarje je zanimanje za registracijo dopolnilnih dejavnosti izrazilo kar 11
kmetij (2 kmetiji iz Vologa, 2 kmetiji iz Kokarij, 2 kmetiji iz Žlabra, 1 kmetija iz Lačje vasi, 3
kmetije iz Rovta pod Menino in 1 kmetija iz Brda) (Razvojni program podeželja, 2004, str. 23
– 26).
3.2.11. Vpliv kmetijstva na okolje
S kmetovanjem se spreminja kakovost tal in rodovitnost zemlje, manjša pa se tudi biotska
raznovrstnost in kakovost podtalnice. Vse to ogroža naravno dediščino doline. Prekomerno
gnojenje z organskimi gnojili (hlevski gnoj, gnojevka), še posebno pa uporaba pesticidov in
nitratov, onesnažuje podtalnico ter reki Dreto in Savinjo s pritoki.
Najbolj obremenjujejo okolje nižinski kmetje, ki jim je kmetovanje eden glavnih virov
dohodka. Višinski kmetje pa zaradi ekstenzivnega kmetovanja manj obremenjujejo okolje.
Slednji imajo v hlevih manj živine, zato je obremenjevanje narave z gnojevko manj izrazito,
precej pa je tudi takih, za katere kmetovanje ni glavni vir dohodka (Dreta, 2003).
Da bi se zmanjšalo onesnaževanje tal, vode in zraka pa je ena od rešitev tudi ekološko
kmetovanje. Gre namreč za način kmetovanja, ki je okolju prijazen, brez uporabe lahko
topnih rudninskih gnojil in sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in uravnavanje rasti ter brez
uporabe gnojil iz surovin živalskega izvora (Kompost, Snaga; Biognal, Koto;…) (Ribič, 2001,
str. 19).
Sonaravno kmetovanje je edina izbira za dolgoročni razvoj v porečju Drete in Savinje. Le
kmetijstvo, ki ne ogroža drugih naravnih virov in naravnih vrednot, lahko prispeva svoj delež
k trajnostnemu razvoju in dvigu kakovosti življenja vsega prebivalstva v dolini (Dreta, 2003).

3.2.11.1. Vpliv kmetijstva na vodotoke
Eden glavnih onesnaževalcev Savinje je poleg industrije in individualnih onesnaževalcev
(neurejena kanalizacija) tudi kmetijstvo. Enako pa velja tudi za reko Dreto. Namreč v
Zadrečki dolini je precej razvito kmetijstvo in po mnenju nekaterih strokovnjakov je ta tudi
največji onesnaževalec Drete. Raziskave so pokazale, da okolje najbolj obremenjujejo
nižinski kmetje, ki jim je kmetovanje pomemben glavni vir dohodka. Uporaba hlevskega
gnoja, gnojevke ter pesticidov in nitratov onesnažuje površinske vode ter podtalnico.
Gnojevka se pogosto steka v Dreto in Savinjo s pritoki. Glavni krivci pa so seveda kmetje, saj
nekateri gnojevko razvažajo tudi v neprimernih vremenskih oziroma letnih terminih (deževje).
Problem pa je tudi, ker se kmetijske površine širijo in zaradi tega so zeleni pasovi ob vodah
vse manjši. Ob Dreti bi moral biti 10 metrski zeleni pas, ob manjših vodotokih pa 5 metrski.
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Zeleni pas ob vodi med drugim filtrira gnojevko, ki bi morala biti vsaj 15 metrov stran od
vode. V praksi pa se prevečkrat dogaja, da je gnojevka polita do same vode, zato ne pride do
filtracije, ampak gnojevka prehaja v Dreto in jo tako onesnažuje (Savinjčan, 2003, str. 7).

Slika 19: Travnate in njivske površine zahodno od Nazarij ob reki Dreti (Jerina, 2005).

3.2.11.2. Vpliv kmetijstva na pitno vodo
Kraški izviri so najpomembnejše zaloge pitne vode za občino Nazarje. S tem "bogastvom"
moramo lepo ravnati, predvsem pa moramo preprečiti onesnaževanja na območjih vodnih
zajetij, saj neposredno ogrožajo pitno vodo in zdravje vseh prebivalcev. Do onesnaževanja
zaledij izvirov prihaja predvsem zaradi kmetijstva. Podtalnico, izvire in studence onesnažuje
prekomerno gnojenje z organskimi gnojili (hlevski gnoj, gnojevka) ter uporaba pesticidov in
nitratov (Dreta, 2003). Za zaledje kraških izvirov je namreč značilna velika prepustnost tal in
nevarne snovi (gnojnica) hitro poniknejo. V primeru nesreče (izlitje) bi to pomenilo pravo
katastrofo, saj izlitje večje količine škodljivih in nevarnih snovi po kraškem površju lahko za
daljše obdobje ali celo za vedno ogrozijo kakovost vodnih virov (Plut, 1998, str. 55).
3.2.12. Ekološko kmetijstvo
Ekološko kmetovanje je eden od načinov trajnostnega kmetovanja, ki zagovarja okoljsko,
socialno in ekonomsko ustrezno pridelovanje surovin. Glavna skrb je posvečena ravnovesju v
sistemu tla – rastline – živali – človek in krogotoku hranil v njem. Vse snovi, ki krožijo
morajo biti naravnega izvora, njihova izraba mora biti naravna. Vsaka snov, ki vstopa v
krogotok, se mora zaključiti v tleh. Vnos sintetičnih zaščitnih sredstev in umetnih gnojil je
prepovedan. Ekološko kmetijstvo vzpodbuja in ohranja pestrost življenja (naravni biotopi,
genska pestrost in raznovrstnost). Rodovitnost prsti se ohranja in dolgoročno celo povečuje s
kolobarjenjem, gnojenjem samo z organskimi gnojili, z zelenim gnojem se v tleh povečuje
količina humusa, zmanjšuje se erozija tal, kmetijska zemljišča se ohranjajo, ohranja pa se tudi
kulturna pokrajina. Pridelava hrane je zdrava in visoko kakovostna. Ekološko kmetovanje tudi
veliko manj onesnažuje podtalnico in ozračje, v primerjavi s konvencionalnim kmetovanjem.
Najbolj pereča problema sta manjši pridelek in potreba po več delovne sile. Zagotovljena
redna prodaja ekološke hrane pa zahteva vsekakor urejen tržni red in osveščene potrošnike
Ekološko kmetijstvo je torej kmetijstvo, katerega glavne značilnosti so: optimalna pridelava,
bolj zdravi pridelki, ohranjanje in povečevanje plodnosti zemlje ter izločitev umetnih gnojil in
kemičnih zaščitnih sredstev, preprečevanje erozije in onesnaževanja, skrbna izraba vodnih
virov, human odnos do domačih živali, ohranjanje genetske pestrosti in ne uvajanje
monokultur. Tako kmetijstvo bi lahko postalo eden izmed glavnih nosilcev gospodarskega
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razvoja podeželja, samo če bi država območjem z omejenimi pridelovalnimi razmerami
nudila pomoč (Petek, 2001, str. 19, 20).
Na občutljivem kraškem ekosistemu Menine in Dobroveljske planote bi bila uvedba
ekološkega kmetijstva zelo primerna. To so namreč območja z manj ugodnimi naravnimi
razmerami za kmetovanje. Kmetijsko dejavnost omejuje predvsem relief oziroma naklon
kmetijskih površin in nadmorska višina. Problem obdelovanja je tudi zaradi razdrobljenosti
posesti. Vsekakor pa te kmetije ležijo tudi na območjih pitne vode. Pri konvencionalnem
kmetijstvu, kakršno je prisotno tudi v občini Nazarje, se gnojnica steka skozi apnenčasta tla
Menine in Dobrovelj v podzemlje in tako onesnažuje pitno vodo. Letos poleti se je zgodilo,
da je več dni skupaj deževalo in v zajetje pitne vode (Voložnica) se je stekla gnojevka in vsa
gnojila, ki so jih kmetje prej zvozili na bližnje travnike. Na teh območjih namreč zaradi večjih
naklonov prevladujejo travniki in pašniki. Predvsem zaradi zgoraj naštetih problemov bi se
kmetje na Menini in Dobrovljah lahko odločili za ekološko zasnovano rejo govedi, ovac in
koz. Kmetije bi ob podpori države in občine lahko kot dopolnilno dejavnost imele tudi
turizem. Tako bi v občino privabili turiste. Kmetje pa bi turistom lahko ponudili doma
pridelane mesne izdelke, ekološko pridelano zelenjavo iz domačih vrtov in mlečne proizvode.
Proizvode bi naj označevala lokalna blagovna znamka za posamezne domače izdelke. Toda
pot do razširitve ekološkega kmetijstva je na tem območju še dolga, saj večina teh kmetov
opravlja delo na kmetiji le v popoldanskem času, vir dohodka jim je še vedno tudi delo v
sekundarnih oziroma terciarnih dejavnostih, zato danes še ne razmišljajo o preusmeritvi
kmetije (Fister, 2005, str. 80).
Največji problem za ekološke hribovske kmetije trenutno predstavljajo razmere na trgu.
Pridelkov ne morejo prodajati po višji ceni. Poleg tega nimajo skupne blagovne znamke, ki bi
si jo večina kmetov želela. Uvajanje ekološkega kmetijstva od kmetij zahteva veliko
gospodarsko moč in stabilnost. Ta je lahko zagotovljena le z finančno donosnimi
dopolnilnimi dejavnostmi (Petek, 2001, str. 95 – 110).
Kmetje v občini Nazarje vse bolj opuščajo njivske površine, ker kmetijstvo ni donosno in je
ceneje, če pridelke kupiš v trgovini. Toda tudi opuščanje obdelovanja njivskih površin ni
sonaravno, ker rodovitna prst pomeni enega glavnih virov, ki so potrebni za preživetje
sedanjih in prihodnjih generacij. Pojavlja se proces ozeljevanja (travniki), ta proces se
pojavlja tudi zato, ker kmetijstvo ni dejavnost, ki bi prinašala dovolj velike dohodke za
normalno življenje (Petek, 2001, str. 103, 104).

3.2.13. Pomen in cilji razvoja kmetijskih območij v občini Nazarje
Občina Nazarje je v celoti podeželska občina. V prihodnosti se bo morala občina vse bolj
sonaravno razvijati, zato bo morala začeti uvajati naslednje dejavnosti:
• ekološko kmetijstvo: Prednost občine Nazarje pri usmerjanju v ekološko kmetijstvo je
v tem, da do sedaj zaradi samooskrbne naravnanosti kmetovanje ni bilo podvrženo
prekomerni uporabi mineralnih gnojil. Z uvajanjem ekološkega kmetijstva, bi se
povečal tudi delež njiv in njivske pridelave, predvsem žit in krme, saj ekološka reja
živali temelji na ekološko pridelani krmi.
• povečanje kmetijske donosnosti: Tu je ključnega pomena uporaba znanj in novih
tehnologij. Delo na kmetiji bi moralo opravljati tudi več delavcev, kar bi posledično
pomenilo, ob dovolj velikem dohodku, tudi odprtje novih delovnih mest. Za to pa bi
bile na začetku potrebne finančne finančne injekcije s strani občine oziroma države.
Potrebno bi bilo tudi izboljšati in modernizirati kmetijsko opremo in mehanizacijo.
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•
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izboljšanje starostne in izobrazbene strukture kmečkega prebivalstva: Na kmetijah je
potrebno zadržati mlado delovno silo in predati kmetije mladim gospodarjem, ki bi
bili stari manj kot 40 let in ustrezno izobraženi. Država oziroma občina bi morala
skrbeti za izobraževanje in tečaje, ki bi izboljšali izobraženost in sposobnost
gospodarjev in ostale kmečke delovne sile. Državna kmetijska politika naj bi
spodbujala predčasno upokojevanje starejših gospodarjev.
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah: Temu naj bi se posvetile le tiste kmetije,
ki imajo dovolj delovne sile. Možne dopolnilne dejavnosti so: kmečki turizem,
sodelovanje v komunalnih dejavnostih (vzdrževanje gozdnih cest, pluženje snega),
predelava sadja, mleka, mesa, volne, dejavnosti povezane z gozdarjenjem (lesni
izdelki, domača obrt, žagarstvo, priprava lesne biomase za ogrevanje, nudenje storitev
v gozdovih (posek, spravilo lesa).
ohranjanje avtentičnosti in tradicije podeželja: Teži k ohranjanju prvotne podobe
podeželja, obnovi vasi in oživljanju starih običajev.
povečanje privlačnosti podeželja: Ta usmeritev naj bi privedla so ohranitve poselitve,
prekinitve izseljevanja mladih in povečanje turistične privlačnosti območja. Potrebno
je izboljšati izgled podeželja, infrastrukturne opremljenosti in vsesplošno kakovost
življenjskih pogojev.
sonaravna raba naravnih virov ter ohranitev naravne in kulturne dediščine: Gre
predvsem za rabo ter ohranjanje kvalitete in obnovljivosti lesa in pitne vode. V
ospredju pa je tudi skrb za naravno in kulturno dediščino, ki je kljub izjemnemu
pomenu za razvoj turizma, na splošno premalo promovirana.
sodelovanje kmetov in širše skupnosti: Kmetje sami naj bi se povezovali med seboj
na vseh področjih, od nakupa opreme do dopolnjevanja ponudbe in storitev ter znanja.
Na drugi strani pa naj bi s kmeti sodelovala tudi širša okolica, saj je razvoj podeželja
pomemben element razvoja celotne občine.

Naštete razvojne usmeritve, naj bi omogočale: ohranitev poseljenosti kmetijskih območij,
ohranitev kulturne krajine, ohranitev in razširitev kmetijske pridelave in proizvodnje, razvoj
novih dejavnosti in virov zaslužka, odprtje novih zaposlitvenih možnosti, razvoj celotne
občine z ekonomskega, socialnega in ekološkega vidika (Ravnihar, 2003, str. 82 – 85).
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3.3. TURIZEM
Turizem predstavlja tretjo pomembno razvojno možnost občine Nazarje. Nastopal naj bi kot
razvojna alternativa, ki bi, zlasti v povezavi z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
delno nadomestila izgubo delovnih mest v sekundarnem sektorju, kar pa se lahko zgodi, ko bo
občina postala turistično prepoznavna in bo tudi turizem dejansko postal pomembna
gospodarska panoga. Razvoj turizma je pomemben zato, ker lahko veliko prispeva k
izboljšanju socialno – ekonomskega stanja občine, kvalitete življenjskega okolja in odnosa, ki
ga ima lokalno prebivalstvo do naravne in kulturne dediščine kot osnove za razvoj turistične
dejavnosti. Z razvojem in uveljavitvijo lahko turizem na podlagi do sedaj neizkoriščenih
potencialov ustvari nova delovna mesta. Neposredno pa lahko vpliva tudi na izboljšanje
podobe občine in povečanje njene prepoznavnosti, kar lahko pomeni povečanje njene
privlačnosti za kapital in produktivne naložbe. Za načrtovanje razvoja turizma v občini sta
pomembni 2 izhodišči:
1. turizem kot dopolnilna dejavnost kmetij
2. razvoj turizma v okviru Zgornje Savinjske doline (Ravnihar, 2003, str. 86).

3.3.1. SWOT analiza
Za občino Nazarje sem izdelala SWOT analizo, s katero sem predstavila prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti za razvoj turizma v občini. SWOT analiza torej na eni strani
opredeljuje prednosti in slabosti stanja na področju turizma, na drugi strani pa temelji na
analizi priložnosti in nevarnosti za njegov razvoj.
Prednosti za razvoj turistične ponudbe so:
• aktivno, sproščujoče in zdravo bivanje v neokrnjeni naravi in v še precej dobro
ohranjenem okolju,
• doživetje raznolike in vsebinsko bogate ponudbe v občini (kulturne, naravne in
drevesne znamenitosti) in okolici (Mozirski gaj, Logarska dolina, Golte itd.),
• pridelava in predelava naravne in zdrave hrane,
• dobro sodelovanje s sosednjimi občinami (program CRPOV),
• razpoložljivi športni (nova športna dvorana v Nazarjah, igrišče v Nazarjah, v
Šmartnem ob Dreti in na Lazah pri Kokarjah) in kulturni objekti (Kulturni doma v
Nazarjah) v občini.
Slabosti, ki zavirajo razvoj turistične dejavnosti v občini so:
• turistična neprepoznavnost,
• neizkoriščenost turističnih potencialov,
• slaba turistična ponudba,
• slaba turistična infrastruktura in opremljenost (premalo nastanitvenih objektov,
gostiln, kmečkih turizmov),
• slaba označenost naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov,
• pomanjkanje informacij (turistični marketing ni organiziran),
• zapleteni postopki pridobivanja dovoljenj za izvajanje turističnih dejavnosti,
• pomanjkanje strokovnega kadra,
• pomanjkanje zasebne inciative,
• pomanjkanje vključevanja v nacionalne projekte in programe.
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Priložnosti za razvoj turizma, ki bi jih morala občina izkoristiti:
• naraščanje zahtev turistov po "okolju prijaznih krajih",
• naraščanje povpraševanja po pristnem in naravnem,
• naraščanje povpraševanja po kratkih enodnevnih in vikend izletih izven sezone,
• individualni turizem (še neodkrite turistične destinacije),
• razvoj turistične ponudbe (pohodništvo, učne poti itd.).
Nevarnosti za nezadosten razvoj turističnih dejavnosti v občini:
• vedno večja konkurenca ponudnikov s podobno ponudbo,
• nekontrolirana izraba naravnih virov,
• naraščanje pričakovanj turistov po večji kakovosti storitev,
• plačilna nedisciplina,
• negativen odnos nekaterih posameznikov do razvoja turistične dejavnosti,
• slaba podjetniška miselnost,
• neprepoznavnost občine kot turistične občine,
• konkurenca bolj znanih turističnih krajev v okolici (Logarska dolina itd.),
• pomanjkanje finančnih sredstev.

3.3.2. Razvojne usmeritve in cilji razvoja turizma
Razvoj turizma in vzpostavitev turistične ponudbe bo vsekakor morala upoštevati tudi načela
sonaravnosti, saj lahko njen razvoj sproži vrsto negativnih učinkov, kot so hrup, uničevanje
naravnega okolja (zlasti vegetacije), povečanje količine komunalnih odpadkov in odplak
oziroma povečanje onesnaževanja okolja, neustrezna obnova kulturne dediščine. Ker pa so
naravne in kulturne sestavine pokrajine osnova turistične ponudbe, je nujno ohranjanje
njihove privlačnosti, kar je seveda možno doseči z njihovim varovanjem. Preprečiti je
potrebno tudi številne nepremišljene posege v pokrajino. Razvoj turizma torej ne sme škoditi
splošni kakovosti okolja, saj naj bi bil eden od ciljev razvoja turizma v občini Nazarje,
ustvariti kakovosten življenjski prostor in ohraniti potencial naravnih in kulturnih sestavin
okolja tudi za bodoče generacije.
Osnova za turistični razvoj občine je razvoj atraktivne turistične ponudbe, ki bo temeljila na
rekreacijskem, doživljajskem, izobraževalnem in raziskovalnem potencialu naravnih sestavin
geografskega okolja ter na zgodovinski, umetnostni, arheološki, arhitekturni, ekološki in
tehniški vrednosti kulturne dediščine. Glavni cilj je celovita turistična ponudba. Potrebno je
zagotoviti tudi aktiven promocijski material, ki bi povečal turistično prepoznavnost občine.
Občini pa je potrebno zagotoviti objekte in storitve za zadovoljevanje turističnih potreb
(nastanitvene kapacitete). Potrebno je poskrbeti za ustrezno gostinsko ponudbo in na
turistično dejavnost pripraviti tudi domače prebivalstvo, ki potrebuje predvsem motivacijo,
znanje, samoinciativo in zaupanje.
Razvoj turizma naj bi bil tudi kot podpora razvoja podeželja, torej naj bi šlo za razvoj turizma
v okviru razvijanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah oziroma usmeritev v kmečki turizem.
S tem bi dosegli večjo zaposlenost lokalnega prebivalstva in ohranjanje malih in srednje
velikih kmetij. Za razvoj turizma je pomembno tudi ustvarjanje skupnega turističnega
proizvoda oziroma blagovne znamke, ki bo temeljila na povezavi in koordinaciji
posameznikov in lokalne skupnosti. S tem bi zagotovili komplementarnost celotne turistične
ponudbe, prepoznavnost in privlačnost. Osnovnega pomena je tudi zagotovitev
profesionalnega organiziranja in vodenja turističnega razvoja in trženja.
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Navedene razvojne usmeritve naj bi vodile k uresničitvi sledečih ciljev:
• sonaravni razvoj občine Nazarje,
• učinkovitejša izraba znanja ljudi ter narave in kulturne dediščine,
• utrjevanje lokalne identitete,
• spreminjanje podobe občine,
• ustvarjanje dohodka in novih delovnih mest izven tradicionalne industrije,
• pospešitev gospodarskega razvoja (Vintar, 2003, str. 95 – 97).

3.3.3. Naravna in kulturna dediščina
Občina Nazarje je zaradi svoje lege izjemno zanimiva za izletnike in turiste. Poleg ogleda
zgodovinskih znamenitosti in kulturnih prireditev so izleti in planinarjenje v okolici primerni
za vsakega turista. Na svoj račun pridejo tudi ljubitelji lova, ribolova, teka na smučeh, jahanja
in gorskega kolesarjenja. Znan je tudi turistični center Veniše s hotelom, ki je iz Nazarij
oddaljen 4 kilometre. Turistično ponudbo občine dopolnjujejo številne peš poti po bližnjih
Dobrovljah, Čreti in Menini, med njimi tudi evropska pešpot E6.
3.3.3.1. Kulturne znamenitosti
Občina Nazarje se ponaša s številnimi kulturnimi spomeniki. To so: grad Vrbovec, Muzej
gozdarstva in lesarstva, Frančiškanski samostan s knjižnico, Samostan sester klaris v
Nazarjah, Brčunov mlin, Tominškova kašča, številne cerkve (Cerkev sv. Gervazija in
Protazija v Rovtu pod Menino, Župnijska cerkev Marijinega oznanjenja v Nazarjah,
Podružnična cerkev Device Marije v Kokarjah, Podružnična cerkev sv. Katarine na Gorici pri
Lačji vasi, Župnijska cerkev sv. Martina v Šmartnem ob Dreti, Podružnična cerkev sv. Jošta
v Rovtu pod Menino, cerkev sv. Katarine na Čreti).

Slika 20: Cerkev sv. Katarine z lesenim zvonikom na Čreti (Vogrin, 2004, str. 39).
Najpomembnejše in za turiste najbolj zanimive kulturne spomenike pa sem predstavila v
nadaljevanju naloge. Vse spodaj navedene podatke in slike o naravnih in kulturnih
znamenitostih v občini, sem povzeli po Spletni strani občine Nazarje.
• Grad Vrbovec v Nazarjah (umetnostni spomenik)
Grad Vrbovec stoji na sotočju reke Drete in Savinje v Nazarjah. V listinah ga najdemo z
nemškim imenom Altenburg, slovensko ime Vrbovec pa je star slovenski izraz, ki pomeni
"v vrbovju", ki je poraščalo bregove reke Drete.
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Prvotni grad, pozidan na skalni kopi sredi kompleksa, je nastal vsaj v prvi polovici 12.
stoletja, današnjo obliko pa naj bi dobil okoli leta 1480. Med lastniki gradu se omenjajo
oglejski patriarh, Vovbržani, grofje Celjski in Habsburžani, dokler ga leta 1615 ni kupila
ljubljanska škofija in ga obdržala v svoji režiji vse do druge svetovne vojne. Med vojno je
bila v gradu okupatorjeva postojanka, zato so ga leta 1944 partizani zažgali. Po koncu vojne
so grad le delno obnovili, pred propadom pa ga je rešilo Gozdno gospodarstvo Nazarje, ki se
je v letih 1988-1992 odločilo za popolno obnovo.

Slika 21: Grad Vrbovec, v ozadju cerkev Marijinega oznanjenja (Spletna stran občine
Nazarje).

• Muzej Vrbovec – Muzej gozdarstva in lesarstva
Septembra 2001 je bil v gradu Vrbovec odprt Muzej gozdarstva in lesarstva, edini te vrste v
Sloveniji. Muzej Vrbovec se ukvarja z zaščito, varovanjem in prezentacijo premične
kulturne dediščine gozdarstva in lesarstva na območju Zgornje Savinjske doline. Vsebine
črpa zlasti iz življenja preprostih ljudi: olcarjev, furmanov, žagarjev in splavarjev, katerim je
les, v prometno zaprti in pretežno gozdnati pokrajini, predstavljal edini vir zaslužka.

Slika 22: Muzej gozdarstva in lesarstva v Nazarjah (Spletna stran občine Nazarje).

•

Frančiškanski samostan in župnijska cerkev Marijinega oznanjenja v
Nazarjah
Frančiškanski samostan leži na griču ob sotočju Savinje in Drete, ki ga je leta 1623 grof
Sigismund podaril škofu Tomažu Hrenu. Samostan so pričeli graditi leta 1635 bratje
frančiškani, ki so prišli iz Bosne v času turške okupacije. Prvotno je na tem mestu stala leta
1625 zgrajena loretska kapela. Sedanjo cerkev pa so dogradili leta 1661 in obdaja loretsko
kapelo. Cerkev je tipično renesančna stavba, z baročno opremljeno notranjostjo.
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Med letoma 1747 in 1763 je cerkev dobila novo opravo, ki je v precejšnji meri še ohranjena.
Menzo oltarja sv. Frančiška Asiškega je naredil Francesco Robba leta 1750, osrednjo oltarno
sliko, ki se trenutno hrani v samostanskem hodniku, je naslikal slikar Fortunat Bergant leta
1765, sliko v atiki pa Valentin Metzinger. Slednji je naslikal oljne podobe še v ostalih
oltarjih, v kapelah, z izjemo osrednje slike sv. Florijana, ki jo je leta 1828 naslikal Janez
Potočnik. Glavni oltar v cerkvi in v lovretanski kapeli sta delo Janeza Vurnika iz leta 1885
in 1897. Leta 1747 so zgradili kamnite romarske stopnice (193 stopnic), ob njih pa štiri
romarske kapelice.

Slika 23: Frančiškanski samostan (Spletna stran občine Nazarje).
Samostan je bil znan tudi po svoji hišni lekarni, ki naj bi pričela delovati že pred letom
1695. V samostanu je bila leta 1752 ustanovljena tudi knjižnica, ki pa je bila med drugo
svetovno vojno leta 1944 precej poškodovana. Nekaj knjig se je ohranilo in so dobile mesto
v prenovljeni samostanski knjižnici.
• Samostanska knjižnica v frančiškanskem samostanu Nazarje
V samostanu je bila leta 1752 ustanovljena tudi knjižnica, ki pa je bila med drugo svetovno
vojno, leta 1944, skupaj s samostanom precej poškodovana. Ob tem je bil uničen dobršen
del dragocenih knjig, ostale pa so bile več desetletij neustrezno hranjene. Nekaj knjig se je
ohranilo in so dobile mesto v prenovljeni samostanski knjižnici v vzhodnem delu
samostana. Knjižnica se ponaša z nekaterimi redkimi eksponati: rokopisi na pergamentu iz
11. in 12. stoletja, prevodom evangelijev Primoža Trubarja iz leta 1557 in dvema
Dalmatinovima Biblijama iz leta 1584. Zbirka je odprta za javnost.

Slika 24: Samostanska knjižnica (Spletna stran občine Nazarje).
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• Brčunov mlin
Stoji ob potoku Voložnica v Rovtu pod Menino in je edini ohranjeni mlin ob omenjenem
potoku, kjer je še v prvi polovici 20. stoletja delovalo 13 mlinov. Dostop je mogoč z
Brčunove domačije ali ceste Lipa - Rovt pod Menino. Zaradi starosti in stopnje ohranjenosti,
predvsem pa bogate opreme, ki omogoča rekonstrukcijo, predstavlja pomembno etnološko kulturno dediščino.

Slika 25: Brčunov mlin (Spletna stran občine Nazarje).
• Samostan sester klaris v Nazarjah
Ob cerkvi Marijinega oznanjenja in frančiškanskem samostanu stoji samostan drugega
Frančiškovega reda, reda ubogih sester svete Klare, sester klaris. V njem trenutno živi
štirinajst sester. Ustanoviteljica reda sester klaris je sv. Klara Asiška, ki je živela v letih 1193
- 1253. Cesar Jožef II. je z odlokom leta 1782 razpustil vse samostane klaris. V Nazarje so se
sestre klarise po skoraj dvestoletni odsotnosti vrnile leta 1978 in so v letu 2003 praznovale
25-letnico vrnitve.

Slika 26: Samostan sester klaris (Spletna stran občine Nazarje).

• Spomeniki NOB
Spomeniki NOB se nahajajo v Nazarjah, v Šmartnem ob Dreti, na Čreti (pri sv. Katarini, nad
Jegovnikom, Šentjoški vrh) in na Poljanah.

3.3.3.2. Naravne znamenitosti
Občina Nazarje se lahko pohvali tudi s številnimi naravnimi znamenitostmi. Mednje bi lahko
uvrstili številne geomorfološke in drevesne znamenitosti. Med drevesne znamenitosti spadajo:
Lipa na prelazu Lipa v Rovtu pod Menino, Mežnarjeva lipa ob cerkvi v Kokarjah, Cerkvena
lipa v Šmartnem ob Dreti, Lipa ob cerkvi sv. Marije na Čreti pri Kokarjah, Lipa ob kapelici v
Nazarjah).
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Slika 27: Lipa na prelazu Lipa.

Slika 28: Lipa v Šmartnem.

Slika 29: Lipa na Čreti.

Na kraškem svetu Dobrovelj in Menine so nastale številne bolj ali manj poznane jame, kot so:
Krapletova jama na Čreti (60 m dolga jama, bogato s kapniki, sestavljena iz več dvoran),
Lomski brlog na Čreti (35 m dolga vodoravna jama s sigo in kapniki), Ovčja jama na Čreti
(27 m globoko brezno v dolžini 20 m dolgega rova), Jama v Žlabru (vodoravna jama v dolžini
46 metrov, tu je prvo najdišče jamskih hroščev na Štajerskem).
Najbolj zanimive geomorfološke znamenitosti, ki bi v prihodnje lahko bile tudi značilne
turistične točke, pa so predstavljene v nadaljevanju naloge.
• Zelena jama oziroma Brezno presenečenj v Rovtu pod Menino
V bližini Tolstega vrha na Dobrovljah se na višini 940 metrov v manjši vrtači (60 metrov od
ceste Sv. Jošt - Nazarje) skriva skoraj nepoznana, dobrega pol metra velika odprtina, ki nas
popelje v globine po poševnem robu skoraj 900 m. Jama se vseskozi spušča v večjih ali
manjših stopinjah, globokih do 35 m. Rovi so ozki, praviloma visoki in se meandrasto
zavijajo. Jamo si je v spremstvu vodičev, ki zagotovijo potrebno opremo, možno ogledati do
globine 270 m. Brezno je najglobje na Štajerskem.
• Tinetova jama oziroma Jarekov brlog na Čreti pri Kokarjah
Jama je bila odkrita leta 1882 in je poimenovana po najditelju, Martinu Gričarju. 2 metra
širok in 4 metre visok vhod pod navpično steno severnega roba Dobrovelj najprej vodi v
vodoravno jamo, ta vodi po grušču navzdol do 4 metre globoke stopnje in končne dvorane,
kjer so kapniki.
• Štebirnica v Pustem polju
90 m dolg poševen in lepo zasigan rov na osamelem krasu Dobrovelj se odlikuje po
kapniških stebrih ("štebri"), po katerih je dobila jama ime. Vhod v jamo je nastal zaradi
udora stropa ene izmed dvoran.
• Orlova peč na Čreti pri Kokarjah
Ob Zakrajskih pečeh se sredi gozdne poseke dviguje velik skalni osamelec, ki je na vrhu
poraščen z drevjem in grmovjem.
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Slika 30: Orlova peč (Spletna stran občine Nazarje).

• Kokarska Suha na Čreti pri Kokarjah
Soteska v dolžini 500 metrov je zarezana v severozahodnem pobočju Dobrovelj. Soteski
Kokarske Suhe dajejo slikovitost predvsem navpične stene na južni strani. Njeno povirje
poteka po neprepustnih keratofirjih, kjer potok ponikne in se pojavi v kraških izvirih pri
jami Zijalki. Razen ob večjem deževju potok ne teče po soteski.

Slika 31: Soteska Kokarska Suha (Spletna stran občine Nazarje).

3.3.4. Ostale turistične zanimivosti
Zgornjo Savinjsko dolino prečka tudi evropska pešpot E-6. K nam prihaja s Koroške mimo
doma na Slemenu in se spusti v Zavodnje. Preko Sv. Florjana pride v Lepo njivo in prečka
Savinjo pri Mozirju. Nato se vzpne na Dobrovlje, mimo Jegovnika na Čreto in naprej proti
Šentjoškemu vrhu. Na Lipi zapusti naše kraje in se po južnih pobočjih spusti do Motnika.
Leta 2000 so gozdarji obnovili markacije in kažipote ter očistili poti, ki so bile zaraščene z
grmovjem (Zeleni Franček, 2000, str. 20).
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Karta 5: Evropska pešpot E – 6.
Muzej Vrbovec tesno sodeluje s frančiškanskim samostanom. Postavili so učno pot, ki se
začne na razgledni točki na gradu Vrbovec, nato turiste vodi po samostanskem hribu do
samostana in knjižnice ter se zaključi v muzeju Vrbovec.

3.3.5. Turistične kapacitete in obiskanost občine
Celotna občina Nazarje ima komaj 31 stalnih ležišč, ki so na razpolago turistom. Leta 2002
je na območju občine prenočilo 2816 turistov, med tujci je bilo največ turistov iz Nemčije,
Italije, Avstrije in Hrvaške. Vseh 15 sob, ki jih za turiste premore občina Nazarje, se nahaja
v hotelu Burger na Venišah.
leto

1998
2002

zmogljivosti
sobe
ležišča
skupaj stalna
15
33
31
15
33
31

prihodi turistov
skupaj domači
tuji
1495
1711

484
534

1011
1177

prenočitve
skupaj domači
2787
2816

711
803

tuji
2076
2013

Preglednica 23: Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov leta 1998 in 2002
(Letni pregled turizma, 2000, 2004, str. 113, str. 139).
Leta 2002 je občino Nazarje obiskalo 1711 turistov, od katerih je bilo 69 % tujih turistov in
31 % domačih turistov.
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skupaj
domačih
tujih
Nemčija
Italija
Avstrija
Hrvaška
BIH
Švica

prihodi turistov
1711
534
117
694
93
102
97
37
21

prenočitve
2816
803
2013
1207
174
164
157
64
38

Preglednica 24: Prihodi in prenočitve turistov leta 2002 (Letni pregled turizma, 2004, str.
139).
• Nov hotelski objekt
Trenutno so edini pravi "paradni konj" zgornjesavinjskega gospodarstva BSH Hišni aparati
Nazarje, katerim sledijo nekatera mala in srednja podjetja (v občini Nazarje so to: Benda,
Podkrižnik, Bunny, Pfeifer,…), prepočasi pa razvoju sledijo gostinsko – turistični subjekti,
zato je gradnja novega apartmajskega hotela v Lačji vasi toliko bolj pomembna.
Poleg že obstoječega hotela Burger na Venišah, ki razpolaga s 15 sobami za turiste, je poleti
leta 2005 podjetje Caffe – Tropic iz Žalca začelo z gradnjo novega hotelskega objekta.
Investicija je vredna okrog 400 milijonov tolarjev. Novi hotel bo nudil 77 ležišč v 16
apartmajih (z opremljenimi kuhinjami in kopalnicami), večjo kuhinjo in jedilnico, dvorano
za konference in izobraževanje, prostore za wellnes in garažne prostore v kletni etaži. Vse to
bo zagotavljalo visok bivalni standard družinam, izletnikom, športnikom, ribičem, lovcem in
vsem ostalim, ki bodo kot gostje iskali mir v naravnem okolju in obiskovali lepote Zadrečke
in Zgornje Savinjske doline (Miklavc, 2005, str. 6).

Slika 32: Gradnja apartmajskega hotela v Lačji vasi (Jerina, 2006).

3.3.6. Razvoj ekološkega turizma
Turizem kot gospodarska dejavnost je zelo odvisna od kakovosti okolja, saj išče privlačne
pokrajine. Ko pa se turizem na nekem območju pojavi, na pokrajino deluje pozitivno in
negativno. Odprejo se nova delovna mesta, prihajati začne nov dohodek, pojavijo se
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spremembe v videzu pokrajine, pogosto turizem oživi že umirajočo pokrajino in privabi
ljudi. Druga stran so ekološki problemi: onesnaževanje zraka in hrup zaradi prometa,
onesnaževanje pitne vode, smeti, neustrezna gradnja in podobno. S tem pa se uničuje
ekosistenčna osnova.
V občini Nazarje naj bi v prihodnosti šlo za turizem, ki bi koristil že zgrajene objekte in
infrastrukturo ter storitve, ki jih lahko ponudijo domačini. Zaposlene v turizmu je potrebno
izobraževati, da bodo njihove storitve čim bolj kakovostne. Šlo naj bi torej za mehki
oziroma ekološki turizem, ki turistom nudi veliko, obenem pa ohranja okolje in kulturno
identiteto krajanov. Ta turizem bi torej temeljil na naravnih in kulturnih vrednotah ter ne bi
agresivno posegal v naravo in kulturno krajino, obenem pa bi zagotavljal dohodek zlasti
domačemu prebivalstvu. Pri nastanitvenih zmogljivostih bi imeli prednost manjši penzioni
in zasebne sobe. Tako ne bi bilo potrebno graditi večjih hotelov in apartmajskih naselij, ki
so največkrat zgrajeni v najlepših delih pokrajine in jo tako razvrednotijo ter tudi nikakor ne
sodijo v okolje naše občine. V turistične namene naj bi se obnovile hiše in gospodarska
poslopja, ki marsikje neustavljivo propadajo.
Del turizma je tudi gostinstvo. Na jedilnikih naj bi bilo čimveč domačij jedi. Gostinci v
občini naj bi se povezali z ekološkimi kmetijami in tako bi lahko turistom ponudili tudi
ekološko pridelano hrano.
V Nazarjah deluje že nekaj let turistično društvo, ki pa bi moralo več narediti na področju
prepoznavnosti občine in njenih znamenitosti. Namreč vse bolj se morajo promovirati
kakovost in posebnosti v občini, ki bi privabljale turiste v čisto okolje in kjer sta narava in
ljudje v ravnovesju (Benkovič, 1999, str. 111 – 113).
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4. INFRASTRUKTURA
4.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA
Vsak promet je tujek v okolju in ima zato določene vplive nanj. Prometno omrežje mora biti
skrbno načrtovano, zlasti pa naj čim manj ogroža kmetijska zemljišča in vodovje. Torej se
mora cestno omrežje prilagajati naravnim razmeram in naj ima nanje čim manjši vpliv.
Z veliko finančnimi sredstvi se bo v prihodnje v Sloveniji lahko dosegel sonaravni model
prometa, ki predvideva predvsem zmanjšanje porabe energije, saj jo promet porabi kar 30 %
in s tem naj bi se zmanjšalo onesnaženje zraka, pa tudi prsti ob prometnicah. Potrebno je
posodobiti prometno omrežje, da bo zadovoljevalo pogojem za varno vožnjo in da bo čimbolj
povezovalo območje in tako vplivalo na njegov razvoj. Prometno odpiranje ima namreč
pozitivno in negativno stran. V kulturnem in gospodarskem smislu je to prednost, za okolje pa
je ob rastočem prometu to slabost, saj emisije onesnažujejo zrak, tla in vodo. Vsaka prometna
žila je namreč tujek v naravi, zlasti če prečka vodotoke, gozdove in kmetijske površine. Ceste
s prometom vplivajo na mnogo širši prostor kot ga predstavlja sam objekt v naravi
(Benkovič, 1999, str. 113, 114).
Občina Nazarje je v prometnem smislu precej odmaknjena od glavnega prometnega in
tranzitnega toka. Železniškega omrežja nima. S cestnim omrežjem je najbolj povezana s
Spodnjo Savinjsko in Šaleško dolino, torej v smeri proti Velenju in Celju.
Glavna cestna povezava, ki poteka skozi občino Nazarje, je Zadrečka cesta, ki poteka na
relaciji Nazarje – Črnivec. Zadrečka cesta se v Nazarjah priključi na Savinjsko cesto
(Logarska dolina – Celje).

Karta 6: Glavne cestne povezave.
Za občino Nazarje, kakor tudi za celotno Zgornjo Savinjsko dolino, so najbolj pomembne
naslednje cestne povezave: preko Črnivca z Gorenjsko in Ljubljano, preko prevala Lipa

177

Sonaravni razvoj občine Nazarje
(721 m) in Slopi (925 m) z Vranskim, preko Zgornjega Slemena s Črno na Koroškem.
Zaradi relativno visoke nadmorske višine so gorski prelazi (Lipa, Slopi, Črnivec, Zgornje
Sleme) pozimi težko prevozni. Z odprtjem meddržavnega mejnega prehoda Pavličevo sedlo
je območje Zgornje Savinjske doline v prometnem smislu pridobilo na pomenu.

Slika 33: Prelaz Lipa z lipo in kapelico, od tod vodijo planinske poti (Vogrin, 2004, str. 36).
Slabša prometna dostopnost se tako v občini Nazarje odraža v slabšem gospodarskem
razvoju, večji brezposelnosti, velikem deležu starega prebivalstva in na splošno slabo
urejeni infrastrukturi (Dobrovc, 2005, str. 11, 12).
Cestne povezave v občini Nazarje:
• državne ceste: 10.582 m
• lokalne ceste: 31.875 m
• zbirne krajevne ceste: 1.650 m
• krajevne ceste: 480 m
• javne poti: 24.210 m
• skupaj občinske javne ceste: 58.215 m (Spletna stran občine Nazarje).
Občina Nazarje in tudi celotna Zgornja Savinjska dolina zaenkrat še ni preveč obremenjena
s prometom. V primeru večje turistične prepoznavnosti tega območja pa bi se tudi prometno
obremenjevanje okolja znatno povečalo. V prihodnosti bi bilo potrebno izboljšati cestno
infrastrukturo, zlasti po Zadrečki dolini.

4.2. VODOVODNO OMREŽJE
Na stiku kraških prepustnih kamnin z neprepustnimi prihaja na dan kraška voda v obliki
manjših ali večjih izvirov. Občina Nazarje je bogata s kraško vodo, ki predstavlja potencialni
vir pitne vode. Menina in Dobrovlje, ki obdajata občino Nazarje, sta v glavnem zgrajeni iz
apnenca in dolomita.
Kraška voda prihaja na dan v izvirih na obrobju karbonatnih masivov v Zadrečki dolini.
Kraški izviri so naslednji: Letošč, Štepčeva žrela, Tišlerjev studenec, Zijalka, Perički
studenec, Jama v Žlaboru in Volažnica. Do onesnaževanja zaledij izvirov prihaja zaradi
kmetijstva, gradbenih posegov, poselitve in črnih odlagališč (Kogovšek, Kranjc, Mihevc,
Šebele, 1993, str. 20).
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Slika 34: Kraški izvir Štepčeva žrela (Lenarčič, 1990, str. 25).
Na javni vodovod v občini Nazarje niso priključena naselja Čreta pri Kokarjah, Rovt pod
Menini in del Zavodic. V občini je z odlokom zavarovano le zajetje Letošč, ki ima določene
varstvene pasove (najožji, ožji, širši varstveni pas) in ukrepe za varstvo pitne vode. Zajetje
oziroma izvir leži na robu naselja Volog, njegovo zaledje pa sega na pobočje Menine. V
občini Nazarje se samo z njegovo vodo oskrbujejo naslednja naselja: Dobletina, Nazarje in
Prihova. Sicer pa se Krapletov studenec (Dobroveljska planota) skupaj z vodo iz Zlatega
studenca pod Mostnim grabnom steka v vodohram Potok, od koder se napajajo naselja
Potok, Pusto Polje, Kokarje in Lačja vas. Izdatnost obeh virov je okoli 1 l/s. Dodatne
količine vode se v ta sistem prečrpavajo še iz sistema letošč.
Vodovodni sistem Letošč, ki ga torej napajajo zajetja Letošč, Krapletov studenec, Zlati
studenec in Žegnani studenec, upravlja JP Komunala Mozirje.

Karta 7: Vodovarstvena območja.
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Zajetje na Volažnici (Potesna) pa ni zavarovano z odlokom in nima določenih
vodovarstvenih pasov, kljub temu, da se z vodo s tega zajetja oskrbuje 530 uporabnikov.
Velikost zaledja izvira Podtesna je 71 ha, površje je v celoti zgrajeno iz apnenca, poraslo z
gozdom in neposeljeno. Torej je obremenjenost izvira zelo majhna. Izvir Podtesna napaja
lokalni vodovodni sistem, ki oskrbuje naselja v Zadrečki dolini, in sicer Šmartno ob Dreti,
Volog, Zgornje Kraše in del Spodnjih Kraš, to je torej skupaj okoli 530 ljudi. Vodovod je
last krajevne skupnosti Šmartno ob Dreti, upravlja pa ga podjetje Dom iz Nazarij. Kakovost
vode je zelo dobra, malce pa je problematična njena količina. Zajetje je bilo zgrajeno leta
1957 in je že dokaj dotrajano, saj vanj vdira padavinska voda. Tudi drenaža v okolici zajetja
je potrebna temeljite obnove, ker se veliko vode izgublja (Šolc, 2002, str. 62).

Na Čreti pri Kokarjah je oskrba s pitno vodo individualna. Zgornji del Zavodic ima
organiziran lokalni vodovodni sistem, ki se napaja iz dveh zajetij v Zabrlogah. Voda iz obeh
zajetij se zbira v 22.000 l velikem rezervoarju. Sistem je v uporabi od leta 1968, v letu 1992
pa je bila izvedena celovita obnova zajetij. Spodnji del Zavodic pa je priključen na javni
vodovodni sistem Letošč.
Prebivalci Rovta pod Menino se s pitno vodo oskrbujejo z vodnega vira Štrukelj in Sv. Jošt
(Šolc, 2002, str. 66).

Karta 8: Vodovodno omrežje.

4.2.1. Oskrba s pitno vodo
Pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo je glavni cilj trajnostna raba vodnih virov. Trajnostno
naravnan sistem vodne oskrbe namreč omogoča zadovoljevanje potreb po pitni vodi tako
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sedanjih kot tudi prihodnjih generacij. Torej gre za takšen način dolgoročnega načrtovanja
in vodenja vodne oskrbe, ki prispeva k današnjemu in prihodnjemu razvoju družbe, hkrati pa
ohranja ekološko, okoljsko in hidrološko celovitost vodnih virov. Trajnostni razvoj na
področju vodne oskrbe je uresničljiv z ustreznim ukrepanjem odgovornih za načrtovanje in
upravljanje vodnooskrbnih sistemov (Šolc, 2002, str. 8).

Slika 35: Zaledje Menine planine je bogato s pitno vodo (Lenarčič, 1990, str. 10).

Karta 9: Zavarovani vodni izviri.
Na območju občine Nazarje (Menina in Dobroveljska planota) se nahajajo številni vodni viri.
V spodnji tabeli so opisani tisti vodni viri, kateri imajo nad 20 uporabnikov.
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ime vira

število
zadostnost kakovost
uporabnikov
Krapletov
603
zelo dobro
dobra
studenec
Zabrloge 1
28
zelo dobro
dobra
Zabrloge 2
28
zelo dobro
dobra
Sv. Jošt
62
zelo dobro
dobra
Potesna
530
dobro
dobra
Zlati
600
zelo dobro
dobra
studenec

višina

raba tal geološka podlaga

840 m

gozd

apnenec

685 m
685 m
963 m
440 m
530 m

gozd
gozd
pašnik
gozd
gozd

keratofir
apnenec
apnenec
glinasti skrilavec
tuf, tufit

Preglednica 25: Analiza vodnih virov z nad 20 uporabniki (Šolc, 2002, str. 66).

4.2.1.1. Poraba pitne vode
Na vodno zajetje Potesna (Voložnica), s katerim upravlja JP DOM Nazarje, je priključenih
175 gospodinjstev oziroma 530 odjemalcev iz občine Nazarje. Mesečna poraba pitne vode
na osebo je leta 2005 znašala 4 – 5 m3, torej od 48 – 60 m3 pitne vode na osebo v enem letu.
Skupaj se je v letu 2005 porabilo 31.800 m3 pitne vode.
Na vodno zajetje Letošč, s katerim upravlja JP Komunala Mozirje, pa je priključenih 415
gospodinjstev, tako iz občine Nazarje kot tudi iz občine Mozirje. Spodnji podatki se torej
nanašajo na obe občini. Tudi tukaj je bila poraba pitne vode 4 – 5 m3 na osebo mesečno.
Skupaj se je v letu 2005 porabilo 67.158 m3 pitne vode za gospodinjstva. Poleg te številke
pa je še dodatnih 31.423 m3 pitne vode porabilo 87 ustanov in podjetja v obeh občinah.
Torej se je leta 2005 skupno porabilo 98.581 m3 pitne vode (Veninšek, 2006).

4.2.1.2. Obremenjenost vodnih virov
V skladu z Nacionalnim programom varstva okolja sta Dobroveljska planota in Menina
pokrajinsko ranljivo območje s treh vidikov, saj hkrati predstavlja kraško, gorsko in
podeželsko območje. Pokrajinska ranljivost območja lahko izhaja iz njihove povečane
naravne občutljivosti oziroma omejene nosilnosti (kras, gorsko območje) ali pa je rezultat
dosežene obremenjenosti oziroma človeških posegov v okolje (podeželje). Glavna
značilnost kraškega hidrografskega sistema je prevladujoče podzemeljsko pretakanje vode, s
čimer je povezano zahtevno določanje podzemeljskih razvodnic in omejene samočistilne
sposobnosti kraške vode. Padavine poniknejo globoko v kraško podzemlje in odtekajo po
razpokah v izvire na obrobju, ki so primerni za oskrbo s pitno vodo (Šolc, 2002, str. 1).
Izdatnost teh izvirov pa je neposredno povezana s količino padavin, velikostjo zaledja ter z
ostalimi meteorološkimi elementi (temperatura, sončno obsevanje, veter). Že krajša suha
obdobja povzročijo pomanjkanje vode v manj izdatnih in bolj površinskih vodnih virih.
Daljša sušna obdobja pa zahtevajo varčevalne ukrepe pri uporabnikih večine izvirov na
območju Dobroveljske planote in Menine. Nekaj gospodarstev pa je še bolj neposredno
odvisnih od količin padavin, saj jim kapnica še vedno predstavlja edini vir vode za
gospodarstvo in živino (Šolc, 2002, str. 32).
Voda na kraških območjih je zaradi slabše naravne filtracije bolj občutljiva za
onesnaževanje, zato je potrebno v zaledju, od koder se kraške vode zbirajo, posebno
pozornost posvetiti varstvu vodnih virov. Vodovarstvena območja so določena le za večje
vodne vire (Letošč), drugod (Volažnica) pa je skrb za varstvo vodnih virov prepuščena
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prebivalstvu in njihovi dobri volji. Na obravnavanem območju sta 2 poglavitna vzroka za
obremenjevanje vode:
1. neustrezno ravnanje z odpadnimi vodami iz gospodinjstev
2. neustrezno ravnanje z gnojem.
• Neustrezno ravnanje z gnojem in odpadnimi vodami
Večina gnojišč in gnojnih jam je na območju Dobroveljske planote neustreznih, kajti iz
večine gnojišč gnojnica prosto odteka v okolje. Vse greznice so pretočne, največkrat pa tudi
premajhne. Problem predstavlja tudi pretirana raba živinskih gnojil in njihova raba v
neustreznem času, saj ima izpiranje odvečnih gnojil negativen vpliv na kakovost vodnih
virov. Nevarnost pa predstavlja tudi uporaba grezničnih gošč za gnojenje travnikov in
pašnikov, pogosti pa so tudi izpusti v gozdovih (Šolc, 2002, str. 81, 82).
• Neosveščenost ljudi
Večina prebivalstva ni seznanjena z zakonodajo s področja varstva vodnih virov, odvajanja
komunalnih odpadnih vod in ravnanja z gnojem. Zato se tudi ne zavedajo, da kršijo predpise
in s svojim ravnanjem lahko škodujejo okolju in drugim ljudem. V glavnem ne poznajo
dovolj dobro značilnosti kraškega sveta in pretakanja vode v kraškem podzemlju in zato tudi
ne razumejo, zakaj je takšen tip pokrajine še posebej občutljiv na obremenjevanje, ki izhaja
iz človekovih dejavnosti v prostoru.

4.2.1.2.1. Analiza vodnih virov Letošč in Volažnica
Javni oskrbni sistem Letošč, s katerim upravlja JP Komunala Mozirje in zagotavlja pitno vodo
7.700 porabnikom v občinah Nazarje in Mozirje, se nahaja izven urbanega območja v
gozdnem zaledju Menine planine (enako velja tudi za zajetje Volažnica), ki predstavlja tudi
razvodnico. Primarni vod je zgrajen iz salonitnih cevi, priprava vode za javno uporabo pa se
izvaja s stalnim doziranjem plinskega klora v omrežje. Strokovni nadzor kakovosti pitne vode
je pokazal, da so bili v preteklem letu le štirje odstotki odvzetih vzorcev pitne vode
mikrobiološko neustrezni, fizikalno – kemijske preiskave pa so pokazale, da od desetih
vzorcev samo eden ni ustrezal veljavnemu pravilniku, in sicer zaradi povišane motnosti
(Zdravstvena ocena analize pitne vode, 2005).
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Slika 36: Zajetje pitne vode na Volažnici (Jerina, 2005).
Mikrobiološke in fizikalno – kemijske analize pitne vode na območju občine Nazarje izvaja
Zavod za zdravstveno varstvo Celje. Analize se izvajajo vsak mesec posebej. Od jeseni so
spomladi so analize pitne vode na vodovodu Šmartno ob Dreti pokazale, da je voda
zdravstveno ustrezna. V poletnih mesecih pa voda včasih povsem ne ustreza kriterijem
zdravstvene ustreznosti pitne vode. To je povezano s tem, da je v teh mesecih navadno manj
padavin, lahko pride tudi do suše, pojavi se vodni primanjkljaj in s tem se poveča občutljivost
vode za onesnaževanje. Analiza majskega odvzema pitne vode z vodovoda Šmartno ob Dreti
so pokazale, da vzorec glede na mikrobiološke parametre ni ustrezal zdravstvenim kriterijem,
glede na fizikalno – kemijske parametre pa je vzorec ustrezal kriterijem. V tem primeru je šlo
za bakteriološko onesnaženje z bakterijo Escherichia coli in z kaliformnimi bakterijami.
Ostali parametri (barva, vidne nečistoče, okus, vonj, motnost, pH, elektroprevodnost, poraba
KmnO4 in amonij) pa so bili v skladu z določenimi predpisi (Zdravstvena ocena analize pitne
vode, 2005).

vzorec
zajetje Volažnica (izvir Potesna)
Escherichia coli
MPN skupne koliformne bakterije
število mikroorganizmov pri 22°C
število mikroorganizmov pri 37°C
barva
vidne nečistoče
okus
vonj
motnost
pH
elektroprevodnost (pri 25°C)
poraba KmnO4
amonij

normativ

ocena

0
0
100
10

2
2
22
21

brez
brez
brez
10 mg SiO2/l
6,5 – 9,5
2500 µS/cm
10 mg/l Kmno4
0,1 mg NH4+/l

brez
brez
brez
0,2
7,93
320
1,3
0,02

Preglednica 26: Poročilo o preskusu pitne vode – redne preiskave (Zdravstvena ocena analize
pitne vode, 2005).
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Kraški izvir Letošč so na začetku 90. let uvrščali med izvire s preseženimi vsebnostmi v
sedimentu. Leta 1991 in 1994 so v sedimentu bile presežene vrednosti Zn, Cu, Cd in Pb, leta
1996 pa so bile presežene vrednosti Ni in Cr (Plut, 2000, str. 149). V zadnjih letih
mikrobiološke in fizikalno – kemijske analize pitne vode niso več pokazale vsebnost kakršnih
koli kovin v sedimentu. Zavod za zdravstveno varstvo Celje, ki izvaja te analize je potrdil, da
je voda iz omrežja vodovoda Letošč zdravstveno ustrezna. V poletnih mesecih pa včasih pride
lahko tudi do biološkega onesnaženja, podobno kot pri Volažnici.

vzorec
izvir Letošč
MPN skupnih kiliformnih bakterij
MPN skupnih koliformnih bakterij
fekalnega izvora
število mikroorganizmov pri 22°C
število mikroorganizmov pri 37°C
barva
vidne nečistoče
vonj
motnost
pH
elektroprevodnost
kemijska potreba po kisiku (KmnO4)
amonij
nitriti
nitrati
kloridi
mangan
železo
aluminij
baker
nikelj

normativ

ocena

0
0

21
+

100
10
20 mg Pt/l
brez
brez
10 mg SiO2/l
6,5 – 8,5
2500 µS/cm
5 mg O2/l
0,1 mg NH4+/l
0,1 mg NO2+/l
50 mg NO3+/l
25 mg Cl/l
0,05 mg/l
0,2 mg/l
200 µg/l
100 µg/l
50 µg/l

<10
15
<1
brez
brez
<1
7,6
340
0,8
<0,01
<0,007
5,8
0,9
0,006
0,11
102
5
17

Preglednica 27: Rezultati analize vzorcev izvira Letošč (Šolc, 2002, str. 55).

4.2.2. Ukrepi za izboljšanje kakovosti pitne vode
Kakovost pitne vode bi se lahko izboljšala z določitvijo vodovarstvenih pasov in režimov
varovanja. Seveda pa je pri tem najpomembnejše dosledno izvajanje in nadzorovanje
vodovarstvenih ukrepov. Potrebno je okrepiti inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zaščitnih
ukrepov. Bilo bi izredno pozitivno, če bi prišlo do postopnega prehajanja lokalnih sistemov
pod nadzor javnih komunalnih podjetij (Komunalno podjetje Mozirje).
Ukrepi za varovanje vodnih virov pa predstavljajo omejitve za človekove dejavnosti v
prostoru. Med temi so na obravnavanem območju najpomembnejše človekove dejavnosti:
poselitev, odlaganje odpadkov, kmetijstvo, gozdarstvo in promet.
Za vsako gospodinjstvo je potrebna izgradnja greznic ustreznih dimenzij, najbolje z več
prekati in nepretočnega tipa. Potrebno bi bilo urediti odvajanje odpadnih voda iz
gospodinjstev. Negativen vpliv imajo tudi odlagališča komunalnih in drugih odpadkov.
Problematična so predvsem divja odlagališča (gradbeni odpadki, odpadno in motorno olje,
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akumulatorji,…). Za odlaganje komunalnih odpadkov je poskrbljeno (podjetje PUP
Saubermacher iz Velenja), angažiran je enkrat na leto tudi odvoz kosovnih odpadkov. Nujno
potrebna pa je vsekakor sanacija divjih odlagališč.
Glavne značilnosti kmetijstva na Dobroveljski planoti so: omejeni naravni pogoji, prevlada
živinoreje in samooskrbna naravnanost poljedelstva. Najprimernejša pot nadaljnega razvoja
kmetijstva na obravnavanem območju je ekološko kmetijstvo. Pridelek je sicer pri tem
načinu manjši, a hkrati zmanjša vnos hranilnih snovi in energije, skoraj v celoti pa se
zmanjša vnos zaščitnih sredstev. Ekološki način pridelave rastlin izboljša sestavo prsti in s
tem njeno rodovitnost, poveča se pestrost mikroorganizmov, živali in rastlin ter s tem
odpornost sistema na motnje. Najpomembnejše pa je dejstvo, da se zmanjšajo negativni
vplivi na ostale komponente okolja. Pri ekološkem načinu živinoreje je število živine
usklajeno z velikostjo obdelovalnih površin. Potrebna je ustrezna urejenost hlevov, ki
omogočajo prost izpust za živali, v notranjosti hlevov pa se uporablja nastilj. Hlevi na
izpiranje oziroma reja živali na rešetki ni dovoljena, s tem pa je izključena tudi uporaba
gnojevke. Točkovne vire onesnaževanja na tem območju predstavljajo predvsem neurejena
gnojišča, ki jih je v prihodnosti treba čim prej urediti
V gozdarstvu ostaja v ospredju koncept trajnostne rabe gozdov. Ta koncept izključuje
možnost golosekov, ki negativno vplivajo na erozijske procese in na bilanco podzemnih
voda. Pri delu v gozdu je potrebno paziti na pravilno rabo mehanizacije in s tem preprečiti
možnost izlitja nevarnih snovi (nafta) v tla. Gradnja novih cest mora biti zelo premišljen
poseg v gozdni prostor, saj v nasprotnem primeru lahko pomeni porušitev ekološkega
ravnovesja. Tudi pri gradnji ali obnovi drugih prometnic je potrebno nameniti posebno
pozornost na ustrezno odvodnjavanje cest.
Za varstvo vodnih virov pa je izrednega pomena izobraževanje lokalnega prebivalstva, tako v
smislu poznavanja zakonodaje in predpisov s področja kmetijstva, ustreznega ravnanja z
gnojem in odpadnimi vodami, varstva vodnih virov, kot tudi razumevanja medsebojnih
povezav in učinkov med pokrajinskimi elementi, še posebno vpliv človeških dejavnosti na
vodne vire. Najpomembneje je, da se ljudje začnejo zavedati, da z nepremišljenimi posegi v
okolje in neprimernim ravnanjem s potencialnimi polutanti, škodijo okolju in s tem tudi
samemu sebi (Šolc, 2002, str. 90 – 92).

4.3. KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Voda predstavlja kar 71 % zemeljske površine, od tega pa odpade na sladko vodo le 2,6 %
vode. Večina sladke vode je v ledenikih, ostala pa se skriva globoko po zemeljskim
površjem. Le 3 tisočinke sladke vode se pretaka po vodotokih, zato je toliko pomembneje,
da se uporabljene odpadne vode v vodotoke vrnejo prečiščene in s stalno kvaliteto.
Onesnažena voda povzroča kup težav, ki jih ljudje v večjih naseljenih središčih že dolgo
čutijo, v manjših krajih pa so te težave manjše, vendar že občutne.
Poseben problem predstavljajo komunalne in industrijske odplake. Vsa podjetja, ki
proizvajajo škodljive odplake bi morale imeti čistilne naprave, ki bi jih očistile na stopnjo, ki
okolju ne bi bila več škodljiva. Večina hiš ima greznice, ki niso vodotesne in odpadna voda
pronica v tla. Idealno bi bilo, če bi vsa naselja imela kanalizacijsko omrežje. Graditi je
mogoče cenejše lokalne čistilne naprave namesto dragih velikih regijskih čistilnih objektov,
ker bodo učinski enaki, a lažje dosegljivi. Odplake lahko čistimo na več načinov, najbolje pa
je, če se združijo vsi štirje načini odstranjevanja različnih snovi in odplak: mehansko,
kemično, fizikalno – kemično in biološko čisčenje (Benkovič, 1999, str. 110, 111).
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Čistilna naprava v Lokah pri Mozirju je bila zasnovana leta 1988. Zgrajena je bila za potrebe
Mozirja in Nazarij. Sčasoma je s širitvijo kanalizacijskega omrežja postala preobremenjena,
zato je bila potrebna razširitev. Obstoječim 2000 populacijskim enotam so leta 2000 dodali še
1000 populacijskih enot, torej je sedanja moč centralne čistilne naprave Loke pri Mozirju
3000 populacijskih enot. Mehansko biološka čistilna naprava sedaj služi za čiščenje odplak
krajev Mozirje, Nazarje in dela Rečice (Kanjir, 2000, str. 5). Centralna čistilna naprava
Mozirje je torej namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda. Zgrajeno ima prvo stopnjo
mehanskega predčiščenja in drugo stopnjo biološkega čiščenja. V mehanski stopnji se iz
odpadnih vod izločijo trdi odpadki. Leta 2005 je bilo proizvedenega 127,54 ton blata, ki je bil
ustrezno dehidriran ter odložen na deponiji Podhom. S centralno čistilno napravo Loke pri
Mozirju, ki je v skupni lasti občin Mozirje in Nazarje, upravlja JP Komunala Mozirje. Na
čistilno napravo je priključenih 3.100 odjemalcev iz občin Mozirje in Nazarje (Miklavžin,
2005).

Slika 37: Čistilna naprava v Lokah pri Mozirju (Jerina, 2006).

4.4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Človek s svojim netrajnostnim načinom življenja in gospodarjenjem proizvaja vse večje
količine odpadkov in odplak, ki onesnažujejo zrak, prst in vodo. Poleg tega pa postajajo
odpadki vse bolj raznovrstni. Obstoječe deponije se hitro zapolnjujejo, nastajajo številna divja
odlagališča, katerih je v Sloveniji več kot 50.000. Najbolj nevarna so na kraškem svetu, kjer
izcedna voda ponika v podzemlje. Poleg tega so z odpadki zasute še številne kraške jame. Na
deponijah bi morali uporabljati tehnike sortiranja, recikliranja, kompostiranja odpadkov in
ponovne uporabe nekaterih surovin. Take projekte bi morala finančno podpirati država
(Benkovič, 1999, str. 110, 111).
Leta 1997 so se v občini Nazarje odločili za izvedbo novega, sodobnejšega ravnanja s
komunalnimi odpadki po sistemu BIOPAS. Gre za ločeno zbiranje odpadkov po izvoru, in
sicer:
a) redno zbiranje in odstranjevanje – bioloških odpadkov, odpadnega stekla, odpadnega
papirja in ostankov odpadkov;
b) akcijsko zbiranje in odstranjevanje – kosovnih odpadkov (ostanki gospodinjske
opreme, vozil), zelenega odpada od čiščenja okolja, posebnih odpadkov (baterije,
zdravila, barve) (Kotnik, 1997, str. 9).
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Občina je podpisala pogodbo s komunalnim podjetjem PUP Velenje. Uporabnikom storitev so
dostavili posode za individualna gospodinjstva, posode za odlaganje odpadkov pa so postavili
tudi na skupna zbirna mesta (ekološki otoki), kjer se zbirajo odpadne surovine, kot sta to papir
in steklo. Kosovne odpadke (ostanki gospodinjske opreme, pohištva) PUP zbira in odstranjuje
enkrat letno z napovedano akcijo, na podoben način pa zbirajo in odstranjujejo tudi posebne
odpadke (ostanki škropiv, maziv, baterije, zdravila). Občanom občine Nazarje je omogočeno
tudi ločeno odlaganje uporabnih odpadkov (papir, les, steklo, kovine) na dvorišču komunalne
deponije v Podhomu (ta deponija se nahaja v sosednji občini Gornji Grad). V prihodnosti naj
bi v Podhomu zgradili lokalni zbirni center, predvidoma tudi kompostarno. Tako bodo
gospodinjstva poleg običajnega enkrat letnega organiziranega zbiranja kosovnih in nevarnih
odpadkov imela možnost tovrstne odpadke oddati v zbirni center tudi med letom, vsak
delovni dan. V centru bo možno zbiranje 13 do 15 različnih frakcij komunalnih odpadkov,
izvajalo pa se bo tudi grobo sortiranje ločeno zbranih frakcij in razgradnja kosovnih odpadkov
(Petkovšek, 2003, str. 8).

Slika 38: Ločeno zbiranje odpadkov (Jerina, 2005).
Leta 1995 je bilo v občini Nazarje zbranih 1.793 ton odpadkov. Leta 1998 pa je komunalno
podjetje PUP zbralo 1.398 ton odpadkov, kar predstavlja 0,13 % od vseh zbranih odpadkov v
Sloveniji leta 1998. Leta 1998 so v primerjavi z letom 1995 zbrali kar 395 ton manj odpadkov
(Statistični letopis RS 2002, 2002, str. 600).
Leta 2003 je količina zbranih odpadkov znašala 663 ton oziroma okrog 244 kg odpadkov na
prebivalca na leto (Statistični letopis RS 2004, 2004, str. 621).
Leta 2004 je podjetje PUP v občini Nazarje zbralo 607.133 kg različnih odpadkov oziroma
224 kg odpadkov na osebo na leto. Vrste zbranih odpadkov so:
• mešani komunalni odpadki – 528.575 kg
• kosovni odpadki iz akcije kosovni odpadki – 54.112 kg
• ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki) – 23.341 kg
• nevarni odpadki iz akcije nevarni odpadki – 1.105 kg (PUP Saubermacher, 2005).

4.5. ENERGETSKO OMREŽJE
Energetika je poleg prometa največji onesnaževalec zraka. Slovenija pa je med energetsko
najbolj potratnimi državami na svetu, kljub temu, da ima skromne neobnovljive naravne vire
in da je energetsko odvisna od uvoza le-teh. Spremeniti bi morali način življenja in postati v
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gospodinjstvih bolj varčni, enako velja tudi za industrijo, storitve in promet, poleg tega pa bi
bilo potrebno uporabljati več obnovljivih in manj fosilnih energetskih virov. Predvsem bi
morali zmanjšati porabo premoga in naftnih derivatov ter s tem zmanjšati škodljive vplive na
okolje.
Večina gospodinjstev v občini uporablja za gretje les in kurilno olje. Poseben poudarek bi
občina morala dati razvijanju lokalnih energetskih sistemov. Večja strnjena naselja bi ogrevali
daljinsko z zemeljskim plinom ali biomaso, redkeje naseljene predele pa na osnovi lokalnih
obnovljivih virov (Benkovič, 1999, str. 111).

4.5.1. Ogrevanje na biomaso
Obnovljivim virom energije, med katerimi ima biomasa pomembno mesto, se v zadnjih letih
namenja velika pozornost. Tudi resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo,
predvideva povečanje deleža biomase (les in lesni odpadki) s 4,5 na 10 % vse primarne
energije do leta 2010. Po zgledu nekaterih evropskih držav, bogatih z gozdovi, si tudi
Slovenija prizadeva povečati rabo lesne biomase v sistemih daljinskega ogrevanja manjših
krajev z ustrezno okolico gozdnih površin ali lesno industrijo. Daljinsko ogrevanje na lesno
biomaso ima namreč številne prednosti pred uporabo drugih fosilnih virov energije (zemeljski
plin, nafta, premog):
• sodoben, udoben in energijsko učinkovit način ogrevanja in priprave tople vode;
• visoka zanesljivost oskrbe s toploto;
• varna uporaba, prihranek stanovanjskega prostora in časa;
• ekološko čisto ogrevanje, ki ne povzroča emisij CO2;
• zmanjševanje odpadkov kot stranskih produktov lesne industrije ter čiščenja gozdov;
• dodaten vir dohodka za kmetijsko gospodarstvo;
• spodbujanje gospodarskega razvoja z odpiranjem novih delovnih mest in razvojem
nove gospodarske panoge;
• trajnostni razvoj kraja z oblikovanjem pozitivne zunanje podobe pri razvoju turizma;
• varčevanje s fosilnimi energenti in manjši odliv dohodka v tujino (Kotnik, 2000, str.
7).
V Nazarjah so v okviru obstoječe lesne industrije zgradili sistem daljinskega ogrevanja na
biomaso, na katerega je že nekaj let priključeno naselje Nazarje.
Na sistem daljinskega ogrevanja je bilo leta 2005 priključenih 230 odjemalcev (grad Vrbovec,
kulturni dom, zdravstveni dom, šola, industrijski in obrtni obrati, stanovanjski bloki, 70
individualnih gospodinjstev), preostala naselja v občini pa imajo lastna kurišča.
Ogrevanje na biomaso je okolju bolj prijazno, saj zmanjšuje onesnaženost zraka s
toplogrednimi plini (NOx, CO2, SO2, CO, O3). Ker je v občini Nazarje dokaj veliko število
kurilnih dni na leto, bi bilo izredno priporočljivo, da bi se na sistem daljinskega ogrevanja
priključila še naselja v neposredni bližini Nazarij (Prihova, Dobletina, Žlabor,…), ostala
gospodinjstva pa naj bi se čim bolj posluževala kurjenja in ogrevanja na drva, kajti
onesnaževanje je tako manjše kot z uporabo kurilnega olja, pa tudi Zgornja Savinjska dolina
je izredno bogata z gozdom.
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Karta 10: Število kurilnih dni v obdobju 1961 – 1990.
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5. RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA
Občine Nazarje, Mozirje in Gornji Grad so skupaj pripravile Razvojni program podeželja, s
katerim so opredelile prihodnje aktivnosti za popestritev ponudbe kmetijskih pridelkov,
izdelkov in storitev na svojem območju ter poskrbeli za izboljšanje organiziranosti
ponudnikov. Širši namen projekta je spodbuditi razvoj podeželja z vzpostavitvijo razmer za
uspešno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov ter storitev, zagotoviti dodatne vire
dohodkov na kmetijah in dvigniti prepoznavnost občin Nazarje, Mozirje in Gornji Grad s
ponudbo lastnih izdelkov, storitev in zanimivosti. To naj bi dosegli preko skupne razvojne
vizije tega območja, s skupnimi tržnimi produkti, povezavo ponudnikov in povpraševalcev po
kmetijskih izdelkih.
V ta namen je bila izdelana analiza za prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na
omenjenem območju. Med prednostmi in priložnostmi velja omeniti ugodne naravne pogoje
za različne oblike sonaravnega kmetijstva in pridelavo zdrave hrane, precejšnje povpraševanje
po zgornjesavinjskem želodcu, drugih suhomesnatih proizvodih, sirih in skuti, velike količine
sadja, ki bi ga bilo mogoče predelovati v sokove, kis in jabolčnik, pestra ponudba kakovostnih
čebelarskih proizvodov, dobre možnosti za predelavo in prodajo lesa, možnost organiziranja
prodajnih mest na turistično bolj obiskanih točkah (Mozirski gaj, Muzej gozdarstva in
lesarstva v Nazarjah, turistične kmetije,…).
Med pomembnejše nevarnosti in slabosti sodijo: večina pridelovalcev ni ustrezno registriranih
za predelavo svojih pridelkov, podnebje ne omogoča pridelave zelenjave skozi vse leto, zato
bi bili potrebni rastlinjaki, tržnice niso urejene, pridelki dosegajo prenizke cene, ker
ponudniki (razen v občini Gornji Grad) niso organizirani in pridelke prodajajo vsak zase,
sadje na območju se predela največ v žganje in jabolčnik, ki sta večinoma namenjena domači
porabi in se ne tržita, na celotnem območju ni klavnice, na kmetijah primanjkuje mlade
delovne sile.
V nadaljevanju projekta sta bili izdelani analiza splošnega stanja na območju in analiza trga,
opravljeni so bili sestanki z glavnimi akterji, izvedeno je bilo izobraževanje s področja
trženja, pogojev za opravljanje dejavnosti in kriterijev za ocenjevanje mesnih izdelkov,
izdelani so bili tržni redi za vse tri občine in izdelan je bil tudi razvojni program ob
predpisanih vsebinah.
Pripravili so tudi nekaj ključnih izvedbenih projektov: postavitev tržnice v vseh treh občinah,
prodaja kmetijskih pridelkov na večjih tržnicah po Sloveniji, izdelava tiskanega in spletnega
kataloga ponudnikov pridelkov, izdelkov in storitev za Zgornjo Savinjski dolino, ureditev
trškega jedra v Mozirju, kmečka tržnica pri Mozirskem gaju, pomoč pri registraciji
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izobraževanje kmetov in prodaja na domu (Kotnik, 2004,
str. 10).
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SONARAVNI RAZVOJ
1. Kronološki pregled razvoja koncepta sonaravnega razvoja
Korenine koncepta sonaravnega razvoja v političnem smislu sežejo v konec 60. in začetek 70.
let 20. stoletja, ko se je prebivalstvo razvitih država začelo zavedati negativnih posledic
industrijske revolucije za okolje. Takrat je začelo prihajati do množičnega izkoriščanja
naravnih virov, hitre rasti industrije, mest in prebivalstva, kar je imelo izredno negativen vpliv
na okolje, zato so ljudje začeli ugotavljati, da tehnologija in ekonomska rast nista vedno
pozitivni in da lahko imata hude stranske učinke v obliki onesnaževanja in stalnega
zmanjševanja naravnih virov.
Leta 1972 je bila objavljena knjiga Rimskega kluba (skupine evropskih ekonomistov in
znanstvenikov), v kateri so bile zapisane napovedi, da obstoječi ekonomski vzorci vodijo v
ekološko katastrofo. Vzroke zanjo so pripisovali predvsem izčrpavanju energetskih in
mineralnih virov ter nezadostnim kmetijskim virom.
Leta 1972 je v Stochholmu potekala prva svetovna Konferenca Združenih narodov o
človekovem okolju. Sprejeta je bila deklaracija, ki je pomenila začetek zakonodajnega in
institucionalnega urejanja varstva okolja. V deklaraciji so bili obravnavani problemi
onesnaževanja, uničevanja virov, okoljska škoda, ogroženost vrst in potreba po izboljšanju
človeške blaginje. Izpostavljena je bila potreba po skupnem reševanju problemov in
uveljavljanju načel, ki bodo zagotavljale trajnostni razvoj (Ferreira, 2005, str. 11).
Leta 1983 je bila ustanovljena Svetovna komisija za okolje in razvoj (tako imenovana
Bruntlandina komisija, poimenovana po predsednici Groo Bruntland). Brundtlandina komisija
je v svojem poročilu z naslovom Naša skupna prihodnost (Our Common Future) leta 1987
opozorila, da moramo spremeniti mnoge oblike svojega dela in življenja, saj bo v nasprotnem
primeru svet zajel val neizmernega človeškega trpljenja in ekološke škode. Komisija je
pozvala k novemu obdobju ekološko zdravega gospodarskega razvoja, saj je menila, da je
človeštvo sposobno doseči trajnostni razvoj, to je zadovoljiti potrebe v sedanjosti, ne da bi pri
tem ogrozilo možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb (Vintar, 2003,
str. 5). Brutlandina komisija je v svojem poročilu opozorila tudi na vse večjo ogroženost naše
Zemlje zaradi vedno hujše revščine, degradacije okolja, bolezni in onesnaževanja. V poročilu
so poudarili, da so globalni okoljski problemi posledica naraščajoče revščine na jugu in
prekomerne potrošnje na severu. Komisija je bila sicer mnenja, da mora svetovno
gospodarstvo zadovoljiti potrebe in legitimne zahteve človeštva, vendar pa rast ne sme preseči
ekoloških meja našega planeta. Pomemben prispevek komisije je pomenila vzpostavitev
enakovrednega odnosa med ekonomskim, socialnim in okoljskim razvojem ter opozorila na
nujno mednarodno reševanje problemov (Ferreira, 2005, str. 12).
Pojem sonaravnega razvoja se je sicer v strokovnih krogih pojavil že leta 1980 v poročilu o
svetovni naravni dediščini, a se je kot razvojna paradigma izoblikoval šele s poročilom Naša
skupna prihodnost (Vintar, 2003, str. 5).
Leta 1992 je v Rio de Janeiru potekala druga svetovna konferenca Zruženih narodov o okolju
in razvoju. Številni svetovni voditelji so se dogovorili med drugim tudi, kako doseči trajnostni
razvoj s predpostavko, da je varovanje okolja skupna svetovna odgovornost ter, da so
potrebne korenite spremembe, če hočemo spremeniti netrajnostne vzorce proizvodnje in
potrošnje. Bolj kot kdaj koli prej je postalo jasno, da so tako bogati kot revni izpostavljeni
tveganjem, ki jih povzroča degradacija okolja, in da si morajo razdeliti odgovornost za
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preusmerjanje Zemlje na varnejšo, humanejšo in trajnejšo pot. S tem namenom so države v
Riu podpisale dva mednarodna sporazuma, dve načelni izjavi in obsežen seznam ukrepov za
trajnostni razvoj:
• Deklaracijo o okolju in razvoju (v njej so opredeljene pravice in odgovornosti držav v
prizadevanju za razvoj in blaginjo),
• Agendo 21 (načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega
razvoja),
• načelno izjavo o gozdovih (v izjavi so podane smernice za upravljanje, varovanje in
trajnostni razvoj v vseh vrstah gozdov, ki so pomembni za gospodarski razvoj in
ohranitev vseh oblik življenja),
• Okvirno konvencijo ZN o podnebnih spremembah (njen cilj je stabilizirati
toplogredne pline v ozračju na stopnjo, ki ne bo nevarno spremenila svetovnega
podnebnega sistema),
• Konvencijo o biološki raznovrstnosti (v njej so podane zahteve, da države sprejmejo
ukrepe za ohranitev pestrosti rastlinskega in živalskega sveta) (Ferreira, 2005, str. 12).
Agenda 21 je dokument, ki poziva vlade k sprejemanju nacionalnih strategij sonaravnega
razvoja. Vlade bi k sodelovanju morale pritegniti tudi številne mednarodne organizacije,
poslovni svet, regionalne, pokrajinske in lokalne vlade, nevladne organizacije ter skupine
državljanov.
Agenda 21 podaja tudi rešitve za boj proti degradaciji prsti, zraka in vode ter za varovanje
gozdov in pestrosti rastlinskih in živalskih vrst. Obravnava revščino in prekomerno potrošnjo,
zdravstvo, izobraževanje, mesta in podeželje. Ves čas pa trdi, da je ravno trajnostni razvoj
način za odpravo revščine in uresničevanja okolja. Agenda 21 zavezuje tudi lokalne oblasti,
da ob sodelovanju prebivalstva in gospodarstva izdelajo lokalne Agende.
Žal pa so zamisli iz Ria ostale v večini primerov le dobre želje, saj se države niso držale
dogovorov. Tudi Slovenijo čaka še dolga pot na področju okoljske politike (Vintar, 2003, str.
6).
Leta 2002, torej deset let po konferenci združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de
Janeiru, je bilo v Johannesburgu organizirano srečanje, na katerem naj bi ugotovili
uresničevanje ciljev iz Ria in napredek na poti k sonaravnem razvoju. Rezultati niso bili
zadovoljivi, saj so ugotovili, da se revščina in degradacija okolja v primerjavi z letom 1992
stopnjujeta. Kot rezultat srečanja je izšel le precej ohlapen načrt, v katerem se svetovna
skupnost znova obvezuje, da bo upoštevala predhodno sprejete dokumente in bo pospešeno
uresničevala zastavljene cilje. V njem pa je premalo konkretnih, časovno opredeljenih ciljev
in obvez, tako da gre bolj za seznam zaželenih ukrepov. Vrh se je bolj kot z biološko
raznovrstnostjo, klimatskimi spremembami in podobnim ukvarjal s problemi revščine,
preskrbe s pitno vodo in zagotavljanjem osnovne zdravstvene oskrbe (Ferreira, 2005, str. 12).

2. Opredelitev pojma "sonaravni razvoj"
Avtorica osnovne definicije angleške različice "Sustainable Development" je Svetovna
komisija za okolje in razvoj oziroma tako imenovana Bruntlandina komisija, ki je trajnostno –
sonaravni razvoj opredelila kot "razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri
tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij" (Our Common Future, 1987).
Definicija je zelo široka, zaradi česar so nastale številne interpretacije in pestra paleta novih
definicij (Ferreira, 2005, str. 13). Ta pojem razumemo kot razvojno usmeritev človeške
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družbe, ki temelji na ohranjanju nosilnih sposobnosti okolja. Sinonimi za sonaraven razvoj so:
uravnotežen, zdržen in trajnostni razvoj.
Opredelitev pojma "trajnostni" pomeni načelo varovanja okolja pod pogoji in do te mere, da
je zagotovljeno dolgoročno ohranjanje nosilnih sposobnosti okolja (Vovk, 1995, str. 19).
Med temeljne sestavine sonaravnega razvoja Dušan Plut uvršča sledeče zahteve:
• kakovosten gospodarski razvoj – vključno z rastjo BDP na prebivalca v okviru
fizičnih omejitev (prostor, naravni viri, samočistilne sposobnosti okolja oziroma
ekosistemov),
• upoštevanje okoljskih stroškov proizvodnje in potrošnje pri določanju cene
proizvodov in storitev,
• minimizacija rabe zalog (neobnovljivih) naravnih virov,
• raba obnovljivih naravnih virov v okviru njihovih regeneracijskih sposobnosti –
trajnost donosov,
• ohranjanje naravne rodovitnosti prsti – integralno in biološko kmetovanje,
zmanjševanje onesnaženosti prsti,
• zmanjševanje oziroma ohranjanje polucijskih obremenitev (emisij) pod
asimilacijskimi sposobnostmi ekosistemov,
• preprečevanje okoljskih pritiskov namesto zmanjševanja okoljskih posledic in načelo
najmanjšega možnega okoljskega tveganja.
Ko govorimo o naravnih virih, imamo v mislih vse sestavine okolja: ozračje, voda, prst,
gozdovi, zemljišča, živali, minerali,… Delijo se na obnovljive (vodna energija, geotermalna
energija, energija vetra in biomase, sončna energija, energija plimovanja in valov, živali,…)
in neobnovljive vire (fosilna goriva, minerali, rude).
Če bo svet želel izboljšati kakovost svojega okolja, potem je treba najprej spremeniti način
razmišljanja in človekov sistem vrednot. Vrednostno osnovo sonaravne paradigme predstavlja
okoljska etika, ki jo označuje zlasti:
• medgeneracijska enakost oziroma odgovornost – razmerje do bodočih generacij,
• planetarna in regionalna okoljska (ekosistemska) odgovornost – razmerje do
lokalnega, regionalnega in planetarnega okolja oziroma kakovosti okolja ter do
naravnih virov,
• odgovornost do živalskih in rastlinskih vrst – prepoznavanje tako imenovane notranje
vrednosti narave, razmerje do drugih vrst,
• socialna pravičnost – človeka vreden, zmeren materialni standard za vse prebivalce in
prebivalke sveta, odprava revščine,
• ravnovesje ciljev napredka – ravnovesje med gospodarskimi, socialnimi, regionalnimi
in okoljskimi koristmi.
Odgovornost za stanje okolja je torej skupna. Izboljšanje tega obstoječega stanja pa ne sme
biti doseženo na način šibkejših socialnih skupin ali gospodarsko manj razvitih delov sveta.
Večina avtorjev smatra regijo za najprimernejšo raven, na kateri je mogoče udejanjati načela
sonaravnega razvoja.
Razvoj na sonaravnih osnovah naj bi v Sloveniji usmerjal Nacionalni program varstva okolja
(1998), s katerim so dobila splošno podporo 4 prednostna področja:
• očiščenje vodovja in zagotovitev trajnih virov neoporečne vode,
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ureditev ravnanja z odpadki od nastajanja do njihove možne predelave in uporabe ter
končno varnega odlaganja ostankov,
varstvo biotske pestrosti s primerno zaščito narave in zadostno omejitvijo ali
preprečitvijo škodljivih vplivov nanje,
okrepitev, organizacija in usposobitev odgovornih dejavnikov za uspešno izvajanje
številnih nalog, od zakonodajnih do izobraževalnih, in to na vseh ravneh – državni,
pokrajinski in lokalni ravni.

Vsem zgoraj navedenim ciljem in nalogam pa ustreza le politika sonaravnega razvoja (Vintar,
2003, str. 5 – 8).
Sonaravni razvoj obsega 3 osnovne vidike sonaravnosti: okoljskega, socialnega in
ekonomskega. Torej osnovno izhodišče sonaravnega razvoja predstavlja usklajenost
okoljskih, socialnih (družbenih) in ekonomskih kazalcev.

Okoljska sonaravnost
- ekosistemska celovitost
- nosilna kapaciteta biološke
raznovrstnosti

Socialna sonaravnost
- enakost
- dostopnost
- sodelovanje/delitev
- kulturna identiteta
- institucionalna stabilnost

Ekonomska sonaravnost
- rast
- razvoj
- produktivnost

Preglednica 28: Razsežnosti sonaravnega razvoja (Ferreira, 2005, str. 14).
Okoljska trajnost (sonaravnost) zahteva, da se obnovljivi viri izkoriščajo v skladu s
trajnostnimi donosi (stopnja izkoriščanja ne sme oslabiti zaloge). V primeru neobnovljivih
virov je možna uporaba koncepta trajnostnih donosov prek potencialnih nadomestkov (solarna
energija). Okoljski vidiki naj bi vključevali globoko spoštovanje tako do ekosistemov, ki so
osnova in predpogoj za življenje, kakor tudi do kulturne pokrajine in dediščine, ki se je s
človekovimi dejavnostmi oblikovala več stoletij. Okoljska dimenzija opozarja na obseg
ekonomskega sistema in posledice njegovega delovanja, ter mu postavlja osnovno omejitev v
obliki nosilne zmogljivosti okolja. Zmogljivosti geografskega okolja (prostorske,
samočistilne, zaloge virov) kot materialne podlage napredka človeštva so zelo velike, a
omejene. Sodobna civilizacija je pred izredno zahtevnim in večplastnim etičnim, eksistenčnim
in razvojnim izzivom, ki pomeni temeljiti spremembo smeri in načina materialnega življenja
Socialna trajnost (sonaravnost) je povezana s socialnim kapitalom, ki obsega moralni,
kulturni, organizacijski in politični inventar družbe. Nanaša se na individualno varnost,
socialno pravičnost, duh skupnosti, etične in duhovne vrednote. Socialna enakost je eden od
bistvenih ciljev sonaravnega razvoja. Nanaša se na stopnjo nepristranskosti in vključenosti, s
katero se razporejajo viri, ponujene priložnosti in sprejete odločitve. Vključuje zagotovitev
primerljivih možnosti glede zaposlitve in socialnih služb, izobraževanja, zdravstva in sodstva.
Pomembna naloga pri doseganju socialne enakosti je razporeditev moči, zaposlenosti in
dohodkov, spolna, etnična in starostna vključenost, dostop do finančnih in naravnih virov in
medgeneracijske možnosti. Revno prebivalstvo se počuti brez moči in izolirano in se sooča z
očitnimi in sistematičnimi problemi, kot so negotovo preživetje, podhranjenost, slabo
zdravstveno stanje, nepismenost, ogroženost zaradi nasilja, konfliktov in korupcije.
Koncentracija revnega podeželskega prebivalstva na marginalnih območjih vodi v preveliko
izkoriščanje virov in degradacijo okolja.
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Ekonomska trajnost (sonaravnost) zahteva, da se mora vrednost vseh vrst kapitala kot celote
oziroma naravnega kapitala vzdrževati neomejeno. Tipi kapitala so: fizični, človeški, naravni
in socialni. Ekonomska trajnost mora zajemati vse stroške, vključno z okoljskimi. Bistveno je
trdno zunanje ekonomsko okolje. Razvojni proces ne bo uspešen, če bo globalni ekonomiji
manjkala dinamičnost in stabilnost in bo zaznamovana z negotovostmi. Prav tako razvojni
proces ne bo uspešen, če bodo države v razvoju obremenjene z zunanjo zadolženostjo, če
bodo razvojne finance nezadostne, če bodo ovirani dostopi do trgov in če bodo cene
proizvodov in trgovski pogoji nerazvitih držav ostali zatirani. Za doseganje ekonomske
trajnosti Agenda 21 priporoča liberalizacijo trgovine, povezavo med okoljem in trgovino,
zagotavljanje novih in dodatnih finančnih virov državam v razvoju in vzpodbujanje
mikroekonomskih politik, ki so naklonjene okolju in razvoju.

Vse tri komponente sonaravnosti so močno povezane, kar so izpostavili že v Bruntlandinem
poročilu, v katerem so se osredotočili na povezave med revščino, neenakostjo , naraščanjem
števila prebivalstva, razporeditvijo moči odločanja, ekonomskimi vzorci in okoljsko
degradacijo. Agenda 21 poudarja, da sonaravni razvoj zahteva usklajeno ekonomsko politiko
in upravljanje, učinkovito in predvidljivo javno administracijo, integracijo okoljskih vidikov v
sprejemanje odločitev in napredek v smeri demokratičnih oblasti, pri vsem pa je treba
upoštevati specifične pogoje obravnavanega območja in zagotoviti možnosti sodelovanja
vsem vpletenim subjektom. Pri okoljski politiki, ki se osredotoča na ohranjanje in varstvo
virov, je treba upoštevati tiste, ki so življenjsko odvisni od teh virov. V nasprotnem primeru
ima takšna politika lahko povraten vpliv tako na revščino kot na dolgoročen uspeh pri
varovanju virov in okolja. Enako razvojna politika, ki se osredotoča predvsem na povečevanje
proizvodnje, ne da bi pri tem upoštevala trajnost virov, od katerih je proizvodnja odvisna, prej
ali slej privede do upadanja produktivnosti, ki ima lahko tudi povraten vpliv na revščino
(Ferreira, 2005, str. 12, 13).

3. Ocena razvoja občine Nazarje po pokrajinskoekoloških enotah z
vidika okoljske, socialne (družbene) in ekonomske trajnosti
Za ocenjevanje razvoja z vidika trajnosti (sonaravnosti) obstaja veliko teoretičnih modelov in
množica kazalcev, ki pa so večinoma primerni le za državno raven in deloma za regionalno in
občinsko raven. Na bolj podrobni prostorski ravni naletimo na velike probleme s podatki, saj
so mnogi dosegljivi le do ravni občin. To še posebej velja za ekonomske podatke.
Pri snovanju ocene razvoja z vidika trajnosti sta bili pomembni dve izhodišči:
1. ocena razvoja mora biti izdelana za raven pokrajinskoekoloških enot,
2. ocenjeni morajo biti vsi trije vidiki trajnosti: okoljski, socialni (družbeni) in
ekonomski.
Tekom pisanja sem se spopadala s problemom pomanjkanja podatkov. Za posebej
problematične so se izkazali podatki o obremenitvah okolja (na primer zraka, voda,
zdravstveno stanje gozdov,…). Zaradi tega sem se odločila, da namesto njih uporabim
relativno dobre posredne kazalce pritiskov na okolje, kot so raba tal, gostota poselitve itd.
Za oceno trajnosti razvoja sem uporabila petstopenjsko lestvico, pri kateri predstavlja 1
najslabšo in 5 najboljšo oceno:
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•
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5 – razvoj je izrazito pozitiven,
4 – razvoj je pozitiven,
3 – razvoj je povprečen,
2 – razvoj je negativen,
1 – razvoj je izrazito negativen.

Skupno oceno razvoja z vidika okoljske, socialne in ekonomske trajnosti sem dobila tako, da
sem seštela ocene za posamezne dejavnike in jih delila z njihovim številom. Ugotovila sem,
da sta si oceni razvoja z vidika okoljske trajnosti ter z vidika ekonomske oziroma socialne
(družbene) trajnosti obratno sorazmerni. To pomeni, da imajo tiste pokrajinskoekološke
enote, katerih razvoj z okoljskega vidika ni problematičen, pogosto socialno – ekonomske
probleme (depopulacija, staranje prebivalstva, pomanjkanje delovnih mest,…) in obratno
(Ferreira, 2005, str. 193, 194).

3.1. Ocena razvoja občine Nazarje in njenih pokrajinskoekoloških enot
z vidika okoljske trajnosti
V oceno razvoja z vidika okoljske trajnosti sem poskusila vključiti vse relevantne kazalce, ki
imajo močan vpliv na kakovost okolja občine Nazarje oziroma njihovih pokrajinskoekoloških
enot, bodisi v pozitivnem, bodisi v negativnem smislu.
Pri oceni razvoja z vidika okoljske trajnosti sem obravnavala naslednje dejavnike:
• raba tal (delež gozda, delež pozidanih površin),
• poselitev (gostota poselitve),
• delovna mesta (gostota delovnih mest, gostota delovnih mest v sekundarnih
dejavnostih).
Večina naštetih kazalcev predstavlja vire poglavitnih okoljskih obremenitev na obravnavanem
območju. Posredno je tudi podatek o deležu gozda kazalec obremenjenosti okolja, saj so v
Sloveniji območja z velikim deležem gozda praviloma okoljsko manj obremenjena kot
območja z majhnim deležem gozda.
Raba tal je pomembne kazalec prisotnosti človekovega delovanja v pokrajini in odmika od
naravnega stanja. Iz rabe tal lahko sklepamo, v kolikšni meri je določena pokrajina
spremenjena, katere dejavnosti ji dajejo glavni pečat in posredno, kakšne so njene
obremenitve. Kot najustreznejša posredna kazalca obremenjenosti okolja sta se izkazala delež
gozdnatosti in delež pozidanih površin. Za vir podatkov o rabi tal sem uporabila karto rabe
kmetijskih zemljišč iz leta 2002.
• Gozdnatost
Gozd v Sloveniji predstavlja naravno vegetacijo, zato se z njegovim deležem manjša
odmaknjenost pokrajin od naravnega stanja. Gozd je tudi nosilec pomembnih ekoloških
funkcij, kot so uravnavanje klime, vodnega odtoka, preprečevanje erozije in izboljševanje
kakovosti zraka. Poleg tega so območja z velikim deležem gozda večinoma brez večjih
industrijskih in poselitvenih središč, torej niso podvržena večjim obremenitvam. Dejstvo je,
da so območja z velikim deležem gozda okoljsko manj obremenjena, zato se delež gozda
uvršča med kazalce splošne obremenjenosti okolja. Večji delež gozda je tako z vidika
obremenjevanja okolja izrazito pozitiven.
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Gozd so zemljišča, porasla z gozdnim drevjem v obliki sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki
zagotavlja katero koli funkcijo gozda, ter zemljišča, poraščena z rušnato vegetacijo, če je
pokrovnost večja kot 75 % in površina ni bila izrabljena v kmetijske namene več kot 20 let.
Pri oblikovanju razredov gozdnatosti sem izhajala iz tipizacije krajine po A. Ferreira.

Ocena okoljske trajnosti
5
4
3
2
1

Delež gozda (%)
> 90 (gozdna pokrajina)
75,1 – 90 (gozdna pokrajina)
60,1 – 75 (gozdnato – kmetijska pokrajina)
30,1 – 60 (kmetijsko – gozdnata pokrajina)
0 – 30 urbana in kmetijska pokrajina

• Delež pozidanih površin
Pozidane površine so v nasprotju z gozdom z vidika vplivov na okolje negativen pokrajinski
element. V to kategorijo spadajo zemljišča, na katerih so zgradbe, ceste, kamnolomi,
odlagališča odpadkov, zapuščena zemljišča znotraj pozidanih območij, parki, športna igrišča
itd. Večja prisotnost pozidanih površin (industrijska, stanovanjska območja,…) pomeni
običajno tudi večje pritiske na okolje (onesnaževanje zraka, vode, odpadki,…).
Lestvico ocene okoljske trajnosti sem povzela po A. Ferreira. V tem primeru nisem dobila
natančnih podatkov, zato sem v nadaljevanju podala le okvirno oziroma približno oceno
deleža pozidanih površin.

Ocena okoljske trajnosti
5
4
3
2
1

Delež pozidanih površin (%)
0–5
5,1 – 10
10,1 – 20
20,1 – 30
> 30

Gostota poselitve je eden od osnovnih posrednih kazalcev obremenjenosti okolja, saj s
koncentracijo poselitve narašča tudi koncentracija različnih človeških dejavnikov (industrija,
promet,…), s tem pa tudi onesnaževanje vseh okoljskih prvin, količina odpadkov, hrup,
poraba energije.

Število prebivalcev/km2
0 – 25
25,1 – 100
100,1 – 250
250,1 – 500
> 500

Ocena okoljske trajnosti
5
4
3
2
1

Gostota delovnih mest
Podatek o gostoti delovnih mest nam služi kot posredni kazalec strukture poseljenih oziroma
pozidanih površin. Že splošni podatek o gostoti delovnih mest nam pove veliko o
koncentraciji človekovih dejavnosti, ki so glavni vir obremenjevanja okolja. Delovna mesta in
z njimi povezani proizvodni procesi so neposreden vir različnih odpadnih snovi oziroma
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različnih emisij, ki so sicer količinsko zelo različne, a v številnih primerih gre za emisije
izpušnih plinov ali odpadnih voda, ki lahko predstavljajo resno breme okolju.
Ker podatkov o številu delovnih mest po posameznih pokrajinskoekoloških enotah nisem
dobila, sem uporabila podatek o številu delovno aktivnega prebivalstva po kraju zaposlitve.
Lestvico sem povzela po A. Ferreira.

Ocena okoljske trajnosti

Število delovno aktivnega
prebivalstva/km2
0 – 10
10,1 – 25
25,1 – 100
100,1 – 200
> 200

5
4
3
2
1

Gostota delovnih mest v sekundarnih dejavnostih
Za kazalec o gostoti delovnih mest v sekundarnih dejavnostih sem se odločila zato, ker so te
dejavnosti zaradi velikih količin raznovrstnih emisij za okolje najbolj obremenjujoče.
Industrijska aktivnost se glede na delež ustvarjene dodane vrednosti sicer zmanjšuje, kljub
temu pa ostaja med največjimi viri pritiskov na okolje, njeno onesnaževanje pa posega na vsa
področja varstva okolja.
Lestvico sem povzela po A. Ferreira.

Ocena okoljske trajnosti

Število delovno aktivnega
prebivalstva v sekundarnih
dejavnostih/km2
0–5
5,1 – 10
10,1 – 20
20,1 – 50
> 50

5
4
3
2
1

3.2. Ocena razvoja občine Nazarje in njenih pokrajinskoekoloških enot
z vidika socialne (družbene) trajnosti
Osnovni vir so predstavljali podatki popisov prebivalstva, ki so dosegljivi za raven naselij, kar
mi je omogočilo obravnavo kazalcev po pokrajinskoekoloških enotah. Ti kazalci so na voljo
za daljša časovna obdobja, s čimer je zagotovljena možnost spremljanja gibanj prebivalstva.
Obravnavala sem naslednje kazalce:
• gibanje števila prebivalcev (1961/2002, 1991/2002),
• indeks staranja prebivalstva leta 2002,
• delež delovno aktivnega prebivalstva v storitvenih dejavnostih leta 2002.
Na osnovi izbranih kazalcev so se pokazale osnovne značilnosti družbenega razvoja občine
Nazarje v celoti, z obravnavo po pokrajinskoekoloških enotah pa je prišla do izraza velika
odvisnost družbenega razvoja od naravnih dejavnosti. Občina Nazarje je namreč tipičen
primer območja, ki ima dokaj soliden demografski razvoj v nižinskem območju Spodnje
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Zadrečke doline in negativnega na gričevnatih in hribovitih območjih (PEE Menina, PEE
Dobroveljska planota, PEE Območje Rovta pod Menino, PEE Razvodno gričevje med Dreto
in Savinjo).
Gibanje števila prebivalstva
Sprememba števila prebivalstva na določenem območju v določenem časovnem obdobju je
osnovni kazalec demografskega razvoja. Rast števila prebivalstva je samo na sebi težko
oceniti kot pozitivno ali negativno, saj na vrednostno sodbo vplivajo številni dejavniki. Na
tem mestu me zanima izključno gibanje števila prebivalstva z družbenega vidika in ne kot
dejavnik obremenjevanja okolja. Zaradi negativnih demografskih gibanj v občini Nazarje se
obravnava rast števila prebivalstva kot kazalec vitalnosti območja, ki zagotavlja nadaljnji
razvoj območja. Dolgoročna posledica upadanja števila prebivalstva, sploh na redko
poseljenih, hribovitih območjih, je odmiranje naselij in kulturne pokrajine, kar je tako z
lokalnega kot širšega slovenskega vidika zelo negativno.
Gibanje števila prebivalstva sem analizirala v dveh časovnih obdobjih: daljšem od leta 1961 –
2002 in krajšem od leta 1991 – 2002. Izhodiščno leto 1961 je zanimivo, ker je takrat še
prevladovala klasična agrarna struktura, prelomne družbene spremembe (industrializacija,
urbanizacija, terciarizacija,…), ki so imele močan vpliv tudi na prebivalstveni razvoj, pa so
šele sledile. Leto 1991 pa je zanimivo zaradi odcepitve Slovenije od Jugoslavije, ki je tudi
sprožila celo vrsto družbenih in posledično demografskih sprememb. Daljše časovno obdobje
je tudi nujno za realno oceno demografskega razvoja.
Lestvico sem povzela po A. Ferreira.

Ocena socialne (družbene)
trajnosti
5
4
3
2
1

Ocena socialne (družbene)
trajnosti
5
4
3
2
1

Indeks spremembe števila
prebivalstva v obdobju od leta
1961 - 2002
> 115
100,1 – 115
85,1 – 100
70 – 85
< 70

Indeks spremembe števila
prebivalstva v obdobju od leta
1991 - 2002
> 115
100,1 – 115
85,1 – 100
70 – 85
< 70

Starostna sestava prebivalstva je pomemben kazalec vitalnosti družbe. Nanjo vpliva cela
vrsta družbenih dejavnikov, neposredno predvsem naravno in selitveno gibanje prebivalstva.
V razvitih državah sta napredek medicine in splošni dvig standarda pripomogla k
podaljševanju življenjske dobe, kar je ob hkratnem padanju natalitete prispevalo k močnem
povečanju deleža starega prebivalstva. Porušena starostna sestava, pri kateri se delež mladega
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prebivalstva izenači z deležem starega prebivalstva ali ga celo preseže, ima številne negativne
družbene in okoljske vplive, kot so padanje deleža aktivnega prebivalstva, močno povečanje
stroškov za oskrbo upokojencev (pokojnine, zdravstvena in socialna oskrba,…), zamiranje
gospodarskih dejavnosti, zaraščanje kmetijskih površin itd.
Podobno kot v drugih razvitih državah se tudi v Sloveniji prebivalstvo konstantno stara. Ob
koncu leta 2002 je bilo v Sloveniji komaj 15 % prebivalstva mlajšega od 15 let, pred 40. leti
pa je njegov delež znašal več kot 27 %. Raste tudi število prebivalstva starega 65 let in več.
Na začetku 60. let je število prebivalstva, mlajšega od 15 let, za 3,5-krat preseglo število
starih nad 64 let. Leta 2002 pa je bilo število pripadnikov obeh starostnih skupin skoraj
izenačeno.
Za prikaz starostne sestave prebivalstva sem uporabila indeks staranja prebivalstva (razmerje
med starim – stari 65 let in več in mladim prebivalstvom – stari od 0 – 14 let, pomnoženo s
100).

Ocena socialne (družbene)
trajnosti
5
4
3
2
1

Indeks staranja prebivalstva
< 80
80 - 100
100,1 - 120
> 120
ni mladih do 14 let

Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih
Z vidika socialne trajnosti je pomembna tudi zaposlitvena sestava prebivalstva. Naraščanje
deleža zaposlenih v storitvenih dejavnostih kaže na splošen družbeni razvoj in je kot tako
pozitivno z vidika socialne trajnosti. V zadnjih 40. letih se je zaposlitvena sestava
prebivalstva Slovenije popolnoma spremenila. Leta 1961 sta imela močno prevlado primarni
in sekundarni sektor, v katerih je bilo zaposlenega 38 % aktivnega prebivalstva. Storitvene
dejavnosti so bile slabo razvite, delež zaposlenih se je gibal okrog 20 %. V 70., 80. in 90. letih
prejšnjega stoletja je prišlo do prevlade sekundarnega sektorja, delež zaposlenih v primernih
dejavnostih je konstantno upadal, delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih pa naraščal.
Zaradi družbenih sprememb v 90. letih je precejšen del industrije zašel v težave, pospešeno pa
so se razvijale storitvene dejavnosti, v katerih je bilo leta 2002 zaposlenega že več kot
polovica delovno aktivnega prebivalstva (Ferreira, 2005, str. 207 – 209).
Lestvico sem povzela po A. Ferreira.

Ocena socialne (družbene)
trajnosti
5
4
3
2
1

Delež zaposlenih v storitvenih
dejavnostih
> 60
50,1 – 60
40,1 – 50
30,1 – 40
< 30
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3.3. Ocena razvoja občine Nazarje in njenih pokrajinskoekoloških enot
z vidika ekonomske trajnosti
Gospdarski razvoj je gonilna sila celotnega družbenega razvoja, zato je tudi obvezen sestavni
del vsakega modela za ocenjevanje trajnosti razvoja družbe. Pojavile pa so se težave, kajti
večina ekonomskih kazalcev je dosegljiva le za nivo države, nekateri pa so dosegljivi tudi za
nivo regij in občin. Za raven pokrajinskoekoloških enot sem tako uporabila obstoječe
ekonomske kazalce za občino in posredne kazalce ekonomskega razvoja obravnavanega
območja.
Za oceno razvoja občine Nazarje in njenih pokrajinskoekoloških enot z vidika ekonomske
trajnosti sem uporabila kazalec gostote delovnih mest.
Gostota delovnih mest
Kazalec o gostoti delovnih mest sem uporabila že pri oceni okoljske trajnosti, ampak takrat
me je zanimal v luči potencialnih obremenitev, tokrat pa ga obravnavam v luči zaposlitvenih
možnosti. Gre za obratno sorazmeren odnos – z vidika vpliva na okolje je večja gostota
delovnih mest negativna, z vidika ekonomskega razvoja območja pa izrazito pozitivna.
Dovolj velika ponudba delovnih mest na območju je spodbuda za lokalno prebivalstvo, da se
ne izseljuje, prihaja celo do priseljevanja (večinoma mladih ljudi) z drugih območij. To
pozitivno vpliva na celoten družbeni razvoj, od gospodarskega do demografskega (Ferreira,
2005, str. 212).
Lestvico sem povzela po A. Ferreira.

Ocena okoljske trajnosti

Število delovno aktivnega
prebivalstva/km2
> 200
100,1 – 200
25,1 – 100
10,1 – 25
0 – 10

5
4
3
2
1
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3.4. Rezultati ocene trajnostnega razvoja občine Nazarje in njenih
pokrajinskoekoloških enot
Rezultate ocene trajnostnega razvoja sem prikazala v preglednici, ki je sestavljena iz treh
delov. V prvi preglednici so prikazani rezultati okoljske trajnosti, v drugi preglednici se
nahajajo rezultati socialne (družbene) trajnosti, v tretji preglednici pa rezultati ekonomske
trajnosti. V vrsticah so navedeni podatki za pokrajinskoekološke enote (PEE Menina,
Dobroveljska planota, Območje Rovta pod Menino, Razvodno gričevje med Dreto in
Savinjo, Gričevnat svet Prihove in Spodnja Zadrečka dolina), občino Nazarje in Slovenijo, s
čimer sem zagotovila možnost primerjave proučevanega območja s širšim nacionalnim
okvirjem. V stolpcih pa so navedene vrednosti in ocene posameznih kazalcev ter skupna
ocena razvoja z vidika okoljske, socialne (družbene) in ekonomske trajnosti. Dobljene
rezultate sem še pokomentirala in izpostavila ključne značilnosti razvoja ter izdelala SWOT
– analizo, s katero sem predstavila prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti sonaravnega
razvoja občine Nazarje.

3.4.1. Rezultati ocene razvoja proučevanega območja z vidika okoljske
trajnosti
Rezultati ocene razvoja občine Nazarje z vidika okoljske trajnosti so podani v preglednici
68, ki se nahaja v prilogi na koncu diplomskega dela. Slikovna ponazoritev rezultatov ocene
razvoja občine Nazarje z vidika okoljske trajnosti, po posameznih pokrajinskoekoloških
enotah, pa je podana na karti 7, ki se ravno tako nahaja v prilogi na koncu diplomske naloge.
Na osnovi modela sem razvoj celotne občine Nazarje z vidika okoljske trajnosti ocenila kot
povprečen do pozitiven (ocena 3,5).
73 % površja občine Nazarje je pokritega z gozdom (ocena 3). Gre za gozdnato – kmetijsko
pokrajino. Pokrajinskoekološke enote Menina, Dobroveljska planota in gričevnat svet
Prihove so območja, ki so najbolj poraščena z gozdom. Najmanj gozdnata pokrajina pa je
seveda dolina ob reki Dreti (Spodnja Zadrečka dolina).
Delež pozidanih površin v občini je dokaj majhen (ocena 4), kar ima seveda pozitiven vpliv
na okolje. Najbolj gosto poseljeno območje je Spodnja Zadrečka dolina, kjer so se
oblikovala tudi vsa največja naselja v občini. Drugače pa je občina Nazarje dokaj redko
poseljena (63 preb./km2) (ocena 4). Na dokaj redko poselitev območja imajo največji vpliv
fizičnogeografske značilnosti. Gričevnat in hribovit svet je v občini zelo redko poseljen,
prevladujejo samotne kmetije. Območja so v veliki meri pokrita z gozdom. Zaradi
neugodnih naravnih razmer pa je na teh območjih prisotna že vrsto let depopulacija
prebivalstva, zaraščanje kmetijskih površin in propadanje kmetij. Na teh območjih je
obremenjenost okolja s strani človeka majhna. Drugačna pa je slika v Spodnji Zadrečki
dolini, kjer je gostota poselitve dokaj visoka (315 preb./km2), s tem pa je tudi večja
obremenjenost okolja s strani človeka.
Na območju občine Nazarje živi na km2 35 delovno aktivnih prebivalcev (ocena 3), kar je
manj kot na območju celotne Slovenije. Zopet živi največ aktivnega prebivalstva na km2 v
Spodnji Zadrečki dolini. Tukaj je največja gostota poselitve glede na celotno občino. Na tem
območju živi tudi veliko mladega, za delo sposobnega prebivalstva. Na gričevnatem in
hribovitem svetu (Dobroveljska planota, Menina, območje Rovta pod Menino, razvodno
gričevje, gričevnat svet Prihove) pa je že nekaj let prisotno izseljevanje, zlasti mladega
prebivalstva in na večini kmetij živi ostarelo prebivalstvo, ki ni več delovno aktivno.
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Vsa industrija in obrt je skoncentrirana v Spodnji Zadrečki dolini. V občini Nazarje živi na
km2 19 delovno aktivnih prebivalcev, ki so zaposleni v sekundarnem sektorju (ocena 3).
Največ zaposlenih v sekundarnem sektorju je na območju Spodnje Zadrečke doline, kjer je
tudi skoncentrirana vsa industrija (lesna, tekstilna, elektrotehnična industrija) in obrt.
Industrija namreč še vedno predstavlja enega največjih vplivov na okolje v občini Nazarje.
Na območju Rovta pod Menino, Dobroveljske planote in razvodnega gričevja pa je še vedno
precej ljudi, ki se ukvarjajo z gozdarstvom in kmetijstvom. Seveda pa je potrebno poudariti
tudi to, da so ta območja redko poseljena in imajo nizek delež delovno aktivnega
prebivalstva.
Razvoj občine Nazarje je glede okoljske trajnosti dokaj zadovoljiv. Najmanj problematičen
je razvoj z okoljskega vidika v hribovitem in gričevnatem svetu občine, ki predstavlja skoraj
83 % površja občine. Tukaj gre za obsežna neposeljena oziroma redko poseljena območja z
visokim deležem gozda, kjer praktično ni večjih okoljsko obremenjujočih dejavnosti.
Preostalih 17 % površja občine pa predstavlja pokrajinskoekološka enota Spodnja Zadrečka
dolina in majhen del pokrajinskoekološke enote gričevnatega sveta Prihove, kjer se ob
vznožju gričevnatega sveta nahaja naselje Prihova. Zlasti območje Spodnje Zadrečke doline
je podvrženo številnim negativnim vplivom, ki nastajajo zaradi koncentracije različnih
človekovih dejavnosti. Prav zaradi pokrajinskoekološke enote Spodnja Zadrečka dolina je
občina prejela slabšo skupno oceno razvoja z vidika okoljske trajnosti.
• Pokrajinskoekološka enota Menina
Skupna ocena razvoja z vidika okoljske trajnosti je v pokrajinskoekološki enoti Menina
znašala 5. Torej je razvoj na tem območju izrazito pozitiven. Območje je nadpovprečno
poraščeno z gozdom (98 %). Pokrajinskoekološka enota Menina ni poseljena, ampak se na
preostalih 2 % površja pojavljajo travniki in pašniki.
• Pokrajinskoekološka enota Območje Rovta pod Menino
Razvoj z vidika okoljske trajnosti je na območju Rovta pod Menino pozitiven (ocena 4).
74,1 % površja je poraščenega z gozdom. Pozidanih površin je na tem območju izredno
malo. Prevladujejo samotne kmetije. Območje je precej redko poseljeno, zato tudi ni večjih
vplivov človeka na okolje. Že vrsto let je na tem območju prisotna depopulacija
prebivalstva, izseljuje se zlasti mlado prebivalstvo, na kmetijah pa živi in dela ostarelo
prebivalstvo. Delež delovno aktivnega prebivalstva je majhen in tudi v sekundarnih
dejavnostih je zaposlenega malo prebivalstva. Velika večina prebivalstva tega območja se še
vedno ukvarja z gozdarstvom in kmetijstvom.
• Pokrajinskoekološka enota Dobroveljska planota
Razvoj z vidika okoljske trajnosti je na območju Dobroveljske planote izrazito pozitiven
(ocena 5). Kar 84,6 % površja planote je poraščene z gozdom, precej je tudi travnikov in
pašnikov. Pozidanih površin je izredno malo, kajti na tem območju, ki obsega kar 22 km2
površja občine, ležita le dve naselji (Čreta pri Kokarjah in Zavodice). V obeh primerih pa
gre za samotne kmetije. Območje je izredno redko poseljeno. Prisotno je izseljevanje
prebivalstva, zlasti mladega, zato na kmetijah živi in dela v glavnem ostarelo prebivalstvo.
Delež delovno aktivnega prebivalstva je majhen, izredno malo ljudi s tega območja je
zaposlenih v sekundarnih dejavnostih. Večina prebivalstva Dobroveljske planote se še
vedno preživlja z gozdarstvom in kmetijstvom.
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• Pokrajinskoekološka enota Razvodno gričevje med Dreto in Savinjo
Razvoj z vidika okoljske trajnosti je na območju razvodnega gričevja pozitiven (ocena 4).
Več kot polovica površja pokrajinskoekološke enote je poraščene z gozdom. Pozidanih
površin je malo. Območje je precej redko poseljeno, poleg manjšega naselja Brdo, je po
razvodnem gričevju raztresenih še nekaj samotnih kmetij. Delež aktivnega prebivalstva je
majhen, tudi v sekundarnih dejavnostih je zaposlenega malo prebivalstva, ki živi na tem
območju. Tudi tukaj se veliko ljudi še vedno preživlja z gozdarstvom in kmetijstvom.
• Pokrajinskoekološka enota Gričevnat svet Prihove
Razvoj z vidika okoljske trajnosti je na območju gričevnatega sveta Prihove povprečen
(ocena 3). V tej pokrajinskoekološki enoti gre za dve skrajnosti. K gričevnatem svetu
Prihove sem priključila tudi naselje Prihova, ki leži ob vznožju gričevnatega sveta. Na
območju naselja so vplivi človeka na okolje večji, kajti območje ob vznočju gričevnatega
sveta je dokaj gosto poseljeno (150 preb./km2), tudi delež aktivnega prebivalstva je dokaj
visok. Na tem območju je že nekaj let prisotna stagnacija prebivalstva. Precej ljudi (45
preb./km2) s tega območja je zaposlenih v sekundarnih dejavnostih, predvsem v industriji v
Nazarjah (lesna, tekstilna in elektrotehnična industrija). Pravi gričevnati svet Prihove pa je v
večji meri poraščen z gozdom (87 %) in tukaj praktično ni nobenih večjih vplivov človeka
na okolje.
• Pokrajinskoekološka enota Spodnja Zadrečka dolina
Razvoj z vidika okoljske trajnosti je na območju Spodnje Zadrečke doline negativen (ocena
2). Pri vseh kazalcih je bila pokrajinskoekološka enota Spodnja Zadrečka dolina ocenjena z
ocenami od 1 do 2. Ta pokrajinskoekološka enota je podvržena številnim negativnim
vplivom, ki nastajajo zaradi koncentracije različnih človeških dejavnikov. Značilen je nizek
delež gozda (okoli 10 %) in dokaj visok delež pozidanih površin (po lastni oceni od 20,1 do
30 % površine). Gostota poselitve je tukaj največja glede na ostalo obravnavano območje,
saj na km2 živi kar 315 prebivalcev. Tu so skoncentrirana vsa delovna mesta, zlasti na
območju Nazarij. Takšna koncentracija stalnega prebivalstva in dnevnih migrantov pa ima
za posledico precej veliko porabo energije, vode ter številne odpadke in emisije.
Vsakodnevno potovanje na delo prispeva tudi k prometnim obremenitvam.
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3.4.2. Rezultati ocene razvoja proučevanega območja z vidika socialne
(družbene) trajnosti
z vidika socialne (družbene) trajnosti sem dobila popolnoma drugačno sliko. Najboljše
ocene je dobila pokrajinskoekološka enota Spodnja Zadrečka dolina (17 % površja občine),
ki je bila z vidika okoljske trajnosti ocenjena bolj ali manj negativno. Preostalih 83 %
površja občine (Menina, območje Rovta pod Menino, Dobroveljska planota, razvodno
gričevje, gričevnat svet Prihove), ki so dobili dobre ocene z vidika okoljske trajnosti, pa so z
vidika socialne (družbene) in tudi ekonomske trajnosti dobili bolj ali manj negativne ocene.
Takšni rezultati so v veliki meri pričakovani, saj so dolinska oziroma nižinska območja,
zaradi izrazito ugodnejših naravnogeografskih in posledično tudi družbenogeografskih
dejavnikov bolj privlačna za razvoj poselitve in dejavnosti, ki se odražajo v pozitivnem
socialno – ekonomskem in pogosto negativnem okoljskem razvoju.
Rezultati ocene razvoja občine Nazarje z vidika socialne (družbene) trajnosti so podani v
preglednici 69, ki se nahaja v prilogi na koncu diplomskega dela. Slikovna ponazoritev
rezultatov ocene razvoja občine Nazarje z vidika socialne (družbene) trajnosti, po
posameznih pokrajinskoekoloških enotah, pa je podana na karti 8, ki se ravno tako nahaja v
prilogi na koncu diplomske naloge.
Na osnovi modela sem razvoj celotne občine Nazarje z vidika socialne (družbene) trajnosti
ocenila kot povprečen (ocena 3).
Po letu 1961 je v Spodnji Zadrečki dolini prišlo do hitre industrializacije in gradnje
stanovanjskih objektov, zato je število prebivalstva na tem območju začelo močno naraščati
in ta trend naraščanja prebivalstva je potekal vse do leta 1991. Razvoj industrije v Spodnji
Zadrečki dolini je po letu 1961 pritegnil tudi delovno silo iz bolj prometno odmaknjenih
območij sedanje občine Nazarje. Depopulacija je najbolj prizadela Dobroveljsko planoto.
Število prebivalstva v Spodnji Zadrečki dolini je v obdobju 1961 – 1991 raslo torej tudi na
račun prebivalstva iz gričevnatega in hribovitega sveta današnje občine (Dobroveljska
planota, območje Rovta pod Menino, razvodno gričevje). Po letu 1991 pa je prišlo do
gospodarske krize, odpuščanj v industriji, pomanjkanja delovnih mest in stanovanj, zato so
se predvsem mladi začeli odseljevati in prišlo je do upadanja prebivalstva v celotni občini
Nazarje.
Stopnja rodnosti je v občini Nazarje izredno nizka (2000: 8,9‰). Mlado prebivalstvo se
odseljuje, zaradi pomanjkanja delovnih mest in stanovanj. Zmanjšuje se tudi rodnost,
povečuje pa se delež zrelega oziroma starega prebivalstva. Občina Nazarje pripada
ostarelemu tipu starostne sestave, saj je bilo v občini leta 2002 manj kot 30 % mladih (24,8
%) in več kot 15 % starega prebivalstva (19,4 %). Indeks staranja je v občini Nazarje leta
2002 znašal 80,6.
V občini je izredno nizek delež prebivalstva zaposlenega v storitvenih dejavnostih, še vedno
ima v občini izrazito prevlado sekundarni sektor, kar je seveda tudi razumljivo, saj so
Nazarje še vedno industrijsko središče (lesna, tekstilna in elektrotehnična industrija) celotne
Zgornje Savinjske doline.
• Pokrajinskoekološka enota Menina
Razvoj z vidika socialne (družbene) trajnosti je na območju Menine negativen (ocena 2).
Območje skrajnega vzhodnega dela Menine ni poseljeno, zato tudi ta ocena v tem primeru ni
objektivna.
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• Pokrajinskoekološka enota Območja Rovta pod Menino
Razvoj z vidika socialne (družbene) trajnosti je na območju Rovta pod Menino negativen
(ocena 2). Od leta 1961 – 2002 je viden upad števila prebivalstva. Izseljuje se zlasti mlado
prebivalstvo, na kmetijah pa ostaja ostarelo prebivalstvo, zato je indeks staranja (84,2) na
tem območju dokaj visok. V storitvenih dejavnostih je zaposlenega zelo malo prebivalstva,
večina prebivalstva območja Rovta pod Menino se še vedno preživlja z gozdarstvom in
kmetijstvom, nekaj pa je zaposlenih v industriji.
• Pokrajinskoekološka enota Dobroveljska planota
Razvoj z vidika socialne (družbene) trajnosti je na območju Dobroveljske planote negativen
do povprečen (ocena 2,5). Od leta 1953 dalje je prisoten stalni upad števila prebivalstva. V
času industrializacije v Nazarjah so prebivalci Dobrovelj odhajali za delom v dolino in se
tam tudi naselili. V zadnjem času pa je prisotno zlasti izseljevanje mladega prebivalstva.
Tako na kmetijah ostaja ostarelo prebivalstvo (indeks staranja je bil leta 2002 85). Delež
zaposlenih v storilnih dejavnostih je majhen, večinoma se prebivalstvo še vedno preživlja z
gozdarstvom in kmetijstvom.
• Pokrajinskoekološka enota Razvodno gričevje med Dreto in Savinjo
Razvoj z vidika socialne (družbene) trajnosti je na območju razvodnega gričevja negativen
(ocena 2). Število prebivalstva na tem območju ves čas upada. Velik je delež starega
prebivalstva (indeks staranja je 81). V storitvenihe dejavnostih je zaposlenih več ljudi kot na
območju Rovta pod Menino in Dobroveljske planote. Na tem območju živi več mladega
prebivalstva, ki se izobražuje in se potem zaposlujejo v storitvenih dejavnostih. Na to pa
pozitivno vpliva tudi bližina Nazarij in drugih središč ter boljša prometna razvitost in
dostopnost tega območja.
• Pokrajinskoekološka enota Gričevnat svet Prihove
Razvoj z vidika socialne (družbene) trajnosti je na območju gričevnatega sveta Prihove
povprečen (ocena 3). Na tem območju je že nekaj let moč opaziti stagnacijo prebivalstva,
kar je seveda pozitivno za razvoj tega območja. Na tem območju živi več mladega
prebivalstva, indeks staranja je nižji (71,4) v primerjavi z drugimi pokrajinskoekološkimi
enotami občine Nazarje. V storitvenih dejavnostih je zaposlenega že malce več prebivalstva
(17 %), kar se kaže tudi v tem, da je to območje močno navezano na Nazarje in druga
srdišča, kjer se je možno zaposliti v storitvenih dejavnostih.
• Pokrajinskoekološka enota Spodnja Zadrečka dolina
Razvoj z vidika socialne (družbene) trajnosti je na območju Spodnje Zadrečke doline
povprečen (ocena 3). Do leta 1991 je število prebivalstva v tej pokrajinskoekološki enoti
naraščalo, od leta 1991 dalje pa le-to upada. Zlasti mlado prebivalstvo se odseljuje, ker v
dolini primanjkuje delovnih mest in stanovanj. Tako se zmanjšuje rodnost, veča se delež
ostarelega prebivalstva (indeks staranja je 83,4). V storitvenih dejavnostih je zaposlenega 15
% prebivalstva Spodnje Zadrečke doline, kar pa je glede na slovensko povprečje izredno
malo.
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3.4.3. Rezultati ocene razvoja proučevanega območja z vidika ekonomske
trajnosti
Pri ocenjevanju ekonomskih komponent razvoja po posameznih pokrajinskoekoloških enotah
sem se soočala s pomanjkanjem "pravih" ekonomskih podatkov, zato je tudi zanesljivost
rezultatov manjša. Ocene socialnega (družbenega) in ekonomskega razvoja po
pokrajinskoekoloških enotah se relativno dobro ujemajo, kar pomeni, da ekonomske razmere
močno vplivajo tudi na socialno – družbeno gibanje.
Slikovna ponazoritev rezultatov ocene razvoja občine Nazarje z vidika ekonomske trajnosti,
po posameznih pokrajinskoekoloških enotah, je podana na karti 9, ki se nahaja v prilogi na
koncu diplomske naloge.
Na osnovi kazalca o številu delovno aktivnega prebivalstva na km2, lahko posplošeno rečem,
da je razvoj celotne občine Nazarje z vidika ekonomske trajnosti povprečen (ocena 3).
Povprečen pa je razvoj občine tudi z vidika socialne (družbene trajnosti).
Območje Spodnje Zadrečke doline je najgosteje poseljeno, tu živi največ prebivalcev na km2,
zato živi na tem območju tudi največ delovno aktivnega prebivalstva. Največ prebivalstva
Spodnje Zadrečke doline ter tudi drugih predelov občine je zaposlenega v nazarski industriji.
PEE

Menina
Območje Rovta pod Menino
Dobroveljska planota
Razvodno gričevje
Gričevnat svet Prihove
Spodnja Zadrečka dolina
Občina Nazarje
Slovenija

Delovna mesta
Število delovno aktivnega
prebivalstva/km2
/
14,83
1,85
20,98
73,56
165,43
34,7
40,4

Ocena

Preglednica 29: Ocena razvoja z vidika ekonomske trajnosti.
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3.5. Dognanja in sklepi o sonaravnem (trajnostnem) razvoju občine
Nazarje ter usmeritve za njen prihodnji razvoj
3.5.1. Splošne ugotovitve
Na osnovi ugotovitev s prejšnjega poglavja o razvoju proučevanega območja z vidika
okoljske, socialne (družbene) in ekonomske trajnosti, sem za celotno občino Nazarje
izdelala SWOT – analizo, s katero sem sistematično predstavila in vrednotila prednosti,
slabosti, priložnosti in nevarnosti sonaravnega razvoja občine Nazarje.
Prednosti:
• dokaj dobra geografska lega in prometna dostopnost (dokaj dobre cestne povezave s
Šaleško in Spodnjo Savinjsko dolino),
• obsežna območja so brez okoljsko pomembnejših obremenitev,
• neokrnjena narava, čisto okolje (čisti zrak, mir, spokojnost),
• privlačna in pestra podeželska pokrajina,
• bogata naravna in kulturna dediščina,
• območje bogato z gozdom (sonaravno gospodarjenje z gozdom, krepitev ekoloških
in socialnih funkcij gozda, ogrevanje na biomaso, izboljšanje ekonomskega položaja
lastnikov družinskih kmetij),
• velika biotska pestrost,
• povezovanje občine Nazarje s sosednjimi občinami (Gornji Grad, Mozirje).
Slabosti:
• staranje prebivalstva,
• depopulacija hribovitih območij (Menina, Dobroveljska planota), odhod mladih v
mesta,
• opuščanje kmetijskih dejavnosti, zlasti na gričevnatem in hribovitem svetu občine
(Menina, Dobroveljska planota, razvodno gričevje, območje Rovta pod Menino) in
posledično prihaja do zaraščanja kmetijskih površin,
• potenciali gozda niso dovolj izkoriščeni (raba lesne biomase, izboljšanje položaja
lastnikov družinskih kmetij),
• pomanjkanje delovnih mest,
• slab položaj industrije, zlasti lesne in tekstilne industrije,
• velika brezposelnost (2005: 11 % brezposelnost),
• pomanjkanje stanovanj,
• nedokončana komunalna opremljenost,
• premajhna angažiranost lokalnega prebivalstva in medsebojno sodelovanje,
• slaba izobrazbena struktura turističnih ponudnikov,
• premajhna promocija,
• neoblikovana skupna blagovna znamka,
• premajhna ekonomičnost kmetij (majhne in razdrobljene kmetije),
• neurejena zakonodaja na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Priložnosti:
• razvoj okolju prijaznega turizma (mehki turizem), možnosti za rekreacijo in prosti
čas, obujanje starih obrti in običajev,
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razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (kmečki turizem) in možnosti
zmanjševanja brezposelnosti s prodajo produktov in storitev,
ekološko kmetovanje in poudarjanje kvalitete pred kvantiteto,
ponovno oživljanje gojenja nekaterih kultur in z njim povezanih dejavnosti:
ekstenzivni sadovnjaki, sušenje sadja, žganjekuha, pridobivanje domačega kisa,
domače marmelade, domačega soka, domačega medu,
promocija in trženje posebnosti (savinjski želodec, običaji, šege, navade),
sodelovanje v programih Phare in CRPOV,
večanje prepoznavnosti preko javnih medijev obveščanja,
ustanovitev TIC-a bi omogočilo aktivnejšo promocijo in pomoč pri trženju,
priprava tematskih poti (Samostanski hrib, Dobroveljska planota, Menina,…),
ponovna oživitev romarskih poti (romanje k cerkvi sv. Marije v Nazarje, romanje
na Čreto, v Kokarje,…),
relativno neznano območje je za obiskovalce privlačno kot nekaj novega, še
neodkritega.

Nevarnosti:
• nadaljnje staranje prebivalstva,
• opuščanje obdelovalnih površin (zaraščanje, vse več travnikov in pašnikov),
• odhajanje mladega prebivalstva,
• opuščanje kmetij v hribovitih območjih Menine in Dobroveljske planote,
• majhne in razdrobljene kmetije, zato težko uvajanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah,
• slab položaj lesne in tekstilne industrije,
• velika brezposelnost.

Na osnovi zgornjih ugotovitev tako predlagam naslednje ukrepe, ki bodo pripomogli k
trajnostno sonaravnem razvoju občine Nazarje:
• nadaljnje ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter biološke raznovrstnosti
območja: udejanjanje naravovarstvenih načel in predpisov v praksi, vzpostavitev
učinkovite inšpekcijske službe, ki bi odkrivala nepravilnosti, poskrbela za njihovo
odpravo in kaznovala njihove povzročitelje;
• zmanjševanje obremenitev v Spodnji Zadrečki dolini: tehnološka sanacija okoljsko
problematične lesne industrije; omejitev širjenja poselitve na kmetijska zemljišča,
preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč (zlasti v gričevnatem in hrbovitem
svetu občine);
• izgradnja ustrezne prometne in kanalizacijske infrastrukture; razvoj visoko
kakovostne turistične ponudbe, ki bo privabila vse več turistov, tudi zahtevnejše
turiste, potrebna bi bila razširitev turistične ponudbe (dopolnilne dejavnosti na
kmetijah, skupna blagovna znamka, večja promocija, večja angažiranost lokalnega
prebivalstva);
• državna in občinska pomoč lesni in tekstilni industriji; privabljanje novih obrtnikov
v občino (gradnja obrtne cone na Prihovi); pomoč občine pri razvoju turistične
dejavnosti in uvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah; s tem bi se uvedla nova
delovna mesta ter bi se tako zmanjšala velika brezposelnost v občini Nazarje;
• izdatni ukrepi za ohranitev poseljenosti in kmetijskih dejavnosti v gričevnatem in
hribovitem svetu (pokrajinskoekološke enote Menina, Dobroveljska planota,
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•
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•

•
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Območje Rovta pod Menino, razvodno gričevje med Dreto in Savinjo in gričevnat
svet Prihove): finančne subvencije v kmetijstvu, gozdarstvu, turizmu in gospodarskih
dejavnostih (uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, vzpostavitev skupne
blagovne znamke, skupno trženje lokalnih proizvodov,…), oprostitev davkov,
zagotavljanje nepovratnih sredstev za obnavljanje stanovanjskih in gospodarskih
poslopij, zagotavljanje različnih projektov in programov za ohranjanje podeželja s
strani države in tudi občine, vzpostavitev učinkovite lokalne službe, ki bo lokalno
prebivalstvo seznanjala z alternativnimi kmetijskimi programi, možnostmi razvoja
različnih dopolnilnih dejavnosti (prodaja doma posušenega sadja, domačega žganja,
kisa, sokov, marmelade, medu, predelava in prodaja mesa – savinjski želodec,
predelava mlečnih izdelkov – skuta, domača obrt, turistične kmetije), možnostmi
samozaposlitve, možnostmi za pridobitev različnih vrst finančnih pomoči itd.;
razvoj alternativnih, okolju manj škodljivih gospodarskih panog, obrtnih in drugih
dopolnilnih dejavnosti (oživljanje tradicionalnih obrti, ekološko kmetovanje, mehki
turizem, s prej navedenim povezane dopolnilne dejavnosti na kmetijah…), ki bodo
lokalnemu prebivalstvu omogočale zaposlitev, s čimer se bo ohranjala poselitev
območja;
spodbujanje natalitete s konkretnimi ukrepi, kot so finančna nagrada ob rojstvu
otroka, zagotavljanje stanovanj mladim družinam, ugodna finančna posojila, ugodna
zaposlitvena politika, zagotavljanje različnih fleksibilnih oblik varstva otrok itd.;
spodbujanje lastnikov družinskih kmetij z gozdom k večji rabi lesa: uvajanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s področja gozdarstva in lesarstva (gozdarske
storitve, predelava lesa in trženje proizvodov, uvajanje mikrosistemov in
energetskega pogodbeništva,…);
spodbujanje rabe lesne biomase tako pri individualnih uporabnikih kot pri širši
skupnosti; na področjih razpršene poselitve (pokrajinskoekološke enote Menina,
Dobroveljska planota, območje Rovta pod Menino, razvodno gričevje, deloma tudi
gričevnat svet Prihove) pride v poštev predvsem individualno ogrevanje z drvi,
pomembno je spodbujanje lastnikov k uporabi sodobnih kotlov z visokimi izkoristki,
nizkimi tekočimi stroški ogrevanja ter majhnimi emisijami škodljivih snovi v
ozračje; za naselje Nazarje in bližnja okoliška naselja bi lahko razširili sistem
daljinskega ogrevanja na biomaso, v manjših strnjenih naseljih in zaselkih v Spodnji
Zadrečki dolini pa bi lahko uvajali mikrosisteme, pri katerih se iz ene kotlovnice
ogreva več bližnjih stavb;
uvajanje finančnih subvencij za lastnike gozdov, ki trajnostno gospodarijo z gozdovi
in s tem zagotavljajo širše družbene koristi.

3.5.1. Ocena razvoja po pokrajinskoekoloških enotah

• MENINA

Menina je visoka kraška planota v jugovzhodnem predgorju Kamniško – Savinjskih Alp.
Skupaj z Dobroveljsko planoto sestavlja južno obrobje Kamniško – Savinjskih Alp. Prvotno
je bila sklenjena z visokogorskimi Savinjskimi Alpami, od katerih se je odlomila in kot
mogočen pokrov zdrsnila na sedanji prostor. V občino Nazarje spada skrajni vzhodni del
kraške planote Menine. Ta vzhodni del Menine v glavnem gradi dolomit, osrednji in
zahodni del Menine pa večinoma sestavlja zgornjetriasni apnenec. Na trdih karbonatnih
kamninah (apnenec, dolomit) tako prevladuje rjava in rdeča rendzina, ki pa jo večinoma
porašča gozd. Delež gozda v vzhodnem delu Menine je 98 %, na preostalih 2 % površja pa
prevladujejo travniki in pašniki. Vzhodni del Menine večinoma porašča predalpski gozd
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jelke in bukve ter gozd jelke in smreke z viličastimi mahovi. Obsežni gozdovi dajejo
zatočišče številnim živalskim vrstam.
Skrajni vzhodni del Menine ni poseljen, večji del površja je torej poraščenega z gozdom. To
območje nima praktično nobenih obremenilnih dejavnikov, kakovost okolja je velika
(neokrnjena narava, mir, čisti zrak). Zanj je značilna velika biotska pestrost (pestra
rastlinska in živalska sestava). Hkrati pa Menina v svoji notranjosti skriva tudi bogate zaloge
pitne vode.
Dominantno vlogo bo tudi v prihodnje imelo naravovarstvo. Potrebno je ohraniti in ustrezno
zavarovati pestro rastlinsko in živalsko sestavo na Menini. Potrebno je zagotoviti, da se
travnikov in pašnikov na Menini ne bo smelo več polivati z gnojevko ter uporabljati
pesticidov in nitratov, kajti Menina je kraška planota, katere tla so izredno prepustna in
nevarne snovi hitro poniknejo ter lahko hitro pride do onesnaženja pitne vode. Nujno
potrebna bi bila tudi sanacija divjih odlagališč. Potrebno je tudi sonaravno gospodarjenje z
gozdovi (ohranjanje naravne stabilnosti in vitalnosti gozdov, povečanje lesne zaloge,
zagotavljanje trajnosti vseh funkcij gozdov, zavarovanje habitatov redkih živalskih in
rastlinskih vrst). Mogoče bi bilo celo dobro, s strani občine in Zavoda za gozdove, uvesti
finančne subvencije za lastnike gozdov, ki trajnostno gospodarijo z gozdovi in s tem
zagotavljajo širše družbene koristi.
Menina in Dobroveljska planota sta območji, ki sta predlagani za krajinski park in ta predlog
bi morali v prihodnosti čim prej zaživeti. Na Menini bi bilo potrebno tudi ustrezno urediti in
označiti planinske poti in s tem bi na to območje privabili tudi številne planince in
pohodnike.

• OBMOČJE ROVTA POD MENINO
Gre za nekoliko nižji svet med planotama Menina in Dobrovlje. Geološko se razlikuje od
obeh planot. Na območju Rovta pod Menino prevladujejo predvsem vulkanske kamnine
(kremenov keratofir, keratofir, porfir), Menino in Dobroveljsko planoto pa večinoma
sestavljata apnenec in dolomit. Na keratofirju se je razvila normalna rečna mreža (Hudovinc,
Voložnica). Na tem območju torej prevladujejo prsti na nekarbonatnih kamninah, in sicer se
ranker pojavlja na strmejših pobočjih poraslih z gozdom, pod gozdom se pojavlja tudi
podzol, na kisli rjavi prsti pa se pojavljajo travniki in pašniki. 74 % površja je poraščenega z
gozdom, v glavnem se pojavlja jelovo bukov gozd ter tudi gozd jelke in smreke z viličastimi
mahovi.
Rovt pod Menino je naselje samotnih kmetij, ki leži na meji med zakraselima planotama
Menina in Dobrovlje. Od leta 1931 (263 prebivalcev) do danes (2002: 109 prebivalcev)
število prebivalstva ves čas upada, zaradi slabših življenjskih in naravnih razmer (strma
pobočja, velika poraščenost z gozdom) ter slabše komunalne in prometne infrastrukture.
Preko območja Rovta poteka cestna povezava med Zadrečko dolino in Vranskim čez preval
Lipa (721 m), čez preval Slopi (925 m) pa s Tuhinjsko dolino.
V prihodnosti bo na tem območju potrebno usklajevanje naravovarstvenih in razvojnih
prizadevanj. Gre namreč za dokaj ekološko ranljivo območje (nahajališča pitne vode, velika
gozdnatost) in za območje z dokaj veliko biološko pestrostjo. Tako, da mora v tem primeru
imeti vsekakor prednost varstvo narave. Sicer pa so okoljske obremenitve v celoti gledano
majhne (redka poselitev, slabše razvito kmetijstvo zaradi neugodnih naravnih razmer),
kakovost okolja pa je velika (neokrnjena narava, mir, čisti zrak). Na drugi strani pa je treba z
najrazličnejšimi ukrepi (svetovanje, subvencije v kmetijstvu, gozdarstvu, turizmu,…)
podpreti ohranjanje poselitve, ohranjanje obdelave kmetijskih zemljišč in posledično
kulturne pokrajine. Treba je razvijati dopolnilne dejavnosti na kmetijah (povezane s
turizmom, gozdarstvom, lesarstvom; prodaja doma pridelanega sadja, žganja, kisa, sokov,
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marmelade, medu, predelava in prodaja mesa – savinjski želodec, predelava mlečnih
izdelkov – skuta, domača obrt, kmečki turizem, gozdarske storitve, predelava lesa in trženje
lesnih proizvodov,…), s katerimi se bo okrepil ekonomski položaj kmetij. Ohranjanje
poselitve, kmetijske dejavnosti in pokrajinske pestrosti mora biti v lokalnem interesu,
nosilce dejavnosti pa je treba temu primerno stimulirati.
Območje celotne Menine, tudi območje Rovta pod Menino, je bogato s pitno vodo. Največja
onesnaževalca pitne vode na tem območju sta kmetijstvo in individualna gospodinjstva.
Gospodinjstva bi morala zgraditi greznice ustreznih dimenzij, najbolje z več prekati in
nepretočnega tipa. Tudi kmetje bi morali zgraditi ustrezne gnojne jame, tako da gnojevka ne
bi mogla pronicati v tla in tako onesnaževati pitne vode. Kmetje bi se na tem območju
morali v prihodnje usmeriti v ekološko kmetovanje, saj bi se s tem izboljšala sestava prsti in
njena rodovitnost ter bi se zmanjšali pritiski na pitno vodo. Namreč na Voložnici, ki teče
skozi območje Rovta pod Menino, je zajetje pitne vode, ki pa ni zavarovano z odlokom in
nima določenih varstvenih pasov, kljub temu da se z vodo s tega zajetja oskrbuje 530
uporabnikov. V prihodnosti bi bilo čim prej potrebno določiti varstvene pasove in režim
varovanja na vodnem zajetju Voložnica (Podtesna). Za varstvo vodnih virov pa bi bilo v
prihodnje izrednega pomena izobraževanje lokalnega prebivalstva, tako v smislu poznavanja
zakonodaje in predpisov s področja kmetijstva, ustreznega ravnanja z gnojem in odpadnimi
vodami, varstva vodnih virov, kot tudi razumevanja medsebojnih povezav in učinkov med
pokrajinskimi elementi, še posebno vpliv človeških dejavnosti na vodne vire.
Najpomembneje je, da se ljudje začnejo zavedati, da z nepremišljenimi posegi v okolje in
neprimernim ravnanjem s potencialnimi polutanti, škodijo okolju in s tem tudi samemu sebi.
Zaradi neugodnega reliefa kmetje opuščajo kmetijska zemljišča, zaraščajo se travniki in
pašniki. Da ne bi prihajalo do zaraščanja kmetijskih zemljišč, bi se kmetje lahko ukvarjali na
teh območjih z rejo drobnice, kajto ovce brez problema lahko popasejo območja z večjimi
nakloni in neugodnim reliefom.
Na tem območju bo potrebno izboljšati komunalno in prometno infrastrukturo ter tudi s tem
pripomoči k temu, da se prebivalstvo, zlasti mladi, ne bi odseljevali s tega območja.
Velik del območja Rovta pod Menino je poraščenega z gozdom, zato bi bilo na tem območju
potrebno tudi sonaravno gospodarjenje z gozdovi (ohranjanje naravne stabilnosti in
vitalnosti gozdov, povečanje lesne zaloge, zagotavljanje trajnosti vseh funkcij gozdov,
zavarovanje habitatov redkih živalskih in rastlinskih vrst). Potrebno bi bilo spodbujati
lastnike družinskih kmetij z gozdom k večji rabi lesa (uvajanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah s področja gozdarstva in lesarstva; gozdarske storitve, predelava lesa in trženje
lesnih proizvodov). Mogoče bi bilo celo dobro, s strani občine in Zavoda za gozdove, uvesti
finančne subvencije za lastnike gozdov, ki trajnostno gospodarijo z gozdovi in s tem
zagotavljajo širše družbene koristi.
Občina bi morala spodbujati tudi razvoj turizma na tem območju. Kmetje naj bi s pomočjo
občine začeli uvajati kmečke turizme in druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Uredile in
označile naj bi se planinske poti po Menini planini, ki bi privabile številne planince in
pohodnike. Uredile bi se lahko tudi poti za gorsko kolesarjenje. Poskrbeti pa bi se moralo
tudi za večjo promocijo številnih naravnih in kulturnih znamenitosti na proučevanem
območju (lipa na prelazu Lipa, Brčunov mlin, Brezno presenečenj,…).
Z uvajanjem različnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na območju Rovta pod Menino bi
se lahko izboljšal ekonomski položaj kmetov. Toda kljub temu bo v prihodnje še vedno
prihajalo do upadanja števila prebivalstva na tem območju, kar bo povzročalo propadanje
kmetij, ki bodo ponekod dobila funkcijo počitniških stanovanj oziroma vikendov.
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• DOBROVELJSKA PLANOTA
Dobrovlje so močno zakrasela planota, ki skupaj z Menino sestavlja jugovzhodno obrobje
Kamniško – Savinjskih Alp. Planota se postopoma znižuje od jugozahoda proti
severovzhodu, tako da sta obe najvišji vzpetini, Šentjoški in Tolsti vrh (1077 m) v njenem
jugozahodnem delu. Največji del tega ozemlja zavzemajo zgornjetriasni apnenci. Na planoti
je tako veliko kraških pojavov, jam in vrtač. Območje Črete in severno pobočje planote, do
vasi Potok, pa je zgrajeno iz keratofirja. Na njem se je razvila normalna rečna mreža
(Mostni graben). Na karbonatnih kamninah se pojavljata rendzina in rjava pokarbonatna prst
(severovzhodni del planote). Na keratofirju pa se pojavlja ranker (strmejši relief poraščen z
gozdom), podzol (gozd) in kisla rjava prst (travniki in pašniki). 84,6 % planote je porasle z
gozdom. V vzhodnem delu prevladuje preddinarski predgorski bukov gozd s tevjem in
lobodiko, v osrednjem delu se nahaja termofilni bukov gozd ter gozd jelke in smreke z
viličastimi mahovi, v zahodnem delu pa predalpski gozd jelke in bukve. Na Šentjoškem
vrhu je majhen gozdni rezervat (3 ha) lepo ohranjene združbe bukve in jelke z javorjem.
Planota ima tudi pestro živalsko sestavo.
Za naselja na Dobroveljski planoti je značilen stalen upad števila prebivalstva. Na
neprepustnem pobočju Dobrovelj se na nadmorski višini okoli 750 m nahaja manjša
hribovska vas samotnih kmetij, Čreta pri Kokarjah. Leta 1931 je na tem območju živelo 71
prebivalcev, leta 2002 pa le še 19 prebivalcev. Mladi zapuščajo kmetije in se zaposlujejo v
industrijskih središčih, na kmetijah pa ostaja ostarelo prebivalstvo. Na severozahodnem
apneniškem pobočju Dobrovelj pa leži še naselje samotnih domačij, imenovano Zavodice.
Do leta 1961 (100 prebivalcev) je število prebivalstva naraščalo, po letu 1961 in vse do
danes pa je opaziti rahel upad števila prebivalcev (1961: 53 prebivalcev, 2002: 46
prebivalcev).
Poleg samotnih kmetij in njihove kmetijske dejavnosti ni drugega večjega onesnaževalca
okolja. Okoljske obremenitve so torej v celoti gledano majhne, kakovost okolja pa je velika
(neokrnjena narava, mir, čisti zrak).
Tudi tukaj bo v prihodnosti potrebno usklajevanje naravovarstvenih in razvojnih
prizadevanj. Gre namreč za ekološko ranljivo območje (kraško površje, nahajališča pitne
vode, velik delež gozda) in za območje z veliko biološko raznovrstnostjo, tako da mora v teh
primerih imeti vsekakor prednost varstvo narave. V prihodnosti bi bilo potrebno še izboljšati
kakovost pitne vode, in sicer bi morala gospodinjstva zgraditi greznice nepretočnega tipa.
Tudi kmetje bi morali zgraditi ustrezne gnojne jame, tako da gnojevka ne bi mogla odtekati
v tla in onesnaževati pitne vode. Kmetje bi se morali začeti ukvarjati z ekološkim
kmetovanjem, saj bi se s tem izboljšala sestava prsti in njena rodovitnost ter bi se zmanjšali
pritiski na pitno vodo. Za varstvo vodnih virov pa bi bilo v prihodnje izrednega pomena
izobraževanje lokalnega prebivalstva.
Zaradi neugodnega reliefa kmetje opuščajo kmetijska zemljišča, zaraščajo se travniki in
pašniki. Da ne bi prihajalo do zaraščanja kmetijskih zemljišč, bi se kmetje lahko ukvarjali na
teh območjih z rejo drobnice, kajti ovce brez problema lahko popasejo območja z večjimi
nakloni in neugodnim reliefom.
Menina in Dobroveljska planota sta predlagani za krajinski park in ta predlog bi moral v
prihodnosti čim prej zaživeti. Na območju Dobroveljske planote je tudi pestra rastlinska in
živalska sestava, ki jo je v prihodnje treba ohraniti in ustrezno zavarovati.
Poleg naravovarstvenih ukrepov bi morala občina tudi z najrazličnejšimi ukrepi (svetovanje,
subvencije v kmetijstvu, gozdarstvu, turizmu,…) podpreti ohranjanje poselitve, ohranjanje
obdelovanja kmetijskih zemljišč in posledično kulturne pokrajine. Treba bo v prihodnje s
pomočjo občine začeti razvijati dopolnilne dejavnosti na kmetijah (prodaja doma
pridelanega sadja, žganja, kisa, sokov, marmelade, medu, predelava in prodaja mesa –
savinjski želodec, predelava mlečnih izdelkov – skuta, domača obrt, kmečki turizem,
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gozdarske storitve, predelava lesa in trženje lesnih proizvodov,…), s katerimi se bo okrepil
ekonomski položaj kmetij. Ohranjanje poselitve, kmetijske dejavnosti in pokrajinske
pestrosti mora biti v lokalnem interesu, nosilce dejavnosti pa je treba temu primerno
stimulirati.
Na tem območju bo potrebno izboljšati komunalno in prometno infrastrukturo ter tudi s tem
pripomoči k temu, da se prebivalstvo, zlasti mladi, ne bi odseljevali s tega območja.
Občina bi morala spodbujati tudi razvoj turizma na tem območju. Kmetje naj bi s pomočjo
občine začeli uvajati kmečke turizme in druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Uredile in
označile naj bi se planinske poti po Dobroveljski planoti, ki bi privabile številne planince in
pohodnike. Uredile bi se lahko tudi poti za gorsko kolesarjenje. Poskrbeti pa bi se moralo
tudi za večjo promocijo številnih naravnih in kulturnih znamenitosti na proučevanem
območju (Orlova peč, Kokarska Suha, Štebirnica,…).
Potrebna bi bila tudi sanacija divjih odlagališč.
Dobroveljska planota je večinoma poraščena z gozdom, zato bi bilo na tem območju
potrebno tudi sonaravno gospodarjenje z gozdovi (ohranjanje naravne stabilnosti in
vitalnosti gozdov, povečanje lesne zaloge, zagotavljanje trajnosti vseh funkcij gozdov,
zavarovanje habitatov redkih živalskih in rastlinskih vrst). Potrebno bi bilo spodbujati
lastnike družinskih kmetij z gozdom k večji rabi lesa (uvajanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah s področja gozdarstva in lesarstva; gozdarske storitve, predelava lesa in trženje
lesnih proizvodov). Mogoče bi bilo celo dobro, s strani občine in Zavoda za gozdove, uvesti
finančne subvencije za lastnike gozdov, ki trajnostno gospodarijo z gozdovi in s tem
zagotavljajo širše družbene koristi.
Ekonomski položaj lokalnega prebivalstva bi se v prihodnje lahko okrepil z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijah, povezanih s turistično dejavnostjo, obrtjo, predelavo lesa,
gozdarskimi storitvami, trgovino z lesom,… Toda na žalost je precej verjetno, da se bo
stalna poselitev območja zmanjševala še naprej, bivališča pa bodo propadala oziroma
ponekod dobila funkcijo počitniških stanovanj in vikendov.

• RAZVODNO GRIČEVJE MED DRETO IN SAVINJO
Je gričevje, ki ločuje Savinjsko dolino od Zadrečke doline. Je široko ploščat pliocenski
hrbet, ki sega do 480 m nadmorske višine in je večinoma poraščen z gozdom. Na
jugovzhodnem in južnem robu gričevja se pojavljata oligocenski andezitni in dacitni tuf, ki
sta posledica smrekovškega vulkanizma. Večji del gričevja je sestavljen iz
zgornjepliocenskih ilovic. Okrog samotnih kmetij se pojavlja prst na laporju, ki je precej
mokrotna in težka za obdelovanje. Na nekarbonatnih kamninah pa se pojavlja ranker
(strmejši relief poraščen z gozdom), podzol (gozd) in kisla rjava prst (travniki in pašniki).
59,6 % površja je poraščenega z gozdom, prevladuje gozd jelke in smreke z viličastimi
mahovi. Območje ima tudi dokaj pestro živalsko sestavo.
Na slemenu razvodnega gričevja se nahaja deloma razložena, deloma gručasta vas Brdo.
Značilen je upad števila prebivalstva (1995: 51 prebivalcev, 2002: 46 prebivalcev). Na
razvodnem gričevju pa se nahaja še 6 samotnih kmetij, ki pa spadajo v naselje Spodnje
Kraše. Tudi tukaj število prebivalstva upada (2002: 19 prebivalcev, 2005: 13 prebivalcev).
Poleg prebivalstva, ki se na tem območju ukvarja s kmetijstvom ni drugega večjega
onesnaževalca okolja. Okoljske obremenitve so torej v celoti gledano majhne, kakovost
okolja je dokaj velika (neokrnjena narava, mir, čisti zrak).
Tudi tukaj bo v prihodnosti potrebno usklajevanje naravovarstvenih (velik delež gozda) in
razvojnih prizadevanj. Kmetje bi se morali začeti ukvarjati z ekološkim kmetijstvom, saj bi
se s tem izboljšala sestava prsti in njena rodovitnost ter bi se zmanjšali pritiski na okolje.
Zaradi neugodnega reliefa kmetje opuščajo kmetijska zemljišča, zaraščajo se travniki in
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pašniki. Da ne bi prihajalo do zaraščanja kmetijskih zemljišč, bi se kmetje lahko ukvarjali na
teh območjih z rejo drobnice, kajti ovce brez problema lahko popasejo območja z večjimi
nakloni in neugodnim reliefom.
V prihodnje bi morali z najrazličnejšimi ukrepi (svetovanje, subvencije v kmetijstvu,
gozdarstvu, turizmu,…) podpreti ohranjanje poselitve, obdelovanje kmetijskih zemljišč in
posledično ohranjanje kulturne pokrajine. S pomočjo občinske pomoči po v prihodnje
potrebno začeti razvijati dopolnilne dejavnosti na kmetijah (prodaja doma pridelanega sadja,
žganja, kisa, sokov, marmelade, medu, predelava in prodaja mesa – savinjski želodec,
predelava mlečnih izdelkov – skuta, domača obrt, kmečki turizem, gozdarske storitve,
predelava lesa in trženje lesnih proizvodov,…), s katerimi se bo okrepil ekonomski položaj
kmetij in bodo zlasti mladi ostajali doma ter se bo tako zmanjšalo izseljevanje prebivalstva s
tega območja. Ohranjanje poselitve, kmetijske dejavnosti in pokrajinske pestrosti bo moralo
biti v lokalnem interesu, nosilce dejavnosti pa bo potrebno temu primerno stimulirati.
Občina, pa tudi država, bo morala nameniti številna sredstva za izgradnjo boljše prometne in
komunalne infrastrukture. S tem bodo zmanjšali izseljevanje zlasti mladega prebivalstva.
Območje je dokaj poraščeno z gozdom, zato bi bilo na tem območju potrebno čim bolj
sonaravno gospodariti z gozdom (ohranjanje naravne stabilnosti in vitalnosti gozdov,
povečanje lesne zaloge, zagotavljanje trajnosti vseh funkcij gozdov, zavarovanje habitatov
redkih živalskih in rastlinskih vrst). Mogoče bi bilo celo dobro, s strani občine in Zavoda za
gozdove, uvesti finančne subvencije za lastnike gozdov, ki trajnostno gospodarijo z gozdovi
in s tem zagotavljajo širše družbene koristi.
Ekonomski položaj lokalnega prebivalstva bi bilo mogoče okrepiti z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijah, povezanih s turistično dejavnostjo, obrtjo, predelavo lesa,
gozdarskimi storitvami, trgovino z lesom,… Toda na žalost je precej verjetno, da se bo
stalna poselitev območja zmanjševala še naprej, bivališča pa bodo propadala oziroma
ponekod dobila funkcijo počitniških stanovanj in vikendov.
• GRIČEVNAT SVET PRIHOVE
Je del večjega, večinoma z gozdom poraščenega gričevnatega območja, ki je visoko okoli
500 m in zavzema še naselje Prihova ob vznožju gričevja. Na jugovzhodu gričevje gradi
apnenec in dolomit, na jugozahodu pa andezitni in dacitni tuf. Na karbonatnih kamninah
prevladuje rendzina, na nekarbonatnih kamninah pa kisle rjave prsti. 87 % območja je
poraščenega z gozdom. V zahodnem in osrednjem delu prevladuje gozd jelke in smreke z
viličastimi mahovi, v vzhodnem delu pa termofilni bukov gozd. Prodne terase reke Savinje,
južno od naselja Prihova, so večinoma kmetijsko obdelane (prevladujejo travniki, nekaj je
njivskih površin).
V tej pokrajinskoekološki enoti leži naselje z gručastim jedrom, Prihova. Od leta 1981 dalje
je na tem območju prisotna stagnacija prebivalstva.
Tudi tukaj bi bilo v prihodnje dobro razvijati dopolnilne dejavnosti na kmetijah (kmečki
turizem, prodaja doma pridelanih proizvodov, storitve povezane z gozdarstvom in
lesarstvom), s katerimi se bi okrepil ekonomski položaj kmetij.
Območje je dokaj poraščeno z gozdom, zato bi bilo tudi tukaj potrebno čim bolj sonaravno
gospodariti z gozdovi.
Na gozdnatih območjih gričevnatega sveta Prihove bi se lahko uredile planinske in
sprehajalne poti. Uredile bi se lahko tudi poti za gorsko kolesarjenje.
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• SPODNJA ZADREČKA DOLINA
Je dolina ob reki Dreti, ki je drugi največji vodotok v Zgornji Savinjski dolini. Ob Dreti se
nahajajo aluvialni nanosi. Prod je pomešan s peščeno ilovico, tako da je tu svet bolj vlažen,
kar je primerno zlasti za travnike in pašnike. Od Vologa do Pustega Polja je dolina Drete
precej ozka, od Pustega Polja navzdol pa se dolina zopet razširi. V porečju Drete je bilo v
pleistocenu precej pestro dogajanje, rezultati se kažejo v fluvialnem nasipavanju (terase), v
pobočnem materialu in vršajih. Pojavljajo se obrečne in rjave prsti. Obrečne prsti gradijo
najnižjo teraso nad strugo in so pod vplivom poplavne vode. Rjave prsti pa so že izven
poplavnega območja na višjih terasah. Delež gozda je na tem območju majhen (okoli 10 %),
zato pa je delež kmetijskih površin 1. in 2. kategorije največji. Veliko je travnikov, manj pa
njiv. Ob rekah in potokih uspeva obrežno grmovno in drevesno rastje.
Na območje te pokrajinskoekološke enote so nastala vsa največja naselja (Volog, Šmartno
ob Dreti, Spodnje Kraše, Pusto Polje, Lačja vas, Potok, Kokarje, Dobletina, Žlabor in
Nazarje). Spodnja Zadrečka dolina je jedro poselitve v občini Nazarje. Po letu 1961 je
prišlo, zlasti v naselju Nazarje, do hitre industrializacije in gradnje stanovanjskih objektov,
zato je število prebivalstva začelo močno naraščati. Število prebivalstva se je večalo vse do
leta 1991. Po letu 1991 pa je prišlo do gospodarske krize, odpuščanj v industriji,
pomanjkanja delovnih mest in stanovanj, zato so se zlasti mladi začeli odseljevati in prišlo je
do upadanja števila prebivalstva (1995: 2325 prebivalcev, 2002: 2284 prebivalcev).
Pokrajinskoekološka enota Spodnja Zadrečka dolina je najgosteje poseljeno območje v
občini Nazarje. Tukaj je skoncentrirana vsa industrija in obrtne delavnice, po dolini poteka
glavna prometna žila, na tem območju pa je tudi še vedno najbolj razvita kmetijska
dejavnost. Kljub vsemu pa je kakovost okolja v tej pokrajinskoekološki enoti še vedno
precej zadovoljiva.
Število prebivalstva iz leto v leto upada. Da se prebivalstvo ne bi izseljevalo, bi bilo v
prihodnje potrebno še izboljšati prometno in komunalno infrastrukturo, zlasti pa bi bilo
potrebno zagotoviti nova delovna mesta in stanovanja za tukaj živeče prebivalstvo.
V bližnji prihodnosti bi bilo potrebno v celotni Spodnji Zadrečki dolini zgraditi
kanalizacijsko omrežje, na katerega sta trenutno priključeni le naselje Nazarje in del naselja
Prihova. V bodoče bi se bilo potrebno usmeriti zlasti v izgradnjo individualnih čistilnih
naprav.
Industrija je še vedno prevladujoča dejavnost v občini. Nadaljni razvoj industrije bo moral
iti v smeri sonaravnosti. Zahteva prebivalstva po čistem okolju je namreč čedalje večja. S
tem, ko je jeseni leta 2005 s svojo dejavnostjo prenehala tovarna ivernih plošč TIP Brest, se
je onesnaženost zraka z lesnim prahom v Nazarjah in okolici močno izboljšala. Seveda pa na
območju občine Nazarje ostajajo še nekateri drugi onesnaževalci okolja (zastarela lesna
industrija, individualna kurišča, izlivanje gospodinjskih odplak v Dreto in Savinjo, črna
odlagališča,…).
V Spodnji Zadrečki dolini so torej eden glavnih onesnaževalcev zraka individualna kurišča.
Položaj se poslabša zlasti v zimskih mesecih, ko se v dolini, zlasti na območju Nazarij,
pojavi temperaturna inverzija, megla in šibki vetrovi. Zaradi slabe prevetrenosti se na tem
območju poveča koncentracija SO2 in CO2. Ta problem bi bil vsaj delno rešen, če bi se
naselje Nazarje in njegova bližnja okolica priključila na sistem daljinskega ogrevanja, v
preostalih naseljih Spodnje Zadrečke doline pa bi lahko uvajali sistem mikrosistemov, pri
katerih bi se iz ene kotlovnice ogrevalo več bližnjih stavb. Tako bi se zmanjšalo
onesnaževanje zraka s toplogrednimi plini. Ker je Zgornja Savinjska dolina izredno bogata z
gozdovi, pa tudi cene kurilnega olja in zemeljskega plina so v zadnjem času izredno visoke,
izredno veliko gospodinjstev uporablja za kurjenje in ogrevanje les, ki tudi manj onesnažuje
okolje.
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V občini Nazarje je vloga hidroenergetskih potencialov trenutno slabo izkoriščena, zato bi
lahko na Dreti in Savinji v prihodnje postavili več majhnih hidroelektrarn. Na Dreti in
Savinji bi bilo potrebno obnoviti jezove, kajti jezovi imajo izreden vpliv na prezračevanje
vode in preprečujejo ali omejujejo erozijo.
Lesna in tekstilna industrija sta po letu 1991 zapadli v veliko krizo. Zato je v prihodnje
nujna modernizacija in uvajanje novih boljših programov v lesni in tekstilni industriji. V
nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bosta obe vrsti industrije, ki se že sedaj ubadata s
številnimi problemi, zašli še v večjo krizo in podlegli konkurenci. V prihodnje bo potrebno
vzporedno z modernizacijo obstoječe industrije več pozornosti namenjati tudi obrtnikom
oziroma manjšim podjetjem ter jih privabljati na ta prostor. Eden od dejavnikov, ki bi
privabil nove obrtnike na območje občine Nazarje je načrtovana gradnja obrtne cone na
Prihovi. Na območju občine Nazarje, zlasti v naseljih Nazarje in Dobletina, delujejo številni
dokaj uspešni obrtniki, ki dajejo zaposlitev določenemu številu prebivalcev. Ena izmed
nevarnosti je, da bi se ti obrtniki preveč navezali na že obstoječa večja podjetja v Nazarjah.
Prevelika navezanost obrtnikov na večja podjetja bi ob morebitni krizi teh večjih podjetij
povzročila še večjo krizo in probleme, kar pa seveda za območje občine Nazarje in tudi za
celotno Zgornjo Savinjsko dolino, kjer že tako primanjkuje delovnih mest, ne bi bilo dobro.
Že sedaj so nekateri obrtniki v obrtni coni, ki zaposlujejo večje število delavcev, preveč
navezani na nekatera nazarska podjetja (na primer Kovinoplastika Benda je močno povezana
s podjetjem BSH Hišni aparati). Dokler podjetje nima problemov in proizvodnja nemoteno
poteka so razmere tudi za kooperante oziroma manjša podjetja ugodne. Kolikor se razmere
spremenijo, se obstoječi sistem poruši, kriza pa zajame precej širše območje kot bi se to
zgodilo, če se manjša podjetja ne bi tako vezala na večja podjetja. Seveda je prevladujoča
usmeritev v industrijo tvegana, še zlasti ob takšni strukturi industrije kot je v Nazarjah (lesna
in tekstilna industrija).
Turistična dejavnost je na tem območju skromna, kar je deloma tudi posledica relativno
pasivnega odnosa prebivalstva do turistične dejavnosti, saj je bil dolga leta na prvem mestu
interes po dohodku iz gospodarstva, živinoreje ter zaposlitve v industrijskih obratih.
Pokrajinski potencial občine ponuja številne možnosti, ki jih je potrebno odkriti in jih znati
uspešno reklamirati. Kljub temu, da je naravno okolje v občini Nazarje zanimivo in pestro,
ni prepričalo večjega števila turistov, da bi množično prihajali v to pokrajino, kar je verjetno
deloma tudi posledica bližine Logarske doline in za turiste verjetno bolj zanimivega
visokogorja. Kljub temu, da je bilo naselje Nazarje zgrajeno večinoma po 2. svetovni vojni,
je v naselju tudi nekaj znamenitosti iz prejšnjih stoletij. V Nazarjah na Gradišču (389 m) je
vreden ogleda frančiškanski samostan in župnijska cerkev Marije Nazareške iz 17. stoletja.
Poleg cerkev stoji tudi samostan sester klaris, reda, ki velja za najzahtevnejšega na področju
dela, molitev, življenja in odpovedovanja. Pod Gradiščem je grad Vrbovec, kjer so upravni
prostori občine Nazarje, številna zasebna podjetja, gozdarske institucije tega območja,
gostišče in muzej gozdarstva in lesarstva (Muzej Vrbovec). Grajska večerja v gostišču
Vrbovec je prav gotovo ena izmed zanimivosti, ki je zanimiva in privlačna za obiskovalce.
Na proučevano območje bi bilo mogoče privabiti več turistov, seveda pa bi bilo pri tem
nujno sodelovanje cerkvenih oblasti, občine, turističnega društva in lokalnega prebivalstva.

218

Sonaravni razvoj občine Nazarje

ZAKLJUČEK
Na začetku mojega diplomskega dela sem si zastavila 3 hipoteze. Dve hipotezi sta se tekom
pisanja diplomskega dela v celoti potrdile, ena hipoteza pa le delno. To bom prikazala v
nadaljevanju naloge.
1. Sonaravni razvoj občine Nazarje je šele na začetku.
V zadnjem letu so se na občini začele pojavljati vse večje spodbude kmetom, zlasti v
hribovitih območjih Menine in Dobroveljske planote, za uvedbo ekološkega kmetovanja.
Toda med kmeti to ni zbudilo večjega zanimanja, kajti takšna oblika kmetovanja prinaša
manjše donose, pa tudi trg z ekološko pridelano hrano ni ustrezno urejen. Z Razvojnim
programom podeželja poskuša občina z različnimi predavanji kmetom približati različne
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kot so: kmečki turizem, kmetije odprtih vrat, prodaja
ekološko pridelanih izdelkov, predelava in prodaja mlečnih in mesnih izdelkov (savinjski
želodec, skuta,…). Ta pobuda je med nekaterimi kmeti, zlasti na hribovitih območjih
Menine in Dobroveljske planote, naletela na precejšnje zanimanje. Dopolnilne dejavnosti bi
tako izboljšale razmere na kmetijah in posledično vplivale na zaustavitev zmanjševanja
števila prebivalstva, zlasti v naseljih Čreta pri Kokarjah in Rovt pod Menino.
Na Menini in Dobroveljski planoti prihaja zaradi neustreznega reliefa do vse večjega
zaraščanja kmetijskih površin s travniki in pašniki. V zadnjem času pa so se nekateri kmetje
na teh območjih, da bi preprečili zaraščanje površin, začeli ukvarjati z rejo drobnice, kajti
ovce brez problemov lahko popasejo območja z večjimi nakloni.
V prihodnje naj bi občina Nazarje, turistično društvo in lokalno prebivalstvo čim več
naredilo na področju večje turistične prepoznavnosti občine in v uvajanju mehkega turizma,
ki bi prebivalcem prinesel nova delovna mesta in ne bi bistveno posegal v okolje
(pohodništvo, ribolov, čolnarjenje, gorsko kolesarjenje,…).
Industrija minimalno vpliva na okolje. Ta položaj pa se je močno izboljšal z zaprtjem
tovarne ivernih plošč na začetku leta 2005. Industrija in obrtne delavnice so priključene na
čistilno napravo v Lokah pri Mozirju. Zlasti veliko na področju varovanja okolja pa
postorijo v tovarni BSH Hišni aparati (uporaba okolju prijaznih surovin, zaprti vodni
krogotok,…).
Tudi na področju varovanja narave se je marsikaj izboljšalo. Z občinskim odlokom sta bila
proglašena dva naravna rezervata, in sicer Tolsti in Šentjoški vrh, v občinski pripravi za nov
rezervat je tudi območje Šavnic. V prihodnje bo potrebno na področju varstva narave še
veliko postoriti. Mogoče bi bilo potrebno dokončno razglasiti, še do sedaj predlagani
območji Menine in Dobroveljske planote, za krajinski park.
Veliko bo potrebno storiti tudi na področju ohranjanja števila prebivalstva v občini.
Potrebno bo poskrbeti za nova stanovanja in odpreti kakšen nov industrijski ali obrtni obrat
in s tem zmanjšati število brezposelnih oseb ter tako preprečiti odseljevanje zlasti mladega
prebivalstva. V hribovitih območjih Dobroveljske planote in Menine pa bo potrebno
izboljšati komunalno in prometno infrastrukturo ter pomagati kmetom na teh ogroženih
območjih z raznimi denarnimi pomočmi in subvencijami.
Prebivalci so se vse bolj začeli zavedati, kako pomembno je za življenje čisto okolje. V
občini je iz leta v leto manj črnih odlagališč. Za odvoz odpadkov vzorno skrbi velenjsko
komunalno podjetje PUP Saubermacher. Zmanjšuje se količina odpadkov (2003: 244 kg
odpadkov na prebivalca, 2004: 224 kg odpadkov na prebivalca). Ta trend upadanja količine
odpadkov na prebivalca bi se v prihodnje moral vsekakor nadaljevati.
V zadnjem letu se vse bolj pojavljajo pobude o gradnji kanalizacijskega omrežja v celotni
občini Nazarje, ampak ta projekt je izredno obsežen in drag, tako da verjetno še kar nekaj
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deset let ne bo uresničen. Ampak pozitivno je vsaj to, da se je pojavila vsaj ideja o tem
projektu.
Toda ta hipoteza se mi ni v celoti potrdila. Zgoraj naštete stvari res spadajo k začetku
sonaravnega razvoja v občini Nazarje. Treba pa je povedati, da je občina Nazarje, precej
gozdnato območje, namreč kar 73 % občine pokrivajo gozdovi. Na osnovi velike
gozdnatosti se je v Nazarjah po 2. svetovni vojni začela razvijati lesna industrija, že pred
tem pa je bila lesna dejavnost na tem območju izredno živa. Tako so ljudje na proučevanem
območju že več kot sto let na takšen ali drugačen način gospodarili z gozdovi in prav to sto
letno gospodarjenje z gozdovi je ena od oblik sonaravnega razvoja. Zaradi tega primera se
moja hipoteza ni povsem potrdila.
2. Naravno okolje je dobro ohranjeno, zato nudi velike možnosti za hitro uvajanje
sonaravnega razvoja ter obenem predstavlja velik ekonomski, etnično kulturni in
ekološki potencial.
V sodobni družbi bogato in čisto naravno okolje postaja vse večja vrednota, ki se je zaveda
čedalje širši krog ljudi.
Občina se lahko pohvali s številnimi naravnimi in kulturnimi spomeniki. Ti bi lahko v
prihodnosti imeli velik vpliv na razvoj mehkega turizma v občini. Razvoj te dejavnosti bi
občini in lokalnemu prebivalstvu prinesla nova delovna mesta.
Ker območje občine ni bilo podvrženo intenzivnemu kmetijstvu, tudi naravno okolje ni
preveč onesnaženo. Tako bi lahko kmetje vse bolj uvajali okolju prijazno, ekološko
kmetijstvo. To bi bilo izrednega pomena zlasti na hribovitih območjih Menine in
Dobroveljske planote, kajti obe kraški planoti v svoji notranjosti hranita velike količine
pitne vode, ki bi se zaradi uvedbe ekološkega kmetovanja manj onesnaževala.
Tudi industrija, z zaprtjem tovarne ivernih plošč, ni več tako velik onesnaževalec v občini.
Vsa industrija in obrtne delavnice bi morale v prihodnje, na področju varstva okolja, slediti
tovarni BSH Hišni aparati, ki res veliko postori na področju varovanja okolja. Zlasti v
zastareli lesni industriji bi v prihodnje moralo priti do nekaterih modernizacij in do večjega
vlaganja v razvoj in večjo konkurenčnost te panoge. Podobno velja tudi za tekstilno
industrijo.
3. Ekonomski kazalci uvrščajo obravnavano območje pod slovensko povprečje, kar
lahko pozitivno vpliva na lažje uvajanje sonaravnega razvoja, vendar pa neugodna
prebivalstvena struktura lahko predstavlja velike varstveno razvojne ovire.
Pozitivna posledica slabše gospodarske razvitosti je ohranjeno naravno okolje, na podlagi
katerega se v razvoj lažje uvajajo sonaravna načela. Neugodna starostna in izobrazbena
struktura, predvsem podpovprečen delež ljudi z visoko izobrazbo lahko otežujejo uvajanje
sonaravnega razvoja. Ljudem je pomemben zlasti dobiček, ne glede na ceno okolja. Zato je
pomembna okoljska vzgoja, ki se naj začenja že pri predšolskih otrocih. Tudi pri starejših
generacijah je potrebno dodatno izobraževanje, tako da se bodo tudi ti ljudje zavedli vrednot
sonaravnega razvoja.
Občina nikoli ni imela razvito intenzivno kmetijstvo, zato prst in voda še nista preveč
onesnaženi, kar pa je dobra podlaga za uvajanje ekološkega kmetijstva. Občina Nazarje, pa
tudi država bi morala podpirati uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Kmetje bi lahko
prodajali številne doma pridelane izdelke in pridelke, kot so to: posušeno sadje, domače
žganje, kis, sokovi, marmelada, med. Ukvarjali bi se lahko tudi z ribogojništvom, gojenjem
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gob in cvetja, čebelarstvom (prodaja medu in izdelkov iz medu), predelavo in prodajo mesa
(savinjski želodec), predelavo mlečnih izdelkov (skuta).
Tudi po industrijskem razvoju je občina pod slovenskim povprečjem. Lesna in tekstilna
industrija sta v veliki krizi. Stanje okolja pa se je izboljšalo z zaprtjem tovarne ivernih plošč
februarja leta 2005, ki je bila največja onesnaževalka zraka na obravnavanem območju. Vsa
industrija in obrtne delavnice bi v prihodnje morale več postoriti na področju varovanja
okolja. Njihov vzornik bi morala biti tovarna BSH Hišni aparati, ki si je s svojim
prizadevanjem na področju varstva okolja, prislužila tudi številna priznanja.
Turistično je občina še razmeroma slabo poznana, ima pa številne naravne in kulturne
spomenike, na osnovi katerih bi lahko v prihodnje razvijala mehki turizem, ki bi občini in
lokalnemu prebivalstvu prinesel nova delovna mesta in nov vir zaslužka.
Velike ovire pa v prihodnosti lahko predstavlja neugodna prebivalstvena struktura, kajti vse
več je starega prebivalstva, število prebivalstva pa se iz leta v leto zmanjšuje. Potrebno bi
bilo obdržati zlasti mlade ljudi v občini, in sicer z gradnjo novih stanovanj in z odpiranjem
novih delovnih mest.
Na podlagi analiziranega in opisanega stanja in razmer na ekonomskem, socialnem in
okoljskem področju v občini Nazarje, bom v nadaljevanju diplomskega dela, z vidika
sonaravnega razvoja izpostavila glavna prioritetna področja razvoja v občini Nazarje.
•

Če gre razvoj v sonaravni smeri, število prebivalcev ne sme skokovito naraščati ali
upadati. Število prebivalstva pa že nekaj let upada na območju celotne občine (leta
1991: 2840 prebivalcev, leta 2002: 2711 prebivalcev). V občini Nazarje so najbolj
demografsko ogrožena hribovska območja (Čreta pri Kokarjah, Rovt pod Menino,
zaselki na razvodnem gričevju). Mladi se odseljujejo v nižinska območja in mesta,
kjer si poiščejo zaposlitev, na kmetijah pa dela ostarelo prebivalstvo, zato tudi
številne kmetije propadejo. Vsekakor bo občina, pa tudi država, morala poskrbeti, da
število prebivalstva na teh območjih ne bo več upadalo. Potrebno bo izboljšati
komunalno in prometno infrastrukturo, ljudem zagotoviti delovna mesta in
stanovanja ter pomagati kmetom na teh ogroženih območjih z raznimi denarnimi
pomočmi in subvencijami. Občina bi morala tudi vse bolj spodbujati ljudi, zlasti
kmečko prebivalstvo v občini, da bi se začeli ukvarjati z dopolnilnimi dejavnostmi,
kot so turizem in gostinstvo, obrt in storitve ter pridelava in predelava raznih
kmetijskih pridelkov. S tem bi se izboljšal ekonomski položaj kmetov in zmanjšalo
bi se izseljevanje, zlasti mladega prebivalstva, s hribovitih in gričevnatih območij
občine. Vsekakor je število in struktura prebivalstva bistvenega pomena za razvoj
vseh gospodarskih dejavnosti, je pa tudi obratno, kajti pojav novih možnosti za
razvoj neke gospodarske dejavnosti, prinese na to območje tudi nove ljudi.

•

V občini Nazarje je bila leta 2004 poraba vode povprečno 4 – 5 m3 na osebo
mesečno, kar pomeni, da je prebivalstvo občine tega leta porabilo več kot 70.000 m3
vode, 98.581 m3 vode pa so leta 2004 porabile še tovarne in druge ustanove.
Potrebno je poskrbeti, da bo poraba vode v prihodnosti ostala na tem nivoju. Občina
pa bo morala z raznimi ukrepi poskrbeti, da se bo ozboljšala kvaliteta pitne vode.
Kmetje na Menini in Dobroveljski planoti ne bodo smeli več polivati gnojevke ter
uporabljati pesticidov in nitratov, kajti nahajališča pitne vode v občini Nazarje se
nahajajo na kraških tleh, ki so izredno prepustna in nevarne snovi hitro poniknejo.
Kvaliteta pitne vode bi se lahko izboljšala z določitvijo vodovarstvenih pasov in
režimov varovanja. Seveda pa je pri tem najpomembnejše dosledno izvajanje in
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nadzorovanje vodovarstvenih ukrepov. Bilo bi izredno pozitivno, če bi prišlo do
postopnega prehajanja lokalnih sistemov pod nadzor javnih komunalnih podjetij
(Javno komunalno podjetje Mozirje). Za vsako gospodinjstvo je potrebna izgradnja
greznic ustreznih dimenzij, najbolje z več prekati in nepretočnega tipa. Potrebno bi
bilo urediti odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev. Tudi kmetje bi morali zgraditi
ustrezne gnojne jame, tako da gnojevka ne bi mogla pronicati v tla in tako
onesnaževati pitne vode. Negativen vpliv imajo tudi odlagališča komunalnih in
drugih odpadkov. Problematična so predvsem divja odlagališča (gradbeni odpadki,
odpadno in motorno olje, akumulatorji,…). Nujno potrebna je sanacija divjih
odlagališč. Najprimernejša pot nadaljnega razvoja kmetijstva na Dobroveljski planoti
in Menini planini je ekološko kmetijstvo. Pridelek je sicer pri tem načinu manjši, a
hkrati zmanjša vnos hranilnih snovi in energije, skoraj v celoti pa se zmanjša vnos
zaščitnih sredstev. Ekološki način pridelave rastlin izboljša sestavo prsti in s tem
njeno rodovitnost, poveča se pestrost mikroorganizmov, živali in rastlin ter s tem
odpornost sistema na motnje. V gozdarstvu ostaja v ospredju koncept trajnostne
rabe gozdov, ki izključuje možnost golosekov (povečanje erozijskih procesov,
negativen vpliv na bilanco podzemnih voda). Treba je paziti na pravilno uporabo
mehanizacije, da ne pride do izlitja nafte ali olja v tla. Za varstvo vodnih virov pa je
izrednega pomena izobraževanje lokalnega prebivalstva, tako v smislu poznavanja
zakonodaje in predpisov s področja kmetijstva, ustreznega ravnanja z gnojem in
odpadnimi vodami, varstva vodnih virov, kot tudi razumevanja medsebojnih
povezav in učinkov med pokrajinskimi elementi, še posebno vpliv človeških
dejavnosti na vodne vire. Najpomembneje je, da se ljudje začnejo zavedati, da z
nepremišljenimi posegi v okolje in neprimernim ravnanjem s potencialnimi
polutanti, škodijo okolju in s tem tudi samemu sebi.
•

V občini Nazarje za odvoz odpadkov skrbi velenjsko komunalno podjetje PUP
Saubermacher. Leta 2003 je količina zbranih odpadkov znašala 663 ton oziroma
okrog 244 kg odpadkov na prebivalca na leto. Leta 2004 pa je podjetje PUP v občini
Nazarje zbralo 607.133 kg različnih odpadkov oziroma 224 kg odpadkov na osebo
na leto. Torej se je količina odpadkov leta 2004 v primerjavi z letom 2003 zmanjšala
za 65 ton. Takšen trend upadanja količine odpadkov na prebivalcev bi se v prihodnje
vsekakor moral nadaljevati. Količina odpadne vode se iz leta v leto povečuje.
Gospodinjstva, ki niso priključena na kanalizacijsko omrežje, bi morala zgraditi
greznice ustreznih dimenzij, najbolje z več prekati in nepretočnega tipa, tako da se
odplake ne bi stekala v podzemlje in onesnaževale talno in rečno vodo. Tudi kmetje
bi morali zgraditi ustrezne gnojne jame. Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno samo v
naselju Nazarje, leta 2005 pa se je nanj priključilo tudi del naselja Prihova.
Gospodinjstva v ostalih 13 naseljih občine Nazarje pa odpadne vode odvajajo v
greznice, ponekod pa še kar direktno v Dreto in Savinjo ali njune pritoke. Praznjenje
teh greznic opravlja Komunalno podjetje Mozirje in te odpadne vode odpeljejo na
čistilno napravo v Mozirje. V bližnji prihodnosti bi morali na kanalizacijsko omrežje
priključiti vsa naselja v Zadrečki dolini, na ta način bi se tudi zmanjšalo
onesnaževanje Drete in Savinje ter njunih pritokov. V bodoče pa se bo potrebno
usmeriti predvsem v izgradnjo individualnih čistilnih naprav.

•

Individualna kurišča so eden od večjih onesnaževalcev zraka. Nazarje ima dolinsko
oziroma kotlinsko lego, je tudi precej gosto poseljeno naselje s skoncentrirano
gospodarsko dejavnostjo, živahen je tudi promet. V zimskih mesecih se na tem
območju pojavlja toplotni obrat ali inverzija, megla ter šibki vetrovi. Takrat je v teku
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tudi glavna kurilna sezona. Ljudje v glavnem kurijo les, vse bolj pa se za kurjenje
uporablja kurilno olje in zemeljski plin. Zaradi slabe prevetrenosti se na tem območju
poveča koncentracija SO2 in CO2. Ta problem pa bi bil vsaj delno rešen, če bi se
večina gospodinjstev v Nazarjah in bližnji okolici priključila na daljinsko ogrevanje,
preostala manjša strnjena naselja in zaselki v Spodnji Zadrečki dolini pa bi lahko za
ogrevanje uvajali mikrosisteme, pri katerih se iz ene kotlovnice ogreva več bližnjih
stavb in s tem bi se zmanjšalo onesnaževanje zraka s toplogrednimi plini.
•

Na območju občine Nazarje ni nobenega zavarovanega območja. Kot predlog za
zavarovano območje oziroma za krajinski park pa sta predlagani Menina in
Dobroveljska planota. Ta predlog bi bilo potrebno v prihodnosti čim prej sprejeti.
Zavarovani so tudi nekateri objekti naravne in kulturne dediščine, kot so to: cerkve,
samostan, grad Vrbovec, del gozda na Krašici, lipe. Z občinskim odlokom sta
določena dva naravna rezervata, in sicer Tolsti in Šentjoški vrh. Na območju občine je
pestra rastlinska in živalska sestava, ki jo je potrebno ohraniti in ustrezno zavarovati.
Na Menini in Dobroveljski planoti rastejo številne drevesne (bukev, jelka, črni
gaber…) in rastlinske vrste (kukavica, salomonov pečat, arnika,…), ki jih je treba
ohraniti in zavarovati. Ohraniti in zavarovati je potrebno tudi pestro živalstvo na obeh
planotah (ris, divji petelin, gozdni jereb, gamsi na Krašici in Predkovici, mali skovik
na Dobrovljah, Menina je prehodno območje za medveda,…).

•

Potrebno je krepiti gospodarstvo, in sicer panožno raznovrstno podjetništvo in obrt.
Potrebno bi bilo vključiti domači izobraženi kader, s tem bi se zmanjšala
brezposelnost in izseljevanje izobraženega prebivalstva. Spodnja Zadrečka dolina je
tudi idealno območje za razvoj malega gospodarstva. Največ delovnih mest je v
delovno intenzivni industriji (tekstilna, lesna in elektrotehnična industrija).
Elektotehnična industrija BSH Hišni aparati Nazarje v svojo proizvodnjo uvaja
številne inovacije in izboljšave ter skrbi, da je njihova proizvodnja čimbolj ekološko
neoporečna. Da imajo primeren in odgovoren odnos do okolja, kaže certifikat ISO
14001:1996, ki so ga julija 2005 prenovili po novem standardu in tako prejeli nov
certifikat ISO 14001:2004. Trenutno podjetje zaposluje okoli 600 delavcev. Slabša
slika pa je pri lesni (Glin Žagarstvo, Glin Žaga, Gorenje Glin, Glin IPP) in tekstilni
industriji (Elkroj). Obe panogi sta namreč v hudi krizi. Zlasti lesna industrija ima
velike probleme, podjetja so zadolžena, vse je zastarelo, delavce odpuščajo. Vsekakor
bi bile potrebne številne inovacije in modernizacije. Podoben slab položaj pa je tudi na
področju tekstilstva. V občini je dobro razvita tudi obrt. Največji obrtniki v občini so
Kovinoplastika Benda, Kovinska galanterija Podkrižnik in avtoprevozništvo Pfeiffer.
Vsi veliko vlagajo v inovacije in modernizacijo proizvodnje ter skrbijo, da čim manj
obremenjujejo okolje. Leta 2001 je Kovinoplastika Benda pridobila certifikata
kakovosti ISO 9002:1994. Leta 2003 pa je ista družba pridobila še certifikat kakovosti
ISO 9001:2000. Občina bi morala še bolj spodbujati malo podjetništvo. Občina bo v
bližnji prihodnosti gradila obrtno cono na Prihovi in s tem želi na območje občine
privabiti še več obrtnikov, ki bodo zlasti lokalnemu prebivalstvu nudili zaposlitev.

•

Kljub zmanjšani in ozko pojmovani ekonomski vlogi, ostaja kmetijstvo takoj za
industrijo, druga najpomemnejša gospodarska panoga v občini Nazarje. Kmetijstvo še
vedno vpliva na oblikovanje podeželja in ohranjanje poseljenosti ter kulturne
pokrajine. Kmetije v občini Nazarje so majhne in razdrobljene, kar je neugodno za
obdelavo. Svoje pa prispeva še neugoden relief (naklon). Za kmetijstvo so najbolj
ugodna zemljišča v Spodnji Zadrečki dolini, na pobočjih Dobroveljske planote,
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Menine in razvodnega gričevja med Dreto in Savinjo pa so kmetijska zemljišča
najbolj ugodna za rejo goveda in drobnice. Ker so kmetije majhne kmetom ne nudijo
dovolj dohodka za preživetje, zato prevladujejo mešane kmetije, kjer so kmetje poleg
kmetijstva še zaposleni v industriji. Zlasti na območju Dobroveljske planote in
Menine, kjer so tudi nahajališča pitne vode, bi se morali kmetje usmeriti v ekološko
kmetovanje in uvajanje alternativnih kultur ter preprečiti zaraščanje njiv. To velja tudi
za nižinske kmetije. Pridelovalci (ekološki kmetje) bi se morali povezovati med seboj
in skupaj stopiti na trg. Vsekakor bi pri tem bila potrebna denarna pomoč kmetom od
občine in države. Občina Nazarje, pa tudi država bi morala podpirati uvajanje
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Kmetje bi lahko prodajali številne doma pridelane
izdelke in pridelke, kot so to: posušeno sadje, domače žganje, kis, sokovi, marmelada,
med. Ukvarjali bi se lahko tudi z ribogojništvom, gojenjem gob in cvetja,
čebelarstvom (prodaja medu in izdelkov iz medu), predelavo in prodajo mesa
(savinjski želodec), predelavo mlečnih izdelkov (skuta), lahko bi se ukvarjali tudi z
domačo obrtjo. Te dejavnosti namreč nudijo večjo možnost zaslužka, možnost
zaposlitve na kmetiji in kasneje lahko tudi nastanek uspešnega družinskega podjetja.
Glavna ovira so seveda majhne kmetije, pomanjkanje kapitala in podjetniške
miselnosti ter neurejen trg in konkurenca na trgu. Potrebna bi bila tudi obnova starih
ekstenzivnih sadovnjakov, ki bi služili za domačo rabo, pa tudi za predelavo sadja za
prodajo (jabolčni kis, jabolčnik, marmelada, posušeno sadje, žganje, sokovi). Na
hribovitem območju Menine planine in Dobroveljske planote kmetje zaradi
neugodnega reliefa opuščajo kmetijska zemljišča, zaraščajo se travniki in pašniki. Da
ne bi prihajalo do zaraščanja kmetijskih zemljišč bi se kmetje lahko ukvarjali na teh
območjih z rejo drobnice, kajti ovce brez problemov lahko popasejo območja z
večjimi nakloni.
•

Poleg industrije in kmetijstva je tretja prespektivna dejavnost v občini tudi turizem.
Občina Nazarje se namreč lahko ponaša s številnimi naravnimi (Brezno presenečenj,
Štebirnica, Orlova peč,…) in kulturnimi znamenitostmi (grad Vrbovec, številne
cerkve, frančiškanski samostan s samostansko knjižnico, samostan klaris, Brčunov
mlin, muzej Vrbovec,…). Tudi za nočitve turistov bo v prihodnosti bolje poskrbljeno,
kajti poleg hotela Burger na Venišah, bo spomladi odprl vrata tudi nov apartmajsko
hotelski kompleks v Lačji vasi. Občina, turistično društvo in tudi lokalno prebivalstvo
bo v prihodnje moralo poskrbeti za kakovostno in raznovrstno turistično ponudbo
(turistične kmetije, ekološke kmetije, informacijski center, vodinik po občini Nazarje,
izboljšanje gostinske ponudbe, ustrezno označenje planinskih poti po Menini in
Dobroveljski planoti, ureditev kolesarskih stez, športni ribolov, kajak in kanu…). S
tem pa bodo v občino prišli tudi zahtevnejši turisti. Turizem bi lahko veljal tudi kot
dodatna dejavnost na kmetijah. Seveda bi tem kmetom vsaj na začetku morala
pomagati občina pa tudi država z subvencijami in izobraževanjem. Kmetje bi turistom
lahko ponudili doma pridelano in predelano hrano in pijačo (savinjski želodec, salame,
skuta, domači sok, domači kis, jabolčnik, domače žganje,…). Na kmetijah bi morali
imeti za turiste na razpolago tudi nekaj sob oziroma apartmajev, kjer bi le-ti lahko
prenočili in turisti bi na kmetiji lahko ostali več dni. Kmetje bi naj imeli za turiste
pripravljen program, pokazali bi jim s čim se kmetija ukvarja, lahko bi jih vključili v
kmečka opravila, predstavili bi jim stare običaje s tega območja, lahko pa bi jim
prodali tudi kakšen spominek. Na Dreti in Savinji bi lahko uredili območja za kopanje,
čolnarjenje, kajak in kanu ter športni ribolov. Na Dobroveljski planoti bi lahko uredili
in ustrezno označili planinske poti, poti za gorsko kolesarjenje, izvajali pa bi lahko
tudi športni lov. Pripraviti bi bilo potrebno kolektivno blagovno znamko, pod katero bi
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se tržila celovita turistična ponudba in izdelki domače obrti. Občina in turistično
društvo, seveda ob pomoči lokalnega prebivalstva, bi morali pripraviti za turiste
ustrezno promocijo turistične ponudbe (turistične karte območja občine Nazarje,
razglednice, zgibanke, promocije na sejmih,…).
•

Občina Nazarje še ni povsem izkoristila svojih razvojnih možnosti, ki jih območje
ponuja. Vzrok gre iskati v prenizki stopnji izobraženega lokalnega prebivalstva,
premajhnem povezovanju krajanov, v nezadostnem vključevanju razpoložljivih
človeških virov v regionalni razvoj in premajhni promociji oziroma nerazpoznavnosti
območja. V bodoči razvoj bi bilo potrebno vključiti potenciale, ki jih ponuja narava
(številni naravni spomeniki, naravna rezervata, velik delež gozda,…), smiselno bi bilo
tudi oživljati aktivnosti, ki so bile tu zelo prisotne (prikaz žganja oglja, splavljanje
lesa, žganjekuha, čebelarstvo,…). Več pozornosti je potrebno nameniti tudi razvoju
obrti in malemu inovativnemu podjetništvu. Občina Nazarje ima zaradi dokaj dobrih
naravnih (neokrnjena narava, mir, čisto okolje) in družbenih pogojev veliko razvojnih
možnosti predvsem na področju razvoja okolju prijaznega turizma in nanj vezanih
storitvenih dejavnosti (gostinstvo, kmečki turizem,…), sonaravnem gozdarjenju in
ekološkem kmetovanju. Od lokalnega prebivalstva in njihovih pobud pa je odvisno,
kako jim bo uspelo ohraniti, razvijati in tržiti ta naravni potencial ter tako prispevati k
dvigu lastne kvalitete življenja.
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SUMMARY
Various indicators show that the environment in suitable for the implementation of the
principles of sustainable development since it is well preserved. The environmental awareness
is growing in the modern Slovenian society. It is therefore important to stress the functions of
farming and forestry in the development of the countryside next to their economical function.
The economical indicators show that the community of Nazarje is an underdeveloped area in
comparison to the other Slovenian regions and communityes. The positive outcome of the
underdevelopment is the preservation of the environment enabling the future sustainable
development. The age and the educational structure of the population which mostly lacks
university education may inhibit the introduction of sustainable development. At present
people put profit before environment. Therefore the issue of environmental awareness should
be presented in kindergartens and additional educational programmes explaining sustainable
development should be prepared for adults as well.
The priorities, considering the economical, social and environmental factors in the community
of Nazarje, involve the enforcement of diverse small businesses, especially craft, the
employment of individuals with university education thereby preventing general
unemployment and migration to other regions. There is no future in extensive farming in the
community of Nazarje since the farms and plots in the community of Nazarje are small, the
production of crops sustains farmers and their families and is not specialised or market
orientated. Given the circumstances the farmers in the community of Nazarje have sought part
time jobs or have improved their socio-economical status with supplemental activities.
Ecological farming is another option for small farmers. Ecological farming has still not spread
in the community of Nazarje. Well preserved countryside and farming are a foundation for the
development of tourism on the farms. Sustainable development presupposes that the natural
and cultural heritage be included in the promotion of tourism in Slovenija.
The reasons for the underdevelopment of the community of Nazarje are the lack of educatin
among, the local population, the insufficiency of human resources enforcing regional
development, usatisfactory promotion of the community of Nazarje. The Guidelines for future
development should include the environmental potentials and old traditions as well as the
enforcement of the craft and modern small businesses. From the point of view of
sustainability the future economic development of the community of Nazarje should not
threaten the natural environment in the community. The econimic development should be
determined by the environmental and social factors.
Additional priorities regarding the preservation of the environment include the preservation of
the soil quality in farming, the substitution of oil and gas intended for heating households by
abundant wood, the protection of water sources and the protection of biotical diversity. The
local population should have equal opportunities in finding work. The infrastructure should be
improved by the construction of local roads, sewer, purification plant, public lighting etc.
Weak regional economy and the lack of transport infrastructure have preserved the
environment in the community of Nazarje. It is a matter of concern that the demografhic
indicators show a gradual depopulation of the area.
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Ultimately the initiatives of the local population will determine the life quality in the
community of Nazarje which depends on the success in preserving, developing and marketing
the environmental potential of the community of Nazarje.
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