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1.  UVOD 
 
V novem programskem obdobju 2007-2013 se bodo v okviru 4. razvojne osi Programa razvoja 
podeželja RS izvajale lokalne razvojne strategije, ki temeljijo na načelih LEADER in spodbujajo 
izkoriščanje endogenih razvojnih potencialov in oblikovanje javno-zasebnih partnerstev. 
Osnovni cilj ukrepov LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti ter 
diverzifikacija dejavnosti na podeželju. Njihova glavna vloga pa je spodbujanje lokalnega razvoja, 
izboljšanje upravljanja podeželskih območij in širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je 
namenjen vsem zainteresiranim akterjem, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj 
podeželja in sodelovati pri njihovi izvedbi. 
 
Temeljna načela pristopa LEADER so: 

• Lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja 
• Pristop od spodaj navzgor 
• Lokalne akcijske skupine – javno-zasebna partnerstva 
• Povezani in večsektorski ukrepi 
• Inovativnost 
• Mreženje 
• Sodelovanje na projektih 

 
Na navedenih načelih temelji tudi razvojna strategija lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, ki 
izhaja iz razvojnega programa podeželja Trkamo na vrata dediščine. Ta je bil izdelan jeseni 2006 
za območje osmih občin Osrednjeslovenske regije (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Komenda, Litija, 
Lukovica, Moravče,  Šmartno pri Litiji in Trzin).  Izdelovalec razvojnega programa podeželja kot 
tudi lokalne razvojne strategije je Center za razvoj Litija, pri pripravi pa so aktivno sodelovali 
lokalni koordinatorji občin za RPP, predstavniki različnih društev in organizacij ter zainteresirani 
posamezniki iz območja, po ustanovitvi LAS pa tudi vsi njeni člani.  
 
1.1.  METODOLOGIJA PRIPRAVE RAZVOJNE STRATEGIJE 
 
Priprava razvojne strategije in predhodno razvojnega programa podeželja je obsegala več med seboj 
povezanih aktivnosti za dosego skupnih ciljev – animirani prebivalci območja LAS Srce Slovenije za 
aktivno sodelovanje pri bodočem razvoju območja v skladu z načeli LEADER, oblikovana razvojna 
vizija in cilji območja ter definirana prioritetna področja razvoja, ki jih podpirajo zbrani projektni 
predlogi občin, društev in posameznikov z vseh treh področij – osi razvoja podeželja. 
 
Aktivnosti so tako obsegale: 

• izvedbo različnih tematskih delavnic za ciljne skupine predstavnikov občin-lokalne 
koordinatorje, društva in organizacije ter posameznike - kmete in ostale prebivalce na 
podeželju, vključno s posebnimi socialnimi skupinami – mladimi in ženskami; 

• javne pozive k posredovanju konkretnih projektnih predlogov, zbiranje, dopolnjevanje in 
urejanje predlogov; 

• javne objave prispevkov o aktivnostih v zvezi s pripravo dokumentov ter informacijami o 
pristopu LEADER in vzpostavljanju LAS; 

• izvedbo večjega števila osebnih razgovorov s predlagatelji projektov za njihovo 
dopolnitev ter svetovanjem pred prijavo na razpise; 

• stalno komunikacijo z lokalnimi koordinatorji občin in člani LAS; 
• koordinacijo in organizacijo delovnih razgovorov za oblikovanje lokalne akcijske skupine 

Srce Slovenije. 
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Aktivnosti so potekale po principu od spodaj navzgor (bottom-up), kar pomeni, da je bila ves čas 
dana možnost sodelovanja vsem zainteresiranim posameznikom, društvom in drugim 
organizacijam s celotnega območja, ki so lahko prispevali svoje predloge k vsebini razvojne 
strategije.  
 
 
2. ZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS  
 
 
2.1. OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA 
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Splošne geografske značilnosti 
 
Območje LAS Srce Slovenije predstavlja zaokroženo geografsko območje na vzhodnem robu 
Osrednjeslovenske statistične regije. Območje ima precej skupnih značilnosti, čeprav je 
pokrajinsko zelo pestro, saj se vključene občine nahajajo v treh naravnogeografskih mezoregijah: 
Savska ravan (del občin Kamnik in Dol pri Ljubljani), Posavsko hribovje (občine Lukovica, 
Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, del občine Dol pri Ljubljani,) in Kamniško Savinjske Alpe 
(severni del občine Kamnik).  Za območje je značilna  geografsko prehodna lega med Alpami in 
obrobjem Panonske nižine po dolini reke Save ter hkrati njegov položaj ob 5. evropskem 
prometnem koridorju (Ljubljana-Trojane-Celje). 
 
Območje meri 751 km2 oziroma 3,6% slovenskega ozemlja, na njem pa po podatkih iz l.2006 
prebiva 62.357 prebivalcev. Gostota naselitve na območju znaša povprečno 83 prebivalcev/km2, 
kar je pod slovenskim povprečjem (99,2 preb./km2). Gostota poselitve je po posameznih občinah 
precej različna, najvišja je v občinah Dol pri Ljubljani in Kamnik, najnižja pa v občinah Šmartno 
pri Litiji, Litija in Lukovica. 
 
Tabela 1: Površina, število prebivalcev in gostota poselitve po občinah (31.12.2006, vir: SURS) 
 

Občina Površina (km2) Prebivalci Gostota 
(preb./km2) 

Dol pri Ljubljani 33 4.931 149 
Kamnik 266 27.637 104 
Litija 221 14.606 66 
Lukovica 75 5.198 69 
Moravče 61 4.750 78 
Šmartno pri Litiji 95 5.235 55 
SKUPAJ 751 62.357 83,0 
 
Prevladujoč tip pokrajine so alpska hribovja, manj je alpskih ravnin, le na skrajnem severu se 
nahaja tudi tip alpskega visokogorja. 
 
Večji del območja, z izjemo gorskega sveta Kamniških Alp, ima zmerno celinsko podnebje 
osrednje Slovenije s povprečno temperaturo od -2 do 0 ºC v januarju in od 18 do 20 ºC v juliju 
ter povprečno letno temperaturo od 8 do 10 °C. Povprečna letna višina padavin znaša med 1.200 
in 1.400 mm na osrednjem in vzhodnem delu območja, medtem ko na severnem in zahodnem 
delu povprečno pade od 1.400 do 1.800 mm padavin. Za kotlinske in dolinske predele območja  
je značilna toplotna inverzija s spremljajočo meglo, ki traja v povprečju 120 dni na leto in 
zasneženost, ki traja v povprečju 55-65 dni letno.  
 
Največji vodotok območja predstavlja reka Sava, proti kateri se zlivajo skoraj vsi vodni površinski 
in podzemski tokovi tega območja. Številni vodotoki (Sava, Kamniška Bistrica, Pšata, itd.) 
pogosto poplavljajo, zato so v bližini naselij in v območju kmetijskih površin večinoma 
meliorirani. 
Glavni vzroki onesnaženja vodotokov so neurejeno čiščenje odpadnih voda (neurejene greznice, 
ni čistilnih naprav ali pa so neustrezne, dotrajana kanalizacija, izcedne vode iz odlagališč 
odpadkov), kmetijstvo (časovno in količinsko neustrezno gnojenje, uporaba zaščitnih sredstev za 
varstvo rastlin), industrija (neustrezno urejena proizvodnja, nesreče) in divja odlagališča 
odpadkov.  
Kamniško-Bistriška ravan predstavlja velik rezervoar podtalnice, ki se napaja predvsem iz Save in 
vodotokov Kamniških Alp in je zelo ranljiv vodni vir. Vzroki onesnaženja podtalnice so enaki kot 
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za površinske vodotoke, veliko tveganje pa zaradi prometnega pomena območja predstavlja 
transport okolju nevarnih snovi.  
 
Za rečne ravnice (Kamniško-Bistriška ravan, pas ob Savi) so značilni debeli nanosi karbonatnega 
proda, ki predstavljajo izdaten vir podtalnice. Na njih so se razvile obrečne in oglejene prsti, pa 
tudi rendzine in kisle rjave prsti. Posamezna območja so zamočvirjena ter zato manj primerna za 
poselitev in kmetijstvo. Na njih so večinoma travniki in mokrišča z visoko naravovarstveno 
vrednostjo. Na nekarbonatni podlagi na južnem delu območja (peščenjak, konglomerat, dolomit) 
so se razvile kisle rjave prsti, na vmesnih kraških ravnikih pa pokarbonatne prsti in rendzine, ki jih 
povečini pokriva gozd. Strma pobočja Posavskega hribovja so zelo izpostavljena eroziji, zaradi 
česar ob večjih deževjih pogosto prihaja do usadov. Za visokogorske apnenčaste predele 
Kamniško-Savinjskih Alp z rendzinami in kamnišči so značilni veliki nakloni in razgiban relief. 
Nad gozdno mejo je mehansko preperevanje bolj izrazito, zato so strme stene in vrhovi krušljivi. 
Na posameznih delih so se pod vplivom zakrasevanja razvile mikroreliefne kraške oblike (škraplje 
in žlebiči). 
 
Tabela 2: Površine in deleži gozda ter površina gozda na prebivalca po občinah (vir: Zavod za gozdove Slovenije) 
 

 
površina 

gozda (ha) delež gozda (%) 

površina gozda na 
prebivalca 

(ha/prebivalca) 

Dol pri ljubljani 1496 47 0,3 
Šmartno pri Litiji  6028 69 1,2 
Kamnik  17294 68 0,7 
Lukovica  4341 62 0,9 
Moravče  3137 54 0,7 
Litija 16188 69 1,1 
 
Območje LAS pokriva okoli 50.000 ha gozdov, največji delež gozdov je v občinah Litija in 
Šmartno pri Litiji (69%), nad 50% gozda glede na celotno površino občine je še v občinah 
Kamnik, Lukovica in Moravče. 
 
Tabela 3: Delež območij  Natura 2000 po občinah, 2004 (vir: Zavod RS za varstvo narave) 
 

Občina Površina Natura 2000 
(ha) 

Delež Natura 2000 
(%) 

Dol pri Ljubljani / / 
Kamnik 6.924  26,1 
Litija   391    1,8 
Lukovica       4    0,1 
Moravče   971  15,8 
Šmartno pri Litiji   211   2,2 
SKUPAJ/POVPREČNO 8.501 9,2 
 
Območje LAS obsega skupaj dobrih 8.500 ha območij opredeljenih kot ekološko pomembna 
območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih – območjih Natura 2000. 
Posamezne občine imajo zelo različne površine teh območij. Največ jih ima občina Kamnik 
(skoraj 7.000 ha), nato Moravče (malo pod 1.000 ha), v občini Dol pri Ljubljani pa območij 
Natura 2000 sploh ni.  
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Največji delež območja Natura 2000 glede na površino občine ima Kamnik s 26%, zelo majhne 
deleže teh območij pa imajo občine Lukovica, Litija in Šmartno pri Litiji. Povprečno ima 
območje 9,2% območij Natura 2000, kar je pod slovenskim povprečjem (35,5%). 
 

 
 
Fotografija 1: Bogastvo gozdov in vode v dolini Sopote (vir: arhiv RCL) 
 
 
Seznam naravnih vrednot po občinah se nahaja v prilogi 2 (vir: Zavod RS za varstvo narave) 
 
 
Prometna infrastruktura 
 
Območje LAS je prometno prehodna regija ob V. evropskem prometnem koridorju (Ljubljana-
Trojane-Celje) in v neposredni bližini X. evropskega prometnega koridorja, ki poteka od SZ proti 
JZ države. Za občine na vzhodnem delu območja  glavno prometno os predstavlja glavna cesta 
ob Savi, ki povezuje te občine z Ljubljano. Tako je kakovostna prometna povezanost močno 
navezana na eno samo prometnico, ki zaradi geomorfološke razčlenjenosti, plazovitosti in 
intenzivne prometne obremenitve pomeni razvojno oviro.  
Občine na severozahodnem delu območja imajo kot stičišče medregionalnih povezav pomembno 
vlogo v povezovanju slovenskega in širšega prostora, tako zaradi svoje lege kot tudi zaradi 
opremljenosti s prometno infrastrukturo.  
 
Na območju je skupaj 1.574,5 km javnih cest, kamor spadajo državne in občinske ceste različnih 
kategorij. Nekaj km avtocest poteka le skozi občini Kamnik in Lukovica, hitrih cest na območju 
ni, prav tako ne glavnih cest I reda. Glavne ceste II reda potekajo v občinah Dol pri Ljubljani in 
Litija, več pa je na območju različnih regionalnih cest. V občinah Kamnik in Litija potekajo tudi 
regionalne turistične ceste. Občinske ceste na območju se delijo prav tako na več kategorij: 
lokalne ceste, javne poti, zbirne mestne ceste, mestne oz. krajevne ceste. 
 
Ceste na območju LAS po kategorijah: 

• krajši odsek avtoceste A1 na območju občine Lukovica (odsek Šentjakob – Blagovica s 
pododseki Krtina – Kompolje, Kompolje – Blagovica in odsek Vransko – Blagovica s 
pododseki Vransko – Trojane, Trojane - Blagovica) 

• dve glavni cesti II. reda: G2 104 (odseka Moste-Mengeš, Trzin-LJ Črnuče) in G2 108 
(odseki Šentjakob-Ribče, Ribče-Litija, Litija-Zagorje) 
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• dve regionalni cesti I. reda: R1 221 (odsek Trojane-Izlake) in R1 225 (več odsekov od 
Mengša preko Kamnika do Črnivca) 

• več regionalnih cest II. reda: R2 413 (odsek Moste-Duplica), R2 414 (odsek Kamnik-
Ločica), R2 415 (odseki Krtina-Moravče, Moravče-Drtija, Drtija-Izlake), R2 416 (odseki 
Litija-Šmartno, Šmartno pri Litiji, Šmartno-Radohova vas), R2 417 (odseki Šmartno-M. 
Kostrevnica, M. Kostrevnica-Vel. Reka, Vel. Reka-Moravče, Moravče-Tihaboj-Mirna) in 
R2 447 (v celoti ima naslednji potek: Medlog – Žalec – Šempeter – Ločica – Trojane – 
Želodnik - Trzin)   

• več regionalnih cest III. reda: R3 644 (odsek Domžale-Duplica), R3 645 (odsek Zadvor-
Šmartno), R3 652 (odsek Moravče-Čatež), R3 665 (odsek Velika Reka-Radeče) in R3 666 
(odsek Sopota-Podkum-Zagorje) 

•  tri regionalne ceste III. reda – turistične ceste: R3 921 Kandrše-Vače-Sp. Hotič, R3 923 
Stahovica-Kamniška Bistrica in R3 924 Podlom-Kr. Rak-Luče 

 
 
Posledica povečane motorizacije in prevoženih kilometrov na leto je izrazito naraščanje cestnega 
prometa v zadnjih letih. Cestni promet postaja na celotnem območju eden od ključnih pritiskov 
na okolje in prostor, značilni so prometni zastoji, nizka povprečna hitrost prevoza. Zaradi zelo 
hitrega in stalnega naraščanja individualnega cestnega prometa in upada javnega prometa v 
dolinsko-kotlinskih (zlasti urbaniziranih) območjih je prisotno naraščanje prometnih emisij, hrupa 
in prometnih površin v tistih območjih, ki so najbolj obremenjena s pritiski poselitve in 
gospodarskih dejavnosti. Specifičen problem oziroma kritično točko prometne infrastrukture na 
območju pa predstavljajo tudi posamezni nevarni odseki cest skozi obcestna naselja, kjer ni 
pločnikov, kolesarskih stez in osvetljenih prehodov za pešce.  
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Tabela 4: Dolžine cest po kategoriji po občinah, 2005 (vir: SURS) 
 

 Državne ceste Občinske ceste 
 AC G2 R1 R2 R3 RT LC LZ LK JP KJ 
Dol  / 13,0 / / / / 27,9 / / 44,2 / 

Kamnik 1,9 / 20,8 28,0 1,3 12,6 139,4 7,3 14,4 192,5 / 
Litija / 28,2 / 15,9 13,3 7,2 154,3 6,8 12,8 262,5 / 

Lukovica 25,4 / 1,0 22,2 / / 45,2 / / 93,2 / 
Moravče / / / 13,5 / / 72,2 / 2,1 81,2 / 
Šmartno / / / 15,3 12,4 / 86,4 / 3,2 97,6 / 

Dolžine so v kilometrih. 
Legenda: AC-avtoceste, G2-glavne ceste II reda, R1-regionalne ceste I reda, R2-regionalne ceste II reda, R3-regionalne ceste III reda, RT-regionalne turistične ceste, LC-lokalne 
ceste, LZ-zbirne mestne ceste, LK-mestne (krajevne) ceste, JP-javne poti, KJ-javne poti za kolesarje 
 
Tabela 5: Prometne obremenitve 2004 na odsekih z vrednostjo PLDP nad 7.000 (vir: DRSC, Letno poročilo 2004) 
 

Kat. 
Ceste 

Štev. 
ceste 

Štev. 
odseka 

Prometni odsek Števno mesto PLDP 

AC A1 0043 VRANSKO-TROJANE  22.000 
AC A1 0044 BLAGOVICA-KRTINA CP Kompolje 16.936 
G1 10 0292 TROJANE-BLAGOVICA Trojane 22.585 
G2 108 1181 ŠENTJAKOB-DOLSKO Dol 13.043 
G2 108 1181 DOLSKO-RIBČE Dolsko 11.500 
G2 108 1182 RIBČE-LITIJA Zg. Log 9.028 
R1 225 1140 MENGEŠ-DUPLICA Duplica 11.000 
R1 225 1359 DUPLICA-KAMNIK  16.000 
R1 225 1424 KAMNIK-MEKINJE  7.200 
R2 413 1081 MOSTE-DUPLICA Križ 7.927 
R2 447 1478 BLAGOVICA-KOMPOLJE  7.800 
R2 447 1477 KOMPOLJE-ŽELODNIK Šentvid 10.103 
R3 644 1358 DOMŽALE-DUPLICA Nožice 9.500 

PLDP-povprečni  let ni dnevni promet 
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Glavna železniška proga Ljubljana-Litija-Zidani Most oziroma savska os predstavlja ključno 
železniško povezavo na območju. Gre za del t.i. južne železnice Dunaj-Ljubljana-Trst, ki je bila 
zgrajena že v sredini 19. stoletja (do Ljubljane je prišla l. 1849). Proga je magistralna, dvotirna in 
elektrificirana. Za občino Litija in tudi vse zasavske občine je lega ob železnici pomembna za 
gospodarstvo in javni potniški promet, hkrati pa zmanjšuje pritiske na cestno omrežje in okolje.  
Druga pomembna železniška povezava na območju je proga Ljubljana-Kamnik  (enotirna 
neelektrificirana proga), ki je pomembna zlasti za potniški promet. Zgrajena je bila l. 1891 v 
tretjem, zadnjem obdobju gradnje prog v slovenskem delu avstro-ogrske monarhije.  
Čeprav je v zadnjem desetletju pomen železniškega potniškega prometa upadel, predstavlja še 
vedno pomemben delež dnevne migracije, zlasti v smeri Ljubljane. Verjetno se bo njegova vloga 
v prihodnjih letih povečala (naraščanje cen goriva, nepretočnost cestnega prometa), potrebna pa 
je posodobitev železniškega omrežja in povečana udobnost ter hitrost potovanja.  
Avtobusni javni potniški promet ima v primerjavi s cestnim manjši pomen, posebno na 
vzhodnem delu območja, medtem ko na kamniškem delu še vedno prepelje precejšen del 
potnikov. 
 
 
Komunalna infrastruktura 
 
Vodovodno omrežje vodi do večine naselij na območju. Predvsem hriboviti predeli oz. manjše 
občine se oskrbujejo z vodo iz številnih majhnih lokalnih vodovodov (vaški vodovodi), ki pa so 
pogosto dotrajani, neustrezni, slabo nadzorovani in vzdrževani, pogosto pa imajo njihovi vodni 
viri premajhne zaloge vode. V hribovitih predelih je ureditev vodovodov dodatno otežena zaradi 
višinskih razlik. Zaradi svoje starosti je vodovodno omrežje marsikje potrebno obnove, ki bi 
zmanjšala velike izgube pitne vode na poti od črpališč do uporabnikov. Poleg tega so nekateri 
vodni viri občasno onesnaženi. Glavni viri onesnaženj izvirajo iz kmetijstva, poselitve in 
industrije. 
 
Večji del odpadnih voda se zbira v kanalizacijskih sistemih. Ti so večinoma mešanega tipa, 
namenjeni skupnemu odvajanju komunalnih in tehnoloških odpadnih ter meteornih vod.  
Ravninski, urbanizirani predeli imajo dobro razvito kanalizacijsko omrežje, saj so le posamezni 
zaselki brez priključka na kanalizacijo. V večjih naseljih se odpadne vode odvajajo skozi čistilne 
naprave, ki večinoma niso pravilno dimenzionirane ali nimajo urejenih vseh čistilnih stopenj. 
Največja čistilna naprava je CČN Domžale – Kamnik; nanjo se stekajo odpadne vode iz več 
sosednjih občin. Od l. 2002 ima tudi občina Lukovica zgrajeno CČN Lukovica v Vrbi. Na čistilne 
naprave se odvajajo tako komunalne kot tehnološke odpadne vode, vendar se v zadnjem času 
količina slednjih zmanjšuje zaradi prehoda na drugačne tehnologije ali urejanja lastnih čistilnih 
naprav v industrijskih obratih. 
 
Naselja in zaselki v višjih, hribovskih predelih odpadne vode odvajajo v greznice ali pa naravnost 
v tla oz. vodotoke. Greznice pogosto niso pravilno urejene ali pa so neustrezno praznjene. Tak 
način odvajanja odpadnih vod ogroža kakovost tal in vodnih virov predvsem na kraških in 
vodovarstvenih območjih in poljih z visoko podtalnico.  
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Tabela 6: Priključenost na javno kanalizacijo po občinah v %, 2002 (vir: delovni zvezek UMAR 6/2006) 
 

Občina Priključenost na javno 
kanalizacijo (%) 

Dol pri Ljubljani 0,5 
Kamnik 62,7 
Litija 37,8 
Lukovica 11,9 
Moravče 11,1 
Šmartno pri Litiji 37,8 
Slovenija 46,9 
 
 
Občine na območju so zelo različno pokrite z javno kanalizacijo, leta 2002 je bila nad slovenskim 
povprečjem po tem kazalcu le občina Kamnik (skoraj 63%), ostale občine so imele te deleže 
precej nižje, najnižja je bila priključenost prebivalcev na javno kanalizacijo v občini Dol pri 
Ljubljani (le 0,5%). 
 
Večji del območja ima sicer urejen odvoz odpadkov, a v večini občin še vedno predstavljajo 
precejšen okoljski problem črna odlagališča. Poleg opuščenih avtomobilov se pojavljajo velike 
količine gradbenih odpadkov. Glede varstva vodnih virov so zlasti nevarna črna odlagališča v 
opuščenih gramoznicah. Kot velja splošno za Slovenijo in vse razvite države, količine odpadkov 
na prebivalca hitro rastejo, kar predstavlja veliko breme za okolje zaradi potreb po vedno novih 
in večjih odlagališčih odpadkov, stopnja recikliranja in ozaveščenost prebivalcev o tem pa je še 
vedno nezadostna. 
 
Tabela 7: Količine odpadkov po občinah zbrane z javnim odvozom, 2004 (vir: SURS) 
 

Občina Količina odpadkov 
(tone) 

Dol pri Ljubljani 2.376 
Kamnik 10.523 
Litija 4.365 
Lukovica 1.681 
Moravče 1.441 
Šmartno pri Litiji 1.424 
 
 
IKT infrastruktura 
 
Ugotavljamo, da na območju LAS obstajajo naselja, kjer vsem končnim uporabnikom (občanom, 
javnim institucijam, gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je 
omogočen samo nekaterim (zasedenost central), pa še tem z relativno majhno hitrostjo, dostop 
do širokopasovnega omrežja. Na celotnem območju pa obstaja velik interes vseh končnih 
uporabnikov za možnost dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.  
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Tabela 8: Število naselij, prebivalcev in gospodinjstev z območij, kjer ni dostopa do širokopasovnega omrežja, po 
občinah (Vir: *Ministrstvo za gospodarstvo: Seznam naselij kjer ni možen dostop do širokopasovnih omrežij – 
oktober 2006; **Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002) 
 
 

Občina Št. naselij* Št. prebivalcev** Št. gospodinjstev** 
Dol pri Ljubljani 1 18 50 
Kamnik 23 1.526 481 
Litija  66 2.896 954 
Lukovica 9 664 187 
Moravče 9 605 172 
Šmartno pri Litiji 22 747 239 
SKUPAJ 130                         6.456 2.083 
 
 
Poselitev in stanovanja 
 
Na območju LAS se nahaja skupno 398 naselij, največ v občini Litija in najmanj v občini Dol pri 
Ljubljani. 
 
Tabela 9: Število naselij po občinah, 2005 (vir: SURS) 
 

Občina Št. naselij 
Dol pri Ljubljani 19 
Kamnik 102 
Litija 107 
Lukovica 66 
Moravče 49 
Šmartno pri Litiji 55 
 
 
Poimenovanje kmečka naselja uporabljamo za kraje na podeželju, katerih značilnosti so posledica 
prevlade kmetijske dejavnosti. Večina slovenskih naselij je nastala v času, ko je bilo kmetijstvo 
temeljna dejavnost, na kar kažeta njihov položaj in način zazidanosti, funkcijsko in socialno pa so 
že tako spremenjena, da oznaka kmečka naselja ni več najprimernejša. Na zgradbo in obliko 
naselij vplivajo prevladujoča gospodarska dejavnost, naravne razmere, značilnosti kolonizacije in 
kulturnega okolja, zato se naselja v različnih pokrajinah precej razlikujejo. Prevladujoče oblike 
poselitve na območju osmih občin so tako samotne kmetije, zaselki, alpski in predalpski tip gručastega 
naselja ter suburbaniziran tip poselitve v okolici večjih naselij. Razporeditev naselbinskih tipov se v 
grobem ujema z naravnogeografskimi in kulturnozgodovinskimi območji.  
 
Središčna (centralna) naselja so temeljna središča v prostorski organizaciji človeške družbe. V njih 
so osredotočene storitvene dejavnosti in prek njih potekajo gospodarski in negospodarski stiki 
med pokrajinami (regijami) in naselji. Urejena so hierarhično, tako da imajo središčna naselja višje 
stopnje poleg temeljnih še različne zahtevnejše funkcije. Oblikovanje središč je odvisno od števila 
porabnikov v njihovem zaledju in od števila porabnikov v središčih samih. Na razporeditev 
središč so še posebej vplivali neenakomerna razporeditev in gostota prebivalstva, izoblikovanost 
površja, zgodovinski razvoj in številne politično-upravne delitve ozemlja. Slovensko omrežje 
središčnih krajev je razdeljeno na šest stopenj ter glavno mesto in je v zadnjem stoletju doživelo 
precejšnjo preobrazbo.  
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Na območju LAS ni nobenega središča 4., 5., 6. ali 7. stopnje; naselji Kamnik in Litija sta središči 
3. stopnje; to so predvsem nekdanja občinska središča, ki premorejo poleg osnovnih storitev še 
nekaj zahtevnejših (kino, hotel, zdravstveni dom, knjižnica, več specializiranih trgovin itd.). Več je 
naselij, ki spadajo v 2. stopnjo središčnih naselij (pošta, zdravstvena ambulanta, bančna podružnica, 
policijska postaja, lekarna ter nekatere specializirane trgovine in obrti). To so naselja Lukovica, 
Moravče idr. Skupaj s središči 3. stopnje sestavljajo središča mikroregionalne stopnje. Središča 1.  
oziroma temeljne stopnje pa so kraji z nepopolno ali popolno osnovno šolo, trgovino z živili in 
gostilno.  
 
Urbanizacija je proces, ki ga pravzaprav sestavljata dva procesa, rast mest in širjenje mestnega 
načina življenja. Slovenska značilnost je velika razpršenost naselij, kar velja tudi za obravnavano 
območje. Vzrok za to, da so mesta razmeroma majhna in da je vasi veliko, so predvsem naravne 
razmere in zgodovinski razvoj. Na podeželju živi skoraj polovica ljudi, s kmetijstvom se jih 
preživlja le dobrih 7%, preostali se vsak dan vozijo na delo v zaposlitvena središča.  
 
Tabela 10: Stanovanja po letu zgraditve, 31.12.2003 (vir: SURS) 
 

  

  
 Leto zgraditve stanovanj  

Skupaj do 1918 1919 1946 1961 1971 1981 1991 2001 

  1945 1960 1970 1980 1990 2000 2003 

Dol pri Ljubljani 1500 176 111 167 228 317 253 191 57 

Kamnik 9722 1407 679 1260 1614 2280 1362 789 331 

Litija  5763 955 487 534 855 1341 1009 393 189 

Lukovica 1659 266 106 183 159 346 295 202 102 

Moravče 1601 294 50 129 143 401 337 173 74 

Šmartno pri Litiji 2003 397 172 202 259 348 387 192 46 

 
 
Splošna ocena stanja stanovanjskega fonda na območju je, da je bilo l. 2003 vseh stanovanj skupaj 
22.248, od tega največ v občini Kamnik (skoraj 10.000) in najmanj v občini Dol pri Ljubljani 
(1.500). Na splošno velja, da je stanovanj premalo, to posebej velja za neprofitna in socialna 
stanovanja, po drugi strani pa je po naseljih veliko praznih hiš oziroma etaž v individualnih hišah.  
Ocena stanja stanovanjskega fonda po letu zgraditve pove, da je bilo do leta 1945 zgrajenih 5.100 
stanovanj, med letoma 1946-1970 5.733 stanovanj, v obdobju 1971-1990 8.676 stanovanj in od l. 
1991-2003 2.739 stanovanj. Stanovanjska gradnja je bila najbolj intenzivna v 70. in 80. letih 
prejšnjega stoletja, v 90. letih pa se je upočasnila.  
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Fotografija 2: stari del Kamnika (vir: fotogalerija www.kamnik.si) 
 

 

 

Fotografija 3: Podeželje v okolici Šmartnega pri Litiji (vir: arhiv RCL) 
 

 

 
Fotografija 4: Podeželska poselitev z zidanicami  pri Gabrovki (vir: arhiv RCL)  
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2.2. DRUŽBENO OKOLJE 

Glavne demografske značilnosti  
 
Tabela 11: Število prebivalcev po spolu po občinah, 31.12.2006 (vir: SURS)  in indeks staranja prebivalstva po 
občinah 2003-2005 (vir: delovni zvezek UMAR 6/2006, SURS) 
 

Občina Prebivalci-
skupaj 

Moški Ženske Indeks staranja 
2003-2005 

Dol pri Ljubljani 4.931 2.401 2.530 73,2 
Kamnik 27.637 13.575 14.062 87,6 
Litija 14.606 7.215 7.391 88,0 
Lukovica 5.198 2.646 2.552 69,0 
Moravče 4.750 2.333 2.417 64,1 
Šmartno pri Litiji 5.235 2.648 2.587 75,9 
SKUPAJ/POVPR. 62.357 30.818 31.539 76,3 
 
 
Izmed šestih občin sta le dve z več kot 10.000 prebivalci (Kamnik in Litija), ostale imajo do malo 
nad 5.000 prebivalcev. Skupaj je konec l. 2006 na območju živelo 62.357 prebivalcev, od tega 
malo čez polovico žensk (50,6%). 
Kazalec indeks staranja prebivalstva med leti 2003-2005 je v vseh občinah pod 100, kar pomeni 
pod slovenskim povprečjem, najvišji je v občini Litija, kjer se prebivalstvo stara najhitreje, najnižji 
pa v občini Moravče. Povprečno za celotno območje znaša 76,3.  
 
Tabela 12: Naravno gibanje prebivalstva po občinah, 2004 (vir: SURS) 
 

  
Živorojeni Umrli Naravni prirast 

skupaj moški ženske skupaj moški ženske skupaj moški ženske 
Dol/Ljubljani 57 27 30 30 17 13 27 10 17 
Kamnik 279 149 130 218 118 100 61 31 30 
Litija 99 52 47 134 70 64 -35 -18 -17 
Lukovica 52 28 24 40 24 16 12 4 8 
Moravče 55 27 28 26 12 14 29 15 14 
Šmartno/Litiji 55 33 22 46 26 20 9 7 2 
Ljubljana 2.343 1.240 1.103 2.346 1.175 1.171 -3 65 -68 
SLOVENIJA 17.961 9.101 8.860 18.523 9.479 9.044 -562 -378 -184 
 
 
Vse občine na območju, z izjemo Litije, beležijo pozitiven naravni prirastek, največjega ima 
občina Kamnik, sledi Moravče. Za primerjavo navajamo še podatek za občino Ljubljana, kjer je 
naravni prirastek negativen, prav tako na ravni države.  
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Tabela 13: Gibanje prebivalstva po občinah, 1999-2006 (vir: SURS) 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Dol/Ljubljani 4.163 4.269 4.324 4.400 4.479 4.627 4.745 4.931 

Kamnik 26.172 26.369 26.480 26.640 26.847 27.044 27.298 27.637 
Litija 19.201 19.308 19.475 14.412 14.420 14.494 14.518 14.606 

Lukovica 4.801 4.857 4.941 5.050 5.136 5.079 5.065 5.198 
Moravče 4.328 4.385 4.450 4.527 4.572 4.649 4.688 4.750 

Šmartno/Litiji / / / 5.155 5.183 5.200 5.198 5.235 
SKUPAJ 58.665 59.188 59.670 60.184 60.637 61.093 61.512 62.357 

 
 
 

Grafikon 1: Gibanje prebivalstva na območju LAS, 1999-2006 (vir: SURS) 
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Tabela 14: Prebivalstvo po občinah in starostnih skupinah, 31.12.2006 (vir: SURS) 
 
 
 ∑ 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-
89 

90-
94 

95-
99 

100+ 

Dol/Ljubljani 4.931 278 291 257 313 335 408 436 349 357 364 361 319 248 196 177 134 77 21 8 2 / 

Kamnik 27.637 1.489 1.343 1.410 1.774 1.945 2.240 2.161 1.976 2.212 2.099 2.166 1.656 1.141 1.221 1.115 877 559 174 62 16 1 

Litija 14.606 656 741 757 906 1.088 1.128 1.075 1.064 1.208 1.201 1.163 886 686 617 589 432 274 99 31 5 / 

Lukovica 5.198 263 317 321 361 350 431 418 408 429 351 336 299 226 211 196 147 81 41 10 1 1 

Moravče 4.750 280 298 309 344 329 377 377 385 358 315 305 271 201 183 158 142 71 37 10 / / 

Šmartno/Litiji 5.235 250 289 314 393 384 416 376 350 431 384 397 308 227 217 176 164 101 44 13 1 / 

SKUPAJ 62.357 3.216 3.279 3.368 4.091 4.431 5.000 4.843 4.532 4.995 4.714 4.728 3.739 2.729 2.645 2.411 1.896 1.163 416 134 25 2 

 
 
 
Kot je razvidno iz zgornjih tabel, je v obdobju od leta 1999 do 2006 število prebivalcev na območju ves čas raslo, povprečna rast je bila 6,3% ali za 
3.692 prebivalcev. Iz občine Litija se je l. 2002 izločila občina Šmartno pri Litiji, zato upad števila prebivalcev občine Litija po tem letu.  
 
Starostna sestava prebivalcev območja kaže, da je bila konec leta 2006 največja starostna skupina 25-29 let, sledita skupini 40-44 let ter 30-34 let. 
Primerjava s številčnostjo posameznih starostnih skupin na ravni Slovenije kaže, da je tu na prvem mestu skupina 50-54 let, ki ji sledita skupini 40-44 
let in 45-49 let, kar pomeni, da je na območju LAS prebivalstvo precej mlajše kot povprečno v Sloveniji.  
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Tabela 15: Selitveno gibanje prebivalstva po občinah, 2004 (vir: SURS) 
 

 
Meddržavne selitve-
selitveni prirast s 

tujino 

Notranje selitve 
med občinami-

selitveni prirast med 
občinami 

Skupni selitveni 
prirast 

Dol pri Ljubljani 1 110 111 
Kamnik 7 133 140 
Litija -10 96 86 
Lukovica -48 12 -36 
Moravče 4 37 41 
Šmartno/Litiji -8 12 4 
Ljubljana 982 -1.345 -363 
SLOVENIJA 1.902 / 1.902 
 
 
Kazalec selitvenega prirasta s tujino kaže, da ima polovica občin pozitiven prirast (Dol pri 
Ljubljani, Kamnik, Moravče), ostale pa negativen selitveni prirast s tujino. Selitveni prirast s tujino 
je pozitiven tudi v Ljubljani in na ravni Slovenije. 
Selitveni prirast med občinami pa je pozitiven  v vseh obravnavanih občinah, medtem ko je za 
primerjavo v MOL negativen. Tako je skupni selitveni prirast (meddržavne in notranje selitve) 
pozitiven v vseh občinah, razen v Lukovici, v MOL pa je negativen. 
 
Tabela 16: Prebivalstvo, staro 15 let ali več, po izobrazbi, 2002 (vir: SURS) 
 

Občina SKUPAJ 
Brez 

izobrazbe 
Osnovna 
izobrazba 

Srednja 
izobrazba 

Višja in 
visoka 

izobrazba 
Dol pri 
Ljubljani 

3.587 10            
(0,3%) 

819         
(22,8%) 

2.145   
(59,8%) 

398      
(11,1%) 

Kamnik 
22.035 137        

(0,6%) 
6.050   
(27,5%) 

11.673 
(52,9%) 

2.624   
(11,9%) 

Litija (stara 
občina) 

15.823 68          
(0,4%) 

4.523   
(28,6%) 

8.540   
(53,9%) 

1.255     
(7,9%) 

Lukovica 
3.958 39          

(0,9%) 
1.145   
(28,9%) 

2.100   
(53,1%) 

261        
(6,6%) 

Moravče 
3.568 25          

(0,7%) 
1.169   
(32,7%) 

1.827   
(51,2%) 

238        
(6,7%) 

Ljubljana 
229.486 1.093     

(0,5%) 
48.696 
(21,2%) 

124.615 
(54,3%) 

55.082 
(24%) 

SLOVENIJA 
1.663.869 11.337 

(0,7%) 
538.129 
(32,3%) 

899.341 
(54%) 

215.062 
(12,9%) 
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Tabela 17: Učenci, dijaki in študenti po občini prebivališča in spolu, 2002 (vir: SURS) 
 

 SKUPAJ MOŠKI ŽENSKE 
Dol pri Ljubljani 1.099 552 547 
Kamnik 6.213 3.050 3.163 
Litija (stara občina) 4.596 2.255 2.341 
Lukovica 1.185 588 597 
Moravče 1.131 563 568 
Občine skupaj 14.224 7.008 7.216 
 
 
Podatki iz zadnjega popisa prebivalstva kažejo, da je procentualno največ prebivalstva starega nad 
15 let brez izobrazbe v občini Lukovica, s tem, da je v vseh občinah teh prebivalcev pod 1%.  
Največ prebivalstva s popolno in nepopolno osnovno izobrazbo je v občini Moravče (nad 32%), 
medtem ko je v ostalih občinah ta delež pod 30%. Največji odstotek prebivalcev s srednjo 
izobrazbo je v občini Dol pri Ljubljani (skoraj 60%), v ostalih občinah je ta delež nekaj nad 50%, 
medtem ko je največji delež prebivalcev z višjo in visoko izobrazbo v občinah Kamnik in Dol pri 
Ljubljani (nad 11%), v ostalih občinah pa znaša do 8%. 
Za primerjavo podajamo še podatke o izobrazbi prebivalcev v MOL in na ravni Slovenije, iz 
česar vidimo, da je delež prebivalcev brez izobrazbe na območju pod slovenskim povprečjem, 
prav tako delež prebivalcev z osnovno izobrazbo ter višjo in visoko izobrazbo, medtem ko delež 
prebivalcev s srednjo izobrazbo državno povprečje presega. Opazen je tudi znaten zaostanek pri 
deležu višje in visokošolsko izobraženih na območju v primerjavi z Ljubljano. 
Leta 2002 je v občinah na območju prebivalo dobrih 14.000 šolajočih se učencev, dijakov in 
študentov, od tega malo nad polovico ženskega spola. 
 
 
Šolstvo in zdravstvo 
 
 
Tabela 18: Vrtci, osnovne šole, število otrok v vrtcih, osnovnih šolah, dijakov in študentov po občinah, šol. leto 
2004/2005 (vir: SURS, LRP občine Dol pri Ljubljani 2007-2013) 
 

 Vrtci1 Osnovne šole2 Dijaki sr. 
šol3 

Študentje 
terciarnega 

izobraževanja3 
Občina Vrtci Otroci Osnovne 

šole 
Učenci 

Dol pri 
Ljubljani 

1 78 3 481 251 257 

Kamnik 11 678 13 2423 1514 1523 
Litija 5 407 11 1314 979 997 
Lukovica 1 93 3 600 283 253 
Moravče 1 111 2 521 262 220 
Šmartno/Litiji 1 113 4 577 135 46 

1) Šteti so samostojni vrtci, vrtci z enotami in enote vrtcev v okviru osnovnih šol 
2) Štete so samostojne in matične osnovne šole ter podružnice osnovnih šol v okviru matičnih osnovnih šol 
3) Po občini stalnega prebivališča; šteti so študentje višješolskega in visokošolskega dodiplomskega in 

podpiplomskega študija 
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Tabela 19: Srednje šole in ljudske univerze po občinah (vir: podatki občin, 2006) 
 

Občina Srednje šole Ljudske univerze/ št. 
vpisanih 

Dol pri Ljubljani 0 0 
Kamnik 2 1 (v okviru SŠ)/ 210 
Litija 1 1/ 337 
Lukovica 0 0 
Moravče 0 0 
Šmartno/Litiji 0 0 
 
 
Na območju je skupaj 20 vrtcev, v katere je bilo v začetku šolskega leta 2004/2005 vpisanih 1480 
otrok. Osnovnih šol je skupaj 36, v katere je bilo istega leta vpisanih 5916 učencev. Največ vrtcev 
in osnovnih šol je v največjih občinah Kamnik in Litija. Dijakov s stalnim prebivališčem na 
območju LAS je bilo v tem šolskem letu 3424, vseh študentov pa 3296. Srednjih šol je malo, saj 
so le tri v občinah Kamnik in Litija, v teh občinah sta tudi ljudski univerzi z različnimi 
izobraževalnimi programi za odrasle in malo pod 550 vpisanimi slušatelji. 
 
 
Tabela 20: Pregled zdravstvenih ustanov in socialnega varstva po občinah (vir: podatki občin 2004) 
 

OBČINA ZDRAVSTVO SOCIALNO VARSTVO 
LITIJA ZD Litija, lekarni CSD Litija 
LUKOVICA ZD Lukovica 

 
Sodelovanje s CSD 
Domžale 

KAMNIK ZD Kamnik, Zdravilni gaj 
Tunjice 

CSD Kamnik, Dom 
starejših občanov 

MORAVČE Zdravstvena postaja - 
DOL PRI 
LJUBLJANI 

zasebna splošna 
ambulanta,  
zobozdravstvena 
ambulanta, šolska zobna 
ordinacija, lekarna 

Sodelovanje s CSD 
Moste Polje in Bežigrad, 
pomoč na domu 

ŠMARTNO PRI 
LITIJI 

Storitve ZD Litija in 
lekarn 

Sodelovanje s CSD 
Litija, Dom starejših 
občanov 
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Kultura in šport 
 
Občine območja LAS Srce Slovenije imajo različno stopnjo razvitosti društvenega življenja, ki pa 
je povsod pomemben vidik življenja in udejstvovanja na podeželju in v urbanih središčih. Pregled 
pomembnejših kulturnih in športnih objektov ter pomembnejših društev in organizacij po 
občinah kaže na bogato in raznoliko društveno udejstvovanje, ki pomeni višjo kakovost življenja 
zlasti za podeželsko prebivalstvo, predstavlja pa tudi izjemen potencial za delovanje lokalne 
akcijske skupine.  
 
Tabela 21: Pregled pomembnejših objektov po občinah (vir: podatki občin 2004) 
 

OBČINA KULTURNI OBJEKTI ŠPORTNI OBJEKTI 
LITIJA Kulturni center z muzejem, 

knjižnica, glasbena šola, 
Mladinski center 

Športna dvorana, tenis igrišča, 
smučišče, ribiški dom, nogometna 
igrišča 

LUKOVICA Kulturna doma, Čebelarski 
center Slovenije, knjižnica 

Rekreacijski center, igrišče za 
nogomet in košarko 

KAMNIK Sadnikarjev muzej, Medobčinski 
muzej Kamnik, 2 galeriji, Dom 
kulture, Mladinski center, 
knjižnica 

Termalno kopališče, športna 
dvorana, 2 stadiona, smučišče, 
tenis igrišča 

MORAVČE Knjižnica, kulturni dom Nogometno igrišče, smučarske 
skakalnice, športno igrišče, 
strelišče, ribiški dom 

DOL PRI 
LJUBLJANI 

Paviljoni, kulturni dom, galerija, 
kmetski dom, pastoralni dom, 
knjižnica 

Športna ploščad, telovadnica, 
teniško igrišče, športno-
rekreacijski center 

ŠMARTNO PRI 
LITIJI 

Kulturni dom, knjižnica, 
kulturna dvorana 

Rokometno igrišče, atletska steza, 
smučišče, ŠRC  

 
 
Pregled registriranih društev in organizacij na območju LAS se nahaja v tabeli 1 v prilogi. 
 
 
Fotografija 5: Tudi najmlajši aktivno sodelujejo pri tradicionalnih prireditvah; Podeželje v prazničnem mestu 
2006 (vir: arhiv RCL) 
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Fotografija 6: Ponudba podeželja-tradicionalne obrti na prireditvi Podeželje v prazničnem mestu 2007 (vir: arhiv 
RCL) 
 

 
 
 
Fotografija 7: Dijaki se izobražujejo tudi neformalno; delavnica Mladi in podjetništvo 2006 (vir: arhiv RCL) 
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Fotografija 8: Ogled dobre prakse v Vulkanlandu v Avtriji, 2007 (vir: arhiv RCL) 

 

 
Fotografija 9: Izobraževanje žensk na temo peke kruha, 2005 (vir: arhiv RCL) 
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2.3. GOSPODARSTVO 

Izbrani gospodarski kazalci 
 
 
Tabela 22: Brezposelnost po občinah, 2005 (vir: delovni zvezek UMAR 15/2006) 
 

Občina 

 
St. registrirane 
brezposelnosti 

(%)      

St. registrirane 
brezposelnosti     

(indeks) 

% žensk med 
brezposelnimi 

% brezposelnih 
s VI in VII 
stopnjo 

izobrazbe 
Dol pri 
Ljubljani 

5,4 52,8 50,1 11,4 

Kamnik 6,6 65,0 55,1 9,6 
Litija 11,9 117,1 50,2 6,0 
Lukovica 5,8 57,6 53,9 6,8 
Moravče 5,4 52,9 54,8 6,4 
Šmartno pri 
Litiji 

7,1 69,9 54,6 5,3 

SLOVENIJA 10,2 100 53,8 7,6 

 

Leta 2005 je bila stopnja registrirane brezposelnosti nad slovenskim povprečjem samo v občini 
Litija, kjer je znašala skoraj 12%, najnižja pa v občini Dol pri Ljubljani in Moravče (malo pod 
5,5%). Povprečna stopnja brezposelnosti na območju LAS je bila 7%. 

Delež žensk med brezposelnimi je bil najvišji v občini Kamnik (dobrih 55%), najnižji pa v občini 
Dol pri Ljubljani (dobrih 50%), v štirih občinah je bil ta delež nad slovenskim povprečjem, v 
dveh pa pod njim. Povprečen delež žensk med brezposelnimi na območju pa je znašal 53,1%. 
Delež brezposelnih s VI. in VII. stopnjo izobrazbe je bil najvišji v občini Dol pri Ljubljani 
(dobrih 11%) in najnižji v Šmartnem pri Litiji. Nad slovenskim povprečjem je bil v občinah 
Kamnik in Dol pri Ljubljani, kar je povezano tudi z izobrazbeno strukturo prebivalcev v 
posameznih občinah. 
 
Na območju LAS Srce Slovenije je bilo ob koncu leta 2007 1.478 registriranih brezposelnih oseb. 
V primerjavi z letom 2006 se je število brezposelnih oseb v letu 2007 zmanjšalo za 18,3%.  
Med brezposelnimi osebami je bilo 54,7% žensk, 48,7% je bilo dolgotrajno brezposelnih (nad 
eno leto),  36,9% oseb je bilo starih 50 let in več. V strukturi brezposelnih oseb so se v letu 2007 
povečali deleži oseb, starih 50 let in več, delež trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi 
stečaja podjetja, pa tudi delež invalidnih oseb, medtem ko so se znižali deleži iskalcev prve 
zaposlitve, delež oseb, starih do 26 let, nekoliko pa se je znižal tudi delež dolgotrajno 
brezposelnih oseb. 
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Tabela 23: Kategorije registriranih brezposelnih oseb po občinah, 31.12.2007 (vir: Zavod RS za zaposlovanje) 
 

Občina Vsi Ženske
Iščejo prvo 
zaposlitev

Stari do 
26 let

Stari 50 let 
in več

Dolgotrajno 
brezposelni

Trajno presežni 
delavci in stečajniki

Invalidi

Dol pri Ljubljani 111 57 21 15 38 66 33 30
Kamnik 521 289 68 66 220 232 155 100
Litija 512 284 96 99 155 237 135 59
Lukovica 102 56 13 17 43 58 26 17
Moravče 80 46 14 15 26 39 19 16
Šmartno pri Litiji 152 77 22 28 63 88 46 16
Skupaj 1.478 809 234 240 545 720 414 238

 
 
Izobrazbena struktura brezposelnih oseb z območja LAS je bila naslednja: 38,6% oseb je bilo 
brez strokovne izobrazbe, 25% oseb je imelo poklicno, 26,9% oseb srednjo, 2% oseb višjo in 
7,4% oseb visoko izobrazbo.  
 
Tabela 24: Delovno aktivno prebivalstvo po občinah, junij 2006 (vir: SURS) 
 

Občina 
Delovno 
aktivno 

prebivalstvo 

Zaposlene 
osebe-skupaj 

Samozaposlene 
osebe-skupaj 

Samozaposlene 
osebe-kmetje 

Dol pri Ljubljani 993 834 159 51 
Kamnik 8.061 6.999 1.062 355 
Litija 3.323 2.784 539 179 
Lukovica 830 592 238 117 
Moravče 655 426 229 148 
Šmartno/Litiji 1.223 833 390 278 
SKUPAJ 15.085 12.468 2.617 1.128 
 
Marca 2006 je bilo na območju skupaj preko 15.000 delovno aktivnih oseb; največ v občinah 
Kamnik in Litija. Od tega je bilo skupaj zaposlenih oseb dobrih 12.000, samozaposlenih pa 
dobrih 2.600. Od teh je bilo registriranih kmetov dobrih 1.100, največ v Kamniku in Šmartnem 
pri Litiji.  
 
Tabela 25: Podjetja (dejavnosti C-K) po občinah, 2000 in 2006 (vir: SURS) 
 

Občina Št. podjetij 2000 Št. podjetij 2006 
Dol pri Ljubljani 178 209 
Kamnik 1.245 1.339 
Litija 745* 617 
Lukovica 172 195 
Moravče 115 129 
Šmartno/Litiji * 171 
SKUPAJ 1.710 2.660 
* Podatek velja za staro občino Litija, iz katere se je l. 2002 izločila občina Šmartno pri Litiji. 
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Leta 2000 je bilo na območju skupaj 1.710 delujočih podjetij, registriranih kot pravna ali fizična 
oseba v dejavnostih C-K, od tega največ v občini Kamnik in najmanj v občini Moravče, v letu 
2006 pa se je število vseh podjetij povečalo na 2.660 oziroma za 55,5%. Zopet je največ podjetij v 
občini Kamnik in najmanj v občini Moravče. 
 
Tabeli 26 in 27: Nekateri kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb, 2005 (vir: delovni zvezek 
UMAR 15/2006) 

Občina 
Sredstva na 
podjetje  

(v 1000 sit) 

Zaposleni na 
podjetje 

Poslovni 
prihodki/ 

poslovni odhodki 
Kamnik 154.384 7 1,019 
Lukovica   63.474 7 1,044 
Moravče 128.535 5 1,062 
Litija   117.650 6 1,043 
Šmartno pri Litiji 176.031 10 1,032 
Dol pri Ljubljani 190.036 4 1,052 
SLOVENIJA 410.986 11 1,040 

Občina 
Neto čisti 

dobiček/izguba     
(v 1000 sit) 

Dodana vrednost 
na zaposlenega   

(v 1000 sit) 

Dodana vrednost 
na preb.  

(v 1000 sit) 
Kamnik 257.830 5.075 802 
Lukovica 130.822 3.198 271 
Moravče 209.110 6.579 312 
Litija 781.500 5.018 458 
Šmartno pri Litiji 255.190 6.184 571 
Dol pri Ljubljani 955.747 9.728 859 
SLOVENIJA 433.126.676 6.965 1.652 
 
Kazalnika sredstva na podjetje in zaposleni na podjetje, ki kažeta velikost gospodarskih družb, 
povesta, da so najvišja sredstva na podjetje v občini Dol pri Ljubljani. V Šmartnem pri Litiji je 
največ zaposlenih na podjetje. Po teh dveh kazalnikih so najmanjše gospodarske družbe v občini 
Lukovica, v vseh občinah pa so pod državnim povprečjem, torej gre za manjše gospodarske 
družbe. 
Kazalnik poslovni prihodki v razmerju do poslovnih odhodkov kaže gospodarnost poslovanja; 
ta kazalec je v vseh občinah pozitiven, med občinami ni bistvenih odstopanj. 
Kazalnik neto čisti dobiček je kazalnik poslovnega izida, ta je najvišji v občini Dol pri Ljubljani, 
ostale občine imajo ta kazalnik precej nižji, najnižji je v občini Lukovica. V vseh občinah je ta 
kazalnik znatno pod slovenskim povprečjem.  
Kazalnik produktivnosti – dodana vrednost na zaposlenega pove, da je produktivnost 
gospodarskih družb najvišja v občini Dol pri Ljubljani, najnižja pa v Lukovici, med občinami so 
precejšnje razlike. Nad slovenskim povprečjem je dodana vrednost na zaposlenega edino v občini 
Dol pri Ljubljani. 
Kazalnik dodana vrednost na prebivalca je najvišji v občini Dol pri Ljubljani, najnižji v 
Lukovici, med občinami so precejšnje razlike, v vseh pa so vrednosti pod državnim povprečjem. 
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Tabela 28: Bruto osnova za dohodnino na prebivalca, 2005 (vir: delovni zvezek UMAR 15/2006) 
 

Občina 
Bruto osnova za dohodnino (v 

SIT) 
Bruto osnova za dohodnino 

(indeks, SLO=100) 
Lukovica 1.506.868 90,1 
Moravče 1.538.859 92,0 
Kamnik 1.774.126 106,1 
Litija 1.583.577 94,7 
Šmartno pri Litiji 1.311.620 78,4 
Dol pri Ljubljani 1.971.540 117,9 
SLOVENIJA 1.219.196 100 
 
 
Leta 2005 je bila bruto osnova za dohodnino na prebivalca najvišja v občini Dol pri Ljubljani, 
najnižja pa v Šmartnem pri Litiji, razlika je bila več kot pol milijona SIT. Bruto osnova za 
dohodnino je bila nad slovenskim povprečjem samo v dveh občinah. 
 
Tabela 29: Povprečne mesečne bruto in neto plače po občinah, julij 2006 (vir: SURS) 
 

Občina Bruto (SIT) Neto (SIT) 

Dol pri Ljubljani 330.228 199.168 
Kamnik 246.683 162.228 
Litija 235.458 154.636 
Lukovica 259.950 168.312 
Moravče 276.115 182.573 
Šmartno pri Litiji 227.160 152.324 
SLOVENIJA 283.047 181.003 

Julija 2006 je bila najvišja povprečna mesečna plača v občini Dol pri Ljubljani, kjer je bila neto 
plača skoraj 200.000 SIT. Najnižja pa je bila v Šmartnem pri Litiji, dobrih 150.000 SIT. Nad 
slovenskim povprečjem so bile plače v občinah Dol in Moravče, v vseh drugih občinah pa pod 
njim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Razvojna strategija LAS Srce Slovenije       28 
 

Kmetijstvo  
 
Kmetijstvo skupaj z gozdarstvom pomembno sooblikuje krajinsko podobo območja in omogoča 
zaposlitev oziroma dopolnilni dohodek delu prebivalstva. Ob intenzivnih spremembah v 
prostoru in družbi tudi primarna raba prostora dobiva novo vlogo in pomen kljub vse manjšemu 
gospodarskemu pomenu teh dejavnosti. Vse bolj pomembne postajajo sekundarne funkcije, kot 
so gospodarno ravnanje z naravnimi viri, tlemi in vodami ter ohranjanje skozi stoletja oblikovane 
kulturne krajine in kulturnih značilnosti prostora. Kmetijstvo je namreč še vedno najboljši 
skrbnik naravnih virov in eden najpomembnejših, če ne kar najpomembnejši oblikovalec 
krajinske podobe. 
 
Na ravninskem predelu je večinoma bolj razvito intenzivno kmetijstvo. Na ostalih območjih pa je 
razvito tradicionalno kmetijstvo, ki se ukvarja z naravi bolj prijaznimi načini kmetovanje, kot so 
sonaravna reja živali, integrirana pridelava in ekološko kmetovanje. Problem kmetijstva je 
razdrobljenost kmetijskih površin, ki otežuje dostop do kmetijskih površin in povečuje stroške 
kmetovanja. Več kot 60% kmetijskih zemljišč je na območjih, kjer so pridelovalne razmere tako 
ali drugače omejene. Te neugodne razmere zmanjšujejo konkurenčno in prilagoditveno 
sposobnost kmetijstva na območju. Proizvodna sposobnost je zaradi tega skromnejša, pridelava 
pa dražja.  
Bližina večjih urbanih središč omogoča hitro in stroškovno učinkovito prodajo kmetijskih 
pridelkov in izdelkov ter nakup opreme, materiala in storitev, to prednost pa kmetijstvo preslabo 
izkorišča. 
 
Le manjši delež kmetov se ukvarja z dopolnilnimi ali dodatnimi dejavnostmi, v prihodnosti pa bo 
obstoj mnogih kmetij odvisen prav od usmeritve v tovrstne dejavnosti. Njihovo uvajanje bo 
nujno predvsem na manjših kmetijah, kjer kmetje, ki delajo na kmetijah, niso polno zaposleni. 
Ker je uredba za dopolnilne dejavnosti bila sprejeta šele junija 2001, je bila registracija dopolnilnih 
dejavnosti velik problem, saj je lahko investitorja privedla v navzkriž s predpisi. Na tem področju 
so tudi vedno ostrejše zahteve glede ureditve prostorov za posamezne dejavnosti (predelava 
mesa, mleka, peka kruha, ipd.), glede potrebne izobrazbe za izvajanje dejavnosti, splošen problem 
pa je tudi učinkovita promocija izdelkov oziroma produktov in ustvarjanje prodajne mreže. 
Veliko kmetij se z dopolnilnimi dejavnostmi ukvarja bolj priložnostno, mnoge med njimi pa 
čakajo na ugodnejše pogoje za razvoj dejavnosti. Interes med kmeti za te dejavnosti je velik, saj so 
mnogi med njimi dosegli različna priznanja za kvaliteto svojih izdelkov (npr. ptujska priznanja 
Dobrote slovenskih kmetij za peko kruha, peciva, žganje, salamo, ipd.). V tem vidijo vir 
dodatnega dohodka.  
 
Uporaba sredstev za varstvo rastlin (do leta 2003 se je veliko uporabljal atrazin), gnojenje ob 
neprimernem času in v prevelikih količinah ter neprimerna ureditev gnojnih jam so bili eden 
glavnih virov onesnaženja podtalnice na območju, čeprav se je stanje glede ureditve gnojnih jam 
in uporabe fitofarmacevtskih sredstev precej izboljšalo z uvedbo nitratne direktive v letu 2004 in 
2005. Poleg kmetijstva kot gospodarske dejavnosti imajo zaradi velike uporabe zaščitnih sredstev 
velik vpliv na kakovost podtalnice vrtički v večjih naseljih. Melioracije (predvsem poplavnih 
zemljišč) in intenzivna pridelava monokultur pa zmanjšujejo pestrost rastlinstva in živalstva v 
območju.  

Obravnavano območje je večinoma gozdnato, saj pokrivajo gozdovi okoli 57% njene površine, 
večji del predstavljajo listnati gozdovi. Gozdna površina se spreminja; na eni strani se povečuje 
zaradi zaraščanja opuščenih kmetijskih površin in spremembe pri opredeljevanju gozdnih 
površin, po drugi strani pa  se gozd krči zaradi potreb urbanizacije in kmetijstva. Gozdovi v 
bližini mest in večjih naselij so kljub svoji pozitivni vlogi močno izpostavljeni pritiskom širitve 
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urbanega okolja. Večina gozdov je v zasebni lasti. Bistveni problemi pri gospodarjenju z gozdom 
na območju so naslednji: 

• močno razdrobljena gozdna posest, 
• prostorsko nepoznavanje posesti, 
• večina lastnikov ni zainteresiranih za izvajanje gojitvenih in varstvenih del, 
• spreminjanje starostne strukture lastnikov, ki se aktivno ukvarjajo z gozdom, 
• velik delež lastnikov  ni dovolj usposobljenih ali ustrezno opremljenih za delo v gozdu. 

Zavod za gozdove RS pospešeno usmerja lastnike gozdov k pogozdovanju, k pravilni izbiri vrste 
dreves glede na pedološke in klimatske razmere, k pravilni izrabi lesa, ipd. S tem želijo preprečiti 
tudi plazenje tal, poplavljanje na določenih mestih, zavarovati določena območja, ki imajo 
posebno vrednost.                . 
 
Problemi kmetijstva  
Osnovni makroekonomski problemi kmetijstva na tem območju so vseslovenski – velika 
razdrobljenost in majhnost kmetij, prenizka in predraga pridelava, slaba starostna in izobrazbena 
struktura lastnikov kmetij, v hribovitih in obmejnih območjih je vedno večja demografska 
ogroženost. Večina kmetij bi po evropskem poimenovanju spadala med majhne kmetije. Pričenja 
se z opuščanjem obdelave slabih kmetijskih zemljišč, saj država izrazito zamuja s finančnimi 
intervencijami na tem področju, občine pa niso finančno sposobne pomembneje intervenirati na 
tem segmentu. Tehnoloških problemov je v vseh panogah veliko, toda večina teh je rešljivih, če je 
le to interes prizadetih. Pridelovalec ali rejec, ki živi od dohodka s kmetije, si bo prizadeval k 
izboljšanju razmer na kmetiji, tisti, ki pa imajo pomemben vir dohodka izven kmetijstva, kar je 
zelo značilno za naše območje, jim je lastništvo kmetije le nekakšna socialna rezerva in se ne 
trudijo k izboljšanju pridelovanja. Sedanja situacija v gospodarstvu (precejšnja brezposelnost, 
nizke plače zaposlenih) jih sili tudi v razvoj kmetijstva. 
Vzroki za težak položaj kmetov so v zunanjih dejavnikih in v kmetijah samih. Med zunanjimi 
dejavniki so najpomembnejši: realno padanje cen kmetijskih pridelkov, neurejen trg s temi 
pridelki, slaba organiziranost kmetov, ki se kaže v težavah pri trženju kmetijskih pridelkov, za 
katere ni zagotovljen odkup, visoke obrestne mere in neugodni kreditni pogoji za investicijske 
kredite, spreminjajoči se ukrepi finančnih intervencij v kmetijstvu (manjši zneski, višji kriteriji  
ipd.), birokratizem na nivoju EU in države.  
Izvor težav se nahaja tudi v kmetijah samih: premajhne, neizkoriščene strojne kapacitete, prenizka 
intenzivnost pridelave in prireje, vse zahtevnejše vodenje kmetij (knjigovodstvo) ipd. Mnogokrat 
je problem prepočasen prenos lastništva s starejše na mlajšo generacijo zaradi nezagotovljene 
socialne varnosti, obenem pa tudi neugodne razmere za mlade prevzemnike po prevzemu, saj 
celotno finančno breme pade nanje. Starejša generacija gospodarjev kmetij gleda na kmetijstvo 
kot družinsko vrednoto, s prevzemom kmetij preko mlajših generacij pa kmetijstvo vse bolj 
postaja ekonomski element. Na mnogih kmetijah je problem slaba in pomanjkljiva izobrazba, kar 
je vzrok mnogim napakam pri gospodarjenju, po drugi strani pa zanimanje kmetov za 
izobraževanja raste (posebej mlajših kmetov in kmetov v SKOP-u).  
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Tabela: 30: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev po občinah, 2000 (vir: SURS) 
  

  

brez izobrazbe, 
nepopolna 

osnovnošolska 
izobrazba 

osnovnošolska 
izobrazba 

poklicna 
izobrazba 

srednješolska 
izobrazba 

višja, visoka 
strokovna, 

univerzitetna ali 
podiplomska 
izobrazba 

gospodarji gospodarji gospodarji gospodarji gospodarji 
Dol pri 
Ljubljani 13 65 58 23 5 

Kamnik 130 405 196 73 16 

Litija 214 472 277 113 16 

Lukovica 79 158 101 35 5 

Moravče 63 182 99 38 3 

 
 
 
Tabela 31: Družinske kmetije po kmetijski izobrazbi gospodarjev po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  
skupaj 

samo 
praktične 
izkušnje 

tečaji iz 
kmetijstva 

poklicna 
kmetijska 
izobrazba 

srednja, višja, 
visoka 

strokovna, 
univerzitetna ali 
podiplomska 
kmetijska 
izobrazba 

gospodarji gospodarji gospodarji gospodarji gospodarji 

Dol pri Ljubljani 164 150 9 z z 

Kamnik 823 733 54 18 14 

Litija 1.093 983 49 34 17 

Lukovica 380 340 16 15 7 

Moravče 386 303 65 10 4 
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Tabela 32: Družinski člani, redno zaposleni na družinskih kmetijah po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  

delajo in 
ne delajo 

ne dela na 
kmetiji 

delajo na 
kmetiji 

edina 
dejavnost 

glavna 
dejavnost 

stranska 
dejavnost 

občasna 
pomoč 

osebe osebe osebe osebe osebe osebe osebe 

Dol pri Ljubljani 654 151 503 93 16 214 180 

Kamnik 3.460 769 2.691 574 243 1.083 791 

Litija 4.175 842 3.333 742 304 1.412 875 

Lukovica 1.691 480 1.211 98 190 586 337 

Moravče 1.490 326 1.164 206 119 549 290 

 
 
Tabela 33: Gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih skupinah po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  
Skupaj pod 35 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 - 64 let nad 64 let 

gospodarji gospodarji gospodarji gospodarji gospodarji gospodarji 

Dol pri 
Ljubljani 164 4 23 47 32 58 

Kamnik 823 53 132 193 180 265 

Litija 1.093 73 195 247 254 324 

Lukovica 380 29 49 67 107 128 

Moravče 386 24 55 94 88 125 

 
 
Tabela 34: Družinske kmetije po velikostnih razredih KZU po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  Skupaj >0 -< 2 2 - < 5 5 - < 10 >=10 

Dol pri Ljubljani 164 33 64 51 16 

Kamnik 823 121 295 294 113 

Litija 1.093 141 344 447 161 

Lukovica 380 52 140 152 36 

Moravče 386 52 131 163 40 

 
 
 
Tabela 35: Družinske kmetije po številu GVŽ po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  
Družinske 
kmetije z 
GVŽ 

Dol pri Ljubljani 159 

Kamnik 800 

Litija 1.062 

Lukovica 374 

Moravče 379 
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Tabela 36: Družinske kmetije po rabi njiv po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  
Njive in 

vrtovi, skupaj 

Žita za 
pridelavo 
zrnja 

Krompir 
Industrijske 

rastline 
Krmne 
rastline 

Zelenjava 

Dol pri Ljubljani 155 124 102 7 114 79 

Kamnik 710 190 523 z 553 446 

Litija 1.057 716 865 z 685 828 

Moravče 368 225 308 z 251 279 

 
Tabela 37: Družinske kmetije po površini poljščin po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  Pšenica Ječmen 
Koruza za 

zrnje 
Krompir Buče za olje 

Sladkorna 
pesa 

Silažna 
koruza 

Dol pri Ljubljani 83 74 72 102 z 6 75 

Kamnik 86 53 87 523 - - 233 

Litija 420 194 376 865 - z 286 

Lukovica 103 60 116 252 - - 128 

Moravče 137 72 96 308 - - 146 

 
Tabela 38: Družinske kmetije po kmečkih sadovnjakih po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  Skupaj 
Od tega: 
jablane 

Od tega: 
hruške 

Od tega: 
breskve 

Od tega: 
marelice 

Od tega: 
češnje in 
višnje 

Od tega: 
češplje in 

slive 

Dol pri Ljubljani 1.863 925 432 21 8 134 174 

Kamnik 20.896 9.209 4.742 57 37 1.016 3.702 

Litija 27.471 12.865 4.991 646 156 2.083 4.292 

Lukovica 8.481 3.665 1.993 66 72 489 1.060 

Moravče 11.044 4.782 2.672 98 88 632 1.601 
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Tabela 39: Družinske kmetije po tipu kmetovanja po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  Skupaj Poljedelstvo Vrtnarstvo Trajni nasadi Pašna živina 
Prašiči in 
perutnina 

Mešana 
rastlinska 
pridelava 

Mešana 
živinoreja 

Mešana 
rastlinska 
pridelava in 
živinoreja 

Nerazvrščene 
kmetije 

Dol pri Ljubljani 164 1 4 - 82 - 14 48 15 - 

Kamnik 823 5 2 2 548 4 11 188 62 1 

Litija 1.093 3 2 13 515 4 37 419 100 - 

Lukovica 380 2 2 - 217 6 14 116 23 - 

Moravče 386 2 - - 240 1 6 106 31 - 

 
 
 
Tabela 40: Družinske kmetije po rabi KZU po občinah, 2000 (vir: SURS) 
 

  
Vsa zemljišča v uporabi 

Vsa kmet. zemljišča v 
uporabi 

Njive in vrtovi Kmečki sadovnjaki 

družinske 
kmetije 

površina ha 
družinske 
kmetije 

površina ha 
družinske 
kmetije 

površina ha 
družinske 
kmetije 

površina ha 

Dol pri Ljubljani 164 1.610,09 164 869,55 155 330,33 85 12,98 

Kamnik 823 13.172,33 823 4.877,02 710 767,16 584 126,79 

Litija 1.093 17.613,60 1.093 6.808,12 1.057 1.203,26 748 97,15 

Lukovica 380 5.098,10 380 2.180,03 356 451,52 309 41,92 

Moravče 386 4.390,86 386 2.274,15 368 422,94 338 68,16 

  
Intenzivni sadovnjaki Vinogradi Travniki in pašniki 

družinske 
kmetije 

površina ha 
družinske 
kmetije 

površina ha 
družinske 
kmetije 

površina ha 

Dol pri Ljubljani z z z z 158 524,77 

Kamnik z z z z 813 3.982,62 

Litija 10 12,41 327 50,79 1.078 5.444,51 

Lukovica 8 1,29 z z 374 1.685,06 

Moravče z z z z 383 1.782,14 
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Tabela 41: Dopolnilne dejavnosti po občinah 2006 (vir: AJPES, podatki upravnih enot)    
     

Občina Tur. na 
kmetiji 

Prid. in 
prod. gnoja 
in gnojnice 

Vrtnar. Pred.lesa Kompostira
nje 

org.snovi 

Pred. mleka Perutn. Ribogoj. 

Dol pri Lj. 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kamnik 2 0 0 1 0 1 0 1 
Litija 4 1 1 1 1 1 1 0 
Lukovica 0 0 1 1 1 0 7 0 
Moravče 1 0 0 0 0 0 0 0 
Šmartno 2 0 1 1 0 0 0 0 
SKUPAJ 9 1 4 4 2 2 8 1 
 
 

Občina Čebelar. Prid. in prod. 
energ. iz 
vod.virov 

Stor. s kmet. 
in gozd. 
mehan. 

Sadjar. Dej. tradic.  
znanja na 
kmetiji 

Prodaja prid. 
in 

izd.okoliških 
kmetij 

SKUPAJ 

Dol pri Lj. 0 0 0 2 0 0 3 
Kamnik 0 2 8 0 1 0 16 
Litija 1 0 5 0 2 0 18 
Lukovica 2 0 10 0 0 1 23 
Moravče 0 0 0 0 0 0 1 
Šmartno 2 1 8 0 0 0 15 
SKUPAJ 5 3 31 2 3 1 76 
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Tabela 42: Površine in deleži gozda po občinah, površina gozda na prebivalca in delež stanovanj 
 ogrevanih z lesom po občinah (vir: Zavod za gozdove Slovenije) 
 

 
površina 

gozda (ha) delež gozda (%) 

površina gozda na 
prebivalca 

(ha/prebivalca) 
delež stanovanj 

ogrevanih z lesom (%) 

Dol pri ljubljani 1496 47 0,3 31 
Šmartno pri Litiji  6028 69 1,2 52 
Kamnik  17294 68 0,7 29 
Lukovica  4341 62 0,9 48 
Moravče  3137 54 0,7 52 
Litija 16188 69 1,1 44 



Razvojna strategija LAS Srce Slovenije       36 
 

Izobrazbena struktura gospodarjev družinskih kmetij na območju ni preveč ugodna, saj jih ima 
največ (dobrih 45%) le osnovnošolsko izobrazbo, dobrih 25% poklicno izobrazbo, dobrih 17% je 
brez izobrazbe oz. ima nepopolno osnovnošolsko izobrazbo in le okrog 11% srednješolsko, 
višjo, visoko ali podiplomsko izobrazbo. 
Še slabše je stanje po kazalcu kmetijska izobrazba gospodarjev, saj jih ima na območju kar 88% 
samo praktične izkušnje, slabih 7% ima opravljene tečaje iz kmetijstva, slabi 3% poklicno 
kmetijsko izobrazbo in le 1,5% srednjo, višjo, visoko ali podiplomsko kmetijsko izobrazbo. 
 
Starostna struktura gospodarjev družinskih kmetij na območju prav tako ni ugodna, saj je največji 
delež gospodarjev (dobrih 31%) v starostni skupini nad 64 let, sledi starostna skupina  55-64 let 
(dobrih 23%), 45-54 let (dobrih 22%), 35-44 let (dobrih 15%), najmanj pa je kmečkih 
gospodarjev v starosti do 35 let (dobrih 6%).  
 
Na območju LAS je bilo leta 2000 skupaj 2846 družinskih kmetij na dobrih 41.800 ha vseh 
zemljišč v uporabi. Največ kmetij je bilo v občini Litija in Kamnik, najmanj v občini Dol pri 
Ljubljani. Vseh kmetijskih zemljišč v uporabi pa je bilo dobrih 16.800 ha; njiv in vrtov je bilo 
dobrih 3.200 ha, največ v občini Litija in Kamnik, kmečkih sadovnjakov dobrih 340 ha, največ v 
Kamniku in Litiji, intenzivnih sadovnjakov okoli 13 ha, v občini Litija in nekaj malega v Lukovici, 
vinogradov okoli 50 ha v občini Litija, travnikov in pašnikov pa dobrih 13.400 ha, zopet največ v 
Litiji in Kamniku. 
 
Leta 2000 je bilo na območju največ družinskih kmetij v velikostnem razredu 5-10 ha (39%), nato 
v razredu 2-5 ha (34%), 14% kmetij je bilo v najmanjšem velikostnem razredu 0-2ha in skoraj 
13% v največjem razredu nad 10 ha. 
 
Družinskih kmetij, ki redijo veliko živino, je bilo dobrih 97% vseh kmetij na območju, največ 
takih kmetij je bilo v litijski in kamniški občini. 
 
Raba njiv na družinskih kmetijah kaže, da je največ kmetij na njivah pridelovalo krompir (dobrih 
78% vseh kmetij), krmne rastline (70%), zelenjavo (dobrih 71%), žita za pridelavo zrnja (slabih 
55%), industrijske rastline pa so pridelovali le na 0,3% vseh kmetij. 
 
Med različnimi poljščinami je na družinskih kmetijah prevladoval krompir, ki so ga leta 2000 
pridelovali na 2050 kmetijah, nato silažna koruza (na 868 kmetijah), pšenica (na 829 kmetijah), 
koruza za zrnje (na 747 kmetijah), manj razširjena pa sta bila ječmen in sladkorna pesa. 
 
Po tipu kmetovanja je največ kmetij spadalo v tip pašna živinoreja (dobrih 56%), sledi tip mešana 
živinoreja (dobrih 30%), mešana rastlinska pridelava in živinoreja (dobrih 8%), ostali tipi so 
precej redko zastopani (mešana rastlinska pridelava, poljedelstvo, prašiči in perutnina, trajni 
nasadi in vrtnarstvo). 
 
V letu 2000 je bilo na celotnem območju slabih 70.000 kmečkih sadovnjakov, od tega največ 
jablan (45%), manj hrušk (21%), češpelj in sliv (15%), še manj pa češenj in višenj ter breskev in 
marelic. 
 
Vseh registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na območju je po zadnjih podatkih 76, 
največ v občinah Lukovica in Litija; prevladujejo storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
sledi turizem na kmetiji, perutninarstvo ter čebelarstvo. 
Območje pokriva okoli 48.000 ha gozdov, največji delež gozda je v občinah Litija in Šmartno pri 
Litiji (69%) ter Kamnik (68%), sledi Lukovica z 62%, najmanjši delež pa ima gozd v občini Dol 
(47%). 
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Največja površina gozda na prebivalca je v občini Šmartno pri Litiji (1,2 ha) in Litija (1,1 ha), 
najmanjša pa v Dolu (0,3 ha).  
Največ stanovanj se ogreva z lesom v občinah Moravče in Šmartno pri Litiji (52%), najmanj pa v 
Kamniku (29%).  
 
 
Turizem 
 
Leta 2004 je bilo na območju skupaj 36 različnih nastanitvenih objektov, namenjenih turistom oz. 
obiskovalcem. Največ nastanitvenih objektov je v občini Kamnik (29), ostale občine so z njimi 
skromneje opremljene. Podatek o prenočitvenih zmogljivostih po občinah kaže, da je bilo 
oktobra 2007 skupaj na območju 267 turističnih sob in 908 turističnih ležišč, največ zopet v 
občini Kamnik, nič pa v občinah Šmartno pri Litiji in Moravče.  
 
Leta 2004 je bilo po podatkih SURS na območju skupaj 22.899 prenočitev vseh turistov, največ v 
občini Kamnik (preko 16.000), sledi Lukovica, najmanj prenočitev je bilo v občinah Moravče in 
Šmartno pri Litiji. Prenočitev tujih turistov je bilo 11.746 ali 51% vseh prenočitev.  
Leta 2006 je na območju skupaj prenočilo 25.716 turistov, kar pomeni 12,3% rast. Od tega je bilo 
prenočitev tujih turistov 13.342 ali slabih 52%. V omenjenem obdobju se je število prenočitev 
povečalo v občinah Kamnik in Lukovica, v ostalih pa se je zmanjšalo. 
 
 
Tabela 43: Turistična ležišča in sobe, oktober 2007, po občinah (vir: SURS) 
 

Občina Sobe Tur. ležišča  
Dol pri Ljubljani 6 14 
Kamnik 224 795 
Litija 12 25 
Lukovica 25 74 
Moravče / / 
Šmartno pri Litiji / / 
SKUPAJ 267 908 
 
 
Tabela 44: Prenočitve turistov, 2004 in 2006, po občinah (vir: SURS) 
 

Občina Število prenočitev 2004 Število prenočitev 2006 
 skupaj tuji skupaj tuji 

Dol pri 
Ljubljani 

697 660 470 455 

Kamnik 16.324 6.508 19.695 8.277 
Litija 1.411 1.200 876 756 
Lukovica 4.406 3.323 4.653 3.834 
Moravče 27 23 14 14 
Šmartno pri 
Litiji 

34 32 8 6 

SKUPAJ 22.899 11.746 25.716 13.342 
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Rdeča nit območja lokalne akcijske skupine Srce Slovenije je izjemno bogata kulturna in naravna 
dediščina, povezana v prvi skupni tržni produkt Trkamo na vrata dediščine. Gre za 23 izbranih 
najkvalitetnejših točk dediščine, na katere se navezuje ostala turistična ponudba (zlasti gostinska) 
in predstavljajo osnovo za oblikovanje turistične ponudbe tudi v prihodnje. 
 
Točke naravne in kulturne dediščine, povezane v tržni produkt Trkamo na vrata 
dediščine: 
 
Dol pri Ljubljani 

• Graščinski paviljoni 
• Domačija Pr' Krač 
• Rojstna hiša Jurija Vege 

Kamnik 
• Staro mestno jedro 
• Medobčinski muzej Kamnik 
• Cerkev Marijinega vnebovzetja 
• Sv. Primož nad Kamnikom 
• Budnarjeva muzejska hiša 
• Romarska cerkev sv. Ane 
• Arboretum Volčji Potok 
• Trg v Motniku 

Litija 
• Najdišče vaške situle 
• Oglarska dežela 

Lukovica 
• Grad Brdo 
• Romarska cerkev sv. Luke 
• Cerkev sv. Neže 

Moravče 
• Grad Tuštanj 
• Staro trško središče 
• Romarska cerkev sv. Valentina 
• Cerkev sv. Andreja 

Šmartno pri Litiji 
• Grad Bogenšperk 
• Cerkev sv. Martina 
• Cerkev sv. Antona Padovanskega 

 
Na območju je speljanih tudi več različnih tematskih rekreacijskih in turističnih poti: kolesarske, 
konjeniške in pohodniške poti, planinske poti, čebelarske in gozdne učne poti, sprehajalne učne 
poti, ki pa jih bo potrebno povezati v celovit turistični produkt in tudi enotno promovirati in 
tržiti, saj je tovrstna ponudba v sedanjem trenutku še vse preveč razdrobljena in nepovezana. 
 
Osnovno turistično ponudbo vsekakor predstavljajo posamezni gostinski ponudniki, kjer 
prevladujejo gostišča, gostilne in penzioni ter turistične in izletniške kmetije - teh je na območju  
9, ostalih - večjih ponudnikov je manj, so pa za turistično ponudbo zelo pomembni: Terme 
Snovik, arboretum Volčji Potok, Čebelarski center Lukovica, Zdravilni gaj Tunjice, hotel Trojane 
idr. 
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Popestritev stalni turistični ponudbi predstavljajo različne turistične in ostale prireditve, ki jih je 
na območju veliko skozi celo leto – nekaj najbolj poznanih in obiskanih navajamo v spodnji 
tabeli: 
 
DOL PRI LJUBLJANI: novoletni tek, proslava ob občinskem prazniku, kulturne prireditve v 
graščinskih paviljonih, Srečanje harmonikarjev, srečanje pevskih zborov, kolesarski vzpon na 
GEOSS 
KAMNIK: Dnevi narodnih noš, Kamfest, spomladanska razstava tulipanov v Arboretumu 
Volčji Potok, Srednjeveški dnevi, Starosvetni smučarji, Miklavževanje na Kamniškem, 
tekmovanje harmonikašev na Veliki planini, Motniški sejem, Dan Kamniških planin, Kmečka 
ohcet, pastirski praznik Marije Snežne 
LITIJA: Slovenec leta, pustni karneval, kulturni praznik na GEOSS-u, Dan slovenske zastave, 
Oglarska dežela, pohod po Oglarski poti, pohod na GEOSS, pohod Od cerkvice do cerkvice, 
Vaški dan, Polšniški sejem, pohod od Litije do Čateža, Andrejev sejem, December v 
prazničnem mestu 
LUKOVICA: tradicionalni zimski pohod Golčaj-Špilk, proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku, pohod po Rokovnjaški planinski poti, Peregrinov sejem, Godba Lukovica, Šraufov 
spominski pohod, tek okoli Gradiškega jezera, proslava ob občinskem prazniku, srečanje 
ljudskih pevcev in izdelovalcev domače obrti, tek in pohod za krof, Lukov sejem 
MORAVČE: Po nagelj na Limbarsko goro, prvomajsko srečanje v gradu Tuštanj in srečanje 
starodobnih vozil, grajski kulturni večeri na gradu Tuštanj, tradicionalni kmečki praznik 
ŠMARTNO: revija zasavskih folklornih skupin, pohod po obronkih Jablaniške doline, pohod 
po čebelarski poti, Noč čarovnic, Viteške igre na Bogenšperku, Martinov sejem, letalski miting 
 
 
 
2.4. OPIS DOSEDANJIH AKTIVNOSTI NA OBMOČJU LAS 
 
Območje lokalne akcijske skupine Srce Slovenije ima do sedaj kar nekaj izkušenj s pripravo in 
izvajanjem različnih razvojnih programov – navajamo najpomembnejše: 

• Programi CRPOV (Celostni razvoj podeželja in obnova vasi) za območja KS Motnik in 
Špitalič,  za vasi Potok, Vaseno, Hruševka, Podbreg, Praproče v Tuhinju, Ravne pri 
Šmartnem, Snovik (občina Kamnik) 

• Program CRPOV za naselje Senožeti (občina Dol pri Ljubljani) 
• Programi CRPOV za del KS Polšnik, območje KS Dole pri Litiji in območje KS Velika 

Štanga, Jevnica in Štangarske Poljane (občina Litija) 
• Program CRPOV za naselji Lukovica in Krašnja (občina Lukovica) 
• Program CRPOV za območje občine Moravče 
• Razvojni program podeželja na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja 

(2004) 
• Razvojni program podeželja Trkamo na vrata dediščine (2006) 
• Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2002-2006 in 2007-2013 
• Razvojni program za območje občin Podjetne regije 
• Območni razvojni program Razvojnega partnerstva središča Slovenije 2007-2013 
• Evidentiranje in aktiviranje neizkoriščenih turističnih kapacitet in danosti Slovenije (2003) 
• Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije (PHARE) 
• Izboljšanje usposobljenosti, ustreznosti in konkurenčnosti kmetijstva v občinah Kamnik, 

Moravče, Mengeš in Trzin (PHARE) 
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Skozi proces priprave razvojnih programov CRPOV, ki so temeljili na pristopu od spodaj 
navzgor in na endogenih razvojnih potencialih lokalnih skupnosti ter se nadaljevali v razvojnih 
programih podeželja in nadgrajevali v (sub)regionalnih razvojnih programih, ki so povezovali 
širša območja, so si sodelujoči akterji pridobili različna znanja in izkušnje. Povezovanje različnih 
akterjev (lokalni koordinatorji, pripravljalci in njihovi strokovni sodelavci, predstavniki občin, 
zainteresirane organizacije, društva in posamezniki) pri njihovi pripravi je bilo bistveno za 
kakovostno pripravljene dokumente, še bolj pa za spoznavanje načel timskega dela in pomena 
sodelovanja za uspešno pripravo programov. Prehod v izvedbeno fazo je bil le delno uspešen, k 
čemur je prispevalo predvsem pomanjkanje zaupanja in nedorečena razmerja med partnerji, pa 
tudi potreba po sodelovanju še ni bila dovolj jasno izražena. Ta pomanjkljivost se z ustanovitvijo 
lokalne akcijske skupine, ki povezuje javni, civilni in ekonomski sektor in z definiranjem vlog 
njenih posameznih organov zmanjšuje oziroma minimira, zato pričakujemo znatno boljšo 
realizacijo izvedbe projektov, tako individualnih kot skupnih na širšem območju LAS. 
 
Ne glede na to pa je bilo nekaj projektov uspešno izvedenih – v okviru prvega RPP je treba 
izpostaviti prvi skupni tržni produkt območja 13 občin Savske ravni in Posavskega hribovja, Po 
poteh dediščine, v okviru katerega je bil izdelan nabor 44 najkakovostnejših točk naravne in 
kulturne dediščine ter izdana promocijska brošura. Projekt je zasnovan kot regionalna mreža točk 
dediščine, ki jo dopolnjuje dodatna turistična ponudba okrog teh točk, zlasti gostinska in 
nastanitvena, pa tudi ostala obstoječa turistična ponudba v smislu različnih tematskih in 
rekreacijskih poti ter tradicionalnih prireditev. Nadgradnjo projekta je predstavljal projekt Razvoj 
intelektualne infrastrukture v okviru projekta Po poteh dediščine, ki je obsegal zasnovo in 
izdelavo informativnih tabel na 31 točkah dediščine (v občinah Osrednjeslovenske regije) v 
skladu z izdelano celostno grafično podobo, hkrati pa je z izvedenimi delavnicami in strokovno 
ekskurzijo animiral in usposabljal zainteresirane posameznike. Usposabljanje prebivalcev na 
podeželju in spoznavanje dobrih praks v Sloveniji je bil tudi glavni cilj projekta Aktivno 
podeželje, ki je predstavljal nadaljevanje projekta Razvoj intelektualne infrastrukture.  
V tem času je bilo definirano novo ime projekta – Trkamo na vrata dediščine, ki ima tudi svoj 
logotip – ta ponazarja trkalo na kmečkih durih v obliki srca. Projekt Trkamo na vrata dediščine je 
s strani vseh udeleženih občin dobro sprejet, ljudje ga prepoznavajo kot razvojni potencial, zato 
ima dobre temelje za nadaljnji razvoj. Dokaz za to je potrditev izvedbenega subregijskega 
projekta Trkamo na vrata dediščine na območju Razvojnega partnerstva središča Slovenije na 
razpisu v okviru državne prioritete Razvoj regij v juniju 2007. V okviru projekta, ki bo trajal do 
leta 2009, bomo obstoječo tematsko pot točk, ki so povezane v blagovno znamko Trkamo na 
vrata dediščine, dodatno nadgradili za uspešnejše trženje.  
Kot pomembnejši projekt, s katerim bomo nadgradili mrežo Trkamo na vrata dediščine, je 
projekt  Kamniška Bistrica: zelena rekreacijska os regije, ki jo je ICRO – Inštitut za celostni 
razvoj in okolje v preteklih letih razvil skupaj z občinami Domžale, Kamnik in Dol pri Ljubljani 
ter številnimi društvi in drugimi organizacijami. Predstavlja eno pomembnejših peš in kolesarskih 
povezav po »varovanem« zelenem koridorju reke Kamniške Bistrice in njenih mlinščic, ki 
povezuje Ljubljano s kulturnimi in naravnimi znamenitostmi krajev ob reki vse do Kamniško 
Savinjskih Alp. 
Med leti 2002 in 2004 so bili zasnovani in izdelani trije turistični produkti pod blagovno znamko 
Posavsko hribovje: Pohodniške, Kolesarske in Konjeniške poti Posavskega hribovja, hkrati 
je bila vzpostavljena mreža turističnih nosilcev na teh poteh.  Leta 2004 je bil produkt nagrajen s 
priznanjem Slovenske turistične organizacije za najbolj inovativne in kreativne turistične 
proizvode.  
Mednarodno povezovanje na področju krepitve regijskega trženja in blagovnih znamk v sektorjih 
hrana, turizem in obnovljiva energija predstavlja projekt RegioMarket, odobren v okviru pobude 
Interreg IIIB Območje Alp, kjer sodeluje 17 evropskih partnerjev. To predstavlja odlično 
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priložnost izmenjave znanj in izkušenj med partnerji na omenjenih področjih. Center za razvoj 
Litija je izvajal pilotne aktivnosti na območju od Kamnika do Radeč.  
Pomemben mrežni projekt na območju je tudi mreža t.i. točk VEM (vse na enem mestu), od 
katerih se tri točke nahajajo na območju LAS (Dol pri Ljubljani, Litija in Kamnik) in predstavljajo 
uporaben servis za obstoječe in potencialne podjetnike s celotnega območja. Nadgradnjo servisa 
za nevladni sektor bo pomenila prijava na razpis za sofinanciranje regionalnih NVO stičišč v 
letu 2009 – v primeru uspeha bo regionalno NVO stičišče nudilo različne servisne storitve vsem 
zainteresiranim predstavnikom NVO sektorja na območju LAS in širše. Poleg omenjenih 
projektov se na območju izvaja še več drugih skupnih projektov, pomembnih za širše območje: 
Regijska štipendijska shema, IKT, Prenočišča s tradicijo, idr.  
 
Na območju lokalne akcijske skupine deluje več različnih razvojnih struktur, ki deloma med seboj 
že sodelujejo, vse pa bodo imele pomembno vlogo v LAS Srce Slovenije. Najpomembnejše 
razvojne organizacije so: 

- Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik, javni zavod za pospeševanje 
razvoja turizma in podjetništva v občini, v okviru katerega deluje tudi turistično-
informacijski center (TIC) in poslovno informacijski center.  

- Zadruga za razvoj podeželja, Jarina z.o.o., ki povezuje, animira in izobražuje 
ponudnike na podeželju, trži produkte podeželja, pripravlja in trži turistične programe, 
kar ji omogoča pridobljena licenca za opravljanje dejavnosti turistične agencije. 

- Center za razvoj Litija, d.o.o., ki opravlja razvojno vlogo na področju turizma, 
podjetništva in podeželja preko izvajanja različnih, tudi mednarodnih projektov, v njegov 
okvir spadata tudi dve izpostavi podpornega okolja VEM (vse na enem mestu). 

- Kmetijska svetovalna služba v okviru KGZS - Zavod Ljubljana (v Kamniku, Lukovici, 
Moravčah in Litiji) 

- Dva Centra za socialno delo (v Litiji in Kamniku) 
- Knjižnice in enote knjižnic v vseh občinah 
- Dve ljudski univerzi (v Litiji in Kamniku) 
- Tri srednje šole (v Litiji in Kamniku) 
- 39 osnovnih šol 
- Zavod za gozdove Slovenije (območna enota Ljubljana) 
- Zavod za zaposlovanje (območna služba Ljubljana) 
- Dve območni obrtni zbornici (Litija in Kamnik) 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine (območni enoti Kranj in Ljubljana) 
- Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje 

 
Turistični razvoj preko različnih dogodkov in akcij spodbujajo tudi številna turistična društva, ki 
jih je na območju LAS kar 15, poleg njih pa še številna športna, razvojna in podeželska 
društva, društva podeželskih žena in podeželske mladine; seznam teh se nahaja v prilogi 
dokumenta.  
 
Ustanovitev Razvojnega partnerstva središča Slovenije v letu 2006 je pomenila prvi korak 
formalnega povezovanja občin – lokalnih skupnosti, z namenom zagotavljanja skladnega 
regionalnega razvoja, večje konkurenčnosti območja in zmanjšanja razvojnega zaostanka občin v 
partnerstvu. Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije pomeni nadgradnjo tega povezovanja v 
smislu javno-zasebnega partnerstva, kjer se bo akumuliralo še več socialnega in materialnega 
kapitala in zato pomeni novo dimenzijo razvoja območja. 
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2.5. ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI NA 
OBMOČJU LAS – SWOT ANALIZA 
 
Prednosti: 

• Geografski položaj območja omogoča relativno enostavno dostopnost iz/do vseh 
predelov Slovenije (središčna lega – »srce Slovenije«); 

• Bližina večjih urbanih središč s solidno kupno močjo;  
• Velika pokrajinska pestrost (Savska ravan, Posavsko hribovje, Kamniško Savinjske Alpe); 
• Dobro ohranjena narava omogoča prebivalcem kakovostno bivalno okolje in dobre 

možnosti za rekreacijo ter predstavlja odličen turistični potencial; 
• Prevladujoč pozitiven naravni prirastek; 
• Relativno nizka stopnja brezposelnosti; 
• Raznolikost in pestrost društvenega življenja; 
• Izjemno bogata naravna in kulturna dediščina; 
• Razvit turistični produkt Trkamo na vrata dediščine; 
• Obstoječi večji turistični ponudniki (terme, zdravilni gaj, čebelarski center, arboretum, 

hotel) 
• Obstoječe razvojne organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi področji razvoja. 

 
Slabosti: 

• Ni pripadnosti območju zaradi pomanjkanja skupne identitete; 
• Šibko sodelovanje med akterji na podeželju in zaprtost v lokalne kroge; 
• Šibko vključevanje (vpetost) prebivalcev v razvoj lokalnih skupnosti in širšega območja; 
• Premalo srednješolskih, višješolskih in vseživljenjskih izobraževalnih programov; 
• Podpovprečna produktivnost gospodarskih družb in dodana vrednost na prebivalca; 
• Relativno nizke povprečne plače; 
• Delovna mesta so preveč koncentrirana v večjih zaposlitvenih središčih, premalo pa je 

gospodarskih jeder na podeželju; 
• Zaraščanje kmetijskih površin in depopulacija podeželja; 
• Pomanjkljivo prostorsko načrtovanje za trajnostni večfunkcijski razvoj podeželja; 
• Hitra in slabo načrtovana urbanizacija podeželja, kar je vzrok za slabo komunalno 

opremljenost podeželskih naselij; 
• Slabo stanje in velika prometna obremenjenost določenih odsekov oz. cest; 
• Turistično rekreacijski potenciali podeželja so premalo izkoriščeni;  
• Pomanjkanje turističnih nastanitvenih objektov in ležišč; 
• Preveč enostransko usmerjeno kmetijstvo, majhnost kmetij in razdrobljenost posesti ter 

slaba starostna in izobrazbena struktura kmetov; 
• Premalo razvite dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 
 

Priložnosti: 
• Izgradnja skupne identitete območja; 
• Okrepitev razvojne sposobnosti območja z večjo vključitvijo prebivalcev v razvojne 

procese – povečanje kritične mase socialnega kapitala za razvoj; 
• Turistična dejavnost na podeželju bi se zaradi bližine večjih urbanih središč lahko 

uspešneje razvijala, če bi bili ponudniki bolje organizirani in če bi obstajalo več 
sodelovanja; 

• Povečanje števila obiskovalcev območja na osnovi novih turističnih programov, ki 
vključujejo bogato naravno in kulturno dediščino; 
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• Turistični razvoj ob obstoječih tematskih poteh; 
• Vključevanje zavarovanih območij v turistično rabo z izboljšanjem upravljanja teh 

območij; 
• Bližina trga je lahko priložnost za kmete, kot tudi za obrtnike. Zaradi obsega in pestrosti 

trga je več tržnih niš, ki bi jih ponudniki pridelkov, izdelkov in storitev na podeželju 
morali znati izkoristiti; 

• Intenzivnejša izmenjava znanja in idej z okoliškimi središči; 
• Oblikovanje gospodarsko-izobraževalnih središč na podeželju. Zaradi dobrega pretoka 

informacij se lahko tudi v manjših središčih oblikujejo visoko strokovne dejavnosti, ki 
lahko dopolnjujejo funkcije večjih naselij, na nekaterih območjih pa prevzamejo vodilno 
vlogo; 

• Razvoj dopolnilnih dejavnosti vezanih na kmetijska zemljišča in sonaravne oblike 
kmetovanja; 

• Izkoriščanje prostih površin za gradnjo na obstoječih poselitvenih območjih. 
 
Nevarnosti: 

• Pomanjkanje zagonskega kapitala; 
• Stihijska urbanizacija je nevarnost za kulturno krajino, ki je pogoj za razvoj turizma; 
• Nepovezanost in zagovarjanje lokalnih interesov zavira razvoj območja in s tem tudi 

podeželja; 
• Neenakomeren razvoj in koncentracija gospodarske moči v mestih lahko povzročita, da 

se bo podeželje spremenilo v spalno predmestje Ljubljane in drugih bližnjih urbanih 
središč; 

• Nekonkurenčnost kmetijstva zaradi naravnih razmer, ki vplivajo na manjšo proizvodno 
sposobnost kmetijstva in manjšo prilagodljivost ter dražjo pridelavo. 
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Grafi prikazujejo medsebojno povezanost prednosti in slabosti, ki jih trenutno območje ima ter 
priložnosti in nevarnosti, ki se kažejo na trgu. Rezultati kažejo na prioritete, na katerih bo v 
prihodnje potrebno biti še posebej pozoren in jih sistematično nadgrajevati. 
 
Slika 1: prednosti/priložnosti kaže, da bo mogoče priložnosti, ki so: 
 
• Izgradnja skupne identitete območja 
• Turistična dejavnost na podeželju bi se zaradi bližine večjih urbanih središč lahko 

uspešneje razvijala, če bi bili ponudniki bolje organizirani in če bi obstajalo več 
sodelovanja – ključna priložnost! 

• Povečanje števila obiskovalcev območja na osnovi novih turističnih programov, ki 
vključujejo bogato naravno in kulturno dediščino 

• Turistični razvoj ob obstoječih tematskih poteh 
 
najbolje izkoristiti z naslednjimi prednostmi območja: 
• Velika pokrajinska pestrost (Savska ravan, Posavsko hribovje, Kamniško Savinjske Alpe) 
• Pestrost društvenega življenja 
• Izjemno bogata naravna in kulturna dediščina 
• Razvit turistični produkt Trkamo na vrata dediščine 
• Obstoječi večji turistični ponudniki (terme, zdravilni gaj, čebelarski center, arboretum, 

hotel) 
• Obstoječe razvojne organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi področji razvoja – ključna 

konkurenčna prednost! 
 
Slika 2: slabosti/nevarnosti kaže, da bo potrebno postopno odpravljanje obstoječih slabosti, ki so 
predvsem: 
• Pomanjkljivo prostorsko načrtovanje za trajnostni večfunkcijski razvoj podeželja 
• Hitra in slabo načrtovana urbanizacija podeželja, kar je vzrok za slabo komunalno 

opremljenost podeželskih naselij 
• Premalo razvite dopolnilne dejavnosti na kmetijah  
• Pomanjkanje turističnih nastanitvenih objektov in ležišč 
• Premalo izkoriščeni turistični rekreacijski potenciali podeželja 
• Šibko vključevanje prebivalcev v razvoj lokalnih skupnosti in širšega območja 
• Šibko sodelovanje med akterji na podeželju in zaprtost v lokalne kroge 
 
Čim prejšnje delo na zgoraj omenjenih slabostih bo potrebno zaradi trendov/impulzov, ki jih 
prinaša trg oz. zunanje okolje in sta predvsem naslednja: 
• Nepovezanost in zagovarjanje lokalnih interesov zavira razvoj območja in s tem tudi 

podeželja 
• Neenakomeren razvoj in koncentracija gospodarske moči v mestih lahko povzročita, 

da se bo podeželje spremenilo v spalno predmestje Ljubljane in drugih bližnjih 
urbanih središč – ključna nevarnost! 
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2.6. POVZETEK ANALIZE STANJA IN POTENCIALI ZA RAZVOJ 
 
Iz analize stanja območja izhajajo tudi izzivi in potenciali za bodoči razvoj. Z njihovim 
poznavanjem bo mogoče slediti viziji, prioritetnim nalogam in ciljem, opisanim v naslednjem 
poglavju. 
 
Območje lokalne akcijske skupine Srce Slovenije z obsegom dobrih 750 km2 zaznamuje 
predvsem geografsko in prometno prehodna lega med Alpami in obrobjem Panonske nižine po 
dolini reke Save ter njegov položaj ob V. evropskem prometnem koridorju. Tu prebiva dobrih 
62.000 prebivalcev, kar pomeni, da je gostota poselitve malo pod slovenskim povprečjem. Gre 
pretežno za hriboviti svet alpskih hribovij, medtem ko je ravnega sveta manj, je pa pomemben 
rezervoar podtalnice. Območje prepredajo tudi številni vodotoki; glavni je reka Sava, pomemben 
pa tudi Kamniška Bistrica. Zavarovanih območij (Natura 2000) je več le v občini Kamnik, drugje 
so ti deleži precej skromni, tako da obstaja potencial za nadaljnji razvoj in načrtno upravljanje teh 
območij. 
Čez območje potekajo javne ceste različnih kategorij. Za vzhodni del je pomembna glavna cesta 
ob reki Savi, ki pa zaradi slabega stanja in velikih obremenitev pomeni razvojno oviro, medtem 
ko je na zahodnem in severnem delu prometno omrežje bolj enakomerno. Vse večji pomen naj bi 
v prihodnosti imela tudi železnica, tako v tovornem kot potniškem prometu; posebej pomembna 
je za območje glavna železniška proga Ljubljana-Zidani Most. Komunalna infrastruktura še ni 
povsem zadovoljivo vzpostavljena, saj vodovodno in kanalizacijsko omrežje vodi do večine 
večjih naselij, ne pa tudi do vseh perifernih območij, problem je še v dotrajanosti in slabem 
vzdrževanju določenih omrežij. Cestno in komunalno omrežje se po občinah ureja predvsem s 
strukturnimi sredstvi za razvoj regij in neposrednimi sredstvi za financiranje občin. 
Poselitvena značilnost območja, kot tudi Slovenije, je razpršena gradnja ter urbanizacija 
podeželja. To pomeni velike stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in veliko dnevno 
migracijo v zaposlitvena središča, kar je eden glavnih izzivov bodočemu razvoju območja. Z 
opredeljenimi nalogami si namreč prizadevamo to dvojnost preseči in omogočiti nove 
zaposlitvene možnosti na podeželju, predvsem v obliki mikro podjetij, ki bodo pri svojem 
delovanju izhajala iz lokalnih virov. Tako naše podeželje ne bo spalno predmestje Ljubljane in 
drugih središč, temveč območje, posejano z aktivnimi gospodarskimi jedri, ki bodo pritegovala 
okoliške prebivalce. Za to pa bo potrebno zagotoviti tudi dovolj primernih in dostopnih 
stanovanj, vrtcev in šol ter ostalih objektov za kulturno, športno in društveno življenje na 
podeželju. 
Kazalci demografskih značilnosti območja so dokaj ugodni, saj je starostna struktura prebivalcev 
ugodnejša kot je slovensko povprečje (nižji povprečni indeks staranja prebivalstva, višji delež 
mladih do 24 let, največja starostna skupina od 25-29 let s 5.000 prebivalci, nižji delež starejših 
nad 60 let), prav tako je naravni prirastek v večini občin pozitiven, enako velja za skupni selitveni 
prirast. Malo slabša je izobrazbena struktura prebivalcev, saj so deleži višje in visoke izobrazbe 
precej nizki in pod slovenskim povprečjem, delež osnovne izobrazbe pa dokaj visok.  
Kazalci šolstva in socialnega področja kažejo na omejeno stanje, saj na območju ni nobenega 
visokošolskega programa in zelo malo srednjih šol ter izobraževalnih središč za odrasle (ljudske 
univerze ipd.), prav tako je omejena mreža socialnega varstva, kar vsekakor ponuja izzive za 
nadaljnji razvoj teh področij, tudi preko oblik mikro podjetništva oziroma zasebnega sektorja.  
Za območje je značilno izjemno pestro in bogato društveno udejstvovanje, ki se kaže v množici 
najrazličnejših društev, organizacij in zvez, ki jih je bilo konec leta 2007 na območju  kar 547 
ter predstavljajo velik potencial za razvoj podeželja. Vloga društev se vidi predvsem v aktivnem 
sodelovanju v lokalni akcijski skupini, tako pri podajanju projektnih predlogov v skladu z interesi 
lokalnih okolij, kot pri izvajanju določenih projektov in stalnem sodelovanju v LAS, kar je 
pomembno za njeno delovanje v najširšem interesu.  
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Izbrani gospodarski kazalci odslikavajo stanje gospodarskega razvoja območja in so precej 
različni. Za območje je značilna dokaj nizka stopnja registrirane brezposelnosti, saj je nad 
slovenskim povprečjem le v občini Litija, registrirana stopnja zaposlenosti pa je povsod nad 
državnim povprečjem. Od dobrih 15.000 delovno aktivnih prebivalcev je večina zaposlenih oseb, 
malo pa samozaposlenih; tu še obstaja potencial za nadaljnje možnosti zaposlovanja. Za območje 
so značilne sorazmerno majhne gospodarske družbe s precej nizkim poslovnim izidom in v 
glavnem podpovprečno produktivnostjo ter nizko dodano vrednostjo na prebivalca. Bruto 
osnova za dohodnino je nad slovenskim povprečjem samo v dveh občinah. Na območju so, 
razen v dveh občinah, povprečne mesečne bruto in neto plače precej pod slovenskim 
povprečjem. Razvoj mikro in malega podjetništva na podeželju, izhajajoč iz lokalnih danosti 
in človeškega kapitala, zato pomeni veliko razvojno priložnost za izboljšanje navedenih kazalcev.  
Kmetijstvo na območju se sooča z nekaterimi splošnimi problemi: velika razdrobljenost in 
majhnost kmetij, zaradi oteženih naravnih razmer omejena, prenizka in predraga pridelava ter 
zato manjša konkurenčnost, slaba starostna in izobrazbena struktura lastnikov kmetij itd. 
Dopolnilne dejavnosti so precej slabo razvite, saj je na celem območju le 76 registriranih 
dopolnilnih dejavnosti, pa še te niso dovolj pestre oz. raznolike. Glede na našteta dejstva in 
usmeritve nacionalnega programa razvoja podeželja za prihodnje obdobje, obstaja na območju 
potencial za razvoj predvsem na področju različnih okoljskih programov (ekološko kmetovanje, 
avtohtone sorte rastlin in pasme živali, visokodebelni sadovnjaki,…), programov različnih 
dopolnilnih dejavnosti, vezanih na kmetijsko proizvodnjo (zeliščarstvo, čebelarstvo, pridelava 
zelenjave, predelava mesa, mleka, sadja, zelenjave, lesa), pa tudi na področju razvoja dodatnih 
dejavnosti, vezanih na nekmetijsko dejavnost (razvoj turizma ter ostalih dejavnosti na kmetijah, 
kot so terapevtska dejavnost, didaktika, muzeji kmečkega orodja idr., razvoj domačih in umetnih 
obrti,…). Tudi na področju trženja produktov in storitev podeželja naše območje čakajo novi 
izzivi – učinkovitejše mreženje pridelovalcev in drugih subjektov na podeželju, prodaja preko 
spleta, na domu, na tržnicah in prireditvah, v specializiranih trgovinah, oblikovanje celovite 
podobe kmetij in pridobitev zaščitnih znakov. Gozd pokriva okoli 48.000 ha območja, v Litiji in 
Šmartnem skoraj 70% površine občine, kar ponuja dobre možnosti za izkoriščanje obnovljivih 
virov energije, posledično pa za razvoj novih oblik malega podjetništva na podeželju.  
Stanje turističnih danosti na območju je dokaj skromno, posebno kar se tiče nastanitvenih 
kapacitet in dopolnilne turistične infrastrukture. Vseh turističnih ležišč je samo okrog 900, pa še 
ta so zelo neenakomerno razporejena po občinah. Posledično tudi številke o številu prenočitev 
tujih in domačih gostov niso visoke, saj je bilo na območju leta 2006 skupaj le dobrih 25.000  
prenočitev, daleč največ v občini Kamnik. Izgradnja novih turističnih objektov in ležišč ter 
enotne dopolnilne turistične infrastrukture je zato prvi pogoj za dolgoročen turistični razvoj tega 
območja. Boljše stanje pa kaže raznolikost obstoječe turistične ponudbe, ki sega od izjemno 
bogate naravne in kulturne dediščine, že povezane v skupni tržni produkt Trkamo na vrata 
dediščine, številnih tematskih turističnih poti in tradicionalnih prireditev, do aktivnih 
turističnih in razvojnih društev ter posameznih večjih turističnih akterjev, kjer bi izpostavili 
kamniško Agencijo za razvoj turizma in podjetništva, Zadrugo za razvoj podeželja Jarina in 
Center za razvoj Litija. Večji zasebni ponudniki predstavljajo pomemben prodajni kanal tudi za 
ostalo ponudbo območja (Terme Snovik, Arboretum Volčji Potok, Zdravilni gaj Tunjice, hotel 
Trojane,…). Gostinska ponudba območja je zadovoljiva, medtem ko bi se mreža turističnih 
kmetij lahko še precej razširila-sedaj jih je na območju le 9, tako po številu kot pestrosti ponudbe. 
Razvojni izziv predstavlja predvsem povezovanje obstoječe turistične ponudbe, boljša 
organiziranost, skrb za dvigovanje kakovosti ter skupna promocija in trženje.  
Človeški potencial območja je premalo izkoriščen, kar kažejo tudi številčne migracije na delo, 
predvsem v Ljubljano. Že začeti razvojni koraki povezovanja znanja obstoječih razvojnih 
podpornih organizacij na območju imajo zato velik potencial in so konkurenčna prednost 
območja. Tu govorimo predvsem o posebnih znanjih v okviru podjetniških jeder na podeželju, ki 
lahko pripomorejo k oblikovanju novih tržnih niš in/ali inovativnih tržnih segmentov. 
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Razvoj območja LAS Srce Slovenije bo naravnan na izboljšanje drobnih, toda pomembnih 
elementov življenja prebivalcev območja. Ambicija je narediti to območje zaželeno za bivanje, za 
vzgojo otrok, za preživljanje zrelih let kot tudi za uresničevanje inovativnih podjetniških idej. To 
bomo dosegli s trajnostnim izkoriščanjem različnih lokalnih oziroma endogenih virov, kot so 
človeški viri – znanje, izkušnje, angažiranost, prostovoljstvo, fizični oziroma naravni viri – 
pokrajina in njene posebnosti, kulturni viri – snovna in nesnovna dediščina, ekonomski oziroma 
finančni viri in vse druge danosti, ki nam jih območje nudi.  
 
 
 
 
 
 
 
Fotografija 10: Delavnica za društva z območja LAS, februar 2006 (vir: arhiv RCL) 
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3. RAZVOJNA VIZIJA IN PRIORITETNA PODROČJA S CILJI TER 
KAZALNIKI MERJENJA CILJEV  
 
Razvojna vizija  
 
Ključno vodilo pri izvajanju razvojne strategije bo skupna razvojna vizija območja za prihodnje 
programsko obdobje (in čas po njem, saj je naravnana dolgoročno), ki izhaja iz ugotovljenih 
ključnih značilnosti (prednosti in slabosti) ter  priložnosti in nevarnosti območja. 
 
Če povzamemo prednosti in priložnosti območja (obstoječe razvojne organizacije, razvit 
turistični produkt Trkamo na vrata dediščine, bogata naravna in kulturna dediščina, obstoječi 
večji turistični ponudniki, pestrost društvenega življenja, velika pokrajinska prednost; izgradnja 
skupne identitete območja, turistična dejavnost na podeželju in bližina večjih urbanih središč, 
razvoj novih turističnih programov in turistični razvoj ob obstoječih poteh), nam je jasna 
usmeritev, da moramo razvojno strategijo naravnati na razvoj turizma na podeželju. Na drugi 
strani nam analiza slabosti in nevarnosti (slabo razvite dopolnilne dejavnosti, premalo izkoriščeni 
turistični potenciali podeželja, pomanjkljivo prostorsko načrtovanje ter šibko vključevanje in 
sodelovanje akterjev na podeželju; nepovezanost in zagovarjanje lokalnih interesov, 
neenakomeren razvoj in koncentracija gospodarske moči v mestih) pokaže, da je območje izrazito 
nerazvito v smislu izrabe obstoječih potencialov, kar pomeni, da kakovost življenja na 
območju še ni optimalna. V strategiji postavljamo tezo, da s trajnostnim razvojem turizma 
lahko ključno izboljšamo kakovost življenja na podeželju, saj smo prepričani, da smo vsi 
prebivalci območja v prvi vrsti lasten turistični potencial – potrošniki lokalnih turističnih storitev 
in lokalnih proizvodov. Glede na razvojni zaostanek območja LAS Srce Slovenije v primerjavi s 
celotno Osrednjeslovensko razvojno regijo smatramo, da se moramo razvoja lotiti z 
inovativnimi pristopi, da bomo v čim krajšem času zmanjšali ta razkorak in zagotovili 
trajnostno rast.  
Vizijo lahko strnjeno izrazimo z naslednjim stavkom: 
 

Z inovativnimi pristopi pri izrabi obstoječih potencialov 
zagotavljati vitalnost podeželja na območju »Srca Slovenije« in 
njegovo trajnostno rast. 
 
Vizija kratko in jedrnato povzema prioritetne naloge, pomembne za območje LAS, iz katerih 
izhaja tudi izbrano prioritetno področje, to je izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželju.  
 
 
Prioritetne naloge s ciljnimi skupinami in cilji 
 
Za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju bomo delovali na različnih, med seboj povezanih 
prioritetnih nalogah, ki zasledujejo cilje posameznih prednostnih nalog vseh štirih osi politike 
razvoja podeželja: 
 
Prioritetna naloga 1: Dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi ter 
trženje lokalnih kmetijskih proizvodov 
Omenjena prioritetna naloga bo prispevala k povečanju turistične prepoznavnosti območja, ki 
ima velik poudarek na razvoju in promociji lokalnih proizvodov, saj bomo z aktivnostmi dvignili 
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obseg in nivo kakovosti ponudbe kmetijskih proizvodov ter izboljšali njihovo trženje. Prioritetna 
naloga sledi 2. prednostni nalogi 1. osi razvoja podeželja.  
Ciljne skupine: pridelovalci in predelovalci kmetijskih proizvodov, podeželske ženske, prebivalci 
območja-potrošniki 
 
Cilji:  
• Razvoj in trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov območja  

• Razvoj turističnih programov, ki temeljijo na lokalnih proizvodih 

• Razvoj novih prodajnih kanalov za lokalne kmetijske proizvode  

 

Prioritetna naloga 2: Spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja  

Omenjena prioritetna naloga je usmerjena na ohranjanje tradicionalnih kmetijskih praks (kot so 
visokodebelni sadovnjaki, travišča) ter na spodbujanje kmetijstva, ki vpliva na izboljšanje stanja 
okolja (kontrolirana integrirana in ekološka pridelava ipd.) v smislu skupnih rešitev za območje 
(npr. promocija zdrave prehrane v šolah in vrtcih, ekološke tržnice, promocijske aktivnosti 
ekološke proizvodnje). Naloga sledi 2. prednostni nalogi 2. osi razvoja podeželja.  
Ciljne skupine: kmetje, lokalno prebivalstvo, izvajalci prehrane v javnih obratih 

Cilji:  
• Povečanje pestrosti ponudbe ekoloških kmetij in povečanje deleža ekoloških kmetij 

• Povečanje deleža oskrbe šol in vrtcev z domačo hrano s kmetij  

 

Prioritetna naloga 3: Izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju 

Prioritetna naloga je usmerjena na spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za 
povečanje turistične ponudbe območja ter na razvoj različnih storitev na podeželju, predvsem 
tistih, ki izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev na območju. Naloga sledi 1. prednostni nalogi 
3. osi razvoja podeželja.  
Ciljne skupine: potencialni nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, obstoječi in potencialni 
podjetniki, podeželske ženske, mladi 
 
Cilji:  
• Povečanje števila registriranih dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, posebej na 

ekoloških kmetijah 

• Povečanje števila ustanovljenih mikro podjetij 

• Krepitev zdravih podjetniških jeder na podeželju 

 

Prioritetna naloga 4: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju 

Z omenjeno nalogo bomo podpirali projekte, ki sicer sodijo v istoimensko prednostno nalogo 3. 
osi razvoja podeželja, vendar so bolj naravnani na »mehke« vsebine, ki prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja na podeželju. Naloga spodbuja večje aktiviranje društvenega življenja, 
vključevanje posebnih socialnih skupin (mladi, podeželske ženske), skupno in načrtno promocijo 
turistične ponudbe, povezovanje turistične ponudbe znotraj območja (zlasti v navezavi na 
obstoječo dobro razvito ponudbo: terme, zdravilni gaj, arboretum,…) in navzven v okviru 
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skupne identitete območja. Pomemben del naloge je tudi spodbujanje vseživljenjskega učenja. 
Naloga sledi 2. prednostni nalogi 3. osi razvoja podeželja.  
Ciljne skupine: društva, mladi, podeželske ženske, turistični ponudniki, institucije, ki se ukvarjajo 
s posebnimi skupinami, podjetniki 
 
Cilji:  
• Izgradnja skupne identitete območja  

• Povečanje števila aktivno vključenih akterjev v skupne projekte, posebej posebnih socialnih 

skupin 

• Povečanje deleža vključenih v vseživljenjsko učenje 

• Povečanje števila skupnih promocijskih aktivnosti 

• Povečanje števila mrežnih projektov  

• Razvoj integralnih turističnih produktov 

• Nadgradnja tematskih poti s poudarkom na izrabi bogate kulturne dediščine  

 

Prioritetna naloga 5: Animacija in usposabljanje podeželskih prebivalcev 

Z animacijo in različnimi strokovnimi usposabljanji bomo okrepili zaposlitveno konkurenčnost 
podeželskega prebivalstva ter ga spodbujali za sprejemanje novih poslovnih izzivov. Naloga sledi 
1. prednostni nalogi 4. osi razvoja podeželja. 
Ciljne skupine: podeželsko lokalno prebivalstvo, mladi, podeželske ženske 

Cilji:  
• Povečanje števila udeleženih na različnih usposabljanjih 

• Povečano število animiranih prebivalcev  

 

Prioritetna naloga 6: Mreženje in povezovanje za inovativne iniciative 

Prioritetna naloga se nanaša na mreženje in povezovanje območja preko lokalne akcijske skupine 
»Srce Slovenije« tako na ravni Slovenije kot na mednarodni ravni. Tako bo zagotovljen prenos 
znanj in izkušenj med LAS-i in posledično med podeželskimi območji v Evropi, s tem pa se bodo 
oblikovale nove inovativne razvojne pobude. Naloga sledi 2. prednostni nalogi 4. osi razvoja 
podeželja. 
Ciljne skupine: podeželsko lokalno prebivalstvo, javni sektor (lokalna samouprava,..), nevladne 
organizacije, podporne institucije 
 
Cilji:  
• Povečano število vzpostavljenih povezav na SLO in EU ravni 

• Povečano število inovativnih razvojnih iniciativ 

 
Opredeljene naloge zajemajo najbolj pereča področja življenja in dela na območju LAS, ki jih 
želimo izboljšati v prihodnjem obdobju, podpirajo pa jih tudi zbrane javne in zasebne projektne 
ideje oziroma pobude. V času priprave razvojnega programa podeželja in lokalne razvojne 
strategije smo namreč zbrali 190 projektnih predlogov posameznikov in občin, na delavnicah pa 
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smo skupaj definirali še 20 skupnih projektov, pomembnih za celotno območje LAS. Večji del 
zbranih projektnih predlogov se veže prav na zgoraj navedene prioritetne naloge, in na 
prioritetno področje izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. 
 
 
Kazalniki merjenja ciljev in pričakovani rezultati na osnovi izvajanja razvojne strategije 
LAS 
 
 
Indikator-kazalnik Parameter Pričakovana 

vrednost 2010/2015 
Razvoj in trženje kakovostnih 
kmetijskih proizvodov območja  
 

Število kakovostnih kmetijskih 
proizvodov  

5/20 

Razvoj turističnih programov 
 

Število novih turističnih 
programov 

2/10 

Razvoj novih prodajnih kanalov Število vzpostavljenih novih 
prodajnih kanalov 

1/3 

Delež ekoloških kmetij 
 

Število ekološko usmerjenih 
kmetij 

2/10 

Delež oskrbe šol in vrtcev z 
domačo hrano s kmetij  
 

Število odjemalcev hrane s 
kmetij 

4/12 

Registrirane dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah 
 

Število novih nosilcev dop. 
dejavnosti  

2/8 

Ustanovljena mikro podjetja 
 

Število novih registracij mikro 
podjetij 

2/10 

Aktivno vključeni akterji v skupne 
projekte območja 

Število vključenih skupaj 
Število vključenih žensk in 
mladih 

20/80 
15/50 

Vključeni v vseživljenjsko učenje 
 

Število vključenih v module 10/50 

Skupne promocijske aktivnosti 
 

Število izvedenih promocijskih 
aktivnosti 

6/30 

Mrežni projekti  
 

Število izvedenih mrežnih 
projektov 

3/12 

Razvoj integralnih turističnih 
produktov 

Število novih ITP 1/5 

Udeleženci na različnih 
usposabljanjih 
 

Število udeleženih  120/300 

Animirani prebivalci  
 

Število animiranih naslovnikov 200/500 

Vzpostavljene povezave  na SLO 
in EU ravni 
 

Število povezav 10/50 
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4. STRATEGIJA ZA IZVEDBO  
 
Priprava strategije 
 
Kot zapisano že v uvodu, sta bila tako Razvojni program podeželja Trkamo na vrata dediščine 
kot Razvojna strategija LAS Srce Slovenije pripravljena po pristopu »od spodaj navzgor« (bottom 
up), saj so bile na delavnice za pripravo dokumentov vabljene različne ciljne skupine (kmetje, 
turistični ponudniki, društva in zveze – turistična, podeželska, ženska, mladinska in ostala, občine 
in druge javne institucije - KSS, CSD, izobraževalne institucije in ostale), preko objav v lokalnih 
javnih medijih pa tudi najširša zainteresirana javnost. V obdobju od leta 2004-2007 smo tako 
skupaj izvedli preko 60 animacijskih in izobraževalnih delavnic, od tega 11 namenjenih izključno 
pripravi razvojnih programov, katerih se je udeležilo preko 1.100 udeležencev (od tega približno 
60% žensk in 15% mladih), v različna svetovanja pa je bilo vključenih še okoli 160 udeležencev.  
 
Udeleženci so s konstruktivnimi predlogi in idejami prispevali bistven del k vsebini dokumentov, 
moderatorji pa so spodbujali izmenjavo idej ter podane pobude in ideje kanalizirali v smiselne 
sklope. Tako so bili oblikovani skupna razvojna vizija in cilji, iz katerih izhajajo prioritetno 
področje in prioritetne naloge območja, le-te pa podpirajo tudi zbrani projektni predlogi. Del 
predlogov je bilo definiranih na delavnicah, večino pa so posredovali posamezniki, s katerimi so 
bili naknadno opravljeni tudi osebni razgovori. Svoje predloge so preko lokalnih koordinatorjev 
prispevale tudi občine z območja partnerstva. Na ta način smo prišli do prvega nabora 190 
posameznih individualnih in javnih projektnih predlogov ter 20 skupnih oz. mrežnih projektov 
območja. Glavna prednost navedenega pristopa je v tem, da so definirani projekti in posamezne 
aktivnosti pridobili tudi večjo moč prihodnje realizacije, saj so bili posredovani samoiniciativno in 
zato tudi njihovi idejni vodje čutijo večjo pripadnost in predanost pri izvedbi. Tako imenovani 
pristop »vetrenja možganov« je namreč pripomogel k identifikaciji projektov, v katere akterji 
dejansko verjamejo, zato so tudi bolj življenjski, bolj izvedljivi.  
Hkrati je bil sprožen tudi proces povezovanja med različnimi ciljnimi skupinami in posamezniki, 
ki navidezno nimajo skupnih interesov, dejansko pa so začutili, da je zgolj s stalnim 
povezovanjem, izmenjavo mnenj, izkušenj in informacij mogoče priti do novih, inovativnih 
projektov ter da je predstavljen način dela dobra osnova za gradnjo skupnega razvoja in 
dolgoročne stabilne rasti.  
 
 
Ocena terminskega načrta za doseganje ciljev 
 
Cilje razvojne strategije bomo dosegli z izvajanjem različnih aktivnosti, ki si sledijo v logičnem 
zaporedju, nekatere od njih pa se bodo izvajale čez celo programsko obdobje permanentno. 
 
Aktivnost 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
Priprava razvojne strategije in 
formiranje LAS 

� �       

Ugotavljanje zadovoljstva prebivalcev z 
življenjem na območju LAS 

 �   �   � 

Zbiranje proj. predlogov za pripravo 
letnega izvedb. načrta 

 � � � � � �  

Priprava in potrditev letnega izvedb.  � � � � � �  
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načrta 
Animacija in informiranje območja � � � � � � � � 
Izobraževanje in pridobivanje strok. 
znanj 

 � � � � � � � 

Prenos znanj in izkušenj, izmenjave 
dobrih praks 

 � � � � � � � 

Vodenje LAS  � � � � � � � 
Izvedba skupnih projektov  � � � � � � � 
Nadzor nad izvajanjem projektov   � � � � � � � 
Poročanje o izvajanju strategije in 
projektov 

 � � � � � �  

Uskladitev strategije z ev. novimi 
potrebami območja 

   �   �  

Priprava razvojne strategije za 
naslednje programsko obdobje po 
2013 

      �  

 
 
 
 
Razmejitev inovativnih in obstoječih aktivnosti 
 
Krovno inovacijo na območju predstavlja vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva oziroma 
lokalne akcijske skupine, ki bo odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije, saj take oblike 
formalno do sedaj na območju ni bilo. Njene prednosti se kažejo v povezovanju človeškega 
kapitala iz različnih sektorjev (javne institucije, gospodarski subjekti, posamezniki, društva in 
organizacije), njihovih znanj, izkušenj in idej, prav tako pa v povezovanju socialnega, finančnega, 
in drugega kapitala območja.  
Prav tako lahko med inovativne aktivnosti štejemo pripravo in izvajanje skupnih (mrežnih) 
projektov, ki so bili do sedaj na območju zelo redki, pri čemer velja izpostaviti iniciacijo projekta 
Trkamo na vrata dediščine, ki združuje tradicijo-kulturno in naravno dediščino območja z 
inovativnimi pristopi njene uporabe v turistične namene za večjo prepoznavnost območja. Drug 
skupni projekt s temelji za nadaljevanje je Litija - mesto inovativnosti, ki spodbuja aktiviranje 
inovativnega razmišljanja med mladimi, v javnih medijih in v širši javnosti-med prebivalci občine.    
Poleg posameznih inovativnih projektov se inovativnost kaže tudi v pristopih in načinih dela. 
Poleg posameznih pobud so se namreč pričeli razvijati tudi skupni projekti, pri katerih je 
potrebno širše sodelovanje skupnosti kot tudi povezovanje z drugimi razvojnimi institucijami 
(šole, raziskovalne in druge strokovne institucije ter specialisti – posamezniki) izven območja, kar 
krepi razvojno naravnanost in prinaša svež dotok idej, pobud in znanja.  
Razmišljanja akterjev se tako manifestirajo tudi v obliki »zgodb«, ki gredo širše od ponudbe  
posameznih izdelkov in storitev in ponujajo tudi različna doživetja ter druge inovativne in tržno 
naravnane prodajne pakete (npr. dežela Jurija Vege, Trkamo na vrata dediščine, Carniola,…).  
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V spodnji preglednici je podana razmejitev med obstoječimi in inovativnimi aktivnostmi oziroma 
pristopi na območju LAS: 
 

Obstoječe aktivnosti/pristopi Inovativne aktivnosti/pristopi 
Izdajanje e-biltena za podjetnike Izdajanje e-biltena za člane LAS 
Šibko povezovanje med sektorji Interdisciplinarno povezovanje različnih 

sektorjev v skupne projekte LAS 
Pristop k projektom večinoma od zgoraj 
navzdol 

Pristop k projektom-pobudam od spodaj 
navzgor, inovativna metodologija 

Spoznavanje dobrih praks preko strokovnih 
ekskurzij 

Vzpostavitev mreže izmenjav (znotraj območja 
LAS, z drugimi LAS-i v Sloveniji, čezmejno) 

Avtokratski pristop k projektom Priprava in izvajanje skupnih projektov ter 
prenos znanj in izkušenj med partnerji 

Nepovezane prostovoljske akcije  Spodbujanje vključevanja prostovoljnega dela 
v skupnih projektih in participacije lokalnega 
prebivalstva 

Sofinanciranje izvajanja projektov in 
koordinacije iz občinskih proračunov 

Uvedba razvojnega evra na prebivalca 

Odsotnost vključevanja lokalnega okolja v 
procese v družbi 

Spodbujanje družbene odgovornosti lokalnega 
okolja  

Šibko poznavanje teamskega dela  Spodbujanje teamskega dela (letni 
teambuildingi za člane LAS) 

Slaba organiziranost projektnega vodenja na 
območju  

Usposabljanje mladih in žensk ter drugih 
nosilcev za projektne vodje na terenu 

Odvisnost lokalnega prebivalstva od resursov 
izven območja 

Spodbujanje lokalne samooskrbe (uporaba 
lokalnih virov) za povečanje dodane vrednosti 
na območju 

Šibka vpetost v evropske mreže Intenzivno povezovanje-mreženje na EU ravni 
 
 
Prenosljivost strategije na druga območja  
 
Razvojna strategija LAS Srce Slovenije je s svojo vizijo in cilji lahko prenosljiva na druga območja 
s podobnimi naravnimi in družbenimi značilnostmi ter izzivi, kamor spada večina podeželskih 
območij v Sloveniji, ki se nahajajo na obrobju večjih gospodarsko močnih središč, pa tudi 
nekatera podeželska območja v Evropi. 
Znanja in metode, ki že obstajajo na območju in ki jih bodo sodelujoči akterji pridobili v času 
izvajanja razvojne strategije (oblikovanje mrež ponudnikov, razvoj turističnih produktov, 
razvoj shem kakovosti, razvoj in upravljanje blagovnih znamk, promocija območja, 
priprava razvojnih programov in strokovnih podlag; koordinacija območnega razvojnega 
partnerstva, sodelovanje v transnacionalnih partnerstvih, projektni administrativni in 
finančni management, organizacija delavnic in usposabljanj, strokovno svetovanje 
posameznikom, spremljanje potreb okolja, animiranje območja, …), bomo s pomočjo 
obstoječih in novo vzpostavljenih mrež prenesli na druga območja, od tam pa črpali njihova 
znanja in izkušnje. Že v letu 2008 bomo na območju organizirali izvedbo mednarodne ekskurzije 
evropske neprofitne organizacije Euroacademy Association, ki se prizadeva za krepitev 
konkurenčnih sposobnosti podeželskih območij in na ta način z udeleženci akademije izmenjavali 
znanja in izkušnje na področju izbrane teme okolje in razvoj podeželja. Pomemben način za 
prenos znanj in metod na druga območja je tudi preko sodelovanja v skupnih transnacionalnih 
projektih, kjer bo potrebna intenzivna komunikacija in sodelovanje med partnerji v času trajanja 
projekta in je to odlična priložnost za prenos znanj in metod ter izmenjavo izkušenj.  



Razvojna strategija LAS Srce Slovenije       56 
 

V tem smislu se območje LAS Srce Slovenije že povezuje z lokalnimi akcijskimi skupinami doma 
(Posočje, Kozjansko, Pomurje, Notranjska) in v tujini (LAG AKOMM-PSILORITOS S.A. iz 
Grčije, Finsko združenje LAG, LAG Luberon Lure, LAG »Pays du grand Brianconnais des 
Ecrins au Queyras«, LAG Mont-Dauphin – vsi trije iz Francije). Na ravni transnacionalnega 
sodelovanja se prav tako povezujemo z regijami na območju Alp (avstrijska Koroška, Lungau, 
Baden-Wurttemberg, Graubunden, Savoy, Furlanija Julijska krajina, Veneto,…), Mediterana in 
Srednje Evrope. To mrežo bomo s formaliziranjem LAS še razširili tako na ravni Slovenije kot 
Evrope.  
Uporaben način za prenosljivost znanj in izkušenj so tudi tiskane in elektronske publikacije, 
posebej s področja pristopa Leader (objava člankov, pozivov, novic,…) ter vključevanje na 
skupni evropski spletni portal Leader. 
Izmenjava znanj in izkušenj se bo zagotavljala tudi preko udeleževanja različnih konferenc in 
seminarjev za razvoj podeželja na območju EU. 
 
 
Trajnost strategije 
 
Ocenjujemo, da je pričujoča razvojna strategija naravnana zelo trajno, saj so vsi cilji ter 
prioritetno področje razvoja usmerjeni ne samo na kratkoročne rezultate, pač pa tudi na 
dolgoročen gospodarski in socialni razvoj območja. Tu želimo izpostaviti pomen aktivnega 
sodelovanja različnih skupin prebivalcev v lokalni akcijski skupini, povečano motiviranost za 
povezovanje in sodelovanje, kar bo trajnostno vplivalo na kakovost življenja na območju. 
Poseben poudarek bo na mladih, ki za območje pomenijo nov zagon v smislu usposabljanja za 
vodje projektov in razvoja na terenu, na ta način se bo okrepila tudi njihova lastna 
samoiniciativnost za razvoj, to pa je pomembna lastnost trajnosti. Novi razviti projektni 
pristopi bodo vplivali tudi na samoiniciativno nastajanje novih projektov, na ta način bo prav 
tako zagotovljena trajnost razvoja na območju. Znanje in veščine, ki jih bodo sodelujoči akterji 
pridobili preko sodelovanja v LAS in izvajanja razvojne strategije, bodo dolgoročno krepili 
konkurenčnost območja in njegov socialni kapital. Ohranjena delovna mesta in ustvarjena nova 
delovna mesta na podeželju bodo omogočila trajno bivanje in udejstvovanje prebivalcev na 
območju. Skrb za zdravo okolje bo zagotavljalo zdravje prebivalcev in pozitivno življenjsko 
naravnanost. Trajnostni razvoj turizma, usmerjen na trženje privlačnih turističnih produktov, 
bo omogočal turističnim ponudnikom dolgoročni prihodek, dodatno vrednost pa jim bo 
prinašala razvita skupna identiteta območja, ki je eden bistvenih vidikov trajnosti na območju. 
 
 
Možni finančni viri za izvedbo strategije 
 
V obdobju pred uvedbo pristopa Leader se je na območju kljub odsotnosti javno-zasebnega 
partnerstva izvedlo veliko individualnih in tudi nekaj skupnih projektov. Za financiranje teh 
projektov (na primer Trkamo na vrata dediščine, Razvoj intelektualne infrastrukture v okviru 
projekta PPD, Aktivno podeželje, Naravno z dežele, produkti pod blagovno znamko Posavsko 
hribovje, mreža točk VEM, idr.) so sredstva prispevale tudi vključene občine, ki so v njih 
prepoznale prednost in korist za svoje in širše območje. 
V novem programskem obdobju se na področju financiranja projektov uvaja novost, t.i. razvojni 
evro, ki ga bodo kot sofinancerski del prispevale občine znotraj LAS glede na število prebivalcev 
posamezne občine. Občine bodo prispevale tudi dodatna sredstva za delovanje LAS v višini 50%.  
Pomemben finančni vir bodo zasebni viri, ki bodo večinoma pomenili vsaj 50% sofinanciranja 
projektov, delno pa bodo ti viri podprli tudi delovanje LAS.  
Ta sredstva bodo dopolnjevala sredstva iz različnih državnih virov – predvsem iz programa 
razvoja podeželja, ESRR, ESS, idr. 
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Naslednji pomemben vir financiranja je finančna participacija lokalnega prebivalstva, saj so 
prebivalci pripravljeni sofinancirati projekte, v katere verjamejo in so jim pomembni. 
Veliko pozornost bomo namenili pridobivanju evropskih sredstev na centraliziranih in 
decentraliziranih programih (programi teritorialnega sodelovanja – prej Interreg, Life, Culture, 7. 
okvirni program, IEE, Lifelong Learning, Norveški finančni mehanizem,…).  
 
 
Spremljanje in ocenjevanje strategije 
 
Izvajanje razvojne strategije oziroma doseganje njenih ciljev se bo preverjalo v skladu z 
opredeljenimi indikatorji oziroma kazalniki. Namen te aktivnosti je spremljanje izvajanja 
projektov, morebitnih odstopanj od vsebinskih, terminskih ali finančnih planov, reševanje kriznih 
situacij. Glavni pooblaščeni organ za monitoring izvajanja razvojne strategije (razvojni svet LAS) 
bo spremljal izvajanje na osnovi: 

- poročil nosilcev projektov 
- poročil o izvajanju razvojne strategije, ki jih bo letno pripravljal upravljalec LAS 

Na osnovi dobljenih rezultatov se 1-krat letno pripravi okrogla miza z nosilci projektov, 
upravljalcem LAS, razvojnim svetom LAS, kjer se rezultati predstavijo, hkrati pa poteka dialog v 
smislu zbiranja predlogov za izboljšanje izvajanja strategije.  
 
Za posamezno leto bo LAS pripravil tudi operativni izvedbeni načrt, ki bo podrobneje nanizal 
projekte, znotraj njih pa posamezne aktivnosti, skupaj s časovnico izvajanja, odgovornimi nosilci, 
finančnimi viri in kontrolnimi točkami za preverjanje posameznih faz projekta. Monitoring 
izvajanja letnega izvedbenega načrta bo vršil pooblaščeni organ za monitoring.  
Na osnovi dobljenih rezultatov bo upravljalec LAS o izvajanju projektov in razvojne strategije 
redno poročal Leader pisarni na podlagi predpisanih indikatorjev. Poročanje se bo izvajalo ob 
predložitvi zahtevkov za izplačilo ali vsaj dvakrat letno ter ob zaključku posameznega projekta. 
 
 
5. USKLAJENOST S STRATEŠKIMI USMERITVAMI  

 
Razvojna strategija LAS Srce Slovenije in njena prioritetna področja so usklajeni in se 
dopolnjujejo z razvojnimi dokumenti na državni ravni, s poudarkom na področju razvoja 
podeželja. 
 
Strategija razvoja Slovenije (SRS) kot konceptualni dokument države opredeljuje pet razvojnih 
prioritet Slovenije: 

• Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast. 
• Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 

kakovostna delovna mesta. 
• Učinkovita in cenejša država. 
• Moderna socialna država in večja zaposlenost. 
• Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 

 
Razvojno-investicijske prioritete Državnega razvojnega programa 2007-2013 kot instrumenta 
za uresničevanje Strategije razvoja Slovenije, so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS, z 
dvema ključnima ciljema: 

• povečati gospodarski, socialni in okoljski kapital; 
• povečati učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in 

trajnostne rabe naravnih virov. 
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Usklajenost med Razvojno strategijo LAS in Strategijo razvoja Slovenije je razvidna iz naslednje 
tabele : 
 
Razvojna vsebina-prioritetna naloga 

Razvojne strategije LAS 
Prioriteta SRS in DRP 

Dvig dodane vrednosti in kakovosti v 
pridelavi in predelavi lokalnih 
kmetijskih proizvodov 
 

Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 
 

Spodbujanje okolju prijaznega 
kmetovanja 
 

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 

Izboljšanje zaposlitvenih možnosti na 
podeželju 
 

Moderna socialna država in večja zaposlenost 
Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 
 

Izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželju 
 

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 

Animacija in usposabljanje podeželskih 
prebivalcev 
 

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 

Mreženje in povezovanje za inovativne 
iniciative 

 

Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 

 
 
Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO) predstavlja poglobitev DRP na specifičnem 
področju kohezijske politike EU. Na osnovi NSRO so pripravljeni posamezni operativni 
programi (OP): OP za krepitev regionalnih razvojnih potencialov, OP razvoja človeških virov, 
OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture, Čezmejni, Transnacionalni in Medregionalni OP.  
Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem 
gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem 
uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami.  
Specifični tematski in teritorialni cilji, ki jim bo Slovenija sledila s sredstvi kohezijske politike so 
tako naslednji:  

• spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj  

• izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in usposabljanja ter raziskovalno-razvojne 
dejavnosti,  

• izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z 
ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti,  

• zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti 
okolja in ustrezni infrastrukturi,  

• skladen razvoj regij.  
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Strateški in operativni cilji ter prioritetne naloge Razvojne strategije so vsebinsko usklajeni z 
razvojnimi prioritetami in cilji Slovenije:  
 
Razvojna vsebina-prioritetna naloga 

Razvojne strategije LAS 
Cilj NSRO 

Dvig dodane vrednosti in kakovosti v 
pridelavi in predelavi lokalnih 
kmetijskih proizvodov 
 

Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, 
izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi 
Skladen razvoj regij 

Spodbujanje okolju prijaznega 
kmetovanja 
 

Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, 
izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi 
Skladen razvoj regij 

Izboljšanje zaposlitvenih možnosti na 
podeželju 
 

Spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj  

Izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti 
zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest ter 
spodbujanjem socialne vključenosti 
Skladen razvoj regij 

Izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželju 
 

Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, 
izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi 
Skladen razvoj regij 

Animacija in usposabljanje podeželskih 
prebivalcev 
 

Izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in usposabljanja ter 
raziskovalno-razvojne dejavnosti 

Skladen razvoj regij 
Mreženje in povezovanje za inovativne 
iniciative 

 

Skladen razvoj regij  

 
Razvojna strategija LAS Srce Slovenije sledi tudi državnemu strateškemu dokumentu za 
podeželje, Nacionalnemu strateškemu načrtu razvoja podeželja 2007-2013 (NSN). Ta 
opredeljuje prednostne naloge na področju politike razvoja podeželja, ki so zasnovane v skladu s 
prednostnimi nalogami Skupnosti na področju politike razvoja podeželja. NSN je pripravljen v 
skladu z izhodišči, podanimi v 11. členu Uredbe Sveta ES št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Nacionalne prednostne 
naloge in aktivnosti so izbrane na način, ki omogoča ustvarjanje sinergij z drugimi 
javnofinančnimi inštrumenti na področju kmetijske politike, pa tudi na področju ekonomske in 
socialne kohezije ter prostora in okolja. Pri pripravi NSN so bile v celoti upoštevane strateške 
smernice EU ter širše strateške usmeritve Skupnosti na področju trajnostne rabe virov (sklepi 
Sveta iz Goteborga) ter krepitve gospodarske rasti in zaposlovanja (Lizbonska strategija).  
 
NSN obenem predstavlja referenčni okvir za pripravo Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2007-2013, ki je bil potrjen julija 2007 na Odboru za razvoj podeželja v Bruslju. PRP 
2007-2013 je enovit izvedbeni dokument politike razvoja podeželja, ki pokriva celotno območje 
Republike Slovenije. Nacionalne prednostne naloge PRP, opredeljene na podlagi NSN, zajemajo 
ukrepe na štirih oseh: 

• izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja (os 1) 
• izboljšanje okolja in podeželja (os 2) 
• izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega 

gospodarstva (os 3) 
• Leader (os 4) 
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Splošni cilj na ravni PRP je trajnostni razvoj podeželja, ključni skupni cilji pa izhajajo iz navedenih 
štirih osi: 

• izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja 
• spodbuditi okolju prijazno kmetovanje 
• izboljšati ekonomsko socialni položaj na podeželju 
• krepitev lokalnih razvojnih pobud 

 
Cilji Razvojne strategije so usklajeni z navedenimi cilji PRP, kar je opisano že v prejšnjem 
poglavju. 
 

Cilji Razvojne strategije LAS Cilj PRP 
• Razvoj in trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov 

območja 
• Razvoj turističnih programov, ki temeljijo na lokalnih 

proizvodih 
• Razvoj novih prodajnih kanalov za lokalne kmetijske 

proizvode  
 

Izboljšati konkurenčnost 
kmetijskega, živilskega in 
gozdarskega sektorja 
 

• Povečanje deleža ekoloških kmetij 
• Povečanje deleža oskrbe šol in vrtcev z domačo hrano s 

kmetij  
 

Spodbuditi okolju prijazno 
kmetovanje 
 

• Razvoj novih prodajnih kanalov za lokalne kmetijske 
proizvode  

• Povečanje števila registriranih dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah 

• Povečanje števila ustanovljenih mikro podjetij 
• Krepitev zdravih podjetniških jeder na podeželju 
• Izgradnja skupne identitete območja  
• Povečanje deleža vključenih v vseživljenjsko učenje 
• Povečanje števila skupnih promocijskih aktivnosti 
• Povečanje števila mrežnih projektov  
• Razvoj integralnih turističnih produktov 
• Nadgradnja tematskih poti s poudarkom na izrabi bogate 

kulturne dediščine  
• Povečanje števila udeleženih na različnih usposabljanjih 
 

Izboljšati ekonomsko socialni 
položaj na podeželju 
 

• Izgradnja skupne identitete območja  
• Povečanje števila aktivno vključenih akterjev v skupne 

projekte, posebej posebnih socialnih skupin 
• Povečanje deleža vključenih v vseživljenjsko učenje 
• Povečanje števila mrežnih projektov  
• Povečanje števila udeleženih na različnih usposabljanjih 
• Povečano število animiranih prebivalcev  
• Povečano število vzpostavljenih povezav na SLO in EU 

ravni 
• Povečano število inovativnih razvojnih iniciativ 
 

Krepitev lokalnih razvojnih 
pobud 



Razvojna strategija LAS Srce Slovenije       61 
 

Razvojna strategija se učinkovito dopolnjuje tudi s temeljnimi razvojnimi dokumenti na 
regionalni ravni: Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013 ter 
Območni razvojni program Razvojnega partnerstva središča Slovenije 2007-2013, ki sta 
krovna razvojna dokumenta tudi za občine oziroma del občin na območju LAS Srce Slovenije. 
Cilji RRP LUR so sledeči: 

• Delujoče somestje 
• Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja 
• Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi 

Območni razvojni program RPSS je integralni del Regionalnega razvojnega programa LUR, 
njegovi ključni strateški cilji pa so: 

• Zmanjševanje notranjih razlik v območju regije (gospodarska razvitost in življenjske 
možnostih prebivalcev) 

• Razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva ob upoštevanju njegovih posebnosti 
• Krepitev socialnega kapitala 
• Krepitev inovacijskih sposobnosti 
• Ohranjanje in razvoj kulturne identitete, celostna prepoznavnost območja 
• Dvig izobrazbene ravni in spodbujanje vseživljenjskega učenja 

Kot je jasno razvidno, so cilji Razvojne strategije LAS usklajeni z vsemi strateškimi cilji ORP, ti 
pa so usklajeni s ključnim ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov: Inovativna, dinamična in odprta Slovenija z razvitimi regijami in konkurenčnim, na 
znanju temelječim gospodarstvom.  
 
Povezava med Razvojno strategijo LAS, Območnim razvojnim programom RPSS in Regionalnim 
razvojnim programom LUR je razvidna iz spodnje tabele, ki kaže tudi, na katerih področjih 
Razvojna strategija dopolnjuje oziroma nadgrajuje ORP in RRP LUR: 
 
Razvojna vsebina-prioritetna 
naloga Razvojne strategije 

LAS 

Program ORP Ukrep RRP LUR 

Dvig dodane vrednosti in 
kakovosti v pridelavi in predelavi 
lokalnih kmetijskih proizvodov 
 

/ / 

Spodbujanje okolju prijaznega 
kmetovanja 
 

/ / 

Izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti na podeželju 
 

Razvoj podjetniškega okolja Podporno okolje za podjetništvo 

Izboljšanje kakovosti življenja na 
podeželju 
 

Infrastruktura za zdravo in 
kakovostno bivalno okolje 
Krepitev socialnega kapitala 
lokalne skupnosti  
Razvoj in upravljanje območja 
RPSS 

Kultura konkurenčna prednost 
regije 
Načrtovanje za zagotovitev 
kakovostnega življenjskega 
prostora  
Ohranjena dediščina  

Animacija in usposabljanje 
podeželskih prebivalcev 
 

Krepitev socialnega kapitala 
lokalne skupnosti  
Razvoj in upravljanje območja 
RPSS 
 

Enake možnosti-prispevek h 
konkurenčnosti regije 
 

Mreženje in povezovanje za 
inovativne iniciative 

vsi vsi 
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6. VIRI IN LITERATURA 
 
• Delovni zvezek 6/2006, UMAR 
• Direkcija RS za ceste (spletni portal) 
• Državni razvojni program 2007-2013 
• Geografski atlas Slovenije, DZS, 1998 
• Ministrstvo za gospodarstvo 
• Ministrstvo za notranje zadeve 
• Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013, dopolnjen predlog junij 2006  
• Nacionalni strateški referenčni okvir  
• Območni razvojni program RPSS 2007-2013 
• Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 
• Razvojni program podeželja na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja 2004-

2008 
• Razvojni program podeželja Trkamo na vrata dediščine 2007-2013 
• Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013 
• Statistični urad republike Slovenije (banka statističnih podatkov, si.stat portal) 
• Strategija razvoja Slovenije 2007-2013 
• Uredba Sveta št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja (EKSRP) 
• Zavod RS za varstvo kulturne dediščine 
• Zavod RS za varstvo narave 
• Zavod RS za zaposlovanje in 
• podatki občin, društev in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, 

Moravče in Šmartno pri Litiji 
 
 
 
 
 
 
Priloge 
Priloga 1: Seznam registriranih društev in organizacij po občinah, 31.12.2007 (vir: spletna stran 
Ministrstva za notranje zadeve) 
Priloga 2: Seznam naravnih vrednot (vir: Zavod za varstvo narave, 2007) 
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Priloga 1: Seznam registriranih društev in organizacij po občinah 
31.12.2007 (vir: spletna stran Ministrstva za notranje zadeve) 
 
 
 
MORAVČE 
AVTO-MOTO DRUŠTVO MORAVČE                          
BINDU,DRUŠTVO ZA OSEBNOSTNI RAZVOJ IN PROUČEVANJE  
CLUB NATURA VRHPOLJE                               
ČEBELARSKO DRUŠTVO MORAVČE                         
DRUŠTVO KRAJANOV LIMBARSKA GORA                    
DRUŠTVO KRAJANOV NASELIJ SPODNJI IN ZGORNJI TUŠTA  
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE MORAVČE                 
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA MORAVČE                   
DRUŠTVO PRIJATELJEV ANSAMBLA SVETLIN               
DRUŠTVO ROKODELCEV MORAVŠKE DOLINE                 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MORAVČE                        
GASILSKA ZVEZA MORAVČE                             
GOVEDOREJSKO DRUŠTVO DOMŽALE                       
KLUB JADRALNIH PADALCEV PLANKTON MORAVČE           
KONJENIŠKI KLUB JURIJ VEGA                         
KULTURNO DRUŠTVO TINE KOS MORAVČE                  
KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO PEČE                   
LOVSKA DRUŽINA MORAVČE                             
MEŠANI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV MORAVČE     
NOGOMETNI KLUB TERMIT                              
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO MO  
PIHALNA GODBA MORAVČE                              
PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE                          
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVČE              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PEČE                 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRHPOLJE             
RADIOKLUB MORAVČE                                  
RAZVOJNI KLUB MORAVŠKE DOLINE                      
ROD MORAVŠKE DOLINE                                
SMUČARSKI KLUB TERMIT MORAVČE                      
STRELSKO DRUŠTVO MORAVČE KREMEN                    
ŠAHOVSKI KLUB MORAVČE                              
ŠPORTNO DRUŠTVO TERMIT MORAVČE                     
TURISTIČNO DRUŠTVO MORAVČE                         
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA  
 
 
LUKOVICA 
AVTO MOTO DRUŠTVO LUKOVICA                         
AVTO RALLY CROSS TEAM ZAVRH PRI TROJANAH           
ČEBELARSKO DRUŠTVO LUKOVICA                        
DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV TISA DOMŽALE              
DRUŠTVO PODEŽELJSKIH ŽENA BLAGOVICA-TROJANE        
DRUŠTVO PODEŽELJSKIH ŽENA LUKOVICA                 
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE BLAGOVICA               
DRUŠTVO PRIJATELJEV DRUŽINE TROJANE                
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LUKOVICA               
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUKOVICA                       
DYNAMICA-ŠPORTNO DRUŠTVO                           
EKOLOŠKO ZDRUŽENJE ČRNI GRABEN                     
GASILSKA ZVEZA LUKOVICA                            
GODBA LUKOVICA                                     
HOKEJSKI KLUB PREVOJE                              
IN-LINE ZVEZA SLOVENIJE                            
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KONJEREJSKO DRUŠTVO LUKOVICA                       
KOTALKARSKO DRUŠTVO FLIP                           
KULTURNO DRUŠTVO AGITATOR                          
KULTURNO DRUŠTVO JANKO KERSNIK                     
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠENTVIŠKI ZVO  
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO BLAGOVICA               
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FRAN MASELJ PODLIMBARS  
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VRHPOLJE                
LOVSKA DRUŽINA LUKOVICA                            
MOŠKI PEVSKI ZBOR LIPA TROJANE                     
PLANINSKO DRUŠTVO BLAGOVICA                        
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BLAGOVICA            
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRAŠCE               
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRAŠNJA              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LUKOVICA             
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREVOJE              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TROJANE              
RIBIŠKO DRUŠTVO ČRNI GRABEN                        
ŠAHOVSKO DRUŠTVO ČRNI GRABEN                       
ŠPORTNO DRUŠTVO ATRANS TROJANE                     
ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA                            
ŠPORTNO DRUŠTVO LUKOVICA                           
ŠPORTNO DRUŠTVO PREVOJE                            
ŠPORTNO DRUŠTVO RCU LUKOVICA                       
ŠPORTNO DRUŠTVO TROJANE                            
ŠPORTNO DRUŠTVO ZLATO POLJE PRI LUKOVICI           
TURISTIČNA ZVEZA OBČINE LUKOVICA                   
TURISTIČNO DRUŠTVO GRADIŠČE PRI LUKOVICI           
TURISTIČNO DRUŠTVO PRESERJE PRI LUKOVICI           
TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO BRDO LUKOVICA       
ZDRUŽENJE BORCEV IN DRUGIH UDELEŽENCEV NOV LUKOVI  
ZDRUŽENJE EKOLOŠKIH KMETOV-ZDRAVO ŽIVLJENJE        
ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO POMOČ STROJNI KROŽEK RAD  
 
 
 
KAMNIK 
ADRENALINSKI KLUB ORLOVO GNEZDO                    
AERO KLUB KAMNIK                                   
ASTRONOMSKO DRUŠTVO KOMET                          
AVTO KLUB BMW SLOVENIJA                            
AVTO MOTO DRUŠTVO SITAR RACING TEAM                
AVTO SPORT CLUB MUSTANG TUNJICE                    
AVTO ŠPORTNO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA             
AVTO ŠPORTNO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA             
AVTO-MOTO DRUŠTVO KAMNIK                           
BALINARSKI KLUB DUPLICA                            
BOKSARSKI KLUB KAMNIK                              
ČEBELARSKO DRUŠTVO KAMNIK                          
DELAVSKO KULTURNO DRUŠTVO SOLIDARNOST KAMNIK       
DRUŠTVO AKTIVNE MLADINE DAM                        
DRUŠTVO ČLANOV IZPITNIH KOMISIJ ZA VOZNIKE MOTORN  
DRUŠTVO DIABETIKOV TIPA 1 SLOVENIJE                
DRUŠTVO EDIRISA SLOVENIJE                          
DRUŠTVO FANČI-IGRIV KORAK NAPREJ                   
DRUŠTVO GENERAL MAISTER KAMNIK                     
DRUŠTVO GOJITELJEV MALIH ŽIVALI KAMNIK-DOMŽALE-ME  
DRUŠTVO GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA KAMNIK             
DRUŠTVO GRAAL                                      
DRUŠTVO INOVATORJEV KAMNIK                         
DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV TEKSTILCEV KAMNIK   
DRUŠTVO KAMNIŠKIH MARŽORETK VERONIKA               
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DRUŠTVO KLAPA MALI GRAD KAMNIK                     
DRUŠTVO LJUBITELJEV HARMONIKE GODIČ                
DRUŠTVO LJUBITELJEV SREDNJEGA VEKA STARI GRAD KAM  
DRUŠTVO LUCKY ART                                  
DRUŠTVO MAK DRUŠTVO V SPOMIN STARŠEV MATEVŽA IN A  
DRUŠTVO NEODVISNIH PROIZVAJALCEV ELEKTRIČNE ENERG  
DRUŠTVO NEZAPOSLENIH SOLIDARNOST KAMNIK            
DRUŠTVO NOVA AIR DIVISION KAMNIK                   
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA            
DRUŠTVO OSEBNEGA VZDRŽEVANJA GDOVE? KAMNIK         
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE KAMNIK                  
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA TUHINJSKE DOLINE          
DRUŠTVO RAČUNOVODSKIH IN FINANČNIH DELAVCEV DOMŽA  
DRUŠTVO REJCEV DROBNICE KAMNIK                     
DRUŠTVO SKUPINA AKTIVNIH KLANČANOV                 
DRUŠTVO SLADKORNIH BOLNIKOV KAMNIK                 
DRUŠTVO SLOVENSKIH SODNIKOV IN-LINE HOKEJA         
DRUŠTVO SOŽITJE KAMNIK-DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z   
DRUŠTVO STARINARJEV,GALERISTOV IN BIBLIOFILOV KAM  
DRUŠTVO STARODOBNIH VOZIL KAMNIK                   
DRUŠTVO STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI        
DRUŠTVO SV.JAKOBA                                  
DRUŠTVO ŠPORTEK                                    
DRUŠTVO UČITELJEV,TRENERJEV IN SODNIKOV SMUČANJA   
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KAMNIK                         
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MOTNIK-ŠPITALIČ                
DRUŠTVO VIVAMAR-DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MORJ  
DRUŠTVO ZA LETENJE Z JADRALNIMI PADALI POLET       
DRUŠTVO ZA POMOČ IN ZAŠČITO OTROK IRIS             
DRUŠTVO ZA ZDRAVO,KVALITETNO IN PESTRO PREHRANO L  
FELINOLOŠKO DRUŠTVO KAMNIK                         
FILATELISTIČNO DRUŠTVO IVAN VAVPOTIČ KAMNIK        
FOTO KLUB KAMNIK                                   
FOTO,KINO,VIDEO DRUŠTVO FOKUS KAMNIK               
GASILSKA ZVEZA KAMNIK                              
GOLF KLUB LEO                                      
GOLFSKI KLUB ARBORETUM                             
GOVEDOREJSKO DRUŠTVO KAMNIK                        
HOKEJSKI KLUB GAMSI                                
HOKEJSKI KLUB VRHPOLJE                             
HUMANITARNO DRUŠTVO LIONS KLUB KAMNIK              
JADRALNO PADALSKI KLUB ZA-LET                      
JADRALSKO DRUŠTVO VERONIKA                         
JAMARSKI KLUB KAMNIK                               
KARATE KLUB CENTER KAMNIK                          
KARATE KLUB VIRTUS DUPLICA                         
KEGLJAŠKI KLUB KAMNIK                              
KINOLOŠKO DRUŠTVO DUPLICA                          
KINOLOŠKO DRUŠTVO KAMNIK                           
KLEKLJARSKO DRUŠTVO ČEBELICA MOSTE PRI KOMENDI     
KLUB ALP EXTREME KAMNIK,KLUB ZA AKTIVNO PREŽIVLJA  
KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ                         
KLUB MALEGA NOGOMETA SABLA KAMNIK                  
KLUB MANAGERJEV OBČINE KAMNIK                      
KLUB ZA MALI NOGOMET BAKOVNIK-KAMNIK               
KOLESARSKI KLUB PRO M TEAM                         
KOLESARSKO DRUŠTVO ALPE                            
KONJENIŠKO DRUŠTVO SEDLO                           
KONJENIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO RHODODENDRON            
KONJEREJSKO DRUŠTVO TUHINJ                         
KONJEREJSKO DRUŠTVO VERONIKA KAMNIK                
KOZJEREJSKO DRUŠTVO KAMNIK                         
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KULTURNO DRUŠTVO DEDIŠČINA                         
KULTURNO DRUŠTVO DR FRANCETA STELETA               
KULTURNO DRUŠTVO GODBA STRANJE                     
KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI PEVSKI ZBOR ŠUTNA KAMNIK  
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR CANTEMUS       
KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR ODMEV KAMNIK   
KULTURNO DRUŠTVO MOTNIK                            
KULTURNO DRUŠTVO NAGELJ KAMNIK                     
KULTURNO DRUŠTVO PODOKNIČAR                        
KULTURNO DRUŠTVO PRIDEN MOŽIC                      
KULTURNO DRUŠTVO SREDNJA VAS PRI KAMNIKU           
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA ČRNA PRI KAMNIKU          
KULTURNO DRUŠTVO TUHINJ                            
KULTURNO DRUŠTVO VERONIKA                          
KULTURNO DRUŠTVO VIHARNIK                          
KULTURNO DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA ECCE              
KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO ŠMARCA                  
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO IVAN CANKAR ŠMARTNO V   
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PIKA-CENTER USTVARJALN  
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TONE KRANJC KAMNIK      
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VOLKON                  
KULTURNO UMETNIŠKO ORIENTALSKO DRUŠTVO BAYANI      
KULTURNO ZGODOVINSKO DRUŠTVO TRIGLAV               
LIKOVNO DRUŠTVO KAMNIK                             
LOKOSTRELSKI KLUB KAMNIK                           
LOKOSTRELSKO DRUŠTVO MAMUT KAMNIK                  
LOVSKA DRUŽINA KAMNIK                              
LOVSKA DRUŽINA KOMENDA                             
LOVSKA DRUŽINA MOTNIK-ŠPITALIČ                     
LOVSKA DRUŽINA SELA PRI KAMNIKU                    
LOVSKA DRUŽINA STAHOVICA                           
LOVSKA DRUŽINA TUHINJ                              
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KAMNIK               
MESTNA GODBA KAMNIK                                
MLADINSKO DRUŠTVO ZA KULTURO IN INFORMACIJSKO DEJ  
MLADINSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SKALA                    
MODELARSKI KLUB KAMNIK                             
MOTO KLUB DIVJI JEZDECI                            
MOTO KLUB KAMNIK                                   
NOGOMETNI KLUB ENOTNOST KAMNIK                     
NOGOMETNI KLUB KAMNIK                              
NOGOMETNI KLUB VIRTUS DUPLICA                      
OBČINSKA ŠAHOVSKA ZVEZA KAMNIK                     
OBČINSKO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV KAMNIK     
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KAMNIK             
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO KA  
ODBOJKARSKI KLUB KAMNIK                            
OLIVIN,DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE,SVETOVANJE IN   
PEVSKO DRUŠTVO TUNJIŠKI OKTET                      
PLANINSKO DRUŠTVO BAJTAR VELIKA PLANINA            
PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK                           
PLAVALNI KLUB KAMNIK                               
PLESNI KLUB MAK KAMNIK                             
PLESNO DRUŠTVO LAN                                 
PODPORNO DRUŠTVO ZA NEMŠKI DOPOLNILNI POUK NEMŠČI  
POHODNIŠKO DRUŠTVO BORIS POTEPUH                   
POTAPLJAŠKI KLUB NOVA SUB KAMNIK                   
PRAKTIČNI STRELSKI CENTER KAMNIK                   
PRO FIL-IA-DRUŠTVO ZA SVETOVANJE IN POMOČ PAROM I  
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DUPLICA              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GOZD                 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIK               
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA    
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽ                 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KST KAMNIK           
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOTNIK               
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NEVLJE               
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELA PRI KAMNIKU     
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SREDNJA VAS PRI KAM  
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SVILANIT KAMNIK      
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARCA               
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO V TUHINJU    
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠPITALIČ             
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TITAN KAMNIK         
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TUNJICE              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VARNOST              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZGORNJI TUHINJ       
PRVO SLOVENSKO PEVSKO DRUŠTVO LIRA V KAMNIKU       
RADIO KLUB ZGORNJI TUHINJ                          
RADIOKLUB KAMNIK                                   
REKREACIJSKO DRUŠTVO RIGELJ VELIKA PLANINA         
REKREACIJSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENSKI SOKOL KAMN  
ROD BISTRIŠKIH GAMSOV KAMNIK                       
ROKOMETNI KLUB KAMNIK                              
ROTARY CLUB KAMNIK                                 
SADJARSKO-VRTNARSKO DRUŠTVO TUNJICE                
SLOVENSKI BONSAJ KLUB                              
SLOVENSKO DRUŠTVO CARLA ORFFA                      
SMUČARSKI KLUB KAMNIK                              
SMUČARSKO DRUŠTVO ČRNA PRI KAMNIKU                 
SPORT TOURING CLUB PANTHER KAMNIK                  
STRELSKA DRUŽINA KAMNIK                            
STRELSKO DRUŠTVO VETERAN KAMNIK                    
STRELSKO DRUŠTVO ZA PRAKTIČNO STRELJANJE I,P,S,C,  
ŠAHOVSKO DRUŠTVO KAMNIK                            
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO IGRA                        
ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO PRVAK                       
ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK                        
ŠPORTNO DRUŠTVO 3S                                 
ŠPORTNO DRUŠTVO BREZ MEJA                          
ŠPORTNO DRUŠTVO ČEŠNJICE                           
ŠPORTNO DRUŠTVO FENIKS KAMNIK                      
ŠPORTNO DRUŠTVO JURIJ LIBNIK STRANJE               
ŠPORTNO DRUŠTVO KAMNIČEK                           
ŠPORTNO DRUŠTVO MAKSISPORT KAMNIK                  
ŠPORTNO DRUŠTVO MALEGA ROČNEGA NOGOMETA            
ŠPORTNO DRUŠTVO MAVRICA KAMNIK                     
ŠPORTNO DRUŠTVO MENINA PLANINA                     
ŠPORTNO DRUŠTVO MOTNIK                             
ŠPORTNO DRUŠTVO PIKAPOLONICA KAMNIK                
ŠPORTNO DRUŠTVO PISKRČKI MLAKA                     
ŠPORTNO DRUŠTVO PODGORJE-KAMNIK                    
ŠPORTNO DRUŠTVO POLICIST KAMNIK                    
ŠPORTNO DRUŠTVO SELA PRI KAMNIKU                   
ŠPORTNO DRUŠTVO SNOVIK                             
ŠPORTNO DRUŠTVO SOTESKA PRI KAMNIKU                
ŠPORTNO DRUŠTVO SREDNJA VAS PRI KAMNIKU            
ŠPORTNO DRUŠTVO SUHADOLE                           
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO                            
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPITALIČ                           
ŠPORTNO DRUŠTVO T.H.N.                             
ŠPORTNO DRUŠTVO THE ROCK KAMNIK                    
ŠPORTNO DRUŠTVO TUHINJ                             
ŠPORTNO DRUŠTVO TUNJICE                            
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ŠPORTNO DRUŠTVO UPRAVNIH DELAVCEV OBČIN KAMNIK-KO  
ŠPORTNO DRUŠTVO ŽOGICA KAMNIK                      
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO DOBER DAN,NAŠI KAMNIK     
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO MEKINJE,DRUŠTVO ZA ŠPORT  
ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO CALCIT                 
ŠTUDENTSKI KLUB KAMNIK                             
TENIŠKI KLUB DUPLICA                               
TENIŠKI KLUB KIK GROUP KAMNIK                      
TENIŠKO DRUŠTVO POD SKALCO                         
TEXAS HOLD'EM KLUB KAMNIK,KLUB ZA IGRE S KARTAMI   
TRIATLONSKI KLUB TRISPORT KAMNIK                   
TURISTIČNO DRUŠTVO GORA,SV MIKLAVŽ,ŠMARTNO V TUHI  
TURISTIČNO DRUŠTVO KAMN'K                          
TURISTIČNO DRUŠTVO MOTNIK                          
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠPITALIČ-NEVTHAL                
TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA                
TURISTIČNO DRUŠTVO VOLČJI POTOK-RUDNIK             
VATERPOLSKO DRUŠTVO KAMNIK                         
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA  
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV KAMNIK         
ZELENI GAJ,DRUŠTVO ZA VAROVANJE NARAVNEGA OKOLJA   
ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ KAMNIK                 
ZVEZA ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE                  
 
 
LITIJA 
AERO KLUB MILAN BORIŠEK LITIJA                     
AVTO-MOTO DRUŠTVO LITIJA                           
BALONARSKI KLUB LITIJA                             
ČEBELARSKO DRUŠTVO LITIJA                          
DELAVSKO PROSVETNO DRUŠTVO SVOBODA HOTIČ           
DRUŠTVO AMATERSKA TELEVIZIJA SIGNAL LITIJA         
DRUŠTVO DIABETIKOV LITIJA                          
DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA                           
DRUŠTVO KMETIC LITIJA                              
DRUŠTVO MOTO KLUB WILD PILOTS                      
DRUŠTVO NOVA KULTURA LITIJA                        
DRUŠTVO OKTET VALVASOR LITIJA                      
DRUŠTVO PODAJ MI DLAN,DRUŠTVO ZA PSIHOSOCIALNO SV  
DRUŠTVO PODEŽELJSKIH ŽENA IN DEKLET POLŠNIK        
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE LITIJA IN ŠMARTNO       
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA GABROVKA                  
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET DOLE PRI LITIJ  
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE GABROVKA               
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LITIJA                 
DRUŠTVO PRIJATELJEV VAŠKE SITULE                   
DRUŠTVO RAČUNOVODIJ FINANČNIKOV IN REVIZORJEV LIT  
DRUŠTVO REJCEV DROBNICE LITIJA-ŠMARTNO PASTIRCI    
DRUŠTVO REKREATIVCI 77 LITIJA                      
DRUŠTVO SOŽITJE-DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAM  
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD GRAJSKIH DUHOV LITIJA       
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLE PRI LITIJI                
DRUŠTVO UPOKOJENCEV GABROVKA PRI LITIJI            
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LITIJA                         
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SLOGA JEVNICA                  
DRUŠTVO VAŠ PLUS-FINANČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVA  
DRUŠTVO ZA NARAVNO UČENJE Z DOŽIVLJANJEM UMETNOST  
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSSA              
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA VELIKI VRH             
DRUŠTVO ZA REKREACIJO IN RAZVEDRILO LAHKOŽIV'C     
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET VAČE                        
GASILSKA ZVEZA LITIJA                              
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GOVEDOREJSKO DRUŠTVO LITIJA                        
HUD KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO                     
KEGLJAŠKI KLUB LITIJA 2001                         
KINOLOŠKO DRUŠTVO LITIJA                           
KLUB GORSKIH KOLESARJEV LITIJA                     
KLUB LITIJSKIH IN ŠMARSKIH ŠTUDENTOV               
KLUB LJUBITELJEV MOTOŠPORTOV                       
KLUB MALEGA NOGOMETA LESNA INDUSTRIJA LITIJA       
KLUB MALEGA NOGOMETA VOŠAL                         
KLUB ZA BORILNE VEŠČINE LITIJA                     
KONJENIŠKI KLUB TURNSKA KONJENICA                  
KONJENIŠKO DRUŠTVO JESENJE-GEOSS                   
KOŠARKARSKI KLUB LITIJA                            
KOŠARKARSKO DRUŠTVO VETERANKE LITIJA               
KULTURNO DRUŠTVO ENKRATEN TEATER                   
KULTURNO DRUŠTVO KRESNICE                          
KULTURNO DRUŠTVO LUTKOVNA SKUPINA LILU LITIJA      
KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER LITIJA           
KULTURNO DRUŠTVO POLŠNIK                           
KULTURNO DRUŠTVO REGRAT LITIJA                     
KULTURNO DRUŠTVO ZASAVSKI ROGISTI LITIJA           
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO KING SIZE LITIJA          
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ART CLUB LITIJA         
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ČURKELJ                 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FRAN LEVSTIK GABROVKA   
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JEVNICA                 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO LIPA VAČE               
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MUZE PREMODERNE UMETNO  
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO OŠ GRADEC               
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VENČESLAV TAUFER DOLE   
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZGAGA LITIJA            
KULTURNO UMETNIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO KONJŠICA        
LIONS KLUB LITIJA                                  
LJUBITELJSKI KONJENIŠKI KLUB LITIJA                
LOKOSTRELSKI KLUB JEVNICA                          
LOVSKA DRUŽINA DOLE PRI LITIJI                     
LOVSKA DRUŽINA GABROVKA                            
LOVSKA DRUŽINA KRESNICE                            
LOVSKA DRUŽINA LITIJA                              
LOVSKA DRUŽINA POLŠNIK                             
LOVSKA DRUŽINA VAČE                                
LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO ZASAVJE                   
MLADINSKO DRUŠTVO JEVNICA                          
NAVTIČNO DRUŠTVO LITIJA                            
NOGOMETNI KLUB JEVNICA                             
NOGOMETNI KLUB KRESNICE                            
NOGOMETNI KLUB LITIJA                              
OBČINSKO ZDRUŽENJE BORCEV IN UDELEŽENCEV NOB LITI  
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LITIJA             
OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV OBČIN LITI  
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LI  
PARTIZAN-DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO            
PEVSKO DRUŠTVO LIPA LITIJA                         
PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA                           
POTAPLJAŠKO DRUŠTVO VODOLAZ                        
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREG PRI LITIJI      
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI      
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABROVKA             
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HOTIČ                
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JEVNICA              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRESNICE             
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LITIJA               
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLŠNIK              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RIBČE                
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SAVA PRI LITIJI      
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TIHABOJ              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VAČE                 
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO GASILSKO DRUŠTVO PREDIL  
PROSVETNO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO LITUS LITIJA  
RADIOKLUB LITIJA S59DLR                            
RAFTING KLUB VIDRA                                 
RIBIŠKA DRUŽINA LITIJA                             
RIBIŠKO DRUŠTVO SULC                               
SADJARSKO DRUŠTVO LITIJA                           
SHOOTING CLUB STRELA LITIJA                        
ŠAHOVSKI KLUB LITIJA                               
ŠPORTNO DRUŠTVO CESTUS                             
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE PRI LITIJI                    
ŠPORTNO DRUŠTVO HOTIČ                              
ŠPORTNO DRUŠTVO JAVOR                              
ŠPORTNO DRUŠTVO JAVORJE                            
ŠPORTNO DRUŠTVO JEVNICA                            
ŠPORTNO DRUŠTVO PARKS                              
ŠPORTNO DRUŠTVO POLŠNIK                            
ŠPORTNO DRUŠTVO PREDILEC                           
ŠPORTNO DRUŠTVO PRESAD GABROVKA                    
ŠPORTNO DRUŠTVO SAVA                               
ŠPORTNO DRUŠTVO SPODNJI LOG                        
ŠPORTNO DRUŠTVO TROJKA                             
ŠPORTNO DRUŠTVO VAČE                               
ŠPORTNO DRUŠTVO ZGORNJI LOG                        
ŠPORTNO-KULTURNO DRUŠTVO TOMBAS                    
TENIS KLUB JEVNICA                                 
TURISTIČNI IN HORTIKULTURNI KLUB KOVAČ LITIJA      
TURISTIČNO DRUŠTVO LITIJA                          
TURISTIČNO DRUŠTVO POLŠNIK                         
VILLA LITTA KLUB FONDACIJA LITIJA                  
ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO POMOČ-STROJNI KROŽEK LIT  
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV OBČIN LITIJA IN ŠMARTNO  
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LITIJA                     
ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN ZASAVJE                       
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN ZASAVJE                      
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE LITIJA               
ŽENSKO ROKOMETNO DRUŠTVO LITIJA                    
 
 
ŠMARTNO PRI LITIJI 
AVTOCROSS DRUŠTVO RACING TEAM MUSTANG LITIJA       
CB RADIOKLUB VALVASOR                              
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ŠMARTNO PRI LITIJI     
DRUŠTVO PROSTI ČAS ŠMARTNO                         
DRUŠTVO SELA-DRUŠTVO ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KUL  
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠMARTNO PRI LITIJI             
DRUŠTVO VALVASORJEVA KONJENICA                     
DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE SITARJEVCA          
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZ                    
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO PRAVIC OTROK IN MATER SAMOHRAN  
GASILSKA ZVEZA ŠMARTNO PRI LITIJI                  
KLUB JADRALNIH PADALCEV GEOSS                      
KLUB MALEGA NOGOMETA PETEK ZVEČER                  
KONJENIŠKI KLUB ANDREJEV RANČ                      
KONJENIŠKO TREKING ZDRUŽENJE SLOVENIJE             
KULTURNO DRUŠTVO JAVORJE                           
KULTURNO DRUŠTVO PRINSKAU                          
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KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO IVAN BARTL VELIKA KOST  
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO PRIMSKOVO                 
KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKA ŠTANGA             
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO FOLKLORNA SKUPINA JAVO  
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠMARTIN ŠMARTNO PRI LI  
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VAJKARD                 
LOVSKA DRUŽINA ŠMARTNO PRI LITIJI                  
MLADINSKI KLUB ŠTAB ŠMARTNO PRI LITIJI             
MOTO KLUB RACING TEAM ŠMARTNO PRI LITIJI           
PEVSKO DRUŠTVO ZVON                                
POPOTNIŠKO DRUŠTVO LEVSTIKOVA POT                  
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JABLANICA            
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JAVORJE              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOSTREVNICA          
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIBERGA              
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO PRI LITIJI   
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTANGARSKE POLJANE   
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VINTARJEVEC          
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZAVRSTNIK            
PROSVETNO DRUŠTVO ŠMARTNO PRI LITIJI               
ROKOMETNO DRUŠTVO ŠMARTNO 99                       
SMUČARSKO DRUŠTVO ŠMARTNO PRI LITIJI               
STRELSKO DRUŠTVO ŠMARTNO-LITIJA                    
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLINA                             
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO PRI LITIJI                 
ŠPORTNO DRUŠTVO VALVASOR                           
TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO-LITIJA                      
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARTNO                         
TURISTIČNO RAZVOJNO DRUŠTVO KAMPELC                
VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO ŠTUC ŠMARTNO                 
ZDRAVSTVENO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO                  
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI  
 
 
DOL PRI LJUBLJANI 
AVTO MOTO DRUŠTVO AMORTIZER RALLY TEAM             
ČEBELARSKO DRUŠTVO DOLSKO                          
DRUŠTVO MISIJONARJA DR. JANEZA JANEŽA              
DRUŠTVO POP GLASBE                                 
DRUŠTVO REJCEV ČINČIL                              
DRUŠTVO TABORNIKOV ŽERJAVOV ROD                    
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOL BERIČEVO                   
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLSKO                         
DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA BELI CVET                  
DRUŠTVO ZA PLANETARNI RAZVOJ AGAPE-HORUS           
FEN KLUB MLADIH                                    
GASILSKA ZVEZA DOL-DOLSKO                          
KLUB GLASBENIKOV PUSTOTNIK                         
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO DOLSKO                  
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO JURIJ FLEIŠMAN BERIČEV  
LETALSKI KLUB LASTOVKA                             
LOVSKA DRUŽINA LAZE                                
MLADINSKI KLUB TURNČEK                             
MLADINSKO DRUŠTVO PODGRAD                          
MOTO KLUB PIHA                                     
MOTO KLUB WAYSKI                                   
NOGOMETNI KLUB DOL                                 
PETANKARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO HRIBOVCI               
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BERIČEVO-BRINJE      
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI LJUBLJANI    
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLSKO               
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KLOPCE               
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LAZE                 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SENOŽETI             
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VINJE                
ŠPORTNO DRUŠTVO DOL PRI LJUBLJANI                  
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN DOLSKO                    
ŠPORTNO DRUŠTVO PODGRAD PRI LJUBLJANI              
ŠPORTNO DRUŠTVO SENOŽETI                           
ŠPORTNO DRUŠTVO ZAGORICA PRI DOLSKEM               
TEKAŠKI SMUČARSKI KLUB JUB DOL PRI LJUBLJANI       
TURISTIČNO DRUŠTVO DOL PRI LJUBLJANI               
TURISTIČNO DRUŠTVO DOLSKO                          
TURISTIČNO DRUŠTVO SENOŽETI                        
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE DOL PRI LJUBLJANI   
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Priloga 2: Seznam naravnih vrednot po občinah  
(vir: Zavod RS za varstvo narave) 
 

IME NARAVNE 
VREDNOTE 

POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE 

DOL PRI 
LJUBLJANI 

  

Slapnica lokalni Desni pritok Save med Lazami in Jevnico 
Pšata pri Dragomlju lokalni Ohranjena meandrirajoča struga potoka Pšata s pritokom 

Gobovšek 
Podgrad - sotočje lokalni Trojno sotočje Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice v 

Podgradu 
Potokarjev skrilolom lokalni Nahajališče črnega permokarbonskega skrilavega glinavca v 

opuščenem Potokarjevem skrilolomu pri Podgori pri Dolskem 
 
 
LITIJA 

  

Sopota državni Desni pritok Save do naselja Jurjevca 
Slapnica lokalni Desni pritok Save med Lazami in Jevnico 
Šumnik lokalni Desni pritok Save s sotesko in slapovi južno od Renk 
Mošjak lokalni Dolina levega pritoka Save pri naselju Sava 
Turn nad Renkami državni Skalni samotar na desnem pobočju nad Savo pri Renkah 
Zgornje Tepe - bodika lokalni Bodika pri Andrejčku v Zgornjih Tepah 
Ostrež lokalni Botanično zanimiva dolomitna vzpetina severovzhodno od 

Polšnika 
Mošjak - naravno okno lokalni Naravno okno v grapi Mošjaka, severno od Save 
Spodnja Slivna - lipa lokalni Lipa v geometričnem središču Slovenije pri Spodnji Slivni 
Gradišče pri Dolah - lipa državni Vaška lipa v Gradišču pri Dolah 
Spodnji Hotič - trta 
izabela 

državni Stara vinska trta v Spodnjem Hotiču pri Litiji 

Dole pri Litiji - 
nahajališče fosilov 

lokalni Nahajališče triasnih grebenskih fosilov, koralno - spongijski 
greben jugovzhodno od Dol pri Litiji 

Vače - fosilna obala državni Terciarna obala z izvrtinami kamnovrtnih školjk in lupinami 
ostrig na Vačah 

Sitarjevec državni Polimetalno žilno orudenje, samorodni svinec in pestra 
mineralna parageneza v rudišču Sitarjevec pri Litiji 

Mirna državni Reka z ohranjenim zgornjim tokom in mokrišči v Mirnski dolini 
Drtijščica - zgornji tok 
do Drtije 

lokalni Ohranjen vodotok Drtijščica do Drtije s pritoki 

Šklendrovec lokalni Soteska desnega pritoka Save s slapišči in šumelišči, južno od 
Zagorja ob Savi 

Loki potok - slap lokalni Slap na Lokem potoku, levem pritoku Save, pri Vačah 
Bena - izvir lokalni Kraški izvir Bene pri Božičevem mlinu, severovzhodno od Dol 

pri Litiji 
Ponoviče - lipa pri gradu lokalni Lipa pri gradu Ponoviče pri Litiji 
Breg pri Litiji - bukev na 
Adamčku 

lokalni Bukov silak na Adamčku, vzhodno od Brega pri Litiji 

Ponoviče - nahajališče 
mineralov 

državni Nahajališče covellina ter drugih bakrovih in svinčevih mineralov 
na desnem bregu Vidrnice, severno od Ponovič 

Ponoviče - mokrišče lokalni Mokrišče v Ponovičah pri Litiji 
Široka dolina - mokrišče lokalni Mokrišče v Široki dolini, severovzhodno od Litije 
Loki potok - zgornji tok lokalni Zgornji tok levega pritoka Save južno od Vač 
Vidrnica lokalni Levi pritok Save pri Ponovičah 
Savski potok lokalni Levi pritok Save s šumelišči in prelivnimi stopnjami, vzhodno od 
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IME NARAVNE 
VREDNOTE 

POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE 

Vač 
Smeškovec lokalni Desni pritok Save s sotesko, severovzhodno od Polšnika 
Pasjek lokalni Desni pritok Save s sotesko, severozahodno od Polšnika 
Bučavnica lokalni Levi pritok Bistrice, jugovzhodno od Dol pri Litiji 
Štefuljev potok lokalni Levi pritok Jevnice, jugozahodno od naselja Jevnica 
Bistrica lokalni Hudourna reka z ohranjenim zgornjim tokom, levi pritok Mirne 

pod Šentrupertom 
Homščica lokalni Dolina potoka zahodno od Mirne, levi pritok Mirne 
Bena - vodotok lokalni Dolina levega pritoka Bistrice s slapišči in šumelišči, vzhodno od 

Dol pri Litiji 
Kostanjščica lokalni Levi pritok Globoščice s skupnim izlivom v Jesenščico, ki se v 

bližini Mokronoga zlije v Mirno 
Brezno v Čaranu državni Poševno ali stopnjasto brezno 
Fantovska jama državni Spodmol, kevdrc 
Ajdovska jama državni Vodoravna jama 
Jama v Peči državni Vodoravna jama 
Javorska jama državni Jama stalni izvir 
Brezno pod Ognežem državni Jama z breznom in etažami, poševna jama 
Jama pri Tlaki državni Jama z občasnim tokom 
Ajdovska jama državni Spodmol, kevdrc 
Vdamčeva jama državni Poševno ali stopnjasto brezno 
Ražančeva jama v Sp. 
Slivni 

državni Vodoravna jama 

Dupleznica državni Spodmol, kevdrc 
Rosinčkova jama državni Jama z breznom in etažami, poševna jama 
Kristanova jama državni Poševno ali stopnjasto brezno 
Brezno v Golku pri 
Dolu 

državni Poševno ali stopnjasto brezno 

Brezno v Kleniku državni Brezno 
Ajdovska jama državni Spodmol, kevdrc 
Kevderc pri GEOSSu državni Spodmol, kevdrc 
Jama pri Močilih državni Spodmol, kevdrc 
Skrivaška jama državni Poševno ali stopnjasto brezno 
Nad Fantovsko jamo državni Spodmol, kevdrc 
Mala Ajdovska jama državni Spodmol, kevdrc 
Trotarica državni Brezno 
Podgrac državni Brezno 
Kaverna na Pogajčevem državni Spodmol, kevdrc 
Kostajev pruh državni Spodmol, kevdrc 
Korbarjeva jama državni Jama občasni izvir 
Brezno pod Bršo državni Brezno 
Brezno v Kurjem dolu državni Brezno 
Brezno na Ruklju državni Brezno 
Ajdovska jama pri 
Rozinarju 

državni Vodoravna jama 

 
 
ŠMARTNO PRI 
LITIJI 

  

Bogenšperk - duglazije lokalni Debele duglazije v gozdu pri Bogenšperku 
Pasja ulica lokalni Dolina Konjskega potoka, desnega pritoka Save, južno od 

Štangarskih Poljan 
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IME NARAVNE 
VREDNOTE 

POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE 

Gradišče pri 
Primskovem - lipa 

državni Lipa pri cerkvi Marijinega rojstva na Gradišču nad Primskovim 

Temenica - povirni del državni Povirni del Temenice, največje dolenjske ponikalnice, gorvodno 
od Sobrač 

Zavrstnik - nahajališče 
fosilov 1 

državni Nahajališče karbonske flore v cestnem useku jugozahodno od 
Zavrstnika 

Zavrstnik - nahajališče 
fosilov 2 

lokalni Nahajališče karbonske flore v cestnem useku jugozahodno od 
Zavrstnika 

Šmartno pri Litiji - 
bukev pri Regaliju 

lokalni Gozdni silak pri domačiji Regali pri Šmartnem pri Litiji 

Šmartno pri Litiji - jelka 
v Grmačah 

lokalni Jelka v gozdu Grmače pri Šmartnem pri Litiji 

Bogenšperk - hrast 1 lokalni Gozdni silak severovzhodno od gradu Bogenšperk 
Bogenšperk - hrast 2 lokalni Gozdni silak pod cesto, jugozahodno od gradu Bogenšperk 
Gozd-Reka - lehnjak 
pod Šmicom 

lokalni Vršaj lehnjaka ob levem pritoku Reke pod kmetijo Šmic v 
Gozdu-Reki 

Gozd-Reka - lehnjak 
pod Obrivkarjem 

lokalni Vršaj lehnjaka ob cesti v Gozdu-Reki, vzhodno od kmetije 
Obrivkar 

Bratnica lokalni Levi pritok Temenice z mokrišči, vzhodno od naselja Temenica 
Vintarjevec - mokrišče lokalni Mokrišče ob Medvejščici južno od Vintarjevca 
Štangarski potok lokalni Levi pritok Reke pri Dragovšku 
Reka lokalni Desni pritok Save z mokrotnimi površinami gorvodno od 

Šmartnega pri Litiji 
Jama v Poljanah državni Vodoravna jama 
Jama razočaranj državni Vodoravna jama 
Jama pod Primskovim državni Jama z breznom in etažami, poševna jama 
Spodnja Jurčkova jama državni Jama z breznom in etažami, poševna jama 
 
 
KAMNIK 

  

Konec v Kamniški 
Bistrici - krnica in 
balvani 

NVDP Krnica z vršajem in balvani v Kamniški Bistrici 

Kamniška Bistrica - 
zgornji tok s pritoki 

NVDP Vodotok Kamniška Bistrica do Županjih njiv s pritoki Sedelščak, 
Kamniška Bela, Korošica, Krvavec, Dolski graben in Konjski 
potok 

Korošica NVLP Zamočvirjena ledeniško poglobljena kotanja, napolnjena z 
drobirjem, v Kamniško - Savinjskih Alpah 

Veliki Predaselj - korita NVDP Korita Kamniške Bistrice 
Volčji potok - 
arboretum 

NVDP Park in arboretum ob nekdanjem gradu v Volčjem potoku pri 
Kamniku 

Menina planina NVDP Zakrasela predalpska planota 
Žagana peč NVDP Ledeniški balvan z ozko razpoko v dolini Kamniške Bistrice 
Dolgi hrbet - naravno 
okno 

NVLP Naravno okno v grebenu Dolgega hrbta 

Štruca NVLP Vrh v osrednjem grebenu Kamniških Alp z značilnimi skalnimi 
trebuhi 

Kovačnica NVDP Vodoravni rov oziroma naravno okno v grebenu Zeleniških špic 
Mali Predaselj - korita NVDP Korita Kamniške Bistrice 
Veliki Predaselj - 
naravni most 

NVDP Naravni most v koritih Kamniške Bistrice 

Orglice NVDP Krniški slap Kamniške Bele 
Kotliški graben - NVLP Slapišče v soteski Kotliškega grabna nad dolino Kamniške 



Razvojna strategija LAS Srce Slovenije       76 
 

IME NARAVNE 
VREDNOTE 

POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE 

slapišče Bistrice 
Kamniška Bistrica - 
izviri 

NVDP Skupina kraških izvirov Kamniške Bistrice 

Griča na Jamah 2 NVLP Ledeniški balvan v Koncu, v dolini Kamniške Bistrice 
Griča na Jamah 1 NVLP Ledeniški balvan v Koncu, v dolini Kamniške Bistrice 
Griča za Brano NVLP Ledeniški balvan značilne oblike pod pobočjem Žmavcarjev v 

dolini Kamniške Bistrice 
Griča na Ovčariji NVLP Ledeniški balvan v Koncu, v dolini Kamniške Bistrice 
Lepi Kamen NVDP Ledeniški balvan v Kamniški Bistrici 
Griča pri Lepem Kamnu NVLP Ledeniški balvan v Koncu, v dolini Kamniške Bistrice 
Kamniška Bela - korita NVDP Korita Kamniške Bele pred sotočjem s Kamniško Bistrico 
Velb NVLP Naravno okno pod zahodno steno Vršičev v dolini Kamniške 

Bele 
Belska Kopa - gube NVDP Močno nagubani apnenčasti skladi na Belski Kopi nad dolino 

Kamniške Bele 
Staničev vrh - spodmol NVLP Spodmol v zahodni steni krnice Kamniške Bele 
Krvava lokev NVDP Skupina mlak na planoti Kalce v Kamniških Alpah 
Kalce - gozdni rezervat NVLP Gozdni rezervat na levem pobočju Konjske doline pod Veliko 

planino 
Bela - Dol - Sedelščak 1 NVLP Gozdni rezervat na desnih pobočjih doline Kamniške Bele 
Ravni hrib NVLP Gozdni rezervat na levem pobočju Konjske doline pod Veliko 

planino 
Kompotela - kamniti 
stolp 

NVLP Kamniti stolp na robu severne stene Kompotele 

Planjava - naravno okno NVLP Naravno okno v grebenu Planjave 
Lučki Dedec - naravni 
most 

NVLP Naravni most na robu zahodnega pobočja Lučkega Dedca 

Dedec pod Zeleniškimi 
špicami 

NVLP Skalni čok nenavadnih oblik pod Zeleniškimi špicami 

Srebrno sedlo - naravni 
most 

NVLP Naravni most v grebenu Zeleniških špic 

Sivnica NVDP Ledeniški balvan v Kamniški Bistrici 
Kurja dolina - Griča 1 NVLP Ledeniški balvan, prislonjen ob nasip čelne morene, v dolini 

Kamniške Bistrice 
Kurja dolina - Griča 2 NVLP Ledeniški balvan, prislonjen ob nasip čelne morene, v dolini 

Kamniške Bistrice 
Pintarska peč NVLP Ledeniški balvan, prislonjen na zahodno pobočje Konca v 

Kamniški Bistrici 
Griča v strugi Krvavca NVLP Ledeniški balvan v strugi hudourniškega potoka Krvavec v 

Kamniški Bistrici 
Krvavec - slap NVLP Slap hudourniškega potoka Krvavec v Kamniški Bistrici 
Žgajnarca NVLP Ledeniški balvan v zatrepu doline Kamniške Bistrice 
Sedelščak - soteska NVLP Soteska Sedelščaka, levega pritoka Kamniške Bistrice 
Jama v Požarjevem robu NVDP Jama pod steno Požarjevega roba na severozahodnem robu 

Velike planine 
Brezno pod gamsovo 
čeljustjo 

NVDP Stopnjasto visokogorsko brezno na kraških podih Vežice 

Rzeniška jama NVDP Jama pod steno Rzenika 
Špinova tisa NVLP Tisa pri hlevu kmetije Zgornji Špin na Klemenčevem pod 

Kamniškim vrhom 
Kuharjeva tisa NVLP Tisa pri domačiji Spodnja Slatna (Kuharjevo) nad Bistrico 
Šum pri Zgornji Slatni NVLP Slap na potoku v dolini Bistričice 
Kamniška roža NVLP Kamniti plaz na južnem pobočju Kamniškega vrha 
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IME NARAVNE 
VREDNOTE 

POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE 

Mali Predaselj - naravni 
most 

NVDP Naravno okno v Malem Predaslju v Kamniški Bistrici 

Dedkov pruh NVLP Kremenov keratofir v kamnolomu severno od Stahovice 
Korošica - kamniti stolp NVLP Kamniti stolp na Korošici 
Rzenik - melišče NVDP Melišče pod Rzenikom 
Mali podi pod Skuto NVDP Visokogorski kraški podi v Kamniških Alpah 
Petkove njive NVLP Ledeniško poglobljena kotanja jugozahodno od Korošice 
Velika planina NVDP Gorska kraška planota z več jamami in nahajališči bobovca 
Kalce nad Kamniško 
Bistrico 

NVDP Gorska kraška planota nad Kamniško Bistrico 

Čmaževski turn - odlom NVLP Odlom v vzhodni strani Čmaževškega turna 
Repov kot NVLP Stranska krnica Kamniške Bistrice 
Kamniška Bela - dolina NVDP Ledeniška dolina z vodotokom Kamniško Belo 
Brana - naravno okno 1 NVLP Naravno okno v grebenu Brane 
Mali podi - naravni most NVDP Naravni most na kraških Malih podih pod Skuto 
Luknja pod Zelenim 
robom 

NVDP Naravni most oziroma naravno okno na zahodnem robu Velike 
planine 

Kamniški vrh - južna 
pobočja 

NVLP Suha travišča na južnih pobočjih Kamniškega vrha 

Kamniška Bela - rastišče 
bodičnika 

NVLP Rastišče bodičnika (Drypis jacquinii) na pobočnih gruščih doline 
Kamniške Bele 

Stahovica - rastišče 
bodičnika 

NVLP Rastišče bodičnika (Drypis jacquinii) ob kamnolomu v Grohatu 
pri Stahovici 

Šraj peski NVDP Melišče v južnem delu Kamniških Alp z značilnimi meliščnimi 
združbami 

Votlina na Movzini NVDP Naravni most in naravni okni južno od Planjave 
Sukalnik - naravni most NVLP Naravni most v južni steni Planjave 
Zob pod Kalško goro NVLP Koničasta skala pod Kalško goro 
Kovačnica nad Kurjo 
dolino 

NVLP Vodoravni rov oziroma naravno okno v grebenu Zeleniških špic 

Velb pod Mokrico NVLP Naravni most pod Mokrico 
Most na Movzini NVLP Naravni most na Movzini južno od Planjave 
Okno v Rdečem kupu NVLP Naravno okno zahodno od vrha Planjave 
Velb na Brani NVLP Naravni most na Brani 
Brana - naravno okno 2 NVLP Naravno okno v zahodni steni Brane 
Oševek NVLP Potok Oševek s kraškim izvirom in dolino, desni pritok Nevljice 

pri Nevljah 
Vodice nad Kamnikom 
- hrasti ob cesti 

NVLP Štirje hrasti ob cesti na Vodicah nad Kamnikom 

Smrečje v Črni - oreh NVLP Oreh izjemnih dimenzij pri gostilni v Smrečju v Črni 
Repov kot - kotlice NVLP Potok s kotlicami nad dolino Kamniške Bistrice 
Knežji potok NVDP Levi pritok Pšate 
Tunjščica - dolina NVDP Dolina Tunjščice in vodotok, nahajališče miocenskih školjk, 

polžev, rakovic 
Vrtaški potok NVDP Levi pritok Pšate, nahajališče miocenskih školjk, polžev, rakovic 
Veliki podi pod Skuto NVDP Visokogorski kraški podi pod Skuto 
Nevljica NVLP Potok Nevljica s pritoki, levi pritok Kamniške Bistrice 
Rovščica v povirnem 
delu 

NVLP Potok Rovščica, desni pritok Rače v povirnem delu z 
mokrotnimi travniki 

Stolnik - kostanji NVLP Šest kostanjev velikih dimenzij v Stolniku pri Stranjah 
Tabor pri Špitaliču - 
nahajališče fosilov 

NVLP Nahajališče miocenskih fosilov na Taboru pri Špitaliču 
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IME NARAVNE 
VREDNOTE 

POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE 

Kamnik - hrast NVLP Hrast pri gostilni "Pod skalco" pod Starim gradom v Kamniku 
Jež - depresija NVLP  
Kamnik - rdečelistna 
bukev 1 

NVLP Rdečelistna bukev na Frančiškanskem vrtu v Kamniku 

Kamnik - lipovec ob 
poti na grad Zaprice 

NVLP Lipovec velikih dimenzij ob poti na grad Zaprice 

Šmarca - lipa NVLP  
Kamnik - lipa pri Žalah NVLP Lipa velikih dimenzij pri Žalah v Kamniku 
Kamnik - lipa pred 
cerkvijo sv. Jožefa na 
Žalah 

NVLP Lipa pred cerkvijo sv. Jožefa na Žalah v Kamniku 

Kamnik - brest pod 
obzidjem gradu Zaprice 

NVLP Brest pod obzidjem gradu Zaprice v Kamniku 

Kamnik - rdečelistna 
bukev 2 

NVLP Rdečelistna bukev v Kamniku 

Kamnik - divji kostanj 
ob obzidju gradu 
Zaprice 

NVLP Divji kostanj velikih dimenzij v parku gradu Zaprice 

Šmartno v Tuhinjski 
dolini - divji kostanj 

NVLP Divji kostanj v Šmartnem v Tuhinjski dolini 

Mali Izvirk pri Predaslju NVLP Potok z izvirom izpod podornega materiala, levi pritok 
Kamniške Bistrice 

Tunjiško gričevje NVDP Nahajališče fosilov v terciarnih kamninah v Tunjiškem gričevju 
Vranja Peč - pobočje NVLP Apnenčasto pobočje s skalnimi stenami, skalami in meliščem 

severno od Vranje Peči 
Nevlje - paleolitsko 
najdišče 

NVLP Najdišče ostankov mamutovega okostja pri mostu čez Nevljico 
v Nevljah, okostje hrani Prirodoslovni muzej Slovenije 

Korošaški slapovi NVDP Slapovi na Korošaku, levem pritoku Bistričice 
Brezno 1-35 NVDP Brezno pod Ojstrico 
Grdi potok - nahajališče 
fosilov 

NVDP Nahajališče fosilov v Grdem potoku 

Kamniška Bistrica - 
stena s spodmolom 
Galerije 

NVLP Strma stena s spodmolom Galerije iz apnenčeve breče v dolini 
Kamniške Bistrice 

Kamniška Bistrica - 
morene 

NVLP Ohranjena bočna morena ob sotočju Kamniške Bistrice in 
Korošice 

Vrh - lipe nad zaselkom NVLP Tri lipe ob robu zaselka Vrh v Zgornjem Motniku 
Kališe - tisa NVLP Tisa ob domačiji v Kališah 
Bela - lipi NVLP Lipi ob domačiji Bela 22 
Jama v Vrtih NVDP Jama v Vrtih zahodno od Velike planine 
Jama pod Kalškim 
turnom 

NVDP Jama z dvema vhodoma jugovzhodno od Kalškega turna 

Jama ob žičnici NVDP Jama zahodno od 4. stebra žičnice Tiha dolina - Gradišče na 
Veliki planini 

Olševek - skupina 
gabrov 

NVLP Gabri velikih dimenzij v dolini potoka Olševek 

Jama brez marele NVDP Brezno jugovzhodno od koče na Rzeniku 
Olševek - vrba ob mlinu 
v dolini 

NVLP Vrba ob Debelčevem mlinu v dolini potoka Olševek 

Brezno v Kalcah K1 NVDP Brezno v bližini Ovčarije na Kalcah 
Brezno v Črni NVDP Stopnjasto brezno v Šuncah severovzhodno od Krivčevega v 

dolini Črne 
Jama nad Starim gradom NVDP Jama nad Starim gradom v Kamniku, nahajališče jamskih 



Razvojna strategija LAS Srce Slovenije       79 
 

IME NARAVNE 
VREDNOTE 

POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE 

hroščev 
Slap pod Kopišči NVLP Poševni enokraki slap na manjšem potočku, ki pada v strugo 

Kamniške Bistrice 
Jama za Velikim gričem NVDP Snežna jama levo od vlečnice na Gradišče na Veliki planini 
Kamnik - divji kostanji 
in lipa pod Malim 
gradom 

NVLP Štirje divji kostanji in lipa na zahodni strani pod Malim gradom v 
Kamniku 

Kamnik - hruška NVLP Krautova hruška na vrtu na Šutni v Kamniku 
Kamnik - divji kostanj NVLP Divji kostanj južno od nunskega hleva ob desnem bregu 

Kamniške Bistrice v Kamniku 
Kamnik - divji kostanj 
pred Smoletovo 
graščino 

NVLP Divji kostanj večjih dimenzij pred Smoletovo graščino v 
Kamniku 

Črna s pritoki NVLP Levi pritok Kamniške Bistrice s pritoki 
Kamniška Bistrica - divji 
kostanj Pri Jurju 

NVLP Divji kostanj večjih dimenzij na posestvu Pri Jurju v Kamniški 
Bistrici 

Sidol - slatina NVDP Izvir mineralne vode v Sidolu, jugozahodno od Šmartnega v 
Tuhinjski dolini 

Bistričica s pritoki NVLP Desni pritok Kamniške Bistrice južno od Županjih Njiv 
Špitalič - mlaka v 
kamnolomu 

NVLP Več izvirov, ki polnijo plitvo mlako na dnu kamnoloma v 
Špitaliču, najdišče alpskega plezalčka in pikastega martinca 

Tunjice - nahajališče 
fosilov 1 

NVLP Peskokop miocenskega kremenovega peska z ostanki ostrig, v 
zgornjem delu plast lapornatega apnenca južno od Tunjic 

Stolnik - nahajališče 
fosilov 

NVDP Nahajališče fosilov pri Stolniku pri Stranjah 

Špitalič - nahajališče 
fosilov 

NVLP Nahajališče lupin in odtisov različnih miocenskih (badenijskih) 
školjk ter dobro ohranjeni primerki rodoidov jugovzhodno od 
Šptaliča 

Stahovica - nahajališče 
kalcita in apnenca 

NVLP Kamnolom apnenca in kalcita v Stahovici 

Tunjice - nahajališče 
fosilov 2 

NVLP Miocenski rumenkasto rjavi peščenjak z jedri miocenskih školjk 
pri cerkvi sv. Ane v Tunjicah 

Godič - izvir in dolina 
potoka 

NVLP Kraški izvir - bruhalnik pod skalno previsno steno severno od 
Godiča in dolina potoka 

Briše - nahajališče 
lepidociklinskega 
apnenca 

NVDP Izdanki, skale lepidociklinskega apnenca v Brišah, 
severovzhodno od Kamnika 

Klemenčevo - rastišče 
tise 

NVLP Rastišče tise jugovzhodno od Klemenčevega pri Bistričici 

Bela - Dol - Sedelščak 2 NVLP Gozdni rezervat na desnih pobočjih doline Kamniške Bele 
Bela - Dol - Sedelščak 3 NVLP Gozdni rezervat na levih pobočjih doline Kamniške Bele 
 
 
MORAVČE 

  

Osoletova jama NVDP Globoko stopnjasto brezno z meandrastimi rovi na Moravškem 
osamelem krasu 

Tuštanj - platana in lipa NVDP Platana in lipa ob graščini Tuštanj 
Majčevo brezno NVDP Stopnjasto brezno na Moravškem osamelem krasu 
Za Britofom - 
nahajališče fosilov 

NVDP Nahajališče miocenskih peskov in lumakel ostrig v peskokopu 
Za Britofom pri Moravčah 

Rača NVLP Naravno ohranjena struga z obrežno vegetacijo in poplavnimi 
logi 

Zalog  pri Moravčah - NVLP Skupina štirih lip pred nekdanjim gradom v Zalogu pri 
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IME NARAVNE 
VREDNOTE 

POMEN KRATKA OZNAKA NARAVNE VREDNOTE 

lipe Moravčah 
Gabrje pod Limabrsko 
goro - lipa 

NVLP Lipa pred križiščem v Gabrjah pod Limbarsko goro 

Šija pod Limbarsko 
Goro - lipi 

NVLP Dve lipi pri kmetiji Šija pod Limbarsko goro 

Trojica - Javorščica NVLP Značilno krajinsko območje osamelega kraškega sveta na 
Moravškem osamelem krasu 

Češnjiška Rača - izvirna 
jama 

NVDP Izvirna vodna jama Češnjiške Rače 

Hudej - Ples - 
nahajališče fosilov 

NVLP Peskokop kremenovega peska in miocenskih fosilov v 
peskokopu Hudej - Ples, vzhodno od Moravč 

Selo pri Moravčah - lipa NVLP Lipa pred kozolcem ob cesti v Selu pri Moravčah 
Češnjice pri Moravčah - 
lipa 

NVLP Lipa v Češnjicah pri Moravčah 

Jama v Miklavškovih 
Kalah 

NVDP Jama južno od Češnjic pri Moravčah 

Jama pri Majcetovem 
mlinu 

NVDP Jama južno od Krašc na levem bregu Rače pod Majcetovim 
mlinom 

Ozka jama NVDP Jama s hrošči pod Javorščico jugozahodno od Vrhpolja pri 
Moravčah 

Krašce - lipi NVLP Dve lipi pred cerkvijo sv. Andreja v Krašcah 
Primčevo brezno na 
Selu 

NVDP Brezno severovzhodno od Sela pri Moravčah 

Moravče - divji kostanj NVLP Divji kostanj v Moravčah 
Zgornja Tomičeva jama NVDP Jama v zgornje triasnih apnencih pod Javorščico zahodno od 

Vrhpolja pri Moravčah 
Vodna jama NVLP Jama pod cerkvijo sv. Andreja zahodno od Krašc 
Dešen - nahajališče 
fosilov 

NVLP Izdanek triasnega dachsteinskega apnenca, s srčastimi preseki 
megalodontidnih školjk v Dešnu pri Moravčah, tipičen 
megalodontidni apnenec ob planinski poti proti Slivni 

Stara jama pri 
Pukličevem malnu 

NVDP Jama pri nekdanjem mlinu in sedanji žagi na začetku soteske 
Drtijščice juhovzhodno od Podoreha 

Zevka NVDP Jama vzhodno od Zgornjih Kosez pri Limbarski gori 
Zgornji Tuštanj - izvir 
pod Gidetom 

NVLP Kraški izvir južno od gradu Tuštanj, na obronku gozda pod 
Javorščico 

Drtijščica - spodnji tok NVLP Ohranjen vodotok Drtijščica v spodnjem toku, levi pritok 
Radomlje, z mokrotnimi travniki 

Moravče - hruškov 
drevored 

NVLP Hruškov drevored zahodno od Moravč 

Drtijščica - zgornji tok 
do Drtije 

NVLP Ohranjen vodotok Drtijščica do Drtije s pritoki 

Drtija - nahajališče 
fosilov 

NVDP Nahajališče školjk in polžev miocenske starosti v peskokopu 
kremenovega peska v Drtiji 

 
 


