Vladimir

Klemenčič

URBANIZACIJA OKOLICE KAMNIKA
Kamniška občina se je p o drugi svetovni vojni (1952) zaradi močnega
gospodarskega razvoja teritorialno zelo razširila v okolico mesta Kamnika in meri 7,3 km2. Y svoje področje vključuje obsežen ravninski del
aluvialne prodnate ravnice Bistrice z Duplico, Bakovnikom, Perovem,
Zapricami in Podgorjami ter na severu na bistriških prodnatih terasah
ležeča naselja Mekinje z Jeranovim, Zdušo in Podjelšo in ravninski del
ob ustju Nevljice z naselji Nevlje, Vrhpolje in Olševek. Poleg ravninskega dela vključuje na vzhodu še skrajno zapadni del Posavskega hribovja, apniški del trojanske antiklinale z naselji Velika Lašna, Vranja
peč ter Zgornje in Spodnje Palovče, severno od Nevelj terciarno hribovje
zahodnega dela Tuhinjske doline z naselji Poreber, Hrib, Briše in Tučno,
severozahodni del občine pa obsega terciarno gričevje s Tunjicami, Mlako
in Košišami ter Lanišami severno od tod.
Kamniška občina s svojo industrijo v Kamniku, Mekinjah, na Perovem in Duplici predstavlja severno lokalno področje danès že povsem
sklenjenega, močno razvitega in v Sloveniji ploskovno najbolj razširjenega industrijskega področja Kamniško-Mengeška polja.
Industrija v Kamniku ni omejena na stari mestni del,1 temveč je
našla svoje mesto v prirodno bolj ugodnem svetu okoliških krajev, kar
je močno pospešilo urbanizacijo široke okolice Kamnika. Industrijski
razvoj moremo v glavnem deliti v troje razdobij: dobo nastajanja od
srede XIX. stoletja do prve svetovne vojne, drugo obdobje predstavlja
utrditev starih in ustvarjanje novih obratov med prvo in drugo svetovno
vojno, tretjo pa dobo velikega povečanja že obstoječih obratov po drugi
vojni.
V prvem razdobju je nastala smodnišnica na mestu nekdanjih fužin
že leta 1852. V isto razdobje spada tudi razvoj manjše kartonažne tovarne
in cementarne v Mekinjah, ki je že pred prvo svetovno vojno prenehala
obratovati. V zadnjem desetletju XX. stoletja se je na Perovem začela
razvijati kovinska industrija, predhodnik današnje tovarne Titan. Na
Duplici je na mestu nekdanjega mlina v prvem desetletju XX. stoletja
nastala tovarna upognjenega pohištva, današnja tovarna »Stol« na Duplici.
Med prvo in drugo svetovno vojno sta se tovarni Titan na Perovem
in tovarna upognjenega pohištva na Duplici gospodarsko utrdili in ne1 Stari mestni in predmestni deli so: Mesto, Šutna, Graben, Podgora in
Novi trg.
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koliko povečali. Po letu 1930 se je na mestu nekdanjega primitivnega
obrtnega usnjarskega obrata razvila tovarna usnja, v Mekinjah nasproti
sinodnišnice v bližini propadle cementarne ob Bistrici je začela nastajati
tovarna gumbov in svilenih rut ter samoveznic, na Šutni manjša tovarna
za predelavo sadja in gorčice, na Zapričah pa manjša tovarna brisač.
Od nekaj sto industrijskih delavcev — pred prvo svetovno vojno zaposlenih v obratih z nad 20 delavcev — je število delavcev v zadnjih
letih pred drugo svetovno vojno že naraslo na okoli 1000. Po drugi svetovni vojni je zahtevalo povečanje industrijskih obratov tudi več delavcev. Y tovarni Titan je število naraslo od 280 na 482, v tovarni
upognjenega pohištva od 320 na 688, v tovarni gumbov ter svilenih rut
in samoveznic od nekaj desetin na skupno 210, v tovarni usnja pa od 130
na 180 delavcev. 2
Povečanju industrije pa ni mogla slediti gradnja stanovanj v bližini
industrijskih obratov, zato se del v industrijo vključenega prebivalstva
dnevno vozi na delo iz bližnje okolice Kamnika. Od skupno 2300 (stanje
januarja 1952) zaposlenih v podjetjih z nad 20 delavcev, stanuje v starem
delu mesta le 19 % (437 delavcev), v okoliških krajih 52 % (1196), krajih
izven občine le 28 % (ali 667) delavcev. Povsem razumljivo je, da stanuje
večina delavstva v okoliških krajih občine in to največi del v industrijskih naseljih: Mekinje, Petrovo, Zaprice, Bakovnik in Duplica.
Rezultati industrijskega razvoja se kažejo v hitri urbanizaciji široke
okolice mesta s preoblikovanjem vasi, v demografskih spremembah 1er
načinu življenja prebivalstva, ki je povsem nasproten tendencam ruralnih naselij. Seveda pa vplivi industrije glede na prirodne in družbene
faktorje, ki se v posameznih predelih pojavljajo, niso enaki. Saj občina
obsega poleg ravninskega, za gradnjo hiš zelo prikladnega dela še ilovnati, za gradnjo manj prikladni hriboviti predel terciarnega hribovja
Tunjiških dobrav in severozapadnega dela Tuhinjske doline. Razen tega
pa na urbanizacijo močno vpliva razdalja posameznih krajev od industrije, saj so najbolj oddaljeni kraji kot Laniše, Hrib. Poreber, Spodnje
ter Zgornje Pavlovče, Vranja peč in Trobeljno več kot eno uro oddaljeni
od najbližjega industrijskega obrata na področju mestne občine Kamnik.
Pri tem moramo seveda še posebno poudariti, da iz teh krajev ni možen
dostop v mesto z nobenim prometnim sredstvom, kolesom ali motornim
vozilom, ker tega terenske razmere ne dovoljujejo. Poleg prirodnih momentov vpliva na razvoj urbanizacije tudi gospodarska struktura agrarnih naselij, pri čemer je važni činitelj velikost kmetij, kakor tudi produktivnost dela, ki se od predela do predela močno razlikuje. V ravnini
lahko kmetu že manjši areal kmetijske zemlje omogoča preživljanje
družine, v hribovitih predelih pa pogosto tudi kmetija s 15 ha tega ne
zmore. Tako je na primer delež obdelovalnih površin v precej neugodnem terenu mnogih vasi hribovitega sveta Tunjiških dobrav in predela
severno od Nevelj ter okolice Palovč, zelo majhen. Že 3 ha površin njiv
pomeni za kmeta teh krajev pravo bogastvo.
Vsi ti in še drugi momenti se bodo prav lepo odražali pri sintezi
razvoja in določanju stopnje urbanizacije naselij v sedanjosti. Pri analizi
upoštevam več različnih elementov demografskega in gospodarskega
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značaja, kar nam v medsebojnem prepletanju teh omogoča dialektično
nakazati analizo razvoja urbanizacije okoliških krajev Kamnika od
leta 1870 do danes in jasno karakterizirati stopnjo urbanizacije v sedanjosti.
Med osnovne in brez dvoma najpomembnejše faktorje spada rast
prebivalstva in število hiš, ki nam odkrivajo razvoj v preteklosti. Rast
prebivalstva po naseljih nam kažejo podatki popisov prebivalstva iz
let 1870, 1880. 1890, 1900. 1910. 1948 in 1953. Za rast hiš pa popisi pre-
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bivalstva iz let 1870, 1890, 1900, 1910, 1948 in 1953 |1, 2, 5. 4, 5, 6, 7, 81.
Za analizo sedanjega stanja (1953) nam poleg podatkov o številu hiš in
prebivalstva služijo podatki o številu kmečkega prebivalstva in gospodinjstev po posameznih naseljih, število ljudi na hišo in gospodinjstvo
ter število gospodinjstev na hišo. Pri obravnavanju demografskih elementov nas bo spremljala podelitev naselij občine Kamnik v štiri skupine: stari mestni del z ožjim delom mesta. Šutno, Grabnom, Fužino,
Novim trgom in Podgoro, okoliški kraji z lastno industrijo; Duplico,
Perovem in Mekinjami, kamor spadajo še manj kot četrt ure oddaljena
industrijska naselja1 Bakovnik med Perovem in Duplico in Zaprice med
Perovem in Kamnikom in naselja na hribovju vzhodno od mesta, Žale in
Košiše ter Jeranovo severno od Mekinj. Posebno skupino predstavljajo
naselja, oddaljena več kot četrt ure od industrijskih krajev in mesta,
tako na ravnini: Podgorje južno od mesta, Nevi je, Vrh polje in Olševek
3 Pri časovni
oddaljenosti
ugodnejše prometno sredstvo.
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severno od mesta in Tunjiška Mlaka na območju Tuhinjskih dobrav.
Četrto Skupino predstavljajo nad pol ure oddaljena hribovska naselja
v okolici Palovč, v hribovju severno od Nevelj in v območju Tunjiških
dobrav.
V občini je število prebivalstva med leti 1870 in 1953 naraslo od 4449
na 7630. Y starem delu mesta je število prebivalstva od 1870 do 1931
stagniralo, v vsem razdobju od leta 1870 do 1931 je nihalo med 3 % porasta in 3% upada. Šele pri zadnjih štetjih leta 1948 in 1953 se je pokazal
znaten porast števila prebivalstva, kar je brez dvoma posledica stanovanjske krize, ki je silila h gostejši zasedbi že obstoječega stanovanjskega prostora. Y primeru z letom 1870 (1877 prebivalcev) je naraslo do
leta 1948 za 2 1 % (na 2139 prebivalcev), do leta 1953 pa za 30 %, (na
2356 prebivalcev).
V ravninskem predelu rast prebivalstva kaže precej drugačno sliko.
Tod je prebivalstvo od leta 1870 do leta 1900 skoraj v vseh naseljih v
glavnem stagniralo, z izjemo nekaterih, kjer je od popisa do popisa
včasih naraslo. Y manj kot četrt ure od mesta in od industrijskih krajev
oddaljenih naselij pa prične število prebivalstva od 1900 zelo močno
naraščati. Na Perovem je poti vplivom tedaj razvijajoče se kovinske industrije število prebivalstva leta 1910 v primeri z letom 1870 naraslo za
40%, do leta 1931 za 100 %, do leta 1948 za 326%, v letu 1953 pa za
284 %'. Upad od popisa 1948—1953 moremo pripisati ukinitvi internata
in industrijske šole pri tovarni Titan ter preselitvi »Gradisovih« delavcev, ki so stanovali v barakah pri tovarni Titan. Podoben razvoj je doživelo naselje Mekinje, kjer ob popisu leta 1910 v primeru z letom 1870
število prebivalstva poraste za 15 %, do leta 1948 za 252 %, do leta 1953
pa za 425 %,. V tem primeru gre za porast prebivalstva na račun invalidne mladine in internata strokovne šole frizerske stroke, ki je bila
ustanovljena šele po letu 1948. To naselje je med štetji 1931 in 1948
mnogo pridobilo na številu prebivalstva, ker so med tem v trikotu med
Nevljico in Bistrico zgradili več stanovanjskih blokov. S porastom števila
prebivalstva od 232 (leta 1870) na 987 (leta 1953) predstavljajo Mekinje
največje okoliško naselje v občini Kamnik. Na Duplici je pod vplivom
nastajanja industrije v prvem desetletju XIX. stoletja število prebivalstva v letu 1910 (v primeri z 1870) narastlo za 77 %, do leta 1931 za
207%, do leta 1948 za 321% in do leta 1953 pa za 353 %. Absolutno
število je naraslo od 81 (leta 1870) na 367 (leta 1953) prebivalcev. Večkratnega povečanja je bilo deležno tudi naselje Bakovnik, ki se razvija
med Duplico in Perovem. Tu od leta 1870 do 1910 že poraste za 50 %,
do leta 1931 za 144 %, do leta 1948 za 544 %, do leta 1953 pa za 474 %.
Naselje je poraslo od 18 prebivalcev v letu 1870 na 104 v letu 1953. Skoraj
enak porast zasledimo v nastajajočem, že danes s Šutno povezanim naseljem Zaprice, ki so se pričele razvijati šele po letu 1931. Od leta 1870
je od 100 narastlo do leta 1931 le na 117 prebivalcev, do leta 1948 na 601,
do leta 1953 pa že na 699 prebivalcev. Močan porast so doživele tudi
Zale, ki so od 1870 do 1910 narasle za 54%, do leta 1931 za 8 8 % , do
leta 1948 za 182 %, do leta 1953 pa za 283 %. Absolutno število prebivalstva je v tem razdobju narastlo od 46 na 176. Y ostalih ravninskih naseljih število prebivalstva nekoliko počasneje narašča, čemur je ponekod
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vzrok večja oddaljenost od mesta, deloma pa, kot že rečeno, vpliva tudi
zakoreninjenost prebivalstva v kmetijstvu. Y to skupino spadajo na jugu
Podgorje, kjer je število prebivalstva od leta 1870 do 1910 stagniralo,
do leta 1931 naraste za 7 %, do leta 1948 za 21 %, d o leta 1953 pa za 29 %.
Ta nekoč največja vas v okolici Kamnika je zaradi majhnega porasta
prebivalstva od 414 v letu 1870 na 532 v letu 1953 po številu zaostala za
mnogimi nekdaj neznatnimi naselji. K istemu tipu spadajo Nevlje in
Vrhpolje, le da je tod v zadnjem času število prebivalstva nekaj hitreje
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napredovalo. V Nevljah je od leta 1900 v primeri z letom 1870 napredovalo za 18
do leta 1910 za 22 %, do leta 1931 za 38 %, do leta 1948 za
63 %, do leta 1953 pa za 75 %. Absolutno število se je povečalo od 125
(leta 1870) na 219 (leta 1953) prebivalcev. Vrhpolje kaže v rasti prebivalstva med letom 1870 in 1948 nihanje med 10 in 40 %, šele do leta 1953
naraste za 90 %. Absolutno število prebivalstva je naraslo v zadnjih
80 letih od 184 na 333.
Y hribovskem področju število prebivalstva v razdobju od 1870 do
1953 niha med 10 % nazadovanja in 10 % prirastka, kar pa v absolutnem
merilu ne pomeni mnogo, saj se pri vseh naseljih absoltuno število giblje
med 10 in 100 prebivalstva. Le Tunjice imajo 262 prebivalcev. Med hribovskimi naselji narašča prebivalstvo le v Tunjiški Mlaki, ki se pravzaprav po oddaljenosti že lahko uvršča med manj kot pol ure od bližnjega industrijskega obrata oddaljena naselja. Tod se je pomnožilo pre77
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bivalstvo (xi leta 1870 do leta 1910 za 7 %, do leta 1931 za 24 %, do
leta 1948 za 35 %, do leta 1953 za 39 % (v primeru z letom 1870). Absolutno število prebivalstva je naraslo od 139 v letu 1870 na 193 do
leta 1953.
Primerjava med posameznimi področji nam pokaže, da število prebivalstva na današnjem ozemlju občine Kamnik v glavnem narašča na
račun širokega ravninskega dela. Y starem delu mesta opazimo porast
prebivalstva šele leta 1948. Okoliški hribovski kraji izkazujejo zlasti v

M««tno občino * celoti

već trot pol ur« ođdoljeno na Ml ja
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novejši dobi rahlo upadanje. Še bolj nazorno nam karakterizira razlike
v rasti prebivalstva delež prebivalstva po posameznih področjih pri popisih prebivalstva leta 1870 in 1953. Leta 1870 je pripadalo staremu delu
mesta 41 % (1817 ljudi), okoliškim ravninskim krajem 37 % (1730 prebivalcev), hribovskim krajem 22 % (962 prebivalcev). Pri popisu 1953 pa
nazaduje delež prebivalstva v starem delu mesta na 31 % (2356 prebivalcev), na ravninskem delu naraste na 59 % (4468 prebivalcev), na hribovska naselja pa odpade le še 10 % (814) prebivalstva celotne občine.
Za geografsko sliko pokrajine je najbolj karakterističen moment
porast števila hiš med leti 1870 in 1953. Y okolici Kamnika v nobenem
predelu povečanje števila hiš ne gre na račun novo pridobljenih obdelovalnih površin, kar bi omogočilo ustvaritev novih kmetijskih obratov,
ker za to niso in tudi ne bodo dani pogoji, saj je občina bila že zdavnaj
agrarno prenaseljena. Zato ne gre nikjer za povečanje števila hiš kmečkega tipa, ampak delavskih hišic, ki s svojevrstno obliko in njihovo
razporeditvijo popolnoma spremene nekdanje agrarno lice.
V celotni občini je število hiš naraslo od 687 v letu 1870 na 1133 v
letu 1953. V štiridesetih letih, od 1870 do 1910, naraste število hiš le za 101
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ali 15 %, v naslednjih 38 letih, med popisi 1910 in 1948, za 321, v zadnjih
kratkih petih letih izredne gradhene živahnosti, med leti 1948 in 1953 pa
je narastlo za 118 hiš.
Rast hiš nam najizraziteje pokaže različen razvoj mesta in njegove
bližnje okolice. Povečanje gre le na račun naselij ravninskega dela, saj
od skupnega porasta 446 hiš na vsem teritoriju v času 83 let odpade na
ta del 391 hiš. V starem delu mesta s predmestji poraste od 245 hiš v
letu 1870 na 262 v letu 1910, v nadaljnjih 38 letih do popisa 1948 naraste

SI. 4. Rast števila hiš D naseljih občine Kamnik med leti 1870 in 1953
1 = meja med naselji oddaljenimi od industrije in mesta do 15 minut in od 15
do 30 minut; 2 = meja med naselji oddaljenimi od industrije in mesta od 15 do
30 minut in nad 30 minut

na 297, med leti 1948 in 1953 pa le za 3 hiše. Y hribovskih predelih je pri
popisu leta 1870 in 1953 število poseljenih hiš enako. Zanimivo je, da je
v tem predelu v letu 1900 skupno število hiš v primeri z letom 1870 naraslo od 141 na 153, v letu 1910 pade na 148, do leta 1948 na 138, nakar
se v letu 1953 ponovno povzpne na 141. Ker tu ne gre za spremembo
obstoječih hiš, temveč za spremembo v številu poseljenih hiš, se vidi, da
so v hribovskih vaseh od časa do časa zapustile hiše cele družine, ki so se
verjetno odselile v druge kraje Slovenije, v nekaterih primerih pa celo
v Ameriko. Podrobna razčlenitev po naseljih in razdelitev teh po rasti v
tri kategorije nam pokaže razvojne tendence še jasneje. Y prvo kategorijo se vključujejo naselja s porastom števila hiš preko 50 %, kamor
spadajo naselja z lastno industrijo, in ona, ki so četrt ure oddaljena od
industrijskega obrata ali mesta. Na južnem delu so najmočneje narasla
med leti 1870 in 1953 naselja pod vplivom razvoja tamkajšnjih tovarn,
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in sicer Duplica od 15 hiš na 43, Bakovnik od 3 na 15, Perovo od 22 na 60,
Zaprice od 20 na 92. V tem delu je pravzaprav najmočnejša gradbena
dejavnost v občini, saj je v zadnjih petih letih v Zapričah število hiš
narastlo za 32, na Perovem za 12 in na Duplici za 8. Nekoliko manjši
porast kaže Podgorje, kjer je bilo v razdobju med leti 1870 in 1910 število isto, od leta 1910 do 1948 je naraslo za 29 hiš,- s porastom 23 hiš v
zadnjih petih letih se pa uvršča med naselja z najaktivnejšo gradbeno
dejavnostjo, kar kaže na močan poseg urbanskih vplivov v zadnjih letih.
Podobno kot v južnem delu se je tudi na severnem delu občine pod
vplivom industrije število hiš med 1870 in 1953 podvojilo: v Mekinjah
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od 33 na 108, na Zduši od 12 na 20, na Jeranovem od 4 na 13. Y Mekinjah
je v zadnjih 5 letih število hiš narastlo za 17, na Zduši in Jeranovem je
pa v tem času ostalo število hiš neizpremenjeno. Povečanja števila hiš
so bila deležna v 83 letih tudi naselja v spodnjem delu doline Nevljice,
ki nimajo lastne industrije, toda dobre ceste, ki omogočajo dostop v
mesto v manj kot pol ure. Na Vrhpoljah, ki leže ob glavni cesti, je število od leta 1870 do leta 1953 naraslo od 31 na 65 hiš, v zadnjih petih
letih za 11, v Nevljah od 24 na 35, v Olševku od 7 na 15. Y Olševku in
Nevljah pa je bilo število hiš pri popisih 1948 in 1953 isto. Močno se je
povečalo naselje Zale s Košišami, ki leže v hribovju nad Kamnikom. Tu
je število hiš v 83 letih naraslo od 27 na 57, v zadnjih petih letih za 4.
Zanimivo je, da se pojavlja porast števila hiš tudi v pol ure oddaljeni
Tunjiški Mlaki, kjer se od 1870 do 1910 število ni spremenilo, v naslednjih
38 letih je naraslo za 5 hiš, v zadnjih 5 letih pa za 6 hiš, kar nam zelo
lepo pokaže vpliv urbanizacije v tem področju. Kot že omenjeno, število
hiš v hribovskih naseljih stagnira in nikjer ni opaziti vplivov novejšega
razvoja, kar je glede na njih položaj ter gospodarsko strukturo povsem
razumljivo.
Med najznačilnejše elemente za določanje urbanizacije naselij spada
poklicna struktura ali še bolje, razmerje med prebivalstvom, ki se pre80
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življa z delom v urbanskih poklicih in onim delom, ki živi od dela v
kmetijstvu.
V kamniški občini razlikujemo po deležu kmečkega prebivalstva
4 kategorije: naselja z nad 70 %, od 30 do 70 %, od 3 do 30 % in d o 3 %
kmečkega prebivalstva. Y kategorije z nad 30 %. kmečkega prebivalstva
spadajo razen nekaj manjših zaselkov (Zduše in Podjelše) v ravnini izključno samo hribovska naselja. Y kategorijo od 3 do 30 % nekdanja
kmečka naselja v ravnini in nekateri predmestni deli starega dela mesta
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Kamnika. V kategorijo z manj kot 3 % pa spadajo razen Perova, nekdanjega kmečkega naselja, in nekaterih manjših bajtarskih zaselkov v
spodnjem delu Tuhinjske doline, Kavrana in Strmce, le stari ter novo
nastali mestni del Zap rice.
Največ agrarnega prebivalstva imajo nad 1 uro od mesta in ostalih
industrijskih naselij oddaljena naselja Zgornje Palovče (83 %), Trobeljno
(85%), Vranja peč (84 %), hribovska naselja severno od Nevelj, Tučna
(88 %) in Briše (100 %). Tretjo skupino naselij z močnim deležem agrarnega prebivalstva predstavljajo posamezni zaselki v območju Tunjiških
dobrav: Ravne (70%), Zadnji vrh (85 %) in Laniše (92%. agrarnega prebivalstva).
V drugo kategorijo od 3 do 70 % spadajo naselja ravninskega dela
severno od Mekinj: Zduša (33%), Podjelša (60%) ter hribovska naselja
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Spodnje Palovče (62 %), Poreber (53 %) in Hrib (50 %) na hribovju severno od Nevelj ter Tunjiška Mlaka (37 %), Tunjice (58 %) in Vinski
vrh (43 %) v območju Tunjiških dobrav.
V grupo naselij od 5 do 30 % kmečkega prebivalstva spadajo tudi že
nekatera naselja z lastnimi industrijskimi obrati, ki kažejo močan porast
hiš urbanskega tipa v zadnjem razdobju. V to skupino spadajo Duplica
(7%), Bakovnik (7 %), Podgorje (27%) v južnem delu Kamnika ter
Žale (8 %), Košiše (26 %) in Poljane (5 %) na hribovju v neposredni bližini mesta Kamnika ter Nevlje (6 %), Olševek (19 %) ter Vrhpolje (20 %)
v spodnjem delu doline Nevljice. Na severnem delu se v to skupino
uvrščajo Mekinje z 5 %, Jeranovo z 8 % kmečkega prebivalstva. Zanimivo je, da zadnji popis prebivalstva izkazuje še močan delež kmečkega
prebivalstva v starih predmestnih delih, v Novem trgu 10 % in v Podgori 12 %'. V kategorijo z manj kot 3 % kmečkega prebivalstva spadajo
stari mestni deli: Graben (2%), Mesto (2%), Šutna (1%) ter Zaprice
(1 •%) in industrijsko naselje Perovo (3 %).
Podobno kakor delež agrarnega prebivalstva nam kaže stopnjo
urbanizacije tudi delež kmečkih gospodinjstev. Pri razporeditvi naselij
glede na delež kmečkih gospodinjstev v enake kategorije kot pri deležu
kmečkega prebivalstva se slika sicer bistveno ne spremeni, le da se pokaže pri vseh naseljih, zlasti pri onih z več kot 30 % kmečkega prebivalstva, povsod večji odstotek kmečkih gospodinjstev kot kmečkega prebivalstva. Tako imamo kar tri naselja s 100 % kmečkih gospodinjstev:
poleg Briš (100 % kmečkega prebivalstva) imajo še Laniše (92 % kmečkega prebivalstva) in Trobelno (85 % kmečkega prebivalstva). Tunjice
imajo 73 % kmečkih gospodinjstev, prebivalstva pa le 58 %. Zg. Hrib
'ima 75 % kmečkih gospodinjstev, prebivalstva le 50 %, Zduša 47 %
kmečkih gospodinjstev, prebivalstva 33 %, Košiše 41 % kmečkih gospodinjstev, prebivalstva le 26 %, Nevlje 16 % kmečkih gospodinjstev, prebivalstva le 6 %. V ostalih primerih j e razmerje precej enako, obraten
primer imamo le redkeje, n. pr. Olševek ima 60 % kmečkih gospodinjstev, prebivalstva pa 19 %.
Večji odstotek kmečkih gospodinjstev kot prebivalstva se javlja
zaradi tega, ker so člani kmečkih gospodinjstev zaposleni v urbanskih
poklicih. To so v hribovskih vaseh še neporočeni sinovi in hčere kmetov
in bajtarjev, ki se sčasoma zaradi prevelike oddaljenosti in izgube časa
ter energije za dnevno odhajanje na delo, izselijo v kraj zaposlitve.
Krakteristične so razlike med več ali manj urbaniziranimi in kmečkimi naselji v povprečkih števila gospodinjstev na hišo. V čisto mestnih
delih in industrijskih naseljih je število gospodinjstev na hišo največje,
v čisto agrarni hnaseljih pa pride na hišo eno samo gospodinjstvo. V
občini niha to število med ekstremnim številom v Fužinah — 5,5 — ter
enim gospodinjstvom na hišo v številnih hribovskih naseljih.
Ta pojav nam najbolj karakterizira razdelitev naselij z ozirom na
povprečno število gospodinjstev v štiri kategorije. V prvo spadajo naselja, kjer je število hiš in gospodinjstev enako, v drugo, kjer koleba
povprečno število gospodinjstev na hišo med 1 in 1,5, v tretjo, kjer koleba med 1,5 in 2,5, in četrto, kjer je povprečno število gospodinjstev
•večje od 2,5.
82

Urbanizacija o k o l i c e Kamnika

V prvo kategorijo se uvrščajo le hribovska nad pol ure od industrije
oddaljena naselja Trobelno, Vranja peč, Laniše, Ravne, Briše, Spodnji
in Zgornji Hrib, Poreber, Kavran in Vir. Iz ravninskega predela spadajo
sem le Podjelše in Olševek. V drugo skupino ostala hribovska in del
ravninskih naselij, ki so po številu kmečkega prebivalstva in rasti hiš
in prebivalstva kazala bolj agraren značaj. Sem se uvrščajo Spodnje Palovče (1,2), Zgornje Palovče (1,1), Tučna (1,1), Zadnji vrh (1,2) Tunjice
(1,1), Zale (1,2), Košiše (1,4), naselja v ravninskem delu spodnje Nevljice:
Nevlje 1,3, Vrhpolje 1,5, Soteska 1,1 in na južnem delu občine Podgorje
1,1. V kategorijo s povprečnim številom gospodinjstev na hišo med 1,5
in 2,5 pa se vključujejo nekateri mestni deli in bližnja industrijska
naselja: Šutna 2,4, Podgora 2,2, Novi trg 2,2, Poljane nad Kamnikom 1,8,
Jeranovo 1,6. V kategorijo z več kot 2,5 gospodinjstev na hišo pa spadajo
izključno le industrijska naselja in mestni deli. Severno od Kamnika so
to Mekinje (2,6) in Fužine (5,5) ter južno od Kamnika Zaprice (2,6), Perovo (3,1), Duplica (4,5), ožji del Mesta (3,1) in Graben (2,9). Vidimo, da j e
v mestnih in industrijskih naseljih z večstanovanjskimi hišami in stanovanjskimi bloki na Fužinah, Grabnu, Mestu, Šutni, Zapričah in Duplici
povpreček gospodinjstev na hišo povsod večji od 2. Za ostala naselja, ki
so od četrt do pol ure oddaljena od industrijskih obratov, je pa poleg
kmečke hiše značilnejša enostanovanjska hiša, katero zgradi sin ali hči
kmeta na podedovani zemlji. V teh naseljih, ki so sicer po demografskih
tendencah močno urbanska, je povprečno število gospodinjstev podobno
povprečkom kmečkih naselij. Zato povprečno število gospodinjstev na
hišo ne more biti brez drugih podatkov zanesljiv vodič za določanje
stopnje urbanizacije naselij. Saj imamo primer pri zaselkih Žale, Košiše,
Olševek, Tunjiška Mlaka, ki so z manj kot 40 % kmečkega prebivalstva
ter močnim porastom hiš in prebivalstva v zadnjem razdobju podobna
bolj urbaniziranim naseljem, vendar je povprečno število gospodinjstev
na hišo zelo nizko (1,1—1.4) in podobno kmečkim naseljem. V omenjenih
krajih terenske razmere in vlažna tla otežkočajo in močno podraže
gradnjo večjih hiš. V teh krajih h gradnji enoetanovanjske hišice pritegne le podedovana parcela domačega sina.
Posledice razlik v povprečnem številu gospodinjstev na hišo v posameznih tipih naselij se nam prav lepo kažejo tudi v povprečnem številu
ljudi na hišo, ki je v urbanskih naseljih mnogo večje kot v ruralnih.
Povpreček se giblje med najnižjim na Jeranovem (4,1) in najvišjim
14,8 na Fužinah na eno stanovanjsko hišo. Pri tem moremo ločiti le
dvoje kategorij: prvo s povprečkom od 4 do 7 in drugo z nad 7 stanovalcev na hišo. V kategorijo z nad 7 prebivalcev na hišo spadajo vsa
naselja z več kot 2,5 gospodinjstev na hišo. To so, kot že omenjeno, izrazito urbanska okoliška naselja in mestni deli s stanovanjskimi bloki in
dvostanovanjskimi hišami: na severnem delu Kamnika Mekinje (9,2),
Fužine (14,8), na južnem pa Zaprice (7,6), Perovo (8,4), Bakovnik (7),
Duplica (8,5) ter vsi mestni deli (Šutna 7, Graben 9,2 in Mesto 8,5). V to
skupino spada tudi hribovsko naselje Zgornji Hrib (7,5), kar kaže, da je
obljudenost hiš in družin v tem naselju, kjer je število gospodinjstev
enako številu hiš, veliko. Vsa ostala naselja se pa uvrščajo v kategorijo
od 4 do 7 prebivalcev na hišo, iz česar vidimo, da se manj urbanizirana
6*
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naselja brez industrije v tem pogledu od pravih kmečkih naselij ne razlikujejo mnogo. V to skupino se uvrščajo naselja s preko 80 % kmečkega
ali pa obratno — nekmečkega prebivalstva.
Bistveno drugačno in jasnejšo sliko vplivov urbanskih elementov v
naseljih nam pokaže povprečno število ljudi na gospodinjstvo, ki je y
urbanskih naseljih obratno sorazmerno številu ljudi na hišo. V mestnih
in industrijskih krajih povprečno število ljudi na gospodinjstvo le ted-

Sl. 7. Povprečno

število

gospodinjstev
n& hišo po naseljih občine Kamnik
ob
popisu prebivalstva
1953
1 = meja mod naselji oddaljenimi od mesta in industrije do 15 minut in od 15
do 30 minut; 2 = meja med naselji oddaljenimi od mesta in industrije od 15 do
30 minut in nad 30 minut; 3 = na 1 hišo eno gospodinjstvo; 4 = na 1 hišo od
1 do 1,5 gospodinjstev; 5 = na 1 hišo od 1,5 do 2,5 gospodinjstev; 6 = na 1 hišo
na 2,5 gospodinjstev

keje doseže število 3. Y ožjem delu mesta pride 2,0, na Šutni 2,9, Grabnu
3,3, Fužinah 2,1, v okoliških krajih, Mekinjah 3,2, na Perovem 2,7 in
Duplici 2,6 ljudi na gospodinjstvo. Ostala naselja z več kot 3 ljudmi na
gospodinjstvo moremo razdeliti v dve skupini: v prvo, kjer je povpreček
članov na gospodinjstvo manjši od povprečka ljudi na hišo, in drugo,
kjer je število ljudi na gospodinjstvo in hišo enako. Y prvo spadajo močneje ali vsaj deloma urbanizirana naselja ravninskega dela in nekatera
hribovska naselja. Pri obeh niha povprečno število članov med 3,5 in 7
na gospodinjstvo. Razmeroma nizko povprečno število ljudi na gospodinjstvo imajo bližnja do pol ure od Kamnika oddaljena naselja: Jeranovo 3, Zduša 3, Poljane 3,8, Košiše 4,1, Zale 4,8, Podgorje 4,6, Yrhpolje
3,7, Soteska 4, Strmec 3,5, Kavran 3,9 in Nevlja 4,9. Pri vseh ostalih
primerih preseže povpreček 4 ljudi na gospodinjstvo. Y skupino, kjer je
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povpreček števila ljudi na gospodinjstvo in hišo enak, je povsod povprečno število ljudi na gospodinjstvo večje od 4: Vranja peč 6,4, Ravne
6,9, Briše 4,7, Spodnji Hrib 7, Poreber 4,9, Vir 6 ter že omenjeni Zgornji
Hrib 7,5. V ta tip se uvrščajo tudi več kot 15 minut od industrijskega
kraja in mesta oddaljena naselja: Pod jelša 5,6, Olševek 4,8 prebivalstva
na gospodinjstvo.
Vsi ti številni podatki in ugotovitve v obravnavanem terenu nam
omogočajo določiti stopnjo urbanizacije, ali še bolje, nakazati razvojne
faze ter p o teh razvrstiti vsa naselja občine Kamnik.
Rast prebivalstva med leti 1870—1953 nam je pokazala populacijske
tendence posameznih predelov in naselij.. Rast hiš v istem razdobju pa
razvoj naselij, kar pravzaprav pomeni spreminjanje zunanjega videza
naselij, ker nove hiše niso odraz ustvarjanja novih kmetijskih gospodarstev, ampak povečanja števila neagrarnega prebivalstva, ki si gradi
moderne stanovanjske vile. Delež kmečkega prebivalstva po naseljih
nam pa že ugotovljena dejstva z rastjo hiš in prebivalstva po naseljih še
potrdi. Vendar je v vseh primerih možnost zaposlitve prebivalstva v neagrarnih poklicih za rast hiš i prebivalstva odločilna. Poklicna struktura
v marsikaterem p o zunanjem videzu še povsem agrarnem naselju s stagnacijo števila prebivalstva in hiš ter močno prevlado kmečkih gospodinjstev proti pričakovanju pokaže velik del nekmečkega prebivalstva.
Vzrok j e v tem, ker so številni zaposlenci iz hribovskih naselij člani kmetijskih gospodinjstev, katerim predstavlja delo v kmetijstvu stranski
dohodek. V nekaterih primerih del teh predstavljajo bajtarji in gospodarji manjših kmetij. Povprečno število gospodinjstev na hišo karakterizira značaj dvostanovanjskih hiš in blokov v mestu in industrijskih
naseljih, kar v zunanjem videzu in statistiki predstavlja pravo nasprotje
agrarnim naseljem. Značaj dvostanovanjskih hiš in blokov še bolj potrdi
povpreček ljudi na stanovanjsko hišo v industrijskih in mestnih delih
občine, ki je mnogo večji kot v agrarnih naseljih. Razlike med urbanskim
in agrarnim naseljem pokaže tudi povprečno število ljudi na gospodinjstvo, ki je veliko manjše v urbanskih kot v ruralnih naseljih.
Pravzaprav bi mogli po stopnji urbanizacije, ki se od naselje do
naselja izraža v različnih oblikah, ločiti med čisto mestnim in čisto
agrarnim naseljem še več vrst prehodnih tipov naselij, ki jih moremo
določiti s pomočjo demografskih podatkov, rasti hiš in p o načinu življenja že v urbanskih poklicih zaposlenega dela prebivalstva. Saj se ta
del prebivalstva še vedno do neke mere ukvarja s kmetijstvom. Pri vseh
naseljih pomeni prve in začetne znake urbanizacije vključitev posameznih članov kmečkih gospodinjstev v industrijo. V drugi stopnji se že
pojavijo poleg kmetijskih še nekmetijska gospodinjstva, ki so v bolj
oddaljenih hribovskih vaseh nasledniki kajžarskih gospodinjstev, katerih
člani so sedaj vključeni v urbanske poklice. V ravninskih naseljih pa te
predstavljajo novo nastala gospodinjstva, ki so jih ustanovili kmečki
sinovi in hčere, vključeni v urbanske poklice. Kmetje v naseljih začetnega stadija urbanizacije svojim sinovom dajo v vasi za doto gradbeno
parcelo in njivo. Zato se v takih vaseh pojavijo manjše hišice z malimi
gospodarskimi poslopji, v industrijo vključeni kmečki potomec se pa
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poleg dela v industriji v prostem času ukvarja s kmetijstvom. K njegovemu kmetijskemu obratu spada običajno mala njiva in travnik, s čemer
preživlja kravo, prašiča in po nekaj kokoši. V tej stopnji opažamo v
naseljih že rahlo naraščanje števila hiš in prebivalstva, ki gre izključno
na račun prirodne rasti prebivalstva. Na ta način z delitvijo razpadejo
večja kmetijska gospodarstva. Prav lepo se to kaže na Perovem, kjer je
iz Mazovčeve kmetije nastalo kar šest hišic, kar pa moremo zaslediti še
v drugih naseljih. V tretji stopnji urbanizacije se že prično pojavljati
stanovanjski bloki, ali pa nastanejo sredi njiv povsem nova naselja iz
običajno dvostanovanjskih visokopritličnih, z vrtom obdanih, do 30 m v
eni vrsti narazen stoječih vil, ki nimajo nobene zveze s kmetijskim gospodarstvom. Nekmečka gospodinjstva in prebivalstvo so že v popolni
prevladi. Na hišo že prideta več kot dve gospodinjstvi, povprečno število
prebivalstva na hišo že preseže 7, na gospodinjstvo pa je manjše od tri.
Y tej vrsti naselij se je število prebivalstva in hiš na račun doseljenega
prebivalstva že za večkrat povečalo.
Tudi še v starem delu mesta moremo zaslediti ostanke kmetijskega
gospodarstva. V strogem centru mesta imamo še danes v dvorišču nasproti upravnega poslopja MLO skrit hlev močnega meščanskega kmeta
(18 ha skupne zemlje), razen tega še tri manjše kmete v stranskih ulicah
z manj kot 3 ha skupne zemlje, kateri se poleg kmetijstva ukvarjajo še
s prevozništvom. Skupno se s kmetijstvom preživlja v mestu 16 ljudi,
na Šutni na 5 kmetijskih obratih 7 ljudi, na Grabnu na 3 obratih 6 prebivalcev. Y teh delih mesta imamo še danes 13 konj, 31 glav goveje živine, 35 prašičev ter 448 kokoši. V Podgori in Novem trgu, nekdanjem
agrarnem predmetsnem delu, se še danes manjši del prebivalstva ukvarja
s kmetijstvom, saj je kmečka hiša za zgornji del Novega trga še značilen
pojav.
Vplivi urbanizacije se kažejo tudi v zmanjšanju obdelanih površin
od leta 1900 [4] do danes. Se ne povsem obdelani katastrski podatki
predhodnega značaja nam kažejo, da je površina obdelovalne zemlje v
k. o. Mekinje nazadovala od 156 na 148 ha, v k. o. Kamnik od 277 na
244 ha, v Palovčah od 131 na 121 ha, v k. o. Nevlje, Tučni in Košišah se
obseg obdelanih površin ni spremenil. V okviru k. o. Kamnik se je v istem
razdobju povečala le površina vrtov od 16 na 20 ha, v Mekinjah od 10
na l i h a . Kje in zakaj so se zmanjšale površine obdelovalne zemlje, bi
nam pokazalo šele podrobno kartiranje. Po vsej verjetnosti gre zmanjšanje deloma tudi na račun različnih kriterijev pri kategorizaciji zemljišč, vendar pa ne moremo mimo dejstva, da se je v večini primerov
površina njiv zmanjšala.
Istemu pojavu ustrezajo rezultati primerjave med stanjem živine v
letih 1900 [4] do 1953. Y k. o. Kamnik in Košiše je od skupnega števila
85 konj, 300 glav goveje živine, 8 ovac in 148 prašičev, število živine v
letu 1953 padlo na 39 konj, 171 goveje živine in 19 prašičev. V k. o. Tučna
in Nevlje je znašalo število živine v letu 1900 20 konj, 291 goveje živine,
111 prašičev in 116 ovac, leta 1953 pa 23 konj, 219 goveje živine, 20 ovac
in 147 prašičev. Y k. o. Palovče v letu 1900 172 goveje živine, 84 ovac in
37 prašičev, v letu 1953 pa 9 konj, 110 glav goveje živine, 34 ovac in
99 prašičev. Kot vidimo, je v k. o. Kamnik s Košišami število vse živine
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razen prašičev, pri katerih se število ni dosti spremenilo, močno nazadovalo. V okoliških k. o. je nazadovanje sicer nekoliko manjše, toda za
tamkajšnjo gospodarsko strukturo zelo veliko, značilen je le porast konj
in prašičev.
Ti rezultati o upadanju obdelanega sveta in živine nam pokažejo,
da je zaradi vključevanja znatnega dela prebivalstva v industrijo kmetijsko gospodarstvo nazadovalo ali, z drugo besedo povedano, da prirodni
pogoji za kmetijstvo v okoliških krajih mestne občine niso dovolj izkoriščeni. Edina pridobitev, povečanje števila prašičev, gre na račun nekmečkih gospodinjstev, ki redno vzdržujejo po enega prašiča. Točnejšo
sliko o vplivu mesta na agrarno gospodarstvo okolice bi nam pokazala
šele podrobna proučitev, ki bi brez dvoma sprožila aktualne probleme,
kar bi koristilo pri nadaljnjem usmerjanju in ureditvi gospodarstva v
okolici mesta.
Če napravimo poizkus opredelitve naselij po razvojnih stopnjah
urbanizacije z upoštevanjem vseh dosegljivih demografskih in gospodarskih podatkov, razlikujemo v glavnem dva in nekaj prehodnih tipov, ki
kažejo na razvoj naselij od pravega kmečkega do skoraj čisto urbanskega tipa.
Med čisto mestne dele prištevamo stari mestni del brez Novega trga
in Podgore z manj kot 2 % kmečkega prebivalstva in gospodinjstev, z
neznatnim naraščanjem hiš od leta 1870 dalje, stagnacijo prebivalstva
od leta 1870—1931 ter z naraščanjem do leta 1953. Na hišo pride povprečno več kot sedem ljudi, na gospodinjstvo pa manj kot trije ljudje.
Y zrelem štadiju urbanizacije so nekdanja kmečka naselja Perovo,
Duplica in Mekinje. Tu kažejo zadnje ostanke agrarnega naselja med
delavske vile in hišice pomešane in modernizirane kmečke hiše in gospodarska poslopja, število hiš in prebivalstva pa že celo zadnje stoletje
zelo naglo narašča in se je v primeru z letom 1870 za večkrat povečalo.
Delež kmečkih gospodinjstev in prebivalstva nikjer ne preseže 5 %.
Povprečno število gospodinjstev na hišo presega 3, povprečno število
ljudi na hišo presega 8,5, na gospodinjstvo pa je manjše od 3. V teh
naseljih grade hiše poleg domačih kmečkih sinov tudi že doseljeni tujci,
zato porast prebivalstva ne gre samo na račun prirodne rasti, ampak
tudi na račun doseljenega prebivalstva. Tu najdemo še vse vrste živine,
vendar je število prašičev in perutnine močno v ospredju.
Stanovanjska četrt z velikimi bloki v Spodnjih Mekinjah in vilska
četrt v Zapričah južno od Šutne se po funkciji in obliki uvrščata med
prave mestne dele, po demografskih tendencah in velikem naraščanju
števila hiš so pa bolj podobna razvoju naselij zrelega štadija kmečkih
naselij. Y Spodnjih Mekinjah o nekdanji kmečki pokrajini ni nobenega
sledu več, pri vilski četrti spominjajo na kmečki videz le med vile vrinjene njive kmečkih posestnikov Novega trga in šutne.
Posebno vrsto v stopnji urbanizacije predstavljajo kmečka naselja
v začetnem stadiju urbanizacije. Izraziti predstavniki tega tipa so naselja brez lastne industrije, a oddaljena od mesta ali bližnjega industrijskega obrata od 15 do 30 minut: Podgorje južno od Kamnika, Yrhpolje,
Nevi je in Olševek v spodnjem delu doline Nevljice, Zduša, Pod jelše pri
Mekinjah in Kosiše ter Tunjiška Mlaka v območju Tunjiških dobrav.
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V teh je število prebivalstva v večji meri začelo naraščati po letu 1910,
število hiš se je pa vidno povečalo šele po letu 1931 in se do sedaj v primeri z letom 1870 še ni podvojilo. Hišice neagrarnega tipa še v veliki
meri pripadajo domačim sinovom in hčeram.4 Delež kmečkega prebivalstva in gospodinjstev nikjer ne presega 40 %. Povprečno število
gospodinjstev na hišo niha med 1 in 1,5, povprečno število članov na
gospodinjstvo in hišo pa med 4 in 6. Naraščanje prebivalstva gre izključno na račun prirodne rasti domačega prebivalstva.
Vmesni tip med naselji začetnega in zrelega stadija urbanizacije
predstavljajo manjši zaselki ravninskega dela občine do četrt ure od
mesta ali industrijskega obrata oddaljena naselja Jeranovo, Zale in
Bakovnik. Po rasti prebivalstva in hiš so podobna naseljem že zrelega
stadija urbaniziranih kmečkih naselij. Po deležu kmečkega prebivalstva
in gospodinjstev od 8 do 20 %•, po povprečku ljudi na gospodinjstvo 3,9
do 4,8 in hišo od 5,3 do 7,6 ter povprečnem številu gospodinjstev na hišo
od 1,2 do 1,8, jih pa ne moremo uvrstiti niti med naselja zrelega, niti
začetnega stadija urbanizacije naselij.
Po zunanjem videzu ter razporeditvi urbanskih hiš med kmečke in
po načinu življenja prebivalstva spadata Jeranovo in Bakovnik med
naselja zrelega stadija, Zale pa med naselja v začetnem stadiju urbanizacije. Saj si tudi na Jeranovem in Bakovniku lične dvostanovanjske
vile gradi doseljeno prebivalstvo, ki nima nobene zveze s kmetijskim
gospodarstvom. Na Žalah pa prevladujejo enostanovanjske delavske
hišice domačega prebivalstva, ki rede še po eno kravo in prašiča poleg
manjšega števila kokoši.
Ker se v hribovskih več kot pol ure od mesta ali industrije oddaljenih naseljih število hiš med leti 1870 in 1953 ni spremenilo, zato so vsa
naselja po zunanjem videzu še povsem kmečka. Urbanski vplivi se uveljavljajo v poklicni strukturi prebivalstva le v pod 1 uro oddaljenih
naseljih od mesta. Glede na to ločimo tod kmečka naselja z urbanskimi
demografskimi tendencami in čista agrarna naselja.
V naseljih z uveljavljanjem urbanskih tendenc v Tučni, Porebru in
Tunjicah število prebivalstva in hiš stagnira. Delež kmečkega prebivalstva in gospodinjstev koleba med 40 in 80 %. Nekmečka gospodinjstva
predstavljajo nekdanje bajtarske družine in družine malih kmetov, katerih delo na kmetiji prinaša manj kot 50 % dohodkov. Ker pa od tod
hodijo na delo tudi kmečki sinovi in hčere, zato izkazuje statistika večji
delež kmečkega prebivalstva kot družin. Sinovi in hčere kmetov in bajtarjev, ki ne podedujejo kmetijskega obrata, se običajno, ko dobe primerno stanovanje v bližini tovarne, izselijo, ker je dnevno odhajanje na
delo zaradi težavnega hribovitega terena zelo naporno.
V vrsto čistih agrarnih naselij spadajo preko 1 uro oddaljena naselja Zg. Palovče, Trobelno, Vranja peč, Hrib in Laniše, kjer j e povsod
delež kmečkega prebivalstva večji od 80 %, gospodinjstev pa od 90 %,
število gospodinjstev je enako številu hiš, povprečno število ljudi na
gospodinjstvo in hišo pa niha med 4 in 7. Število prebivalstva pa v
zadnjem času močno nazaduje.
4 Pri dobri polovici
perutnino.

teh j e hiši priključen
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Razglabljanje in določanje tipov po stopnji urbanizacije nam je
pokazalo, da je za razvoj najodločilnejša oddaljenost kraja od mesta in
industrijskega obrata. Med naselja zrelega stadija urbanizacije spadajo
naselja z lastno industrijo ter manj kot četrt ure od teh krajev oddaljena
naselja. D o pol ure oddaljena naselja se že uvrščajo k tipu začetnega
stadija urbanizacije. Naselja od pol do ene ure oddaljena se pa p o svojem
licu sploh ne urbanizirajo, urbanski vplivi se kažejo le v demografskih
tendencah prebivalstva. Čisto agrarna naselja brez urbanskih vplivov so
le hribovska nad 1 uro oddaljena od mesta. Važen faktor za napredek
urbanizacije predstavlja lastništvo zemlje, kajti gruntar se nerad odloči
• чј

SI. 8. Zaprice pred 50. leti, danes že povsem

zazidani

južni

del

Kamnika

za prodajo njive ali travnika za stavbne parcele. Kvečjemu to da za doto
hčeri ali sinu, zato je v naseljih Podgorjah, Nevljah, Vrhpoljah, še danes
pemembnejših ktnečkih naseljih, gradnja hiš in s tem večanje naselja
kljub ugodnemu položaju počasnejše kot v sosednjih naseljih. Pri hitrem
večanju odločajo tudi petrografske razmere in oblika površja. Na Žalah
in Košišah, ki leže v hribovitem, mehkem, nepropustnem terenu, se
odločijo za gradnjo enostanovanjske hiše le domačini, ki dobe parcelo
za doto. Tujec pa parcelo raje kupuje na suhem prodnatem ravninskem
svetu južno od Kamnika ali v okolici Mekinj, kamor je dovoz gradbenega
materiala cenejši, izkopani prod pa lahko pri gradnji koristno uporabi.
Na mnogih mestih zato enostavno podirajo ježe teras, a na izravnanem
delu nastajajo cele skupine novih delavskih hišic.
V bodočnosti moremo pričakovati še nadaljevanje urbanizacije ravninskega predela v okolici Kamnika. Vsi v industrijo vključeni delavci
iz več kot pol ure oddaljenih hribovskih vasi, ki nimajo svoje zemlje in
hiše, se bodo še naprej izseljevali v kraje v bližini industrijskih obratov.
Gradnja hiš se iz leta v leto stopnjuje. Okoli 100 še nedozidanih hiš in
razparceliranih njiv v stavbne parcele opozarja, da je gradbena živah89
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nost v zadnjih petih letih prvi učinek v spreminjanju pokrajine v povojni dobi povečane industrije. Pravi učinki v preobrazbi starih kmečkih
vasi in nastajanju novih urbanskih naselij z dvostanovanjskimi vilami
se bodo pokarali šele v bodočnosti. Vse kaše, da se bo Kamnik na jugu
v najkrajšem času preko Zapric in Bakovnika sklenil z Duplico, na
severu po eni strani ob Nevljici z Vrhpoljem in Nevljami, po levem bregu
Bistrice pa preko Mekinj, Zdruše in Godiča s Stahovico in Stranjami na
desnem bregu Bistrice. Število prebivalstva in hiš se bo v tem predelu
še z veliko naglico stopnjevalo. V hribovskih vaseh zaradi delavcu nepriljubljene hoje ne moremo pričakovati sprememb, kajti delavcu je
prikladnejša vožnja s kolesom ali vlakom iz bolj oddaljenega kraja kot
hoja iz bližnjega hribovskega naselja. Zato so za napredek urbanizacije
morfološke razmere odločilnejše kot kilometrska oddaljenost kraja od
rndustrije.
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THE URBANIZATION OF THE SURROUNDINGS OF
Vladimir
Kamnik

KAMNIK

Klemenčič

is one of those Slovene towns where the development of

the

industry can be traced since the middle of the 19th century. Before the first
world war only smaller manufacturing works and a gun-powder-mill

were

founded in the neighbouring villages, giving work to several hundred workers.
A f t e r the first world war the already existing works of Remec (now " S t o l " )
at Duplica, and Titan at Perovo were enlarged; in the north of Kamnik a new
factory for buttons and neck—ties has replaced the older ones: a cement-works
and a card-board-mill. A f t e r the second world war the works already operating have still been enlarged, and the number of workers in them increased
from 1000 (1937) to well over 2000 (1953). This development is in accordance
with the speedy growth of

the number of

the population

during the last

50 years. A careful analysis shows that b y far the greatest increase has been
taking place in the industrial villages situated in the valley round Kamnik.
In the old part of the town the number of the population remained almost
unchanged up to the end of the second world war; but oven here it has been
growing comparatively quickly after the end of the second world war because
of the great influx of the population from the distant agrarian centres. In the
settlements of the neighbouring mountainous region, at a distance of half an
hour or more from the industrial works, the number of the population was
mostly unchanged up to the end of the second world war, after it the number
has been decreasing.
These

demographical

changes

have been accompanied

by

the

altered

outlook of the formerly wholly rural villages in the surroundings of Kamnik.
During this development b y the side of the completely urban and agrarian
settlements

new intermediate

types of

settlements

have been

formed

that

show different grades of urbanization characterized b y the outlook of
settlements

(the architecture of houses) and b y the demogeographical

the
con-

ditions (the proportion of the rural population and households, the number
of households pro a house, the number of the people pro a household and a
house, and the increase of the population during the last 50 years).
In the mountainous region at a distance of one hour or more from the
industrial works no daily going to work can be traced; thus the structure of
professions is almost wholly agrarian here. The houses are inhabited b y one,
usually larger family of 4—7 membres. T h e number of

the population

is

decreasing because of the migration into the industrial centres; the number
of houses remains unchanged. The settlements of this kind in the surroundings of Kamnik are: Palovče, Briše, and Lanišče; we consider them as purely
agrarian settlements.
From the mountainous region at a discance of half an hour up to one hour
the people from the villages of Hrib, and Sp. Tunjice are already partly going
daily to work in the mills. O n l y those workers, however, have their fixed
residence in this area who possess their houses or smaller inherited farms
here; the rest of them prefer to emigrate from this region. The number of
houses and population therefore does not increase in these settlements that
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make appearance as being wholly rural. These settlements, with an average
of up to 30 %

of a not-agrarian

population a n d economies and with

1 to

1,4 households pro A house, show already the first signs of the urbanization.
Thus we can consider them as being wholly rural b y their outlook, but demographically slightly urbanized.
In the settlements situated in the valley at a distance of 15 minutes to
half an hour from the industrial works (Predgorje, Vrhpolje, Nevlje, Olševek),
the descendants of the rural population do not use to emigrate because of
their being attracted b y the industry. T h e y build their houses with one or
two flats on their inherited allotments, they go on growing part of their food
in their fields and usually keeping one pig or even a cow. In these settlements
the number of houses and settlements has been increasing during the last
decades to the disadvantage of the natural resources. The part of the rural
inhabitants never exceeds 50 % , the number of the households pro a house
is regularly greater than one, the number of the people belonging to a house
and a household wavers between 4 and 6. Because of the changed outlook
caused b y the building of the characteristically distributed houses of a notrural type and because of the comparatively great part of the not-agrarian
population, w e m a y call this type of the settlements the first stage of

the

urbanization.
A l l the industrial settlements (Duplica, Perovo, Mekinje) and those at a
distance of less than half an hour from the industry (Bakovnik, Zaprice, Zale,
Poljane, Jeranovo) form the area with a great immigration of the population
absorbed b y

the industry from

cottages with

the mountainous

one or two flats close

region. T h e y

to the settlements

of

build

the

their

industrial

workers. In these settlements the agrarian outlook has disappeared wholly,
the only sign of the rural past is made b y the numerous modernized farmers'
houses, outhouses, and fields, situated among the cottages of the workers.
T h e number

of

the houses and the population

has been

quickly

growing

during the last decade. The part of the rural household and the population
rarely reaches 3 % , the number of the people pro a house is always greater
than 8, and pro a household less than 3. Therefore we m a y call these settlements the settlements in the final stage of the urbanization.
W e consider the old part of the town as the purely urban settlement where
neither the form of

the settlement nor the demographical

data show

any

contact with the rural life. W e could add to the same type the settlements
of the Sp. M e k i n j e in the north of Kamnik, and Zapriča in the south of it,
that show a v e r y quick development too.
T h e further development shows that the settlements situated in the valley
at a distance of up to half an hour from the industry will reach in the near
future the final stage of the urbanization because of the suitable quality of
the ground

(gravel). The neighbouring villages in the mountains,

however,

will go on sending their population into the settlements in the valley because
of their unfavourable traffic possibilities. T h e y will most probably
unchanged in the future.
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