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S t a in k o P o l a j n a r 

AGRARNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI CERKLJANSKEGA 
HRIBOVJA 

i 

Kot Cerkljansko hribovje označujemo svet med Baško dolino, 
Idrijskimi planotami in škofjeloškim hribovjem v trikotniku med 
Baco, Spodnjo Idrijco in Blegošem.1 To j e srednje visok predalpski 
svet, ki skoraj v celoti gravitira v osrednjo dolino Cerknice, ob kateri 
je nastalo centralno naselje Cerkno. Področje j e prirodno odprto edino 
proti zahodu po dolini Cerknice in Idrijce; proti severu pa ostro ome-
jeno z visokimi gorskimi grebeni Porezna. Zveza s Poljansko dolino 
na vzhodu je možna preko dosti visokih prelazov (Kladje 787 m). Razen 
Cerknega, ki leži ob sotočju Cerknice in Zapoške, so vsa druga agrarna 
naselja raztresena po prisojnih terasah in grebenih. Dasiravno je 
povojno plansko gospodarstvo začelo tudi v tem področju uvajati ne-
agrarne dejavnosti (manjšo industrijo in obrt), j e področje še vedno 
izrazito agrarno. Zaradi razgibanega reliefa in slabih pedoloških raz-
mer se j e v kmetijstvu razvila predvsem živinoreja, deloma tudi 
sadjarstvo, medtem ko poljedelstvo ne predstavlja mnogo, razen ob-
sežnejšega gojenja okopavin. Agrarno-produkcijska usmerjenost Cerk-
ljanskega se na prvi pogled ne razlikuje od ostalega tolminskega 
živinorejskega rajona, vendar pa ima nekaj svojih značilnosti. Cerk-
ljansko j e v tolminski subrnezoregiji najjužnejši del; zato kaže v kli-
matskem pogledu močnejše vplive mediteranskih podnebnih činiiteljev, 
istočasno pa je proti severu dobro zaščiteno. Geološko-petrografska 
sestava tal j e sorazmerno ugodna, ker je večina agrarnega zemljišča 
na neapniški geološki osnovi. Po podatkih Kmetijske zadruge v Cerk-
nem je flora na travniških površinah najboljša na vsem Tolminskem 
in so zato pogoj,i za mlečno živinorejo najugodnejši. Dalje j e Cerk-
ljansko hribovje znano po odličnem sadnem drevju, kjer uspevajo 
poleg znanih jabolk tudi nekatere občutljivejše sadne vrste. Cerk-
ljansko hribovje ima torej nekaj svojih agrarnih značilnosti, ki opra-
vičujejo samostojno obravnavo in uvrstitev v posebno mikroregijo, 

1 Do 1. januarja 1959 je obsegala Cerkljansko hribovje samostojna po-
litična občina Cerkno. Sedaj je priključena idrijski občini. 
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ima pa toliko sorodnosti z ostalim Tolminskim, da je sestavni del te 
submezoregije.2 

Poglejmo si nekaj splošnih značilnosti Cerkljanskega, ki karakte-
rizirajo agrarni značaj področja. V občini Cerkno živi na 107 km2 

komaj 4716 prebivalcev (1953. leta), to se pravi samo 44 na kvadratni 
kilometer. Večina tega prebivalstva živi od kmetijstva kot glavne 
dejavnosti (63,4°/o) iin le 9 ,8% od industrije in obrti. Dalje pripada 
58,5 «/o vse površine kmetijski zemlji in samo 38,6 odstotka gozdu. V 
kmetijstvu je močno v ospredju živinoreja, ker je v travnikih in pašni-
kih preko polovice vse zemlje (50,7 °/o). Njiv, vrtov in sadovnjakov je 
komaj slabih 8 odstotkov. Povprečno kmečko gospodarstvo je precej 
veliko (16,8 ha), vendar od tega komaj 1,3 ha obdelovalne zemlje. Način 
obdelave je še zelo primitiven, saj odpade na kmečkega prebivalca 
0.53 ha obdelovalne zemlje in 2,44 ha kmetijske zemlje. Zato j e tudi 
povprečni narodni dohodek na prebivalca zelo nizek — komaj 26.000 
din (1. 1953), kar je manj kakor kjerkoli drugje v Sloveniji din mnogo 
manj kot povprečno v Sloveniji (97.000 din istega leta).3 Cerkljansko 
hribovje je torej še popolnoma agrarna pokrajina, redko naseljena in 
tudi slabo produktivna. V tem je vzrok depopulacije, ki se pojavlja 
obdobno že od 1. 1900 dalje. Res j e prebivalstvo na celem teritoriju 
v nekaterih obdobjih naraščalo, vendar danes še vedno ne dosega 
stanja iz leta 1869.4 

K zmanjšanju števila prebivalstva je bistveno doprineslo prav 
poslednje vojno obdobje. Osvobodilno gibanje se je na Cerkljanskem 
močno razmahnilo in zato okupator ni prizanašal v racijah in požigih 
vasi. Posledice vojne so eden osnovnih vzrokov nazadovanja števila 
prebivalstva, vendar se jim sikozi daljše obdobje pridružujejo tudi 
neugodni pogoji za uspešnejši razvoj agrarnega gospodarstva kot 
osnovne gospodarske dejavnosti. 

Kot smo že uvodoma omenili, karakterizira agrarno gospodarstvo 
izrazita usmerjenost v ž i v i n o r e j o , ki se j e danim prirodnim 
pogojem najbolje prilagodila. Ze v srednjem veku je morala biti 
osnovina gospodarska panoga, o čemer govore številne dajatve sira kot 
izraz materialnih davščin.5 Živinorejske površine in s tem tudi število 
živine nazadujejo, vendar je še vedno osnova agrarne dejavnosti. Pri-
merjava stanja leta- 1900 in 1955 pokaže, da so skupne živinorejske 
površine nazadovale od 56 na 50 odstotkov vse zemlje. Sporedno je 
nazadovalo tudi število živine, predvsem goveja živina (od 3921 glav 
1. 1900 na 2600 glav 1. 1955) in število ovac (od 1528 glav 1. 1900 na 
1176 glav 1. 1955), medtem ko je število prašičev ostalo na istein 
(533 glav), število konj pa celo 3,4-krat narastlo (od 43 konj 1. 1900 na 
146 konj 1. 1955). Nazadovanje števila živine je vezano na opuščanje 

2 Svetozar Ilešič, Problemi geografske rajonizacije ob primeru Sloveni-
je. G. V. 1957/58 str. 128. 

3 Podatek Zavoda za gospodarsko planiranje LRS. 
4 Podatki o gibanju števila prebivalstva v obdobju od 1869 do 1953 so 

povzeti iz arhiva Zavoda za statistiko OLO Gorica. 
5 Franc Rupnik: Tolminski cerkveni urbar. Arhiv dekanije Cerkno, 

1943. 
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živinorejskih površin in zmanjšanje števila prebivalstva. Da živinoreja 
in kmetijstvo kot celota v teh področjih propadata, je vzrok nedvomno 
v konkurenci agrarno bogatejših področij, ki so svoje pridelke zaradi 
ugodnejših prometnih poti lahko ceneje približale potrošnikom v me-
stih. Prav zaradi teh pogojev ,na trgu se je verjetno kmečko gospodar-
stvo v hribovitih odročnejših predelih vedno bol j zapiralo v polikul-
turno obdelovanje za dom in s tem gospodarsko onemogočalo. 

Kljub stalnemu nazadovanju pa ima živinoreja še vedno nadpov-
prečen pomen. Primerjava števila živine s številom prebivalstva šele 
karakterizira njeno vlogo. i 

Na 1000 prebivalcev je leta 1955 odpadlo:6 

Vrsta 
živine 

V občini 
Cerkno 

V občini 
Tolmin V LRS 

Govedo 620 507 328 

Ovce 270 312 83 

Prašiči 128 205 275 

Konji 33 25 45 

Živinoreja Cerkljanskega hribovja je izrazito usmerjena v govedo-
rejo, ki se j e posebno razmahnila v zadnjih letih. Ima odlične pogoje 
v kvalitetnih travnikih in senožetih. Prevladuje mlečna pinzgavska 
pasma, medtem ko se mesna govedoreja uveljavlja predvsem v odroč-
nejšiih naseljih, ki za organizirano mlekarstvo niso dostopna. To so 
Jagrše, Poljice, Labiinje in Poljane. Kvalitetne travniške površine do-
polnjujejo še tri planine, ki jih izkoriščajo cerkljanski kmetje. To je 
planina Soriea (1632 m), ki obsega 287 ha in lahko prepase 38 konj in 
140 glav goveje živine. Dalje planima Otavnik (1450m), ki lahko na 
74 ha prepase 110 glav goveje živine, in planina Jesenica (do 1600 m 
visoka) s površino 48 ha, kjer "lahko prepasejo 58 glav goveje živine. 
Vse tri planine so opremljene z vodovodi. 

Donosnost živinorejskih površin je dosti velika in bi lahko, na teh 
površinah gojili tudi do 50 °/o več živine. Po podatkih občinske kme-
tijske statistike so leta 1953 prid.ellali 74.221 q sena, tako da odpade na 
glavo goveje živine 28,6 q sena. To je precej več kot izkazuje povpre-
ček za Slovenijo. Krmska baza daje še velike možnosti za razvoj 
živinoreje, ker hi že obstoječe živinorejske površine lahko preživljale 
več živine. Če pa bi obnovili vse zanemarjene travnike in pašnike, ki 
so danes večinoma nekoristna gmajna, bi lahko stalež živine dvignili 
vsaj na raven iz leta 1900 in ga brez težave tudi presegli. Na večji 
stalež živine pa bistveno vplivata še dva elementa. To sta intenzivnost 
reje živine po velikostnih posestnih skupinah, ki je v veliki meri 

• Podatki Zavoda za statistiko in evidenco LRS — Kmetijski oddelek. 
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Delež kmečkega prebivalstva po vaseh na Cerkljanskem 
1 — dolinsko dno do 500m; 2 — površje od 500—800 m; 5 — površje od 
800—1100 m; 4 — površje nad 1100 m; 5 — naselja do 100 prebivalcev; 6 — na-
selja od 100 do 200 prebivalcev; 7 — naselja od 200 do 500 prebivalcev; 
8 — naselja nad 1000 prebivalcev; 9 — naselja z manj Ikot 30% kmečkega 
prebivalstva; 10 — naselja s 50—65 % kmečkega prebivalstva; 11 — naselja 
s 65—80 % kmečkega prebivalstva; 12 — naselja z več kot 80 % kmečkega 

prebivalstva. 

vezama na razpoložljivo delovno silo, i,n rentabilnost živinorejskih pro-
izvodov. Do sedaj je intenzivnost reje živine največja v manjših po-
sestnih skupinah, čeprav bi enake možnosti imele tudi večje posestne 
skupine, zadružna in državna gospodarstva. Še večji pomen za razvoj 
živinoreje ima rentabilnost živinorejskih proizvodov, predvsem pre-
delava mleka. Po dosedanjih ocenah se ovčje mleko predeluje v sir, 
kravje pa v maslo. Od celotne proizvodnje kravjega mleka odpade 
26,7 °/o na lastno reprodukcijo, 33,4% se predela v mašilo, preostalih 
39,9 % pa odpade na lastno potrošnjo in tržne viške. Iste količine 
mleka pa bi se lahko v večji meri predelale v maslo oziroma v sir. 
V maslo predelano mleko poveča svojo prvotno vrednost za 33,8%, 
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predelano v sir pa celo za 134 °/o.7 Zato j e tudi razumljiva izgradnja 
mlekarne v Cerknem, ki ima totlikšno kapaciteto, da ibi lahko predelala 
mleko večine cerkljanskih kmečkih gospodarstev. 

Mnogo manjši pomen v agrarnem gospodarstvu cerkljanskega 
kmeta ima p o l j e d e l s t v o . Njive in vrtovi zavzemajo komaj 7,8°/o 
vse površine in predstavljajo 26,6% celokupne vrednosti kmetijske 
proizvodnje. Pravo poljedelstvo je slabo razvito prav zaradi težkih 
reliefnih m klimatskih pogojev. Sistem pridelovanja še vedno sloni 
na polikuilturmem pridelovanju za dom. Pregled posevkov za obdobje 
1951—1955 pokaže, da odpade na žitarice 58,3%, na krmske rastline 
21,8%, na vrtnine 19,8% in industrijske rastline 0,14% vseh poljedel-
skih' površin. Visoke donose pa beležijo le okopavine in krmske rast-
line. Zato je razumljivo, da so .kmečka gospodarstva preskrbljena s 
hranili (žita) komaj za slabo polovico leta. Drugače pa je z okopavi-
nami. Te zadoščajo tudi za potrebe ostalega neagramega prebivalstva 
v tem področju. 

Današnja usmerjenost poljedelske proizvodnje in slabi prirodni 
pogoji za tak način kmetovanja zahtevajo temelj.itejšo preosnovo kme-
tijstva. Goj i jo ,naj se le one kulture, ki dobro uspevajo in dajejo vsaj 
zadostne viške iz poljedelstva. Poljedelstvo Cerkljanskega hribovja bi 
moralo biti dopolnilo živinoreji kot temeljni agrarni panogi. Zato bi 
morali čimveč poljedelskih površin uporabiti za krmilne rastline. Te 
so še posebej pomembne pri današnji strukturi goveje živine, ko pre-
vladujejo krave mlekarice, ki potrebujejo poleg sočnih travnikov čim-
več visoko kvalitetne krme. 

Kolikšen pomen ima nakazana preusmeritev poljedelstva, naj ilu-
strirajo samo nekatere navedbe. Ce bi površine, ki so sedaj zasejane 
z žiti, nadomestili z vrtninami, bi dobil za 100—200% višji bruto 
produkt na ha kot sedaj. Proizvodnja bi toliko narastla, da bi posredno 
(živinoreja) ali neposredno (tržni viški) stagnirajoče kmetijstvo spre-
menila v rentabilno gospodarsko panogo. To bi pa moral biti tudi 
osnovni cilj za gospodarski razvoj področja, ker so druge možnosti, 
predvsem v neagrarnih gospodarskih panogah, bol j skopo odmerjene. 

Kljub temu, da ima s a d j a r s t v o v kmetij siki proizvodnji 
majhen delež, j e vendar zelo značilna gospodarska panoga. Mediteran-
ski klimatski vplivi so tolikšni, da uspevajo celo občutljivejše sadne 
vrste. Tudi ekonomski pogoji dajejo vse možnosti za razvoj sadjarstva, 
saj so cene za odlično cerkljansko sadje vedno zelo visoke. Posebno 
znana so jabolka, ki so lepa in odlične kvalitete. Od vseh sadnih 
dreves (79.765 leta 1956) je odpadlo na jablane 51 %, hruške 27 %, slive 
14,7%, češnje samo 1,1% in orehe 6,2%. Sadno drevje pa ni enako-
merno razporejeno po celem področju. Najugodnejši so pogoji v 
okolici Cerkna, Orehka, Zakriža, Raven, Jesenic, Poč, Planine in 
Čepleza. Na izrazitejše sadjarske okoliše vplivajo prvenstveno prirodni 

7 Upoštevano je predvojno razmerje cen, ker računamo, da se bodo 
velike razlike v cenah, ki so se pojavile v povojnem obdobju, .postopno 
zmanjšale. Trenutno odstopanje cen je še mnogo večje, ker je cena sira za 
172 % večja kot pri predelavi v maslo. 

187 



Stanko Polajnar 

pogoji, saj so vsi navedeni kraji razporejeni po prisojnih palicah in 
grebenih. V manjši meri pa tudi posestne velikostne skupine, kajti 
kot pri poljedelstvu in živinoreji j e tudi v sadjarstvu gojenje inten-
zivnejše v nižjih velikostnih skupinah ter postopoma pada ob prehodu 
na višje skupine. 

Zaradi posebno ugodnih pogojev za sadjarstvo in temu ustrezno 
večjega števila sadnega drevja kot v sosednih področjih, lahko Cerk-
ljansko področje karakteriziramo kot živinorejsko-sadjarski rajon. Ta 
njegova svojska poteza se še posebej stopnjuje v zadnjih letih, ko so 
s sadnim drevjem zasadili velike nove komplekse, večinoma v velikosti 
enega hektara. Od leta 1953 do 1956 se je število sadnih dreves znatno 
dvignilo, (pri jablanah in hruškah za 6 0 % in pri sllivah za 51 °/o, za 
orehe ni podatkov). Istočasno je tudi močno narastel pridelek na rodno 
drevo pri jablanah od 4 na 25,2 kg na drevo, pri hruškah od 8 na 
15,3 kg in s tem tudi skupni pridelek pri jablanah 14 krat in hruškah 
3,8 krat.8 Pri tolikšnem porastu sadjarske proizvodnje je njena renta-
bilnost vsak dan bolj otipljiva. Posebno gojenje jablan ima odlične 
pogoje za nadaljnji razvoj. 

Povsem svojska je tudi a n a l i z a d e l o v n e s i i l e v k m e -
t i j s t v u in s tem povezan stalen odtok prebivalstva. Za Cerkljansko 
hribovje je značilno, da je obdelava zemlje v primerjavi z drugimi 
področji v Sloveniji še malo mehanizirana in zato vezana na veliko 
porabo delovne sile in vprežne živine. So predeli, kjer morajo vsa polj-
ska dela opraviti z roko. Analiza porabe delovne sile9 je "pokazala, da 
je največ delovnih dni potrebnih v poljedelstvu, živinoreji in gospo-
dinjskih poslih agrarnega gospodarstva in da so z obstoječo mehaniza-
cijo prihranili le 2,3 °/o potrebnih delovnih dni, oziroma 9,3 °/o od vseh 
kmetijskih del (brez gospodinjstva). Mehanizacija v kmetijstvu oprav-
lja le nekatera dela. predvsem mlatev žita z mlatilnioo na vitel. Za-
nimivo je dejstvo, da je še vedno 20°/o kmečkih gospodarstev brez 
vsakega pluga. Res je, da razgibanost terena ne dopnšča mehanizacije 
celotnega kmetijstva, vendar je možno marsikatero delo opraviti s 
strojem. Na nizko stopnjo mehanizacije bistveno vpliva tudi razdrob-
ljenost kmečkih gospodarstev, ki nimajo pogojev, da si sami nabavijo 
potrebne stroje. To bodo dosegle šele kmetijske zadruge in sociali-
stična gospodarstva. Pregled razpoložljive delovne sile v kmetijstvu 
pokaže absolutni primanjkljaj. Vendar je analiza kmetijskih del po me-
secih pokazala, da se primanjkljaj pojavlja le v nekaterih spomladan-
skih (april, junij) in poletnih mesecih (julij, avgust, september), med-
tem ko je v ostalih mesecih delovne sile preveč. Ta primanjkljaj 
kmečka gospodarstva nadomestijo z večdelom. Celotna bilanca potreb 
po delovni sili pa vendar izkazuje višek, saj je kljub slabi mehaniza-
ciji še vedno sedem mesecev v letu preveč poljedelskih delavcev. Temu 
se pridruži še nizka produktivnost kmečkih gospodarstev; zato je beg 
z dežele povsem naraven pojav (po podatkih vitalnih in selitvenih 

8 Vsi podatki o številu rodnih dreves in pridelkih na rodno drevo so 
dobljeni v arhivu kmetijske statistike občine Cerkno. 

9 Gospodarski opis okraja Idrije, Idrija 1951. 
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dogodkov10 za obdobje 1955—1956 1,1 °/o vsega prebivalstva na leto). 
Y obdobju od 1869 do 1953 je prebivalstvo na Cerkljanskem (obseg 
bivše občine Cerkno) nazadovalo za 7,4 °/o. Podatki o nazadovanju pre-
bivalstva v področju, kjer je še daines 63,4°/o kmečkega prebivalstva, 
jasno osvetljujejo.kritično stanje v temeljni gospodarski panogi tega 
področja. 

A GEOGRAPHICAL APPRECIATION OF THE AGRICULTURE IN THE 
MOUNTAINS AROUND CERKNO 

S t a n k o P o l a j n a r 

The area under consideration is a small part of the mountainous terrain 
lying just south of the Julian Alps between Lower Idrija, Bača river and 
Mount Blegoš. The valley of Cerknica, in which Cerkno is situated, is the 
core of Cerkljansko, as the area is called by its inhabitants. 

Cerkljansko is a stock-raising district, owing to the high rainfall, 
mountainous terrain and poor soil. Nearly three thirds (58,5 %) of the total 
area is used for agriculture, what is considerably more than the average for 
such a rugged landscape in Slovenia. A half of the total area (50,7 %) is 
actually used for grazing, while barely 8 % are suitable for crops of any 
kind. Woods (38,6 %), however, cover comparatively small percentage of the 
surface. 

Cerkljansko is a rural district with nearly 3/3 of its population 
dependent directly on agricultural resources for their livelihood; other 
industries being practically absent. Even so, the density of population reaches 
44 per km2. Farmsteads are quite large compared with conditions elsewhere 
in Slovenia (16,8 hectares being the average), but not even a tenth of the 
farmland is arable land (1,3 hectares iper farm on the average). 

Cattle-breedings is becoming more and more the main occupation of the 
local population. Recently the number of cattle per 1000 inhabitants was 
almost the double of that for the rest of Slovenia (620, viz. 328). This is due to 
the excellent grass on the pastures and meadows, giving nearly 30 ctw. of 
hay per animal every year. The average yield per hectare of grassland is 
also high, owing to abundant rainfall throughout the year and to the non-
calcareous rock (mostly shales and sandstones) of which the mountains of 
the area consist. On the whole, productivity is not increasing with the size 
of the farms, (because on the steep slopes hay harvest has still to be done 
entirely by hand. The currant high prices of milk products, such as cheese 
and butter, are a further incentive for the increased importance of dairying. 

Agricultural production on the arable land is far less important. Mixed 
farming is the general practice, with cereals still being grown on more than 
half of the available cropland. This traditional closed system is hampering 
the production and should be changed for two reasons: the root crops give 
much higher yields and they are an excellent supplement to igrizing. 

With dairying being more and more predominant, fruit-growing is also 
increasing. In fact, it distinguishes this small area from the rest of the 
mountainous countryside around it. Apples constitute most of the fruit 
crop, because they are best adapted to the local climate. 

Agrarian overpopulation has been accute for a long time inspite of 
the fact, that only ten percent of all farm work is done by machines. Full 
employment even with the existing primitive technology as possible only 
for five months in the year, when there is even a shortage of local farm 
hands. For the rest of the year, there is a hidden unemployment, which 
combined with the rather low productivity is fostering emigration to towns. 
From 1869 the total population has decreased by 7,4 %. 

10 Zavod za statistiko in evidenco LRS, demografski oddelek. 
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