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E d v a r d č e r č e k : 

Planine v južnih Kamniških Alpah 

Kakor že naslov pove, je bil moj namen obdelati planine (v 
pomenu planšarij) in pomen planšarstva v predelu južno od 

glavnih kamniških gorskih grebenov in stare kranjsko-štajerske de-
želne meje, to je, planine, ki so gospodarsko vezane na kranjsko 
stran, predvsem na ozemlje Kamniške Bistrice in pritokov. 
To ozemlje omejuje na severu glavni greben Grintovčeve skupine, 
na zapadu Kokra, proti vzhodu pa poteka meja po stari kranjsko-
štajerski deželni meji, to je, od glavnega grebena Grintovčeve sku-
pine na Konja in Prag ter po robu severnih velikoplaninskih po-
bočij, strmo padajočih proti Lučki Beli na severu ter proti Pod-
volovljeku na vzhodu, nato med Kranjskim in Štajerskim Rakom 
preko Kranjske Rebri na Črnelec in od tu po vrhovih Menine na 
vzhod. V glavnem ima ves ta teritorij svoje gospodarsko in poli-
litično središče v kamniškem okraju; zato lahko imenujemo vse 
planine, ki spadajo pod ta naslov, Kamniške planine (planine se-
veda v našem pomenu besede). 

Ozemlje Kamniških planin, ki meri v dolžino skoraj 30 km, 
razdelijo 4 globoke rečne doline v 3 večje skupine planin, ki tvo-
rijo istočasno tudi mojo trojno razdelitev: na zapadu dolina Kokre, 
dalje Bistriška dolina, dolina Črne in na jugu dolina Nevljice. Ko-
krska dolina in Bistriška dolina omejujeta K r v a v š k o s k u p i n o 
Kamniških planin, Bistriška dolina in dolina Črne (ter Podvolov-
ljek na vzhodu) omejujejo V e l i k o - p l a n i n s k o s k u p i n o , 
dolina Črne (ter njeno nadaljevanje onstran Črnelca, to je, Dolina 
Drete) in dolina Nevljice pa M e n i n s k o s k u p i n o Kamniških 
planin. Vsaka teh skupin ima večje ali manjše število planin, ki so 
zanimive tako po svojih geomoforfoloških značilnostih kot po go-
spodarski pomembnosti, posestno-pravnih odnošajih, tipičnosti 
planšarskih naselij itd.1 

1. Krvavška skupina 

Geološke in geomorfološke značilnosti.* Naravnost prepadno 
loči Krvavško skupino dolina Kokre od zapadno ležeče Storžičeve 

1 Pričujoča razprava je bila napisana tik pred veliko vojno in v rokopisu 
zaključena v letu 1940. 

* Vir za geološki del mojega dela sta bila Seidl F., Kamniške Alpe in 
njegova geološka karta ter Melik A., Slovenija. Morfološke značilnosti sem ugo-
tavljal na terenu. 
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skupine, na vzhodu pa se zajé Kamniška Bistrica globoko v gorski 
masiv. N a severu meji Krvavška skupina na najvišje vrhove Kam-
niških Alp z Grintovcem kot najvišjim vrhom (2558 m) in prehaja 
na jugu preko miocenskih Tunjiških gričev v diluvialne terase 
Kamniške ravnine. Apnik in dolomit gornjega triasa tvorita glavni 
kamenini te gorske skupine. Vendar je denudaci j a in erozija od-
krila ponekod podlago gornjetriadnega apnika. Od Šenturške gore 
673 m se vlečeta dva pasova wengßnskih skladov v smeri proti 
Cerkljam in Stiški vasi. Iste wengenske sklade najdemo zopet 
pri Možjanici nad Kokro. N j ih gradivo je temnorjava opoka ter 
temnosiv apnenec, naložen v drobnih pločah, polnih živalskih in 
rastlinskih okamenic. Nad temi plastmi začne pas že omehjenega 
gornjetriadnega apnika, ki povečini tvori tla vsem planinam 
Krvavške skupine. Tudi werfenske sklade zasledimo in to na dveh 
mestih: v vznožju Kamniškega vrha 1261 m in nepričakovano na 
Kokrškem sedlu 1791 m sredi apnenčevega in dolomitnega gornje-
triadnega skalovja. Takoj vzbudi pozornost mehka zelena trata 
sredi skalovja: preko sedla poteka prelomnica. Tu je iskati izvor 
nenadnemu pojavu werfenskih skladov. Gradivo je iz rumenka-
stega lapornatega apnenca, ki preperel daje rodovitno zemljo, katere 
vsaj v toliki meri ne moreta dati koralni apnik in dolomit Grin-
tavca in Grebena, ki imata premalo gline v sebi. Grušč apnenca in 
dolomita pa dobro veže rodovitno prst in jo tako zadržuje, da je 
voda ne odplavi. Ker so v sedlu ti skladi le v manjšem obsegu in 
ker je dostop na sedlo težak in naporen, človek teh tal ni mogel izra-
biti kot pomembnejšo planino. Edino oskrbnik planinske koče na 
sedlu pase vsako leto nekaj ovac. 

Take so torej geološke prilike na ozemlju Krvavške skupine, 
ki so v glavnem skupne tudi Velikoplaninski in Meninski skupini 
Kamniških planin. Kakor vidimo, je podlaga tem in večini drugih 
planin v predelu Južnih apneniških Alp apnenec in dolomit. Brez 
dvoma je prav ta geološka osnova vzrok, da je razprostranjenost 
in pomembnost planin v Slovenskih Alpah razmeroma mnogo 
manjša, nego v kaki drugi alpski pokrajini, recimo v Centralnih 
Alpah, kjer tvorijo tla mehke kristalinske in škriljeve kamenine, 
ki radi svoje starosti in strukture laže in hitreje prhné in prepe-
revajo. V triadnem apniku in dolomitu nastaja preperelina radi 
trdnosti in kompaktnosti kamenin bolj počasi. Brez dvoma pa je 
preperelina naših Alp prav tako primerna in ugodna za razvoj pla-
ninske ruše kakor preperelina mehkejših ali starejših kamenin. 
Vzrok majhne razprostranjenosti planin v naših Alpah je iskati v 
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tem, da formacija naših Alp ne nudi dovolj položnih terenov in 
planot, kjer bi se mogla preperelina usidrati tako, da bi je padavine 
ne odplavljale. 

Krvavška skupina Kamniških planin sestoji v glavnem iz petih 
planin, če ne upoštevamo nekaterih manjših, katerim ne moremo 
dati imena planine, in pa nekaterih, ki so jih nekoč uporabljali, pa 
so jih pozneje opustili, kot n. pr. planina pri nekdanji Frischaufovi 
koči pod Kokrškim sedlom (na zapadni strani) ali pa planina na 
Osredku. Morfološki položaj teh planin je v večini slučajev zelo 

SI. 1. Pašniki na Krvavcu 

neugoden. Planine Krvavške skupine so med seboj ločene po glo-
bokih dolinah in velikih strminah in to na zelo raztrganem terenu. 
Malo kedaj imajo tako idealno obliko planin na terasi ali planoti, 
kakor v Velikoplaninski skupini. Središča planin ležijo običajno v 
večjih ali manjših kotanjah (Jezerska planina, v Korenu), k jer visé 
pastirski stanovi ali planšarska naselja po pobočjih (ne v dnu!) ali 
pa so v suhih dolinah (Križka planina), dočim se razprostirajo pašni 
teritoriji po strminah in pobočjih bližnjih in oddaljenejših vrhov. 
Višinske razlike gredo večkrat na majhno razdaljo v več sto me-
trov. Pašniki so razmetani po vrhovih kot Kržiše 1647 m. Krvavec 
1853 m, pobočja Velikega Zvoha 1973 m, Koren 1999 m, Mokrica 
1852 m itd. Če vzamemo vse to ozemlje kot enoten planinski teri-
torij, potem spada Krvavška skupina med najvišje ležeče planine 
v Kamniških Alpah. 

Jezerska planina. Domačini pravijo kraju N a Jezercih ali 
krajše Jezerca. Možno je, da je dobila planina ime po večji luži 
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v vrtači sredi planine, v kateri vodna gladina včasih znatno naraste, 
tako da dobi videz malega jezerca. Planina leži v prisojni legi 
skrajnih južnih izrastkov Grintovčeve skupine. Središče planine je 
kotanja pod južnim pobočjem Kržiša v višini 1450 m. Radi južne 
prisojne lege in položaja izven gorske mase sneg zgodaj skopni. 
Večina pašnikov je na krčevini, nastali šele v novejši dobi. Glavni 
pašniki leže po pobočjih Kržiša 1647 m, ki prehaja proti jugu v 
večjo vrtačo, imenovano Š a v l o v i c a ; pastirski stanovi stoje na 
njenem robu. Severni hrbti Kržiša, imenovani M a l o P o l d n e 
in V e l i k o P o l d n e , oblih oblik in le redko ali posamič porasli 
s smrekovim drevjem, predstavljajo ostale pašnike Jezerske pla-
nine. N a južno stran sega planina še v gozdno pašo strmih pobočij 
V i ž i n s k e h o s t e , bukovega gozda, ki sega prav do Sv. Am-
broža. Gozd izsekavajo; po strmih drčah ga s konji vlačijo v do-
lino. Do 1. 1928. je merilo ozemlje Jezerske planine 139 ha, od tega 
23 ha gozda. L. 1928 pa so udeleženci dokupili s kupno pogodbo 
še 19.5 ha ozemlja (51 majhnih parcel), tako da meri teritorij Jezer-
ske planine 159.5 ha. 

Vodne razmere na planini niso najboljše, saj je tu le 1 stude-
nec in 4 luže. Pre jšnja banovina je z denarno podporo pomogla 
Jezercem, da so si zgradili cisterno, kar vse pa še vedno ne zadošča 
potrebam. 

Planina je oddaljena od Sv. Ambroža, k jer je večina planin-
skih udeležencev, kako poldrugo uro hoda. Pristopna pot je so-
razmerno dobra; pastirji uporabljajo pot drvarjev, po katerih vla-
čijo hlode iz Vižinske hoste. Je še druga, turistovska pot, ki je sicer 
krajša, a je kot gonska pot prestrma. Čas prihoda in odhoda iz 
planine zavisi od prve in zadnje slane, kot pravijo kmetje ; odpravijo 
se v planino običajno na dan sv. Vida, redko pozneje kot 4 dni po 
sv. Vidu, ki pade na 15. junij. Bolj koleba odhod s planine, ki za-
visi od tega, ali nastopita jesenski hlad in deževje prej ali pozneje. 
V lepi jeseni pasejo do konca septembra, tako da traja pašna doba 
v dobrih letih preko 100 dni. 

V posestnopravnem pogledu je Jezerska planina skupna pla-
nina. Je skupna last 9 udeležencev: 4 iz sv. Ambroža, 3 iz Praprot-
nega za Kalom, 1 s Štefanje gore in 1 od sv. Lenarta. Planina izvira 
iz dobe starih srenjskih planin, ampak kot agrarna zajednica je 
mlajšega izvora, kakor tudi njena soseda Križka planina. Planina 
ne leži vzdolž dejanske gorenje meje gozda (kjer je iskati najsta-
rejše planine), ampak leži na krčevini tako, da sega s svojim spod-
njim delom celo v bukov gozd. 
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Po vrsti živine spada Jezerska planina v tip mešanih planin 
s prevladujočo jalovino. N a planini pasejo običajno do 120 glav 
goveje živine, od katere je molzne živine samo ena tretjina, vse 
ostalo pa je jalovina, med katero prevladuje mlada živina.* Neka j 
konj in desetina prašičev izpopolni število vse živine na planini. 
Paša se vrši po načinu k o l o b a r j e n j a : živino pasejo izme-
noma enkrat na enem kraju in ko tu popasejo, poženejo živino 
na drug pašnik. V številu živine je opaziti v dobi zadnjih 10 let 
precejšnjo stalnost. Mleko, ki ga dobivajo od preko 30 krav, upo-
rabljajo brez načrta in neracionalno. Izdelujejo surovo maslo, skuto, 
deloma oddajajo mleko planincem in planinskemu domu na Kr-
vavcu, ostalo pa porabijo za prehrano pastirji in majerice. 

Planinsko naselje, ki sestoji iz 7 koč (starejše lesene, novejše 
zidane), je gručaste oblike in stoji na položnem robu že omenjene 
Šavlovice v višini 1420m. Koče (domačini uporabljajo isti izraz) 
sestoje iz 2 delov: iz pastirskega stana in hleva. Krite so z lesenimi 
*šintelni«. Zanimivih značilnosti krvavške koče nimajo. Novejše 
koče so zidane, imajo okna in štedilnik, kar vse nekdaj niso upo-
rabljali. Planinarstvo, predvsem pa smučarji, ki se poslužujejo teh 
koč, postavljajo zahteve, ki jih popreje pastirji za dobo planinske 
prepaše niso poznali. Živino oskrbuje 5 pastirjev in 2 ali 3 majerice. 
Pastirstvo in težja dela opravljajo moški, dočim je poverjena žen-
skam oskrba in molža molzne živine. 

Križka planina. Kake pol ure hodâ nad Jezersko planino se 
začne na južnih pobočjih Krvavca (1853 m) Križka planina, naj-
večja v Krvavški skupini. Zelo je obsežna in visoka, sa j začne 
šele v višini 1500m. Meja poteka izpod Mokrice čez Koren na 
Križke koče, kjer meji na Jezersko planino; od tu ob prepadnem 
robu nad dolino Kokre na Veliki Zvoh 1973 m in dalje po strmih 
grebenih spet na Mokrico 1988 m. Več kot 30°/o tega ozemlja je kot 
planina — vsaj za večjo živino — neuporabnih: strma pobočja in 
prepadne stene Velikega Zvoha, živini nevarni in nedostopni gre-
beni, ki vodijo preko Grebena 1999 m na Mokrico. Kote dovolj 
jasno kažejo, da sega ozemlje v višino, ki pri teh geomorfoloških 
prilikah ni več prikladna za planino. Glavni pašniki so osredotočeni 
okoli planincem dobro znanih Križkih koč in po pobočjih Krvavca 
1853 m. Križko planino v ožjem pomenu predstavlja suha dolina 
s širokim dnom. Suha struga pod pobočjem Kržiša je meja med 
Jezersko in Križko planino. Krvavec na eni strani in Kržiše na 

* Podatke za število in vrsto živine sem jemal iz statistike na Agrarnih 
operacijah v Ljubljani za dobo od 1923—1940. 
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drugi strani varujeta dolino pred hudimi vetrovi. Na vzhodu pre-
haja dolina v strme stene bistriškega pritoka Korošice, na zapad 
pa v dolino gorenje Cerkljanske Reke, ki je gosto prekrita s hosto. 
Ta del, ki ima višino okrog 1500 m, predstavlja idealni del pla-
nine z gosto rušo, dobro gnojeno, zato bujno travo in le redkim 
drevjem, ki je živini zatočišče v vročim, dežju in vetru. 

SI. 2. 
Grda dolina 
na Krvavcu 
(tip gozdne 

paše) 

Drugi dober pašnik Križke planine je na zapadnem pobočju 
Krvavca, pod domom na Krvavcu. T o sta G r d a d o l i n a in 
K r a v j a d o l i n a , s kraškimi vrtačami posejan svet v smreko-
vem gozdu, tipičen primer gozdne paše. Sicer redek toda dorastel 
smrekov in macesnov gozd se dviga prav do višine okrog 1700 m. 
Nad to višino je le še posamezno, nizko in od viharjev okleščeno 
drevje ter ruševje, a še to le v zavetnih legah. Tako Jezerska pla-
nina kakor tudi omenjeni pašniki Križke planine ležijo pod dejansko 
in pod klimatsko gozdno mejo. Tu so v korist pašnikom iztrebili 
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gozd in porinili dejansko mejo gozda znatno navzdol. Prirodna 
meja gozda je za ta predel v višini 1800 m. 

R. M a r e k govori v svoji študiji »Waldgrenzstudien« o 
tem, kako se gozdna meja vzpne više v zvezi s povečanjem gorske 
mase. S tem v zvezi navaja periferne lege gorovja, v katerih je 
najvišja gozdna meja znatno nižja kot pa sredi mogočnih gorskih 
mas, kjer gre v večje višine. Tako je v Storžičevi skupini, kjer 
najvišja gozdna meja ne sega dosti čez 1700 m. Slično je v naši 
Krvavški skupini, ki predstavlja skrajni južni odrastek Grintov-
čeve skupine; dočim ima Grintovec najvišjo gozdno mejo v višini 
1900 m, ima Krvavec to mejo v višini 1800 m. Ne strinjam se z 
Marekovimi navedbami, da je najvišja gozdna meja na Velikem 
Zvohu v višini 1964 m (to se pravi pod samim vrhom, ki meri 
1973 m). Višine vrha Krvavca, ki meri 1853 m, so namreč že davno 
gole; zadnje zbito ruševje sem opazil v sedlu med Zvohom in 
Krvavcem, to se pravi v višini 1800 m. Sličen položaj je tudi v 
drugih naših planinah, ki so v primeri s Krvavcem znatno nižje. 
Povsod lahko trdimo, da ležijo planine ob prirodni gozdni meji ali 
pod njo. Kjer so gole, je to le posledica, krčenj a gozda na korist pla-
nine. Izvzete so le izključno ovčje planine (Dolga njiva) in skrajni 
najvišji deli nekaterih planin, ki so uporabni edino le za ovčjo 
pašo, kot n. pr. Mokrica, Košutna, Rzenik itd. 

V vseh alpskih predelih z izrazito apniško površino je težava 
z vodno preskrbo planin. Večji del planin, predvsem pa vse večje, 
ležijo v prehodnem pasu najvišje gozdne meje, to se pravi, v viši-
nah 1500 do 1900 m. Vodotokov v teh višinah običajno ni več. 
Padavine izginejo med kamenjem in skalnimi prepokami ter se le 
redko pojavljajo na vododržnih plasteh kot studenci ali luže. To 
pomanjkanje vode smo omenili že pri Jezerski planini in ga bomo 
mogli opažati tudi tekom nadaljnjega obravnavanja Kamniških 
planin. Tudi Križka planina je navezana na en sam studenec, ki 
služi potrebam pastirjev in planinskega doma na Krvavcu, dočim 
je bilo do nedavna za živino le 6 luž. Šele pred nekaj leti so plan-
šarji z banovinsko podporo zgradili vsak pri svoji koči cisterno za 
kapnico. 

Udeleženci Križke planine se poslužujejo dveh gonskih po-
tov: iz doline Cerkljanske Reke gonijo po poti iz Cerkelj mimo 
sv. Ambroža, oni, ki gravitirajo v dolino Kamniške Bistrice, pa po 
poti iz Stranj mimo Bistričice in dalje proti sv. Ambrožu, kjer se 
obe poti združita. Od tu dalje vodi nam že znana pot preko Je-
zerske na Križko planino. Najoddaljenejše vasi rabijo za dogon 



44 EDVARD C E R C E K : 

živine na planino preko 8 ur. Ker leži Križka planina više nego 
Jezerca in ker se sneg tudi dalje drži, ženejo na planino kakih 10 
dni pozneje. Dočim se drže Jezerci za odhod v planino dneva 
sv. Vida (15. junija), gonijo na Križko planino — če vreme ne na-
gaja — na dan Janeza Krstnika, 24. junija. Medtem ko odženejo 
z Jezerske planine z nastopajočo jesenjo in mrazom, pa se drže 
na Križki planini Malega Šmarna, 8. septembra, tako da pasejo 
le redko kedaj dalj kot 77 dni. 

Kriška planina je bila prvotno last rodu Apfaltrern iz 
Križke graščine. Planino so dajali v najem, toda nečiščena se je 
slabo izrabljala. Imela je samo kočo za pastirja, a hlevov sploh ni 
bilo. Veleposestvo Križke graščine je prišlo pod agrarno reformo. 
Za Križko planino (kot je razvidno, je dobila ime po gradu Križ) 
sta se potegovali Okrajna blagajna v Kamniku in novoustanov-
ljena » P a š n a z a d r u g a Sv. A m b r o ž « . Agrarna reforma 
je dala planino Pašni zadrugi sv. Ambrož v zakup. L. 1928. pa je 
zadruga planino odkupila za Din 189.000. Zadruga je štela takrat 
37 članov. Pravice do planine so vezane na deleže; večji del deležev 
so odkupili 4 kmetje, med katerimi jih ima cerkovnik sv. Ambroža 
Nace Slatnar 16 in s tem največ. 

Križka planina spada torej posestnopravno v tip zadružnih 
planili, agrarnih zajednic s številčno določenimi, več ali manj 
prosto razpoložljivimi deleži. Take agrarne zajednice v obliki 
pašnih zadrug, priznane z zakonsko uredbo, so se pri nas ustanav-
ljale nanovo v planinskih ozemljih, kjer so obširni predeli planin 
in planinskega gozda bili v rokah veleposestnikov in jih je zajela 
agrarna reforma (veleposestvo ljubljanske škofije in veleposest 
vsakokratnega škofa). 

Udeleženci Pašne zadruge sv. Ambrož so raztreseni po hri-
bovskih vaseh pod Krvavcem, nekateri pa celo po visokih vaseh 
onstran Kamniške Bistrice, v hribovju med Črno in Nevljico. Ve-
čina je kljub temu s krvavške strani. Zastopane so sledeče vasi: 
Sv. Ambrož 4, Viševca 1, Vrhpolje 1, Klemenčevo 1, Praprotno za 
Kalom 3, Bistričica 1, Zg. Stranje 1, Stahovica 1, Cerklje 1, Županje 
njive 1, Stiška vas 1, Apno 1, Ravne 1 (vsi s krvavške strani), Pra-
pretno 2, Tučna 5, Briše 5, Hrib 3, Poreber 3 (vsi z meninske strani), 
skupaj 37 kmetov. 

Planinsko naselje na Križki planini sestoji iz 6 koč in večjega 
zadružnega stana. Premožnejši kmetje so si zgradili lepe zidane 
koče, ki imajo pod istim krovom, toda opredeljeno, tudi stajo za 
živino. Vsaka koča ima cisterno s pitno vodo. Revnejši kmetje pa 
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so skupaj postavili zadružni stan kot skupni hlev. Vse koče, ogra-
jene s plotom, so postavljene v 2 vrstah v pobočje Krvavca. V no-
vejšem času so se te koče prav posebno udobno uredile (štedilniki, 
postelje) in jih najemajo v zimskem času smučarji. 

Po vrsti živine spada Križka planina v tip mešanih planin 
s pnevladujočo jalovino, nekako v razmerju 1:3. Vse krvavške pla-
nine imajo značaj mešanih planin, vendar tako, da na večjih pre-
vladuje jalovina, dočim prevladujejo na manjših in visokih ovčje 
črede. Tudi v Velikoplaninski skupini ne moremo govoriti o mol-
znih planinah (velike planine), kljub temu, da molzna živina dosega 
jalovino. Planine s prevladujočo molzno živino je najt i le tam, kjer 
imajo urejeno mlečno gospodarstvo (Bohinj). Na planinah v Kam-
niških Alpah pa gospodarijo planšarji individualno s svojim mle-
kom, zato obdržijo večino dobrih mlekaric v dolini, na planine pa 
ženejo večjidel mlado jalovino (doma brez koristi) in pa tisto 
molzno živino, ki je potrebna dobre prepaše. Pa tudi v dolinskem 
gospodarstvu kamniške okolice prevladuje v živinoreji reja mlade 
živine za prodaj na škodo molzne živine. Vzrok je iskati v tem, da 
ta okraj nima moderno organiziranega mlekarstva, ki bi napravilo 
rejo molzne živine donosno. Zato redijo, predvsem v hribovskih 
vaseh, le toliko molzne živine, kolikor je potrebno za prehrano 
doma in živali. 

Križka planina prepase na svojih pašnikih približno 180 glav 
goveje živine. To število je bilo v predvojnih letih precej stalno, z 
izjemo 1. 1940, ki ga lahko smatramo že za leto vojne. K temu šte-
vilu je prišteti še nekaj prašičev. Ugotoviti je treba, da na planini 
takorekoč ni ovac (največ 12), kljub temu, da so zanje tu narav-
nost idealni pašniki. 

Z Jezersko in Križko planino smo si ogledali dve največji in 
gospodarsko pomembnejši planini v Krvavški skupini. Ostale 
planine te skupine so manj pomembne, in sicer radi svoje visoke 
lege, radi težke pristopnosti ali radi posestnih razmer. 

Dolga njiva. Planina sie širi v globoki suhi dolini med gre-
benom, ki poteka od Velikega Zvoha na Koren, ter Kalškim Gre-
benom 2223 m. Dolina, po kateri je v diluvialni dobi polzel navzdol 
ledenik, je posejana z vrtačami in škrapami. Skrajni zgornja konec 
planine sega v višino 1900 m, odkoder pada položno proti Kokri; 
šele pri 1600 m se v močni terenski stopnji prelomi in preide v 
silne strmine grape Roblekovega kota. O planini kot dobrem 
pašnem teritoriju je težko govoriti: zgornji konec je gol in neupo-
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raben, srednji del je zanemarjen in zato prerasel z ruševjem, šele v 
nižjih legah prične redek gozd s primerno gozdno pašo. 

Že kraški značaj planine kaže na izredno pomanjkanje vode. 
Cela planina ima eno samo lužo, pa še ta usahne, če dalj časa ne 
pade dež. To je najbrže tudi eden vzrokov, da se je planina zadnja 
leta skoraj opustila. Po vrsti živine lahko štejemo Dolgo njivo 
med ovčje planine; le v dnu lahko nudi prepašo tudi goveji živini. 
Ovčji tropi so bili kljub razprostranjenosti planine razmeroma 
majhni, saj so le redko presegali 70 repov. Nekaj let planine sploh 
niso izrabljali, a zadnja leta pasejo v dnu nekaj jalove mlade 
živine. V višini 1680 m stoji pastirski stan, ki pa že razpada, ker 
ga nihče več ne uporablja in obnavlja. 

Posestno-pxavno spada Dolga njiva v tip n a j e m n i š k i h 
p l a n i n . Lastnik planine Dolenc iz Škofje Loke je dajal planino 
v najem. Planine ne najemajo kmetje iz doline Kokre — kakor bi 
pričakovali radi lege — posebno ne iz predela samotnih kmetij, 
ker ti kmetje imajo svoje lastne planine v nižjih legah (ti pašni 
teritoriji večkrat ne odgovarjajo definiciji planine, ker se za časa 
prepaše ne oskrbujejo vedno ločeno od dolinskih naselij). Na pla-
nino gonijo revnejši kmetje iz hribovskih vasi krvavškega pred-
gorja, in to preko Jezerc in Križke planine. 

Košutna. V glacialnih kotanjah pod K o š u t n o je več 
pašnih teritorijev. Domačini jih imenujejo K o š u t n a , K o p r i v -
n i c a in K o m p e t e v a . Planine so bile last Meščanske korpo-
racije v Kamniku, v zakupu pa jih je imela Pašna zadruga v Stra-
njah. N a planino gonijo kmetje iz zaselkov v grapi Bistričice, pri-
toka Kamniške Bistrice: Bistričica, Prapretno za Kalom, Klemen-
čevo, Slevo in Okroglo. Po vrsti živine je to ovčja planina. Radi 
velike višine, strmin in težke dostopnosti je za večjo živino le manj 
prikladna. Pa tudi ovčji tropi niso veliki, saj običajno ne štejejo 
več kot 70 repov. V višini 1862 m stoji pastirska koča. Te planine so 
nekoč veliko bolj izrabljali. Po več sto glav broječi tropi so se 
pasli po pobočjih Košutne in Mokrice. Odkar pa je reja ovac radi 
volne (opuščanje domačega tkalstva in konkurenca inozemske 
volne) postala nedonosna, je bilo opaziti vedno, večje pešanje 
ovčjereje. 

Mokrica. Tudi Mokrica in planina Z a V r a t i — obe nekdaj 
last Meščanske korporacije v Kamniku — sta v glavnem ovčji 
planini. Tudi to planino ima v zakupu Pašna zadruga v Stranjah in 
tudi na to planino gonijo kmetje iz hribovskih zaselkov v grapi 
Bistričice. Planina je dobro preskrbljena z vodo — odtod ima ime 
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Mokrica — zato pasejo v spodnjem koncu planine tudi do 20 glav 
goveje živine, v glavnem jalovine. 

Osredek. Leži na južnem pobočju K a m n i š k e g a v r h a , 
v višini okrog 1100 m. Planino, ki je bila prej že močno zarasla, 
so v zadnjih letih meliorirali, tako da pasejo sedaj do 20 glav go-
veje živine in trop ovac. Udeleženci so iz že omenjenih zaselkov 
ob Bistričici in se pečajo z živinorejo ter so zato močno navezani 
na planinsko prepašo. Košutna, Mokrica in Osredek šo bile last 
Meščanske korporacije v Kamniku. V teh planinah udeleženci kljub 
dolgotrajni navezanosti niso imeli nikakih servitutnih pravic, 
ampak so bili le kot člani Pašne zadruge v Stranjah zakupniki Me-
ščanske korporacije v Kamniku. Vzrok je iskati v posebni organi-
zaciji agrarne skupnosti Meščanske korporacije. 

Kokrško sedlo. Planina leži skoraj v višini 1800 m (Cojzova 
koča 1791 m) sredi strmih in golih gora in se spušča po zapadnem 
pobočju proti stari Frischaufovi koči. Je last S u h a d o l n i k a , ki 
ima v grapi svojo kmetijo, torej tip privatne planine, kakor jih 
najdemo pogosto v naših gorskih predelih s samotnimi kmetijami. 
Suhadolnikovo ovčjo čredo oskrbuje oskrbnik v Cojzovi koči, ki 
sme zato pasti sam nekaj ovac. 

Pregled važnejših momentov in značilnosti v Krvavški sku-
pini Kamniških planin nam da sledečo sliko: 

Geološka struktura in morfološke oblike planin niso ugodne. 
Z izjemo Jezerske planine in manj pomembnejšega Osredka ležijo 
vse planine nad faktično gozdno mejo; večji del sicer obsežnih 
pašnih teritorijev je bolj prikladen za ovčje planine kot pa za pla-
nine goveje živine. Idealne površine planin na terasi ali planoti 
ni najti. Pašniki so povečini na več ali manj strmih pobočjih, kjer 
pa so v sedlu, na grebenu ali v kotanji, so malo razsežni in zato v 
par dneh popaseni. 

V nižjih legah imamo po vrsti živine večidel mešane planine 
s prevladujočo jalovino, dočim so više ležeče le ovčje planine. N a 
vseh teh planinah so pasli letno povprečno 600 glav vse živine 
(izvzeti so konji in prešiči, katerih število je skoraj brezpo-
membno), od tega 410 glav goveje živine in 190 ovac. Majhno iz-
rabljivost teh planin kaže primera z Veliko planino, ki sama, brez 
Male planine, prepase skoraj prav toliko. 

Tako planine v Krvavški skupini kakor tudi planine na Po-
ljanski planoti so nastale v najstarejši dobi starih srenj. Današnje 
posestno-pravne razmere pa so mlajšega datuma. Z izjemo Jezer-
ske planine (skupna, razmerje solastništva) so ali odkupljene v 
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obliki kmečkih planinskih zadrug (Križka pl.) ali pa najete od-
nosno vzete v zakup na stari graščinski in veleposestniški zemlji. 
Ena sama je privatna planina (Kokrško sedlo). 

Udeleženci krvavških planin, ki so z izjemo Jezercev včla-
njeni v Pašni zadrugi v Stranjah, so iz sledečih vasi in zaselkov: 
Sv. Ambrož, Praprotno za Kalom, Štefanja Gora, Sv. Lenart. Vi-
ševca, Vrhovje, Klemenčevo, Bistričica, Zgornje Stranje, Stahovica, 
Cerklje, Županje Njive, Stiška vas, Apno, Ravne, Prapretno, 
Tučna, Briše, Hrib, Poreber, Slevo in Okroglo. 

Razvrstitev vasi kaže, da so udeleženci raztepeni po zaselkih 
predgorja, kjer v pobočjih in v dnu ozkih dolin ni dovolj prostora 
za razvoj poljedelstva v tolikem obsegu, da bi lahko preživil pre-
bivalstvo. Prebivalstvo je navezano na živinorejo, ki je glavni vir 
dohodkov v njih sicer pasivnem gospodarstvu. 

2. Velikoplaninska skupina 

Geomorfološke prilike. Za razmejitev teh planin sem se na-
slonil na glavni razvodni greben Kamniških Alp. Obdelal sem pla-
nine, ki po svojem morfološkem položaju kakor tudi gospodarsko 
težijo na kranjsko stran in sem izpustil tiste, ki predstavljajo 
enoto Savinjskih planin. Meja se vjema v glavnem s staro kranjsko-
štajersko deželno mejo in poteka od K a m n i š k e g a s e d l a po 
grebenih P l a n j a v e , O j s t r i c e , preko P r e s e d l j a j a na 
P r a g . N a zapadu meji to ozemlje na zgornjo Kamniško Bistrico 
ter končuje na vzhodu v dolini Lučke Bele, Podvolovijeku, na jugu 
pa v dolini Črne in Volo vi jeku. 

Geološko predstavljajo Kamniške Alpe enoto, in sicer triadno 
skupino mezozojskih skladov. Velikoplaninska skupina Kamniških 
planin se torej v tem ne razlikuje od Krvavške skupine, razen morda 
v večji pestrosti posameznih formacij. Že omenjena črta Č r n a 
P o d v o l o v i j e k tvori istočasno mejo naše triadne skupine 
apnencev z paelozojsko skupino K r a n j s k e R e b r i ter terciar-
nimi tvorbami v porečju Savinje. 

Dolina Črne kot prelomna črta, ki poteka od Stahovice proti 
Gornjemu Gradu, nam pokaže vse geološke formacije in tektoniko 
našega ozemlja. Ob tej prelomni črti so skladi tako globoko pre-
klani, da doseže prelom v dnu doline skupino prastarih kristalastih 
škriljavcev, na katere je položena vsa gmota Kamniških planin. 
Nad temi plastmi se vleče na severnem pobočju doline Črne v 
višini 600 m plast werfenskih skladov, ki segajo od Kamniške 
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Bistrice preko Prapretnega do Žage v Črni, odtod pa po severnem 
robu Volovljeka do Funteka v Podvolovljeku. To je pas zadnjih 
stalnih naselij v tem predelu (z izjemo dveh samotnih kmetij, 
Sv. Primoža in Podkrajnika, ki segata še više). Peščeni škriljevec 
in z glino pomešani apnenec hitro prhnita; nastala prst nudi ugodne 
pogoje za kulturo njiv in travnikov. Že prvi pogled na blage oblike 
kaže očitno nasprotje s predelom apnika in dolomita, ki se prične 
nad werfenskimi skladi. Ves ta kompleks apnenca in dolomita, 
ki vrhuje v P o l j a n s k e m r o b u 1569m in ki sega od tu v 
črti mimo N j i v i c e 1666 m do Kamniške Bistrice, spada v sku-
pino školjkovitih apnencev. Po planinski poti mimo Sv. Primoža 
proti K i s o v c u stopamo preko odkrhljenih koncev mlajših skla-
dov apnenca in dolomita. Strma reber P a s j e p e č i je iz belega 
dolomita, ki s svojim robatim gruščem pokriva vso pot nad 
Sv. Primožem. 

Če nadaljujemo pot od Pasjih peči na Kisovec in od tu proti 
M a l i p l a n i n i , pridemo na skupino drobnih plasti temnosivega 
pločastega apnenca in opoke, lapornatega apnenca, ki tvori tu 
prostrano valovito planoto. Ta apnenec spada v skupino wengen-
skih skladov. Ves ta predel pa spada v kompleks idealnih planin v 
Kamniških Alpah. Ker so te plasti nečistega apnenca, pomešane 
z glino in suhozemskimi snovmi, mehkejše in zato hitreje prhnijo, 
se je njih površina izpremenila v plodno prst, ki pokriva obsežne 
pašnike V e l i k e in M a l e p l a n i n e . Kakor pri werfenskih 
skladih vzbudijo tudi tu pozornost na eni strani strme stene Pasjih 
peči in Poljanskega roba, na drugi strani pa zelena in valovita 
planota Velike in Male planine, polna kraških vrtač. 

Wengenski skladi, ki se razprostirajo po južnem delu P o -
l j a n s k e p l a n o t e , vključujejo tudi G o j š k o in S e l i š k o 
p l a n i n o iin se nadaljujejo v ozkem pasu proti severu preko 
S e l i š k e g a r o b a . Tu se združijo z wengenskimi skladi L u č -
k e B e l e , teko v ozkem pasu po grapi zgornje L u č k e B e l e 
(planina Šibje), prestopijo prelomno črto na P r e s e d l j a j u 
1610 m ter se spuste v izvorno grapo Kamniške Bistrice (planinica 
»v Bregu«), kjer izginejo. Še enkrat najdemo wengenske sklade na 
prelomni črti med Ojstrico 2349 m in Dedcem 2023 m v smeri proti 
K o c b e k o v i k o č i . Prijazna zelenica pri Kocbekovi koči in 
planina K o r o š i c a se prepričevalno odražata od gole in skalo-
vite okolice. 

Nad vodoravno potekajočo črto Njivica—Kamniška Bistrica 
začne predel g o r n j e - t r i a d n e g a a p n e n c a , ki prevladuje 

4 



50 EDVARD C E R C E K : 

v vsem osrednjem predelu Kamniških Alp in ki ga poznamo po 
trdoti, strmih oblikah in neprikladnosti za planinsko pašo. 

Velika planina. Pod imenom Velika planina razumemo obi-
čajno vso P o l j a n s k o p l a n o t o , visoko planjavo v višini 
okrog 1500 m, ki pa sestoji iz Velike, Male in Gojške planine, Dola 
in Konjščice. (Govora bo tudi o Veliki planini v ožjem smislu be-
sede). Poljanska planota, valujoča med višinami 1300—1600m, 
tu in tam še v gozdu, predstavlja morfološko enoto in ima vse 
prednosti, ki jih zahteva res dober pašni teritorij z edino pomanjk-

Sl. 3. Velika planina (pogled proti SV) 

ljivostjo, nezadostno vodno preskrbo. Planota meri v dolžino preko 
6 km in je na najširšem mestu široka do 4 km. Tudi znane pla-
note Komne, Pokljuke, Jelovce in Možaklje ne nudijo tako pro-
stranega in enotnega pašnega teritorija. 

Največja planina na tem teritoriju je V e l i k a p l a n i n a , 
ki v številčni zastopanosti živine predstavlja daleko največjo pla-
nino na vsem slovenskem ozemlju. Pašni teritorij Velike planine 
obsega okroglo 557 ha. Na zapadu meji na prepadne robove P o -
l j a n s k e g a r o b a 1569 m in N j i v i c e 1666 m, utr jene z moč-
nim plotom, da ne zaide živina v prepade K o n j s k e d o l i n e . 
Visoka žična pregraja meji Veliko p lanino tudi na jugu, proti 
M a l i p l a n i n i . Brez n j e bi se na odprtem terenu, imenova-
nem P o l j a n e , lahko mešala živina Veliko- in Malo-planincev. 
Ta meja se nadaljuje preko V г š i č e v in se izgubi v gozdnih po-
bočjih Lučnice. Severno od Njivice, ki predstavlja s svojimi 1666 
metri najvišji vrh Poljanske planote, pa t j a preko Križa 1648 m 
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se planota močno razširi in pada postopoma proti planini K o n j -
š č i c i. Dočim je osrednji in zapadni del planote gol, prehaja proti 
vzhodu in severu postopoma v gozd. Proti severu planina nima 
točno izražene meje. Severno od Vršičev začne redek smrekov 
gozd, ki se umika na korist planini. Severno od B u k o v c a 
1553 m (tromeja med Veliko, Malo in Gojško planino) pa imamo 
že popoln gozd, v katerem se meja Velike planine kot planine ne 
da več točno določiti, ker se živina v smislu kolobar jenja pase 
tudi v gozdnem pasu. Središče Velike planine leži na planoti med 
Poljanskim robom in Njivico in je popolnoma golo. Pašniki, ki so 
posejani s kraškimi vrtačami, so dobri; ker pa so popolnoma izse-
kani, trpijo radi vetrov in viharjev. Pašniki, ki ležijo bolj v zavetju 
in v redkem gozdu, imajo močnejšo rušo in boljšo travo. Taka 
pašnika sta V e l i k a L o č i c a in M a l a L o č i c a , dve kraški 
konti, planincem znani pod imenom T i h a d o l i n a , dalje V e -
l i k i in M a l i B u k o v e c , D o l g a r a v e n , D o l g i g r i č 
in pa V r š i č i . Vsi ostali pašni teritoriji, razen že omenjenih golin 
v središču planine, tvorijo gozdno pašo. Planšarji izsekavajo gozd 
zelo nerazsodno. Mesto, da bi za potrebe planine (plotovi, koče, 
drva itd.) sekali gozd tako, da bi ga le redčili ter s tem ohranili 
živini in ruši zavetje, pa izsekavajo po vrsti ves najbližji gozd. 

Velika planina je najviše ležeča planina na Poljanski pla-
noti. Nastala je v pasu prirodne meje gozda, torej v pr'edelu, kjer 
so nastajale najstarejše planine. Za to smemo smatrati tudi Veliko 
in Malo planino za stare. Ker je gozd v višjih legah skoraj 
povsod iztrebi j en, je tu predvsem težko ločiti prirodno in dejansko 
najvišjo mejo gozda. M a r e k objavlja v svoji studiji »Wald-
grenzstudien in Oesterreichischen Alpen« karto izohil, po kateri 
poteka za ta predel najvišja gozdna meja v višini 1500 m. Kot 
dokaz navaja K r i ž 1648m in B u k o v e c 1553m, o katerih trdi, 
da sta že oba gola. Ti podatki so netočni: severna stran tako Križa 
kakor Bukovca sta d o p o d s a m v r h v gozdu, ostala pobočja 
pa so izsekana, za kar je na licu mesta dovolj dokazov. Tudi v 
Njivici, kjer je gozd sicer že davno izsekan, kjer pa zadnje ruševje 
še kaže višino nekdanjega gozda, je najt i dokaze, da prirodna meja 
gozda na Poljanski planoti ne sega v višino 1500 m, kakor to na-
vaja Marek, ampak d o v i š i n e 1600m. Iz tega sledi, da se je 
na Veliki planini pred sečo v nižjih legah širil kompakten gozd, 
ki se je redčil in končno izginil v najvišjih vrhovih planote. Za vse 
planine Poljanske planote zato lahko trdimo, d a s o n a s t a l e 
n a p r i r o d n i n a j v i š j i g o z d n i m e j i a l i t i k p o d 
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n j o . Seveda je dejanska meja gozda danes znatno nižja, pred-
vsem v predelu strnjenih pašnih teritorijev, kjer se planina umetno 
širi na škodo gozda. Primera s Krvavško skupino kaže, da je tu 
najvišja gozdna meja za 200 m nižja. Razlagati si je to z bolj peri-
ferno lego in večjo oddaljenostjo od glavnega gorskega masiva. 

S popolnim izsekan jem gozda, ki ima lastnost, da zadržuje 
vlago, so se poslabšale vodne razmere, ki so radi geološke zgradbe 
že itak neugodne. Vsa planina premore le 2 studenca, ki pa sta 
cd rok in prideta v poštev le za planšarje, dočim je za preko 

SI. 4. Velika planina (pogled proti JV) 

400 glav samo goveje živine na razpolago samo 9 luž. Ponekod si 
pomagajo s kapnico. Zgodilo se je že, da so radi pomanjkanja vode, 
(predvsem za časa suše, ko usahnejo vse luže) morali odgnati ži-
vino predčasno s planine. 

Za večino planin na Poljanski planoti je dostop iz vasi S t a -
h o v i c e ob Kamniški Bistrici, kjer je v bližnji okolici iskati tudi 
večino udeležencev na planini. Gonska pot je dobra: iz Stahovice 
vodi strm kolovoz mimo P r a p r e t n e g a 650m, najvišjega na-
selja v tem sektorju (najvišja samotna kmetija je P o d k r a j n i k 
1150 m) do Sv. P r i m o ž a 842 m, od tu dalje pa sicer strma, toda 
dobra gonska pot preko P a s j i h p e č i n a K i s o v e c , planino v 
višini 1250 m, o kateri bo kot o predplanini Male planine govora 
pozneje. Tu živina običajno počiva. V slučaju slabega vremena na 
planini ostane živina v Kisovcu tudi po več dni. Gonska pot vodi 
od tu na Poljanski rob, k jer se cepi za Veliko, Malo in Gojško pla-
nino. Živina rabi za to pot, katero prehodi planinec v dobrih 
3 urah, vsaj 5 do 6 ur. 
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Tudi na Veliko planino odženejo na god Janeza Krstnika, 
24. junija. Le dolga zima zakasni odhod za kak dan. Nikdar pa ne 
odženo pred tem dnem. Po navadi odženo hkrati tudi na Malo in 
Gojško planino. Kakor je god Janeza Krstnika tradicionalen dan 
pohoda v planino, tako je Mali Šmaren, 8. septembra, tradicionalen 
dan odhoda s planine. Dolgo, toplo in suho poletje lahko zadrži 
planšarje na planini do poznega septembra. f 

Velika, Mala ter Gojška planina in Kisovec spadajo posestno-
pravno v tip s k u p n i h p l a n i n . Tudi skupne planine so agrarne 
zajednice, vendar se po svojem nastanku popolnoma razlikujejo 
od zajednic v obliki novodobnih zadrug, kakršne smo videli v 
Krvavški skupini Kamniških planin. Ta tip planine ima svoj izvor 
v srednjem veku, ko kmetska posest še ni bila svobodna in je bil 
kmet gospodarsko povezan v soseskah ali srenjah. Te so predstav-
ljale neko gospodarsko skupnost, ki pa je razpadla z osvoboditvijo 
kmeta in razkosanjem v politične občine, ki se niso ozirale niti na 
teritorialno niti na pravno ali gospodarsko enotnost in posebnost 
starih gospodarskih občin — sosesk ali srenj. Skupne ali srenjske 
planine so ostanek teh starih agrarnih skupnosti. Novo pravno 
pojmovanjie v zvezi s teritorialno razdelitvijo političnih občin ni 
našlo niti odgovarjajoče rešitve v vprašanju skupne posesti, niti 
enotne rešitve. V Velikoplaninski skupini skupnih planin so 
nekdanje srenjske planine ostale v takozvanih r e a l n i h z a j e d -
n i c a h , to se pravi, da so obdržale historično navezanost na stare 
kmetije, pojmov ano po starih načelih. 

Velika, Mala in Gojška planina so nekoč tvorile eno samo 
planino, ki se je skupno izrabljala. Z »generalno delitvijo« leta 
1913 je bila ta prej enotna planina razdeljena v že imenovane tri 
planine. Pri te j delitvi niso bile morda dodeljene posamezne vasi 
eni ali drugi planini, ampak se je uveljavil princip starih agrarnih 
skupnosti s pravicami starih kmetij, tako, da so kmetije iz iste vasi 
udeležene na različnih planinah. Pravica do planine je vezana na 
kmetijo in je ni mogoče prodati ločeno. Šele z odkupom kmetije 
dobi novi gospodar tudi pravico do planine. Za število živine, ka-
tero je imela kmetija pravico prepasti na planini, je veljalo pravilo, 
da sme vsaka kmetija imeti na planini toliko glav živine, kolikor 
jo lahko prezimi v domačem hlevu. To število je bilo fiksirano z 
deležno pravico, ki se je izražala kot en delež, dva deleža, polovica, 
t ret j ina itd. V stari Jugoslaviji pa je izšel nov pravilnik, ki je favo-
riziral predvsem ustanavljanje planšarskih zadrug, udeležencem in 
solastnikom na skupnih planinah pa dovolil svobodno dokupitev 
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poljubnega števila deležnih pravic na planini. Ta odlok je veljal 
tudi za srenj ske gozdove. V tem je iskati tudi vzrok, da so razni 
veleposestniki kakor Born, Dolenc in Heinrihar prišli do tako ve-
likih kompleksov planinskih gozdov in planin. Pozneje je bilo 
prosto dokupovanje deležnih pravic na starih srenjskih zemljiščih 
prepovedano in je bilo zopet uvedeno staro pravilo. 

Na ozemlju velikoplaninskih skupnih planin so zanimive tudi 
takozvane d e n a r n e i z r a v n a v e : vsaka planina ima svojega 
načelnika, ki ima nalogo nadzirati, če je vsaka kmetija poslala na 
planino svojemu deležu odgovarjajoče število živine. S pašnino, ki 
je določena za vsako vrsto živine v denarju, mora udeleženec, ki 
je pasel več kot mu dovoljuje deležna pravica, plačati v sklad, 
iz katerega se izplača odgovarjajoči znesek onemu, ki je pasel 
manj kot pa je mogel in smel po svoji deležni pravici. V ta obratu-
je vsakemu vračunan tudi davek, ki ga mora planina za svoj areal 
plačati državi in ki je enako razdeljen med vse udeležence na pla-
nini. Ves proces preračunavanja pašnine se je vršil na Agrarnih ope- ' 
racijah v Ljubljani. Tam je bila tudi instanca za reševanje vseh spo-
rov, ki pri trdovratni dlakocepnosti udeležencev le prerade na-
stajajo. 

Velika planina ima 68 udeležencev, ki so po veliki večini iz 
občine Bistričica: Prapretno 8, Bistričica 4, Stranje 10, Klemenčevo 
4, Kregarjevo 4, Gradiše 2, Praprotno za Kalom 11, Sidraž 5, Sv. 
Lenart 4, Košiše 3, Stolnik 1, Lanišče 3, Zagorica 2 in Okroglo 6. 
Svoj delež na planini ima tudi Slovensko planinsko društvo, ki je 
svoječasno kupilo od notarja Schmidingerja pašno pravico ter je 
imelo v posesti poleg nekdanje planinske koče tudi pastirski stan. 
Deležna pravica velja za 5 glav živine in jo dajie društvo domači-
nom v najem. 

Po vrsti živine je bila Velika planina še do leta 1925 brez-
mlečna planina ali planina za jalovino s prevladujočo mlado jalovo 
živino. Pasli so le toliko krav, kolikor so potrebovali pastirji mleka 
za prehrano. Od te dobe dalje pa je stalno naraščalo število molzne 
živine na škodo jalovine, dokler se nista okoli leta 1934 obe vrsti 
živine skoraj izenačili; planino prištevamo torej v t i p m e š a n i h 
p l a n i n . V številu živine dosega Velika planina skoraj maksi-
malno zmogljivost, izvzemši v številu ovac, ki so se in ki bi se lahko 
pasle še tudi v večjem številu. Največje in najmanjše letno število 
»vse živine«, prepasene na Veliki planini v zadnjih 18 letih pred 
vojno, je 781 v letu 1925 (od tega 484 velike živine in 297 ovac) in 
535 v letu 1933 (od tega 406 velike živine in 129 ovac). Zadnj i po-
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datki so iz leta 1940 in to 564 (od tega 414 velike živine in 150 ovac). 
Povprečno je bilo vsako leto na planini do 170 krav, 210 goveje 
jalovine, kakih 20 konj, 130 ovac in 20 prešičev, skupno povprečno 
vsaj 550 glav vse živine. Omenjene številke nam dovoljujejo ugo-
tovitev, da je Velika planina največja planina v slovenskih Alpah. 
Daleko presega v številu živine tudi največje planine v Karavan-
kah in Bohinjskih gorah: planine Za Jamniki, Gorel jek, Jelje in 
Kranjska dolina, ki spadajo med največje, zaostajajo za 100 do 
200 glav živine za Veliko planino. 

Že na strani 16 je bilo govora o živinoreji hribovskih naselij 
kamniške okolice ter brezpomembnosti in neorganiziranosti mle-
karstva. Prav očitno se kaže ta hiba predvsem na Veliki planini, ki 
ima poleg planin Jeljte in Za Jamniki v Bohinju med vsemi slo-
venskimi planinami največ molzne živine na paši. Medtem ko 
so postali Bohinjci strokovnjaki za izdelovanje naravnost eksport-
nih vrst sira, Velikoplaninci niso prišli niti do splošne nabave mo-
dernih posnemalnikov. Iz velikih količin mleka izdelujejo največ 
»mohand«, neke vrste sir iz kisle smetane (za prodajo neuporaben), 
in pa maslo. Mohanda so izdelali leta 1940 600 kg, masla pa 500 kg. 
Pri moderni zadružni organizaciji in preureditvi mlekarstva bi mle-
karstvo v dolini in na planini lahko postalo važen vir dohodkov. 
Tako pa so živinorejci vseh kamniških hribovskih vasi ostali pri 
individualni gospodarski izrabi mleka, ki seveda ne more postati 
donosna. Poleg že preje omenjenih vzrokov za ta način gospodar-
stva bi omenil še konservativnost prebivalstva, ki se trdovratno 
drži starega gospodarskega izživljanja, ki kaže sicer velik smisel 
za živinorejo, malo smisla pa za praktično in sodobno mlekarstvo 
ter sirarstvo. 

Pri posestno-pravnih skupnih planinah in skupno izkoriščanih 
(zadružnih) planinah je tudi zunanji videz planine različen od pri-
vatnih planin. Dočim imajo privatne planine, izrabljene po enem 
gospodarju, le eno kočo ali hlev, imajo skupne in zadružne planine, 
ki imaj o. več udeležencev, v sorazmerju z nj ih številom, večje šte-
vilo koč ali hlevov. N a ta način so nastala cela p l a n i n s k a n a -
s e l j a , ki imajo za čas poletne prepaše s t a l n o p r e b i v a l -
s t v o , ki vodi ločeno od doline svoje planinsko gospodarstvo. 

Planinska naselja imajo velikokrat svojevrstne t a l n e n a -
č r t e , v glavnem dva: v vrsti ali vrstah razporejene koče in ne-
urejeno gručasto naselje, različno postavljeno po terenskih oblikah. 
Raztreseno po pašnikih se koče nikdar ne postavljajo. Po talnem 
načrtu pripadajo kamniške planine tipu g r u č a s t i h n a s e l i j , 
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z izjemo Križke planine, ki ustvarja videz naselja, urejenega v 2 
vrsti. Vzrok nastanku različnih tipov je iskati drugod kot pri do-
linskih naseljih: ravnica v visoki gorski dolini ali v sedlu sili radi 
štednje pašnika k postavljanju koč v vrsti ob gorski poti ali vzdolž 
potoka (v predelu starih kamenin pogost tip), dočim ustvarja ne-
ravna kraška površina tip gručastega naselja. 

Tudi Velika planina je tip gručaste planinske vasi; 55 koč je 
postavljenih tesno skupaj po skrajnih južnih obronkih Njivice. Po-
leg je prišteti še 4 hleve, ki se že po svoji obliki razlikujejo od 
drugih koč. 

Posebnost planinskih naselij stare Velike planine (Velike, 
Male in deloma Gojške planine) so koče z ovalno, skoraj do tal se-
gajočo streho. Ta tip planinskih koč je edinstven, ker ga ne naj-
demo niti v slovenskih planinah niti kjerkoli v Alpah. Ali je nastal 
na domačih tleh, ali je posnet in kje, je težko dognati.* Gotovo pa 
taka koča, postavljena iz lesa, popolnoma ustreza zahtevam bi-
vališča pastirja in zatočišča živini za čas poletne prepaše; pri tem 
pa, radi svoje trdnosti in prilagojenosti klimatskim razmeram, 
klubuje vsem viharjem, ki se na tem planotnem terenu ka j radi 
razbesne. 

Od daleč dela koča vtis šotora; videti je namreč le streho, ki 
sega skoraj do tal. Pod streho stoji prava »koča«, dvignjena od tal, 
na štirih skalnatih podpornikih. Vsa koča je iz lesa in pravilno gra-
jena; ne sme biti zbita z žeblji, ampak z lesenimi zagozdami. Ta 
koča — kakor pastirji imenujejo notranji prostor — je štirioglata; 
vse štiri stene segajo do strehe tako, da sploh ni stropa. Koča ima 
en sam prostor (vse skupaj s streho vred pa nazivaj o tudi koča), v 
katerega se vstopi po par stopnicah. Ob eni steni stoje v več vrstah 
police z latvicami za mleko. Ob drugi steni stoji »pograd«, pastir-
jevo ležišče, ki je visoko dvignjeno od tal in ima nad seboj streho. 
Ta streha je postavljena iz nezaupanja do glavne strehe, ki — se-
stavljena iz smrekovih »šintelnov« — rada propušča v viharnem 
vremenu vlago. Tik za vrati je postavljeno nizko in kamenito 
ognjišče. Dim si utira pot skozi špranje v strehi in skozi vrata. 
Oken ni; svetloba prihaja v kočo skozi vrata in skozi odprtino v 
strehi, ki se da z zataknjeno deščico zadelati. Okoli notranje koče 
je pod isto, skoraj do tal segajočo streho prostor za živino, ki se 
zateče sem v slučaju neurja. Okoli koče je postavljena takozvana 

* Še najbol j je podoben tipu koč v predelu dinarskih planin. Prim. Glauert, 
Zur Besiedlung der Steiner Alpen und Karavanken. Deutsches Arhiv für Land-
forsch., 1. 1937, str. 470. 
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»ograd«, lesena ograja, za katero imajo bolno živino in kjer tudi 
molze jo. 

Ta najstarejši tip koč pa je že pred vojno doživljal spre-
membe. Vzroka zato ni iskati v stremljenju po modernizaciji, 
ki ni lastnost naših planincev, ampak v tem, da je postala Po-
ljanska planota v zadnjem desetletju pred drugo svetovno vojno 
radi bližine Ljubljane najbolj obiskan in najbol j priljubjen smu-
čarski teren predvsem dijaštvu in manj premožnim. Smučanje je 
prineslo gospodarjem planinskih koč reden zimski dohodek, ki ga 

ni bilo podcenjevati. Koče oddajajo za vso zimo v najem in to za 
nemajhno najemnino. Redke so koče, ki radi zanemarjenosti ali 
neurejenosti niso bile oddane, predvsem na bližji Mali planini, ki 
je skozi vso zimo obljudena. S tem v zvezi so preurejali koče: 
povsod so postavili strop, ognjišče je zamenjal štedilnik, stene so na 
razne načine opažene itd. Nove koče postavljajo tako, da sta ena 
ali dve steni notranje koče prosti in je zato vzidano okno. Ta način 
se je zlasti uveljavil po osvobojen ju, ko je bilo treba obnoviti do-
mala vse koče, požgane od okupatorjev. 

Poljanska planota ima vse predpogoje, da postane prej ali 
slej turistično središče. S favoriziranim razvojem turistike bi 
dobilo tudi kmečko gospodarstvo kamniške okolice bodrilen za-
mah, ki bi potegnil s seboj tudi kmečko prebivalstvo ter ga rešil — 
enako kakor je bilo na Gorenjskem — konservativnega životarjenja. 

Mala planina. Pašni teritorij Male planine se razprostira 
južno od že omenjene žične ograje, ki prihaja s Poljanskega roba 

s 

s 

SI. 5. Tloris planinske koče na Veliki planini 
1 = Lopa ali ustrešje (za živino) 
2 = ognjišče 

3 = pograd 
4 = police za mleko 
5 = ograd za živino 
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preko Poljan in gre proti Bukovcu. Poljanska planota se preko Po-
ljan polagoma spušča proti Mali planini, ki zavzema široko, golo 
planoto v višini 1490—1500 m, kjer stoji tudi planinsko naselje. Tudi 
to ozemlje je posejano s kraškimi vrtačami in do golega posekano. 
Preko V r š i č e v prehaja planina v gozdno pašo Bukovca, proti 
vzhodu in jugu pa se rob planote prelomi in strmo pada na novo 
teraso v višini 1430—1440m, kjer stoji v R e p u lesena meja, ki 
deli Malo planino od Gojške planine. Strnjeno ozemlje Male pla-
nine meri 201 ha in leži večidel na krčevini; gozda je le malo. 

Vodnih razmer tudi tu ni pohvaliti; studenec v steni Poljan-
skega roba je živini nedostopen, preostanejo še 3 luže in cisterna 
pod Vršiči. Živino gonijo po že omenjeni poti in na tradicionalne 
godove svetnikov skupaj z Velikoplaninci. Pašna doba 80-ih dni 
predstavlja nekako srednjo mero vseh naših pašnih teritorijev v 
te j višini. Kot že povedano, je tudi Mala planina s k u p n a p l a -
n i n a , torej ostanek nekdanje stare srenjske planine. 37 udele-
žencev je razporejenih po naslednjih vaseh: Županje njive 14, Stra-
n j e 1, Stahovica 6, Prapretno Sl Studenec 2, Potok 2, Žaga v Črni 1, 
Laniše 1, Kavčnik 1 in Kamniška korporacija 1. 

Tudi Mala planina spada po vrsti živine v t i p m e š a n i h 
p l a n i n . Z izjemo prašičev, katere s preostanki mleka dobro pre-
redijo skoraj v vsaki koči in na vseh planinah, gonijo na Malo pla-
nino izključno govejo živino, med katero procent molzne živine 
skoraj doseže jalovo živino. Ovac in konj ne pasejo. V razdobju 
18 let od 1923 do 1940 je bil dosežen maksimum 1. 1928 z 202 gla-
vama. Leta 1940 so prepasli na planini 170 g l a v g o v e j e ž i -
v i n e . T o število lahko smatramo za srednjo mero. Po številčni 
moči skoraj dosega Križko planino in je enaka večjim planinam v 
Bohinju. 

Udeleženci ne najemajo tu je živine. Dočim je na privatnih in 
deloma tudi na zadružnih planinah dana možnost najema tuje 
živine, v slučaju da udeleženec odn. upravičenec ne pase svoje 
živine, to na skupnih planinah z nekaterimi izjemami ni mogoče. 

Planinska vasica, ki šteje 26 koč, ima značilnosti, ki smo jih 
omenjali že pri Veliki planini. Postavljena je po obronkih manjše 
vrtače. N a kraškem terenu so postavljene koče ali po spodnjih 
pobočjih kake večje vrtače ali po obronkih manjše vrtače, torej 
vedno tako, da se čim bolj štedi pašnik. N e glede na osnovo in 
morfološko oblikovitost pa velja vedno princip, da se koče posta-
vijo v najniže ležeči del planine. 
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Tud Maloplaninci gospodarijo z mlekom individualno. L. 1940. 
so pridelali 400 kg masla in 500 kg sira. Planina velja kot napred-
nejša; je dobro čiščena, koče so lepo urejene in do malega v zimi 
vse oddane. 

Kisovec. Planina leži na terasi v višini 1200—1250 m. Ta te-
rasa je na sicer izredno strmem južnem pobočju Poljanske planote 
jasno izražena na 3 krajih: na Spodnji Gojški planini, na Kisovcu 
in na Seliškem robu;- položne planice je človek povsod izrabil za 
pTanine. 

Planina Kisovec, ki meri približno 76 ha, spada v agrarno 
skupnost Male planine in ni samostojna planina. Izrabljajo jo kot 
predplanino. Take p r e d p l a n i n e ali p o s t o p n e p l a n i n e 
je često najt i pri bohinjskih planinah; v našem predelu pa je to 
edini primer. Pašne pravice na Kisovcu imajo torej Maloplaninci. 
Planina leži skoraj 300 metrov niže ko Mala planina; radi tega in 
radi prisojne zavetne lege skopni sneg in požene trava, ko je na 
Mali planini še sneg. Običajno odženo iz doline že 9. junija in pa-
sejo na Kisovcu do Janeza Krstnika, 24. junija, ko odženejo dalje 
na Malo planino. Toda na Kisovec ne priženejo vse živine (največ ( 

100 glav goveje živine) — saj za vso tudi ni prostora — in je tudi 
ne odženejo vsi dalje v Malo planino; nekaj se je pase po robovih 
tudi preko poletja, ko služi Kisovec v glavnem kot senožet: travo 
pokosijo in na posebnih saneh »zdričajo« v dolino. Ko na Mali 
Šmaren odženejo s planine, ostane nekaj živine na Kisovcu, da po-
pase strnišča, dokler je mraz in deževje ne prežene v dolino. 

Gojška planina. Po svoji morfološki oblikovitosti Gojška 
planina ne predstavlja tako izrazitega tipa planine na planoti ko 
Velika in Mala planina. Lahko bi jo označili planino na pobočju z 
dvema stopnjama. Poljanska planota se namreč tu prevesi proti 
Volo vi jeku ter Kranjskemu in Štajerskemu Raku. Po arealu sta 
Mala in Gojška planina skoraj enaki; planina meri 219 ha. Naj -
više se vzpne na že znani trome ji v Bukovcu. Strmo pobočje se 
izravna prvič na že omenjeni terasi v višini 1400—1440m (spodnji 
del Male planine, v Repu), kjer stoji 20 koč, ki tvorijo Z g o r n j o 
G o j š k o p l a n i n o . Ozemlje se ponovno prevesi preko strmih 
in posekanih rebri in se drugič izravna na terasi v višini 1200 m; 
ta terasa, ki je izrazitejša in bolj prostrana, nosi drugo planinsko 
naselje, ki predstavlja S p o d n j o G o j š k o p l a n i n o . Obe 
planini predstavljata enoto. Višinska razlika med najvišjim in naj-
nižjim delom planine doseže skoraj 300 m. 
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Za izvor imena »Gojška« planina sta možni dve razlagi. Pla-
nina je lahko dobila ime po nekdanjem tu kompaktno razprostra-
njenem gozdu, o katerem priča gosto posejano nerazpadlo štorovje 
(gozd — gojzd — gojški), in pa po tem, da ima planina kljub močni 
poseki še vedno dosti gozdne paše. Bolj verjetna je druga razlaga, 
ki išče izvor imena planine v vasi G o z d , ki leži onstran doline 
Črne pod V o v a r j e m 941 m in ki je s 24 kmetijami (večina hiš) 
udeležena na tej planini enakega imena. Ker je planina posestno-
pravno skupna planina, torej ostanek stare srenje, in so (z eno iz-
jemo) udeležene na planini le hribovske vasi onostran Črne s sre-
diščem v Gozdu, je videti, da je bil Gozd gospodarsko središče 
stare srenje in da je planina dobila po njem ime. 

Gojška planina ima na manjšem ozemlju skoraj toliko (62) 
udeležencev kot Velika planina in to iz naslednjih vasi: Gozd 24, 
Krivčevo 11, Brezje 1, Brišče 1, Vodice 1, Markovo 2, Stolnik (pri 
Stranjah) 10, Studenec 2, Žaga 2, Zavrh 2, Podlom 1, Smrečje 3, 
Laniše 2. Hribovskim zaselkom na osojnih pobočjih in v tesni do-
lini Črne nie more biti poljedelstvo vir življenja njih bogastvo je 
gozd in živina. Za te zaselke je planina življenjskega pomena. 

Tudi Gojška planina je po vrsti živine mešana planina z 
močno zastopano molzno živino. Edino Velika, Mala in Gojška 
planina imajo izmed vseh planin, ki so se in ki se bodo še obrav-
navale, skoraj enako močno zastopano molzno in jalovo živino. 
Povprečno je na planini vsako leto do 120 krav, 150 jalovine, do 
100 ovac in približno toliko prešičev kolikor koč. S r e d n j a m e r a 
v s e ž i v i n e b i b i l a 400. S tem številom je Gojška planina 
druga največja planina v Kamniških Alpah in tako velika kot naj-
večje planine na Gorenjskem (Za Jamniki, Goreljek, Jelje in 
Kranjska dolina). 

Živino pasejo razkropljeno po planini, ker radi strmin in 
gozda ni enotnih pašnikov; ravnici na omenjenih terasah pa sta 
hitro popaseni. Te slabe strani se poznajo tudi na obeh planšarskih 
naseljih: dočim ima Gorenja Gojška planina svojih 20 koč broječe 
naselje deloma skupaj, pa je 22 koč Spodnje Gojške planine raztre-
senih po pobočju. Tudi svojevrstni tip velikoplaninskih koč izginja 
na Gojški planini; dočim je koče z do tal segajočo streho še najti 
v nekaj primerih na Zgornji Gojški planini, ima Spodnja Gojška 
planina že običajne štirioglate koče za pastirja in hleve za živino. 
Zavetna lega na pobočju in v gozdnem zatišju ne zahteva sicer 
odporne, toda neudobne velikoplaninske koče. 
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Vse ostale prilike, preskrba vode itd. so v glavnem podobne 
kakor na poljanskih planinah. Kakovost paše na Veliki in Mali 
planini se ne da primerjati z izredno gozdno pašo te planine. Edino 
tako je razumljiva možnost prepaše tolikega števila živine. Kmetje 
priženejo živino iz vseh zaselkov v Črno, odkoder odženejo na 
Janeza Krstnika dan iz Žage mimo Podkrajnika na planino. Radi 
nižje in zavetnejše lege odženejo s planine pozneje kot Poljanci, 
in sicer 15. septembra. 

Velika, Mala in Gojška planina so edine prave s k u p n e 
p l a n i n e v vsem predelu planin, katerega obravnavam. Kot skup-
ne planine so označene velikokrat tudi planine, ki nimajo nič skup-
nega s posestno-pravno skupnimi planinami, ostankom starih 
srenjskih planin. Te imajo običajno le kolektiven, skupen obrat, 
pri tem pa so posestno-pravno lahko privatne planine, najemniške 
ali zadružne. Sem spadajo tudi planine, ki so bile last M e š č a n -
s k e k o r p o r a c i j e v K a m n i k u (v krvavški skupini : Ko-
šutna, Mokrica in Osredek), gospodarske zajednice, ki nastopa kot 
juridična oseba. Sama ni udeležena na svojih planinah, ki so ve-
zane s pašnimi pravicami, ampak jih daje v najem. 

Meščanska korporacija v Kamniku.* Že od srede 14. stoletja 
so nemški cesarji in vojvode dajali s poklonitvenimi listinami mest-
ni občini v Kamniku zemljišča, gozdove in planine. Zato pa je imela 
kamniška občina vzdrževati ceste, pota, mostove, šole in pa mestno 
stražo. Prva poklonitev je poklonitev vojvode Rudolfa Avstrijske-, 
ga iz leta 1362. Poklonitve so se pozneje še množile. Zadnjič je 
dobila kamniška mestna občina zemljo od cesarja Leopolda leta 
1668. Vse te poklonitve so cesarji potrjevali z listinami; kot zadnja 
je priznala vso posest mestne občine v Kamniku cesarica Marija 
Terezija. 

Z ustavo leta 1866. so bile stare realne občine ukinjene. Nove 
politične občine se niti teritorialno niti gospodarsko in pravno ne 
skladajo z bistvom starih gospodarskih občin in zato tudi brez vse-
ga niso mogle postati njih naslednice. Dočim so stare srenje imele 
gospodarsko kolektivno strukturo, so moderne občine le najnižja 
upravna instanca, teritorialno zaokrožena. Dočim se (teritorialno) 
nova občina včasih ujema s staro, si pravno nasprotujeta v vseh 
pogledih. Predvsem je postalo pereče vprašanje pripadnosti nek-
danje skupne posesti. Vprašanje se je reševalo v glavnem na 3 raz-

* Podatke za Meščansko korporacijo v Kamniku sem povzel iz uradnih 
zapisov in katastralne mape na Agrarnih operacijah v Ljubljani. 
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lične načine:* 1. zemljišče je prešlo v občinsko last ali last različnih 
gospodarskih zajednic z več ali manj prosto razpoložljivimi deleži; 
2. lastnik je ostala soseska v obliki realne zajednice z realnimi pra-
vicami posameznih kmetij, vezanimi na stare principe; 3. solastni-
štvo s prosto deljivimi, številčno določenimi deleži. 

Tudi v našem slučaju so rešili problem stare skupne posesti s 
kombinacijo prve in druge zgoraj navedene rešitve. Kamniški ob-
činski odbor, ki je bil večidel v nemških rokah, je sklenil, da se 
občina odpove lastništvu do stare komunalne zemlje, ki na j se pre-
da novoustanovljeni Meščanski korporaciji v Kamniku. V korpo-
racijo so bili sprejeti gospodarji starih mestnih hiš (brez okolice). 
S temi starimi hišami mesta Kamnika je bilo članstvo v korporaciji 
stalno vezano. Te hiše v Kamniku so obdržale pravice do vse zem-
lje stare komune, ki bi pa z novo politično občino prešla v popolno-
ma druge roke in drug delokrog. Središče in najstarejše hiše v Kam-
niku so bile nemške, predmestja pa so bila slovenska; pa tudi v 
samo mesto je bil dotok slovenskega življa vedno močnejši. Nova 
ureditev kamniške občine bi imela za posledico, da bi v občini pre-
vladal slovenski element, tako da bi staremu nemškemu odnosno 
nemško orientiranemu meščanstvu bile odvzete velike koristi, ve-
zane na staro srenjsko posest. Tako pa so te koristi bile zaščitene 
in zajamčene v korporaciji starim koristnikom. Radi tega je prišlo 
leta 1913. do spora med korporacijo in mestno upravo. Dolgotrajno 
pravdanje je zaključila kot zadnja inštanca ministrska komisija, ki 
je odločila, da pripada ta posest Meščanski korporaciji v Kamniku 
in ne kamniški mestni občini. 

V Jugoslaviji je prišla Meščanska korporacija v Kamniku pod 
agrarno reformo. Sklenjeno je bilo, da ji bodo odvzete samo pla-
nine, dočim ji ostalo, predvsem gozdovi, ostanejo. V ta namen je 
agrarna reforma ustanovila »Pašno zadrugo v Stranjah«, kateri je 
dala v zakup vse planine Meščanske korporacije. Pašna zadruga 
na j bi plačevala najemnino že kot odkupnino. Seveda se je borila 
Meščanska korporacija, da bi se rešila agrarne reforme. Zato v stari 
Jugoslaviji te planine uradno še niso bile razlaščene. 

Ponovno je prišlo do pravdanj in pogajanj v zadevi upraviče-
nosti lastništva posesti kamniške korporacije. Občina, ki je hotela 
to zemljo zase, je intervenirala na Agrarnih operacijah. Sicer je 
uspelo občini z dedovanjem pridobiti si nekaj deležev v korporaciji, 
vendar je korporaciji negirala vsako pravico do stare srenjske po-

* Svetozar Ilešič, Planine ob dolenji Zilji, Geografski Vestnik, VII, 1931, 
str. 139. 
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sesti. Agrarne operacije v Ljubljani so se postavile na stališče, da 
so sporne zahteve kamniške občine tako zastarele, da se proti njim 
pravno ne da več postopati. 

Meščanska korporacija je imela pred vojno 6005 ha zemlje. 
V korporaciji je bilo udeleženih 194 hiš. Največj i del posesti je bil 
gozd. Od dohodkov sekanja gozda so v časih rentabilnosti lesne 
trgovine izplačevali deležne pravice v denarju. Pozneje so odrajta- > 
vali deležne pravice, ki so neločljivo vezane s hišnimi številkami in 
za vse udeležence enake, v klaftrah drv. 

Korporacija je imela v našem predelu vsega 10 planin. V 
Krvavški skupini smo že omenili Košutno, Mokrico in Osredek; v 
Velikoplaninski skupini pa so še Kozlovec, Konjščica, Dol, Rzenik, 
»Pod Planjavo«, Kamniško sedlo in Petkova njiva. Seveda teh 
planin ni primerjati z že opisanimi velikoplaninskimi planinami. 
Planine so največkrat slabo urejene m oskrbovane ter redko do-
sežejo 40 glav goveje živine in par tropov ovac. 

Konjščica. Planina leži na skrajnem severnem koncu Poljan-
ske planote. Višina 1550 m se v glavnem ujema z višinami Velike 
in Male planine. Severna pobočja Križa 1648 m se na planini nekako 
izravnajo, za robom pa preidejo v strma pobočja proti Dolu. Paša 
je deloma na krčevini, večidel pa v redkem gozdu. N a planino goni 
16 kmetov iz Stranj. Število živine redko presega 30 glav govedine; 
ovac ni. Živino gonijo po poti čez Dol. N a planini stojita 2 hleva, v 
katerih je prostora za vso živino in pa lesena koča (ni velikoplanin-
ski tip) za 2 majerci. Živina ostane na planini do 80 dni; Mali 
Šmaren je običajno dan odgona. Včasih so pasli na planini veliko 
konj ; odtod ime planine. 

Dol. Dno planine predstavlja suha dolina glacialnega postan-
ka. Proti vzhodu se izteka v strma pobočja Lučke Bele, proti zapadu 
pa v slična pobočja Kamniške Bistrice, a na sever prehaja v strmi-
ne R z e n i k a 1833 m. Na planino goni 24 kmetov iz vasi Stranje 
in Županje Njive. Kljub sorazmerno veliki pašni kapaciteti planino 
le malo izrabljajo: do 40 glav goveje živine in običajni prešiči. Vča-
sih so pasli na Dolu večinoma le konje. Hlevov ni in ostaja zato 
živina ves čas prepaše na planem. Edina koča 1320 m nima nič 
skupnega s poljanskimi kočami. 

Rženik. Z višino povprečno 1650 m se vzpne planina že zelo 
visoko v pobočja R z e n i k a 1833 m. Velika strmina pobočij in 
absolutna višina nudita možnost prepaše le mladi jalovini, predvsem 
pa ovčjim čredam, ki na jde jo v ruševju in golinah gornjega dela 
planine dovolj paše; jalovina se drži bolj gozdne meje. V planino 
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Rzenik, po domače »Kancel«, gonijo kot doslej upravičenci Pašne 
zadruge v Stranjah in to 11 kmetov iz vasi Brezje, Vodice, Ržiše 
in Godič. Z 20 glavami jalovine in s tropom do 50 ovac je dosežena 
običajna zastopanost živine na planini. Tako v Dolu kot v Rženiku 
vode ne primanjkuje. V višini 1620 m stoji pastirska koča. Leta 1933. 
je Pašna zadruga v Stranjah združila planino Rzenik s tristo metrov 
nižje ležečim Dolom in se od tedaj dalje izrabljata obe planini 
skupno, vendar tako, kot da je Dol nekaka predplanina. 

Pod Planjavo. N a južnem pobočju P l a n j a v e (2399 m) se 
pojavijo zadnjikrat nd prelomnici, ki poteka od Kocbekove koče 
proti Korošici in dalje, wengenski skladi, na katerih je kljub višini 
skoraj 1900 m nastala majhna planina. 10 do 15 glav mlade goveje 
živine oskrbuje pastir, ki ima na planini majhno kočo. Pašna 
doba je radi visoke lege kratka. Leta 1940 so pasli samo mesec dni. 
Le dolgo poletje lahko zadrži živino na planini do konca julija. 

Planina pod Kamniškim sedlom. Planina leži pod K a m n i -
š k i m s e d l o m (1884 m) v višini približno 1400 m, tako da za-
vzema najnižji del sedla, imenovan »v Klinu«. Tudi ta planina je v 
prehodnem pasu najvišje gozdne meje in sega še v predel ruševja 
in planinskih trat pod B r a n o 2253 m in P l a n j a v o 2399 m. 
Pastir, ki biva v koči v Klinu, pase nekaj krav in mlade jalovine 
(vsega približno 30 glav) v spodnjem delu planine ter 40 do 50 
ovac pod Planjavo in Brano. Mleko odda pastir deloma v turistov-
sko kočo na Kamniškem sedlu, deloma pa ga porabi sam ali ga 
proda mimoidočim planincem. N a planino gonijo 4 kmetje iz 
Brezij, člani Pašne zadruge v Stranjah. 

Petkova njiva. Planina leži v grapi jugozapadno pod O j s t r i-
c o 2349 m. Težek dostop, neugodna lega in malopomembna pašna 
možnost so bile vzrok, da je Pašna zadruga v Stranjah planino že 
leta 1925 opustila. Ostanki koče še pričajo o nekdanji planini. Slične 
okoliščine so odločale pri planini 

Kozlovec, kjer tudi že pred letom 1926, ko se je zadnjič paslo 
5 glav goveje živine, ne more biti govora o planini v našem pomenu 
besede. Teritorij je bil last kamniške korporacije. 

K dopolnitvi velikoplaninskih planin bi bilo omeniti še tri 
planine, ki so sicer že na štajerski strani in se tudi s te strani izrab-
ljajo, ki pa spadajo morfološko že k Velikoplaninski skupini. Raz-
l ikujejo se tudi posestnopravno od naših planin, kakor bo v na-
dal jnjem razvidno. Seveda gre tudi pri teh le za manjše in gospo-
darsko manj pomembne planine: 
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Korošica. Prednosti wengenskih skladov na prelomni črti pod 
O j s t r i c o (2349 m) so postavile planino v ledeniško kotanjo v 
višino povprečno 1850 m. Spada torej v skupino visokoalpskih pla-
nin in ima radi tega kratko pašno dobo. Odvisno od preje ali po-
zneje nastopajoče pomladi in kopnine priženejo v planino šele ko-
nec julija ali začetkom avgusta in odžene jo z nastopajočim mra-
zom v prvi polovici septembra. Pašna doba ne traja običajno dalj 
kot 45 dni, največ 2 meseca. N a planino, ki je bila last ljubljanske 
škofije, goni 10 kmetov iz P o d v o l o v l j e k a , članov Pašne za-
druge v Lučah. Povprečno število živine na Korošici je do 20 glav 
jalove goveje živine in trop ovac. 

V jugozapadnem pobočju prostrane D l e s k o v š k e p l a -
tt o t e leži pod Korošico v izvorni grapi Lučke Bele majhna 
planina 

Šibje. Tudi Šibje je bilo last ljubljanske škofije. Do leta 1933 
je nekaj kmetov iz Podvolovljeka paslo na planini do 15 glav go-
veje živine in trop 40 do 50 ovac. Leta 1934 pa je Pašna zadruga v 
Lučah združila obe planini, tako, da je postala planina Šibje (ca 
1300m), ki leži znatno niže, p r e d p l a n i n a K o r o š i c e . 

Kot zadnjo v skupini velikoplaninskih planin omenimo še 
Seliško planino. Ta leži na severnem podaljšku terase, na ka-

terem leži Spodnja Gojška planina, torej v višini 1200—1250 m. V 
velikoplaninski skupini planin je to edini primer p r i v a t n e 
p l a n i n e . Planina je last Simona Petek-a ali po domače Selišni-
ka iz samotne kmetije v zgornjem Podvolovljeku. Na lepo urejeni 
planini pase svojo jalovo živino. 

Pregled. Vse velike in pomembne planine velikoplaninske 
skupine so se razvile na prostrani planjavi, ki ima svoje naravno 
središče v Poljanski planoti; pod grebeni in v pobočjih glavnega 
gorskega masiva so nastale le manjše planine. Morfološka površina 
tega predela predstavlja vzor planin na planoti: male višinske raz-
like, oble oblike, položna pobočja in plitve kotanje. Tudi geološko 
je naj t i v wengenskih skladih, nastopajočih na več mestih, boljše 
pogoje za razvoj planin. Vse velike planine so nastale v najprimer-
nejši višini 1300—1600 m, k jer je soodločal najvišji gozd in pas ob 
najvišji prirodni gozdni meji, torej prehod gozda v planinski paš-
nik. Planine zavzemajo sorazmerno velike areale in če izvzamemo 
pomanjkljivo vodno preskrbo, ki je običajna skoraj v vseh apniških 
predelih, ter morfološko nerazvitost vmesnih stopenj, ki bi lahko 
služile kot postopne ali predplanine, lahko smatramo predel veliko-

« 
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planinskih planin kot predel največjih in najboljših planin v slo-
venskih Alpah. 

Radi teh lastnosti so planine v tem predelu — za razliko od 
krvavških planin — po vrsti živine sicer še mešane planine, vendar 
s skoraj enako močno molzno živino (mlečne planine so danes v 
slovenskih Alpah redke, čistih mlečnih planin pa sploh ni!); od teh 
značilnosti so izvzete manjše planine v visokih legah, ki so že radi 
tega zmožne samo jalovine in mlade živine. 

N a vseh planinah Velikoplaninske skupine se je paslo v raz-
dobju od leta 1923 do 1940 letno povprečno 1500 glav vse živine, 
od tega več kot 1000 glav velike živine (okrog 450 krav), do 400 ovac 
in preko 100 prešičev. S 550 glavami vse živine (33°/o stanja v tej 
skupini) ima Velika planina sama skoraj toliko živine kot vsa 
Krvavška skupina skupaj. Tako po arealu, pašnih možnostih kakor 
po številu prepasene živine je smatrati Veliko planino kot največjo 
planino v slovenskih Alpah. Za Veliko planino ne zaostaja daleč 
Gojška planina, ki je s 400 glavami vse živine (270 glav velike ži-
vine in 130 ovac) druga največja planina v vseh slovenskih Alpah. 

V pogledu vzgoje in prepaše živine so poljanske planine za 
gornje kamniške vasi in zaselke ogromnega pomena. Prebivalstvo 
posveča živinoreji veliko pozornost. Popolnoma drugo sliko pa nam 
dajo te planine (kakor tudi vse ostale Kamniške planine) pri pogle-
du na gospodarsko izrabo mleka, kjer smo videli, da je radi konser-
vativnosti prebivalstva moderno mlekarstvo in sirarstvo nepoznano 
in je zato ta panoga gospodarstva, ki bi morala biti vodilna, popol-
noma nezadovoljiva in nerentabilna. Nerazumevanje za moderno 
zadružno mlekarstvo ima za posledico individualno in s tem v zvezi 
starokopitno in zastarelo predelovanje mleka v maslo in neke vrste 
sir, ki je za prodajo neporaben. Ker v kamniški okolici ni zemljišč, 
na katerih bi bila možna cenena vzgoja živine za prodajo in zakol, 
tako da bi bila ta živina na trgu tudi konkurenčna, bi bilo toliko 
bolj posvetiti pažnjo mlekarstvu in sirarstvu, kar oboje v našem 
slučaju označimo kot negativno. To dejstvo je razvidno tako v do-
linskem gospodarstvu kot v planšarstvu, kjer procent molzne živine 
pada na korist mlade jalove živine, namenjene v prodaj. 

Večino planin v Velikoplaninski skupini je šteti med stare 
planine. Najs tarejše med njimi so planine na Poljanski planoti, Ve-
lika planina, Mala in Gojška planina, kot ostanki starih srenj, edine 
prave skupne planine na vsem obravnavanem ozemlju. Vezane so 
na stare principe kolektivnega izrabljanja s točno fiksiranimi de-
leži, ki se ne morejo odtujiti. Večina ostalih planin, med njimi Konj-
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ščica, Dol, Rzenik, Kozlovec, Pod Planjavo, Kamniško sedlo, Osre-
dek in Petkova njiva so bile najemniške planine Meščanske kor-
poracije v Kamniku. Ali so vse te planine vezane na pašne odnosno 
služnostne pravice upravičencev in v koliko so temeljile razlastit-
vene zahteve na teh pravicah, nisem mogel ugotoviti. 

Sličen problem so bile planine na veleposestvu ljubljanske 
škofije v Gornjem Gradu, ki so bile prav številne predvsem na 
Menini in bo o njih govora pozneje. Tudi te so stremele, da bodo 
vključene v pašne zadruge. Škofijski planini sta bili v tej skupini 
Korošica in Šibje, v začasnem najemu Pašne zadruge v Lučah. 

Ena sama planina v vsej skupini, in sicer Seliška planina, je 
privatna planina. Privatne planine je naj t i največ v predelih sa-
motnih kmetij, dočim jih v strnjeno poseljenem ozemlju vasi in 
zaselkov ni. 

N a velikoplaninski skupini planin je zastopanih 32 vasi in 
zaselkov ter 1 samotna kmetija (Selišnik). N a planinah je udele-
ženih 233 kmetij, ki so razporejene po naseljih takole: Stranje s 
41 kmetijami, Županje njive s 26 kmetijami, Gozd s 24, Prapretno 
pod Sv. Primožem 16, Praprotno za Kalom, Stolnik in Krivčevo po 
11, Brezje 8, Laniše, Okroglo in Stahovica po 6, Sidraž 5, Bistričica, 
Klemenčevo, Kregarjevo, Sv. Lenart, Studenec in Vodice po 4, Ko-
šiše, Žaga, Smrečje in Godič po 3, Gradišče, Zagorica, Potok v 
Črni, Zavrh, Markovo in Kržiše po 2, Kavčnik, Brišče, Podlom po 
1, 10 kmetij v Podvolovljeku in končno Selišnik. 

Glavni del udeležencev je koncentriran v vaseh okoli Zg. in 
Sp. Stranj. V tem dolinskem svetu so tudi vse v a s i (vas kot vrsta 
naselja), ki so udeležene na planinah. Manjše vasi in zaselki pa so 
raztepeni deloma po tesnih dolinah Črne in Bistričice, deloma po 
hribovju okrog Vovar ja in po gričevju južno od Bistričice. 

Ugotoviti je treba, da so pri starih srenjskih planinah naše 
skupine naselja udeležencev raztepena po bližnji in daljni okolici 
tudi do 4 ure hoda, dočim je videti pri novih agrarnih tvorbah, za-
družnih planinah, da so naselja v glavnem porazdeljena po inte-
resnem okolišu. Iz tega bi se dalo sklepati, da so stare agrarne 
občine, ki jih moremo zasledovati daleč v srednji vek, imele veliko 
večje gospodarsko območje kot pa je teritorialno in upravno ob-
močje njih naslednic, političnih občin. 

Lega naselij, katerih kmetovalci so udeleženi na planinah, do-
kazuje, da niso udeležene v planšarskem gospodarstvu vasi v rav-
nini s prostranimi polji, ki silijo k poljedelstvu, ampak so udele-
žene vasi v več ali manj tesnih dolinah ter hribovski zaselki in 

r 
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samotne kmetije, katerim vsem ali primanjkuje rôdne zemlje ali 
pa jih silijo višina njih naselij in podnebne razmere predvsem k 
živinoreji in gozdarstvu. 

Za prebivalce vasi zgornje Kamniške Bistrice lahko trdimo, 
da so predvsem živinorejci in šele potem poljedelci (slika se spre-
meni, čim stopimo v široko ravan južno od Kamnika). Našo trditev 
potr ju je jo številke: v stari občini Kamniška Bistrica s sedežem v 
Stahovici je bil največji del naselij, ki se poslužuje naših planin. 
Občina je imela površino 11.032 ha. Od tega odpade na obdelan 
svet, to je njive in vrtove samo 543 ha. Največj i del odpade na 
gozdove, ki zavzemajo 5517 ha; tem sledijo travniki in pašniki (tudi 
planine) s skoraj 3000 ha in goli gorski svet s skoraj 2000 ha. Ali, 
bolj drastično prikazane?: od celotne površine odpade na gozd 50°/o, 
na travnike in pašnike in planine 27°/o, na nekulturno površino 18°/o 
in na obdelano zemljo komaj 5%>. Če upoštevamo, da največja vas 
v občini, Mekinje, ki leži že v ravnini, ni udeležena na planinah, 
potem pade procent rodne zemlje še bolj in še jasneje pokaže, da 
kruh prebivalcev teh vasi ne nastaja na polju, ampak v gozdu in pri 
živini. 

Da dobimo jasno sliko, kolikega pomena so planine za prebi-
valstvo vasi v porečju zgornje Kamniške Bistrice, je treba, poleg 
omenjene karakterizacije dolinskega gospodarstva, ugotoviti tudi, 
kako močna je živinoreja bistriških vasi in kolik del prebivalstva, 
odnosno koliko kmetij teh vasi participira na planinah. Pri tem 
preračunavanju nastajajo težave, ker datirajo zadnje statistike ži-
vine po občinah iz leta 1921, torej iz dobe pred komasacijo občin 
in se zato nove občine in »živinske« občine ne ujemajo. Preraču-
nani podatki zato ne predstavljajo na procent natančno izračuna-
nega rezultata, nudijo pa dovolj jasno sliko povprečnega stanja. 

N a velikoplaninski skupini planin je udeleženo 32 vasi in za-
selkov. Razen ene večje vasi (Gozd) in 7 malih vasi in zaselkov 
(Sidraž, Sv. Lenart, Laniše, Studenec, Brišče, Markovo in Podvo-
lovljek) spadajo vse ostale vasi in zaselki, ki gonijo na velikopla-
ninske planine, v občino Kamniška Bistrica. Razen vasi Mekinje 
(vas je že v ravnini) in treh manjših vasic so vse vasi te občine 
udeležene na teh planinah. Od 233, na teh planinah udeleženih kme-
t i j je pripadalo tej občini 177 kmetij. Vse vasi, ki so udeležene na 
planinah in so bile v tej občini, š tejejo skupaj 297 hiš. Iz tega sledi, 
da je imelo v občini Kamniška Bistrica skoraj 60°/o (59.6°/o) vseh 
kmetij v onih vaseh, ki participirajo na planinah, svojo živino v 
poletnih mesecih na planini. N a teh kmetijah je živelo 1720 pre-
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bivalcev, ki so bili zainteresirani na poletni migraciji živine. V 
večini vasi so bile malodane vse hiše udeležene na planini, pri 
ostalih pa večji del gruntarjev, a ne kočarji in najemniki. Veliko 
število kmetij, udeleženih na planinah pa se še bolj poveča z onimi 
kmetijami v istih vaseh, ki imajo svoje pašne pravice na krvavških 
planinah, pa jih tu nismo upoštevali. Takih vasi je 6. 

Občina Kamniška Bistrica je imela leta 1921 približno 2800 
glav vse živine, od tega 1600 glav velike živine (700 krav), 700 ovac 
in koz ter 500 prešičev. Če primerjamo podatke na strani 54, kjer 
navajamo povprečke živine, prepasene na planinah Velikoplaninske 
skupine, vidimo, da prištedijo kmetje v stari bistriški občini preko 
poletja krme za več kot polovico vse svoje živine (53.5°/o vse živine 
je bilo v planinah). Velike živine prepasejo na planinah 62%> (krav 
60%), ovac 57% in celo do 20% prešičev. 

Vsi navedeni podatki jasno dokazujejo, da so planine za 
kmečko gospodarstvo obranavanega predela življenjskega pomena 
in zato z njimi in z gozdom neločljivo zvezane (večji del gozda je 
bil v rokah korporacije). Tako postane tudi umljiva neizprosna 
borba teh kmetov za njih tradicionalne pravice na planinah. Razla-
stitev veleposestniških planin, urejeno zadrugarstvo in zahtevam 
časa primerno gospodarstvo mora privesti tudi naše planinsko go-
spodarstvo do vredne višine racionalnega naprednega planšarstva. 

III. Meninska skupina 

Geomorfološke prilike. Menina je gorski čok, ki poteka v 
smeri od vzhoda na zahod in doseže 1508 m v V i v o d n i k u . N a 
sever pada strmo v prelomno dolino reke Črne in preko razvodja 
na Črnelcu v dolino Drete. Preko položne j ših prehodnih oblik se 
spušča na jugu v dolino Nevljice in Motnišnice. Geološko gledano 
je Menina zelo pestra, sa j so zastopane v njej , več ali manj močno, 
vse formacije od paleozoika do najmlajše triade. 

Geološko je Menina nadaljevanje Kamniških Alp; vmes se je 
vrinila Kranjska Reber (1435 m), sestavljena iz paleozojskih skla-
dov, in tako pretrgala geološko kontinuiteto glavne gorske skupine. 
Kakor v Velikoplaninski skupini so tudi v osrednjem delu Menine 
zastopane vse triadne formacije: od werfenskih skladov v dnu po-
bočja do dachsteinskega apnenca (edina formacija, ki v ostalih dveh 
skupinah ni zastopana), ki tvori širok kraški hrbet vrhu Menine. 
Dachsteinski in gornje-triadni apnenec prevladujeta; ostale forma-
cije so izražene v ozkih in pretrganih pasovih, ki lepo kažejo tek-
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tonsko zgradbo Menine. N a j m a n j so zastopani werfenski skladi, 
ki nastopajo le pri Gornjem Gradu v jarku pod cerkvijo sv. Flori-
jana. Tem sledi nekaj plasti temnobarvnega pločastega apnenca in 
debel sloj dolomita; oba zastopata dobo školjkovitega apnenca. 
Na teh stoji cerkev sv. Florijana in vrh Kuhinek 698 m; proti vzho-
du so skladi večkrat pretrgani in se pojavijo ponovno pod Bočno 
in dalje pri Kokarjih. 

Nad to skupino leže debeli in obsežni kasijanski skladi sivega 
apnenca in svetlega dolomita, ki segajo do gornjega roba strmih 
severnih pobočij, kjer začne široki hrbet Menine in z njim predel 
meninskih planin. Planina Ovčji stan v višini 1400 m pomeni zače-
tek planinskega pasu. 

Koče Ovčjega stana stojijo na rdeče-rjavi skriljavi glini in 
vanjo vloženih plasteh apnenca, ki vsebuje precej železa in kreme-
njaka. To so rabeljski skladi, ki se pojavijo v severnem pobočju le 
na dveh mestih, katere pa vidimo na vzhodu in jugu v nepretrga-
nem ozkem pasu. Ves ostali široki in razvlečeni hrbet Menine tvori 
okamenic polni svetli apnenec dachsteinske formacije. To je predel 
glavnih meninskih zadružnih planin. 

V južnem pobočju Menine lahko zasledujemo isto razpo-
redbo kot na severu. N a južnem robu širokega kraškega hrbta 
meninskih vrhov — dachsteinski apnenec — se vleče že omenjeni 
ozki pas rabeljskih skladov. Ta pas povprečno ni debelejši kot 10 
do 15 m, vendar je dobra meja najmlajšemu triadnemu gradivu me-
ninskih vrhov in starejšim, enakomerno nagromadenim apnencem 
in dolomitom pobočij. Drobna skupina rabeljskih skladov, ki je na 
severnem pobočju očitna na planini Ovčji stan, proti vzhodu izgine. 
N a zapadu se ponovno pokaže pod planino Gospodnji stan, potem 
pa zopet izgine. Šele pri Vrtačniku se zopet prikaže in sega proti 
jugu preko Poglednika. Pod Ostrim vrhom 1200 m prestopijo na 
južna pobočja Menine in potekajo pod planino N a Ravneh in pla-
nino Travnik proti vzhodu, kjer končajo v zgornjem delu planine 
Češnjice. Pomembni so rabeljski skladi predvsem zato, ker se 
pojavljajo ob njihovih vododržnih plasteh studenci, tako potrebni 
planinam v kraškem vrhu Menine. Debela plodna prst in znatna 
vodnost rabeljskih skladov nudi vse pogoje planinam, ki jih še 
dosežejo, v nižjih legah pa ugodna tla stalnim naseljem Podkrajnik 
(720 m), Vrtačnik (700 m) in Poglednik (celo 940 m). 

Kasijanski apnenec in dolomit tvorita nadaljnjo geološko 
stopnjo, ki se vleče krog in krog meninskega hrbta več ali manj-
široko in visoko. Večina Tuhinjskih planin je v tem predelu. Nj i ju 
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podlaga so wengenski sljudavi škriljevci, na katere v severnem 
pobočju nismo naleteli, ker so izraženi v obliki apnenca in dolo-
mita. Dočim padajo na severu strma pobočja naravnost v dolino, 
prehajajo na jugu z kasijanskimi skladi v valovito predhribovje 
wengenske stopnje, presekano tu in tam z vložki školjkovitega 
apnenca ali celo miocenskih sedimentov. V tem področju stoje 
vsa naselja severnega pobočja, tik nad njimi pa v bregu že začno 
planine, ki segajo do roba. 

Meninske planine lahko razdelimo po njih posestno-pravnem 
značaju v dve skupini. Meja poteka čez sredo Menine v smeri 
vzhod—zahod, približno po stari kranjsko-štajerski deželni meji. 
K severni skupini spadajo planine na ozemlju nekdanjega gornje-
graiskega veleposestva, ki je bilo last ljubljanske škofije. Izrabljali 
so jih člani pašnih zadrug v Lučah in Gornjem Gradu. Udeleženci 
teh planin so izključno s štajerske strani. Južna skupina planin 
pa so Tuhinjske planine, vasi v Tuhinju imajo v južnem pobočju 
svoje lastne planine. 

Škofovske planine 

Vsakokratni ljubljanski škof je bil pravni lastnik ogromnega 
kompleksa gozdov in planin, h katerim je spadal tudi največji del 
Menine in njene paše. Uredba od 21. julija 1919 je določala, da 
spadajo pod agrarno reformo v Sloveniji tudi vsi p l a n i n s k i 
p a š n i k i , ki na j se upravljajo po načelih umnega planšarstva. 
Uredba je utemeljevala svojo določbo s tem, da je živinoreja glavni 
vir dohodkov kmetij v planinskih predelih Slovenije.* 

Komisije za izpopolnitev agrarne reforme so zahtevale, da se ma-
ksimirajo tudi veleposestniški g o z d o v i in sicer na 200 ha, ostalo 
pa naj preide v kolektivno last in sicer tako, da odkupijo zemljo 
interesenti po ceni, katero bo določila paritetna komisija lastnika, 
agrarnih interesentov in državne oblasti. Tako pridobljene pašnike 
in gozdove naj dobe v ta namen ustanovljene zadruge z več ali 
manj prosto razpoložljivimi deleži. Zainteresiranim kmetom in 
starim upravičencem na planinah na j bi bila na ta način — kolek-
tivno poj movano — zasigurana poletna prepaša živine in les, potre-
ben za stavbe in kurjavo. 

Zahteve omenjenih komisij, po katerih bi zapadli agrarni 
reformi tudi pašniki in gozdovi v planinskih predelih, so bile vne-
šene v zakonski načrt iz leta 1931, ki je predvideval tudi cerkvena 

* Podatke za Škofovske planine sem povzel iz uradnih map in katastra na 
Agrarnih operacijah v Ljubljani. 
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veleposestva. Ta zahteva je bila aktualna prav posebno v našem 
predelu, kjer je bila ljubljanska škofija lastnik preko 12.000 ha 
zemlje. 

Zakon o likvidaciji agrarne reforme z dne 19. junija 1931 je, 
razen nekaterih, v splošnem izvzel cerkvena veleposestva. Besedilo 
zakona so pravniki razlagali tudi v prid veleposestvu v Gornjem 
Gradu, katerega lastnik je bil vsakokratni ljubljanski škof. Agrarni 
interesenti so se postavili na stališče, da veleposestvo v Gornjem 
Gradu ni cerkvena last, ampak last vsakokratnega ljubljanskega 
škofa; veleposestvo da so dobili v last ljubljanski škofje kot nekda-
nj i fevdalni knezi in ne kot cerkvena oblast. 

Gornjegrajska okolica in sploh vsa dolina Drete je v primeri 
z malo možnostjo poljedelstva sorazmerno gosto naseljena. Pre-
bivalstvo živi poglavitno od lesne kupčije in živinoreje. Posebno 
radi živinoreje je borba za planinske pašnike brezobzirna. Radi za-
kona, ki je izločil cerkveno posest kot agrarno-reformni objekt, je 
nastalo med slovenskimi agrarnimi interesenti mnogo nesoglasij. 
N a Gorenjskem so nastali spori na starih graščinskih posestvih in 
novih veleposestvih. Sporne točke so bile odstranjene najprej na 
Gorenjskem, kjer sta Born in Dolenc iz Škofje Loke predala prejš-
njim upravičencem del svojih planin in gozdov v odkup, del zmanj-
šanih gozdov in planin pa prepustila agrarnim upravičencem brez 
odkupnine. 

Tudi na škofijskih veleposestvih je moralo kljub zakonu iz 
leta 1931 priti do razčiščenja, ki je upoštevalo upravičene zahteve 
agrarnih upravičencev. Ministrska odredba iz leta 1937 je določila 
komisijo zastopnikov ljubljanskega škofa in Agrarnih operacij v 
Ljubljani, ki so zastopale agrarne upravičence. Ljubljanski škof je 
predal vse planinske pašnike, ki so bili vezani s pašnimi pravicami, 
brezplačno in brez odkupnine novoustanovljeni Pašni zadrugi v 
Gornjem Gradu. Razmejitvena komisija (ki se je borila predvsem 
za zaokroženje planinskih arealov) je predala svoje delo v odobre-
n j e ministrstvu, kjer ga je prehitela vojna katastrofa Jugoslavije. 

N a Ravneh. Planina leži med Javorščkom 1344 m in Ostrim 
vrhom 1200 m. Na obe strani strmo padajoča pobočja, so v sedlu 
med obema vrhovoma izravnana — odtod ime planini. Pašniki so 
precej izsekani; v višini 1160 m stoji koča za pastirja. Živina je 
dobro preskrbljena z vodo; spodnji del planine leži namreč na meji 
rabeljskih skladov in dachsteinskega apnenca. N a planino gonijo 
iz Nove Štifte, Gornjega Grada, Bočne, Šmartna in Sv. Frančiška 
in sicer po poti iz Nove Štifte čez Pogledijo. Pašna doba t raja 
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običajno čez 100 dni. N a tipično brezmlečni planini pasejo: do 80 
glav jalove živine in par krav, ki dajejo mleko pastirju za prehrano. 

» Travnik. Prostrana planina leži na planotnem svetu med Ja-
vorščkom 1344 m in Kurjim vrhom 1466 m. Radi poroznosti dach-
steinskega apnenca planina zelo trpi na pomanjkanju vode. Tudi 
Travnik ima eno samo leseno kočo za pastirja; živina ostaja noč 
in dan na prostem. Zato je planina namenjena le jalovi goveji ži-
vini (do 60 glav jalovine in par krav). Tip planine po vrsti živine 
lahko razberemo že po tem, ali ima planina hleve ali ne: planina 
brez hlevov je vedno brezmlečna ali ovčja planina, dočim zahteva 
planina z več ali manj mlečno živino ustrezajoče število hlevov in 
večje število planinskega osebja ter s tem v zvezi večje število pa-
stirskih koč. Planina za jalovo živino ima po navadi enega samega 
pastirja, ki na živino le pazi, dočim zahteva molzna živina redne 
oskrbe. 

Na Travnik gonijo kmetje iz Nove Štifte in okolice. Priže-
nejo velikokrat že konec maja in ostajajo na planini običajno do 
10. septembra, velikokrat pa tudi do srede septembra. Pašna doba 
t raja torej povprečno 110 dni. Pašniki so v redko izsekanem gozdu 
in imajo sočno travno rušo. 

Gospodnji stan, Šavnik, Ovčji stan. Danes predstavljajo te 
tri planine enoten pašni teritorij, ki se skupno izrablja. Tr i imena 
predstavljajo danes le tri pašnike, ki se širijo v planotnem vrhu 
Menine med vrhovi: Vivodnik 1508 m (najvišji vrh Menine), Pe-
telinek 1449 m, Medvedjak 1480 m in Šavnik. Središče planine je 
Gospodnji stan, kateremu pravijo domačini »v Gospodnjem« ali 
»na stan« ali »na Gospojno«. Le vrhovi Menine so v gozdu, dočim 
so pašniki, predvsem v Gospodnjem stanu, lepo in pravilno izse-
kane trate, ki nudijo živini dovolj zatočišča v vetru in neurju. Ve-
liko je tudi gozdne paše. 

Od leta 1900 dalje so začeli na škofovskih planinah zelo 
strogo izvajati gozdni zakon in so prepovedali vsako izsekavanje 
gozda. Izsekane predele so morali celo pogozditi. V tem času so 
pasli na planini približno ravno toliko velike živine kot tik pred 
vojno, zraven pa še približno 1300 ovac, na katere spominja še 
danes planina Ovčji stan. Od tega časa dalje pa je gozd vedno bolj 
izpodrival ovce, tako da jih danes sploh ni več na planini. Nekda j 
so izdelovali na planini ovčji sir in skuto, volno pa so uporabljali 
doma in si sami tkali raševino. N a pianini je stalo 19 koč za pa-
stirje in živino. Od vsega je ostala le še ena koča za dva pastirja 
in pa »jeničnik« za bolno živino. 
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Dočim so višji preedli skoraj brez vode, je v dnu pod Ovčjim 
stanom in Gospodnjim stanom na meji rabeljskih skladov dovolj 
studencev. Za hlajenje mleka uporabljajo pastirji led in sneg iz 
Jespe (»Ispa«), globoke kraške jame pod Vivodnikom, kjer se tudi 
preko poletja ne stopi. 

N a Šavniku danes ne pasejo več. N a Gospodnjem in Ovčjem 
stanu pasejo zopet samo jalovino (le do 5 krav), predvsem' vole. 
Planino lahko označimo kot volovsko planino. Skupno prepasejo 
na planini do 180 glav velike živine. N a planino gonijo kmetje iz 
gornjegrajske okolice in Nove Štifte (ker so škofovske planine pre-
urejali v novoustanovljeno pašno zadrugo v Gor. Gradu, ni bilo na 
razpolago podatkov o udeležencih). 

Globače. Planina leži v pobočju pod Kurjim vrhom v višini 
ca 1340 m in je večidel v gozdu. Radi kraškega značaja tal so tudi 
vodne razmere slabe. V dnu planine je koča, ki služi pastirju in 
bolni živini. Tudi Globače lahko imenujemo volovsko planino; od 
približno 800 glav živine je naiveč volov. 

Tuhinjske planine 

Vasi po prisojnih rebreh nad gornjo Nevljico in Motnišnico 
imajo svoje planine v pobočju Menine. Te planine so bile nekdaj 
srenjski svet in so se ohranile kot skupne planine do konec 19. sto-
letja. Med kmeti, udeleženci na planinah, pa so se vlekli stalno pre-
piri in tožarenja. 

Leta 1898 je prišlo do prvih delitev stare srenjske zemlje. Pri 
razdelitvi so bili upoštevani samo davkoplačevalci, to je posestniki, 
a ne kočarji in najemniki. Sorazmerno z davkom, ki ga je plačeval 
v dolini, je bila upravičencu odmerjena parcela z gozdom in pla-
nino. Manjši posestniki so dobili tako parcele do 30 oralov, večji 
pa tudi do 200 oralov. 

Z izjemo Limovske planifie, ki je ostala še skupna, so vse tu-
hinjske planine razdelili in so spadale tako v vrsto p r i v a t n i h 
p l a n i n . Največkrat so obdržale planine ime po vasi, kateri so 
kmetje pripadali: Tuhinjska planina, Cirkovše, Golice, Češnjice itd. 

Tuhinjske planine imajo svojevrstno obliko; ker si slede tu-
hinjske vasi v pobočju Menine v vrsti, je bil srenjski svet razdeljen 
tako, da začne posameznim vasem odmerjeni svet tik nad vasjo in 
se vleče v več ali manj ozkem pasu prav v vrhove Menine, kjer 
meji na škofovske planine. Iz katastralne mape je razvidno, da meje 
posameznim vasem oddeljeni gozdovi in planine ena na drugo v 
vzporednih in poševnih črtah. Vsak posestnik ima svojo parcelo 
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ograjeno z lesenim plotom. Sem nažene svojo živino, ki ostane 
v planini brez nadzorstva. Zato tudi ni koč in hlevov v planinah. 
Nekoč številne koče, ki so tvorile v času, ko so bile planine še 
skupne, cela planinska naselja, so danes razpadle. V vseh teh pla-
ninah prevladuje gozdna paša; izsekane goline so le v položnejšem 
vrhu. 

Ker sta nekdanji srenj ski gozd in planina razdeljena v šte-
vilne parcele, bomo govorili o skupinah planin po vaseh. Takih 
planin je 11. 

Tuhinjska planina je razdeljena med 52 kmetov iz Zgornjega 
Tuhinja. Z izjemo dveh so vse hiše v vasi udeležene na planini (vas 
ima 54 hiš). Pašni svet začne tik nad vasjo na položnih posekanih 
pobočjih, kjer pasejo krave, katere pa odženo na večer zopet v vas. 
Nad temi pašniki začne gozd, ki se le tu in tam izrablja v gozdni 
paši. Prava planina začne šele v vrhu, kjer sega od planine na Rav-
neh mimo Javorščka in Travnika do Kurjega vrha. 

Tako tu kakor tudi pri ostalih tuhinjskih planinah uporabljajo 
kmetje za dogon in odgon stara srenjska pota. Kmetje imajo tudi 
pravico do luž in studencev, brez ozira na to, na čigavi zemlji ležijo. 
Vsak kmet kosi svojo senožet in spravlja pozimi po potrebi seno 
v dolino. Živino ženejo v planino ali koncem maja ali začetkom 
junija in jo odženo med 5. in 10. septembrom. Pred razdelitvijo so 
pasli na planini več živine kot danes, predvsem ovac (do 700). Od 
večjega planinskega naselja sta ostala samo dva kamenita hleva v 
višini približno 1000 m. Od leta 1930/31, ko je bilo do 240 glav ve-
like živine, število stalno pada; leta 1940 je bilo samo še 120 glav 
velike živine ter 70 ovac in ka j koz. Vendar tudi ta živina ni vsa 
domača, ampak je vsaj ena petina najete. 

Ravne. Ravne, zaselek z 10 kmetijami v povirju Podbreškega 
potoka, v višini ca 800 m, ima svojo istoimeno planino pod Toma-
novo planino. Včasih so pasli zelo veliko ovac; na planini imajo 
povprečno do 25 glav jalove živine. 

Sela. Zaselka Kostanj in Sela, ki ležita vzdolž gornje tuhinj-
ske škrilavčeve terase v višini 560—570 m, pod Slevcem, sta imela 
pred razdelitvijo skupno planino na Kostanjski planini. Danes je 
planina razdeljena med 4 kmete iz Sel (10 hiš) in 4 iz Kostanja 
(9 hiš). Vsak kmet ima svojo planino ograjeno z bukovino; en sam 
kmet ima kočo v planini. Povprečno so pasli do 20 glav goveje 
živine in nekaj ovac. 

Cirkovše. Planina leži pod Kurj im vrhom in sega na vzhod do 
Vivodnika, na jug pa še preko Suhega dola. Meji na eni strani na 
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Goliško, na drugi strani pa na Češenjsko planino. Cirkovše so bile 
nekoč skupna planina vasi Golice in Cirkovše. Šele 1. 1911 so pla-
nino parcelirali in sicer tako, da je dobila vsaka vas svojo planino. 
Od 9 kmetij v Cirkovšah je dobila vsaka svojo planino. Skupno 
prepasejo od 40 do 60 glav svoje in najete živine. Ovac ne pasejo 
več. 

Golice. Vas Golice ima 16 kmetij , od katerih ima vsaka svojo 
parcelo v Menini. Gonska pot je skupna za Cirkovše in Golice. 
Odženejo in priženejo na obeh planinah istočasno (konec maja — 
začetek septembra). Na velikem kompleksu senožeti kosijo in 
spravljajo seno v dolino. Tudi tu so kmetovalci opustili ovčjerejo. 
N a planini je običajno do 60 glav goveje živine in nekaj konj (med 
njimi tudi najeta živina). 

Češnjice. Vas Češnjice, ki šteje 20 hiš, ima 14 posestnikov, ki 
imajo vsi svoje deleže v Menini, v zamočvirjenem dnu doline pa 
velike travnike. Češnjičani so poznani živinorejci. Pred razdelit-
vijo so imeli v planini do 200 glav velike živine in do 500 ovac. N a 
planini je stalo veliko planinsko naselje, o katerem danes ni več 
sledu. Danes je na planini največ 100 glav velike živine, ovac pa 
običajno sploh ne. 

Okrog. Iz vasi Okrog, ki šteje 18 hiš (12 posestnikov) je pri 
delitvi bilo upoštevanih samo 7 kmetov. N a zapadu meji na Če? 
njico, na vzhodu pa ima solastniško pravico na jezercu Biba, po 
katerem ima velika planina svoje ime. Tudi na Okrogu pasejo v 
planini le jalovino, dočim pasejo krave in konje na pasovnikih nad 
vasjo ali pa, po košnji, na svojih parceliranih (preje srenjskih) 
travnikih v dnu doline. Z naje.to živino prepasejo na svojih pla-
ninah do 80 glav velike živine. Še 10 let pred vojno so pasli do 70 
ovac, a so jih kasneje popolnoma opustili. 

Limovska planina. Planina je izjema v tuhinjski skupini. Ni 
bila razdeljena in je ostala s k u p n a p l a n i n a ; udeležencev je 7 
iz Nove Rebri, enega od zaselkov soseske Bele, raztresene po gra-
pah in ugodnejših legah nad zgornjo Motnišnico. Planina leži v 
Šavnici 1276 m, a na vzhodu sega skoraj do Slapnika. Temu predelu 
pravijo Požega. Uvidevajoč koristnost planšarstva za te vasi je 
oblast izdala dovoljenje za golosečnjo. Pred sečnjo so pasli na pla-
nini do 40 glav živine, po poseki pa preko 100. Planina meri okrog 
200 ha in ima kakih 20 ha prostrano planoto s sijajnimi pašnimi 
razmerami. Slaba stran je edino vodna preskrba. N a planini stoji 
koča za pastirje in 2 hleva. Ovac tudi tu ne pasejo več, kljub temu, 
da je v skalnatih strminah zanje več kot dovolj paše. 
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Slapnikova planina. Privatna planina samotne kmetije Slapnik 
leži v tkzv. Farovški planini na stari kranjsko-štajerski deželni 
meij nad Motnikom. Neka j govedi in trop ovac oskrbujejo de-
loma s kmetije in zato tudi ne moremo govoriti o planini v našem 
pomenu. 

Kozji hrbet je last dveh kmetov iz že omenjene vasi Okrog. 
Planina, ki je razdeljena, leži pod planino Bibo na novoreberski 
strani. Oba kmeta izsekavata planino in kuhata oglje. 

Biba. Zadnja v našem področju je planina Biba, ki leži na 
južnem pobočju pod Velikim vrhom 1437 m, v višini 1100—1437 m. 
Najlaže je dostopna iz Tuhinjske doline preko Češnjice in Okroga 
(3 ure). 

Planino Bibo si je zanimivo ogledati, ker je bila ustanovljena 
od prejšnje banovinske oblasti z namenom, da se uredi kot vzorna 
planina: služila na j bi predvsem onim, ki nimajo možnosti, da bi čez 
poletje prepasli svojo živino izven domačega hleva. Planina na j bi 
s svojo vzorno urejenostjo in vzglednim gospodarstvom ugodno 
vplivala ne samo na povzdigo planšarstva v kamniškem okraju, 
ampak na slovensko planšarstvo sploh. Predvideli so tudi organi-
zacijo stalne planšarske šole, ki na j bi vzgojila za razvoj planšarstva 
neobhodno potrebne šolane planšarje (šola je pričela z delom, toda 
je bila ukiniena radi neurejenih razmer tik pred vojno). 

Prvotno je bil lastnik planine posestnik Šuštar (po domače 
Mošnik) iz Spod. Okroga. Celotno ozemlje današnje planine je bilo 
takrat pokrito z doraslim gozdom z redkimi jasami. Leta 1927 je 
Šuštar prodal zemljo lesnemu podjet ju Čmak-Srobotnjak, ki je gozd 
izsekalo in les po žični vzpenjači spravilo v dolino. Leta 1929 je 
zemljišče kupila Okrajna blagajna v Kamniku z zgoraj označenim 
namenom; po ukinitvi Okrajne blagajne leta 1930 pa je prešlo v 
last banske uprave. 

Ozemlje ima, z izjemo slabe vodne preskrbe, vse prirodne 
predpogoje dobre planine. Zemljišče se dviga v terasah. Tla so 
peščeno ilovnata, humozna in prekrita s kamenjem, v višjih pre-
delih pa zakrašena. Planina ne premore studenca, ima pa več luž, 
med njiimi največjo v Bibi, ki predstavlja majhno jezerce (90 m 
dolgo, 50 m široko in 5 m globoko), po katerem je planina dobila 
ime (prej se je reklo »na Hleviščih«). 

Planina je imela vzoren planšarski obrat. Po modernih vzorih 
so bili zgrajeni 4 hlevi, pod isto streho; prostora je bilo za 80 glav 
živine. Priključena je bila koča za pastirje in turiste. Radi pomanj-
kanja vode so zgradili ogromno cisterno za dežnico in kapnico, 
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da krije vse potrebe po vodi. Planšarski obrat je vodil tudi semeno-
gojsko postajo in drevesnico. 

Planina zavzema areal 111 ha, od katerih je gozda samo 20 ha; 
vse ostalo je pašnik. Strme predele so pogozdovali, ravne pa izse-
kavali. Krog in krog planine so zgradili kamenito ograjo. 

Na planini so izvajali postopno melioracijo (v naših planinah 
skoraj nepoznano); najprej so čistili gozd, potem grmovje, po-
spravili raztreseno kamenje in končno zboljšali travno rušo. Na 
pašnikih so kolobarili; ko so popasli en pašnik, so raztrosili gnoj, 
živino pa odgnali na drug pašnik. 

Pašna doba je trajala približno od 25. maja do 15. septembra 
najdaljša pašna doba doslej 124 dni). Planina je bila namenjena 
mladi goveji živini. Od 13 glav živine 1. 1930, ko so prvič pasli, je 
naraslo število živine na 115 v letu 1940. Živino so prignali iz od-
daljenih vasi: Lukovica, Homec, Mengeš, Brdo, Šmartno, Motnik 
itd. Kot prepašnino so plačevali za žival do 300 kg teže 80 Din, za 
žival preko 300 kg pa 100 Din. 

Pregled. Pogorje Menine predstavlja samostojen gorski čok, 
ki je od ostalih Savinjskih Alp odrezan po globokih in ozkih doli-
nah. Pot preko Črnelca na severu in tuhinjska pot na jugu sta 
predstavljali v zgodovinski dobi važni in edini prehodni poti v 
smeri jugozahod—severovzhod. Danes sta kot prehodni poti na 
svojem pomenu izgubili. Doline Drete, Nevljice in Motnišnice 
imajo svojo specifično gospodarsko navezanost v gozdarstvu in 
živinoreji; poljedelstvo ne more preživeti sorazmerno gosto pose-
ljenega prebivalstva. Iste razmere najdemo tudi v samem pogorju 
Menine. Severno in južno pobočje glavnega dela gorskega čoka 
padata strmo, dočim preidemo proti zapadu in vzhodu v nižje hri-
bovje, ki se izteka v Kamniško in Savinjsko ravnino; to hribovje 
je močno poseljeno z zaselki in samotnimi kmetijami, ki kažejo 
podobno gospodarsko strukturo kot navedene doline. 

Tudi ta hribovska naselja imajo po obronkih in v gozdu svoje 
planinske pašnike, katerih gospodarstvo pa je vezano z gospodar-
stvom domačije in jih zato ne moremo prištevati med planine v 
našem smislu. Pravi svet planin začne šele v planotnem vrhu Me-
nine. Nad široki hrbet Menine, posejan s kraškimi vrtačami in 
kotanjami, se dvigajo z malo relativno višino številni vrhovi s 
položnimi pobočji. Ta planinski svet, ki niha med višinami 1200 do 
1500 m, je s svojo površino, ugoden za razvoj planšarstva, vendar 
se ne more primerjati z idealnimi površinskimi oblikami Poljanske 
planote. Teže je karakterizirati Tuhinjske planine; južno pobočje 
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Menine nad zgornjo Nevljico je razdeljeno v številne največ 
gozdne komplekse, ki so privatna last kmetij v dolini. Tu ne mo-
remo govoriti o planinah kot enotno zaokroženem pašnem terito-
riju. Večina teh planin (označeno gospodarsko ne gospodarsko-
morfološko) ima gozdno pašo in sega le z najvišjimi predeli v ozem-
l je že omenjenih planin v planotnem vrhu Menine. Tudi pri Me-
ninskih planinah radi strmih pobočij ni postopnih oblik pred-
planin. Vodna preskrba je skoraj nezadostna — kot povsod v 
apniškem kraškem svetu — in bi bila izraba planinskih pašnih po-
vršin malodane nemogoča, da nimamo venca studencev in luž na 
mejni coni rabeljskih skladov v najnižjem delu glavnih planin. 

Pogorje Menine je predel prostranih, ponekod naravnost ne-
prodirnih gozdov. Bukovina v nižjih legah prehaja v navpični smeri 
v mešan gozd in proti vrhu v iglast gozd smrek, jelk in macesnov. 
Marek trdi, da poteka gozdna meja na Menini (radi vpliva gorske 
mase) še niže kot na Poljanski planoti; kot dokaz navaja najvišje 
vrhove Menine (Šavnica, Kurj i vrh), ki da so vsi že nad gozdno 
mejo. Najviš ja gozdna meja je po Mareku pod 1500 m. 

Trdim, da navedbe Mareka tudi za Menino niso točne. Vsi 
vrhovi Menine z Vivodnikom kot najvišjim vrhom (1508 m) so v 
močnem, doraslem gozdu. Za to v Menini ni govora niti o najvišji 
prirodni niti najvišji faktični gozdni meji. (Mislim, da pripisuje 
Marek na prekratko razdaljo prevelik pomen vplivu bližine od-
nosno oddaljenosti gorske mase.) Vse planine na Menini so nastale 
potemtakem na krčevini v gozdu, ki je nekdaj segal preko vse 
Menine. 

Po vrsti živine so planine v Menini na splošno mešane. Ven-
dar je razlika med škofovskimi in tuhinjskimi planinami. V ško-
fovskih planinah prevladuje delež volov tako, da jih lahko štejemo 
med v o l o v s k e p l a n i n e . Pri tuhinjskih pa je razlikovati 
planine v višjih legah, ki so namenjene v glavnem v jalovini (tudi 
veliko volov), dočim se pasejo krave v nižjih legah, velikokrat v 
zvezi z dolinskim gospodarstvom. 

N a vseh Meninskih planinah je bilo prepasenih v razdobju 
od leta 1923 do 1940 letno povprečno 1160 g l a v v e l i k e ž i -
v i n e in le do 200 ovac, ki pa so zadnja leta skoraj popolnoma 
izpadle. Od skupnega števila 1160 glav odpade na škofovske pla-
nine okrog 400 glav in na tuhinjske 760 glav. Meninska skupina 
planin prekaša v številu velike živine i Krvavško skupino (410 
glav) i Velikoplaninsko skupino (1000 glav). Seveda ima Menina 
na razpolago mnogo bolj obsežne planine in pa planine s soraz-
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memo ugodnejšimi pašnimi prilikami; v obeh ostalih skupinah 
lahko tekmujejo z Menino edino planine na Poljanski planoti, ki 
v pašnih prilikah Menino celo prekašajo. 

Ne doseže pa Menina ostalih dveh skupin v prepaši ovac in 
prešičev. Dočim smo doslej skoraj povsod našli prešiče (na Po-
ljanski planoti celo veliko), jih na Menini ni. Razumljivo nam 
postane to dejstvo, ko ugotovimo, da smo naleteli na rejo preši-
čev le na tistih planinah, kjer je bila več ali manj močno zastopana 
tudi molzna živina, ki z mlekom in mlečnimi odpadki daje glavno 
hrano tej živini. Na Menini pa je molzna živina le minimalno za-
stopana (v glavnem le v nižjih predelih tuhinjskih planin). Reja 
prešičev zahteva tudi stalno oskrbo, katere tuhinjske planine sploh 
nimajo, škofovske planine pa le v majhni meri (koče le za pastirje, 
hlevov skoraj ni). 

Še pred 30 leti so pasli na Menini (kakor tudi drugod v slo-
venskih planinah) po več tisoč ovac; danes jih na škofovskih 
planinah sploh ne pasejo več, v tuhinjskih planinah pa le v brez-
pomembnem številu. Če vprašaš tuhinjskega kmeta po vzroku, 
ti bo odgovoril, da je temu kriva medvedja družina, ki se je zare-
tìila v Menini in redči ovčje trope. Res je, da so lovski zakupniki 
ščitili medvede v Menini pred iztrebljenjem in da so medvedi po-
vzročili v ovčjih čredah že občutno škodo. Pravi vzroki nazadova-
nja ovčjereje pa so vse bolj splošni in bolj globoki. 

V polpretekli dobi je bila ovčjereja pomembna panoga živi-
noreje ne toliko radi mesa ali mleka kot radi volne. Starejši l judje 
na kmetih še pomnijo čase, ko so nosili obleke, stkane doma. 
Razvijajoča se tekstilna industrija pa je vrgla na trg sorazmerno 
cenene blagove, bodisi iz volne, največ pa iz bombaževine. Doma 
se ni več izplačalo tkati volneno sukno. Pa tudi reja ovac radi volne 
za prodaj se ni več izplačala. Uvožena inozemska volna je tako 
v ceni kot v kvaliteti preveč konkurirala domači volni. Tako se 
je zgodilo, da je moderna tekstilna industrija ugonobila našo 
ovčjerejo, iz naših kmečkih domov pa izrinila kolovrat, predice, 
tkalne statve in slično. 

Da pa je reja ovac v Menini tako zelo padla in da je pola-
goma sploh izginila, ima tudi svoje specialno meninske vzroke. 
Menina predstavlja predel krasnih gozdov. Konjunktura pretekle 
dobe je znatno dvignila ceno lesu. Preje manj upoštevan gozd je 
postal kar naenkrat vir pomembnih dogodkov kmečkim gospodar-
stvom: Tuhinjci dosežejo razdelitev srenjskih planin in gozdov, 
gornjegrajska škofovska uprava prepove sekanje gozda na korist 
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planin in zabrani pašo ovac in koz v gozdnem pasu, povsod opu-
ščajo ovčje trope, ker napravijo preveč škode v gozdu, predvsem 
v mladem gozdu. Dočim je bilo najt i v Krvavški in Velikoplaninski 
skupini planin dovolj ovčjim čredam primernih pašnikov (strmine 
in skalnat svet nad najvišjo mejo gozda), tega na Menini ni. 

Nekatere planine na Menini najemajo tudi tujo živino. V 
najem daje jo živino kmetje, ki sami nimajo planin ali nimajo 
pravic na planinah. Na je to živino je najt i le na privatnih planinah, 
redko na zadružnih planinah (le v okviru deleža, odnosno pravice 
upravičenca ali solastnika), nikdar pa ne na skupnih planinah. Tako 
na Menini ni naj t i najete živine na škofovskih planinah, pač pa 
na tuhinjskih planinah, kjer znaša včasih eno šestino do ene petine 
vse živine. Za najeto kravo so zahtevali včasih 100 din, za junico 
ali telico 80 din, ponekod tudi manj, zavisno od kakovosti pašnika 
in vrste živali. 

Uvodoma smo že ugotavljali posestno-pravno stran planin 
v Menini. Stare škofovske planine so prešle v last Pašne zadruge 
v Gornjem Gradu. Tudi te planine, vključene v novoustanovljene 
zadruge, je šteti med s k u p n e p l a n i n e , le da je njih izvor 
drugačen nego pri starih srenjskih planinah. Tudi pred spremembo 
lastnika so bile te planine vezane na stare pašne pravice kmečkih 
upravičencev; nova zadruga pa je kot agrarna zajednica obdržala 
značaj skupne neodtujljive lasti udeležencev z več ali manj prosto 
razpoložljivimi pravicami uživanja. Nasprotno pa so Tuhinjci raz-
delili staro srenjsko zemljo med udeležence prejšnjih skupnih 
srenjskih planin, vendar ne morda iz želje ali potrebe po lastnih 
planinah, ampak po lastnih gozdovih. Razumljivo je, da je pri tem 
trpelo planšarstvo; nekdaj obsežne srenjske planine so razpadle 
v številne male parcele, s plotovi oddeljene med seboj; velika pla-
ninska naselja vrh Menine so razpadla. Ne samo, da so izginili 
z Menine nekdaj številni ovčji tropi, ampak tudi goveje živine je 
veliko manj ko nekoč. N e smemo trditi, da bi bil interes Tuhinj-
cev v živinoreji manjši, le pašne možnosti so manjše. V malem 
pa ni mogoče vzdržati i gozd i planino tako, da ne bi trpel ali prvi 
ali drugi. 

V Menini je edinole Limovska planina kot skupna ohranila 
značaj stare srenjske planine, s 7 udeleženci iz stare soseske Bele 
v zgornjem Tuhinju. Planino Bibo je smatrati kot javno ustanovo, 
ki je imela namen služiti onim kmetijam, ki nimajo niti svojih 
planin niti pašne pravice na kaki drugi; kot vzorno urejena pla-

б 
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nina s planšarsko šolo pa na j bi dvignila nivo planšarstva na Slo-
venskem. 

Statističnih podatkov udeležencev planin Gornjegrajske 
pašne zadruge nisem mogel dobiti v upogled; zato so morala iz-
pasti tudi vsa izvajanja, ki bi temeljila na njih. Pač pa bom podal 
sliko udeležbe prebivalstva in živine za tuhinjsko stran. 

Tuhinjske planine so last 9 vasi in 1 samotne kmetije (Slap-
nik). Razdeljene so (z izjemo Limovske pl., ki je skupna) med 126 
kmetij, ki so razporejene po sledečih naseljih: 52 v Zg. Tuhinju 
(54 hiš), 16 Golice (16 hiš), 14 Češnjice (20 hiš), 10 Ravne (10 hiš), 
9 Cirkovše (9 hiš), 9 Okrog (18 hiš), 7 Nova Reber (7 hiš), 4 Sela 
(10 hiš), 4 Kostanj (9 hiš) in 1 Slapnik (sam. kmetija). 

Vsa ta naselja ležijo na razvodnem ozemlju potočja zgornje 
Nevljice in Motnišnice. Razporejena so na prisojni strani Menine 
v stopnjevinastem pobočju (osojna stran dolina nima večjih na-
selij) in predstavljajo v glavnem vsa naselja zgornjega Tuhinja. 
Naplavinska ravan v dnu doline je ozka, močno vodnata, ponekod 
tudi zamočvirjena ter zato sposobna le za travnike in dolinske 
pašnike. Naselbine so nastale na meji med skrilavim in apniškim 
svetom, kjer je na prisojnih terasah pod strmim gorskim ozadjem 
z globoko zarezanimi stranskimi dolinami več prostora za njive in 
je boljša zemlja. Zemljiška posest je razkosana, večje kmetije so 
redke. Razkosani so tudi nekdanji srenjski pašniki v dnu doline. 
Gospodarski položaj Tuhinja ni ugoden. Poljedelstvo je manj po-
membno. Žitni pridelek še zdaleka ne zadošča. Glavni dohodki teh 
kmečkih gospodarstev so izvirali od prireje živine in gozdarstva. 
Tudi za Tuhinjce lahko rečemo, da so predvsem živinorejci in šele 
potem poljedelci. 

Najlepšo sliko kulture tal v tem predelu da stara občina 
Motnik, ki z vsemi vasmi razen Motnika in Špitaliča participira 
na tuhinjskih planinah. Areal občine je meril 3878 ha; od tega 
odpade na kulturno zemljo (njive, vrtove in sadovnjake) samo 
500 ha (ali 12.9°/«), na travnike in pašnike 652 ha (t. j. 16.8%), na 
gozdove 2674ha (69%) in na neuporabna tla 52ha (1.3%). Nave-
dene številke dovolj jasno potr juje jo našo karakteristiko gospo-
darstva gornjetuhinjskih kmetij . 

V že omenjenih 9 vaseh, ki imajo svoje planine v Menini, je 
vsega skupaj 154 hiš. Le 28 kočarjev in najemnikov ni imelo 
svojih planin, to se pravi, da je bilo 82% vseh kmetij udeleženih 
na planinah v Menini. Velika je bila že udeležba na planinah v 
stari občini Kamniška Bistrica (60%), a v Tuhinju je še mnogo 
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večja in še bolj jasno izpričuje življenjsko pomembnost živino-
reje in planin v tem predelu. V teh vaseh je preko 1000 prebival-
cev, ki so skoraj vsi zainteresirani na prireji živine in v goz-
darstvu. 

Obravnavane tuhinjske vasi so spadale pred komasacijo v 
stare občine Tuhinj, Špitalič in Motnik. Statistika živine po obči-
nah (zadnja iz leta 1921) navaja za te občine vsega okroglo 1500 
glav velike živine (od tega 328 krav in 104 konje), Če vzamemo 
srednjo mero v zadnjih 18 letih na tuhinjskih planinah prepasene 
velike živine letno okrog 800 in primerjamo s številom vse velike 
živine v okraju, vidimo, da je približno 53% te živine v letnih me-
secih na paši v planini (v občini Kamniška Bistrica 62°/o). Ta pro-
cent bi znatno narasel, ko bi bilo možno odšteti živino onih vasi, 
ki so vključene v omenjene 3 občine pred komasacijo in ki ne 
spada v predel naših vasi. 

Iz vsega doslej navedenega lahko zaključimo, da je planšar-
stvo v Kamniških Alpah razvito povsod tam, kjer so dani prirodni 
pogoji za razvoj planin in kjer» je dolinsko kmečko gospodarstvo 
radi pomanjkanja orne zemlje navezano na živinorejo. Živinoreja 
je tem predelom osnova njih gospodarstva in zato življenjskega 
pomena. Le tako je razumljiva neizprosna borba kmetovalcev za 
njih pravice v planinah in gozdovih, katere so jim bile le prene-
katerikrat kratene bodisi kot posledica starih fevdalnih razmer, 
bodisi kot posledica kesnejših ureditev. 

TopHbie пастбигца в к>жнмх Камнишких Anbnax 

(Крагкое содержание) 

Автор цсследует жизненнне условил внеокогорник пастбшц TOÜ части 
Камнишких АЛБП, простиракнцихсл кхжнее главншх хребгов, водм котормх 
оттекагогг в Камнишку Бистрицу, впаданмцук» в Саву. В зтои гористои местности 
пастбишно£ скотоводство развито повсгоду, где зто позволтот природнне усло-
вин и где равнинное селвское хозлиство из-за недосгатка орнои земли вннуж-
дено заниматвл скотоводством как главнои отраслвк) хозлиства. Им занимагстсл 
прилегакмцие села и отделБнвге крестБНиские именин в долинах КамнишкоА 
Бистрици, Тухинвскои долинН] и Дретм. Длл деревенБ лежапџн в низменносги 
и владекнцих плодороднБши поллми оно имеег второстепенное значение. 

ГорнБи! полс KMKHbix Камниппснх Алвп делигсл на три группБИ: на группу 
Крвавца, на группу Великои планинвг и на группу МепинБГ. 

В группе Крвавца релБеф и почва мало подходшци длл пастбивдного ско-
товодства. Ha терассах и плоскогорвнх нет просторннх пастбии;. НезначигелБ-
КБЛЕ пасгби1да расположенм ВДОЛБ границБИ лесов или под Heft, и в болБшинстве 
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случаев исполБзугоггсл длл овец и ллового скота. БОЛБШИНСТВО таких участков 
находигсл в обвдем лолБзовании еш;е co времен старнх аграрнБгх обпџга. 

В группе Великои планинБГ лежит обширное Поллнское плоскогорБе на 
г.БКоте от 1300—1600 м., где уже в полсе лесов, благодарл значителБному коли 
честву венгенских пород, настали обширнБге горнБМ пастбшца Велика планина, 
Мала планина, Гоишка планина, лвллкшшесл настолиџши и в то же времл 
самнми болБшими вБЦсокогорнБШи пастбшцами в Словении. Ими полБзуегсл 
тшселение деревенБ расположешшх в верхнеи части долшш1 КамнишкоА Би-
стрицБЕ над Камником. До ВОИНБГ, каждБШ летом, на пастбшцах зтои грушш 
ласлосБ в среднем 1500 голов скота или 60°/o скота прилегакицих деревенБ. Зна-
чнтелБнал частБ отпадает гак же на долн> молочного скота, однако МОЛОЧНБШ 

хозлвством занимаготсл индивидуалБно и по&тому отстало. Пастбиша в болБишн-
стве случаев унаследованБ1 ог с т а р ш аграрнБгх обпџш, сохраиивших и до сих 
nop свои права совмесгного полБзованил. 

Группа МенинБГ захватЂЦвает горное карстовое плоскогорБе на гљтсоте 
1500 м. Ha севере находлгсн обшие пастбишд, ставшие в новеишее времл коопе-
ративнБши. Онн развилисБ на учасгках бБ£вших поместиА лгабллнского бискупа. 
Ha lore пастбиша, старБ1|х селБских обгцин из Тухипскои долшш разделенБ! в 
настолш,ее времл между отделБНБШи лицами. Подобное разделение как и то что 
на Менине предполагагот насаждатБ леса вБтсококачествепш.гх соргов привело 
r; уменБшениГО' пастбшцного скотоводства, особенно овцеводства, которое почти 
еовсем заброшено, хотл 6БШО B свое времл ВБКОКО развито. Несмотрл на зто паст-
бишд МенинБ! до Bofnru вБ1гонлли в среднем 1160 голов крупного рогатого скота 
в год или 53°/» всего скота прилеганмцих деревенБ. Здуард Чврчек 

La vic pastorale dans les Alpes de Kamnik 

(Résumé) 

L'étude trai te la vie pastorale dans la partie méridionale des Alpes de 
Kamnik, drainée par la Kamniška Bistrica vers la Save. La vie pastorale y est 
développée par tout où les conditions naturelles le permet tent et où l'absence, 
dans la vallée, d'une terre arable suffisante presse l 'économie rurale se diriger 
vers l'élevage comme ressource principale. C'est le cas des villages dans les 
collines et les vallées de l 'avant-pays immédiat (autour du Kamnik et du Gornj i 
Grad), tandis que les villages de la plaine même, disposant d'un sol assez fertile, 
n'y participient guère. 

La vie pastorale est quelque peu différente dans chachun de trois groupes 
, des montagnes qui s 'étendent des crêtes principales des Alpes de Kamnik vers 
le Sud et le Sud-Est. Dans le groupe du K r v a v e c le relief et le sol ne sont 
guère favorable au pâturage. Il n 'y a que quelques petites »montagnes sans lait« 
ou »montagnes à moutons«, situées le long de la limite supérieure de la forêt 
ou même au-dessus d'elle, appar tenant aux vieilles communautés rurales. 

Dans le groupe de la V e l i k a p 1 a n in a (Grande Montagne), les grands 
villages estivaux, parmi les plus grands en Slovénie, se sont développés sur le 
large plateau de Poljanska planota, entaillé dans les calcaries wengeniennes 
(Velika planina, Mala planina, Gojška planina). Les paysans de la haute vallée 
de la Kamniška Bistrica y menaient, avant la guerre, 60®/» de tout son bétail 
chaque été (1500 têtes dont plus de 1000 têtes du gros bétail). Le rôle du bétail 
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à lait y était considérable, mais l'exploation du lait inorganisée et arriérée. Les 
vieilles communautés rurales s'y sont conservés jusqu'à nos jours en forme des 
droits du pâturage. Les montagnes individuelles ne se trouvent que exceptio-
nellement, de même les »montagnettes« (»montagnes de printemps«) auxquelles 
les pentes raides du plateau n'offrent point de possibilités. 

Dans le groupe de la M e n i n a , plateau karstique s'élevant jusqu'à 
1500 m, les »montagnes« de la partie septentrionale sont des communautés mo. 
dernes néés sur la terre autrefois domaniale de l'évèque de Ljubljana, celles 
de la partie méridionale, au contraire, sont des vieilles communautés rurales 
récemment partagées entre les propriétaires ruraux de la vallée du Tuhinj. Ce 
partage ainsi que la préférence qu'on y donne à l'économie forestière, ont amené 
le déclin rapide du pâturage, surtout celui deä moutons. Néanmoins, avant la 
guerre, les »montagnes« de Menina étaient peuplées de 1160 têtes du gros bétail 
chaque été (53°/# de tout le bétail des villages participants). F ^ v lr 
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Planine v južnih Kamniških Alpah 
Legenda: 1. površina planin — 2. kraj i udeleženi na planinah Krvavške skupine — 3. kraj i udeleženi na planinah Velikoplaninske 
skupine — 4. kraj i udeleženi na planinah Meninske skupine — 5. kraj i udeleženi na planinah Krvavške in Velikoplaninske skupine 

— 6. središče planine — 7. gonska pot 


