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GOSPODARSKI POJEM PLANINE У SLOVENIJI
V zadnjem času j e zelo pereče vprašanje, ikako urediti v Sloveniji
agrarne odnošaje na področju pašništva in še prav posebej planšarstva.
A. T o r e l l i (1) in B. P r e m r o u (2) sta v osnovah zajela današnjo
agrarno politično problematiko tega vprašanja v Sloveniji. B. P r e m r o u (2, str. 23) zaključuje svojo študijo z mnenjem, da je treba
najprej izdelati pedološke katastre in ureditvene načrte za pašne obrate
ob ločitvi gozda in paše. Iz tehnično-gospodarskih razlogov bi ti dve
najbolj nujni nalogi, ki jih navaja P r e m r o u , bolje izrazili za področje planšarstva tako, da j e za ureditev in zboljšanje planšarstva potreben planinski kataster kot osnova za sestavo ureditvenih načrtov
planšarskih obratov ter za ureditev oziroma ločitev planšarskega in
gozdnega gospodarstva. E. R a m s e r (3), ki uvaja planinski kataster
v planšarsko prakso Švice kot osnovo za planiranje, ugotavlja, da planinska statistika ne zadostuje za reševanje omenjene naloge.
Ko hočemo urejati naše planine in zboljševati naše planšarstvo,
moramo najprej vedeti, kaj j e danes objekt urejanja in zboljševanja,
to je, kaj j e danes planina. Pojem planine moramo tako določno opredeliti, da bomo mogli za vsako planino ugotoviti njen današnji obseg,
površino in še vse drugo, kar potrebujemo za sestavljanje ureditvenega
načrta v zvezi z ureditvijo' oziroma ločitvijo planšarskega in gozdnega
gospodarstva.
I
Že iz uvodnih besed j e razvidno, da uporabljamo izraz planina
kot kmetijsko-gospodarski pojem, ki se, kar ugotavlja A. M e l i k
(4, str. 104), še danes v živi ljudski govorici nikdar in nikjer ne uporablja v smislu termina za gore na splošno, za Alpe, kakor j e danes
v navadi med turisti in sploh v književni rabi.
Razen te dvojne uporabe izraza planina pa obstajajo pri opredelitvi pojma planine pomembne razlike. Skoraj vsakdo, ki proučuje
planine in planšarstvo, daje pojmu planine svojo opredelitev, ki se
vsebinsko razlikuje od drugih. Te razlike so očitne pri najstarejših
do najnovejših tujih avtorjih (5—19) in tudi pri domačih avtorjih, ki
opisujejo planine in živinorejo Hrvatskega Primorja, Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije (20—24). Pa tudi med slovenskimi avtorji
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ni povsem enotnega gledanja na pojem planine. F. S p i l l e r - M u y s
(25, str. 1 in 2) se naslanja na švicarske in avstrijske definicije planine.
S. I l e š i č (26, str. 121 in 122) izhaja iz R. S i e g e r j e v e definicije
planine (13, str. 4 in 5), a j o bistveno poglablja, ko vnaša za Slovenijo
specifična dejstva: pašne pravice v gozdu, razširjenost planinskega
ozemlja ter njegovega položaja. Za planine Slovenije je posebno važna
ugotovitev S. 11 e š i č a, da se ekonomski pojem planine ne krije z
botaničnim pojmom, to je, da področje planin ne smemo istovetiti s
" področjem naravnih planinskih pašnikov. B. J o r d a n (27, str. 49, 63
in 64) se naslanja na Ilešiča in ugotavlja za planine Slovenije zelo
važno dejstvo, da se ekonomski pojem ne krije ne le z botaničnim,
ampak tudi ne s pojmom zemljiškega katastra in da področje planin
dejansko zavzema mnogo razsežnejši prostor. Za planine v Sloveniji je
dalje važna ugotovitev A. M e l i k a (28, str.427 in 429), da so planine
povečini last (bivših) srenj, toda pašniki (pašna zemljišča) so v znatni
meri na tujem zemljišču. Iz tega sledi, da tudi podatki zemljiške knjige
niso odločilni pri določevanju planinskega ozemlja. Dalje je A. Me lik
(4, str. 108) še poglobil pojem planine s tem, da prišteva k planinam
tudi tako imenovane senožetne planine (pravica jesenske paše po rovtih.
ki so v zasebni lasti).
Razlike pri opredelitvi pojma planine so pri domačih in tujih
avtorjih razumljive, ker jih povzročajo razlike v osnovnih sestavinah
planšarstva. Te sestavine pa so v posameznih deželah bolj ali manj
različne. Planine so eno izmed osnovnih proizvajalnih sredstev planšarstva, planšarstvo pa je v Sloveniji osnovno važen del alpskega kmetijstva, v nealpskih deželah pa planinskega kmetijstva (kmetijstva v
gorovju). Ti trije pojmi (planina, planšarstvo in alpsko oziroma planinsko kmetijstvo) so najože med seboj povezani. Načini planinskega
kmetijstva in s tem tudi planšarstva se namreč v posameznih planinskih deželah dostikrat med seboj precej razlikujejo. Vsaka planinska
dežela ima svoje posebnosti planinskega kmetijstva in s tem kmetijstvom najože povezanega planšarstva ter prav zato često gospodarsko
povsem s vojsk e značilnosti planin. Saj je znano, da se planšarstvo
v Savojskih Alpah ob Sredozemskem morju (tako imenovana »večna
paša«) močno razlikuje od planšarstva v drugih Alpah Francije in to
zopet od planšarstva v Švici; planšarstvo v Švici ni povsem tako kot
planšarstvo v Sloveniji itd. Planšarstvo v Bosni in Hercegovini ter
Makedoniji ima zopet svoje bistvene posebnosti (osnovne sestavine).
Prav tako je planšarstvo v Karpatih, v Pirenejih, na Kavkazu in sploh
v vseh pogorjih na svetu povsem svojsko, ker je način kmetijskega
gospodarstva v gorah v raznih deželah različen.
Vsakdo, ki raziskuje planine in planšarstvo, opredeljuje pojem
planine in planšarstvo vsaj v določenih osnovnih sestavinah s stališča
tiste dežele, katere planšarstvo in planine proučuje. Saj moramo pri
opredelitvi pojma planine vedno upoštevati naravne, gospodarsko-razvojne, posestne, ekonomske in vse družbeno politične činitelje tiste
dežele, katere planšarstvo in planine proučujemo. Ti činitelji pa niso
povsod enaki. Zaradi razlik med njimi je nemogoče enotno opredeliti
pojem planine tako določno, da bi bil primeren zi vse dežele, k jer je
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planšarstvo doma. Če bi pa to storili, bi bil pojem planine preširok in
neuporabljiv za stvarne, določene namene, na primer za urejanje
agrarnih odnošajev na področju planšarstva v Sloveniji.
Ta ugotovitev je posebno važna za nas, kjer so gospodarsko razvojni in družbeni činitelji gotovo drugačni kot v drugih deželah. Le,
če pri opredelitvi pojma planine upoštevamo vse osnovne sestavine,
bomo prišli do praktične uporabe tega pojma. Pri tem pa se moramo še
zavedati, da gospodarski pojem planine v vsem svojem obsegu, v vseh
osnovnih sestavinah, kakor na primer zemljiško-katastrskih, posestniških, lastninskih itd., ni bil nikdar v zgodovini ustaljen, temveč se je
razvijal do današnjega dne. Gospodarski pojem planine? se bo razvijal
še nadalje, saj tudi to hočemo doseč i znovo ureditvijo agrarnih odnošajev na našem področju.
Pri opredelitvi pojma planine se bomo iz navedenih vzrokov omej ili
na Slovenijo in pri tem upoštevali ugotovitve domačih in tujih avtorjev
ter še vse že navedene činitelje, v kolikor so specifični za Slovenijo.
II
Če hočemo opredeliti pojem planine, se moramo vsaj v glavnih
obrisih seznaniti s pojmoma planinskega kmetijstva, v našem primeru
alpskega kmetijstva in planšarstva.
A l p s k o k m e t i j s t v o je po R. T h a l i m a y e r j u (7) posebna
vrsta kmetijstva, ki je lastna alpskim pokrajinam in ki je usmerjena
na živinorejo. To kmetijstvo organično povezuje obsežna, le v poletju
gospodarjena visoko ležeča pašna zemljišča (planine) z dolinskimi zemljišči, na katerih se gospodari vse leto.
Kar daje alpskemu kmetijstvu karakteristično obeležje in v določenem oziru -stalno premoč nad dolinskim kmetijstvom, niso dolinska
zemljišča. Le-ta imajo v alpskem kmetijstvu le pomen nekakega nepogrešljivega pomožnega zemljišča. Karakteristično obeležje alpskega
kmetijstva so visoko ležeča pašna zemljišča (planine), ki so po obsegu
in donosu za živinorejo pomembnejša kot dolinska zemljišča. Visoko
ležeča pašna zemljišča (planine) so ekonomska osnova alpskega kmetijstva in s tem tudi človeka, ki živi in dela v alpskem prostoru. Pri
tem pa ne smemo nikdar pozabiti, da sta v alpskem kmetijstvu planina
in dolina druga na drugo navezani in da nobena teh ne more brez
druge stalno uspevati. K dolinskemu alpskemu kmetijstvu spada poletna paša živine v gorovju, planina, kot njegovo pravo in osnovno
proizvajalno sredstvo. Zaradi tega je povsem dosledno, če francoski,
švicarski in avstrijski agrarni politike že več kot pol stoletja poudarjajo enotnost problema »restauration des montagnes«.
P l a n š a r s t v o je po F. G. S t e b 1 e r j u (6, str. 3) poseben način
pašništva, ki je prilagojen visoki legi pašnega zemljišča (plaûini). Pod
planšarstvom razume S t e b 1 e r kmetijsko izkoriščanje planin, katero
pa že po svoji naravi ne more biti samostojna kmetijska panoga, temveč
je možna le v povezanosti z dolinskim kmetijskim gospodarstvom.
S t e b 1 e r torej vključuje v planšarstvo poleg izkoriščanja planin s
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pašo tudi drugačno kmetijsko izkoriščanje (košnja sena, njive), kolikor
je seveda možno zaradi visoke lege zemljišča. Do enakega zaključka
je prišel tudi A. M e 1 i k (4, str. 109), ki imenuje to posebno varianto
senožetnega tipa planine: planino z njivami.
Podobno opredeljuje F. S c h n e i t e r (18, str. 235) planšarstvo kot
gospodarsko izkoriščanje planin s pomočjo pašnega obratovanja in
vseh za to potrebnih poslopij in naprav. Mogoč pa je, nadaljuje.
S c h n e i t e r pravilno, tudi planšarski obrat brez ograj, plotov, poslopij in celo brez lastnega osebja. Y tem primeru je planšarski obrat
pač ekstenziven, primitiven, daje nizke donose z velikim tveganjem,
ima pa nizke investicijske in obratovne stroške. Na primer ovčja planina brez ograj, koč, hlevov in brez pastirja povzroča veliko tveganje
zaradi izgub v slabem vremenu, zaradi zverjadi, tatvin in drugih nesreč, vendar je to planina. Isto velja na primer za oddaljeno planino
za vole, ki nima ničesar drugega kot le slabo dogonsko pot in kjer pogledajo po živini mogoče le vsakih štirinajst dni. Nasprotno je planšarski obrat s hlevi, sirarno, primernim stanovanjem za planšarsko
osebje, z dobro vodno preskrbo, gnojiščem, plotovi, oskrbovanimi pašnimi prostori in mogoče četa z žičnico, telefonom in dovozno potjo,
uporabno za avtomobilski promet, prav tako samo planšarski obrat,
seveda višji od zgoraj omenjenega tipa. Tak obrat je intenziven, ima
visoke donose, pa tudi visoke investicijske in obratovne stroške, toda
neprimerno manjše tveganje kot primitivni obrat.
Poslopja in naprave na planini niso torej nikak bistven atribut
planšarstva in tudi ne atribut planine, ki je eno izmed osnovnih proizvajalnih sredstev te kmetijske panoge.
Y a l p s k e m k m e t i j s t v u S l o v e n i j e pridelujejo1 zimsko
krmo za živino na njivah, travnikih, senožetih in rovtih, ki so v zasebni
lasti, paša po vaških domačih pašnikih, prvih in visokih planinah, ki so
danes povečini splošno ljudsko premoženje, pa j e povečini skupna,
vaška. Zimska krmna osnova za živino je zadeva zasebnega kmetskega
posestnika, poletna krmna osnova pa temelji na družbenem uživanju
pašnih zemljišč. Ta način gospodarjenja izvira iz davnine in se je
ohranil na splošno do današnjega dne ter ima brezdvomno določene
prvine, ki so pomembne za nadaljnji razvoj.
V alpskih kmetskih gospodarstvih Slovenije poteka paša živine
med letom na splošno tako, kot je razvidno iz shéme na si. 1. Spomladi
do okrog sredine maja se pase živina na dolinskih, povečini vaških
pašnikih, tako da j o vsak večer priženejo v hleve dolinskih gospodarstev. Ko pa v maju ozeleni in zadostno doraste travna ruša v gorskih
legah nad dolino, zapusti živina hleve dolinskih gospodarstev; odženejo
jo v planine, ki leže nad stalnimi človeškimi naselji. S tem dnem se
živina loči od hlevov dolinskih gospodarstev in začne na planinah,
rekli bi, od doline ločeno in samostojno življenje. S tem dnem začne
planšarski obrat, ki ima eno, na splošno dve, ponekod tudi^ri pašne
stopnje. Začne se pravcato nomadsko življenje. Živina gre tako rekoč
za kopnečim snegom, za pašo v vedno višje lege in se jeseni postopoma
vrača v hleve dolinskih gospodarstev. Najprej se pase živina na prvih
92

Gospodarski p o j e m planine v Sloveniji

planinah (predplaninah) do okrog konca junija, nato na visokih planinah do začetka septembra. Septembra se pase živina spet na prvih
planinah in se nato vrne v hleve dolinskih gospodarstev ter se pase do
začetka ali srede novembra na domačih pašnikih. Živina se zopet vključi
v dolinsko kmetsko gospodarstvo in preneha »samostojno živeti«.
Seveda ne poteka paša povsod povsem enako. Ponekod ima planšarski obrat le eno pašno stopnjo. У takih primerih zasede živina v
poletju le visoko planino.
Poudariti pa je treba, da se imeni »prva planina« (predplanina) in
»visoka planina« nanašata na časovno stopnjo in ne na nadmorsko
višino planine. Ime »visoka planina« še ne pomeni, da bi planina moMaj
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rala ležati na določeni nadmorski višni. Imamo prve planine, ki so na
približno enaki nadmorski višini kot visoke planine ali pa leže celo
više. Tako leže prve planine Grintovca 1194m nad morjem, Grajska
planina 1215 m nad morjem, Zajamniki 1257 m nad morjem in visoki
planini Jeseniška planina 1176 m nad morjem, Za Javornikom 1287 m
nad morjem itd.
III
Ko smo se seznanili v glavnih potezah z alpskim kmetijstvom in
planšarstvom v Sloveniji ter z medsebojno gospodarsko povezanostjo
obeh, ne bo težko opredeliti gospodarskega pojma planine v Sloveniji.
Pri tem bomo uporabili splošne ugotovitve že znanih avtorjev (v kolikor so primerne za Slovenijo) in dodali le še nekaj za pojem planine
v Sloveniji bistvenih atributov.
Ze iz dosedanjih izrvajanj moremo trditi:
I. Planina je zemljiški areal,
II. ki leži v gorovju nad krajevno mejo stalnih človeških naselij,
III. ki omogoča za določeno dobo v poletju planšarsko obratovanje
(je torej eno izmed osnovnih proizvajalnih sredstev planšarskega
obrata),
IV. na katerem se v času paše gospodari ločeno od dolinskih matičnih gospodarstev,
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V. ki pa je kljub temu bistveni sestavni del alpskih kmetijskih
gospodarstev, ker je z njimi organsko povezan.
VI. Pri nadaljnji opredelitvi gospodarskega pojma planine v Sloveniji pa ne smemo pozabiti, kar poudarja F. S c h n e i t e r (19, str. 234) :
planina ni nikak znanstveni izum ali odkritje. Planina je bil že v davnini popolnoma jasen pojem pastirjev, ki so izkoriščali visokogorsko
pašo. Zaradi tega je po mnenju S c h n e i t e r j a pravilno, da smatramo
za planino tisto, kar je veljalo pastirjem že od nekdaj za planino in da
ne pridenemo ničesar novega. Pravilno je opredeljen gospodarski pojem
planina, če poudarimo to, kar j e bistveno, to je alpske pašne rastline
kot naravna travišča alpske klime. Sestava rastlin in vegetacijska doba
morata biti prilagojeni višinski alpski klimi.
VII. Do sedaj navedeni atributi gospodarskega pojma planine se
razen tistega, ki je povzet po S c h n e i t e r j u , po smislu strinjajo z
opredelitvijo R. S i e g e r j a (13, str. 4), ki je kritično obdelal definicije A. S t r i i b y a (10), I. S p a n n a (11), O. W i t t s c h i e b e n a (9),
Ph. A r b o s a (12), J. F r ö d i n a (17) in R. J u g o v i t z a (8). R. S i e g e r (13, str. 5) pa dodaja svoji opredelitvi pojma planine še to, »da
bi bilo mogoče potrebno pristaviti, da naj na planini prevladuje izraba
tal s pašo«. S i e g e r ima predvsem v mislih to, da planinske trate niso
vedno strogo ločene od gozdnih arealov, temveč prehajajo in se mešajo
s tako imenovano gozdno pašo. To vprašanje j e za planine v Sloveniji
načelno že razčistil S. I l e š i č (26, str. 122), ko je prišel do zaključka,
da se ekonomski pojem planine ne krije z botaničnim pojmom. Saj je
znano, da pri nas obstajajo že stoletja planine, na katerih prevladuje
gozdna paša, ali da obstaja izključno le paša po gozdovih (pašne pravice v gozdu). S tem pa še ne trdimo, da je paša v gozdu primerna.
Nasprotno, paša v gozdu je neprimerna tako za planšarstvo kot za gozdarstvo. Vendar moramo gozdove, v katerih že od nekdaj pasejo
živino, vključiti v zemljiški areal planine, ki j o je treba urediti. Pri
tem pa ne smemo prezreti, da mora v naših planinah kakor v podobnih
planinskih predelih obstajati gozdna zarast, v kolikor j e potrebna za
ohranitev rodnosti tal in zato, da daje za planšarski obrat potrdbni les.
Ta ugotovitev pa ne velja le za gozdno zarast, ampak tudi za druge
zemljiške kulturne kategorije, kot so nerodoviten svet, skalovje in v
določenih primerih tudi senožeti. Zaradi tega j e O. W i t t s c h i e b e n
(9) prevzel v svojo opredelitev pojma planine dejstvo, da je vseeno, iz
katerih zemljiških kulturnih kategorij obstaja zemljišče planine. Prav
tako ugotavlja U. V o l a n t i (15, str. 3), da obstajajo planine iz zemljišč, različnih po naravi: pašnikov, neobdelane plodne zemlje, gozdov,
golih skal in v nekaterih primerih košenic. Pa tudi S. D j i k i ć (33,
str. 118), ko razpravlja o planinskih pašnikih Bosne in Hercegovine,
prišteva gozd k celotni površini planine.
VIII. Z navedenim je v zvezi označba planinskega zemljiškega
areala v zemljiškem katastru, to j e tako imenovana kulturna vrsta. Že
bežen pogled v naš zemljiški kataster nam pokaže, da gospodarski
pojem planine ni enak katastrskemu pojmu kulturne vrste. Zemljiški
areal ene planine se razteza po zemljiških parcelah, ki niso vedno
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označene kot planina, ampak tudi kot pašnik, neproduktiven svet (skalovje, neploden svet) in tudi kot gozd. Ta razlika med katastrskim in
gospodarskim pojmom planine je nastala že v začetku 19. stoletja, ko
je bil osnovan v naših krajih zemljiški kataster. Te napake niso bile
popravljene pri izvajanju odveze zemljiških bremen, ker se razsodbe
bivše komisije za odvezo zemljiških bremen niso izvedle niti v zemljiškem katastru niti popolnoma v zemljiških knjigah. To napako so
nekdaj popravljali bivši deželni zakoni o varstvu planin in o pospeševanju planinskega gospodarstva (30) ter še prav posebno tako imenovane planinske uredbe (31). Y teh uredbah je bilo določeno, da za
planine niso pravno odločilne meje, kulturne vrste in površina zemljiških parcel, kakor so navedene v zeml jiško-davčnem katastru. Zemljiški kataster še do danes ni bil popTavljen. Zaradi tega velja še sedaj,
da so planine zemljiški kompleksi, za katere je vseeno, v katere kulturne vrste jih uvršča zemljiški kataster. Zemljiški kataster ni odločilen pri določanju obsega planine.
IX. Posebnost planin v Sloveniji in tudi v avstrijskih Alpah, oziroma določneje zemljiških arealov, ki jih moramo označiti danes kot
planine, je njih lastninska struktura in odnošaji njihovega uživanja.
Oboje je posledica agrarno-zgodovinskega razvoja in današnje družbeno razvojne stopnje. Ne da bi se podrobneje poglabljali v agrarnozgodovinski razvoj lastninskih odnosov in odnosov uživanja teh zemljišč, je vendar potrebno zaradi razumevanja tako imenovanih pašnih
pravic po gozdovih in rovtih to na kratko orisati. Te pašne pravice po
svojem izvoru niso personalne, temveč realne in nimajo ničesar skupnega z r i m s ko- pr a v ni mi servitutnimi pravicami, pa čeprav se danes
tako imenujejo'. (Primerjaj W. S c h i f f [32, str. 41]). Bivše agrarne in
servitutne skupnosti so agrarno-zgodovinsko istega izvora. To sorodnost
je opaziti prav v planinah. Pri uživanju pašnih zemljišč ni bilo prav
nobene razlike, če so imeli udeleženci in upravičenci pašne pravice na
tujem zemljišču ali pa so bili sami lastniki zemljišča. Paša je bila
vedno skupna kmetskim posestnikom ene ali več vasi. O privatnopravni služnosti ni bilo prej nikdar niti govora, še prav posebno ne po
načelih rimskega prava (servituti). Pri prehodu iz fevdalnega družbenega reda v liberalno-gospodarski družbeni red (odveza zemljiških
bremen) in pozneje so pri reševanju tega vprašanja obstajala različna
mnenja, ki so se precej ostro reševala v takratnem dunajskem parlamentu in v deželnih zborih. Takrat j e v glavnem zmagala miselnost
tedanjih gozdnih veleposestnikov, ki pa je bila s poznejšo agrarno
zakonodajo nekoliko spremenjena v korist planšarstva. Tega vprašanja pa takratni zakoni niso zadovoljivo rešili ne za gozdne veleposestnike in ne za pašne upravičence, v večini primerov le v škodo tako
planšarstva kakor tudi gozdarstva. Že takrat so posamezniki (O. W i t t s c h i e b e n [9] i.dr.) in bivše planinske uredbe (31) prištevale zemljišča, na katerih obstajajo pašne pravice, k planinam. Obstajale so
tako imenovane servitutne planine, na katerih se j e skupno pasla vsa
živina na osnovi pašnih pravic na gozdnem zemljišču, ki je bil v lasti
gozdnega veleposestnika. Obstajale so dalje planine, kjer je bilo le
nekaj hektarjev zemljišča v lasti agrarnih skupnosti. Na teh povr95
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šinsko majhnih zemljiščih so postavili pašni udeleženci, ki so bili hkrati
pašni upravičenci na več sto hektarjev obsežnem veleposestniškem gozdnem zemljišču, hleve, stanove, sirarne i. dr. Ponekod so poznejše nadrobne delitve bivših skupnih planinskih zemljišč med kmetske posestnike, odnose skupne paše še bolj zamotale. Skupna planinska zemljišča,
porasla več ali manj z gozdom, in trate so prešla v zasebno last posameznih kmetskih posestnikov, paša živine pa je ostala skupna, in sicer
v gozdovih vse leto, po tratah in Tovtih pa po košnji v jeseni.
S stališča enotnosti planšarskega obrata je prištevati k zemljiškemu
arealu planin vsa navedena zemljišča, kjer se pase živina enega planšarskega obrata, pa čeprav v omejenem obsegu. Seveda spadajo ta
pašna zemljišča tudi v zemljiški areal gozdnih obratov in kmetskih
gospodarstev, katerih gospodarjenje se vedno ne krije s planšarskim
obratom. To zamotano vprašanje, ki je bilo vir stoletnih sporov, je
danes možno pravilno rešiti, ker so po zakonu o agrarnih skupnostih
iz leta 1947 prešla tako bivša skupna zemljišča, kakor tudi pašne pravice v splošno ljudsko premoženje. Bivših tako imenovanih servitutnih
planin pravzaprav ni več tamkaj, kjer sta subjekt in objekt postala
ena in ista pravna oseba. Na vseh teh zemljiščih bo treba gospodarstvo
urediti tako, da se zavaruje, ohrani in poveča rodovitnost tal ter povečajo človeku koristni proizvodi živinoreje in gozdarstva. Pri reševanju
tega vprašanja niso več v ospredju zasebni interesi posameznikov, temveč splošna ljudska korist. Na to posebnost naših planin sta opozorila
A. M e 1 i k (28, str. 427 in 429), ko opisuje pašo po rovtih in na gozdnih
zemljiščih in S. I l e š i č (26, str. 122).
Na osnovi navedenega j e povsem utemeljeno, da se k pojmu planine doda še naslednji atribut: planina je zemljiški areal, na katerem
se pase živina enega planšarskega obrata ne glede na lastnino posameznih delov tega zemljišča.
Če hočemo ugotoviti zemljiški areal večine naših planin, nam zemljiški kataster in zemljiška knjiga ne nudita zadostnih osnov. Le s
pomočjo zemljiškega katastra in zemljiške knjige še ne moremo ugotoviti površine in ne dejanske ter absolutne in relativne zemljiške
kulturne kategorije. Zemljiški areal planin moremo ugotoviti le na
terenu samem s pomočjo katastrske mape in nekaterih drugih katastrskih podatkov, zemljiškoknjižnih podatkov, geografske karte in
odveznih listin. Seveda morajo pri tem delu sodelovati dobri krajevni
poznavalci — domačini.
Navedene agrarne (planinske) odnošaje naj pojasnijo naslednji
najbolj izraziti primeri.
a) P 1 a n i n a D e d n o p o 1 j e in p l a n i n a O v č a r i j a. Planini
sta predstavnici lastninsko najenostavnejše vrste.
Planina Dedno polje je bivše skupno zemljišče vasi Stara Fužina
in Studor (bivša agrarna skupnost), sedaj splošno ljudsko premoženje
(kmetijski fond). Zemljišče obsega pri vi. št. 300, kat. občina Studor,
vpisani del pare. št. 1727/1, ki je v katastru označena kot planina; površina j e približno 447 hektarjev.
Planina Ovčarija je predstavnik iste vrste in obsega del parcele
št. 1727/1, planina, vpisane pri vi. št. 300, kat. občine Studor; površina
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Ovčarija

1 in 2 = zemljišče bivše agrarne skupnosti, sedaj splošno ljudsko premoženje
(kmetijski fond)

je približno 279 ha. Tudi ta planina je bila bivše skupno zemljišče vasi
Stara Fužina in Studor, sedaj splošno ljudisko premoženje (kmetijski
fond) v užitku istih vasi.
Točne meje obeh planin so vpisane in kartirane v razsodbah oziroma obmejitvenih listinah bivše deželne komisije za odvezo in uredbo
1

Geografski vestnik
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zemljiških bremen na Kranjskem (na kratko: odvezne listine) z dne
29. marca 1884, št. 314, de 1884 in z dne 26. januarja 1889, št. 1096 de 1888.
Površini obeh planin sta bili ugotovljeni s planimetriranjem na
karti v merilu 1 : 23.040.
Planina Ovčarija ima po odvezni listini z dne 18. februarja 1883,
št. 223, pravico napajanja živine pri Jezerih in zasilne paše začasa ujm
(vremenskih nesreč).
Y navedena tipa planine spadajo tudi vse zasebne planine.
b) P l a n i n a L i p a n c a . Planina Lipanca obsega:
1. Bivše skupno zemljišče vasi Grad-Bled, sedaj splošno ljudsko
premoženje (kmetijski fond). To zemljišče je vpisano pri vi. št. 173, kat.
občina Zgornje Gorje, in obsega

;;;;;;
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SI. 3. Planina

O
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Lipanca

1 = zemljišče bivše agrarne skupnosti, sedaj splošno ljudsko premoženje (kmetijski fond); 2 = zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada (pravice skupne
paše), sedaj splošno ljudsko premoženje (gozdni fond)
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21,2332 ha
13,8457 ha
13,8457 ha
42,5304 ha
62,2872 ha
153,7422 ha

2. Zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada, sedaj splošno
ljudsko premoženje (gozdni fond), na katerem obstajajo skupne pašne
pravice po odvezni listini z dne 7. decembra 1885,- št. 1459, v korist zgoraj
imenovanega zemljišča. To zemljišče leži v kat. občini Zgornje Gorje
in obsega del pare. št. 660/1, gozd, pare. št. 670/2, planina in nerodovitno, in del pare. št. 671/1, nerodovitno', v skupni površini približno
46 ha. Površina tega zemljišča je bila ugotovljena s planimetriranjem
na karti v merilu 1 : 10.000.
Kulturne vrste obeh delov planine Lipance so povzete po zemljiškem katastru.
Celotna površina planine Lipance je:
1. Bivše skupno zemljišče, sedaj splošno' ljudsko premoženje (kmetijski fond), zaokroženo
2. Zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada, sedaj
splošno ljudsko premoženje (gozdni fond), na katerem obstajajo pravice skupne paše, približno
Skupaj . . . .

154 ha
64 ha
200 ha

Zemljišče, na katerem obstajajo pašne pravice, obsega približno
23 % celotne površine planine.
c) B i t e n j s k a p l a n i n a . Ta planina obsega:
1. Bivše skupno zemljišče vasi Bitnje, Log in Lepence, sedaj
splošno ljudsko premoženje (kmetijski fond). Zemljišče obstaja iz pri
vi. št. 84, kat. občina Nbmen j, vpisanih
pare. št. 679/3, gozd, v kat. površini . . .
pare. št. 680, planina, v kat. površini . . .

6,1359 ha
11,2467 ha

Skupaj . . .

17,3826 ha

2. Zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada, sedaj splošno
ljudsko premoženje (gozdni fond), na katerem obstajajo pravice skupne
paše v korist zgoraj imenovanega zemljišča po odvezni listini z dne
29. junija 1892, št. 253 de 1891. Zemljišče obsega pri vi. št. 159, kat. občina Nomenj, vpisane
pare. št. 679/1, gozd, v površini . . . .
845,3160 ha
parc. št. 679/2, gozd, v površini . . . .
0,0593 ha
del pare. št. 681/1, gozd, v površini , . . . 69,0557 ha
in pri vi. št. 84, kat. občina Nemški rovt, pripisani
del pare. št. 337/1, gozd, v površini . . . .
63,0133 ha
Skupaj . . . 977,4443 ha
7*
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SI. 4. Bitenjska

planina

1 = zemljišče bivše agrarne skupnosti, sedaj splošno ljudsko premoženje (kmetijski fond); 2 = zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada (pravice skupne
paše), sedaj splošno ljudsko premoženje (gozdni fond)

Kulturne vrste parcel obeh delov planine so povzete po zemljiškem
katastru. Površine parcel drugega dela planine so pa povzete po odvezni listini in preračunane iz oralov v hektarje.
Celotna površina Bitenjske planine je:
1. Bivše Skupno zemljišče (sedaj splošno ljudsko premoženje — kmetijski fond)
2. Zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada, sedaj splošno ljudsko premoženje (gozdni fond), na katerem
obstajajo pravice skupne paše

17,3826 ha
977,4443 ha

Skupaj . . . 994,8269 ha
Zemljišče, na katerem obstajajo pašne pravice, obsega približno
98 % celotne površine planine.
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č)-Mošenjska

planina.

Mosenjska planina obsega:
1. Bivše skupno zemljišče vasi Gorica, Mošnje, Globoko, sedaj
splošno ljudsko premoženje (kmetijski fond). Zemljišče obstaja iz pri
vi. št. 214, kat. občina Lancovo, vpisano
pare. št. 1574, planina, v kat. površini 6,4186 ha.
2. Bivše državno zemljišče, sedaj splošno ljudsko premoženje
(gozdni fond), na katerem obstajajo po odvezni listini z dne 17. decembra 1892, št. 183, pravice skupne pase v korist zgoraj imenovanega

•100 O

500

SI. 5. Mošenjska

o
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<000 rTL

planina

1 = zemljišče bivše agrarne skupnosti, sedaj splošno ljudsko premoženje (kmetijski fond); 2 = bivše državno zemljišče (pravice skupne paše), sedaj splošno
ljudsko premoženje (gozdni fond); 3 = zasebni gozdovi (pravice skupne paše)
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zemljišča. To zemljišče obsega pri vi. št. 175, kat. občina Lancovo, pripisani
del pare. št. 1579/1, gozd, v površini 173,8528 ha.
Kulturna vrsta parcele je povzeta po zemljiškem katastru, površina
pa po odvezni listini in je preračunana iz oralpv v hektarje.
3. Zemljišče, ki leži v kat. občinah Dražgoše in Nemilje, in obstaja
iz večjega števila v zemljiškem katastru kot gozd vpisanih parcel. Te
gozdne parcele so v zasebni lasti. Na tem zemljišču obstaja jo po odvezni
listini z dne 22. junija 1875, št. 628, pravice skupne paše v korist prvo
imenovanega zemljišča. Površina teh parcel je po katastru 227,5788 ha.
Celotna površina Mošenjske planine je:
1. Bivše skupno zemljišče, sedaj splošno ljudsko premoženje (kmetijski fond)
2. Bivše državno zemljišče, sedaj splošno ljudsko premoženje (gozdni fond), na katerem obstajajo pravice
skupne paše
3. Gozdovi v zasebni lasti, v katerih obstajajo pravice
skupne paše

6,4186 ha

173,8528 ha
227,5788 ha

Skupaj . . . 407,8502 ha
Zemljišče, na katerem obstajajo pašne pravice, obsega približno
56 %' + 42 %' = 98 % celotne površine planine.
d) P l a n i n a

Pečana.

Planina Pečana obsega zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada, sedaj splošno ljudsko premoženje (gozdni fond), na katerem
obstajajo pašne pravice. Po odvezni listini z dne 29. juni ja 1892, št. 253,
je imela vas Nemški rovt, kot lastnik skupne planine Šavnik na svetu
bivšega kranjskega verskega zaklada pravice skupne paše ob tej planini. Te pašne pravice so se z odločbo bivšega komisarja za agrarne
operacije z dne 28. marca 1928, št. NU 34/20, prenesle na do takrat bremen prosti svet verskozakladne planine Pečane. To zemljišče obsega
v kat. občini Selo ležeči del pare. št. 1196 v površini 162,98 ha.
Zemljišče, na katerem obstajajo pašne pravice, obsega 100 % celotne površine planine.
e) P l a n i n a

Zajamniki.

Planina Zajamniki obsega:
1. Bivše skupno zemljišče vasi Bohinjska Češnjica, sedaj splošno
ljudsko premoženje (kmetijski fond). Zemljišče je vpisano pri vi. št. 249
in 299, kat. občina Bohinjska Češnjica, in leži deloma tudi v kat. občini
Bohinjska Srednja vas ter obstaja iz naslednjih večjih in arondiranih
parcel:
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Pečana

1 = zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada (pravice skupne paše), sedaj
splošno ljudsko premoženje (gozdni fond)
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Kat. občina Bohinjska Srednja vas,
pare. št. 1003/95, planina, v površini
Kat. občina Bohinjska Cešnjica,
pare. št. 1118/9, pašnik, v površini
pare. št. 1118/27, pašnik, v površini
pare. št. 1957/10, gozd,
v površini
pare. št. 1957/11, gozd,
v površini
pare. št. 1957/82, planina, v površini
pare. št. 1957/87, nerod., v površini
pare. št. 1957/100, nerod., v površini
pare. št. 1957/134, gozd,
v površini
pare. št. 1957/141, planina, v površini

. . . 22,2611 ha
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Skupaj.

SI. 7. Planina

. .
. .
. .
. .
. .
.•.
. .
. .
. .

0,0396 ha
0,2583 ha
0,6316 ha
0,4647 ha
1,6473 ha
0,9369 ha
0,0766 ha
0,4647 ha
1,6325 ha

. . 28,7866 ha

Zajamniki

1 = zemljišče bivše agrarne skupnosti, sedaj splošno ljudsko premoženje (kmetijski fond); 2 = rovti v zasebni lasti (pravice skupne jesenske paše); 3 in 4 =
zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada (pravica skupne paše), sedaj
splošno ljudsko premoženje (gozdni fond); 5 = gozdovi v zasebni lasti (pravice
skupne paše)
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Kulturne vrste, ki ne ustrezajo dejanskim, in površine parcel so
povzete po zemljiškem katastru.
2. Zemljišče, ki leži v kat. občini Bohinjska Cešnjica, in obstaja iz
večjega števila rovtov, ki so v zasebni lasti. Na tem zemljišču obstajajo
pravice jesenske skupne paše na osnovi odveznih listin z dne 12. decembra 1874, št. 2449, in z dne 26. avgusta 1887, št. 954. Površina tega
zemljišča je bila določena s planimetriranjem na karti 1 : 10.000 in
znaša približno 14 ha.
3. Zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada, sedaj splošno
ljudsko premoženje (gozdni fond), na katerem obstajajo pravice skupne
paše po odveznih listinah z dne 26. avgusta 1887, št. 954, z dne 7. septembra 1888, št. 966, in z dne 25. avgusta 1892, št. 249, skupaj za planine
Gorelek, Jelje, Konjska dolina in Zajamniki. Zemljišče obsega po
starem zemljiškem katastru v kat. občini Bohinjska Bela ležečo pare.
št. 907/51, v kat. občini Bohinjska Cešnjica ležeče parcele št. 1956/1,
1957/1 in 1958, ter v kat. občini Bohinjska Srednja vas ležečo parcelo
št. 1003/1, v skupni površini 1133,5624 ha.
Površina je povzeta po odvezni listini in preračunana iz oralov v
hektarje. V zemljiškem katastru so parcele označene kot gozd.
To pašno zemljišče ni razdeljeno med1 zgoraj imenovane planine.
Na planino Zajamniki odpade od tega zemljišča po ugotovitvah na terenu približno 180 ha (na si. 7 s 3 označeni del zemljišča).
4. Zemljišče, ki leži v kat. občinah Bohinjska Cešnjica in Bohinjska
Srednja vas, in obstaja iz večjega števila v zemljiškem katastru kot
gozd označenih parcel, ki so v zasebni lasti. Pravice skupne paše so
ostale, ko je bilo to zemljišče na drobno razdeljeno med takratne udeležene posestnike. Površina teh parcel je bila ugotovljena s planimetriranjem na karti 1 :10.000 in znaša, približno 160 ha.
Celotna površina planine Zajamniki je:
1. Bivše skupno zemljišče, sedaj splošno ljudsko premoženje (kmetijski fond) zaokroženo
2. Rovti v zasebni lasti (pravice jesenske skupne paše) približno
»
3. Zemljišče bivšega kranjskega verskega zaklada (pravice
skupne paše), sedaj splošno ljudsko premoženje (gozdni fond) .
4. Gozdovi v zasebni lasti (pravice skupne paše)

29 ha
14 ha
180 ha
160 ha

Zemljišča, na katerem obstajajo pašne pravice, obsegajo približno
3,7 % + 47,3 %| + 42,1 % = 93,1 % celotne površine planine.
f) P l a n i n a N a g e h .
Y planini Na Šeh (brez Si in Četeža) je sicer nekaj prej skupnih
parcel, ki pa imajo tako majhno površino, da pri splošni ponazoritvi
lastninske strukture ne pridejo v poštev. Y glavnem obsega planina:
1. Zemljišče, ki leži v kat. občini Bohinjska Srednja vas in obstaja
iz večjega števila rovtov in nekaj njiv, ki so v zasebni lasti. Pravice
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SI. 8. Planina Na Seli
1 = gozdovi v zasebni lasti (pravice skupne jesenske paše) ; 2 = rovti v zasebni
lasti (pravice skupne jesenske paše)

skupne jesenske paše so ostale, ko je bilo to zemljišče nadrobno razdeljeno med takratne udeležence posestnike. Površina znaša približno
53 ba.
2. Zemljišče, ki leži v isti kat. občini, in obstaja iz večjega števila
zasebnih gozdnih parcel. Pravice skupne jesenske paše so'ostale na isti
način kot zgoraj opisano. Površina znaša približno 34 ha.
Meje planine so bile ugotovljene na terenu, površina pa s planimetrom na karti 1 : 25.000.
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Celotna površina planine Na Šeh, kjer pasejo živino le jeseni, je:
1. rovti in nekaj njiv v zasebni lasti
2. gozdovi v zasebni lasti . . . .

,
.

53 ha
34 ha

Skupaj . . . 87 ha
Zemljišče, na katerem obstajajo pravice jesenske paše, obsega
praktično 100 % celotne površine planine.
*

Navedeni izraziti primeri planin, ki se razlikujejo po svoji lastninski strukturi in po odnosa jih uživanja zemljišč, so posledica agrarno
zgodovinskega razvoja in današnje družbeno razvojne stopnje. Ta razvoj je potekal do zadnjega časa v znamenju zasebnih interesov, kar je
povzročalo škodo tako planšarstvu kakor tudi gozdarstvu. Pri novem
urejanju planinskega prostora bo treba predvsem upoštevati dvoje
dejstev. Paša in gozd ter tudi gospodarjenje po rovtih so po naravnih
in družbeno ekonomskih pogojih najože med seboj povezani ter s tem
tudi z dolinskimi gospodarstvi. Dalje j e treba pri reševanju tega vprašanja upoštevati še dejstvo, da v planinskem prostoru Slovenije ponekod ne ustrezajo obstoječe kulturne kategorije ne naravnim in ne
ekonomskim pogojem in .tudi ne potencialni rodovitnosti tal. Zaradi
tega bo treba to vprašanje reševati v vsem njegovem obsegu kot celoto
(»restauration des montagnes«).
X. Že iz opisa planšarstva v Sloveniji razvidimo, da je treba prištevati prve planine (predplanine) in senožetne planine k planinam.
To je ugotovil za Slovenijo že A. M e 1 i k (4, str. 108). Y švicarskem
planšarstvu je ta izraziti primer planine (Mayensäss), na katerih sicer
drugače gospodarijo kot pa na naših senožetnih planinah, opisal že
R. S c h a t z m a n n (29, str. 5) kot prehodno stopnjo med dolino in
visoko planino in j o prišteva k planinam. Pa tudi R. K o b e r (16, str. 15)
smatra prve planine v avstrijskih Alpah za planine.
XI. Vsak posamezni planšarski obrat obratuje v določenem času na
določenem zemljiškem arealu — planini. Vsak tak zemljiški areal —
planina — ima po več krajevnih imen za svoje posamezne dele. Ponekod
so bili včasih taki posamezni deli zemljiškega areala samostojni planšarski obrati (planine) s svojimi imeni, ki pa so bili pozneje obratovno
povezani k sosednji planini, krajevno ime pa je ostalo. Lepa Komna
je bila na primer svojčas samostojen planšarski obrat in zaradi tega
planina. Danes popasejo Lepo Komno s planine Na Kraju in je obratovno priključena tej planini. Lepa Komna je bila planina, danes pa ni
več, temveč je krajevno ime planine Na Kraju. Lepa Komna ni morda
prenehala biti planina, ker nima več planšarskih stanov, ampak zaradi
tega, ker se na tem zemljišču gospodari s planine Na Kraju. Lepa
Komna pa more zopet postati planina tedaj, kadar bo začela samostojno
obratovati.
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Ponekod je šel razvoj v obratni smeri: iz ene planine sta nastali
dve in tudi več planin (na primer Velika, Mala in Gojška planina).
Opisani razvoj nas privede do zaključka, da planina v daljših
časovnih razdobjih ni nič stalnega. Ena planina se poveča, druga se
zmanjša. Nekatere planine sploh prenehajo obstajati, druge nastajajo.
Z novim urejanjem planinskega prostora v Sloveniji se bo ta dinamičnost še pospešila.
XII. Ob koncu je potrebno še enkrat poudariti, da v strokovni
praksi nikjer v Alpah pojem planine ni več obremenjen z atributi kot
določena nadmorska višina ali planšarska poslopja in druge naprave.
Pri presojanju, ali je kak zemljiški areal planina ali ne, je poleg že
navedenih atributov pojma planine važna alpska klima in alpsko' rastlinstvo, ki je opazno ali pa prevladuje. Planšarska poslopja in naprave so le znak intenzivnosti planšarskega obrata, niso pa bistveni
atribut pojma planine.
IV
Če na kratko povzamemo vsa naša izvajanja, moremo za našo strokovno prakso pri urejanju planinskega prostora v Sloveniji opredeliti
pojem planine takole:
Planina je zemljiški areal,
ki leži v gorovju nad krajevno mejo stalnih človeških bivališč,
ki omogoča za določeno dobo v poletju samostojno planšarsko obratovanje (je torej eno izmed osnovnih proizvajalnih sredstev planšarskega obrata),
na katerem se v času paše gospodari ločeno od dolinskih matičnih
gospodarstev,
ki pa je kljub temu bistveni sestavni del alpskih kmetijskih gospodarstev, ker j e z njimi organsko povezan.
V planini je sestava rastlin in njihova vegetacijska doba prilagojena višinski alpski klimi,
pri čemur ni bistveno, iz katerih zemljiških kulturnih kategorij
obstaja zemljiški areal,
in tudi niso odločilne kulturne vrste zemljiškega katastra
in ne lastnina zemljiškega areala in ne njegovih posameznih delov.
Prve planine (predplanine) in senožetne planine je treba prištevati
k planinam.
Absolutna nadmorska višina planine in planšarska poslopja niso
nikak bistven atribut pojma planine. Poslopja in naprave so le znak
intenzivnosti planšarskega obrata.
Planinski zemljiški areal ni v daljših časovnih razdobjih nič stalnega in se bo z novim urejanjem planinskega prostora Slovenije moral
spremeniti.
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Gospodarski pojem planine je s tem za Slovenijo povsem določno
opredeljen. Pokazana je tudi metoda dela, po kateri moremo za vsako
planino posebej ugotoviti njen današnji obseg, površino in posestno
strukturo. Za določanje površinskega lica planine, zarasti, bonitete tal
i. dr. pa moremo obenem uporabljati metodo, ki jo je razvil E. R a m s e r (3) za sestavljanje planinskega katastra. S tem imamo podano
možnost, da na do sedaj najbolj enostaven, hiter in za prakso zadostno
natančen način ugotovimo vse osnove, ki jih potrebujemo za sestavljanje
ureditvenega načrta planine v zvezi z ureditvijo oziroma ločitvijo planšarskega in gozdnega gospodarstva.
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LA NOTION ÉCONOMIQUE DE L'ALPE EN SLOVÉNIE
Alfonz

Pire

Le problème de l'amélioration d e l'alpage et de la séparation de l'économie
pastorale de celle forestière devient, en Slovénie, de plus en plus urgent. Sa
solution exige qu'on établisse d'abord un cadastre alpestre qui pourrait servir
de base aux projets de réorganisation des alpages. Il faut cependant savoir
d'abord quel est l'objet de la réorganisation et de l'amélioration, c'est-à-dire,
qu'est-ce que signifie actuellement le terme d'alpe. Il nous faut définir cette
notion avec tant de précision que nous pourrons déterminer pour chaque alpe
6on étendue, sa superficie et tous les autres faits que nous devons connaître
si nous voulons élaborer un projet de réorganisation, respectivement de séparation de l'économie alpestre et de celle forestière.
Dans la suite de cette étude, le terme d'alpe n'a donc aucune signification
géographique ou touristique, mais désigne seulement une unité de l'économie
agricole. Cependant même cette conception économique du terme «alpe» n'est
pas définie de la même manière par les auteurs qui étudient les alpes et
l'alpage. Ces divergences sont assez importantes, ayant leur origine dans les
conditions fondamentales de l'alpage qui varient de pays en pays. Les alpes
sont un des moyens de production fondamentaux de l'alpage qui représente,
tant en Slovénie que dans les autres pays alpestres, une partie importante
de l'économie agricole. Les notions de l'alpe, de l'alpage et de l'agriculture
alpestre sont étroitement liés entre eux, tandis que les méthodes de l'agriculture alpèstre et de l'alpage sont, dans les divers pays, différentes. Si on
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veut définir la notion de l'alpe, on doit prendre' en considération tous les
facteurs déjà cités ainsi que la nature, le degré d'évolution économique, les
conditions de propriété, l'économie et l'état social et politique du pays dont
on désire étudier les alpes et l'alpage. En raison des différences entre ces
facteurs, il est impossible de définir la notion de l'alpe d'une manière si précise que cette définition puisse s'appliquer à tous les pays où se pratique cette
variété d'économie alpestre. C'est pourquoi nous nous bornerons à étudier
l'alpage en Slovénie, en tenant compte des constatations des auteurs slovènes
et étrangers, ainsi que tous les facteurs spécifiques du pays.
L'auteur définit en premier lieu la notion de l'économie alpestre qui
embrasse d'une manière organique les alpes ainsi que les terres du bas pays.
Les alpes ne constituent pas des terres en quelque sorte auxiliaires de l'agriculture alpestre, mais sa partie la plus importante.
Ensuite, l'auteur décrit l'alpage de la Slovénie qui, par certains côtés,
diffère de l'alpage comme il est pratiqué dans les autres pays. L'alpage en
Slovénie possède des traits spécifiques, conséquence des facteurs naturels,
historiques, économiques et sociaux. Il souligne comme particulièrement important le fait que la plupart des alpes slovènes, ainsi que les droits de pâture
dans les forêts et les essarts voisine, sont devenus, au cours de l'évolution
sociale et politique de ces derniers temps, la propriété du peuple, et que les
droits de leur exploitation ont été laissés aux villages qui en jouissaient déjà
auparavant. D e ce fait, et comme aussi les forêts grevées de droits de pâture
sont devenues pour la plupart la propriété du peuple, on s'est trouvé débarrassé des procédures juridiques compliquées qui s'opposaient à la solution des
problèmes difficiles de l'alpage. L'auteur illustre ces problèmes par sept cas
caractéristiques.
Du fait que l'alpe représente un des moyens d e production fondamentaux
de l'alpage qui exige une gestion coordonnée, il faut y compter aussi toutes
les terres grevées de droits de pâture; tout le fonds de terre alpestre, sans
égard aux catégories de culture actuelles et aux catégories de culture du
cadastre, doit donc être aménagé selon les principes de l'économie pastorale
et de celle forestière. Quand il s'agit de résoudre ce problème, on ne peut plus
prendre des égards aux intérêts privés, il ne faut considérer que le bien
général de la population.
A base de cet exposé, et en tenant compte des problèmes qui se posent
lors de la réorganisation de l'alpage en Slovénie, nous définirons donc la
notion de l'alpe ainsi:
L'alpe est un fonds de terre
situé dans les montagnes au-dessus de la limite des habitations permanentes,
permettant durant une certaine période estivale l'exploitation pastorale
alpestre autonome (elle est donc un des moyens de production fondamentaux
de l'exploitation pastorale alpestre),
que l'on exploite, au cours de la période de pâturage, séparément de
l'exploitation agricole centrale du bas pays,
qui cependant représente une partie essentielle de la ferme alpestre dont
elle est une partie organique.
Dans l'alpe, la composition des plantes et leur période de végétation sont
accomodées au climat alpestre;
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la question, quelles sont les catégories de culture des terres n'est pas
essentielle,
ainsi que les catégories de culture du cadastre non plus ne sont pas
décisives,
ni les circonstances de propriété de ce fonds de terre ou de ses parties.
Sont considérées comme alpes aussi les premières alpe« (pré-alpes) ainsi
que les .prairies alpestres où l'on coupe le foin.
L'altitude absolue de l'alpe et les chalets ne sont pas un attribut essentiel
de la notion de l'alpe. Les édifices et les installations diverses sont seulement
un signe de l'intensité de l'exploitation de l'alpage.
Le fonds de terre alpestre considéré en des périodes plus longues n'est
pas quelque chose de stable et devra être modifié lors de la réorganisation
des régions alpestres de la Slovénie.
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