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

DOLINA KOKRE 

Uvod 

Reka Kokra, ki se pri Kranju izliva v Savo, je v svojem zgornjem 
toku globoko vrezana v masiv Kamniških Alp. Izvira pod Virnikovim 
Grintovcem v Karavankah in se nato prebije skozi glavno sleme Kamni-
ških Alp. Pri Preddvoru izstopi iz gorovja in leno teče po vršaju, ki ga 
je nasula daleč v Gorenjsko ravnino. Posebno v svojem zgornjem delu 
tvori slikovito ozko dobno, ki jo na koncu, ob pritoku Jezernice, za-
ključuje Jezerska kotlina. Globoko vrezana dolina in nizki preval Je-
zerskega vrha (1200 m) daje danes nadvse ugodne pogoje za prehod 
preko gorovja. Zato je po dolini speljana pomembna alpska cesta, ki 
povezuje Ljubljansko in Celovško kotlino. Svoj čas, v dobi primitivnejšega 
prometa, pa je neprehodni značaj doline, posebno od cerkve v Kokri 
proti severu, močno zaviral prodiranje človeka v gorovje. Razvile so se, 
nekako od 15. stoletja dalje, samo obsežne gorske kmetije, ki so bile 
osnova gospodarskega udejstvovanja. Novejša doba je prinesla nove 
možnosti za gospodarski razvoj. Poleg gozdarstva je turizem ono po-
dročje gospodarskega udejstvovanja, ki ima posebno na Jezerskem 
ugodne pogoje. Pregled prirodnih in družbenih pogojev kakor tudi 
analiza gospodarskega stanja nam bosta nakazala vso problematiko tega 
gorskega področja. 

Prirodno okolje 

G e o l o š k e o s n o v e . Apnenci in dolomiti, ki sestavljajo najvišje 
vrhove Kamniških Alp, so isti kot v Julijskih Alpah; lahko sklepamo, 
da so nastajali v isti sinklinali. Z nastankom Ljubljanske kotline v 
spodnjeoligocenski dobi so bile Kamniške Alpe ločene od Julijskih Alp, 
nakar so se razvijale popolnoma samostojno.1 Na severu se stikajo z geo-
loško starejšimi Karavankami. Ta stik je orografsko zelo zabrisan, saj 
ločijo Kamniške Alpe in Karavanke le skromne globinske črte. Očitna 
pa je geološka razlika, ki posebno na Jezerskem prihaja močno do 
izraza. 

1 Ivan Rakovec , Prispevki k tektoniki in morfogenezi Savinjskih Alp. 
Geografski vestnik 1934, stran 118. 
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S tem da je erozija razrezala enotni apneno-dolomitni pokrov, je 
odkrila paleozojske in spodnje triadne plasti, ki so povečini neapniške, 
ustvarjajo zložnejši svet ter so zato za kmetijsko izrabo ugodnejše. 
Paleozojske kamenine prevladujejo v severnem in zahodnem delu Jezer-
skega. Na silurskih in devonskih neapniških kameninah, največ skri-
lavcih, je večina kmetij na Jezerskem (Močnik, Spodnji Virnik, Zmitek, 
deloma Roblek, Ank, Štular in Jenko). Tudi Jezerski vrh, kjer je bilo 
včasih Rakeževo in Beržnikovo posestvo, je sestavljen iz istih kamenin. 
Ker rade prhne, tvorijo debelo plast plodne zemlje. Vanje so vloženi še 
manjši pasovi silurskega apnenca, ki so tuj element v sicer zložni po-
krajini, a antropogeografsko ne pomenijo mnogo. 

Močneje kot devonske so zastopane permske plasti. To so samo v 
manjši meri skrilavci in peščenjaki, ki so podobno kot silurski in de-
vonski pomembni za kmečko naselitev. Na nj ih je kmetija Rezin an, 
Olipje pa tudi del Kropivnikovega celka. Mnogo več je permskih do-
lomitov, ki se razprostirajo od Štruhovega potoka ob Kokri navzgor do 
Zgornjega Jezerskega.2 Tod tvori dolomit strme oblike, mestoma ne-
porasle, povečini pa v širokih gozdnih kompleksih. 

Od Spodnjega Jezerskega navzdol se je Kokra globoko zajedla 
v apneno-dolomitni pokrov osrednjih Kamniških Alp in razkrila nižje 
triadne horizonte, predvsem werfenske sklade, ki so široko razviti na 
obeh bregovih Kokre in pomenijo poleg porfirja najbolj ugodna tla za 
kmetijstvo (Slapar, Lovrin, Slugovec, Roblek). Ozka proga werfena se 
pojavi tudi na Kokrskem sedlu, kjer je osnova planini. Lapornati skladi 
školjkovitega apnika, ki obdajajo werfenske plasti, ustvarjajo na levem 
bregu Kokre svet zložnejših oblik, deloma primeren za kmetijstvo 
(Pestotnik). 

Izrazita geološka posebnost v dolini Kokre je porfir.3 Je ugoden 
za kmetijstvo, v novejšem času pa važen tudi kot gradbeni material. 
Porf irska intruzija je privzdignila apnence v krovu in se na široko raz-
lila podzemsko v werfenskem skrilavcu.4 Pozneje so bile gornje plasti 
erodirane in porfir je prišel na dan. Začenja se pri Nežkarju ter sega 
do Povšne v dolžini 2,5 km in v isti povprečni širini.5 Kokra je čok pre-
rezala in s svojo erozijo in denudacijo odstranila preperino. Vendar po-
menijo porfirska tla na ugodnih mestih še vedno dovolj za kmetijstvo; 
na njih so se razvile vse kmetije v Zgornji Kokri, ki jih še nismo omenili. 

V Spodnji Kokri naletimo na širok pas triadnega dolomita, ki ob-
daja z južne strani apnene sklade. Na njem, deloma tudi na mlajših 
diluvialnih nanosih, so nastale tamošnje kmetije. Tod je poleg geološko-
petrografskega faktorja močno stopila v ospredje geomorfološka izobli-
kovanost površja. 

Fluvioglacialni material nastopa v ozkem pasu tik nad današnjim 
vodotokom; dal je ugodne pogoje manjši kajžarski posesti. Tudi Suha-

2 F. Se id l , Kamniške ali Savinjske Alpe. Njih zgradba in njih lice I. 
Slovenska zemlja 5. Ljubljana 1907. 

3 Fr. T e l l e r , Erläuterungen zur geol. Karte Eisenkappel-Kanker. 
4 F. Zur ga, Geološko poročilo o nahajališču porfirja ob Kokri 1946. 
5 F. Zur ga, isto delo. 
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dolnikove njive in travniki so razprostranjeni po fluvioglacialnem 
materialu. 

G e o m o r f o l o š k e r a z m e r e . Dolina Kokre je v srednjem in 
zgornjem delu ozka, debrska, ancedentna dolina, ki je ločila Storžičevo 
skupino od. centralnega dela Kamniških Alp.6 Prvotno naj bi tekla proti 
jugu, preko nizkega sedla 920 m ob nekdanji kmetiji Davovšek v smeri 
današnje doline Reke. V postpanonski dobi7 jo je moral pretočiti potok, 
ki je z retrogradno erozijo prodiral iz preddvorske smeri in ustvaril 
Kokri tako izrazito koleno. 

Na Jezerskem j e svet popolnoma drugačen. Sredi gorskih vrhov 
j e vložena prijetna kotlinica, iz katere se zajedata v centralni masiv 
Kamniških Alp Ravenska in Makekova Kočna. Zaradi orogenskih 
premikov8 so skladi apnenca in dolomita rahlo nagnjeni proti jugxi. 
Severna stran Kamniških Alp, ki deloma oklepa Jezersko kotlino, ima 
odsekane plasti, tako da svet strmo pada v obe Kočni. 

Y drobnem pa j e svet po svoji strmini vendar precej raznoličen. 
Kjer koli j e bilo vsaj nekaj ravnega sveta, ga j e človek izkoristil 
bodisi za dom in obdelovalne površine, bodisi za pašnike in senožeti.9 

Tri sto do pet sto metrov pod najvišjimi vrhovi so ohranjene obsežne 
ravne ploskve (Veliki in Mali Podi ter Dolga njiva — najvišja pla-
nina). Pontski ravniki niso dobro ohranjeni, ker se j e zahodni del 
Kamniških Alp med izravnavo vendarle dvigal.10 To dviganje naj bi 
bilo prekinjeno le v manjših presledkih, tako da j e pontski nivo ohra-
njen v treh stopnjah (1650—1700 m, 1550—1590m in 1420—1470m). 

Z agrarnega vidika so mnogo pomembnejši nižji nivoji, nastali 
v srednjem in zgornjem pliocenu. Večina ovčjih planin na Jezerskem 
se razprostira na nivoju 1520 m, ki j e mestoma zelo široko razvit (Ro-
blekova planina, Ankova planina, Rakeževa planina in Štularjeva pla-
nina na Jezerskem, v Kokri pa Ovč ja planina). Stalna naselitev sega 
na Jezerskem do nižjega nivoja 1190 m (Murn 1180 m, Gradišnik 1160 m). 
Za naselitev j e na Jezerskem pomemben še nivo v višini 1020—1060 m, 
kjer so razporejene »zgornje kmetije« (Žarko 1060 m, Robnik 1030 m). 
Najbol j karakteristični pa sta terasi v višini od 950 m v Kokri do 960 m 
na Jezerskem in 850—880 m samo v Kokri, ki sta močno poseljeni in 
dovol j široki za skromne obdelovalne površine. Posebno na Jezerskem 
je prva močno poseljena (Karničar, Olipje, Spodnji Virnik, Močnik, 
Rezman, Kolkova planina, nekdanji Ročnik in Kočnar, v Kokri pa 
Suhadolnik, Stara Povšna in nekdanja Koglar in Vršnik). Druga terasa 
j e razvita in poseljena samo v Kokri (Zavratnik, Celar, Krems, Strm-
čar). V Zgornji in Spodnji Kokri sta še dobro ohranjeni dve terasi, in 

8 F. S e i d l , isto delo, stran 184. 
7 Ivan Rak o ve c, isto delo, stran 137. 
8 Ivan R a k o v e c , isto delo, stran 117. 
9 Dušan Beg, Vpliv reliefa in hribin na prve naselitve v Savinjskih 

Alpah. Planinski vestnik 1953, zv. 8. stran 457—460. 
10 Ivan R a k o v e c , isto delo, stran 124—127. 
F. K o s s m a t , Die morphologische Entwicklung der Gebirge in Isonzo-

und oberen Savegebiet. Z. Ges. Erdk. zu Berlin 1916, stran 600. 
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sicer v višinah od 740—770 m (kmetija Pestotnik) in 650—690 m (kme-
tija Naberje).11 

Antropogeografske) so pomembni tudi morenski in fluovioglacialni 
sedimenti v Jezerski kotlini in v Spodnji Kokri, ki predstavljajo ugod-
nejša mesta za naselitev in kmetijsko izrabo tal. Na Ravnem12 obdaja 
kotlino terasa iz fluovioglacialnega materiala le nekaj metrov nad 
dnom kotline; poseljena j e z najnižjimi kmetijami (Zgornji Virnik, 
R oblek, Anko, Podršnik, Stular, Sink in Kropivnik). Y Spodnji Kokri 
od cerkve navzdol j e na levem bregu do 40 m nad reko razvita široka 
fluvioglacialna terasa.13 Na njej so domovi in polja Hariša, Prodana 
in Tekavca. 

Poledenitev v Kamniških Alpah ni dosegla takega obsega kot v so-
sednjih gorovjih. Ledeniki niso bili posebno dolgi, marveč so segli v 
doline le nekaj kilometrov daleč in tam obtičali.14 Daljša dolinska lede-
nika sta se razvila v Ravenski in Makekovi Kočni; združena sta segala 
ob najvišjem stanju ledu do Podloga.15 V dolini Kokre je segal pomemb-
nejši ledenik izpod Kokrskega sedla po Suhadolnikovem jarku do dna 
doline Kokre in po njej še nekaj kilometrov navzdol do Nežkarja. Manjši 
ledeniški jeziki so se spuščali tudi izpod Kočne v grapo Struhovega 
potoka in iz Dolge njive po Grdi dolini navzdol. Nadalje sta morala 
segati krajša ledenika izpod Storžiča16 in sosednjih vrhov proti dolini 
Kokre (neznatne morene v planini Pod Storžičem 900—1000 m visoko). 
Videti je, da se je vsaj krajši ledenik spuščal po dolini Kočenskega 
potoka. Vendar dolina ne kaže nikakih večjih glacialnih sledov. 

K l i m a t s k e r a z m e r e . Za prikaz podnebnih razmer so uporabljeni 
izvirni podatki sledečih vremenskih postaj: Zgornja Bela (495 m). Kokra 
(560 m), Zgornje Jezersko (906 m), Jezerski vrh (1210 m) in Krvavec 
(1686 m). Ker opazovanja niso istodobna, uporabljamo samo obdobja, 
ki jih lahko med seboj primerjamo. Pri obravnavi temperaturnega obrata 
so upoštevana tudi opazovanja na Obirju (2044 m). 

T e m p e r a t u r e so zaradi znatne nadmorske višine še precej nizke. 
V Kokri je bila v dobi 1896—1925 povprečna letna temperatura 8,2° C, 
januarska —1,0° C, julijska 17,2° C, na Zgornjem Jezerskem pa v dobi 
1926—1940 letna 6,9° C, januarska — 3° C in jubjska 16,8° C. Za primer-
javo temperaturnih razmer med obema krajema je upoštevana doba od 
1896—1906, ker so edino v tem obdobju bila opazovanja v obeh krajih.17 

11 L e sow sky , Die Steiner Alpen. 50. Jahres-Bericht d. N. O. Landes-
Realgiirm. in Stockerau 1915, stran 6. 

12 Fr. T e l l e r , Zur Entwicklungsgeschichte des Thalbeckens von Ober-
Seeland in südlichen Kärnten. Yerhandl. d. K. K. Geol. R. A. 1886 (st. 4) 
stran 102—109. 

13 R. L u c e r n a , Gletscherspuren in den Steiner Alpen. Geographischer 
Jahresbericht aus Österreich, Wien 1906, stran 25. 

14 A. M e l i k , Slovenija, I. zv., Ljubljana 1935, stran 195. 
15 R. L u c e r n a , isto delo, stran 22. 
16 A. M e l i k , O diluvialni poledenitvi v Karavankah, Geografski vestnik 

1932, stran 97. 
17 Vremensko poročilo postaje Kokra za dobo 1896—1925. 

Vremensko poročilo postaje Zg. Jezersko za dobo 1896—1906 in 1925 do 
1940. Vse pri Hidrometeorološkem zavodu v Ljubljani. 
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Tabela 1: Povprečne mesečne temperature za dobo 1896—1906 

Kraj J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. Letno 

Jezersko — 2,5 —1,3 + 1,9 5,9 9,8 14,4 16,7 15,9 11,5 6,5 2,9 — 1,6 6,7 
Kokra — 1,8 00,2 +3,2 6,8 10,6 14,7 16,8 16,0 12,6 8,2 3,5 —0,6 7,5 

Na Jezerskem so temperature znatno nižje v prehodnih in zimskih 
mesecih, medtem ko se poleti ta razlika zabriše. Naraščanje in posebno 
padanje temperature je na Jezerskem večje kot v Kokri, kar stopnjuje 
temperaturno razliko med obema krajema, posebno v jesenskih mesecih 
(do 1,7° C). Zato je tudi amplituda na Jezerskem (19,2° C) večja kot 
v Kokri (18,6° C). Karakteristični so temperaturni skoki v prehodnih 
mesecih. Spomladi je naraščanje temperature na Jezerskem mnogo večje 
kot v Kokri. Na Jezerskem narašča povprečna mesečna temperatura 
od 3,9° C do 4.9° C, v Kokri le od 3,6° C do 3,8° C. Poleti je temperatura 
v obeh krajih precej enaka prav zato, ker je Jezersko izpostavljeno 
dolgotrajnejšemu sončnemu obsevanju kot ozka dolina Kokre. Jesensko 
padanje temperature je naglo in učinkovito. Y Kokri se vendar poletje 
nekoliko zavleče, na Jezerskem pa po najvišjih poletnih temperaturah 
nastopijo znatne ohladitve že meseca septembra. 

Stvarnejše temperaturne prilike nam pokažejo absolutne maksimalne 
in minimalne temperature. Najnižja temperatura na Jezerskem je bila 
15. februarja 1940. leta (—24,4° C), najvišja pa 28. junija 1935. leta 
( + 35,4° C). Temperatura pade lahko pod 0° C v vseh mesecih razen 
julija in avgusta. Meseca maja 1935. leta je padla na — 6,3° C, junija 
1928. in 1933. leta na —0,6° C. Tudi septembra se to včasih zgodi: 
septembra 1931 je padla na — 2,4° C. 

Poleg običajne ohladitve ozračja preko noči, ki povzroča padce 
temperature pod 0° C še daleč v poletje, se uveljavlja na Jezerskem 
in v Kokri tudi temperaturni obrat. Primerjava dnevnih temperaturnih 
opazovanj leta 1901 med Zg. Jezerskim v višini 906 m in obirsko postajo 
v višini 2044 m pokaže, da so bile na Jezerskem temperature znatno 
nižje kot na 1338 m višji obirski postaji. 

Tabela 2: Primer temperaturnega obrata 9., 10. in 11. januarja 1901 

7'h 14Љ 21h dnevni povpr. 
Jezersko 9. jan. 1901 —10,5» C — 6,6° C —10,8» C — 9,7» C 
Obir —10,2° C — 6,0» c —13,0» C —10,5» C 
Jezersko 10. jan. 1901 — 16,2» C — 6,3» c — 12,0» C —11,6» C 
Obir — 11,1« C - 7 , 5 » C — 11,3» c —10,4» C 

Jezersko 11. jan. 1901 —19,0° C — 8,4° C —11,0» c —12,3° C 
Obir — 11,0° C — 7,5» C — 9,5» C — 9,4° C 

Temperaturni obrat v jutranjih urah je zelo pogost pojav skozi 
vse leto. 
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Tabela 3: Primeri temperaturnega obrata v jutranjih urah 

16. januar 1901 ob 7h Jezersko — 14,2° C Obir —8,0° C 
23. februar 1901 ob 7h Jezersko — 19,4° C Obir — 10,5° C 
24. marec 1901 ob 7h Jezersko — 6,1° C Obir — 5,2° C 
17. januar 1905 ob 7h Jezersko — 19,2° C Obir—14,8° C 
11. februar 1905 ob 7^ Jezersko —13,6° C Obir —3,8» C 

Na Jezerskem so temperaturni pogoji za kmetijstvo že dokaj ne-
ugodni. Ozimne vrste žit ne uspevajo več in še jara žita dajejo kljub 
ugodnejšim pedološkim pogojem kot v Kokri mnogo slabše donose. Drugi 
letni pridelek povsem odpade. 

Tudi v Kokri se pojavlja temperaturni obrat; včasih je temperatura 
celo nižja kot na Jezerskem. 

Tabela 4: Primer temperaturnega obrata v januarju 1901. leta 
med Jezerskim in Kokro 

7h 14h 21h dnevni povpr. 
Jezersko 12. jan. 
Kokra 

— 8,0° C 
— 8,9» C 

+ 0,0» c 
- 6 , 3 » C 

—1,0« C 
- 6 , 7 » C 

— 2,5» C 
- 7,1» C 

Jezersko 13. jan. 
Kokra 

— 6,6° C 
— 7,0° C 

+ 3,4« C 
— 4,6» C 

+ 0,4» C 
— 8,3» C 

— 0,8» C 
— 7,0» C 

Jezersko 14. jan. 
Kokra 

— 5,2« C 
— 11,1» C 

+ 2,0» C 
— 8,4« C 

— 6,0» c 
—10,3» c 

— 3,8« C 
—10,0» C 

Jezersko 15. jan. 
Kokra 

—14,0» C 
—12,6« C 

+ 5,0» C 
— 8,1« C 

— 9,5» C 
—10,4» C 

— 7,0» C 
— 10,3» c 

Za analizo temperaturnih prilik v višjih legah nimamo zanesljivih 
podatkov. V dobi 1935—193818 izkazuje postaja na Krvavcu povprečno 
letno temperaturo + 3,5° C, povprečno januarsko — 4,8» C in povprečno 
julijsko + 13,4» C. Amplituda znaša 18,2» C. Vsi trije zimski meseci de-
cember, januar, februar in spomladanski mesec marec so v povprečku 
pod 0» C- Ker je postaja tik nad gozdno mejo, bi nam daljša opazovanja 
nudila dragocene podatke za določevanje klimatske gozdne meje. 

Pregled p a d a v i n s k i h r a z m e r na Jezerskem in v dolini Kokre 
sem razdelil v tri odstavke: 

a) primerjava podatkov za dobo 1925—1940 za postaje Zg. Bela, 
Zg. Jezersko in Jezerski vrh; 

b) podatki postaje v Kokri za dobo 1895—1925; 
c) primerjava podatkov za dobo 1895—1906 za postaji Kokra in 

Zg. Jezersko. 

18 Vremensko poročilo postaje Krvavec za dobo 1935—1940. 
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Najmanj padavin letno pade v Zg. Beli (1509 mm), največ pa na 
Zg. Jezerskem (1933 mm), Jezerski vrh, ki je še 300 m višji od Zg. Je-
zerskega, j ih izkazuje manj (1874 mm). Povsod j e primarni maksimum 
padavin v pomladanskih mesecih z viškom meseca maja, sekundarni pa 
v jesenskih mesecih (višek v oktobru). Vmes sta razvita poletni in zimski 
padavinski minimum. 

Tabela 5: Primerjava padavin med Zg. Belo, Zg. Jezerskim in Jezer-
skim vrhom za dobo 1925—194019 

J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. Letno 

Zg. Bela 495 m 

Padavine 
Št. pad. dni 
Intenziteta 

77 
10,2 
7,7 

59 
7,8 
7,4 

107 
11,5 
9,0 

100 
12,2 
7,8 

144 
17,7 
8,5 

145 
13,8 
9,7 

107 
11,8 
9,7 

143 
12,5 
11,7 

159 
11,1 
15,0 

196 
13.5 
14.6 

167 
13,8 
12,0 

103 
12,8 
8,4 

1509 
149 
10,1 

Zg. Jezersko 906 m 

Padavine 
Št. pad. dni 
Intenziteta 

81 
11,6 
7,0 

83 
10,8 
7,7 

145 
13,7 
11,0 

154 
16,4 
8,0 

198 
18,8 
10,3 

168 
16,5 
9,7 

155 
14,0 
11,6 

176 
13,3 
13,1 

192 
12,4 
14,9 

248 
14,3 
16,9 

233 
13,7 
15,0 

109 
13,4 
8,6 

1933 
169 
11,1 

Jezerski vrh 1210 m 

Padavine 
Št. pad. dni 
Intenziteta 

83 
10,8 
7,7 

74 
9,4 
7,9 

129 
12,9 
10,0 

152 
15.1 
10.2 

192 
19.0 
10.1 

170 
16,1 
10,6 

158 
14,8 
10,7 

176 
13,8 
12,8 

197 
12,6 
15,6 

238 
14,3 
16,7 

202 
13,8 
14,6 

103 
12,6 
8,4 

1874 
165 
11,3 

Padavinski režim pripada mešanemu tipu; v njem se prepletata 
mediteranski in srednjeevropski padavinski režim.20 Sredozemske de-
presije prinašajo glavne padavine. Podobna je razporedba padavinskih 
dni in povprečne dnevne intenzitete padavin. Intenziteta padavin ima 
še najmočnejši odklon od nakazane razporeditve padavin in narašča od 
zimskega minima proti jesenskemu maksimu. Spomladanske padavine 
so rahle in dolgotrajne, jesenske pa intenzivnejše. 

Y Kokri je za daljše obdobje razporeditev padavin enakomernejša, 
z izrazitim zimskim minimom. Poletni minimum in jesenski maksimum 
padavin nista razvita! 

" Vremensko poročilo postaje Z g. Bela za dobo 1926—1940. 
Vremensko poročilo postaje Zg. Jezersko za dobo 1925—1940. 
Vremensko poročilo postaje Jezerski vrh za dobo 1907—1940. 

20 Oskar R e y a , Padavinska karta Slovenije, Ljubljana 1946, str. 13. 
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Tabela 6: Potek letnih padavin v Kokri za dobo 1896—192521 

I- F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. Letno 

Kokra 560 m 

Padavine 74 76 108 134 135 171 141 146 144 147 132 113 1521 
Št. pad. dni 6,8 7,9 9,8 11,4 14,9 14,0 13,4 11,7 10,9 11,1 10,5 9,9 132 
Intenziteta 10,5 9.5 11 13,7 9,0 12,2 10,5 12,5 13,2 13,3 12,5 11,4 11,5 

Poletne konvenkcijske padavine, ki prav v tem pasu pod glavnimi 
vrhovi dosežejo svoj višek, so zabrisale poletni minimum padavin. Pa-
davine so v Kokri čez vse leto bolj rahle, ekstremno razviti nalivi so 
mnogo bolj redki kot na Jezerskem. 

Na Krvavcu je v 6-letnem obdobju (1934—1941) padlo na leto 
1515 mm padavin. Razporeditev padavin je podobna kot v dolini, le da 
je še razvit poletni maksimum, ki je tudi najmočnejši (julij 210 mm). 
Na ta maksimum vplivajo verjetno poletne nevihte, ki potujejo ob robu 
gorovja. 

Iz celotnega pregleda lahko zaključimo, da naraščajo padavine ob 
gorovju navzgor, vendar le do določene višine (če so podatki Jezerskega 
vrha in Krvavca točni). Tudi število dni s padavinami narašča ob go-
rovju navzgor, posebno v pomladanskih mesecih. Intenziteta padavin je 
močnejša, čim više gremo. To ima močan vpliv na tekoče vode, ki do-
bivajo zato hudourniški značaj. 

Prve s n e ž n e p a d a v i n e se pojavijo na Jezerskem že septembra, 
v Kokri in Zg. Beli pa oktobra. Stopnjujejo se v novembru in decembru 
in dosežejo svoj višek januarja. Medtem ko meseca aprila v Zg. Beli in 
Kokri že pojenjujejo (povprečno 1,5 dneva), so na Jezerskem še zelo 
izdatne in pogoste (5—-7 dni). Debelina in dolgotrajnost snežne odeje 
se močno spreminjata od leta do leta. Pomembne so navedbe o prvem 
in zadnjem snegu. Y dobi od 1926—1940 je bil zabeležen 

Prvi sneg Zadnji sneg 
Sept. Okt. Nov. Dee. Jan. Marec April Maj Junij 

Zg. Bela 4x 5x 2x 5x 6 X 
Zg. Jezersko 3x 10x 1 X 1 X 9x 6 X 
Jezerski vrh 6x 13x 7x 5x 1 X 
Kokra 

(1896—1925) 2x 19x 5x 3x 12x 14x 1 X 

Snežni plazovi se pojavljajo ob gozdni meji in nad njo v strmejših 
legah. Najmočneje se spuščajo s Kočne v vseh smereh, z Grebena, Gra-
dišča in Storžiča. Spuščajo se vedno po istih poteh in zato vsako leto 
sproti uničujejo mlado vegetacijo ter prodirajo vedno niže v gozdove. 

21 Vremensko poročilo postaje Kokra za dobo 1896—1925. 
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Posebna oblika padavin v poletnih mesecih je toča. Skromna opa-
zovanja, ki so se vršila na Jezerskem, povedo, da je možnost toče v vseh 
mesecih od februarja do novembra. V desetletni opazovalni dobi je bilo 
največ toče meseca aprila. Sicer pa enakomerno narašča v poletne mesece 
in doseže svoj višek meseca julija. Toča je vsakoleten pojav, njen učinek 
se od leta do leta zelo spreminja. Poleg toče uničujejo poljske pridelke 
tudi močni nalivi, ki so v poletnih mesecih zelo pogosti. Uničujoče delo 
vseh teh padavinskih abnormalnosti pa podkrepi še strmina, ki po-
veča površinski odtok vode. 

H i d r o g r a f s k e r a z m e r e . Osnovo hidrografskega omrežja pred-
stavljata reka Kokra in Jezernica. Kokra izvira v Karavankah na 
severni strani Kamniških Alp. Široko povirje se razprostira med po-
bočji Stegovnika, Velikega vrha in Virnikovega Grintavca. Na Spodnjem 
Jezerskem se ji pridruži 'Jezernica, ki izvira v Ravenski Kočni. V na-
daljnjem toku dobiva Kokra z obeh strani številne krajše in daljše 
pritoke. Antecedenčni značaj Kokre je podčrtan v njenem neuravno-
vešenem strmcu, saj premaga v razdalji 20 km višinsko razliko 832 m 
(od izvira 1312 m do Preddvora 468 m) ali povprečno 42 m/km (Tržiška 
Bistrica od izvira do Tržiča 52 m/km, Kamniška Bistrica do Kamnika 
14 m/km). O b visokih vodah ruši in odnaša material vse do izliva v Savo. 
S tem povzroča velike težave hidroenergetskim napravam na Savi. 
Zato je nujna regulacija zgornjega toka Kokre s pritoki. 

Povprečno je teklo po reki v Sp. Kokri v opazovani dobi (1925—1953) 
4,61 m3/sek. Razporeditev odtoka po posameznih mesecih pokaže, da na-
stopa zakonito (razen v letu 1936) najnižja povprečna voda v zimskih 
mesecih, januarja in februarja, z najnižjim mesečnim povprečjem fe-
bruarja (3,04 m3/sek.). Primarni minimum v februarju je vedno najnižji 
in je posledica izrazite retinence v obliki snežnih padavin. Najvišja 
mesečna povprečka vodnega odtoka sta v prehodnih mesecih pomladi in 
jeseni. Spomladanski najvišji mesečni povpreček je maja (6,03 m3/sek.), 
kot odraz spomladanskih padavin, in močnega taljenja snega. Nivalni 
vpliv se pozna že meseca marca in traja vse v poletne mesece, ko še 
Številna snežišča v severnih krnicah Kamniških Alp zalagajo potoke 
z vodo. Zato opazimo v vseh spomladanskih mesecih od marca do junija 
nadpovprečno visoko vodo. Drugi najvišji mesečni povpreček se pojavi 
meseca novembra (6,80 m3/sek.). Ker odtočno področje Kokre pripada 
mediteranskemu padavinskemu vplivu, smatramo jesensko visoko vodo 
za čist pluvialni vpliv. Režim Kokre pri vodomerski postaji v Kokri 
prištevamo zaradi jesenske visoke vode k zmerni mediteranski varianti 
nivo-pluvialnega režima.22 

Reka Kokra s pritoki odmaka gorsko področje, kjer že zaradi 
strmine nujno odteče mnogo padavinske vode. Razmerje med pada-
vinami (pluviometrični indeks za dolgoletno povprečje je 1932 mm) in 
odtokom (odtočni indeks za dolgoletno povprečje je 1293mm) da k o -
l i č n i k o d t o k a 67%. Visoki količnik odtoka je normalen in v mejah, 
ki so do sedaj veljavne za alpski svet. Najnižji j e v zimskih mesecih 
zaradi akumulacije vode v snežni odeji in v poletnih mesecih, ko je 

22 S. I l e š i č , Rečni režimi v Jugoslaviji, GV 1947, stran 104. 
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SI. 1. Režim reke Kokre 
Opazovalna postaja je v vasi 
Kokra pri kolenu reke Kokre. 
Upoštevana je opazovalna doba 
1925—1953. Poleg dolgoletnega po-
vprečka so prikazani tudi ekstre-
mi v nekaterih letih. Režim reke 
Kokre, posebno s svojimi ekstrem-
nimi vrednostmi, zelo neugodno 
vpliva na hidroenergetsko izrabo 

Save. 
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ozračje suho in segreto. Nasprotno pa se v pomladanskih in jesenskih 
mesecih približa 100 °/o, kar pomeni, da spomladi prispeva k odtoku pre-
cej tudi kopnenje snega, jeseni pa odteče skoraj vsa padavinska voda.23 

To tudi pokažejo nagle reakcije v vodnem stanju na močnejše jesenske 
padavine. Neuravnovešeni vodni odtok neugodno vpliva na hidroener-
getsko izrabo in bodo nujni regulacijski ukrepi. 

P r s t . Y dolini Kokre je prst drugačna na apnencih in drugačna na 
skrilavcih. Na apnencih je bolj revna, z mnogo manj humusa, in razvita 
v tankih slojih, medtem ko so prsti na skrilavcih debelejše in bogatejše 
s humusom. Prav tako j e prst debelejša na morenskem in fluvio-
glacialnem materialu. Humozna tla najdemo na nižjih terasah in v Je-
zerski kotlini. Te ugodnejše prsti je človek izkoristil za njive, travnike 
in planine. V Kokri imenujejo včasih precej humozne prsti, razvite na 
werfenskih skrilavcih, prhlica. Prst je na splošno malo debela, po-
vprečno le 15—20 cm. Na dnu doline (Lovrin, Slugovec) in v Sp. Kokri 
so prsti težje, z močno ilovnato primesjo in debelejše (do 35 cm). Na 
porfirju (kmetija Celar) pa se prhlica meša 7 rjavkastimi drobci pre-
perelega porfirja. Tudi na Jezerskem opazimo podobno razliko: prsti 
v sami kotlini, na fluvioglacialnem materialu, so mnogo težje — ilovnate 
(kmetija Roblek, Anko), medtem ko so v višjih legah lažje in razvite na 
permo-karbonskih skrilavcih (kmetija Žarko). Prava mokrotca tla so raz-
vita v dolini okoli kmetije Skuber. 

Skeletna tla so razvita predvsem po hudourniških dolinah; običajno 
so propustnejša za vodo ter zato presuha za sklenjeno drevesno vege-
tacijo. Na njih se razvija le borno rastlinstvo z dolgimi koreninami, 
ki segajo do globlje, bo l j vlažne podlage. Le ob potokih j e močnejša 
drevesna rast zaradi večje namočenosti. 

Yiše v gorovju se močno uveljavi vpliv geološke podlage; na skrilavi 
podlagi so najvišji pašniki (Kokrsko sedlo), medtem ko je apnenec v isti 
višini že gol. 

Posebno resen problem je e r o z i j a p r s t i . Ker je skoraj vsa kul-
turna zemlja v strminah, je še posebej nevarna. Erozijo prsti povzročajo 
voda, veter in človek. Voda in veter odnašata prst v hladni polovici leta, 
ko zemlja ni zaščitena z vegetacijo. Močnejši naHvi so pogosti ravno v je-
senskih mesecih, ko je pridelek že pospravljen in jim je zemlja izpo-
stavljena. Istočasno je tudi veter zelo močan in pogost ter se njegovo 
uničujoče delo pozna posebno v kopnih zimah. Da ne bi bila v primeru 
kopne zime erozija prsti premočna, je v Kokri navada, da polje puste 
v trdini. Posebno močno se veter uveljavlja na odprtih in izpostavljenih 
mestih (Pestotnik, Roblek, Krems), kjer so njive že zelo siromašne. Naj-
bolj nevaren veter je »jug«, ki ne prizanaša niti gozdovom. 

Tudi človek sam uničuje zemljo. Z oranjem premetava zemljo na-
vzdol (ker orjejo po izohipsah). Na vrhu njive zato zemlje primanjkuje, 
na spodnjem koncu pa se po nepotrebnem kopiči. To skušajo popraviti 
tako, da vsako leto znosijo v koših zemljo nazaj na zgornji rob njive. 

23 A. Me l ik , Slovenija, I. zvezek Ljubljana 1935, stran 295; količnik je 
nekaj nižji kakor na Savi pri Kranju, pred izlivom Kokre (72%) in takšen 
kakor na Dolinski Savi pri Mostah (67,5 °/o); gl. S. I l e š i č , Podolžni profil 
zgornje Save, Geografski vestnik 1953, str. 33. 
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Človek uničuje zemljo tudi s tem, da zemljo premalo gnoji in je ne 
pusti odmoru. S pretiranim izčrpavanjem zrahlja njen zlog tako, da je 
vedno manj odporna proti eroziji. 

V e g e t a c i j a.24 Osnovna poteza prirodne vegetacije v Kokrski 
dolini in na Jezerskem je gozd. Ves zahodni del Kamniških Alp pre-
krivajo mešani gozdovi. V njih rastejo predvsem smreka, bukev in ma-
cesen. Izrazito mešan gozd sega do 1500 m visoko, više gori je bukve 
vedno manj, mešani gozd se spremeni v ozek pas iglastega drevja. 

Posebnost so čisti bukovi gozdovi v Ravenski, v Makekovi Kočni 
in celo ponekod v Suhadolnikovem jarku in na Slaparjevem. Bukev 
najraje uspeva na apnenem substratu. Podrastje je precej bogato, po-
sebno s sencoljubnimi vrstami. Tla prekriva debela plast listja. 

V manjših krpah najdemo tudi jelšev gozd, posebno v ozkih pa-
sovih ob tekočih vodah. Ker j e večinoma manjše rasti, ni gospodarsko 
pomemben. 

V sklenjenem gozdnem pasu so posejane samotne kmetije, okoli 
katerih je gozd skrčen v prid njiv in travnikov. Značilna je vegetacijska 
slika v Ravenski in Makekovi Kočni. Tu travniki in polja prehajajo 
v smrekove in mešane gozdove, nekoliko više raste na grušču že rušje, 
ki pogosto sega v gozd in tvori v njem podrastje. Zelo široko so razvite 
mezofilne trave, ki so najvažnejše za gospodarsko izrabo. Razvite so 
posebno na Jezerskem, kjer zaradi visoke lege ni mnogo intenzivnega 
poljedelstva. Kljub temu pa je malo planin in le redke so sposobne za 
govejo živino; povečini so le za drobnico. V splošnem so pašniki in 
košenice v gozdnih posekah skromni po velikosti in kakovosti, saj se 
iztrebljeno drevje in grmičevje naglo zarašča. 

Nad gozdno mejo se prične alpski pas, ki ga v spodnjih legah se-
stavlja rušje, v višjih pa alpske trate in alpske cvetnice. Pas rušja se 
pričenja tik nad gozdno mejo. Že med ruševjem se nahajajo obsežna 
področja alpskih trat, najmočneje razvita v Krvavčevi skupini (Dolga 
njiva, Krvavec) in na Storžiču. 

Prebivalstvo in naselja 

R a s t p r e b i v a l s t v a . 2 5 V Kokri je prebivalstvo že od leta 1869 do 
1880 nazadovalo za 8°/o, od leta 1880 do leta 1953 pa za 10°/o. Tudi na 
Sp. Jezerskem je prebivalstvo v razdobju 1880—1953 nazadovalo za 
10%. Edino na Zg. Jezerskem je v istem razdobju naraslo za 22%. 

24 A. H a y e k , Sannthaler Alpen (Vorbereitung zu einer pflanzengeogra-
phischen Karte Österreichs). Abhandlungen der K. K. Zool.-Botan. Gesellschaft 
in Wien. B. IV., zv. 2, Jena 1907. 

R. Marek, Waldgrenzstudien in den österreichischen Alpen. Pettermanns 
Mitteilungen, Ergänzungsheft 168, 1910. 

25 Spezial-Orts-Repertorium von Krain. Izdala K. c. centralna statistična 
komisija za ljudska štetja 31. dec. 1869., 31. dec. 1880., 31. dec. 1890, 31. dec. 1900 
in 31. dec. 1910. 

Definitivni rezultati popisa stanovništva za ljudska štetja 31. marca 1931 
in 15. marca 1948. 

Statistični urad LRS, demografski oddelek (za štetje 1953). 

220 



Dolina Kokre 

Bistvena razlika je med gospodarsko manj aktivnima naseljema Kokro 
in Sp. Jezerskim ter Zg. Jezerskim, ki se razvija v turistično, gozdarsko 
in upravno središče. 

Tabela 7: Gibanje prebivalstva od 1869 do 1953 

Leto 

Kokra Sp. Jezersko Zg. Jezersko 
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1869 51 49 507 
• 

1880 51 49 467 100 — 50 50 170 100 — 55 45 551 100 — 

1890 49 51 426 91 — 7 50 50 157 93 — 7 51 49 504 91 — 9 
1900 49 51 431 92 + 1 50 50 140 83 — 11 51 49 536 97 + 6 
1910 50 50 400 86 — 7 54 46 166 96 + 18 50 50 548 99 + 2 
1931 — — 485 104 + 19 — — 126 74 — 24 — — 563 102 + 3 
1948 60 40 486 104 + 0 46 54 155 91 + 22 46 54 598 108 + 6 
1953 53 47 428 92 — 12 43 57 152 90 — 2 47 53 670 122 + 12 

Ker se je v 70. letih gradila skozi dolino nova alpska cesta, so re-
zultati prvega štetja prebivalstva v Kokri izredno visoki. Vsa nadaljnja 
štetja v Kokri pa odražajo počasno upadanje števila prebivalstva vse 
do 1910. leta. To je bila doba, ko je bilo v vsej Sloveniji močno izselje-
vanje, predvsem iz agrarno pasivnih področij. Starowesnik26 omenja, da 
je bilo kmečko življenje okoli 90. let prav težko in da si je prebivalstvo 
Kokre iskalo delo pri Fuchsu na žagah in fužinah ab pa se je izselje-
valo na sezonsko gozdno delo v Romunijo in Bosno. Še nazorneje po-
kaže o d s e l j e v a n j e primerjava prirodnega prirastka z dejansko 
rastjo števila prebivalstva v razdobju 1869—1953. Število, za katero 
dejanska rast, kakor so jo zabeležila ljudska štetja, zaostaja za številom 
presežka rojstev nad smrtmi, nam pove, koliko ljudi se je odselilo. Od 
celotnega števila teh izseljencev v razdobju 1869—1953 se jih je v deset-
letju 1869—1880 odselilo iz Kokre 16,5% (58 ljudi ali 23 moških in 
35 žensk); od 1881—1890 2 0 % (71 ljudi, 47 moških in 22 žensk); od 
1891—1900 13% (44 ljudi, 19 moških in 25 žensk) in v desetletju 
1901—1910 2 0 % (70 ljudi, 30 moških in 40 žensk). Skupno torej od leta 
1869 do 1910 69,5%. V večji meri se je odseljevalo žensko prebivalstvo, 
ker je imelo stalno močnejši prirodni prirastek. Podobno se je pre-
bivalstvo v prejšnjem stoletju izseljevalo z Jezerskega. Toda to izselje-
vanje je na Sp. Jezerskem začasno prenehalo kmalu po letu 1900, na 
Zg. Jezerskem pa že desetletje poprej. 

Svojstvene populacijske razmere se javljajo po prvi svetovni vojni 
do leta 1931. V Kokri je prebivalstvo ponovno naraslo (za 19%) zaradi 
lesne konjunkture, ki je dosegla svoj višek med leti 1927 in 1929. Se-
zonsko odseljevanje je bilo zavrto. Edino na Sp. Jezerskem je prebi-

26 R. S t a r o w e s n i k , Das Kankerthal und seine Bewohner. Laibacher 
Zeitung 1891. stran 119. 
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valstvo še vedno nazadovalo (za 24%). Na Zg. Jezerskem prebivalstvo 
od 1890. leta dalje stalno narašča. 

Populacijske razmere po drugi svetovni vojni se odražajo v štetju 
prebivalstva leta 1948. V vseh treh naseljih je prebivalstvo naraslo 
ali ostalo vsaj na isti višini (Kokra). Y Kokri je razvoj kamnoloma, 
ki je pritegnil k delu poleg domačinov tudi tujce, zavrl splošno na-
zadovanje prebivalstva ter zabrisal posledice druge svetovne vojne 
(talci). To pokaže tudi poklicna struktura, saj je bilo 40°/o vsega pre-
bivalstva zaposlenega v tem podjetju. Isto lahko razberemo iz razmerja 
med moškim in ženskim prebivalstvom; našteli so namreč 60°/o mo-
škega prebivalstva kljub temu, da je bil prirodni prirastek žena v ob-
dobju 1931—1948 izredno močan (100). 

Na Sp. in Zg. Jezerskem je prebivalstvo naraslo spričo obnovljene 
eksploatacije gozdov v prvih povojnih letih (Sp. Jezersko za 22°/o v pri-
merjavi z letom 1931, Zg. Jezersko za 5%) . 

Zadnje štetje leta 1953 pa nazorno pokaže, kako lahko le trenutne 
gospodarske razmere vplivajo na nazadovanje ali naraščanje prebi-
valstva. V razdobju petih let je prebivalstvo v Kokri občutno nazadovalo 
(za 15%), ker je naglo upadla proizvodnja v kamnolomu. 

Odselilo se je 2 3 % (82 ljudi, 77 moških in 5 žensk). Na Sp. Jezer-
skem je padec prebivalstva manjši (minus 2%) . Nasprotno pa je na 
Zg. Jezerskem, kjer prebivalstvo naglo narašča (za 12%), ker predstavlja 
kraj vedno važnejše gospodarsko središče. 

P r i r o d n i p r i r a s t e k obravnavamo samo za naselje Kokro. Rod-
nost, ki je bila ob koncu prejšnjega stoletja izredno visoka, od 27°/oe 
v desetletju 1869—1880 do 41 %o v desetletju 1891—1900, je začela poje-
mati po prvi svetovni vojni, tako da se je, vsaj v povprečku, znižala na 
14 %o v obdobju 1932—1953. Medtem ko doba najmočnejše migracije ni 
bistveno vplivala na rodnost, se močneje odražata obe vojni z izredno 
nizko rodnostjo od 2°/oo—10%o. 

Tudi umrljivost je bila od 1869—1910 zelo visoka, od 16 %o v obdobju 
1881—1890 do 30 °/oo v obdobju 1891—1900. Vzrok temu je visoka umrlji-
vost otrok. Po navedbah v matičnih knjigah je večina otrok umrla zaradi 
božjasti ali drugih otroških bolezni v prvih dneh ali tednih. Izrazit 
prelom pa se opazi v tridesetih letih, ko je umrljivost otrok močno 
padla. Zato je tudi umrljivost vsega prebivalstva padla na 11 %o v ob-
dobju 1932—1948 in celo na 8°/oo v letih od 1948—1953. Kakor so vojne 
vplivale na rodnost, so tudi na umrljivost, ki se je v vojnih letih zelo 
povečala (od 29—38 %o). 

Prirodni prirastek je zelo različen. Od desetletja 1869—1880, ko je 
bil izredno nizek (3,7%o), je naraščal nekako do 1900 (1891—1900 — ll°/oo, 
nato pa naglo padel in je bil v letih 1948—1953 le še 4%o. 

Prav isti gospodarski vpliv v razdobju osemdesetih let se odraža 
v š t e v i l u h i š (tabela 8). Y Kokri in na Sp. Jezerskem skupno število 
hiš nazaduje, le v posameznih konjunkturnih razdobjih je nekoliko 
naraslo. Na Zg. Jezerskem pa, podobno kakor prebivalstvo, tudi število 
hiš enakomerno narašča. Y vseh naseljih se pozna vpliv druge svetovne 
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vojne, ki je uničila številna stanovanjska poslopja. Število prebivalcev 
na hišo je od prejšnjega stoletja stalno padalo, šele po vojni je zaradi 
naglega gospodarskega razvoja ponovno naraslo kot odraz povečanja 
neagrarnega dela prebivalstva. 

Tabela 8: Rast števila hiš in razmerje med prebivalstvom in hišami 

Kokra Sp. Jezersko Zg. Jezersko 

Leto Štev. 
hiš 

% 
med 
leti 

Ljudi 
na 

hišo 

Gosp. 
na 

hišo 
Štev. 
hiš 

% 
med 
leti 

Ljudi 
na 

hišo 

Gosp. 
na 

hišo 
Štev. 
hiš 

o/ /o 
med 
leti 

Ljudi 
na 

hišo 

Gosp. 
na 

hišo 

1869 
1880 
1890 
1900 
1910 
1931 
1948 
1955 

84 
90 
94 
85 
83 
95 
70 
81 

+ 7 
+ 4 
— 10 
— 3 
+ 14 
— 26 
+ 15 

6,0 
5,2 
4,4 
5,1 
4.8 
5.1 
6.9 
5.2 

1,3 
1,6 

27 
28 
25 
25 
24 
15 
21 

+ 3 
— 12 

— 4 
— 35 
+ 40 

6,3 
5,3 
5,6 
6,6 
5.2 

10,3 
7.3 

2,5 
1,9 

79 
83 
85 
91 

101 
97 

148 

+ 5 
+ 2 
+ 7 

+ 11 
— 4 

+ 52 

6,9 
6,0 
6,3 
6,0 
5,2 
6,1 
4,5 

1,5 
1,3 

G o s t o t a p r e b i v a l s t v a . Področje pripada gorski pokrajini z 
obsežnimi gozdovi in pašniki in ne dovoljuje gostejše naselitve. V Kokri 
živi le 7,8 na Jezerskem 12 l judi na km2. Dejansko je prebivalstvo 
koncentrirano le v posameznih otokih, večinoma na dnu doline. Večjo 
zgostitev je pričakovati na Zg. Jezerskem, kjer je še največ prirodnih 
in gospodarskih pogojev. V Kokri do večje zgostitve prebivalstva ne bo 
prišlo, ker razen kamnoloma ni pogojev, ki bi to omogočili, pa še ta je 
zaradi velike oddaljenosti od železnice in vedno slabšega materiala iz 
dneva v dan bolj problematičen. 

Tudi primerjava števila kmečkega prebivalstva s kmetijsko po-
vršino pokaže, da je pokrajina še vedno redko naseljena, saj je agrarna 
gostota za Kokro 8,4 ljudi na km2, za Jezersko pa 20 ljudi na km2. Tudi 
živinorejska gostota (razmerje med številom kmečkega prebivalstva in 
površino travnikov, senožeti in pašnikov), je zelo nizka (v Kokri 8,6, 
Jezersko 22,7 ljudi na km2). Primerjava obeh gostot pokaže, da večino 
kmetijske površine sestavljajo travniki, pašniki in senožeti. Pravo sliko 
dobimo šele, če primerjamo število kmečkega prebivalstva s poljedelsko 
površino. Poljedelska gostota je za Kokro 340 ljudi na km2, za Jezersko 
le 180 ljudi na km2. Izredno visoka poljedelska gostota je razumljiva 
v gorskem svetu, kjer je malo poljedelskih površin. Agrarno prebivalstvo 
se ne more preživljati samo od polja. Tako je nujno usmerjeno v izrabo 
gozda in v živinorejo, ki skupno predstavljata osnovo agrarnega gospo-
darstva. Odraz tega so tudi posestne razmere, saj prevladujejo velika 
posestva. Manjši kmetje se ne morejo preživljati samo od kmetovanja 
in so navezani na druge neagrarne dohodke. Mnogo boljše so razmere 
na Jezerskem, kjer so pogoji za poljedelstvo ugodnejši. Toda tudi tukaj 
predstavlja osnovo preživljanja eksploatacija gozdov. 
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Karta 2. Razporeditev prebivalstva 
Sestavljeno po podatkih popisa prebivalstva marca 1953. Upoštevane so naj-
manjše naselbinske enote, vse samotne kmetije. Na področju Kokre in Jezer-
skega živi skupno 1250 ljudi, strnjeno edino na Zg. Jezerskem, Sp. Jezerskem 

in deloma v Kokri okoli kamnoloma. 

P o k l i c n a s t r u k t u r a . Pričakovali bi, da v pokrajini zaradi od-
daljenosti od važnih industrijskih središč izrazito prevladuje agrarno 
gospodarstvo. Vendar temu ni tako. Na Jezerskem je leta 1931 živelo od 
kmetijstva 4 0 % ali 271 ljudi. Drugi so živeli od neagrarnih panog, pred-
vsem od obrti, gozdarstva in turizma. Po drugi svetovni vojni so se 
razmere popolnoma spremenile in je delež kmečkega prebivalstva močno 
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padel, tako da je leta 1948 pripadalo kmetijstvu le še 23 % ali 169 ljudi. 
Že 5 let kasneje je ta delež znašal samo še 19°/o ali 159 ljudi. Delež 
kmečkega prebivalstva naglo nazaduje, neagrarnega pa narašča. 

Tabela 9: Panoge preživljanja in gostote (navadna, agrarna in polje-
delska) leta 1953 

Agrarnega 
prebivalstva V odstotkih živi od 

Kraj 
pre-
bi-

val-
cev 

na 
km3 

na 
100 ha 
kmet. 
zem-
Ije 

na 
100ha 
polj. 
zem-
Ije 

kme-
tij-
stva 

go-
zdar-
stva 

indu-
strije 

obr-
ti 

jav-
nih 

služb 

trgo-
vin in 

go-
stin-
stva 

"3 -t-" m O 

Sp. Kokra 
Zg. Kokra 
Sp. Fužine 
Kokra-skupaj 

102 
270 
56 

428 7,8 8,4 340 

47 
29 

30 

2 
9 

86 
18 

20 
39 

24 

15 
4 

11 

4 
1 

2 
4 
2 

12 
18 
10 
13 

Zg. Fužine 
Podlog 
Sp. Jezersko 
Zg, Jezersko 
Ravno 
Jezersko — 

skupaj 

37 
30 
85 

503 
167 

822 12 20 
. 

180 

36 
15 
32 

19 

75 
40 
22 
22 
15 

29 

4 
4 
1 

3 

23 
6 

15 
21 

18 

14 
6 
8 

13 
6 

13 

3 

9 
2 

8 

11 
28 
24 
22 
23 

10 

Isti pojav opazimo tudi v vasi Kokra, le da za njo ne moremo 
podati razmer v letu 1931, ker nimamo podrobnih podatkov. Leta 1948 
je odpadlo na kmečko prebivalstvo le še 150 ljudi ali 33°/o vsega prebi-
valstva. Dve tretjini prebivalstva je torej zaposlenega izven kmetijstva, 
predvsem v kamnolomu in v gozdarstvu. Do leta 1953 je delež kmečkega 
prebivalstva še nazadoval, in sicer na 126 ljudi (30%). Beg od kmečkega 
dela je torej tu še izrazitejši. 

Leta 1953 je bil od neagrarnega prebivalstva Kokre največji del 
zaposlen v kamnolomu Kokra (35%). Toda delež je bil že znatno manjši 
kakor leta 1948, ko je živelo od kamnoloma 59% prebivalstva. Tudi 
število aktivno zaposlenih ljudi se je občutno zmanjšalo: od 150 delavcev 
in nameščencev leta 1948 na 59 zaposlencev leta 1953. Gospodarske vzroke 
za to upadanje zaposlencev bomo nakazali pozneje. Velik del neagrar-
nega aktivnega prebivalstva dela v gozdarstvu (25% vsega aktivnega 
prebivalstva). To je povsem razumljivo, saj je les poleg porfirja osnovno 
bogastvo doline. Veliko ljudi živi tudi od gradbeništva (13%). V ostalih 
gospodarskih panogah, v prometu, trgovini, obrti in podobno, je zaposle-
nih le prav majhno število ljudi (največ po 1,5% skupnega števila 
prebivalstva). 

Geografski vestnik — 15 2 2 5 
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Karta 3. Poklicna struktura prebivalstva po naseljih 
(ob popisu prebivalstva marca 1953) 

1. prebivalci, ki žive od kmetijstva; 2. prebivalci, ki žive od gozdarstva; 
3. prebivalci, ki žive od industrije; 4. prebivalci, ki žive od obrti; 5. ostali. 
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Povsem drugače se preživlja neagrarno prebivalstvo na Jezerskem. 
Tukaj je malo industrije, ki zaposluje le 3 % prebivalstva. Eksploatacija 
gozdov predstavlja osnovno panogo. Gozdarstvo je glavni vir preživ-
ljanja 2 9 % prebivalstvu, povečini malim kmetom in kajžarjem, ki se 
že desetletja bavijo s tem poslom. Močno je zastopana obrt, saj preživlja 
1 8 % prebivalstva. Na Jezerskem ne smemo pozabiti turizma, ki daje 
dohodek 8 % prebivalstva, pa tudi ne deleža upravnih organov (13%) 
kot izraza samostojnega upravnega središča in obmejnega kraja. Celo 
komunalne službe dajejo dohodek 3 % prebivalstva, znak, da se kraj 
vedno bolj spreminja iz ruralnega v urbansko naselje. 

Y medsebojnem razmerju aktivnega in vzdrževanega prebivalstva 
je v Kokri v prevladi aktivno prebivalstvo s 54%, medtem ko je na 
Jezerskem ta delež pod polovico (46%). Največ aktivnega prebivalstva 
je pri kmetih — od 56 do 61%. Tudi industrijski del prebivalstva v 
Kokri kaže visok delež aktivnih oseb — do 59%, prav zaradi močnega 
dotoka mlajše delovne sile. Y gozdarstvu, kjer so zaposleni predvsem 
kajžarji, ki imajo številne družine, je delež aktivnega prebivalstva pod 
polovico (od 30 do 39%). 

N a s e l j a i n n j i h o v o z e m l j i š č e . Na razvoj in obliko naselij sta 
v osnovi vplivala dva socialna sloja, kmetje in bajtarji, v novejši dobi 
še delavci in nameščenci. Nedvomno je bilo kmetijstvo prvo, ki je pri-
klicalo človeka v ozko gorsko dolino in kotlinico sredi gorovja. Nekako 
v 13. stoletju je pričel tok notranje kolonizacije pod vodstvom fevdalcev, 
ki so hoteli poseliti obsežna gozdna področja.27 Zemljiški gospodje so 
v dolini Kokre uredili planinske pristave (sweige) in jih opremili s pri-
mernim številom živine. Od te živine so si zagotovili le velike dajatve 
sira, ki je spadal med najvažnejša živila tedanje dobe. Mnoge pristave 
so polagoma povečale svoje obdelovalne površine, privzele k živinoreji 
še poljedelstvo ter se razvile pozneje v velike samotne kmetije.28 

Večino posestva sestavlja povsod gozd (tudi do 75%) Obdelano po-
vršino najdemo okoli doma. Obsega pa največ 5 % celotne posesti. Yečje 
gozdne površine nekoliko više se izkoriščajo za senožeti in pašnike. Kme-
tije imajo vse zemljišče okoli doma v enem kosu, celku. Posamezne 
parcele so nepravilnih oblik in le redko, predvsem na Jezerskem, ima polje 
bolj podolgovate in pravilne oblike.29 Velikost in obHka parcel sta prila-
gojeni reliefnim pogojem. Kmetije so zaradi obsežnih gozdnih površin 
daleč druga od druge, pravi tip samotnih kmetij z zaprtimi celki. Le 
skromne poti vežejo posamezne domove med seboj. Omejitev takega 
celka skoraj vedno predstavlja stranska grapa ali vmesno sleme. V Kokri 
se zemljišče vleče od dna doline do najvišjih vrhov in to zelo pogosto 
v več ali manj ozkem pasu med dvema grapama ali hrbtoma. Zato bi tak 

27 Milko Kos , Zgodovina Slovencev od naselitve do reformacije. Ljubljana 
1933, stran 178. 

28 J. Z on t ar, Zgodovina mesta Kranja. Ljubljana 1939, stran 15. 
29 S. I l e š i č , Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem. Ljubljana 1950, 

stran 85. 
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tip celka imenovali celek v progi.30 Pri njem stoji dom nekoliko nad 
dolino na prisojni terasi. Taki celki so lahko zelo dolgi; v Kokri (Povš-
na, Suhadolnik) segajo od 600 m v dnu doline do vrha Koene (2539 m) 
ter so 1500—2000 m dolgi. Podobne primere najdemo tudi na Jezerskem, 
kjer sega na primer Makekov celek od dna doline do najvišjih vrhov. 
Običajno so ti celki zelo obsežni. Že povprečna velikost posestva po 
stanju leta 1826 je bila 110—120ha. Niso pa bila prav nič izjemnega še 
mnogo obsežnejša posestva, ki so obsegala tudi do 600ha površine 
(Makek, Suhadolnik, Povšnar). 

Kot posebno obliko naj navedemo celke, ki se precej približajo 
drug drugemu;pri njih so travniki in polja vedno že docela strnjeni, ne 
da bi pri tem izgubili značaj posesti v enem kosu. Tako razdelitev 
zemljišča bi imenovali razložene ali polodprte celke.31 Najdemo jih na 
Jezerskem, posebno na Ravnem (Zg. Virnik, Roblek, Anko, Podršnik, 
Štular, Jenko, Kropivnik). Oblika zemljišča in parcel je še vedno ne-
pravilna kot pri zaprtih celkih. 

Zemljiška razdelitev na celke je odraz mlajše kolonizacije. Prve 
kmetije v Sp. Kokri se omenjajo leta 1387 (Čemšenik, Zaravnikova ravan 
in Dovjež). V naslednjem stoletju (1455) se navajajo že tri kmetije v 
Sp. Kokri, 8 kmetij ali vsaj zemljišč, ki so se pozneje razvile v kmetije, 
v Zg. Kokri, in tudi 6 imen na Sp. Jezerskem. Podobno je bilo prvič 
omenjenih leta 1552 še 8 kmetij ali zemljišč v Zg. Kokri in 12 (največ 
planine) na Sp. Jezerskem (podrobna tabela je objavljena v Zontarjevi 
Zgodovini mesta Kranja, stran 31). Za Zg. Jezersko nisem našel podrob-
nih navedb za posamezne kmetije, edino Glauert32 navaja pod sliko 
Makekovega doma, da se ta kmetija prvič omenja leta 1524. 

V Kokri so večinoma vse kmetije na prisojni strani na levem bregu 
vode. Le v Sp. Kokri je desni severni breg glede klimatskih pogojev 
ugodnejši, je pa zato morfološko manj razgiban. Najbolj so zgoščeni 
kmečki domovi v Sp. Kokri na terasi 580—600 m. Od skupnega števila 
kmetij v Kokri (31) jih je na osojni strani le 6, vse ostale pa so raz-
vrščene po levih terasnih sistemih. Zgornja meja stalne naselitve v Kokri 
je okrog 900 m. Na Zgornjem Jezerskem so vsi domovi razen Makeka, 
Mlinarja in Ancelovega, razvrščeni po prisojnih desnih pobočjih Jezer-
nice. Najbolj neugodne so reliefne in klimatske razmere na Sp. Jezer-
skem in v Fu-žinah, kjer je tudi najmanj kmetij. Ker je Jezersko mnogo 
više in bolj odprto kot Kokra, je tam stalna naselitev segla mnogo više, 
do 1200m (Rakeževo na Jezerskem vrhu). 

Vsaka večja samotna kmetija v Kokri ali na Jezerskem predstavlja 
malo naselje. Posamezna poslopja stoje vsako zase brez vsakega reda na 
ugodni polici sredi celka. Tak dom v gruči33 lahko šteje nad 10 po-
slopij (Suhadolnik, Roblek, Anko in drugi). Poslopja so razvrščena na 
najbolj ugodnih mestih tako, da čimbolj ustrezajo svoji gospodarski 

30 G. G lauer t, Zur Besiedlung der Steiner Alpen und Ostkarawanken. 
Deutsches Archiv für Landes und Volksforschung Leipzig 1937/2, stran 472. 

S. I l e š i č , isto delo, stran 85. 
31 S. I l e š i č , isto delo, stran 86. 
32 G. G l a u e r t , isto delo, stran 464—465. 
33 A. Me li k, Slovenija I, 2. zvezek Ljubljana 1936, stran 555. 
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Karta 4. Kmetijsko zemljišče v polodprtih celkih 
(po katastrski mapi Jezersko) 

1. pota in glavna cesta; 2. Jezernica s pritoki; 3. celek kmetije Anko; 4. celek 
kmetije Žarko (sedaj združen z Roblekovim celkom); 6. celek kmetije Virnik; 

7. celek kmetije Skuber; celek kmetije Zmitek. 
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funkciji. Na Ravnem v Jezerski kotlini bi lahko ločili še poseben podtip 
doma v gruči, kjer so poslopja razvrščena okoli osrednjega dvoriščnega 
prostora (Roblek, Podršnik — glej izsek mape Jezersko). 

Kot povsod v alpskem svetu je tudi v dolini Kokre zastopan alpski 
tip hiše z vsemi svojimi značilnostmi. Za gradbeni material je v starejši 
dobi služil les, v novejši dobi pa kamen in opeka. 

Prvotni kmečki naselitvi, ki je dala temelje razloženi obliki naselij, 
se je kmalu pridružil še drug moment — fužinarstvo, ki pa je le deloma 
preoblikovalo prvotno obliko naselij. Okoli fužin na severnem koncu 
naselja Kokre so v 16. stoletju odkrili železovo rudo in jo pričeli izkori-
ščati. Samostojna rudarska družba, v lasti Crobatha Matevža iz Kranja 
in Lenarda Dolarja iz Kokre, je že leta 1581 proizvajala 500 q železa 
letno.34 Fužinarstvo je dalo prve pogoje za naselitev neagrarnega pre-
bivalstva, ki se je v teku stoletij naselilo še na številnih drugih mestih 
v dolini Kokre in na Jezerskem ter je s svojimi kočami ustvarila osam-
ljene naselitvene otoke. Na zgoščene domove kajžarjev in delavcev na-
letimo v Podlebelci v Zg. Kokri in na Fužinah, vendar se tu povečini 
še vežejo z nekaterimi nižjimi kmetijami. Mnogo izrazitejše jedro 
predstavlja kajžarsko naselje na Sp. Jezerskem (ob sotočju Kokre in 
Jezernice pri Hadinu) ter naselje v spodnjem delu Jezerske kotline. 
Tukaj se je v novejši dobi naselil trgovski in obrtni del prebivalstva 
in predstavlja skupno s kajžarji središče naselja Jezersko, ki ga je 
turizem močno preobrazil. Y tako imenovanem Centru stoje danes šte-
vilni manjši hoteli in penzioni. Tudi nove delavske hišice, ki rastejo na 
Jezerskem, spreminjajo prvotno ruralno naselje v naselje s pol-
urbanskim značajem. 

Značilen j e r a z v o j k m e t i j in n j i h o v i h p o s e s t n i h r a z -
m e r od 1826 dalje. V francisejskem katastru35 je prvič podana karto-
grafska podoba parcel in posestev, ki so takrat obstajala na obravna-
vanem področju. Skupno je bilo 66 kmetij z nad 1,5 ha površine in 
26 kajžarjev. Od tega je bilo v Kokri 31 kmetij in 2 kajžarja, na 
Sp. Jezerskem 11 kmetij in 12 kajžarjev in na Zg. Jezerskem 24 kmetij 
in 14 kajžarjev. Od skupne površine katastrske občine Kokre (5400 ha) 
je 1826. leta odpadlo na kmečka gospodarstva 3618 ha (67%) zemlje, na 
kajžarje 3,2 ha, ostalo je pripadalo veleposestnikom, ki so posedovali 
obsežne gozdne površine in nerodoviten svet (večina je bila last barona 
Zoisa). Na Jezerskem je prav tako od skupne površine (6862 ha) pri-
padalo kmetom 6 8 % vse površine. Kajžarji so posedovali le 0,15% ali 
okoli 10 ha zemlje. Večina ostale zemlje je bila v lasti nemškega vite-
škega reda s sedežem v Železni Kapli, deloma pa je bila občinska last. 
Povprečna velikost posestva v vseh treh naseljih je bila od 110 do 
120 ha. Nekatera od njih so že takrat obsegala večje površine (Sp. Vir-
nik 335 ha, Makek 643 ha, Povšnar 405 ha, Roblek 391 ha). 

Z 19. stoletjem so kmetije pričele doživljati bistvene spremembe. 
Predvsem je les, ki ga je tod obilo, dobil svojo vrednost. Tako se kmetu 
ni bilo potrebno ubijati na slabo rodovitnem polju in z živino, temveč 
mu je osnovo za preživljanje dajal gozd. Njive in travnike so pričeli 

34 J. Z o n t a r , Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana, 1939, stran 153. 
35 Mape in protokoli francisejskega katastra iz leta 1826. Drži. arhiv LRS. 
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2559 
GRINTOVEX 

STORŽIČ* 

<̂2122 

G R E B E N » 2223 

KRVAVEC O 1853 

Karta 5. Razporeditev kmetij 
1. propadle kmetije, 2. stare, še danes obstoječe kmetije, * ^ 
kmetije (po L 1826). Karta je sestavljena po katastr ih podatkih iz 1 1826 
in 1948. Številka ob znaku pomeni zaporedno števdko v tabelah 10 m 11. 
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Tabela 10: 
Primerjava kulturnih kategorij po 

Zap. št. 
na karti I m e Naslov Domače ime 

1. 
1. 

Polajnar Anton 
Polajnar Franc 

Kokra 1 
Kokra 1 

Logar 
Logar 

3. 
3. 

Polajnar Janez 
Povšnar Jakob 

Kokra 4 
Kokra 4, 46, 65 

Polana 
Poiana 

6. 
6. 

Zapečnik 
Zapečnik Ana 

Kokra 6 
Kokra 6 

Strmčar 
Strmčar 

7. 
4. 
7. 

Kremsar 
Polajnar 
Klemene Janez 

Kokra 7 
Kokra 8 
Kokra 7, 8, 62 

Krems 
Naberje 
Krems 

8. 
8. 

Slugovec 
Polajnar Peter 

Kokra 11 
Kokra 11 

Slapar 
Slapar 

9.+ 10. 
9. 

10. 

Zaplotnik + Slugovec 
Zaplotnik Jakob 
Sluga Marija 

Kokra 12, 13 
Kokra 12, 69 
Kokra 13, 78 

Celar 
Sp. Celar 
Zg. Celar 

12.+ 13. 
13. 

Zaplotnik (2) 
Pestotnik Franc 

Kokra 14, 15 
Kokra 15 

Zaplotnik 
Rekar 

14. 
15. 
14. 

Povšnar Lovrenc 
Povšnar Aleks 
Povšnar Helena 

Kokra 20 
Kokra 17 
Kokra 17,20,66,67 

Povšnar 
Grobšar 
Povšnar 

17. 
17. 

Veršnik Martin 
Veršnik Peter 

Kokra 18 
Kokra 18, 59 

Vrtačnik 
Vrtačnik 

18. +19. 
18. 

Koprivnik + Suhadolnik 
Štular Janez 

Kokra 21, 22 
Kokra 21 

Suhadolnik 
Suhadolnik 

22. 
22. 

Krč Ivan 
Virnik Anton 

Kokra 25 
Kokra 25 

Leskovčar 
Leskovčar 

24. 
24. 

Krč 
Krč Janez 

Kokra 28 
Kokra 28 

Slugovec 
Slugovec 

25.+26. 
25. 
26. 

Slugovec + Konc 
Krč Andrej 
Koder Andrej 

Kokra 29, 30 
Kokra 29, 64 
Kokra 30, 54 

Lovrin + Konc 
Lovrin 
Konc 

27. 
27. 

Roblek Janez 
Povšnar Janez 

Kokra 27 
Kokra 27 

Roblek 
Roblek 

28. 
28. 

Zaplotnik Andrej 
Krč Marija 

Kokra 32 
Kokra 32 

Pestotnik 
Pestotnik 

29. 
29. 

Polajnar 
Polajnar Andrej 

Kokra 33 
Kokra 33 

Mežnar 
Mežnar 

30. 
30. 

Krč Matevž 
Krč Marija 

Kokra 34 
Kokra 34 

Tomažek 
Tomažek 
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KOKRA 
posestnikih med leti 1826—1948 

Njive Vrto-
vi 

Trav-
niki 

Paš-
niki 

Go-
zdovi 

Ne-
plodno 

Sku-
paj Leto 

Opomba 
v hektarih 

0,02 
1,12 0,59 

1,41 
3,36 

12,77 
10,63 

7,20 
7,48 0,37 

22,49 
23,55 

1826 
1948 

5,09 
3,93 

0,34 
1,27 

12,42 
12,62 

47,93 
35,67 

76,25 
31,57 0,14 

142,04 
85,08 

1826 
1948 

1,33 
1,42 0,37 

10,87 
21,76 

4,65 
2,27 

37,73 
38,12 

0,12 
0,05 

54,70 
69,13 

1826 
1948 

1,70 
1,47 
2,59 

0,02 
0,04 
1,06 

12,40 
2,08 
7,54 

12,85 
36,70 
4,62 

44,10 
9,44 

118,36 

0,08 
0,12 
7,03 

71,18 
49,88 

141,41 

1826 
1826 
1948 

danes združeno 

2,15 
2,43 0,37 

13,46 
10,22 

123,09 
2,56 

88,93 
182,14 

1,04 
4,48 

228,67 
202,20 

1826 
1948 

5,01 
2,42 
3,37 

0,09 
0,36 
0,40 

13,65 
7,69 
8,66 

54,52 
20,88 
0,71 

89,05 
51,90 
65,65 

1,18 
0,14 
1,11 

163,48 
83,42 
79,93 

1826 
1948 
1948 sedaj ločena 

4.93 
4.94 0,05 

23,74 
17,81 

62,85 
23,23 

110,97 
40,74 

1,37 
2,00 

203,88 
90,25 

1826 
1948 samo del Zaplotni-

[kovega 
samostojna 
združeno 

3,52 
2,17 
2,92 

0,11 
0,03 
0,26 

18,30 
3,80 

17,26 

231,74 
23,46 

111,08 

65,79 
31,27 

206,29 

86,47 
1,04 

109,36 

405,97 
61,80 

447,67 

1826 
1826 
1948 

samo del Zaplotni-
[kovega 

samostojna 
združeno 

1,06 
1,04 0,14 

2,53 
3,35 

0,65 14,30 
13,43 

0,11 
0,30 

18,65 
18,35 

1826 
1948 

5,29 
4,31 

0,09 
0.68 

8,90 
11,93 

169,50 
196,03 

99,14 
238,14 

51,74 
267,85 

334,38 
721,68 

1826 
1948 združeno+Grintovec 

0,36 
4,25 

0,09 
1,16 

0,10 
12,08 

0,30 
0,96 41,04 1,92 

0,85 
61,42 

1826 
1948 

2,40 
2,44 0,30 

7,70 
2,20 

9,15 
0,55 

8,38 
15,14 1,21 

27,64 
28,86 

1826 
1948 

3,50 
2,08 
0,75 

0,03 
0,30 
0,37 

13,84 
12,43 
3,65 

30,91 

1,66 

38,52 
63,23 
10,58 

41,35 
41,18 
0,05 

126,16 
119,21 
17,07 

1826 
1948 
1948 

dvolastništvo 
sedaj ločeno 

4,83 
1.15 

0,07 16,02 
26,17 

270,77 
1,80 

60,96 
115,90 

38,40 391,07 
145,46 

1826 
1948 

z Dolgo njivo 

2,75 
3,13 0,53 

4,80 
5,16 

20,45 
14,97 

94,01 
107,75 

0,87 
0,11 

122,87 
132,73 

1826 
1948 

2,38 
2,52 

0,05 
0,48 

12,58 
12,63 

13,33 
24,84 

90,34 
77,68 

0,14 118,83 
118,81 

1826 
1948 

2,95 
2,90 0,29 

9,58 
9,50 

51,28 
28,26 

65,72 
82,63 

0,69 130,24 
124,66 

1826 
1948 
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Zap. št. 
na karti I m e Naslov Domače ime 

32. Mitri Jera Kokra 44 
33.+34. 
33. 
34. 

Roblek + Polajnar 
Rezman Jože 
Rogelj Julka 

Kokra 37, 38 
Kokra 38, 74 
Kokra 37 

Prodan 
Prodan 
Hariš 

35. 
35. 

Pangerc 
Štular Janez 

Kokra 39 
Kokra 39 

Zapečnik 
Zapečnik 

36. 
36. 

Vrtačnik Pavel 
Povšnar Alojz* 

Kokra 40 
Kokra 40 

Tekavee 
Tekavec 

37. 
37. 

Polajnar Johan 
Arnež Frančiška 

Kokra 41 
Kokra 41 

Mengar 
Mengar 

38. 
38. 

Polajnar Mihael 
Polajnar Marjana 

Kokra 42 
Kokra 42, 79 

Korenišek 
Korenišek 

P r o p a d 1 e 

2. 
4. 
5. 

11. 
12. 
15. 
16. 
19. 
20.+ 21. 
23. 
31. 

Roblek Martin 
Polajnar 
Knel 
Globotnik Johan 
Zaplotnik 
Povšnar Aleks 
Koder Filip 
Kropivnik 
Zaplotnik + Dolinšek 
Povšnar 
Vrtačnik 

Kokra 2 
Kokra 8 
Kokra 5 
Kokra 16 
Kokra 14 
Kokra 17 
Kokra 19 
Kokra 22 (del) 
Kokra 23, 24 
Kokra 31 
Kokra 35 

Gor. Logar 
Naber je 
Cemšenik 
Na Lobenci 
Zaplotnik 
Grobšar 
Beršnik 
Suhadolnik 
Koglar 
Neškar 
Zaravnik 
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Vrto- Trav- Paš- Go- Ne- Sku- T о+л Njive vi niki niki zdovi plodno paj Leto Opomba 
v hektarih 

0,19 1,94 2,83 4,96 1948 nova kmetija 
6,54 0,21 15,14 69,30 30,45 0,11 121,75 1826 dvolastništvo 
4,17 0,64 14,64 22,43 15,26 0,41 57,56 1948 L' i > / 1 ' 1 T t lifl\ Г1 t) 

1,18 0,34 5,44 12,01 55,93 0,40 75,31 1948 BcUaJ lUtClla 

1,09 0,03 6,06 12,51 4,94 24,66 1826 
1,19 0,50 5,68 12,39 5,01 0,08 24,87 1948 
0,45 0,04 2,87 3,30 1,61 8,27 1826 
0,65 0,17 3,43 0,34 3,56 0,07 8,24 1948 
2,70 0,07 4,20 8,20 31,19 0,04 46,40 1826 
2,93 — 5,35 0,09 35,95 0,31 44,64 1948 
0,91 0,03 4,72 10,26 16,79 0,31 33,76 1826 
1,07 0,49 4,46 10,16 12,42 0,07 28,68 1948 

k m e t i j e 

1,57 0,05 1,78 25,06 9,60 38,07 1826 
1,47 0,04 2,08 36,70 9,45 0,12 49,88 1826 danes Kremsajner-
3,33 — 53,44 31,24 60,53 0,91 149,47 1826 [jevo 
1,53 0,05 3,10 55,57 73,36 1,43 135,04 1826 

propadel samo del, del je sedaj Rekarjevo 
2,18 0,03 3,80 23,47 31,27 1,05 61,80 1826 • 

1,41 0,03 2,53 40,94 20,35 19,09 84,34 1826 
danes Suhadolnikovo 

4,74 0,06 15,52 42,85 112.45 22,60 198,23 1826 
2,25 0,09 10,00 28,69 60,51 22,50 124,05 1826 
0,79 1,53 10,15 13,48 1826 
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Tabela 11: 
Primerjava kulturnih kategorij po 

Zap. št. 
na karti I m e Naslov Domače ime 

5. 
5. 

Skuber Luka 
Smrtnik Angela 

Sp. Jezersko 21 
Sp. Jezersko 15,16 

Kovk 
Kovk 

6. 
7. 
6. 

Rezman Anton 
Karničar Luka 
Rezman Marija 

Sp. Jezersko 22 
Sp. Jezersko 24 
Sp. Jezersko 20 

Rezman 
Ažman 
Rezman 

8. 
8. 

Močnik Anton 
Robnik Viktor 

Sp. Jezersko 23 
Sp. jezersko 23 

Močnik 
Močnik 

10. 
9. 

10. 

Virnik Jurij 
Robnik Franc 
Hoja Ivan 

Zg. Jezersko 49 
Zg. Jezersko 47 
Zg. Jez.49,47,48,58 

Sp. Virnik 
Robnik 
Sp. Virnik 

11. 
11. 

Muri Valentin 
Muri Janez 

Zg. Jezersko 50 
Zg. Jezersko 50 

Muri 
Muri 

14. 
14. 

Karničar 
Karničar Anton 

Zg. Jezersko 54 
Zg. Jezersko 54,60 

Karničar 
Karničar 

15. 
15. 

Nahtigal 
Nahtigal Eranc 

Zg. Jezersko 55 
Zg. Jezersko 55 

Zmitek 
Zmitek 

16. 
16. 

Farna cerkev 
Farna cerkev 

Zg. Jezersko 63 
Zg. Jezersko 63,92 

cerkveno 
cerkveno 

17. 
17. 

Skuber Mihael 
^Skuber Stefan 

Zg. Jezersko 30 
Zg. Jezersko 30 

Skuber 
Skuber 

18. Muri Franc Zg. Jezersko 28 v Dolini 
20. 
20. 

Štular Jakob 
Zadnikar Jožef 

Zg. Jezersko 20,24 
Zg. Jezersko 20 

Zg. Virnik 
Zg. Virnik 

21. 
19. 
21. 

Roblek Jurij 
Žarko Simon 
Šinkovec Marija 

Zg. Jezersko 15 
Zg. Jezersko 18 
Zg. Jez. 15,17,18,19 

Roblek 
Žarko 
Roblek 

22. 
22. 

Štular Jurij 
Ofner Franc 

Zg. Jezersko 13 
Zg. Jezersko 13 

Anko 
Anko 

24. 
26. 
23. 

24. 

Mubi 
Senk Janez 
Virnik 
Skupaj 
Virnik Jožef 

Zg. Jezersko 9 
Zg. Jezersko 7 
Zg. Jezersko 59 

Zg. Jez. 7,10, 59,24 

štular 
Senk 
Rakež 

štular 
25. 
25. 

Podršnik Andrej 
Muri Uršula 

Zg. Jezersko 11,12 
Zg. Jezersko 11,12 

Podršnik 
Podršnik 

27. 
27. 

Anko Janez 
Anko Ivan 

Zg. Jezersko 3 
Zg. Jezersko 3 

Jenko 
Jenko 

28. 
28. 

Štular Luka 
Arh Slavko 

Zg. Jezersko 1 
Zg. Jezersko 1 

Kropivnik 
Kropivnik 
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Dolina Kokre 

JEZERSKO 
posestnikih med leti 1826—1948 

Njive Vrto-
vi 

Trav-
niki 

Paš-
niki 

Go-
zdovi 

Ne-
plodno 

Sku-
paj Leto 

Opomba 
v hektarih 

5,56 
3,76 

0,08 
0,01 

26,74 
14,05 

6,43 
2,91 

114,86 
132,41 2,44 

153,68 
155,58 

1826 
1948 

6,06 
4,24 
4,27 

0,07 
0,23 
0,01 

12,26 
13,09 
15,20 

17,19 
14,06 
6,73 

23,25 
19,13 
82,92 

0,06 
0,42 

58,85 
50,83 

109,55 
1826 
1948 danes združeno 

7,90 
4,50 

0,12 
0,13 

28,88 
10,50 

47,83 
19,96 

113,81 
170,05 0,28 

198,55 
205,42 

1826 
1948 

6,17 
0,70 
5,47 

0,04 
0,01 
0,02 

20,26 
2,05 

14,03 

64,10 

17,12 

191,81 
44,50 

300,89 

53,12 

57,31 

335,51 
47,28 

394,84 
1826 
1948 

• dokupil 

3,18 
2,13 

0,01 
0,01 

6,96 
6,24 

23,44 
7,61 

18,99 
0,33 

52,59 
16,32 

1826 
1948 ? 

5,36 
2,50 

0,02 8,56 
5,40 

13,33 
1,06 

33,76 
50,00 0,21 

66,03 
59,17 

1826 
1948 

2,73 
2,08 

0,03 
0,01 

6,95 
4,50 

0,06 32,07 
32,06 0,29 

41,85 
40,32 

1826 
1948 

2,15 
0,35 

0,04 
0,03 

8,35 
4,26 

0,73 16,76 
5,11 0,47 

28,05 
10,22 

1826 
1948 

5,64 
4,63 

0,05 
0,06 

10,80 
12,00 

17,44 
17,51 

56,78 
56,70 0,15 

90,72 
91,05 

1826 
1948 

1,00 0,11 5,70 — 5,22 0,08 12,11 1948 nova kmetija 
7,89 
5,38 

0,11 
0,01 

12,72 
8,00 

— 45,38 
38,72 0,16 

66,11 
52,27 

1826 
1948 del kupil Štular 

8,13 
3,82 
4,76 

0,02 
0,03 

9,90 
5,16 

10,09 

15,10 
42,83 
15,35 

39,22 
46,58 

133,09 4,48 

72,35 
98,41 

167,81 
1826 
1948 

dokupil Roblek 

9,88 
6,47 

0,06 
0,01 

6,31 
8,13 

41.06 
4,09 

55,66 
(162,61) 5,29 

112,97 
186,60 

1826 
1948 drž. ekonomija 

5,66 
8,12 
2,43 

16,21 
9,91 

0,06 
0,07 

0,13 
0,07 

10,30 
11,26 
8,37 

29,93 
20,92 

28,82 
3,67 

41,15 
73,64 
47,36 

45,57 
45,10 
17,07 

107,74 
143,02 9,12 

87,92 
68,24 
69,02 

225,18 
230,40 

1826 

1826 
1948 

dokupil Štular 
dokupil Štular 

8,26 
5,60 

0,82 8,57 
11,52 

0,70 
6,37 

44,07 
46,22 2,36 

62,41 
72,11 

1826 
1948 

6,78 
5,81 

0,27 
0,02 

11,21 
7,71 

32,17 
9,14 

54,60 
83,57 1,47 

105,02 
107,72 

1826 
1948 

8,52 
3,12 

0,05 
0,03 

13,23 
5,50 

46,73 
3,56 

77,65 
100,35 17,18 

126,39 
129,74 

1826 
1948 
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Zap. št. 
na karti I m e Naslov Domače ime 

30. 
30. 

Senk Ivan 
Skuber Minka 

Zg. Jezersko 35 
Zg. Jez. 34, 35, 36 

Makek 
Makek 

31. 
29. 
31. 

Mlinar Luka 
Anko Janez 
Muri Ivan 

Zg. Jezersko 38 
Zg. Jezersko 2 
Zg. Jez. 37,2,84,85 

Mlinar 
Ancelovo 
Mlinar 

32. 
32. 

Ročnik Luka 
Slapar Ivan 

Zg. Jezersko 25 
Zg. Jezersko 25 

Fingrat 
Fingrat 

33. 
33. 

Zavratnik Valentin 
Stibelj Angela 

Sp. Jezersko 5 
Sp. Jezersko 3, 5 

Mavc 
Mavc 

P r o p a d l e 

1. 
2, 
3. 
4. 

• 7. 
12. 
13. 
9. 

19. 
23. 
26. 
29. 
34. 
35. 

Hribar Anton 
Virnik Ivan 
Stular 
Fuks Jožef 
Karničar Luka 
Stular O. 
Globočnik 
Robnik Franc 
Žarko Simon 
Virnik 
Senk Ivan 
Anko Janez 
Podršnik Ivan 
Pestotnik Anton 

Sp. Jezersko 13 
Sp. Jezersko 12 
Sp. Jezersko 14, 15 
Sp. Jezersko 17 
Sp. Jezersko 24 
Zg. Jezersko 51 
Zg. Jezersko 52 
Zg. Jezersko 47 
Zg. Jezersko 28 
Zg. Jezersko 59 
Zg. Jezersko 7 
Zg. Jezersko 2 
Sp. Jezersko 10 
Sp. Jezersko 11 

Hribar 
Kočner 
Ročnik 
Dol 
Ažman 
Gradišnik 
Olipje 
Robnik 
Žarko 
Rakeževo 
Senk 
Ancelovo 
Zavratnik I 
Zavratnik II 

vedno bolj zanemarjati. K stopnjevani izrabi lesa je še močno pri-
spevalo dejstvo, da je v 18. in 19. stoletju začelo nazadovati fužinarstvo. 
Fuchsove fužine v Kokri so iz dneva v dan bolj propadale in lastnik 
si je moral iskati drug zaslužek. Les je postal nov vir dohodkov, ki je 
rešil železarja pred propadom.. Tudi kajžarji, kmečki proletariat, so 
bili v začetku prizadeti, a so kmalu postali gozdni delavci na posestvih 
veleposestnikov in večjih kmetov. Pretirano izsekavanje gozda je hitro 
uničilo marsikaterega kmeta, ki je hotel na lahek način obogateti. Živine 
tudi ni bilo več in s tem so bili dani pogoji za popoln propad kmetije. 
Pričelo se je prodajanje zemljišč, včasih za smešno nizke cene. Zemljišča 
so kupovali v Kokri in na Sp. Jezerskem lesni trgovci in veleposestniki 
(v Kokri predvsem Fuchs), na Zg. Jezerskem pa nekateri močnejši 
kmetje. 
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Dolina Kokre 

Njive Vrto-
vi 

Trav-
niki 

Paš-
niki 

Go-
zdovi 

Ne-
plodno 

Sku-
paj Leto Opomba 

v hektarih 

5,64 
3,75 

0,09 
0,02 

20,42 
14,10 

34,81 
17,19 

325,92 
291,40 

257,10 
315,95 

643,98 
642,41 

1826 
1948 

8,51 
3,94 
5,58 

0,10 
0,05 
0,27 

18,88 
15,50 
15,56 

72,54 
56'99 
33,17 

83,49 
150,91 
320,07 

0,04 
2,01 

183,52 
227,43 
376,66 

1826 
1948 

dokupil Mlinar. 

0,51 
0,07 

0,02 
0,05 

4,11 
0,32 

0,10 
0,31 2,23 

0,02 
0,05 

4,76 
3,03 

1826 
1948 

0,71 
0,04 

0,05 4,79 
3,36 

0,36 
13,57 1,10 

5,90 
18,07 

1826 
1948 

k m e t i j e 

1,74 4,90 14,38 27,19 48,21 1826 
1,35 — 2,96 1,36 5,95 — 11,62 1826 
7,20 0,16 27,40 19,48 319,24 — 373,49 1826 
0,60 0,07 16,72 1,32 202,72 — 221,43 1826 
4,25 0,23 13,09 14,06 19,13 0,06 50.83 1826 
1,95 — 15,44 — 23,38 — 40,79 1826 
3,21 0,01 9,70 0,55 24,12 — 37,60 1826 
0,70 0,01 2,05 — 44,50 — 47,28 1826 
3,82 0,02 5,16 42,83 46,58 — 98,41 1826 
2,43 — 8,37 41,15 17,07 — 69,02 1826 
8,12 0,07 11,26 3,67 45,10 — 68,24 1826 
3,94 0,05 15,50 56,9 9 150,91 0,04 227,43 1826 
2,74 0,06 11,80 49,22 — — 63,96 1826 
2,75 0,04 11,54 47,59 — — 61,92 1829 

V Kokri se je število kmetij zmanjšalo ponekod tudi 'z združitvijo 
dvojnega celka. Tako sta bili na Suhadolnikovem včasih dve kmetiji, 
ki sta imeli vsaka svoje njivske in travniške parcele, medtem ko so vse 
ostale površine bile skupna last. Pozneje se je dvojna kmetija združila 
v eno. Enako se je zgodilo na Povšni (Povšnar in Grobšar) in v Kremsu 
(Krems in Naberje). 

Na oba načina se je manjšalo število kmetij. Največ jih je propadlo 
na Sp. Jezerskem in v Zg. Fužinah (Hribar, Kočner, Ročnik, oba Za-
vratnika), okoli nekdanjih FucVisovih fužin, kjer je nastalo obsežno 
lesno središče z največjimi žagami v vsej dolini. Podobno je kapital 
uničil domačije v dolini Lobnice (na Lobnici in Zaplotnik) in v Zg. Kokri 
(Koglar, Vršnik, Neškar). Na Jezerskem pa so pokupili propadajoče 
kmetije nekateri domačini. Štular je odkupil Šenkovo in Rakeževo, 
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Roblek je dokupil Zarkovo, Sp. Virnik Robnikovo in Mlinar Ancelovo. 
Značilno je tudi, da so najprej propadle one kmetije, ki so imele slabše 
prirodne pogoje (v dolini Lobnice, na Sp. Jezerskem in na Zg. Fužinah). 
Tako je odpadlo po stanju leta 1948 kmečkim gospodarstvom v Kokri 
le še 53% skupne površine in na Sp. in Zg. Jezerskem 45%. Vsa ostala 
zemlja, pretežno gozd, je bila v veleposestniških rokah. 

Primerjava franciskejskega in sedanjega katastra pokaže še druge 
značilnosti. V nasprotju s celki, ki jih je stari kataster zabeležil še kot 
dvojne, pa so danes enojni, se je ponekod v Kokri iz prvotno enotne 
kmetije razvilo dvoje domačij. Tako se je prvotno Celarjevo razdelilo 
verjetno med dva brata, kot nam kažeta imeni današnjih kmetij Sp. in 
Zg. Celar. Iz enotnega Lovrinovega celka sta se razvila Lovrin in Konc 
in iz Prodanovega Prodan in Hariš. Do bistvenega kosanja parcel pri 
tem ni prišlo. Delile so se le nekatere robne parcele posameznih celkov, 
predvsem ob cesti. 

Toda če izvzamemo vse te primere propadlih, spojenih ali raz-
deljenih kmetij, je ostala v splošnem velikost kmetij od leta 1826 do 
leta 1948 enaka. Vzrok za to je v dednostni tradiciji: oče preda celotno 
posestvo enemu otroku, vsi ostali pa so izplačani. Posledica je stalni 
odtok kmečkega prebivalstva, o katerem smo že govorili. Gorske kme-
tije vrh tega ne prenesejo delitve zaradi neugodnih prirodnih razmer, 
saj so donosi tako nizki, da šele večje površine nudijo dovolj možnosti 
za preživljanje. 

Toda te krepko se držeče kmetije pomenijo samo najmočnejše jedro 
današnje zemljiškoposestne strukture. Število kmetij se je od leta 1826 
vendar močno zmanjšalo. Leta 1948, pred agrarno reformo, je bilo skupno 
le še 45 kmetij, od tega 25 v Kokri, na Sp. Jezerskem 4 in 16 na Zg. Je-
zerskem. Število drobnih posestnikov — kočarjev — pa se je močno 
povečalo, saj je obsežna gozdna eksploatacija potrebovala veliko delovne 
sile. Posebno so narasli kočarji na Zgornjem Jezerskem, kjer jih je daneS 
46, in na Spodnjem, kjer jih je 15. Tudi v Kokri je njih število naraslo 
od dveh leta 1826 na 17 leta 1948. Skupno posedujejo izredno malo po-
vršine (na Jezerskem 16 ha, v Kokri le 6,2 ha). 

Spoznali smo že, da prevladuje vsaj v povprečku velika posest. 
Tako je odpadlo leta 1948 na posestva z več kot 100 ha površine 80% vse 
zemlje, ki je v kmečkih rokah. Le borih 20% površine si dele številni 
manjši kmetje, ki jih je skoraj dvakrat več kot velikih, če vzamemo 
za spodnjo mejo posestva 1,5 ha površine. Toda tudi posestnikov s 3 do 
4 ha zemlje v tem gorskem svetu ne moremo smatrati za kmete, saj jih 
še daleč ne more preživljati samo zemlja. Pravi kmetje so torej le po-
sestniki večjih površin. Od teh jih je 50% z več kot 100 ha skupne 
površine. Nad 50 ha zemlje ima 32% kmetov v Kokri, do 20% na 
Jezerskem. Preostali delež pripada posestnikom od 50 do 11 ha zemlje. 
Le-ti pa posedujejo običajno najboljšo zemljo (Slugovec v Zg. Kokri, 
Zapečnik, Mengar, Korenišek v Sp. Kokri na terasi 580—600 m, Žmitek, 
Murn na širokih prisojnih terasah Zg. Jezerske kotline). 
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Po letu 1948 je agrarna reforma razlastila največje posestnike in 
jim pustila le 45 ha površine. Odvzeta zemlja pripada sedaj splošnemu 
ljudskemu premoženju. Na Jezerskem se je ustanovila KDZ, ki se je 
pozneje preoblikovala v Lesno-živinorejsko zadrugo. Vključuje 10 kme-
tov. Danes odpade na Jezerskem od skupne površine splošnemu ljud-
skemu premoženju 60%, zadružnikom 34°/o in privatnim kmečkim 
gospodarstvom 6°/o. Tudi v Kokri pripada od skupne površine 5400 ha 
8 3 % splošnemu ljudskemu premoženju in 17% privatnim kmečkim go-
spodarstvom. Velik del košenic in pašnikov, ki pripada splošnemu ljud-
skemu premoženju, še vedno izkoriščajo privatna ali zadružna kmečka 
gospodarstva. Le gozdove splošnega ljudskega premoženja upravlja in 
izkorišča gozdno gospodarstvo » Jezersko-Kokra«. 

Gospodarstvo 

I z r a b a t a l . Postopno doseljevanje od 15. in 16. stoletja dalje je 
krčilo gozdove in spreminjalo prirodno pokrajino v kulturno. Strma 
pobočja, predvsem v dolini Kokre, niso dovoljevala, da bi se prirodna 
pokrajina močno spremenila. Danes odpade na kulturno zemljo le 16% 
vse površine. Ostali odstotek še vedno predstavlja prvotno gozdno in 
v veliki meri tudi nerodovitno pokrajino. Delež posameznih zemljiških 
kategorij s spremembami od leta 1825 do leta 1951 nam kaže tabela 12. 

Tabela 12: Pregled zemljiških kategorij na Jezerskem in v Kokri 

Leto Skupno Njive Travniki Pašniki Gozdovi Nerodovitno 
Leto v ha ha /o ha lo ha / o ha °/o ha o/ 10 

Jezersko 

1825 6 8 6 2 170 2 ,6 4 5 6 6,7 1082 15,7 4 0 5 5 59 1100 16,1 

1900 6 8 6 2 147 2,1 4 7 4 7 ,0 7 3 6 10,7 4 4 3 9 64 ,7 1062 15,5 

1951 6 8 6 8 8 8 1,3 326 5 ,0 3 7 5 5,4 4 8 8 8 71,1 1190 17,4 

Kokra 

1825 5 4 0 0 8 5 1,6 331 6,1 1930 3 6 , 0 2 4 9 6 46 ,0 556 10,3 

1900 5 3 8 8 8 0 1,8 3 9 5 7 ,6 1109 20 ,0 3 0 3 0 56 ,0 7 5 6 14,0 

1951 5 4 0 0 3 7 0 , 6 8 3 2 0 6 ,0 1145 21 ,0 2 7 3 8 50 ,7 1169 21 ,6 

Prav gotovo so spremembe v teku dobrega stoletja odraz gospo-
darskih teženj prebivalstva, ki so vodile in usmerjale agrarno življenje. 
Izrazito je upadanje njivskih, travniških in pašniških površin, ki kažejo 
na močno preusmeritev gospodarstva, posebno po letu 1900. 

Geografski yestnik — 16 2 4 1 
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Jezerskem. Vmes je vložena skromno obdelana površina. Posebno v Kokri je 

razširjena gozdna paša, ki naj bi jo polagoma opuščali. 
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Medtem ko je bilo prvotno kmetovanje avtarkično, s težnjo, da 
s čim različnejšo proizvodnjo na polju pridela čimveč za dom, je v teku 
desetletij začela vedno bolj stopati v ospredje živinoreja. Uvajale so se 
krmske rastline, povečale so se tudi travniške površine, ki so bile po-
trebne za vzrejo pitane živine (glej v tabeli stanje 1900). Lesna kon-
junktura in nove meje po prvi svetovni vojni, ki so ločile živinorejsko 
področje od trga (Koroško, Trst), so povzročili preusmeritev gospodarstva 
v eksploatacijo gozdov. Kako daleč je. vodila pretirana eksploatacija 
gozdov, pokaže v Kokri naraščajoče neplodno zemljišče na račun gozda. 

Tudi v deležu kulturnih rastlin opazimo razliko med Kokro in 
Jezerskim. Ravno dno Jezerske kotline daje več možnosti za obdelo-
vanje, zato j e tudi delež pol ja večji. Nasprotno pa v Kokri pripada 
mnogo več kulturne zemlje travnikom in pašnikom, znak, da je v 
Kokri le pomembnejša živinoreja kot katerakoli druga panoga agrar-
nega udejstvovanja. 

P o l j e d e l s t v o . Pregled k u l t u r n i h r a s t l i n 3 6 pokaže osnovno 
odvisnost od klimatskih pogojev. Zaradi njih je v Kokri delež žitaric, 
vrtnin in krmskih rastlin znatno večji kot na Jezerskem. Očitna je raz-
lika v deležu žitaric, ki v Kokri zavzemajo 58,4% vse posejane površine, 
na Jezerskem pa le 27,2%. Zaradi ostrih klimatskih prilik uspevajo 
predvsem črna žita. Največ z žitom posejane površine odpade v Kokri 
na ječmen 34%, oves 31% in rž 23%. Na Jezerskem se vrstni red ne-
koliko spremeni, tako da odpade največ na oves 41%, ječmen 3 3 % in 
rž 25%. Klimatska razlika med obema krajema se pozna tudi v tem, 
da na Jezerskem ne sejejo več ozimnih vrst. V Kokri je razmerje med 
ozimnimi in jarimi žiti zelo različno. Tako n. pr. posejejo povprečno 
75% ozimne rži in le 2 3 % ozimnega ječmena, medtem ko poznajo v obeh 
krajih le jari oves. Sp. Kokra pa ima že toliko ugodno podnebje, da 
uspevata pšenica s 5 % in koruza z 2 % deleža na polju. Po razporeditvi 
žitaric bi lahko ločili celotno področje v tri višinske pasove. V spodnji 
pas, kjer uspevajo poleg črnih žit tudi bela žita, spada področje Spodnje 
Kokre do kmetij Mežnar in Tomažek, ki ima najbolj ugodne reliefne, 
klimatske in pedološke pogoje. V srednjem pasu, ki oklepa Zg. Kokro, 
uspevajo še ozimne vrste posameznih žitaric (predvsem ozimna rž, 
ozimnega ječmena je manj). Y tem pasu je mnogo manj ravnih po-
vršin, ugodnih za poljedelstvo, močno se uveljavi tudi prisojna in osojna 
lega. Zgornji pas bi oklepal področje od Fužin in Sp. Jezerskega na-
vzgor do Ravnega v Jezerski kotlini, kjer sejejo le še jara žita. Y zgor-
njem delu tega pasu so sicer zelo ugodni prirodni pogoji, toda klimatske 
prilike so preostre. Kljub temu da je večina kmetij postavljena na pri-
sojnem pobočju, kjer bi bile možnosti za ozimna žita, teh ne sejejo več 
iz dveh razlogov. Predvsem zgodnji jesenski sneg pogosto prepreči se-
janje ozimne rži; drugi razlog pa je pomanjkanje delovne sile; zaradi 
iega ne morejo izvršiti vsega dela v kratkem času, ki ga določajo ostri 
podnebni pogoji (posebno jeseni). 

36 Podatki statističnega urada LRS, Kmetijski oddelek. 
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Tabela 13: Delež rastlinskih skupin in posameznih kultur za Kokro 
in Jezersko 

Od njivskih površin 
odpade na 

v °/o 

Povprečen pridelek 
na ha* 

v q 
5-letno povprečje** 

v q 

Kokra Jezersko Kokra Jezersko za OLO 
Kranj za LRS 

žita 
vrtnine 
krmske 

rastline 
praha 

58,4 
33,2 

8,4 

27,2 
21,5 

7,9 
43,4 

— 

— 

— 

pšenica 
rž 
ječmen 
oves 
koruza 
soržica 

od žitaric 
5 

23 
34 
31 
2 
5 

odpade na 

25 
33 
42 

7.2 
7.3 
8,0 
6,9 

11,0 
8,5 

:,!) 
7,3 
6,5 

11,8 
11,0 
10,2 
9,0 

15,4 
11,3 

11,5 
10,8 
10,9 
9,0 

14,4 
10,8 

krompir 
druge 

vrtnine 

od vrtnin 
58 

42 

odpade na 
71 

29 

100 

120 

134,9 

120 

136 100,7 

detelja 
pesa 
korenje 
ostalo 

od krmsk 
odpac 

25 
50 
25 

h rastlin 
e na 

30 
40 

30 

15,4 
360 
130 

33 
180 

325 

35 
206 
156 

35,4 
166 
119,2 

Kakšno vlogo imajo žitarice v skupni kmetijski proizvodnji, pokaže 
hektarski donos posameznih žitnih vrst. Največji je v spodnjem pasu in 
polagoma pojema proti Jezerskemu. Najbolj uspeva ječmen, ki daje 
v spodnjem pasu do 9 q na ha, na Jezerskem 7 q na ha. Oves, ki povsod 
zavzema velik delež z žiti posejane površine, daje že nižje donose in se 
giblje povprečno med 6,9 q do 6,5 q na ha. Že itak skromni pridelek pa 
v veliki meri uničuje divjačina, ki se je po vojni zelo razmnožila. Pri-
merjava hektarskih donosov pri žitaricah s številkami za kranjski 
okraj,37 dobro ilustrira poljedelsko pasivnost obravnavanega področja 
(glej tabelo). Hektarski donos pšenice v Sp. Kokri (7,2 q na ha) je v pri-

* Po cenitvah domačinov. 
** Povprečje za leto 1947—1951 po publikaciji »Gradivo za razpravo o 

ukrepih v kmetijstvu in gozdarstvu v okraju Kranj«. 
37 Gradivo za razpravo o ukrepih v kmetijstvu in gozdarstvu v okraju 

Kranj. Kranj 1953, stran 10. 
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inerjavi s kranjskim okrajem (11,8 q na ha) zelo nizek, prav tako ko-
ruze (11 q na ha, v okraju 15 q). Iz tega je razvidno, da je žitna pro-
dukcija precej nizka in zadošča komaj za dva do tri mesece v letu. 
Povprečno odpade na kmečkega prebivalca v Kokri 51 kg čistega žitnega 
pridelka, kjer je že odbit delež, ki ostane za seme ali se uporabi za krmo 
živini. Na Jezerskem je ta povpreček še nižji, komaj 40 kg. 

Takoj za žitaricami pridejo vrtnine, od katerih goje največ krom-
pirja. Povprečno zavzema krompir v Kokri 5 8 ° / o z vrtninami posejane 
površine, na Jezerskem pa celo 71 °/o. Ostalo odpade na zelje, solato, 
korenje in drugo. Prav gotovo so za krompir še najboljši pogoji, saj 
daje zelo visoke hektarske donose, ki ne zaostajajo mnogo za okrajnim 
povprečjem in celo presegajo petletno povprečje Slovenije. Krompir je 
zaradi velikega donosa osnovna hrana tukajšnjemu prebivalstvu. Pri-
delajo ga toliko, da zadostuje za prehrano skozi vse leto, v ugodnih 
letih ga celo prodajo. Največ krompirja prodajo na Jezerskem, pred-
vsem neagrarnemu prebivalstvu. Povprečno odpade v Kokri 351 kg na 
kmečko osebo, na Jezerskem pa celo 956 kg. Velik del krompirja se po-
krmi živini, največ prašičem. Z zeljem posadi vsak kmet manjšo njivo 
na vlažnejši ilovnati zemlji, katere je dovolj v Sp. Kokri in na Jezer-
skem. Tudi z ostalimi vrtninami posade male površine v vrtovih, ki slu-
žijo le za drobno kmečko uporabo. 

Krmske rastline zavzemajo vse premajhen delež. Povprečno odpade 
od njivskih površin na krmske rastline 8,4 °/o v Kokri in 8 % na Jezer-
skem. Gojé krmsko peso in deteljo, le v Kokri pridelajo še nekaj krm-
skega korenja. Mnogo boljše so razmere na Jezerskem, kjer po načinu 
kolobarjenja odpade 43,4% njivskih površin na praho. Na teh površinah 
skozi 4 leta kose črno deteljo. V Kokri ne poznajo dolgoletne prahe in 
je zato skupni pridelek krmskih rastlin znatno nižji kot na Jezerskem. 
Ker pa dajejo krmske rastline visoke donose, bi se izplačalo povečati 
njihove površine, s čimer bi živinoreja dobila še solidnejšo osnovo. 

V d r u g i l e t n i p r i d e l e k sem štel vse one pridelke, ki se sejejo 
kot podsevek že spomladi ali pa kot strniščni posevek po žetvi. Čas žetve 
je od kraja do kraja zelo različen in je seveda v osnovi odvisen od 
klimatskih razmer. Žetev je najbolj zgodnja v Sp. Kokri, se zavleče že 
v Zg. Kokri in še posebej na Jezerskem, kjer je toliko pozna, da ni 
mogoče več posejati strniščnih posevkov. V Sp. Kokri se žetev običajno 
prične istočasno kot v ravnini ali zakasni le za nekaj dni. Najprej do-
zorita ječmen in rž, v prvi polovici julija, nato v drugi polovici julija 
pšenica in v začetku avgusta oves. V Zg. Kokri se žetev zakasni za 
14 dni, tako da požanjejo rž in ječmen po 15. juliju, oves pa med 14. in 
20. avgustom. Na Ravnem v Jezerski kotlini najhitreje dozorita rž in 
ječmen 25. julija, običajno pa med 1. in 10. avgustom. Močno se zakasni 
žetev ovsa, ki traja do 10. septembra. Žetev pa se vsako leto časovno 
zelo izpreminja in je odvisna od spomladanskih in zgodnjepoletnih 
podnebnih razmer. Tako se je n. pr. v letu 1953 zakasnila povprečno 
za 14—20 dni v Sp. in Zg. Kokri, na Jezerskem samo za 7—10 dni. Za 
drugi letni pridelek ostane prav malo časa, saj moramo poleg kasne 
žetve upoštevati še prvo jesensko slano, ki je nevarna za občutljivo ajdo. 
Zato goje največ ajde na prisojnih terasah nekoliko nad dnom doline, 
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kjer se jesenske pozebe ne pojavijo tako zgodaj (temperaturni obrat). 
Največ ajde pridelajo v Sp. Kokri na terasi 580—600 m, in to za ječ-
menom ali rž jo, v izjemnih primerih tudi za pšenico. Y ugodnih letih 
posejejo ajdo tudi v Zg. Kokri na prisojni strani, vendar je pridelek 
slab in nezanesljiv (kmetiji Slugovc in Lovrin). 

Kot drugi letni pridelek poznajo v Zg. Kokri repo, ki jo sejejo na 
pognojeno njivo ozimne rži. V drugi letni pridelek bi šteli tudi pod-
sevke. V Sp. Kokri sejejo kot podsevek korenje ali deteljo v ječmen, ki 
je bil spomladi pognojen. Na tako njivo pride naslednje leto krompir 
ali pšenica. V Zg. Kokri pa poznajo kot podsevek edino deteljo, med 
ovsom in ržjo. Na Jezerskem sejejo spomladi kot podsevek deteljo v po-
gnojeno ječmenovo njivo. Drugi letni pridelek dozori precej pozno. Naj-
bolj zgodnja je še ajda, ki običajno dozori do 10. oktobra, ostali pridelki 
pa konec oktobra in v začetku novembra. 

Osnovne važnosti za pravilno ocenjevanje poljedelstva je tudi po-
znavanje k o l o b a r j a , ki lahko povzroči, da razmerje med posameznimi 
pridelki ni vsako leto enako. V načinu kolobarjenja je bistvena razlika 
med Kokro in Jezerskim. Na Jezerskem še poznajo kolobar j enje z dolgo-
letno praho, dočim v Kokri tega ni, ker imajo na razpolago premalo 
njivskih površin. Saj odpade v Kokri na eno gospodarstvo povprečno 
komaj 1,5 ha njivskih površin (na Jezerskem 3 ha). Zaradi tega nastopa 
tudi razlika med plodoredom v Kokri in na Jezerskem. 

Plodored v Kokri se vrši po sledečem vrstnem redu: 
1. leto: pognojijo ječmen (v Sp. Kokri kot strniščni posevek ajda) 

— rž — pognojijo krompir; 2. leto: krompir — pognojijo oves (vmes 
detelja 1 — rž; 3. leto: pognojijo rž — ječmen — pognojijo oves (vmes 
detelja); 4. leto: ječmen — rž — krompir. 

Na Jezerskem pa poznajo sledeči plodored: 
1. leto: sejejo oves; 2. leto: pognojijo in sejejo ječmen ali pa krom-

pir, ki se lahko ponovi tudi trikrat na eni njivi. Na isto njivo sejejo 
nato jaro rž; 3. leto: sejejo oves brez gnojenja in 4. leto: pognojijo in 
sejejo ječmen, vmes deteljo; 5., 6., 7. in 8. leto kose deteljo. 

Nakazanih plodoredov se ne drže v polni meri. Posebno se opušča 
plodored pri manjših kmetijah, ki nimajo na razpolago dovolj zemlje. 
Y teh primerih ravna vsak po svojih možnostih in potrebah. Izrazite 
so razlike na malih njivah drobne kajžarske posesti, kjer pridelujejo 
predvsem vrtnine za drobno domačo uporabo. 

Ž i v i n o r e j a . Gojenje živine je poleg gozdarstva ena najplodnejših 
panog v gorskem svetu. Osnova živinoreje so travniki in pašniki, ki 
zavzemajo v Kokri 27% skupne površine, na Jezerskem 10,4%. Prav 
tako tudi velik del zasejane zemlje služi živinoreji. V Kokri je 8,4% 
obdelanih površin posejanih s krmskimi rastlinami, oves zavzema 18,1 % 
obdelanih površin. Na Jezerskem odpade prav tako 7,9 % obdelanih 
površin na krmilne rastline, 43,4% prahe, kjer kosé deteljo, in 11,3% 
z ovsom posejanih njiv. Občutna je razlika med obema krajema v pre-
hranjevalnem režimu živine, saj daje polje (všteta tudi praha) na Je-
zerskem mnogo več kot v Kokri, kjer je zato delež travnikov in pred-
vsem pašnikov večji. Velik procent pašniških površin v Kokri kaže na 
ekstenzivnejšo živinorejo. 
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Njivske površine, posejane s krmskimi rastlinami ali ovsom, dajejo 
visoko vredno krmo, ki služi za govedo (detelja), v veliki meri pa tudi 
za prašiče (repa, pesa, korenje, koruza). Travniške površine zavzemajo 
povprečno 4—5°/o skupne površine; toda le na četrtini teh površin 
kosijo dvakrat. Ostali del pripada slabšim vrstam travnikov, ki jih sta-
tistika uvršča med senožeti. Y Kokri imenujejo take travniške površine 
»kopiša«. Na njih je le enkratna košnja, pa še ta je slaba. Običajno so 
daleč od doma, v velikih strminah. Zato so ob njihovem robu po-
stavljene šupe, kjer shranijo nakošeno krmo do zime, ko jo po snegu 
spravijo v dolino. 

Pašniki zavzemajo največji delež. V Kokri odpade na pašnike 21,5 °/o 
skupne površine, na Jezerskem mnogo manj, le 5,4°/o. Na Jezerskem 
je živinoreja že mnogo bolj intenzivna. V Kokri pa prevladuje gozdna 
paša. Čistih pašnikov je pravzaprav malo. Sem bi lahko šteli edino 
planine. Samotne kmetije, ki imajo v svoji posesti zastopane vse kul-
turne kategorije, nimajo interesa za večje skupne planine. V svojem 
celku so si le redki veliki posestniki uredili planine, ostali pasejo doma 
v razredčenem gozdu. Kljub temu da v Kokri in na Jezerskem pasejo 
na svojih zasebnih pašnikih, se vendar zgodi, da dajejo kmetje del svoje 
živine na večjo privatno ali najemniško planino (Dolga njiva). 

Spodnji seznam vsebuje večje planine, ki sprejemajo tudi del živine 
ostalih kmetov. Vse te planine, ki so v seznamu navedene še ali kot na-
jemniške ali kot zasebne, .so sedaj last ljudskega premoženja.88 

Tabela 14: Pregled planin v Kokri in na Jezerskem 

Ime planine Površina Pašni Zmogljivost planin 
Kraj Ime planine Površina Pašni Kraj Ime planine Površina udeleženci govedo ovce 

Kokra Dolga njiva (a) 251 ha Sp. Kokra 30 60 
Kokra Kokrsko sedlo (b) 117 ha Zg. Kokra in — 224 Kokrsko sedlo (b) 

del Sp. Kokre 
Kokra Povšnar jeva pl. (b) 130 ha Zg. Kokra 15 50 Povšnar jeva pl. (b) 

Povšnar, Celar 
Jezersko Štularjeva pl. (b) 32 ha Jezersko 15 — 

Jezersko Komatevra 33 ha Sp. Jezersko 20 ' • 20 
Jezersko Mlinarjeva pl. (b) 29 ha Jezersko 15 — 

Jezersko Makekova pl. (b) 20 ha Jezersko 15 156 

(a) najemniška planina, (b) privatna planina 

Nekaj živine, predvsem jalovine, daje jo kmetje iz Sp. Kokre tudi 
na Križko planino (Kremsar, Hariš, Prodan, Mežnar). 

Vse planine, razen Dolge njive, Kokrskega sedla in deloma Povšnar-
jeve planine, so pod gozdno mejo, 1200—1500 m visoko. Dolga njiva je 
nad gozdno mejo in se razprostira v obsežni suhi dolini. Zaradi kra-

38 Gradivo za razpravo o ukrepih v kmetijstvu in gozdarstvu v okraju 
Kranj. Kranj 1953. stran 25. 
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škega sveta primanjkuje vode, obstaja edino luža. Tudi planina na 
Kokrskem sedlu je že nad gozdno mejo, živina se pase po krnici Dolci 
pod Grintavcem vse do Kočne, deloma tudi v Kalško goro. Vodne raz-
mere so ugodnejše, ker izvira studenec nekoliko izpod planinske koče 
na vododržnejših werfenskih skladih. Spodnji, glavni del Povšnarjeve 
planine je že v gozdu, kjer je tudi trava boljša in sposobna za pašo 
goveje živine. Velik deh te planine se razprostira pod Kočno, kjer se 
pase drobnica.89 

Za ugoden razvoj živinoreje je pašništvo velikega pomena. Sedanja 
zmogljivost planin pa je za potrebe obeh vasi premajhna; ob boljšem 
izkoriščanju paše in melioracijskih ukrepih bi se lahko znatno dvignila. 
Intenziviranje planinskih pašnikov zahteva vsako leto znatnih naporov. 
Večina jih je zaraščenih z grmovjem, zlasti z jelšo, so brez staj, s slabo 
izkoriščenimi izviri vode, pogosto tudi brez ograj in podobno. Pašnike 
uničujejo nanosi snežnih plazov in krušenje sten nad planino. Zbiranje 
kamna se slabo opravlja. Kjer se živina največ zadržuje, je mnogo pla-
ninskega ščavja, ki kaže na slabo gospodarjenje z gnojem. Ščavje je za 
živino nekoristno, gnoj bi morali raznositi na bližnja, za pašo prikladna 
področja. 

Pašniki preživljajo živino le malo časa. Povprečno traja paša na 
planinah v Kokri in na Jezerskem 7—8 tednov; prične se v najboljšem 
primeru konec maja ter traja do začetka septembra. Ostre podnebne 
prilike ne dovoljujejo daljše pašne dobe. Zato je živina večino leta na-
vezana na krmo v hlevu ali na pašo na bližnjih travnikih po drugi 
košnji. Osnovo živinske krme predstavljajo torej travniki in košenice. 

G o v e d o r e j a je zaradi splošnih ekonomskih pogojev v zadnjih 
50 letih občutno nazadovala. Tako so na Jezerskem gojili leta 1900 še 
468 glav živine; danes je goje za 4 4 % manj (265 glav). Podobno je v 
Kokri, kjer pa žal ni na razpolago podrobnih podatkov. Vzroke za na-
zadovanje moramo iskati v preusmeritvi gospodarstva, ko je izraba 
gozda nudila več in boljših možnosti za zaslužek. Število goveje živine 
je v zadnjih povojnih letih nazadovalo zaradi pomanjkanja krme, 
vendar kažejo ugodne krmske osnove v letu 1953 na ponoven njegov 
porast. 

Razmerje med posameznimi vrstami goveje živine j e še dokaj 
ugodno. Na teleta do 1 leta starosti odpade 16%, na mlado živino 17%, 
na krave 59% in vole 7%. Iz tega razmerja se jasno odraža, da je te-
žišče goveje živine na gojenju krav mlekaric in deloma na mladi živini 
(skupaj s teleti), medtem ko je nekdanja reja pitane živine za zakol 
močno opešala. 

Največ goveje živine rede kmečka gospodarstva, ki posedujejo nad 
20 ha površine: v Kokri 83%, na Jezerskem nekoliko manj (21%), ker 
jih je dobršen del včlanjenih v KDZ, kjer goje 3 5 % goveje živine. Raz-
meroma dosti goveje živine rede nekmečka gospodarstva (v Kokri 14%, 
na Jezerskem 27%). Ostalo odpade na kmečka gospodarstva s skupno 
površino manj od 20 ha (Kokra 3 % , Jezersko 13%). Veliko kmečko 

39 E. Cer č e k , Planine v južnih Kamniških Alpah. GV 1948—1949, 
stran 46, 47. 
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gospodarstvo (nad 20 ha) goji 7 glav, srednje (od 1—20 ha) 3 glave in 
vsako drugo nekmečko gospodarstvo po 1 kravo, ki jim služi za pre-
skrbo z mlekom in daje gnoj za skromno obdelovalno površino (po-
vprečno posedujejo 3 are). Na 100 prebivalcev odpade na Jezerskem 32, 
v Kokri 43 glav goveje živine. 

Tabela 15: Živinoreja po popisnem materialu 15. jan. 1953 

Konji Gove-
do Ovce Pra-

šiči 
Perut-
nina 

Skupno število Jezersko 
Kokra 

31 
18 

265 
184 

476 
263 

186 
65 

777 
339 

Na posestva nekmetovalci 
odpade 

od 1—20 ha 

nad 20 ha 

KDZ 
Drž. podjetja 

Jezersko 
Kokra 
Jezersko 
Kokra 
Jezersko 
Kokra 
Jezersko 
Jezersko 

22 % 
12 »/o 
4 % 

35 % 
88 % 
32 % 
6 % 

27% 
14% 
13% 
3 % 

21% 
83% 
35% 
4 % 

29% 
13% 
12% 

19% 
87% 
33% 
7°/o 

29% 
10% 
12% 
5°/o 

20 % 
85% 
26% 
13% 

62% 
65 % 
13% 
4 % 
8 % 

31 % 
13% 
3 % 

Na 1 ha obdelovalne površine 
odpade 

Jezersko 
Kokra 
OLO Kranj 

0,2 
0,3 
0,2 

1,5 
3 
1,1 

2,7 
4, 
0,3 

1 
1 
0,6 — 

Na 1 ha kmetijske površine 
odpade 

Jezersko 
Kokra 
OLO Kranj 

0,04 
0,01 
0,1 

0,4 
0,1 
0,6 

0,6 
0,2 
0,2 

0,2 
0,04 
0,3 — 

Na 1 kmečkega prebivalca 
odpade 

Jezersko 
aktivni 

Jezersko 
celotno 

Kokra 
aktivni 

Kokra 
celotno 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

2,9 

1,6 

2.4 

1.5 

5.3 

3 

3.4 

2,1 

2,1 

1,1 

0,9 

0,5 

8,7 

4.6 

4,4 

2.7 

Če si ogledamo še odnos goveje živine do kulturne zemlje, opazimo 
značilne posebnosti (glej tabelo 13). Y Kokri odpadejo povprečno na 
1 ha obdelovalne površine 3 goveda, na Jezerskem le 1,5 goveda. V pri-
merjavi s kranjskim okrajem (1,1) vidimo, da so v Kokri obdelovalne 
površine zelo obremenjene. Donosnost je mnogo nižja, kot jo izkazuje 
okrajni povpreček, ki je rezultat zelo heterogene sestave okraja. Ugod-
nejše pogoje za govedorejo pokaže primerjava s kmetijsko površino, 
saj je v Kokri in na Jezerskem mnogo več živinorejskih površin. Te 
naj bi tudi predstavljale osnovo govedoreji v obravnavanem področju. 
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Od skupnega števila goveje živine odpade 59% na krave mlekarice. 
Povprečna molznost znaša od 800—900 litrov letno. Na prebivalca 
odpade v Kokri 200 litrov mleka letno, na Jezerskem nekoliko manj, 
le 170 litrov letno.' Vzrok za tako nizko molznost je v slabi krmski bazi. 
Če računamo, da porabi krava mlekarica dnevno 10 kg sena, 2 kg slame 
in 1 kg otrobov40 in pri tem upoštevamo, da dobi živina pol leta zeleno 
krmo, tedaj porabijo samo krave mlekarice na Jezerskem 90%, v Kokri 
pa 6 0 % vse pridobljene suhe krme. Pridelek slame pa niti ne zadošča 
za krave mlekarice (na Jezerskem 3 0 % primanjkljaja, v Kokri 2 0 % pri-
manjkljaja). 'Prav tako morajo večino otrobov dokupiti. Kje je tedaj 
še vsa krma za preostalo govejo živino? Jasno, da je vsa živina premalo 
hranjena (četudi upoštevamo še pridelek detelje, ki znaša povprečno za 
Jezersko 100 q, za Kokro samo 16 q letno) in ne more dati niti dovolj 
mleka, niti ne pridobiti na teži. V tem je tudi osnovni problem živinoreje. 

Za dvig govedoreje bi bili potrebni velikopotezni ukrepi. Zagotoviti 
in povečati bi bilo treba zadostno količino kvalitetne krme, ki bi vse-
bovala dovolj beljakovin za vzrejo mlade živine in za molzne krave. 
Nadalje bi bilo potrebno, da se s pravilno in zadostno prehrano dvigne 
molznost krav. Povečati bi bilo treba površine, zasejane s krmilnimi 
rastlinami in dvigniti njihov hektarski donos. Zgraditi silose, ki jih do 
sedaj še skoraj ne poznajo. Vzporedno je treba povečati skrb za mlado 
živino in urediti pašnike, ki so nujno potrebni za zdrav razvoj slednjih. 

Gojenje o v a c ima v marsikaterem pogledu mnogo več prirodnih 
možnosti kot govedoreja ali celo intenzivna reja krav mlekaric. Goje 
solčavsko-jezersko pasmo, ki spada med najboljše pasme ovac pri nas. 
Že pred vojno so načrtno širili te vrste tudi po drugih živinorejskih 
področjih Slovenije. Po vojni se je razširila prodaja plemenskih ovac in 
to v Selško in Poljansko dolino, v Kočevje in Tolmin. Jezersko pred-
stavlja poleg Solčavskega področja važno središče za rejo te vrste ovac. 
Zal pa je vloga ovac v primeri s stanjem leta 1900 močno nazadovala. 
Takrat so gojili na Jezerskem 930 ovac, do danes je njih število na-
zadovalo na 476 (za 51%). Leta 1900 je prišlo na 100 ljudi 128 ovac, 
danes pa le 57. Povprečno pride na veliko kmečko gospodarstvo 10 do 
12 ovac, kar je dvakrat manj kot leta 1900 (31 ovac). Tako močan padec 
drobnice nikakor ni v skladu s prirodnimi pogoji, ki jih nudijo pred-
vsem obsežne pašniške površine. Ponoven dvig ovčereje v gorskih po-
dročjih (posebno solčavsko-jezerske pasme, ki daje poleg volne tudi 
okusno meso) bi lahko pomenil solidno bazo naši domači tekstilni 
industriji in povečal predvsem v industrijskih centrih mesno prehrano 
prebivalstva. Nadaljnji razvoj ovčereje ovira tudi bližnja meja, saj so 
številne ovčje planine ob meji ali vsaj deloma onstran nje (Roblekova, 
Ankova, Rakeževa). 

P r a š i č e r e j a služi za domače potrebe. Prašiče krmijo s peso, repo, 
korenjem in ostalo zelenjavo. Na hektar obdelovalne površine odpade 
povprečno 1 prašič v obeh krajih, kar je več kot v celotnem kranjskem 
okraju (0,6). Le za pitanje morajo v jeseni dokupiti koruzo ali otrobe, 

40 V. M ö d e r n d o r f e r , Slovenska vas na Dolenjskem, Ljubljana 1938, 
. stran 113. 
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da pridobe prašiči na teži. V celoti se prašičereja ne izplača, posebno 
ne za prodajo, ker so proizvodni stroški zelo visoki. 

Prav pri prašičereji statistika ne pokaže stvarne slike, ker se vrši 
popis živine pozimi, meseca januarja, ko je večina prašičev že zaklanih. 
Ce bi kljub tem pomanjkljivostim naredili primerjavo med leti 1900 in 
1953, bi videli, da je število prašičev na Jezerskem le malenkostno na-
rastlo (za 2 % , od 182 do 186 glav). V zimski dobi, ko je število prašičev 
najnižje, odpade povprečno na 100 prebivalcev na Jezerskem 22, v Kokri 
15 prašičev. Na Jezerskem jih največ rede velika gospodarstva in za-
družniki, skupaj 4 6 % (povprečno na gospodarstvo 5 prašičev) in ne-
kmečka gospodarstva (29%, na vsako drugo gospodarstvo 1 prašič). 
Veliko prašičev rede tudi državna posestva (13%, predvsem za turizem). 
Tudi v Kokri odpade največ prašičev na velika kmečka gospodarstva 
(85%, na 1 gospodarstvo povprečno 3 prašiči) in nekmečka gospodarstva 
{10%, na gospodarstvo le 0,14 prašiča). 

P e r u t n i n a r s t v o je domena malih nekmečkih gospodarstev in 
služi za drobno domačo porabo. Saj ni niti v Kokri niti na Jezerskem 
hiše, ki ne bi imela vsaj nekaj perutnine. Predvsem rede kokoši zaradi 
jajc. Velikim posestnikom se kokošereja ne izplača, saj so predaleč od 
večjih industrijskih centrov, ki bi lahko nudila dober stranski za-
služek. Kokošereja izrazito prevladuje na nekmečkih gospodarstvih 
(nad 6 0 % perutnine, na gospodarstvo povprečno 4—5 kokoši). 

I z r a b a g o z d a . Izraba gozdnega bogastva predstavlja osnovo go-
spodarskega izkoriščanja v obeh krajih. Od skupne površine odpade na 
gozd v Kokri 50%, na Jezerskem pa celo 71%. Od tega poseduje na 
Jezerskem največji del država (58%), zatem zadružniki (36%), ostalo 
pa privatniki. Tudi v Kokri pripada po agrarni reformi velika večina 
gozdov (86%) državi; privatnim kmečkim gospodarstvom je ostal le 
majhen delež (14%). Največ listavcev opazimo v Sp. Kokri (bukev 50%, 
drugi listavci 10%, smreka 3 0 % in borovci 10%). V Zg. Kokri je bukve 
že manj (20—30%), več pa smreke (60—70%) in ostalih iglavcev (jelka, 
macesen 10%). Podobne so razmere v obsežnih gozdovih Sp. Jezerskega. 
Na Zg. Jezerskem pa je človek prirodni mešani gozd že močno izpre-
menil; iglavci so skoraj docela prevladali (do 90%), listavci pa skoraj 
izginili. 

Pretirano izkoriščanje gozdov v predvojni dobi kakor tudi v prvih 
povojnih letih se odraža v zalogah lesa, ki so danes povprečno za 5 0 % 
pod normalo (vsaj v Kokri). Če računamo, da bi morala biti normalna 
letna zaloga na 1 ha 250 m3,41 tedaj so vsi gozdni kompleksi v Kokri 
daleč pod normalo. V Sp. Kokri na desnem bregu je povprečna zaloga 
lesa komaj 108 m3 na hektar (57% primanjkljaja). Nekoliko bolje je na 
levem bregu od Neškarja navzdol, kjer znaša zaloga lesa 136 m3 na ha. 
V Zg. Kokri so zaloge lesa zelo različne in v osnovi odražajo posestne 
razmere. Gozdovi velikih posestnikov so povečini bolje ohranjeni (Suha-
dolnik 191 m3 na ha, Povšnar na nekaterih parcelah do 260 m3 na ha) 
kot onih, ki so imeli manjšo gozdno posest (Rekar 94 m3 na ha). Proti 

41 Gradivo za razpravo o ukrepih v kmetijstvu in gozdarstvu v okraju 
Kranj. Kranj 1953, stran 47. 
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Jezerskemu zaloge lesa naraščajo, na Sp. Jezerskem znašajo povprečno 
200 m3 na ha, na Zg. Jezerskem, kjer je gozda 353 ha, pa znašajo celo 
250 m3 na ha. Velikopotezno izsekavanje v strmih legah lahko povzroči, 
da zaloge lesa še sto let kasneje niso normalne. Letni prirastek se od 
kraja do kraja hitro spreminja; v splošnem je večji na skrilavih in pri-
sojnih tleh (Jezersko povprečno 3,5 m3 na ha, levi prisojni breg Kokre 
povprečno 3,84 m3 na ha). V osojnih legah in na slabih apnenih tleh pa 
je mnogo nižji (Rekar 2,58 m3 na ha, Sp. Jezersko 2,9 m3 na ha). Na ne-
katerih gozdnih parcelah, kjer so pedološki pogoji boljši, se lahko letni 
prirastek dvigne tudi nad 4 m3 in celo nad 5 m3 na ha. (Celarjevo 4,18 m3 

na ha, Suhadolnikovo 4,35 m3 na ha, Virnikovo celo 5,01 m3 na ha. Vsi 
primeri so vzeti le za nekatere parcele, podrobneje glej v Gozdnem po-
pisu za leto 1952, Odsek za gozdarstvo pri OLO Kranj.) 

Ob konjunkturi lesa tik pred svetovno krizo se je gospodarjenje 
z lesom zelo razmahnilo. To je imelo za posledico velike spremembe v 
posestni strukturi, saj so pri tem številne kmetije propadle in prešle 
v roke lesnih trgovcev (Dolenc in Hajnrihar). Ustanavljale so se manjše 
žage, ki so bile razvrščene po dnu doline ob cesti od Sp. Kokre pa vse 
do Jezerskega. Vse to je vodilo do naglega izčrpavanja gozdov. Vele-
posestniki so najraje sekali v golosekih, kjer so nato zasajali področja 
s smreko, ki je imela večjo vrednost kot bukov les. Isto so seveda delali 
tudi nekateri večji kmetje. Zato se je izpremenila sestava gozda tako, 
da je danes lesno gospodarstvo pred resnimi problemi, kako ponovno 
normalizirati in s tem tudi utrditi gozdne sestoje. Uničujoče je delo je-
lenjadi, ki objeda obsežne mlajše nasade iglavcev v starosti 40—50 let. 
Najbolj so ogroženi gozdovi v' Kokri in na Sp. Jezerskem. Skupna po-
vršina ogroženih gozdov znaša okoli 200 ha; postopno jih bodo morali 
izsekati in nadomestiti z odpornejšimi mešanimi sestoji. 

Prav tako je resen problem steljarjenje. Steljarijo na različne načine. 
V listnatih gozdovih grabijo listje in to skoraj vsako leto na istem mestu, 
tako da lahko le skromen del listja strohni in tvori tanko humusno 
odejo. V borovih gozdovih steljarijo s koso, ki seveda poleg mahu, vresja 
in drugega žanje tudi gozdni podmladek. Če hočemo dvigniti proizvodno 
sposobnost naših gozdov, se mora steljarjenje preprečiti ali vsaj omejiti. 
Zato pa je potrebna ureditev kmetijskih obratov. Neurejeni hlevi po-
trebujejo več stelje, kakor bi bilo potrebno. Iz slabo urejenih gnojišč se 
prosto odteka gnojnica, namesto da bi se zbirala v gnojničnih jamah in 
bi z njo gnojili travnike. S tem bi se dvignila proizvodnja krme, ki bi 
sproščala slamo za steljo. Pri nas se seveda ne bodo mogla kmečka go-
spodarstva naenkrat odreči gozdni stelji, vendar je potrebno ustvarjati 
za to vsaj pogoje. Hkrati je nujno povečati proizvodnjo živinske krme, 
da se omeji poraba slame za krmo. Ker je v Kokri in na Jezerskem 
premalo slame, bi bilo potrebno organizirati njen nakup za potrebe 
steljarjenja. 

Današnja izraba gozdov se je normalizirala, ker je dovoljena le pre-
biralna sečnja. Prav tako vodi izkoriščanje gozdov centralna uprava. 
Zato so nastale bistvene razlike med izrabo gozda v Kokri in na Je-
zerskem. V Kokri ima gozd varovalen značaj in je posek močno omejen. 
Drugače je na Jezerskem, kjer lahko posekajo do 90% letnega pri-
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rastka. Ta razlika v izkoriščanju gozdov bo morala predvsem kokrsko 
agrarno gospodarstvo usmerjati v vedno intenzivnejšo živinorejo. Go-
zdovi so toliko izčrpani, da dolga desetletja ne bodo mogli nuditi po-
trebne osnove za preživljanje. Gozdne površine kmetov so se zmanjšale 
za 77°/o (od 1810 ha na 598 ha). Včasih je odpadlo na gospodarstvo po-
vprečno 70 ha gozda, danes ga pride le 23 ha. Če pri tem upoštevamo 
še nizki letni prirastek in slabo zarast, prav gotovo gozd ne more kriti 
večine izdatkov. 

Mnogo boljše so razmere na Jezerskem, kjer je skoraj polovica 
večjih kmetov v živinorejsko-lesni zadrugi. V zadrugo so kmetje vložili 
le gozdne komplekse, obdelovalne površine obdeluje vsak zase. Tudi 
velik del gozda, ki je po agrarni reformi postal splošno ljudsko pre-
moženje, si je zadruga pridobila tako, da imajo zadružniki zelo ugodne 
pogoje za razvoj. To se tudi odraža v dohodkih zadruge, ki so od leta 
do leta višji in postavljajo zadrugo na vedno solidnejšo osnovo. 

Gozdovi imajo važno vlogo tudi v širšem gospodarstvu. So regulator 
podnebnih faktorjev, predvsem vode. Zaradi strmih pobočij imajo go-
zdovi v Kokri izrazit varovalni značaj in so pomembni za varstvo gospo-
darskih, prometnih, zdravstvenih in drugih koristi. Tako varujejo 
zemljišče pred usadi, izpiranjem ali krušenjem, niže ležeča kulturna 
zemljišča, prometne in vodnoenegetske naprave pa pred zaprodenjem. 
V Kokri, ki je že močno hudourniškega značaja, zadržujejo prehitro 
odtakanje deževnice in tako regulirajo vodni odtok, ki je osnova za 
normalno obratovanje hidrocentral na Savi. 

T e h n i k a k m e t i j s k e p r o i z v o d n j e in d e l o v n a si la . Za-
ostalost in nizka proizvodna sposobnost se odražata tudi v načinu obde-
lovanja. Orjejo povsod s plugom z volovsko vprego. Konjska vprega se 
obnese edino na Jezerskem v ravnem delu kotline, po vseh njivah na 
pobočjih in terasah pa je najbolj prikladen vol. Sejejo povsod še ročno, 
žanjejo s srpi. Mlatijo s cepci in to v vsej Kokri, na Jezerskem le na 
višjih kmetijah. S tem se odpira vprašanje, ali obstajajo kakršnekoli 
možnosti za mehanizacijo poljedelstva. Kmetje na Ravnem imajo v 
okviru zadruge skupno mlatilnico. Relief ne dovoljuje večje mehani-
zacije, tudi na ravnih površinah je lahko nerentabilna, ker je premalo 
obdelovalne zemlje. 

Žita in druge pridelke suše na različne načine. V Kokri prevladuje 
enojni kozolec, le redki suše v ostrvih (Lovrin, Slugovec). Na Jezerskem 
suše pridelke v ostrvih. Kozolca tam skoraj ni več. 

Kosijo še skoraj izključno s kosami. Saj si tudi ne moremo pred-
stavljati motornih kosilnic v strmih legah, kjer še s koso težko opravijo. 
Res pa je, da bi lahko uvedli drobne stroje za predelavo živinorejskih 
proizvodov. Ti bi lahko dajali velike dohodke. Pomislimo samo na pre-
delavo mleka v maslo, ki se vrši še na star način brez posnemalnikov 
in je proizvodnja masla še na nizki in nerentabilni stopnji. Sveže mleko 
Jahko prodajo edino na Jezerskem za potrebe turizma. 

H kmetijskemu obratu spadajo tudi preprosti mlini ob potokih. Te 
imajo le nekateri kmetje, pa še ti ne zmeljejo vsega žitnega pridelka 
doma. Mlini so enostavni, na en kamen, in odvisni od trenutne vodne 
množine. Zato vozijo skoraj vsi kmetje svoje pridelke v večje mline. 
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Jezerjani ga v svojem kraju nimajo, žito vozijo v Kokro na Povšnarjev 
mlin. Prav tako dajejo Kokrjani v mlin na Povšno ali pa v Potoče pri 
Preddvoru. 

Spravljanje in obdelovanje lesa se vrši še povsem primitivno. Le 
redki kmetje v Kokri in na Jezerskem imajo pri hiši motorno žago. 
Les posekajo in ga spravljajo v dolino po zemeljskih drčah. Vodnih drč 
ne poznajo. Vse žage v Kokri in na Jezerskem so preproste venecijanke, 
ki ne ustrezajo več modernim potrebam. Zato se les, namenjen žagarskim 
obratom, odvaža v Preddvor ali celo v Škofjo Loko. Manjše količine 
lesa predelajo mizarji in kolarji na Sp. Jezerskem. 

Pri tako primitivni stopnji obdelovanja je vezane precej delovne 
sile. V Kokri odpade na 1 aktivnega kmečkega prebivalca komaj 0.5 ha 
polja, nekoliko več na Jezerskem (1 ha). Storilnost dela je majhna, med-
tem ko so proizvodni stroški veliki. Tudi od celotne obdelovalne po-
vršine odpade na 1 aktivnega kmečkega prebivalca majhen delež (Kokra 
0,9 ha. Jezersko 2 ha), na vse kmetijske člane pa še mnogo manj. Če te 
podatke primerjamo s podatki za kranjski okraj (0,8 ha), vidimo, da je 
v Kokri storilnost dela na obdelovalnih površinah znatno nižja. Bolje je 
na Jezerskem, k jer j e vsaj nekaj možnosti za mehanizirani način ob-
delovanja. 

Tabela 16: Delež zemljiških kategorij na 1 aktivnega kmečkega 
prebivalca in i kmečkega prebivalca po naseljih 

Gozdovi3 

v ha 
Njive 
v ha 

Travniki1 

v ha 
Obdelov.' 
površina 

v ha 
Pašniki 

v ha 
Kmetijska 
površina 

v ha 

akt. cel. akt. cel. akt. cel. akt. cel. akt. cel, akt. cel. 

Jezersko 
Kokra 

22,5 
4,7 

12,5 
2,9 

1 
0,5 

2,0 
0,3 

4,3 
4,3 

2,3 
2,6 

2,0 
0,9 

1,1 
0,5 

4,2 
14,8 

2,3 
9,0 

9 
20 

5 
12 

Na enega kmečkega prebivalca odpade mnogo več kmetijske po-
vršine (Kokra 12 ha, Jezersko 5 ha). Razlika med obema krajema kaže, 
da so v Kokri kmetijske površine, predvsem pašniki in košenice, mnogo 
ekstenzivneje izkoriščane kot na Jezerskem. 

Vprašamo se tedaj, kako v gorskem svetu povečati storilnost dela 
v agrarni proizvodnji. Reliefne težave ovirajo uvedbo mehanizacije, ki 
se lahko le delno izvede, predvsem za predelavo nekaterih agrarnih 
proizvodov. Prav gotovo bo gorsko kmetijstvo postalo rentabilno šele 
takrat, ko bo v polni meri izkoriščalo prirodne možnosti (živinoreja, 
gozdarstvo) in opustilo nedonosno polikulturno obdelovanje. Kljub temu 
pa bo še vedno potrebovalo več delovne sile kot mehanizirano kmetij-
stvo v ravnini. 

1 Všteti travniki in košenice. 
2 Samo njive, vrtovi in travniki. 
3 Gozdovi, ki so po agrarni reformi v privatnih in zadružnih rokah. 
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V r e d n o s t k m e t i j s k e p r o i z v o d n j e . Pravo podobo o vrednosti 
kmetijske proizvodnje dobimo, če skušamo stvarni pridelek izraziti v 
denarni vrednosti. To sem skušal narediti po metodologiji Zveznega sta-
tističnega urada za preračunavanje narodnega dohodka.42 Po tem načinu 
se izračunava narodni dohodek za vsako leto posebej. Ker pa bi to vodilo 
predaleč, sem si izbral za račun leto 1953, v katerem je bila proizvodnja 
kmetijstva še najbližja povprečku. Cene za posamezne proizvode so 
celoletni povprečki maloprodajnih cen (za živino odkupna cena klav-
nice, prav tako za les odkupna cena na panju) Ta način določanja 
vrednosti kmetijske proizvodnje in primerjava med posameznimi obli-
kami agrarnega dohodka se mi zdi najenostavnejši, ker upošteva pred-
vsem razpoložljivi statistični material. 

Tabela 17: Vrednost kmetijske proizvodnje za leto 1953 

Vrsta dohodkov 
V o d s t o t k i h 

Vrsta dohodkov Jezersko Kokra OLO Kranj 

Zita 0,5 1,3 7,6 
Vrtnine 6,8 9,3 21,7 
Dohodki poljedelstva 7,3 10,6 29,3 

Prirastek živine 11,2 23,5 26,1 
Živalski proizvodi 10,8 18,9 19,5 
Perutninarstvo 3,3 4,0 7,2 
Prevozništvo — — 1Д 
Dohodki živinoreje 25,3 46,4 53,9 

Dohodki sadjarstva 0,2 1,4 2,9 
Dohodki gozdarstva 67,8 41,6 13,9 

Skupno 100 100 100 

V kmetijskem gospodarstvu obravnavanega področja sta glavni 
panogi živinoreja in gozdarstvo. Od skupnega dohodka odpade v Kokri 
46,4% na dohodek od živinoreje in 41,6% na dohodek iz gozdarstva, 
kjer je poleg vrednosti prodanega lesa vračunano tudi spravilo lesa. 
Le borih 10,6% odpade na dohodek iz poljedelstva. Nekoliko drugačno 
je razmerje na Jezerskem, kjer daje največ gozd (67,8%), nato živino-
reja (25,3%) in le 7,3 % poljedelstvo. 

V g o z d a r s t v u daje največ dohodka spravilo lesa (do 60%), ostalo 
odpade na vrednost prodanega lesa. Les, ki stoji v gozdu, nima ravno 
velike vrednosti, njegova vrednost naraste šele potem, ko pride vsaj 
polobdelan na trg. Zato tudi vsak kmet stremi za tem, da skuša sam 

42 Metodologija za obračun narodnog dohodka u 1953 godini. Savezni 
zavod za statistiku i evidenciju, Beograd 1953. 
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spraviti les v dolino; le redki so primeri, da bi prodajali les na panju. 
Velika razlika v dohodkih gozdarstva med Kokro in Jezerskim je po-
sledica dejstva, da so gozdovi v Kokri izčrpani in poleg tega še varo-
valnega značaja, medtem ko na Jezerskem lahko v dobro zaraščenih 
gozdovih odsekajo skoraj ves letni pridelek. Zato daje v Kokri gozdar-
stvo manj kot živinoreja. 

Ž i v i n o r e j a je druga najvažnejša panoga in daje relativno zelo 
visoke vrednosti v skupnem dohodku. Kljub temu da je delež živinoreje 
na Jezerskem manjši (zaradi velikih dohodkov gozda), je dejanska vred-
nost skoraj enkrat večja kot v Kokri. V tem je tudi izražena preusmeritev 
kokrskega gospodarstva v vedno intenzivnejšo živinorejo, ki je nujna 
za obstoj kokrskega kmeta. Od skupne vrednosti živinoreje daje pri-
rastek na mesu povprečno 50%, živinorejski proizvodi (mleko, volna) 
40%, ostalo odpade na dohodek od perutninarstva. Gojenje živine za 
prodajo je še vedno v ospredju, čeprav se ne izplača, ker so stroški za 
vzrejo pitane živine (znani jezerski voli, ki so že skoraj izginili) mnogo 
večji, dajejo pa vse premalo dohodka. Primernejša je reja krav mlekaric, 
katerih mleko in ostale mlečne proizvode bi lahko rentabilno vnovčili. 
Upoštevati moramo, da večino živinorejskih proizvodov obdrže doma in 
porabijo za lastno potrošnjo. Posebno na slabem so obsežne samotne kme-
tije, daleč stran od prometne poti in drobnih potrošnikov. Morda bi bilo 
koristno, da se kmetijski obrati oskrbe z ročnimi posnemalniki, ker so 
kmetije v Kokri in na Sp. Jezerskem preveč raztresene in se ne izplača 
zgraditi centralne mlekarne. Drugače je na Zg. Jezerskem, kjer je večina 
kmetij na manjšem prostoru in je njihova povezava z eventualno mle-
karno lažja. 

P o l j e d e l s t v o daje iz povsem razumljivih razlogov prav nizke 
dohodke. Stvarna rastlinska proizvodnja je seveda mnogo večja, toda 
velik njen del (nad 70%) porabijo za krmo živini in je zato vštet med 
dohodke živinoreje. Nakazani delež v skupni vrednosti je res čisti pri-
delek, ki ga povečini porabijo doma. Kako nerentabilna je proizvodnja 
žit, nam lepo ilustrirajo sledeče navedbe. Od skupne orne zemlje je bilo 
v Kokri z žiti posejane površine 58%, ki pa je dala le 10% poljedel-
skega dohodka. Podobno je stanje na Jezerskem, le da je deficit nekoliko 
manjši (27% z žiti posejane površine daje 6 % poljedelskega dohodka). 
Boljše je razmerje pri vrtninah, ki so zavzemale v Kokri 3 5 % površine 
in dale 8 0 % poljedelskega dohodka. Tudi na Jezerskem je razmerje 
ugodno, saj so zavzemale vrtnine 2 1 % ornih površin in dale 9 4 % polje-
delskega dohodka. To dovolj zgovorno kaže, da bo treba orne površine, 
posejane z žiti, čedalje bolj zmanjševati in po možonsti večati le njihov 
hektarski donos. S preskrbo žit iz naših žitorodnih krajev, ki se že vsako 
leto bolj normalizira in uveljavlja, bodo te spremembe tudi objektivno 
mogoče.43 Zaradi vedno intenzivnejše živinoreje je treba posejati več 
orne zemlje s krmilnimi rastlinami, ki bodo s svojo visoko hranljivo 
vrednostjo dajale velike dohodke živinoreji. 

43 Gradivo za razpravo o ukrepih v kmetijstvu in gozdarstvu v okraju 
Kranj. Kranj 1953, stran 42. 
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Zanima nas še, kakšne so možnosti za preživljanje na kokrskih in 
jezerskih kmetijah. Absolutna vrednost kmetijstva po odbitju vseh stro-
škov, ki so potrebni za uresničitev določene proizvodnje (glej Metodo-
logija za obračun narodnega dohodka), je v letu 1953 znašala za Jezersko 
okoli 24 milijonov dinarjev, za Kokro pa nekaj nad 8 milijonov dinarjev. 
Če odbijemo od tega delež, ki so ga proizvajala drobna nekmečka go-
spodarstva, katerim je pridelovanje in predvsem gojenje živine le po-
stranski vir dohodkov, je odpadlo povprečno na enega kmečkega člana 
na Jezerskem mesečno okoli 10.400 dinarjev dohodkov. Ker je skupna 
vrednost proizvodnje v Kokri mnogo nižja, absolutno število kmečkega 
prebivalstva pa le malenkostno manjše, odpade na enega komaj slabih 
5000 dinarjev mesečno. Y tem se jasno zrcali velika razlika med obema 
krajema, ki je tudi na zunaj vidna. Saj so v Kokri le nekatere redke 
kmetije tako dobro situirane kot večina kmetij na Jezerskem. Te vred-
nosti tudi dovolj jasno povedo, da so posebno v Kokri dohodki zelo nizki. 

I n d u s t r i j a in o b r t . Za industrijsko predelavo surovin pridejo 
v poštev edino les, porfir in lehnjak. Široka proga porfirja v Kokri, ki je 
v nekaterih pogledih celo boljši od porfirja drugod v Sloveniji, se je 
pričela izkoriščati že med obema vojnama. Po vojni so obrat prevzela 
vodilna slovenska gradbeniška podjetja, ki so ga opremila s sodobnimi 
stroji na električni pogon, za kar so v dolino Kokre napeljali daljnovod. 
Do takrat dolina ni bila elektrificirana. Razvoj kamnoloma »Kokra« je 
povzročil bistvene spremembe v stagnirajoči vasi, katere prebivalci so 
se do tedaj preživljali le z gozdarjenjem in kmetovanjem. Pričelo se je 
živahno gibanje prebivalstva in velik del malih posestnikov ter kočarjev 
je našel tukaj nov vir dohodkov. 

Y dobi največje proizvodnje 1949—1951 je bila dnevna produkcija 
do 400 m3 dnevno. Za primerjavo naj omenimo, da so pred vojno pro-
izvajali dnevno le do 10 m3. Vzporedno z naraščanjem produkcije v po-
vojnih letih se je dvignila tudi delovna storilnost za 83°/o.44 

Najnovejši razvoj v zadnjih dveh letih pa kaže na bistvene spre-
membe. Ker je produkcija porfirja odvisna od trenutnih gradenj novih 
cest, močno koleba. Po dovršitvi avtoceste Zagreb—Beograd j e pro-
izvodnja močno padla. To se odraža tudi v številu zaposlencev, ki je 
padlo od 150 delavcev in nameščencev v letu 1948 na 59 zaposlencev 
marca 1953. leta. V poletni sezoni istega leta je bilo skupno 88 zaposlen-
cev s prevlado domačinov-, nekmetovalcev iz Zg. Kokre, Sp. Kokre, 
Sp. Jezerskega in nekaj iz Tupalič. 

Zelo pereč problem je odpadni material, ki ga je zaradi slabših 
slojev porfirja vedno več in ki ga ne smejo več metati v Kokro kot 
doslej. Na mestu, kjer stoji obrat, je malo prostora za odpadni material. 
Z izgradnjo hidroenergetskih naprav na Savi, odpadni material ne more 
več v Kokro, ker se s tem poveča zaprodenje jezov. Zato ga morajo 
odlagati na taka mesta, kjer ga visoke vode ne dosežejo več. 

Kamnolom je oddaljen 18 km od železniške proge. Zdrobljeni porfir 
prevažajo s kamioni na železniško postajo v Kranju. 

44 Podatki Uprave kamnoloma Kokra (osebni zapiski) iz leta 1951, 1953 
in 1954. 
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Drugi kamnolom, ki je v primerjavi s porfirjem zelo skromen, se 
nahaja ob zgornjem toku Kokre. Tu izkoriščajo od leta 1949 lehnjak, 
ki nastaja v stranskih pritokih izpod Virnikovega Grintavca. Uporab-
ljajo ga za gradbeni material (zidake). Današnja produkcija je 10—11 m8 

dnevno; zaposleni so štirje delavci, vsi domačini. Obrat je brez mehani-
zacije, razen žage na električen pogon. Energijo dobivajo iz bližnje 
lokalne elektrarne. 

Pred drugo svetovno vojno je bilo zelo razvito žagarstvo. Skupno 
je od Jezerskega do Kokre 13 žag, povečini preprostih venecijank. Vse 
so bile privatna last večjih kmetov (Stularjeva, Makekova, Mlinarjeva, 
Vanišarjeva, Hajetova, Močnikova, Rezmanova, Kovkova, Trnovčeva — 
last Štularja z Jezerskega, Povšnar jeva in Suhadolnikova). Poleg teh pa 
je bilo tudi nekaj obratov, ki so bili v rokah lesnih trgovcev (Hajnrihar-
jeva v Zg. Kokri, ki je do danes propadla, in Dolenčeva v Preddvoru). 
Vsi ti obrati so uporabljali bližnjo in ceneno delovno silo — kajžarje. 
Po vojni so skoraj vse privatne žage prenehale obratovati. Večino gozdov 
je prevzela gozdna uprava in se izkoriščanje vrši centralno po načrtu. 
Za kritje krajevnih potreb kmečkih gospodarstev in lokalne obrti so 
določene posamezne žage (Makekova, Mlinarjeva, Trnovčeva na Fužinah 
in Povšnarjeva), ki v ta namen obratujejo in režejo les za domačo po-
trebo, za tržne namene pa le izjemoma Trnovčeva žaga na Fužinah. 

Obrt, ki je pomembneje razvita na Jezerskem, služi za domače 
potrebe agrarnega in neagrarnega prebivalstva (mizarji, kolarji in drugi 
obrtniki). 

T u j s k i p r o m e t . Osnovne pogoje tujskemu prometu daje Jezerska 
kotlinica. Na eni strani prepadne in slikovito razrezane stene Kočne in 
Grintavca, na drugi strani rahlo valoviti svet paleozoiskih skrilavcev, 
porastel z bogatimi temnozelenimi gozdovi, vse to daje prijetno pri-
rodno okolje, ki je človeka privabilo iz mestnega vsakdanjega življenja. 
Tudi podnebne prilike so nadvse ugodne, saj leži kraj že toliko visoko, 
da poletja niso prevroča, zrak je čist in zdrav. Vse to je že ob koncu 
prejšnjega stoletja (1895) privabilo Čehe, ki so prvi spoznali vrednost 
prirodnih lepot Jezerskega in postavili temelje novejšemu turističnemu 
'razvoju. Med obema vojnama so zrasli domovi, dependanse in vile, kjer 
je preživelo svoj oddih povprečno 400 gostov letno. Tudi nekateri večji 
kmetje so svoje obsežne domove preuredili za potrebe turizma in si tako 
ustvarili pomemben stranski vir dohodka. 

Po vojni je vloga tujskega prometa občutno nazadovala. Številne 
tujske sobe so zasedli uslužbenci in nameščenci, tudi velik del privatnih 
sob pri večjih kmetijah je odpadel. Leta 1953 je bilo le še 250 ležišč, 
od tega največ v Domu na Jezerskem. Ostale prostore so oddajali le 
nekateri privatniki, posebno oni, ki so že pred vojno v ta namen zgradili 
posebne vile (prenočišča pri Krču — 23 ležišč, vila »Mila« — 22 ležišč, 
vila »Zora« — 25 ležišč, vila »Kočna« — 10 ležišč). Tudi Makek še oddaja 
nekaj prostorov. Zaradi ostrih klimatskih pogojev je poletna sezona zelo 
kratka in traja od julija do septembra. Zimska sezona je manj razvita, 
prav zaradi neugodnih prometnih zvez z železnico in ker so najlepša 
smučišča že ob državni meji. 
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Jezersko 
Pogled s Skubrovega vrha proti jugozahodu 

Turizem, ki do sedaj daje dohodek le 8 % prebivalstva, bi s ponov-
nim razmahom lahko preživljal mnogo več ljudi. Tudi agrarnemu pre-
bivalstvu bi lahko dajal pomemben stranski dohodek, saj ne bi bilo 
težko urediti nekaj prostorov za oddajo turistom. Trenutno neugodne 
razmere v prvih povojnih letih so marsikoga odvrnile od tega, kar pa 
ne sme biti vzrok, da bi se ta važni del dohodka popolnoma opustil. 
Jezersko zasluži zaradi svoje lepote vso pozornost naše turistične pro-
pagande. 

P r o m e t n a v l o g a d o l i n e . Že v prvih dveh poglavjih smo spo-
znali, da se je reka Kokra globoko urezala v masiv Kamniških Alp in 
ločila Storžičevo skupino od centralne. Izoblikovala je ozko dolino, po 
kateri brez pomembnega vzpona preidemo Kamniške Alpe. Dolina pa 
je imela tudi svoje neugodnosti: njena ožina je bila za primitivnejši 
promet neprijetna. Navaja se sicer, da naj bi že Rimljani speljali cesto 
preko Jezerskega vrha, vendar misli Glauert,45 da ta trditev še ni dovolj 
dokazana. 

Prvi načrti za zgraditev vozne ceste skozi dolino so bili izdelani 
v začetku 16. stoletja.46 Do takrat je vodila slaba pot po dolini (stara 
cesta, ki je bila speljana po levem bregu doline in se ni držala vode, 

45 G. G l a u e r t , Zur Besiedlung der Steiner Alpen und Ostkarawanken. 
Deutsches Archiv für Landes und Volskforschung, Leipzig 1937/2, stran 460. 

48 J. Ž on t ar , Zgodovina mesta Kranja, Ljubljana 1939, stran 106. 
E l z e , Zur Geschichte der Kankerstrafie. Mitt, des historischen Vereins 

für Krain, Ljubljana 1864, stran 89. 
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temveč je v večjih klancih obšla soteske v Zg. Kokri); na Jezersko naj 
bi prišla preko Mlinarjevega sedla in ne ob Jezernici, kakor danes. 
Izdelani načrti za novo cesto se niso izvedli, tako da je pot po dolini 
Kokre bila še za časa Valvasorja v zelo slabem stanju; potovanje po 
njej je bilo zelo nevarno; trgovci so ob slabem vremenu raje pustili svoje 
tovore na Jezerskem, kakor pa da bi nadaljevali pot po dolini.47 Poti je 
škodila skozi ves srednji vek in tudi pozneje konkurenca ceste čez 
Ljubelj, ki je bila v drugi polovici 16. stoletja obnovljena. Šele konec 
prejšnjega stoletja (1870) so zgradili novo moderno cesto po dnu doline. 
Bistvo nove ceste je v tem, da se ne ozira več na soteske ali številne 
prehode preko vode, temveč je zgrajena tako, da v čim manjšem strmcu 
preide preko Jezerskega vrha. Zato je posebno v Zg. Kokri in na Fužinah 
na številnih mestih vsekana v živo skalo (Dolgi most), na mnogih mestih 
pa prečka reko. Številni mostovi so tudi edina slaba stran te ceste, saj ni 
težko podreti samo enega in je že ves promet ustavljen. Po cesti se vrši 
promet kamnoloma »Kokra«, kakor tudi ves turistični in ostali promet, 
ki povezuje samotne kmetije Jezerskega in Kokre z ostalim svetom. 
Šele ta cesta, posebno pa nova meja med Avstrijo in Jugoslavijo, je pre-
usmerila gravitacijo Jezerskega proti Kranju. Dotlej je Jezersko težilo 
bolj na koroško stran, kamor je spadalo tudi upravno. 

Zaključek 

Spoznali smo, da je pokrajina Kokre in Jezerskega zelo pestra po 
geološki in morfološki zgradbi. Ker pa je hribovita, alpska, se gospo-
darsko razvija lahko samo v določeni smeri. V razvoju gospodarstva in 
populacije se je slika v 19. stoletju, posebno pa v medvojnem razdobju 
in po vojni, močno spreminjala. Trenutno so največja vrednost po-
krajine bogate zaloge lesa in deloma porfirja, medtem ko je agrarno 
gospodarstvo, zlasti poljedelstvo, močno nazadovalo. Očitna je razlika 
med gospodarsko manj aktivnim področjem Kokre in Jezerskim, ki se 
razvija v vedno močnejše gospodarsko središče. Jezersko ima večji do-
hodek od lesa in od turizma, pa tudi od živinoreje, ki j e tam bol j 
donosna, čeprav je Kokra zaradi šibkih drugih dohodkov bolj navezana 
nanjo. 

Kakšne so možnosti za razvoj v bodočnosti? Izraba gozda bo prav 
gotovo ostala na isti višini ali pa se bo še stopnjevala, posebno po 
smiselnih in znanstveno dognanih metodah gojenja in izkoriščanja 
gozdov. Ugodne pogoje za razvoj ima turizem na Jezerskem. Potrebnih 
pa bo še mnogo naporov, da se bo kraj razvil v sodoben turistični center, 
ki bo nudil obiskovalcem poleg prirodnih lepot tudi vse ostale ugodnosti. 

Vloga industrije je relativno velika edino v Kokri, kjer pa tamošnji 
kamnolom porfirja ne kaže posebnih perspektiv, saj ima pred seboj 
toliko težav (oddaljenost od železnice, odpadni material), da jih bo težko 
premagal. 

47 V a l v a s o r , Die Ehre des Herzogtums Krain. Ljubljana—Nürnberg 
1689 (II. zvezek), stran 136. 
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S ponovno poživitvijo agrarnega gospodarstva bi se odprle še šte-
vilne druge, predvsem predelovalne možnosti. Modernizacija kmetijstva 
bi lahko ponovno pritegnila prebivalstvo k zemlji. Obnova številnih * 
opuščenih kmetij in propadlih kmetijskih površin ter preusmeritev 
kmečkega polikulturnega gospodarjenja v živinorejo bi prav gotovo 
znatno dvignila število prebivalstva kakor tudi standard kmečkih do-
mačij. Podrobna analiza posameznih vprašanj in pogled v preteklost 
pokaže, da ima pokrajina pogoje za tako dalekosežno preusmeritev 
agrarnega gospodarstva. Pravilna kombinacija vseh gospodarskih mož-
nosti bo zopet privedla jezersko, predvsem pa kokrsko gospodarstvo na 
one temelje, ki so potrebni pri čim racionalnejši izrabi vseh slovenskih 
področij. 

THE KOKRA VALLEY 
(A regional monography) 

S tanko P o l a j n a r 

From the south cuts the Kokra valley into the Kamnik Alps (a part of the 
south-eastern Alps in Slovenia). The valley is narrow and picturesque and is 
covered with rich mixed and spruce forests. Since there is little space for sett-
lement it remained for many centuries uninhabited by permanent settlers. 
Through this valley led since the remotest times the trade-route between the 
Celovec (Klagenfurt) and Ljubljana basins. Yet the old road which led over the 
mountains, through Jezersko and along the Kokra valley was not very much 
favoured just because of the narrowness of the valley and because the 
valley was so densely afforested, and for this reason the road over Ljubelj-
pass, further in the west became and more important. Only the modern road 
which was built in the second half of the 19th century gave to this favourable 
transit over the mountains its present day significance. 

Isolated farms that began to exist in the 15th and 16th centuries are scat-
tered along the valley. These are large farms situated amidst slopes covered 
with woods, and they produced everything that is necessary for lifethey depen-
ded little on the outer world. Only the good possibility to sell the wood at the 
close of the 19th century caused that the life on these farms began to change. 
The extensive areas covered with forests, that before that had almost no value, 
became overnight the basic richess of every farmer. To some the forest helped 
to improve their economic situation and made from average mountain farms, 
that knew besides a poor agriculture only the cattle breeding, large rich farms. 
For others the wood ment destruction. Because of the wood the foreigners came 
into the valley who began economically to destroy former firm farms. In the 
years from 1825 to 1948, 11 farms desintegrated at Kokra and 14 at Jezersko. 
The farmers from these farms and their families either left the valley and went 
abroad, or they became cottagers and had their income from the labour at large 
estates. Yet it is characteristic that the area of individual farms did not change 
and that it remained all the time the same. This was due to the form of inheri-
tance, because the farm almost never has been divided up. The descendants 
from more numerous families left home and went abroad, or they became 
cottagers. In the same period the number of cottagers increased from 2 to 1? at 
Kokra, and to 61 at jezersko. Thus the social property relations have been 
considerably changed in the period of a little more than one century. 

Also in the agrarian economy considerable changes have taken place. The 
agriculture, which has always been producing for the modest local needs, is 
slowly failing. The local agricultural products, above all the corn, can suffice 
for the agrarian population only for a few months. The cattle breeding has 
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since always represented the basis of the agrarian economy and still nowadays 
it gives 25.3 °/o of the whole income at Jezersko and 46.4 "/o at Kokra. Because 
of the more and more important role of the timber also the cattle breeding is 
constantly declining. Thus the cattle breeding retrograded since 1900 for 44°/o 
and similarly also the sheep breeding for 51%, in spite of the fact that the 
latter here the better conditions. 

On the other hand the importance of the forestry has constantly increased, 
and parallel with this went the exaggerated exploitation of forests so far that 
they became poor. The quantity of the wood in the forests has mainly fallen 
far bellow the average. This does not only decrease the value of the income 
out of the forests, through it also the soil has been more and more damaged 
since through it the erosion of the forest soil is getting more and more visible, 
f o r this reason the agricultural surfaces at lower places are frequently destroy-
ed and for this reason also the tributaries of Kokra as well as Kokra itself 
are carrying more gravel which is transported in unnormal quantities into the 
river Sava where the gravel soon gathers round the dams. It is therefore in the 
interest of the normalization of the local agrarian economy as well as of the 
energetic system on the river Sava that the density of the forests be increased. 
Herewith the value of the income from the forest of individual farms will be 
increased and simultaneously in a natural way the too great erosion of the soil 
will be stopped and the accumulation of the gravel at the hydroelectric stations 
on the river Sava vili cease to have the present day dimensions. The forest 
which has been for decennia bringing the basic income to the farms is too 
exhausted and it will be necessary for at least a shorter period to restrict its 
exploitation. 

The industrial activity has been developed to a larger extent only after 
the war. Even up to 150 workers have been employed in the quarry of por-
phyry at Kokra. Yet the development shows that there is now a stagnation in 
this activity. The basic economic factor of this area is still the modern alpine 
agrarian economy which will further develop, particularly in those branches 
that have the best natural and economic conditions. 

All these conditions find its due expression in the population, l'rom 1869 
till the 1953 the population at Kokra decreased for l?°/o, yet at Jezersko it 
increased for 22°/o. The difficult living conditions forced the people to move 
out the valley. After the war the decrease of the number of the population at 
Kokra has been stopped by the newly opened quarry, where the superfluous 
labour force could find a new job. That this was an economic measure with 
only a temporary result that could stop the decrease of the population is proved 
by the census of 1953, when the number of the population again decreased for 
15 °/o in comparison with that of the year 1948, because at this time the pro-
duction in the quarry lias again been decreased. The density of the population 
is very low, between 8—12 people pro km2. Yet the agricultural density is very 
high — 340 people pro km2 at Kokra, and 180 people pro km2 at Jezersko. The 
agrarian population can not support itself fully from the fields, it is forced to 
get their income also from the exploitation of woods and from the cattle breed-
ing. This finds also its due expression in the farm status where large farms 
prevail. We may come to the conclusion that the economic power of this region 
as well as the number of the population will again increase if the natural 
resources will be exploited in the right way. 
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