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M a j d a  O b 1 a k - P o  1 a j  n a r 

LOGAŠKA KOTLINA KOT GEOGRAFSKA INDIVIDUALNOST

Logaška kotlina ali kotlinica je  po svojih [prirodnih svojstvih, pa 
tudi po svojem kulturno-pokraj inskem licu dokajšnja geografska in
dividualnost. Kot ena izmed večjih kraških globeli, ki so vložene med 
notranjske gozdne planote in hribovja, je  postala s svojim  ploskim in 
bolj planini dnom že zgodaj samostojna naselitvena celica, dokaj izra
zito ločena od sosednjih — jugozahodnega obrobja Ljubljanskega 
Barja pri Vrhniki, Planinskega polja, Pivke in območja doline Idrijce. 
Znaitna sovodenj pliocenskih voda s suhimi dolinami, ki jih  je  zapustila, 
je  dala logaškemu področju, ležečemu ob stari prirodno zasnovani poti 
iz Ljubljanske kotline čeiz prve kraške planote proti Severni Italiji in 
Jadranu, že zgodaj poseben prometni poudarek. Zato življenje na Lo
gaškem nikdar ni bilo stoodstotno agrarno, poljedelsko-živinorejsko, 
temveč povezano is prometnim prepihom čez Postojnska vrata, Hrušico 
in Idrijske planote. Lega sredi velikih goizdov pa je  povzročila, da se 
je  v moderni dobi v tem življenju odločilno uveljavil še on element 
izven ožjega kmetijstva — izkoriščanje goizda. Vse to je  življenju in 
pokrajini na Logaškem vtisnilo toliko svojevrstnih potez, da se mora 
oko geografa ob njihovi karakteristiki ter ob analizi njihovih vzrokov 
ustaviti iz nadpovprečno pozornos tj o.

I. PRIRODNI OKVIR

1. Izoblikovanost pokrajine in njenega hidrografskega omrežja
Logaška kotlina se širi ob značilni petroigrafski meji. Njeno za

padno obrobje sestavljajo triadni dolomiti, vzhodno pa jurski in kredni 
apnenci. Dino kotline je  prekrito z aluvialnimi sedimenti. Blizu Lo
gatca, pri Kališah nad Kalcami, pa je  ohranjen še majhen ostanek 
co cens k ega fliša, ki kaže na to, da je  nekoč segala od jugozapada sem 
sklenjena flišna odeja.1 Morda se je  že takrat izoblikovala okrog Lo
gatca znatna sovodenj, ki je  bila močna tudi še v pleistocenu,2 ter jo  
kaže še današnja razporejenost tamošnjega vodnega omrežja ter suhih 
dolin. Medtem ko po dolinah na dolomitnem svetu zapadno in severo- 
zapadno od Logaškega polja  še danes teko vode, so doline na kredinih 
apnencih na vzhodu od tod, pa tudi na jugu in jugozahodu zakrasele,

19



Majda Oblak-Polajnar

suhe. Najvažnejši suhi dolini sta dolini pliocenske Ljubljanice in Ho- 
tenjke, ki se držita idrijske prelomnice ter se spajata ipri Kalcah, tvo
rec izraiziti n ižji svet med Hrušico in Hotenjslco-logaškim Ravnikom. 
Po njih tečeta cesti od Kalc proti Planini in proti Godoviču-Idriji. Iz 
te dolinske globeli se od Kalc proti severovzhodu odpira četZ Logaško 
polje in naprej proti Vrhniki druga, prečna dolina, učinek pliocenskega 
iztoka Ljubljanice proti Ljubljanski kotlini. Prav tako je  pomembna 
v dinarski smeri izoblikovana široka suha dolina pliocenske Ceirkni- 
ščice, ki se končuje v Logaški kotlini.5 Ravno iteh suihih dolin se drže 
stara ugodna pota iz Ljubljanske kotline čez prve kraške planote proti 
Postojnskim vratom in proti Idriji.

Zares kraški pa je  svet samo na krednih in jurskih apnencih Lo
gaškega Ravnika vzhodno od Logatca, k i je  pravzaprav široka suha 
dolina Cerkmišeice. Ravnik je  ves razjeden od vrtač. Jovan C vijić je  
ugotovil na njem približno 40— 50 vrtač na km2. Mnogo je  tudi vdornih 
vrtač (Rakovska in Logaška Kukava, znamenita Gradiščnica in druge), 
verjetno nad današnjimi podzemeljskimi vodnimi tokovi. Pokrajina 
je  povsem kraška, prepereline — degradirane kraške rjavice — je  kaj 
malo, svet je  močno skalovit.

Tudi Logaška kotlina kot celota ima precej kraških svojstev. Pravo 
kraško polje pa ni, saj j i  manjkajo za to nekatere tipične značilnosti. 
Še najbolj spominja na slepe doline, na njihov zaključni del.4 Njeno, 
okrog 480 m visoko dno, Logaško polje v ožjem smislu besede, se  širi 
v obliki obrnjene črke S od jugozapada, od Gornjega Logatca, proti

Sl. 1. Jugovzhodno obrobje Logaškega polja, zaidaj z gozdom  porasli Logaški 
Ravnik. — Bordure sudorientale du Poljé de Logatec, au fond le Ravnik, 

une surface d’ applainssem enf pliocène karstifiée.
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severovzhodu -ter se onkraj dolomitnega osamelca Sekirice (545 m) 
obrne proti severu. Sekirica loči poilje v dva dela: manjši jugozapadni 
del okrog Gorenjega Logatca in široko polje  okrog Dolenjega Lo
gatca. Polje je  prökirito z aluvialnim nanoisom, na katerem so se razvila 
slaba peščeno-ilovnata tla, ki za poljedelstvo niso preveč ugodna. Na 
dnu polja  in na dolomitnem svetu bo namreč rodovitnejše sestavine 
prsti (kalcij, natrij, humus) zaradi precejšnje moče izprane v  globino, 
medtem ko je  ostal na površju zgolj peščeni drobir. Predvsem je  se
verni del kotlinskega dna, k i ga imenujejo P u s t o  p o l j e ,  prekrit 
z debelejšim apniškim drobirjem, ponekod pa gleda tam celo živa 
skala na površje. Južni del kotlinskega dna, S p o d n j e  L o g a š k o  
p o l j  e ali kratko Logaško polje, pa je  prekrit s finejšimi ilovnatimi 
sedimenti, ki so ga prinesli potoki s hribovja.

Jugozahodno obrobje Logaške kotline je  sestavljeno iz manj pro
pustnih dolomitnih plasti. Kraških oblik z značil no kraško rjavico je  
tu le malo. Svet je  manj skalovit in mnogo ugodnejši za naselitev in 
obdelovanje kakor apniški Ravnik na vzhodu. Obdržalo se je  nor
malno hidrografsko omrežje. Potoki, ki pri teko po grapah, se stekajo 
v nekaj večje glavne vodne žile, ki ob petrografski m eji poniknejo. 
N ajvečji tak hidrografski center je  na jugu kotline. T ja  dovajata 
vodo s severne in severoizapadne strani Hotenjskega Ravnika ter z 
Logaških Žibrš Črni potok in Reka. Njuni dolini sta v  zgornjem delu 
ozki in se razširita šele malo pred vstopom v Polije. Pri sotočju 
voda, v Gorenjem Logatcu, dolbi voda ime Logaščica. Logaščica na-

SI. 2. Dolomitni svet na zahodni strani Logaškega polja. P revladovan je  trav
nika in pašnika. Na p o lju  o k lju k i Logaščice. — Bordure occidentale du Poljé 
de Logatec: prédom inance des près et des paturages sur les dolom ies triasiques.
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maka aluvialno Logaško polije, se zaje nato z nekaj večjim strmcem 
v njegovo dolomitno osnovo ter ponikne v navpičnem ponoru Jacka 
pri logaški železniški postaji, k jer doseže apnenec. Maja 1951 je  H i
drometeorološka služba LRS barvala Logaščioo in ugotovila, da pride 
njena voda na dan v obrhih Male in Velike Ljubljanice ter Ljubije 
pri Vrhniki. Ze med potjo se verjetno pomeša tudi s podzemeljsko 
vodo s Planinskega polja .5

Aluvialno dno (polja obdajajo terase, delo pliocenskih voda. Naj- 
izrazitejša med njimi je  terasa v višini 450—500m. Obdaja celotno 
polje in sega še daleč proti Ravniku, v ismeri suhe doline, ki jo  je  
izoblikovala pliocenska Cerkniščica. Po tej terasi je  speljana železnica 
Ljubljana—Trst. Na n je j se širijo naselja Blekova vas, Brod, Gorenja 
vas in Martinj hrib, deloma tudi Gorenji in D olenji Logatec. Nad njo 
je  pomembna terasa v višini 510—530m (Koš, Sekirica, Kopa), kii prav 
tako obdaja polje in sega še daleč v dolino pliocenske Cerkniščice. 
Široko je  razvita tudi v podolju pliocenske Hotenjke in Ljubljanice. 
Navizgor proti panonski izravnavi je  še več teras, ki so antropogeo- 
grafsko pomembnejše le v dolomitnem svetu Logaških in Hotenjiskih 
Zibrš, k jer istoje na njih samotne kmetije s isvojimi skromnimi obde
lovalnimi površinami. Najpomembnejše ravne ploskve so tam v višini 
630—650 m in 665—680 m.

2. Podnebne in hidrografske razmere
Povprečna letna t e m p e r a t u r a  v Logatcu je  8,2° C. Pokrajina 

je  približno za 1° C hladnejša od sosednjih — Planinskega polja na 
jugu in Ljubljanske kotline na severu — pač zaradi svoje višje lege, 
saj je  Logatec iskoraj 200 m više od' Vrhnike in 36 m od Pianine.

Najhladnejši mesec je  januar s povprečno temperaturo — 1° C.
• Najnižji januarski povpreček je  bil 1. 1940 (—7,3° C). Terminske ma
ksime in minime poiznamo le za dobo 7 let (1926—1932). V tej dobi 
je  bila zabeležena najnižja temperatura —25,2° C (18. I. 1929). Tople 
zime so se pojavile petkrat: 1. 1936 se je  povprečna januarska tempe
ratura dvignila celo na 5,7° C.

Da je  poletje precej hladnejše kot v sosednjih pokrajinah, se opazi 
posebno proti večeru. Že popotnik, ki v poletnem večeru potuje od 
Ljubljanske ali Postojnske kotline mimo Logatca, zlahka zazna, da 
bo tu poletna noč hladnejša kakor tam. Najtoplejši mesec je  ju lij 
(17,4° C), a slkoraj enako topla sta jun ij in avgust. Nizke poletne in 
pomladanske temperature (april 8,1° C, maj 12,8° C) vplivajo na zna
čaj kmetijstva. D obro uspevajo le odpornejše kulture, zlasti krompir, 
žita pa že precej slabo. Tudi za občutljivejše sadno drevje (breskve, 
marelice), za oreh, kostanj in za vinsko trto je  ipodnebje, vsaj v dnu 
kotline, preostro. Grozdje pogosto sploh me dozori. Uspeva samo od
pornejše sadje (jablane, hruške, slive), pa še to često pomori slana. 
Jesen je  hladnejša od pomladi. Oktober je  za 1,7° C hladnejši od let
nega povprečka. Ker je  polletje hladno, je  tudi letna amplituda majhna 
(16,4° C).6

Škoda, da nimamo nikakih temperaturnih podatkov za kak višji 
kraj v okolnem hribovju. Pokazali bi nam toplotni obrat, ki je  zaradi
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kotlinskega značaja pokrajine več ko verjeten. Indirektno ga doka
zuje dejstvo, da opazimo na prisojnih pobočjih proti Zibršarai kostanj, 
ki v dolini ne uspeva. Tudi oreh’ se pojavi v višjih prisojnih legah, 
600—700 m visoko. Videli bomo, da tuidi pšenica ponekod tam. prej 
dozori kakor v kotlinskem dnu.

P a d a v i n  pade v Logatcu povprečno 1985mm na leto. To je  že 
manj kakor na višjih kraških planotah na jugozapadu (Krekovšek na 
severnem robu Trnovskega goizda 2928 mm, planota Hrušica, že blizu 
Logaški kotlini 2200 mm), pa več kot na Vrhniki (1778 mm). Lepo se 
torej vidi, kako je  Logatec v območju pojem anja padavin od Jadrana 
proti notranjosti.7 Padavinskih dni je  138,9 (slabo tretjino). Največ 
jih  je  maja (več kot polovico, 16,9). Tudi oktober in november imata 
skoraj po-1 meseca dež. Paleti je  moče kair dovolj (11—12 dni na mesec), 
pozimi pa so padavinski dnevi iredki. Neviht je  največ poleti (42,8 ne
vihtnih dni na leto, 8,9 v juniju). Dni s snegom je  povprečno 27, naj
več decembra in januarja (6,5), pa tudi še februarja (5).

V letnem toku padavin se zrcalijo vplivi z dveh strani, iz Sredo
zemlja in iz Srednje Evrope. Najmanj padavin je  pozimi, zlasti febru
arja (99mm). Februarskemu minimu sledi izrazit maksimum že takoj 
v marcu (158 mm). V aprilu je  padavin nekaj manj, okrepe pa se v 
maju (vpliv kontinentalne notranjosti), nakar znova oslabe in dosežejo 
v ju liju  sekundarni minimum (123 mm). Nato znova naraščajo do pri
marnega maksima v decembru (236 mm), nakar znova pojen ju je jo  do 
februarskega minima.8

Padavinski režim jasno odseva tudi v v o d n e m  r e ž i m u  Lo
gaščice. Logaščiea, ki 'odmaka 22,5 km2 padavinskega ozemlja, ima pri 
vodomerski postaji v Gornjem Logatcu režim, ki bi ga najbolje označiil 
kat pluvioinivailni režim mediteranskega odtenka.9 Najvišje povprečno 
vodno stanje po podatkih za 1. 1902— 1916 ima december (0,60 m3) in no
vember (0,59 m3). To je  pluvialni višek, saj so tudi absolutno najvišje 
vode povečini jeseni, celo decembra. Sorazmerno velika voda je  tudi 
pozimi; januarski povipreček doseže skoraj letni povpreček (0,30m3). 
Snežna retimenca je  torej precej slaba. Vpliv kopmenja snežne odeje se 
pokaže v sekundarnem višku spomladi (mesečni povpreček v marcu
0,55m3), vendar prispevajo k temu višku tudi pomladanske padavine 
kot odraz s ub m c d it era nsk ega podnebja. Od marca naprej množina vode 
pojema in je  najmanjša poleti (julijski povpreček 0,17 m3).

V režimu Logaščice odsevajo seveda tudi trenutni padavinski 
ekstremi. Zaradi njih Logaščiea pogosto prestopi bregove in se na 
široko razlije. Taka povodenj, ki je  povzročila tudi gmotno škodo, 
je  bila marca 1951. Podobna povodenj je  bila 1. 1914, ko je  bil marčni 
povpreček zaradi n je enkrat večji od dolgoročnega (1,02 m3) in je  pre
segel primarni maksimum v decembru.10 Nasprotno pa Logaščiea tudi 
ob veliki suši nikoli ne usahne.

Odtočni količnik ni posebno velik (38%). Povodje Logaščice ob 
sega tudi v dolomitnem svetu precej kraškega sveta, k jer mnogo pa
davinske vode ponikne. Poleg tega vegetacija, zlasti bujni gozd, porabi 
in zadrži precej vode.
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3. Prirodno rastje

Prirodno rastje je  povsod na Logaškem gozd. Toda danes je  le  še 
41 % površine gozdnate. Dno polja  je  popolnoma izkrčeno in intenzivno 
obdelano. Edino ob Logaščici je  še nekaj grmičevja in vrbovja. Tudi 
na obrobju je  gozd marsikje iz krčen za n jive iin pašnike. A  v tem je  
očitna razlika med zapadom in vzhodom. Na zapadu, na dolomitnem 
svetu, ki ima boljšo zemljo in je  bo lj prisojen, segajo krčevine dalje 
in više. Skaloviti apniški svet iz izprano kraško prstjo na vzhodu pa 
je  za poselitev neugoden, zato se je  tam ohranil gozd prav do roba 
polja. V nasprotju z zapadnim obrobjem, k jer  prevladuje listnati ali 
mešani gozd, je  na Ravniku goizd pretežno iglast. Iglavci segajo tam 
do roba polja (do višine 500 m). Nad njimi, v višini 600—700 m (kot ona 
Ljubljanskem vrhu, na Tolstem vrhu itd.), je  zapaziti izrazit vmesni 
pas listnatega gozda, k i v višini 700—800 m postopoma prehaja v me
šani gozd in končno zopet v iglavce. Podobno je  v nižjih legah na dnu 
vrtač iglasto drevje, ki se mu proti robu vrtače primešajo listavci. 
Ne samo v kotlini kot celoti, temveč tiudi v večjih kraških kotanjah 
se torej čuti toplotni obrat. Tudi na jugozapadneim obrobju segajo 
v ozkih grapah iglavci prav do prve terase — do višine 510 m.

Po obsežnih krčevinah, predvsem v dolomitnem svetu na zapadu, 
je  na široko razvita travna vegetacija, za katero pa se človek ni dosti 
brigal in služi v glavnem le za pašnike. Travniki so le v ozkem pasu 
na dnu polja, na poplavnem ozemlju Logaščice od Gorenjega Logatca 
do Broda; so pa to kisli travniki, k i nimajo posebne gospodarske 
vrednosti.

II. PREBIVALSTVO IN NASELJA

1. Potek naselitve in razvoj naselij

V zgodovinskih virih se Logatec prvič omenja kot Longaticum 
v rimski dobi. V takratnih itineorarijih (Itinerarium Antonini) se ome
nja cesta, ki je  vodila iz Vipavske doline čez Hrušico v Longaticum in 
dalje proti Emoni in Cele ji. Logatec je  takrat imel vlogo središčne 
poštne postaje z nekaj prenočišči za uradnike in vojake.11 Kasnejši 
večji premiki narodov, predvsem vdor Hunov v 5. stol., Lomgaiica niso 
uničili. Iz te dobe so ohranjene razvaline utrdb v  logaški okolici, 
n. pr. A jdovski zid in Rimske šanee.12

Brez dvoma je  bila prednost za slovenske naseljence, da so sredi 
logaških gozdov naleteli že na izkrčeno naselitveno celico. Toda sama 
rimska cesta preko Logatca za njihovo naselitev ni imela bistvenega 
pomena. Slovenci so naselili Logaško p o lje  v smeri t. im. dolenjsko- 
kraškega naselitvenega toka čez Bloke proti Logatcu. Iz Barske kot
line, po sledeh rimske ceste Emoina-Longaticum, je  šel naselitveni tok 
manjšega pomena. Staro prebivalstvo pa je  novim naseljencem povsod 
posredovalo svoja krajevna imena. Tako je  Longaticum postal Lo
gatec. Ohranile so se tudi stare oznake za ostanke obrambnih naprav, 
n. pr. Gradišče na Logaškem Ravniku.13
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Po ustnem izročilu je  bilo prvo naselje na Logaškem polju  (ver
jetno rimski Longaticum) današnja Blekova vas, stoječa na 500 m visoki 
terasi na zapadnem robu polja. Raztreseno je  bilo prav tja do Gor
njega Loigatoa. Drugo večje naselje, današnja Cerkova vas ali Go
renji Logatec, je  nastalo olb vznožju hriba. Vsekakor so ta naselja 
obstajala tudi že v zgodnjem srednjem veku, ko je  Ib il Logatec važno 
prometno križišče. Tudi v Valvasorjevi dobi so bili Logatčani skoraj 
sami tovorniki, k i so iz Vipave, s Krasa in z Goriškega tovorili vino, 
sol in drugo robo v notranjost Slovenije. Pozneje so ise tako posvetili 
prevozništvu, da so kmetijstvo skoraj povsem zanemarili.

Svojevrstni razvoj v zvezi s tovorništvom in »furmanstvom« se še 
danes močno pozna v položaju in zunanjem licu logaških naselij. Pot 
preko Logaškega polja  dela vtis, da eo vsa naselja skupaj ena sama 
dolga vas, k i se vleče ob veliki cesti. Vendar so to samostojna naselja 
s prvotnimi jedri ob večjih cestah ali ob lažjih prehodih preko voda 
(prim. ime Brod), k i so se pozneje razširila in med seboj močno zdru
žila. N ajbolj so se zgostila na Spodnjem Logaškem polju  in sicer na 
levem bregu potoka, na prvi terasi, medtem ko je  Pusto polje  v njivah 
in brez naselij.

Najstarejša na Logaškem polju  je  stara farna vas Gorenji Logatec, 
do 1. 1910 imenovana Cerkovska vas. V njenem starem jedru so večje, 
ne čisto ruralne hiše (domovi obrtnikov, trgovcev in nekdanjih pre
voznikov) razporejene okrog cerkvenega prostora.14 Male hiše bajtarjev 
in delavcev so potisnjene v breg tik za osrednjim vaškim prostorom. 
Prav tako se je  D olenji Logatec iz nekdaj pretežno kmečkega gru
častega naselja razvil v obcestno naselje s »furmanskimi« domovi. 
Značilno »obcestne« so tudi Kalce. Ta tip naselbinske strukture prihaja 
do izraza tudi v poljski razdelitvi na grude, ki je  podobna kakor 
pri drugih starih farnih in prevozniških naseljih na Slovenskem. Bolj 
na obrobju se pojavijo sledovi drugotnih ali razdelitvenih grud, ki 
pomenijo prehod k celkom okolnih gozdnih hribov in planot.15

Malo drugačna je  vas Martinj hrib ob stari cesti na Laze in Pla
nino. To je  naselje pretežno malih kmetov in kajžarjev. Tudi polje 
je  tu razkosano na majhne kose nepravilnih oblik, t. im. »kajžarske 
grude«.16

Kakor že omenjeno, prevladujejo po gozdnem hribovju in planotah 
izven dna polja in glavnih cesta samotne kmetije z zaključenim zem
ljiščem v celikih. Izbrale so si maj ugodnejše lege po prisojnih terasah 
ali ob manjših kraških globelih. Ponekod se kmetije zberejo v mamjše 
zaselke, a zemljišče je  kljub temu v ceilkih. Ta tip naseljenosti zavzema 
Ravnik, Zibrše, Zaplano, Jezerce, posebno pa tudi mlajše krčevine t. im. 
Novega sveta na jugozahodu.

Po zunanjem licu zgradb razlikujemo na Logaškem polju  samem 
še močno kmečka naselja in naselja, k jer  se med stare domove vrivajo 
moderne hiše bolj urbanskega značaja. Vsa kmečka in kajžarska na
selja kot Kalce, Martinj hrib, Blekova vas imajo do 95 % kmečkih hiš 
notranjskega tipa, ki so nakopičene povečini v starem vaškem jedru. 
Ostala dolinska naselja zadnji čas vedno bolj spreminjajo svoje zu-
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nanje lice. Urbanizirani tip hiše izpodriva kmečkega najmočneje v 
najbolj prometnih naseljih (Dolenjem in Gorenjem Logatcu, Cevicah, 
Brodu itd.). Med obema vojnama je  nastalo novo naselje Nova vas v 
jugozahodnem delu Dolenjega Logatca z enonadstropnimi hišami so
dobnega urbanskega tipa. Podobne hiše rastejo v  Dolenjem Logatcu 
še ob zahodni strani železniške proge. Z naraščanjem prebivalstva, 
predvsem s pritiskom delavskega življa  z obrobja na Logaško polje, 
se je  povečala potreba po gradnjah. V načrtu je  izazidava praznih 
parcel sredi naselja, k jer so že ceste, vodovod in kanalizacija.

Stari kmečki dom sam ima povečini obliko stegnjenega doma, k jer 
je  gospodarsko poslopje s koncem priključeno na hišo. Hiše so povečini 
pritlične z značilnim podstreškom, kamor se spravlja seno. Hlev 
za goveda in kon je je  v  pročelju  hiše, svinjak in kokošnjak sta prizi
dana na notranji dvoriščni strani. Ker je  taka gradnja cenejša, jo  
najdemo predvsem v  naseljih, k jer prevladujejo male in srednje kme
tije  (v Gorenji vasi, Blekovi vasi in Martinj hribu). K jer so kmetije 
premožnejše, prevladuje tip vzporednega kmečkega doma (z vzporedno 
postavljenimi gospodarskimi poslopji) ali pa kmečki dom na vogel 
(kmetije v hribih). Gospodarska poslopja stoje zase. Vse kmečke hiše, 
gospodarska poslopja in starejše urbanske hiše so zgrajene iz kamenja. 
Sele po prvi svetovni vojni so začeli uporabljati opeko. Slamnate ali 
lesene strehe ne najdemo več, uporabljajo glinaste ali cementne streš
nike.

Med kozolci prevladuje pokriti kozolec, ki služi kot shramba za 
seno, poljske pridelke in poljedelsko orodje ter stoji poleg kmetije. 
Po njivah pa stoje tudi stegnjeni kozolci, k je r  se hrani žito samo 
kratek čas, pozneje pa se prepelje v pokrite kozolce pri domačiji.

2. Razvoj prebivalstva

Rast prebivalstva in naselij od leta 1869. Ob zadnjem štetju leta
1953 je  bilo na obravnavanem področjtu, k i meri 89.44 km2, 4.173 stalno 
prisotnih prebivalcev.17 Povprečna gostota prebivalstva je  bila 47 ljudi 
na km2. Razumljivo je , da je  kotlinsko dno gosteje poseljeno kakor 
obrobni hriboviti svet, predvsem vzhodno obrobje, k jer ni niti enega 
naselja. 75 %  vseh prebivalcev živi na dnu ali po krajeh polja, ostalih 
25 % pa v višjih legah. V dolinskih katastrskih občinah je  gostota pre
bivalstva višja od 70 (k. o. Brod 74, k. o. D olenji Logatec 72). Nasprotno 
pa je  v  hribovskih katastrskih občinah gostota silno nizka (k. o. Novi 
svet 7,6, k. o. Ravnik 13,1). Izjema je  tam k. o. Hotedršica, k i zavzema 
malo kraško polje  z močnim naseljem (116 lju d i na km2).

Prebivalstvo je  v razdobju 1869-1953 narastlo za 18 %.18 V času od 
1869 do 1890 je  povsod precej enakomerno naraščalo, vendar najbolj 
v naseljih ob prometnih poteh, n. pr. v  Hotedršici, k je r  se je  število 
ljudi povečalo za 19 %, število hiš pa za 16 %. Kljub železnici je  bil 
takrat vozovni promet skozi Logatec še živahen in je  ugodno vplival 
na razvoj prebivalstva in naselij.

V obdobju 1890-1900, ko se je  pričelo izseljevanje, opazimo skoraj 
povsod na Logaškem populacijsko nazadovanje. V GoTenji vasi je
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prebivalstvo taikrat nazadovalo za 22 %,  na Kalcah za 14 %,  v D ole
njem Logatcu za 7 %.  Migracijski saldo, izražen na 100 prebivalcev 
in sicer s srednjim številom (prebivalstva med obema štetjema kot 
osnovo, je  v  tem razdobju močno negativen. Y Gorenji vasi, k jer je  
bilo, kakor bomo še videli, takrat izseljevanje najmočnejše, je  znašal 
negativni migracijski saldo 41 % (69 moških in 50 žensk), na Kalcah 
27 % in v Dolenjem  Logatcu 22 %.  Tudi v naseljih, k jer je  sicer število 
prebivailstva rahlo naraslo, opazimo t. im. relativno depopulacijo (v 
Novem svetu negativni migracijski saldo 19 %, v Blekovi vasi 8 %).

Po 1. 1900 se stanje v marsikateri vasi izboljša. Prvi začetki lesne 
obrti in lesne konjunkture oslabe odtok prebivalstva predvsem v dolin
skih naseljih Logaškega polja, k jer prične število prebivalstva celo 
znova rasti. Tako je  v Dolenjem Logatcu prebivalstvo v obdobju 1900-

Sl. 3. Logaško polje z jugozahodne strani. V ospred ju  G oren ja  vas in  staxo 
naiselje ok rog  cerkve G oren ji Logatec. V ozad ju , za zožitv ijo  p o lja  pri osa 
m elcu Sekirici, naselje  D o len ji Logatec. — Vue sur le Poljé de Logatec du SO.

1910 naraslo za 19 %, na Brodu za 15 % in v Blekovi vasi za 7 %, število 
hiš v Dolenjem Logatcu za 10 %,  na Brodu za 12 % in v  Blekovi vasi za
19 %.  Zato pa se v hribovskih naseljih odseljevanje še poveča (v No
vem svetu 35 %, v Raviniku 30 % odtoka).

Po 1. 1910 pride do močnega porasta v 9 števnih enotah. Za prvo 
povojno štetje 1, 1921 nimamo podatkov za posamezne vasi, ki bi pa 
prav gotovo pokazali padec prebivalstva kot posledico vojnega gorja. 
Štetje iz 1. 1931 pokaže povsod spet porast prebivalstva. Lesna obrt 
in industrija, žage in mlini, nova jugoslovansiko-italijanska meja, ki je  
potekala na jugozahodu kotline, vse to je  povzročilo živahno trgovino 
in promet. Trgovanje z lesom je  bilo takrat silno ugodno, saj so pro-.
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dajali les v Italijo dvakrat dražje kot doma. Število (prebivalstva je  
ponekod ravno 1. 1931 doseglo svoj višek. N ajbolj je  narasla Hote
dršica, takrat obmejna vais. Čeprav so po rapalski pogodbi nekateri 
zaselki iz k. o. Hotedršica prišli pod Italijo, je  njeno prebivalstvo od 
1. 1910 do I. 1931 naraslo za 42 %,  število hiš pa za 38 %.  Hotedršica 
je  (pridobila z novo cesto, ki je  zvezala Idrijo namesto z Logatcem na
ravnost čez Novi svet s Postojno. S tem se je  odprla možnost zaslužka 
v obmejnem prometu, kar je  'pritegnilo prebivalstvo iz bližnjih na
selij (27 %).

Pa tudi v dolinskih naselljih Logaškega polja  je  število prebival
stva in hiš močno naraslo (na Brodu preb. za 34 %, hiše za 18 %, v 
Dolenjem Logatcu (preb. za 24 %, hiše za 22 %). Še vedno pa eo se izse
ljevali, bodisi na oživljeno Logaško polje samo ali drugam po Sloveniji, 
iz hribovskih vasi, n. pr. z Ravnika, k jer je  znašal negativni migra
cijski saldo kar 63 % . Precej močno relativno depopulacijo je  pokazalo 
še kajžarsko naselje Martinj hrib, k jer  je  sicer število prebivalstva 
naraslo za 17 %, a je  izmašal negativni migracijski saldo 12 %.

V obdobju 1931-1948 je  prebivalstvo znova nazadovalo, pač zaradi 
posledic vojne, ponekod pa tuldi zaradi pospešenega odtoka delovne 
sile v industrijo in v mesta. Y Hotedršici je  nazadovalo kar za 47 %, 
na Brodu za 23 %, v Goirenjem Logatcu za 20 %. O izseljevanju priča 
močan negativni migracijski saldo v Hotedršici (60 %) in na Ravniku 
(45 %). Po 1. 1948 raste prebivalstvo dalje v vseh neagrarnih, delavskih 
in kajžarskih naseljih ter nazaduje v kmečkih hribovskih. Odtok z 
dežele v industrijo se toirej nadaljuje, a se v večji meri kot poprej 
ustavi že v jedru kotline.

V celotnem razdobju 1869-1953 je  prebivalstvo najmočneje naraslo 
v srednjem delu polja  s središčem v Dolenjem  Logatcu, k jer znaša 
indeks za 1. 1953 v (primeri z 1. 1869 149, BI ek o vi vasi (147) in Čevicah 
(142). število hiš se je  najbolj povečalo v Dolenjem Logatcu (za 84 %),  
na Brodu (za 75 %)  in v Gorenjem Logatcu (za 57 %). Skoraj nič pa se 
s tem ni spremenilo povprečno število ljudi na hišo, ki se giblje med 
4,3 in 6,2. Y nasprotju s kotlinskim dnom se naselja po obrobnem 
hribovju niso povečala. Posebno je  značilno, da v njih naglo nazaduje 
povprečno število ljudi na hišo.. V Ravniku, Hotedršici, Novem svetu 
in Žibršah je  bilo povprečno število ljudi na hišo 1. 1869 še 6,6 do 8,4, 
danes je  samo še 3,8 do 5. Odtok ljudi proti živahnemu Logatcu in 
drugam prihaja v tem lepo do izraza.

Prirodni prirastek.19 Pred letom 1900 sta bili rodnost in umrljivost 
na Logaškem veliki (v razdobju 1890-1900 povprečna rodnost 35 °/oo, 
umrljivost 25°/oo, prirodni prirastek torej 10°/oo). Bistvenih razlik med 
čisto kmečkimi in manj kmečkimi naselji takrat v tem še ni bilo. 
Zaradi velike umrljivosti, še posebno otroške, prebivalstvo vkljub ve
liki rodnosti ni močno naraščalo. Y hribovskem Ravniku je  bila umr
ljivost celo večja (29 °/oo) od rodnosti (23 °/oo). Tudi v Gorenjem Logatcu 
je  b il prirodni prirastek samo 2 %o. N ajvečjo rodnost so beležili takrat 
.v Gorenji vasi (44°/oo) in v Žibršah (42 %o).
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Y razdobju 1900-1910 se je  rodnost še povečala, a umrljivost zmanj
šala, zato se je  prirodni prirastek povečal na 13 °/qo. Izredno močna je  
bila prirodna rast v Dolenjem Logatcu (23°/oo); rodnost je  lam dosegla 
53°/oo ter je  bila naj višja v vsem razdobju 1890-1953. Od 1. 1910 dalje 
rodnost polagoma slabi. Do J. 1931 je  padila za 2 %.  Povprečni prirodni 
prirastek je  padel od 13 na 7 °/oo. V  tej dobi se že pojavi razlika med 
čisto kmečkimi hribovskimi in deagrariziiranim,i dolinskimi naselji: 
v prvih je  rodnost še vedmo velika, v drugih pa je  precej oslabela. 
Po 1. 1931 se tendenca padanja rodnosti in umrljivosti nadaljuje. Obe 
sta do I. 1948 padli za 10°/oo (rodnost na 19°/oo, umrljivost na 13°/oo).
Y Gorenjem Logatcu je  bila prirodna demografska bilanca v tej dobi 
zaradi večje umrljivosti, posebno med vojino, eelo negativna. Slabo 
prirodno rast kažeta tudi D olenji Logatec in Kalce (2 °/oo). Y bolj kmeč
kih naseljih pa je  rodnost še vedno velika (ma Brodu 24 %o) i,n z njo 
zaradi ne prevelike umrljivosti tudi prirodna rast (14°/oo). Po 1. 1948 
se je  prirodna rast na Logaškem znova povečala (od 6 na 8 °/oo). Rodnost 
sicer rahlo nazaduje, pa manj kot v prejšnjih dobah, a bistveno se jo  
zmanjšala umrljivost. Rodinost se je  v naseljih, kamor se naseljuje 
mlada delovna sila, celo povečala, talko v Dolenjem in Gorenjem Lo
gatcu, posebno pa v Martinj hribu (od 16 na 22°/oo).

Izseljevanje v Ameriko in. sezonsko delo. Vsesplošno slovensko iz
seljevanje protii koncu 19. stol. je  močno zajelo tudi logaško področje, 
ne toliko zaradi izredno slabih življenjskih razmer, kakor zato, ker 
je  bil Logatec kakor vsa Notranjska na močnem prometnem prepihu 
ob veliki železnici im blizu Trsta, k jer je  prišlo prej do pobude za 
izseljevanje in do možnosti za to. Prvi izseljenci so šli z Logaškega 
v svet že v 80. in 90. letih. Izredno- pa se je  izseljevanje okrepilo na 
pragu 20. stol., pa-ed prvo svetovno vojno (1900-1915), ko je  doseglo 
svoj višek, saj je  bila Amerika takrat še odprta, gozd pa še ni v takšni 
meri prispe val k izboljšanju življenjskih razmer kmečkih družin 
kakor pozneje, po prvi svetovni vojni. Pač pa je  bilo povojno izselje
vanje v evropske industrijske države le šibko.

Ker uradne statistike o izseljencih ni, sem sama izvedla popis iz
šel j  eneev po naseljih.

Po teh podatkih se je  od 1. 1880 do 1. 1930 izselilo iz Logaškega 520 
ljudi. Pravo število je  verjetno še višje, ker je  b ilo  za čas pred 1. 1900 
težko dobiti točne podatke. Čeprav so se izseljevala tudi dekleta (165 
ali 32 %), je  bilo med izseljenci le majveč moških (355 ali 68 %). Mnogo 
se jih  je  po nekaj letih vrnilo; odšli so celo po dvalkrat, trikrat v 
Ameriko, si tam pridobili premoženje ter si z njim zgradili ali obnovili 
domačijo. Vrnilo se jih  je  10,5 %,  skoraj samo moških.

Od vseh izseljencev v razdobju 1880-1930 odpade na čas pred letom 
1900 12,3 %  vseh izseljencev ali 64 ljudi. Izseljenci, predvsem moški 
(84 %), so bili takrat majveč iz vasi kajžarjev in malih kmetov kakor 
sta Čevice in Gorenja vas, ki sta dali takrat 20 % vseh izseljencev. 
Največ izseljencev pa odpade na čas od 1900 do prve svetovne vojne 
(437 ljudi ali 84 %). Taik.rat so se močno izseljevala tusdi dekleta (149 
ali 34 %  izseljencev). Po vojni je  le še 3,6 %  izseljencev zapustilo
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svojo domovino, predvsem tisti, /katerih svojci so že bili v Ameriki.
V vseh razdobjih je  največ izseljencev (74) dala Gorenja vas (37 % 
njenega prebivalstva po podatkih za 1910). Povprečno se je  iz vsake 
hiše v Gorenji vasi odselilio  1,4 prebivalca. Ponekod se je  izselila cela 
pet- ali veččlanska družina. Močno je  bilo tudi izseljevanje iz Blekove 
vasi (24 % preb. iz 1. 1910, 1,6 na hišo), iz Čevic (24 % preb. iz 1. 1910, 
1,1 na hišo) lin Kalc (18 %, 1,1 na hišo).

Y Ameriki se je  največ izseljencev ustavilo v industrijsko razvitih 
severovzhodnih državah Pensilvaniji (z! asti v Forest C ityju  in Pitts- 
burgu), Ohiu (Cleveland), Illinoisu (Chicago) in drugod. Samo posa
mezniki so šli v Južno Ameriko (Argentino in Brazilijo) in to pretežno 
še pred 1. 1900.

Pred prvo svetovno vojno so z Logaškega hodili tudi na sezonsko 
delo. Vsako leto, taiko poleti kot pozimi, so se mladi fantje, od 16 let 
naprej, zbirali ter odhajali za nekaj mesecev na delo na Zgornje Šta
jersko in druge avstrijske pokrajine, v Nemčijo in drugam. Poletni 
sezonci so odšli meseca marca in se vrnili sredi oktobra. Hodili so 
predvsem na cestna dela, na dela pri regulacijah rek in hudournikov ter 
podobno. Y avstrijske iin nemške gozdove so hodili kot gozdni delavci, 
največ pozimi. Tesači so hodili tudi na Pohorje, na Dolenjskem pa so 
delali železniške pragove. Nekaj jih  je  odšlo celo v daljno Bukovino. 
Zidarji in tesarji so odhajali na sezonska dela tudi v primorska mesta: 
na Reko, v Opatijo iin v Trist. Dekleta so si poiskala zaslužek kot gospo
dinjske pomočnice. Iz Blekove vasi, Kalc in Gorenje vasi so hodila 
največ na Reko, v Opatijo in v Trst, iz Dolenjega Logatca, Cevic in 
Martinj hriba pa bolj na Dunaj ter v druga avstrijska in nemška mesta. 
Nekaj deklet iz Gorenje vasi je  odšlo celo v Aleksandrijo. Večina se 
jiih je  kasneje v tujini poTOČila ali odšla v Ameriko.

Danes sezonskega dela v tej obliki ni več. Poleti hodijo navadno 
le še šolski otroci in ženske, ki nimajo stalne zaposlitve, na priložnostno 
delo k železnici kot plevci železniške proge. Navadno prično z delom 
junija in končajo septembra ali oktobra. Povprečno zaposli železnica 
pri tem delu 35 ljudi. Tudi pri poljskem delu si pomagajo ljud je  med 
seboj in gredo v tako imenovano ižrnadot, da si pridobe nekaj stran
skih dohodkov.

III. GOSPODARSTVO

1. Gospodarska struktura v luči zaposlitvene statistike

Leta 1953 je  živelo na logaškem področju  27 % kmečkega ter 73 % 
nekmečkega prebivalstva. Samo dobra četrtina se torej bavi s kme
tijstvom kot glavnim poklicem, medtem ko je  bila 1. 1931 še dobra 
polovica (59 %)  kmetov.20 Odstotek kmečkega prebivalstva se je  močno 
znižal zlasti po vojni, predvsem zaradi lesne industrije, ki je  sprožila 
močan odtok delovne sile z obrobja Logaške kotline k  njenemu sre
dišču.

Zato je  seveda nekmečko prebivalstvo v razdobju 1931-1953 naj
močneje naraslo v osrednjih naseljih Logaškega polja  (v Gorenjem
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Logatcu za 19 % m v Dolenjem za 14 %). Delež kmečkega prebivalstva 
je  tu skoraj povsod nižji od 25 %.  V noivem naselju Novi vasi ga sploh 
ni. Pač pa ®ta sorazmerno kmečki še Gorenja vas (33 %)  in Blekova 
vas (25 %).  Obrobje s svojimi samotnimi kmetijami je  ostalo seveda še 
daleč bo lj kmečko: Ravnik in Zibrše imata še 73 % kmečkega pre
bivalstva, Novi svet nekoliko manj, a še vedno nad poilovioo (56 %), 
Zaplana 40 %.  Tudi Hotedršica je  še pretežno kmečka (52 %),  čeprav 
se je  odstotek tam znižal od ,1. 1931 za 9 %.

Nekmečko prebivalstvo je  zaposleno največ v industriji :in obrti 
(38.3 %) ter v prometu (11 %). Drugo odpade na svobodne poklice, 
državne organe in komunalne uslužbence. Med posameznimi naselji 
pa so v tem razlike. V Dolenjem Logatcu živi od industrije in obrti 
29 % , na Brodu 36 % prebivalstva. Močan delež obrtnega prebival
stva je  v Novem svetu zaradi tamošnje domače obrti šikafarstva. V 
Martinj hribu, ki je  blizu železnice, je  36 % aktivnega prebivalstva 
zaposlenega v prometu.

2. Struktura agrarne površine in njeno razmerje do števila prebivalstva

V kmetijsko-goizdarskem gospodarstvu Logaške kotline p o l j e 
d e l s t v o  le malo pomeni. N jive in vrtovi obsegajo le 6,6 % površine. 
Se največ orne zemlje je  na intenzivno obdelanem Logaškem polju  
(v k. o. Brod, ki zavzema dolinsko dno, obsega 16,6 %).  Od 1. 1900 
dalje21 se je  sicer njiivska in vrtna površina povečala. Pri tem pa gre v 
glavnem za vrtove in njivice nekmetovalcev, ki jih  obdelujejo za 
domačo potrebo. Zato ni čudno, da se je  vrtna površina najbolj pove
čala (od 2,5 na 7 ha) v k. o. Dolenji Logatec, ki obsega močno nekmečki 
naselji Dolenji Logatec in Martinj hrib.

Iz navedb o kulturnih površinah za 1. 1900 in 1. 1951 se tudi vidi, 
kako se je  relativni pomen ž i v i n o r  e j  e,  ki je  bila v začetku 20. 
stol. še najpomembnejša gospodarska panoga, zmanjšal v primeri s 
pomenom narašča joče i z r a b e  g o  z d  a. Odstotek gozda je  od takrat
nih 37 % naraste! na današnjih 41 %,  predvsem na račun travnikov.
V k. o. D olenji Logatec, k i obsega ves Ravnik, je  pod gozdom 72,4 %, 
v k. o. Gorenji Logatec pa 47,5 % površine.

Živinoreja je  najbolj v  ospredjn na hribovitem izahodu, v predelu 
samotnih kmetij in zaselkov ter obsežnih travniških in pašmiških pod
ročij. V k. o. Hotedršica in Ravnik je  več ko polovica površine v  pašni
kih (Hotedršica 53,6 %,  Ravniik 50,5 %) in več ko tretjina v travnikih 
(Hotedršica 35,4 %,  Ravnik 26,8 %).  Največ travnikov imata k. o. Ble
kova vas (40,1 %) in Zibrše (37 %).

V z e m 1 j  i š k o - p o  s e s t n i s t r u k t u r i  odpade na zasebni 
sektor 82 % zemljišča, na državni 15 % in na zadružni 3 %. Y hribov
skih naseljiih prevladujejo precej velike kmetije. Tako je  na Ravniku 
74 % gospodarstev z več kot 20 ha zemlje, ki posedujejo skupno 96 % 
vse zemlje. Podobno je  tudi v drugih hribovskih naseljih, zlasti v Zibr- 
šah. Za dolinski predel je  značilna srednja posest (10—15 ha) poleg 
številnih nekmetovalcev in zemljiških posestnikov z manj ko 1 ha 
zemlje.
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Sl. 4. Osrednji del polja z D olen jim  Logatcem , C evicam i (levo) in Brodom  
(v osp red ju ). — La partie centrale du Poljé de Logatec.

A tudi velikim kmetijam samo kmetijstvo (brez gozda) ne nudi 
dovolj pogojev za življenje, «saj je  orne zemlje zelo malo, prevladujejo 
pa travniki, pašniki in gozdovi. Na km etijo n. pr., ki ima nad 20 ha 
zemlje, odpade povprečno le 1.82 ha orne zemlje, na srednje gospo
darstvo (10—20 ha) samo 1,77 ha, ina malo (2—5 ha) 32 arov in na po
sestno skupino do 2 ha samo 22 arov.22

Navedem naj primer kmetije v Gorenjem Logatcu, ki ima 27 ha 
posesti in spada že med velike kmetije. Od celotne njene površine 
zavzema goizd 17 ha, 10 ha pa obdelovalna površina, od česar sta samo
2 ha orne zemlje. Kmečkih gospodarstev, ki se preživljajo samo od 
kmetovanja, je  zato le malo. У Dolenjem in Gorenjem Logatcu sta 
samo po dva taka kmeta in na Kalcah eden. Visi drugi so si pomagali 
in sii še pomagajo s prevozništvom ali ikaiko drugače. Zato so pogosto 
tudi naselij a, k i so po svojem zunanjem videzu še čisto kmečka, po 
svoji funkciji ~že močno n e agrarna.

Ta poljedelska pasivnost prihaja do iizraza v podatkih o agrarni, 
še bo lj pa o poljedelski gostoti. A g r a r n a  g o s t o t a  je  visoka v 
Hotedršici (53 kmečkih prebivalcev na 1 km2 agrarne površine), k jer 
je  precej kmečkega prebivalstva, a razmeroma malo agrarne površine 
(samo dno polja). Visoka je  tudi v k. o. Dolenji Logatec (42), k jer za
vzema gozd skoraj 3A površine. Mnogo nižja je  v hribovskem predelu, 
k jer те veliko agrarne površine, predvsem pašnikov (k. o. Novi svet 
5,2, Ravnik 11,2).

P o l j e d e l s k a  g o s t o t a  (število kmečkega prebivalstva na
1 km2 polja), pni kateri je  predvsem pašmik izločen iz računa, je  povsod 
velika, z značilnostmi agrarne pr e obljudenosti. V vseh katastrskih 
občinah, razen v Brodiu iin Novem svetu, se vzpne nad 100, ponekod 
celo mad 200. V Hotedršici, k jer je  veliko agrarnega prebivalstva, pa 
malo orne zemlje, znaša celo 313. Tudi v k. o. Dolenji Logatec z malo 
obsežnimi in bornimi njivami po kraškem svetu, je  zelo visoka (298).
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Visoka je  še v Zibršah, k jer prevladujejo samotne kmetije z malo orne 
zemlje (238). Nekoliko na boljšem je  k. o. Brod, k jer  je  največ orne 
zemlje ter je  zato poljedelska gostota še kar zmerna (92,5).

3. Poljedelski pridelki

Spoznali smo že, da pogoji za poljedelstvo na Logaškem niso kaj 
prida. Prst se silno menja na kratke razdalje: od črne Immuzne preko 
lahke, rjavkaste peščene do težke, rdeče ilovnate prsti. Menja se tudi 
njena debelina: od 10— 12 cm pa do 60 cm (povrečno 50 cm). Skromna 
debelina prsti otežuje oranje. Ako or je jo  12—15 cm globoko, je  to že 
mnogo. S prstjo se menjajo tudi pogoji za posamezne kulture. Težka 
ilovnata zemlja je  primernejša za žita kakor za krompir, ki zahteva 
lažjo in peščeno zemljo. Mokrotnejša težka in izprana prst pa je  osnova 
travnikom.

Tudi podnebje ni kdovekaj ugodno za poljedelstvo. Ozimna pše
nica zaradi ostre in predolge zime večkrat pozebe. Kulturam škoduje 
raizein kratke vegetacijske dobe tudi večkratna slana pozno spomladi 
in zgodaj jeseni. Zadnja slana pade v povprečku sredi maja, nastopi 
pa lahko tudi mnogo pozneje: 1. 1952 je  še 24. junija  uničila vise po
sevke. Jeseni se slana pojav.i že septembra ter večkrat uniči koruizo, 
še preden dozori. Zaradi ostrejših klimatskih razmer ne uspeva ajda; 
goje jo  le na prisojnih terasah.

Po podatkih za l. 1958 je  iz ž itd  posejanih 28 % njivskih površin.25 
G oje jiih največ v južnem delu polja, k jer  je  zemlja težja, ilovnata 
in za žito primernejša, medtem ko je  severni del polja, Pusto polje, 
zaradi lahke in peščene zemlje prikladnejši za koruzo- in krompir. 
Največ seje jo  pšenice, ki zavzema 40 % z žiti posejane površine. Kljub 
ostri zimi goje  največ ozimno pšenico (do 90 %),  večinoma v prisojnih 
legah. Hektarski donos pšenice je  znašal 1. 1958 13,4 q (Slovenija 11,9 q). 
Donos je  od kraja do kraja izelo različen; najboljši je  še na dnu polja 
in v prisojnih hribovitih legah na Zibršah, Ravniku i. dr.

Druga najpomembnejša žitarica je  oves, ki zavzema 36 % z žiti 
posejane površine. G oje ga povsod, vendar nekaj več v kotlinskem 
dnu, k jer ga potrebujejo za krmo konjem. Ob iziredno dobri letini pri
delajo čez 15 q ovsa na hektar. Ječmen zavzema 10 % in koruza 9 % 
z žiti posejane površine. Največ koruze goje na Pustem polju ; v pri
merjavi z drugimi žiti obrodi nekoliko slabše (12,2 q na ha). Z višimo se 
pogoji za koruzo naglo poslabšajo. V višini 600 m uspeva že zelo slabo, 
na osojni planoti Novega sveta pa sploh ne obrodi več.

V splošnem žitni pridelek ne zadostuje za domače potrebe, saj ga 
odpade povprečno le 180 ikg na kmečkega prebivalca. Pri tem je  ves 
pridelek ovsa, del koruze in deloma tudi drugih žit namenjen živini, 
tako da se tudi na srednje velikih in velikih kmetijah lahko preživ
lja jo  z lastnim pridelkom komaj dva do tri mesece v letu. Vse druge 
potrebe morajo kriti iz dohodkov živinoreje in gotzdarstva.

Žitarice dozore precej pozno, vendar na prisojnih pobočjih prej 
kakor v kotlinskem dnu. V Dolenjem Logatcu n. pr. dozori pšenica 
okoli 11. avgusta, po prisojnih terasah v Zibršah pa že pred 10. av-
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gustom, v izrazito prisojni Hotedršici celo že do 6. avgusta. Se v Rovtah, 
ki iso že znatno višje, dozori že do 15. avgusta. V bolj osojnih legah 
Logaškega polja dozori mnogo kasneje kot na Pustem poljü ali na 
Brodu. У Gorenji vasi in Kalcah zori šele med 20. in 25. avgustom. 
Podobne razlike opazimo tudi ipri drugih žitaricah. Oves dozori v 
glavnem sredi avgusta, ječmen, ki je  najbolj ugoden, pa v Dolenjem 
Logatcu že konec junija.

Kot podsevke sejejo med žito krmilne rastline. Tako zavzema 32% 
vseh podsevikov straniščno korenje, ki ga sejejo pomladi, 28% pa de
telje. Podsevek pri koruzi ailii krom pirju je  fižol. Na rob eh s koruzo 
posejanih n jiv  opazimo sončnice, med koruzo ali zeljnikom pa buče.

V r t n i n e  zavzemajo skoraj ravno toliko (27%) njivskih površin 
kakor žita. Od tega obsega čez 90% poizni krompir, ki ga sade povsod 
in med vsemi kulturami najbolje uspeva. Njegov pridelek (197,2 q na 
ha —- v LRS 102, 1500 kg na 1 prebivalca) je  kar zadovoljiv in povsem 
zadošča domačim potrebam. Višek prodajo neagrarnemu prebivalstvu, 
predvsem v Dolenjem in Gorenjem Logatcu, deloma tudi Nabavno- 
prodajni zadrugi. Z njim krije  kmečka domačija vsaj del drugih 
stroškov.

V skladu s prevladujočo vlogo živinoreje je  nad vse močan delež 
k r m i l n i h  r a s t l i n  na polju  (41%). Od tega je  največ (87%) de
telje in to črne detelje na njivah v prahi, detelje med žitom ali pa 
detelje kot travne mešanice. Tudi krmilne pese, korenja iin drugih 
krmilnih rastlin je  precej. Hektarski donos krmilnih rastlin je  raz
meroma visok. Krmilnih rastlin je  precej več v kotlinskem dnu kot 
na obrobnem višjem svetu, k jer so krmna osnova bolj travniki in se
nožeti. Ta osnova je  sicer manj donosna, zato pa je  mnogo obsežnejša.

Klima, odnosno kratka vegetacijska doba s poznim zorenjem žita 
dela tudi krmilnim rastlinam, v kolikor jih  sejejo kot podsevek ali kot 
drugi letni pridelek, precej težav. Pesa se zato ne more sejati kot 
drugi letni pridelek, repa pa samo po ječmenu.

4. Živinoreja

Da zavzemajo travniki, pašniki in senožeti 48% kulturne površine, 
krmilne rastline pa 41 % polja, nam že zgovorno podčrta vlogo živi
noreje v gospodarstvu Logaške kotline. V svoji starejši obliki, v obliki 
paše, je  bila živinoreja v teh krajih že od nekdaj močna. Pastirji, 
imenovani čredniiki, so gonili jalovo živino daleč tja na vzhodno ob
robje — na Tolsti vrh, Požgan — kjer so ostali tudi po ves teden. 
Se po delitvi skupnih pašnikov koinec 19. stol. je  bila paiša močno raz
vita. Pri tej delitvi je  večje din boljše pašnike dobil močnejši kmet, 
mali kmetje in bajtarji pa so ostali skoraj brez njih. Ko so pred prvo 
svetovno vojno pričeli vrh tega intenzivno gojiti travnike, je  paša 
živine v s^ ri obliki pričela hitro nazadovati. Danes pasejo živino 
poleti samo še ponekod v hribovitem svetu, v dolinskem dnu pa le je 
seni po košnji in še to ne mnogo. Edino kmetijska zadruga v Dolenjem 
Logatcu daje poleti do 15 glav na pašo v Kaliiše na Logaškem Ravniku, 
k jer je  zaradi eoceiiskega fliša dovolj vode za živino. Na splošno pa
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se je  docela uveljavila hlevska, krmna živinoreja. D ovolj krme pride
lajo samo veliki kmetje, mali kmetje morajo seno dokupovati ali pa si 
ga prislužijo s pomočjo pri košnji, za kar doibe kot plačilo pol pridelka 
(»na spol«).

Da se je  namesto ekstenzivne živinoreje, ki je  celo kot taka bila 
v dobi furmamstva precej zanemarjena, krepko razmahnila današnja 
intenzivna živinoreja, da je  bila že pred dobrimi 50 leti ustanovljena 
v Dolenjem Logatcu prva mlekarska zadruga, ki je  zbirala tudi do 
5000 I mleka na dan ter ga prodajala v svežem stanju ali pa prede
lovala v mlečne izdelke, da so začeli gnojiti travnike din na njivah 
gojiti krmilne rastline, da so začeli zamenjavati stare živinske pasme 
z donosnejšo simendolsko, zidati gnojne jame itd., za vse to ima pač 
zaslugo lega logaškega področja ob prometnih vratih od Ljubljane 
proti Trstu in Reki. Zlasti veliko povpraševanje po živini, mleku in 
mlečnih izdelkih v Trstu, Reki in na Vipaskem je  kmetu pokazalo 
donosnost te panoge. Prva in druga svetovna vojna sta sicer z rekvi
zicijama in oddajo živine zadali živinoreji hud udarec. Hlevi so se 
izpraznili. V zadnjih letih se je  stanje znova dokaj popravilo, ni pa 
še doseglo svoječasnega stanja.

Po štetju živine iz 1. 195324 je  prišlo namreč na Logaškem g o v e j e  
ž i v i n e  304 glave na 1000 prebivalcev, kar je  še vedno precej manj 
kot I. 1900, ko jih  je  prišlo 500. GovedoTeja se najkrepkeje drži v hri
bovskih naseljih z njihovimi sočnimi, sladkimi travniki, z več ko po
lovico živinorejske površine (k. o. Ravnik 84%, k. o. Žibrše 68%) in 
z veliko kmečko posestjo. V Žibršah odpade 75 % vse goveje živine na 
posestva nad 20 ha. Povprečno ima tamošnja močna kmetija 6 glav v 
hlevu. Vendar so se tudi na Logaškem polju pridružili velikim in sred
njim kmetijam kot govedorejci nekmetovaloi, k i imajo kravo mleka
rico za domačo potrebo.

Krave mlekarice dajejo povprečno 15001, pri izredno dobri hrani 
tudi do 20001 mleka na leto. Mleko prodajajo deloma naravnost ne
kmečkemu prebivalstvu na Logaškem, po večini pa ga oddajajo v 
mlekarne v Gorenjem in Dolenjem Logatcu, od koder gre v glavnem 
v Ljubljano. Nekateri kmetje, največ v hribovskih naseljih, predelu
je jo  mleko v mlečne izdelke, k i jih  prodajajo največ Logatčamom, ne
kaj pa tudi naravnost v Ljubljano.

P r a š i č e r e j a  se je  od 1. 1900 močno razvila, saj je  krme za 
prašiče dovolj (korenje, koruza, pesa itd.). Na 1000 prebivalcev pride 
172 prašičev (1. 1900 jih  je  prišlo 67). Ta napredek je  deloma odsev 
urbanizaoijskega procesa, saj goje številni nekmetovalci tudi po ka
kega prašička za domačo porabo.

K o n j e r e j a ,  ki je  v furmanski dobi na Logaškem veliko po
menila in prispevala bistveno tudi k razmahu kulture ovsa, je  sicer v 
zastoju, ne nazaduje pa naglo, saj pride na 1000 prebivalcev še vedno 
35 konj, skoTaj toliko kot 1. 1900. Kmetije z več ko 20 ha zemlje imajo 
skoraj vse konja. Konje uporabljajo še vedno pri prevažanju lesa in 
drugega materiala. Prevozništvo se še drži, največ med malimi kmeti, 
ki ne m orejo živeti samo od kmetijstva.
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S p e r «ut m din arts t v o m ise ukvarjajo lako kmečka kot ne
kmečka gospodarstva. Povprečno pride na 1000 prebivalcev 794 glav 
perutnine. Zanimivo je , da goje največ perutnine v Dolenjem Logatcu 
neagrarna gospodarstva (34 %), podobno tudi v Gorenjem Logatcu, na 
Kalcah itd. Tudi to je  torej stranski dohodek podeželskega delavca.

T udi s č e b e l a r s t v o m  se ukvarja predvsem neagrarni živelj. 
Na kmetijah ni časa in delovne sile za to. Kadar je  ugodno leto, v času 
medenja hoje, pripeljejo v logaško okolico čebele na pašo tudi od 
dirugod, iz ljubljanske okolice in celo s Štajerskega in iz Prekmurja. 
Ker pa na Logaškem nii ajde in akacije, vozijo  logaški čebelarji panje 
ob pomanjkanju dobre paše v ljubljansko okolico itn drugam po Slo
veniji.

5. Gozdno gospodarstvo

Kakšen pomen ima za gospodarstvo na Logaškem tistih 41% po
vršine, ki je  še po ras tla z gozdom, smo mimogrede že podčrtali. Po
sredne ali neposredne dohodke iz gozda ima okrog 40% prebivalstva. 
In čeprav je  ob razdelitvi gozdov 1. 1880 dobil večji kmet boljši goizd 
kot mali kmet im bajtar, si je  marsikdo, ki je  bil zabredel v dolgove, 
ponovno opomogel z dohodki iz gozda. Povprečno daje logaškemu kme
tu gozd 70—80% dohodka.

Goizd je  že po svoji temeljni sestavi gospodarsko dragocen. V njem 
zavzemajo iglavci 77,5% vseh sestojev. Listavcev je  12%, mešanega 
gozda pa 10%. Listavcev -je bilo nekoč več, pa so jih  s t. im. nemškim 
načinom sečnje v gozdovih, ki so bili pred delitvijo last kneza Win- 
dischgrätza, močno izsekali in krčevine zasadili z iglavci. Med iglavci 
je  60% jelke, 18% smreke, 2,5% bora im drugih iglavcev. Med listavci 
je  največ bukve, nato hrasta, gabra in javorja. Po kakovosti lesa, 
ki je  na splošno dobra, je  najodličnejši javor, pa tudi jelka in bukev. 
Logaški gozd je  dober tudi po svoji starostni strukturi. Več ko polo
vica (52 %) dreves je  starih nad 50 let in so primerna za izkoriščanje. 
Več ko četrtina (28%) je  mladega gozda, starega 10—30 let. Danes je  
sečnja prebiralna. Streme za tem, da bi ustvarili mešane gozdove z vsaj 
30% listavcev. Kljub omejeni sečnji znaša letni posek v zasebnih 
gozdovih 7.000 m3 lesa, v državnih pa 2.000m3. Intenzivnejše delo v 
gozdu se prične ob koncu marca in traja čez poletje. Po košnji in po
zimi les obdelujejo.

T ja  do I. 1925 so vozili iz gozda le ročno otesane trame, vrbovje, 
vejev je in lubje pa so pustili v goizdm, da je  strohnelo. Šele ko so 
1. 1925 zgradili tovarno eteričnih olj, k i j i  je  vejevje iglavcev glavna 
surovina, se je  gozd pričel racionalneje izkoriščati. Pa ne samo to, 
gozd so pričeli tudi obnavljati. Pašo v gozdnih krčevinah, k i jih  je  bilo 
v začetku našega stoletja še mnogo več kot danes, so začeli opuščati; 
kakih 15 % teh krčevin so namenoma pogozdili, obilo pašnikov in seno
žeti pa se je  samo zarasti o. Kmalu po 1. 1900 so ustanovili v Gorenjem 
Logatcu drevesnico, k jer so gojili gospodarsko pomembnejše vrste 
drevja, predvsem črni in beli bor ter smreko. S sadikami so trgovali 
ne le v bližnji okolici, temveč so jih  pošiljali tudi na Dolenjsko, na 
Goriško in v druge kraje Slovenije. V drugi svetovni vojni so dreves
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nico zanemarili in je  še do danes niso popolnoma obnovili. Pač pa po 
vojni nadaljujejo z načrtnim pogozdovanjem krčevin, n. pr. okrog 
Ostrega vrha oziroma na Ravniku. Povprečni letni prirastek na hektar 
je  3,5 m3, ponekod v urejenih gozdovih pa tudi do 8 m3.

Negativen pojav za gozdno gospodarstvo pomeni steljarjenje. Ste- 
ljarijo  predvsem po listnatih in mešanih gozdovih. Steljarjenje bi la
hko preprečili samo, če bi si kmetje lahko nabavili slamo, kolikor je  
nimajo doma dovolj, iz drugih žitorodniih krajev. Vse to pa se veže 
z vprašanji celotne preosnove krmne baze, kar pomeni temeljito pre- 
osnovo kmečkega gospodarjenja sploh.

6. Obrt in industrija

Stara agrarna in tovorniško-furmainska naselitvena celica na Lo
gaškem je  z modernim vrednotenjem lesnega bogastva doživela osnov
no preusmeritev v svojem  gospodarstvu. Šele to bogastvo ji  je  poma
galo do krepkega razvoja v obrtno-imdu/strijski smeri. Še ob nastanku 
stare Jugoslavije so bile na Logaškem samo male u služnostne obrti, 
brez strojnih naprav. Edino nekaj pomembnejše podjetje je  bila leta 
1908 ustanovljena prva kranjska parna tovarna cementnih strešnikov. 
Korak naprej je  pomenila 1. 1921 izgrajena kalorična elektrarna v Lo
gatcu in za n jo lesno-obrtna delavnica »Javor« is prvim strojnim obra
tom. V nekaj letih je  »Javor«, kii je  izdeloval pohištvo, postal indu
strijski obrat. V času svetovne gospodarske krize je  tovarna propadla, 
toda ustvarila je  toliko obrtnega kadra, da se je  obdržalo več manjših 
obrtnih obratov.

Poleg mizarstva se je  precej razvilo žagarstvo in mlinarstvo. Ze 
ob zgornjem toku Logaščice so manjši zasebni mlini, v spodnjem delu 
polja pa tudi manjše vodne žage. Električni tok je  omogočil nastanek 
izboljšanih žagarskih obratov tér nekaj več parnih žag. Tako je  bido 
pred zadnjo vojno 6 velikih obratov, ki so obdelovali les izključno za 
inozemstvo, največ za Italijo. Po osvoboditvi so bili ti obrati naciona
lizirani in združeni v enotno podjetje KLI (Krajevna lesna industrija) 
Logatec, le nekaj manjših vodnih žag je  še v zasebnih rokah. L. 1952 
je  bila ustanovljena t o v a r n a  KLI L o g a t e c ,  ki se iz dneva v 
dan bolj razrašča v znatno industrijo. Razvila se je  iz malega mizar
skega obrata in parne žage. Še pomladi 1. 1952 je  bila tovarna samo v 
delnem pogonu in je  izdelovala le galanterijske iizdetlke. L. 1953 so 
podjetju  priključili še parno žago LIP in tapetniško delavnico. S tem 
se je  sprožil močan dotok kmečke delovne sile v Logatec. Konec 1.1958 
je  podjetje zaposlovalo že 728 delavcev in sicer 41 % (303) moških in 
59% (425) žensk. Več kot polovico je  torej ženske delovne sile, kar 
zmanjšuje problem zaposlitve žena. Število delavcev hitro raste in bo 
v bližnji perspektivi doseglo 1000. Povečini prihajajo na delo le iz 
krajev, ki so od tovarne oddaljeni 10—15 minut. Precej (13,6%) se jih  
je  naselilo v vaseh Logaškega polja, od tega največ (39%) v Dolenjem  
Logatcu, 15% pa v Gorenjem Logatcu. Po stanju iz 1. 1958 je  37 % vseh 
zaposlencev iz Dolenjega Logatca (58% žensk). Iz Gorenjega Logatca 
prihaja vsak dan na delo 11% delavcev, od teh več ko polovica žensk
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(62%). Ker je  Gorenji Logatec že precej daileč od tovarne, do pol ure 
peš, se vozijo povečini s kolesom. Gravitacijsko območje tovarne pa je  
zajelo tudi že bo lj oddaljena naselja ena severnem in zahodnem ob 
robju kotline, od koder potrebujejo delavci tudi uro ali celo več do 
delovnega mesta. Prihajajo iz Rovt, Zaplane, Petkovca, Žibrš in Ho
tedršice. Veliko jih  hodi domov le enkrat na teden. Pot s kolesom 
je  zanje zaradi klancev silno utrudljiva. Delavci iz Rovt n. pr. ki 
jih  je  29, morajo vsak dan premagati 260m viišnske razlike. Niso 
mnogo na boljšem delavci iz Hotedršice. Nekaj ljudi prihaja dnevno 
na delo tudi iz okolice Planinskega polja in Rakeka.

VR H N IKA
i

LJUBLJANA 3 

BREZOVICA 4 

VERD 1

Karta 3: Dotok delovne sile v tovarno »KLI Logatec«. — L’alflux de la main 
d'oeuvre vers l’industrie du bois à Logatec. (Številke pri vsakem  k ra ju  

p om enijo  število delavcev).

Tovarna ima glavno surovinsko baizo v bližnjih gozdovih. Dobro 
četrtino vsega lesa dobi v neposredni okolici (v Gradišču, Hotedršici 
in Hrušici), a največ (38%) iz idrijskega področja. Ostali les prihaja 
iz drugih krajev Slovenije, pa tudi iz hrvaških in bosenskih goizdov. 
Tovarna nabavi povprečno 15.000ms lesa na leto in siicer 70% lesa li
stavcev in 30% iglavcev. Leis dobavlja deloma sama, deloma preko 
Kmetijske zadruge v Logatcu. Le-ta odvaja les, ki ga kupuje od kme
tov, deloma tudi naravnost v izvoz.

Za industrijsko predelavo je  najpomembnejša bukovina (90%), 
druge vrste lesa, predvsem jelovino, pa uporabijo za embalažo. Sprva
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so v tovarni KLI izdelovali male galanterijske izdelke (obešalnike, 
karnise itd.). Zdaj izdelujejo tudi drobno pohištvo, senčnike, več tipov 
stolov in stolčkov itd. Trg za svoje izdelke si je  tovarna pridobila ne 
gamo doma, temveč tudi v Angliji, Nemčiji, deloma celo v Ameriki 
in na Bližnjem vzhodu. L. 1958 je  izvozila samo v inozemstvo za 510 
m ilijonov dinarjev izdelkov. Y načrtu je, da se bo mizarska proiz
vodnja preusmerila v sitavbno gradivo, predvsem v izdelavo oken.

V Dolenjem Logatcu deluje še vedno tudi d e s t i l a r n a  e t e 
r i č n i h  o l j ,  ki pridela na dan 5—7 kg eteričnega olja iz 1.200 kg 
drobnih, do 50 cm dolgih nasekljanih vej iglavcev. Naša eterična olja 
v inozemstvu zelo cenijo, zato gre večina proizvodnje v Avstrijo, ne
kaj tudi v Anglijo in Francijo.

Na Brodu je  večja obrtna izdeloval niča c e m e n t n i h  i z d e l 
k o v ,  že omenjeno najstarejše ob r t n o -i n d us t r i j  sk o podjetje na Lo
gaškem. Izdeluje strešnike, umetni kamen, cevi in podobne izdelke. 
Podjetje je  nastalo zaradi notranjskega trga in živi od njega: ce
mentni izdelki, zlasti strešniki, so na Notranjskem zelo prikladen na
domestek za opeko, za katero v bližini ni primerne gline. Razen tega 
se po cementnih strešnikih, v nasprotju z glinenimi, ki vsrkavajo vo
do, odteče več vode v kapnice, kar je  zaradi pomanjkanja vode na 
krasu zelo važno. Ker je  cementni strešnik težji kot glinen, ga ljudje 
tudi zaradi burje raje uporabljajo. Največ strešnikov so Izdelali taikoj 
po vojni, v dobi obnove porušenih naselij. Takrat je  delalo v obratu 
nad 20 ljudi, zdaj jih  je  samo 5.

7. Promet

Ze zgoraj orisana geografska pogojenost prometne vloge Logatca, 
ki je  prihajala do veljave talko v rimski dobi kakor v času kasnejšega 
tovorništva in prevozništva, je  dobila z 1. 1849 zgrajeno Južno želez
nico svoj moderni poudarek. Ko so zgradili še cesto v Idrijo, je  tudi 
razpotje suhih dolin na Logaškem znova okrepilo svojo prometno vlo
go. Najnovejši čas, ko se težišče prometa spet močno prestavlja na 
ceste, je  Logatcu prinesel namesto nekdanjega »furmanskega« prometa 
moderni avtomobilski promet. Razen železniškega prometa proti Trstu, 
Reki in Puli gre sikozi Logatec tudi ves cestni promet v teh smereh, 
ki je  med najbolj obteženimi v vsej Sloveniji.

Toda skozi Logatec ne gre samo tranzitni promet po glavni magi
strali. Od nje se tu cepijo ceste v Idrijo in skozi Vipavsko dolino 
proti Gorici. Zlasti zveza z Idrijo je  živa. Idrijski kamioni vozijo razen 
v Postojno živosrebrno rudo tudi na logaško železniško postajo, v Lo
gatcu pa se iztovarja predvsem potrebno kurivo — premog — za Idrijo.
V krajevnem prometu pa je  najmočnejša dovodnica v Logatec razen 
glavnih cest cesta z Rovt.

V Logatcu je  bil pred drugo svetovno vojno že precej razvit tu
rizem. Zdravo podnebje, lepi izleti in bližnje kraške zanimivosti so 
privabljale mnogo izletnikov, predvsem iz Reke in Trsta. L. 1935 je  
bilo v Dolenjem Logatcu že 200 postelj za tujce, poleg tega so od-
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Sl. 5. Urbanske hiše v Dolenjem Logatcu ob stari cesti proti Lazom in Planini.
— Maisons urbanisés le long de la vieille route de Dolenji Logatec.

dajali sobe tudi številni zasebniki. Danes je  turizem, popolnoma za
mrl. Za tujce je  trenutno na razpolago samo 7 postelj in še to samo za 
prehodne goste.

IV. ZAKLJUČEK

Logaški kotlini, bolj slepi dolini na meji dolomita in apnenca ka
kor pravemu kraškeimu polju, je  priroda že zgodaj določila nadpov
prečen prometno-geografski pomen, s tem da je  v njenem obm očju iz
oblikovala stičišče suhih dolin, po katerih so od nekdaj šla važna pota 
iz Podonavja proti Sredozemlju, pa stranska pota proti Idriji in čez 
svet Logaških Rovt proti Zirovskd dolini. Tuidi železnica je  izkoristila 
v prirodi nakazane prehode in se pri Logatcu, najbolj približala vasem, 
ki so se razvile ob starih cestah. K ljub temu, da se naselja drže glav
nih prometnih poti, so iskala še druge ugodne prirodne pogoje, pred
vsem vodo. Zato se je  največ naselij zgnetlo na Spodnjem Logaškem 
polju, medtem ko je  široko Pusto polje  na severu ostalo brez njih. 
Tudi obrobje Logaškega polja je  redko Obljudeno, edino dolomitni 
svet na zahodu je  ustvaril nekaj več pogojev za ekstenzivno agrarno 
naselitev v samotnih kmetijah. Od vsega prebivalstva logaškega gra
vitacijskega območja živi preko 3A v južnem delu polja. Naselja se 
drže tesno drugo drugega in se danes že stapljajo v celoto, ki jo  lahko 
kratko imenujemo Logatec.

Kmetijstvo na Logaškem nikdar ni moglo zadovoljivo preživljati 
prebivalstva. Zato so si ljudje od nekdaj iskali zaslužka v tovorništvu
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in prevozništvu, v kolikor se niso sploh že sprva zaradi njega naselili 
tu v večjem številu. Le tako se je  mogla vzdržati pomembnejša nase
litvena celica sredi gozdnih področij z redkimi samotnimi kmetijami. 
Prevozništvo se je  uveljavljalo vse do zgraditve železnice ter je  dalo 
trajen pečat naseljem in njihovemu zunanjemu lieu. Celo p odjeka 
razdelitev kaže na to, da kmetijstvo ni nikdar povsem prevladovalo. 
Agrarno gospodarstvo se je  usmerilo v živinorejo in kasneje v go
zdarstvo, ob katerem se je  zadnji čas, posebno po drugi svetovni vojni, 
razrasti a lesna obrt in industrija. Le-ta je  sprožila nov val populacij
skega gibanja. Medtem ko so se ljudje še pred prvo svetovno vojno in 
deloma tudi po n jej morali izseljevati, daje danes krepiko rastoča lesna 
industrija zaslužek ne samo ljudem iz Logatcu najbližjih naselij, tem
več tudi že nekaterim bolj oddaljenim. Nekdaj močan odtok ljudi v 
druga gospodarsko privlačnejša področja je  iz dneva v dan slabši. To 
daje Logaški kotlini značaj samostojne gospodarsko-geografske regije 
(»sufbmezoregije«)25, sicer v sosedstvu drugih sorodnih gozdnih »su(b- 
mezoregij« Notranjske, toda z vedno močnejšim lastnim gravitacij
skim območjem, ki bo sposobna sama preživljati svoje prebivalstvo. 
Novi gospodarski razvoj spreminja tudi zunanjost naselij, ki dobiva 
vedno izrazitejše urbainsko lice.
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LE BASSIN DE LO G A TE C , UNE IN D IVID U ALITÉ G ÉO G RAPH IQ U E DANS
LE KARST SLOVÈNE 

M a j d a  O b l a k - P o l a j n a r
Le bassin de Logatec,, une région forestière et routière sur la v ieille  

route de L ju b lja n a  à Trieste et à l’Italie du N ord, occu pe un de p o ljés  du 
chapelet des po ljés  suspendus slovènes. échelonnés le long du cours, au
jo u rd ’hui pour la plupart souterrain, mais autrefois (dans l ’époque pliocène) 
subaérien de la rivière L ju bljan ica  en C arniole Sudoccidentale. Ali contraire 
des autres po ljés  du chapelet (P oljé  de Cerknica, P o ljé  de Planina), celui 
de Logatec n’est pas un p olje  karstique typique, mais plutôt une vallée 
aveugle, creusée à la lim ite l'th olog iqu e entre les dolom ies trifisiques à l ’Ouest 
où  un re lie f norm al des collines, parsem és des ferm es isolées et petits ha
m eaux, s’est developpé, et calcaires jurassiques et crétacés à l ’Est, form ant 
le Ravnik, un vaste plateau karstique fortem ent boisé. Le fond du bassin 
rassem ble assez au fond d’un p olie ; il est sec et caillouteux dans le N ord 
(Pusto p o lje ), mais com blé des alluvions d ’une petite rivière karstique au 
Sud (Logaško p o lje ). Un réseau des vallées sèches, l ’e ffet des cours d’eau 
subaériens de l ’époque pliocène, menant dans les directions de L jubljana , 
R ijeka, Trieste, Gorice et Idrija  et s’entrecroisant près de Logatec, a dé
term iné l’im portance assez forte de la région du point de vue de la circu la- 
tioui qui se faisait valoir depuis l’époque rom aine (localité rom aine Longaticum . 
Logatec de nos jours) à travers les époques du tra ffic  de somme et des char
retiers ju squ ’à la construction du chem in de fer de Trieste à V ienne (1849) 
et le développem ent du trafic routier moderne.

A  la cause du climat assez rude de la région  (sa hauteur est de 480 a 
600 m), ses habitants ont été très tôt ob ligé  à tirer profit de leur situation 
sur la grande route et gagner sa vie non seulem ent par une agriculture de 
subsistance assez m édiocre, mais aussi par des revenus du trafic  routier. 
C ’est seulement de cette façon que une telle cellu le  du peuplem ent relative
ment im portante se pouvait maintenir presque isolée au m ilieu des plateaux 
karstiques faiblem ent peuplés. Ce rôle de la route se reflète ju sq u ’ici dans 
la form e de l ’habitat, les villages étant alignées lâchem ent le long de la route, 
leur habitations m ontrant encore au jou rd ’hui des traits caractéristiques d'un 
habitat plutôt routier que rural. Le trafic routier ayant été ruiné par le 
chem in de fer vers le m ilieu du 19e siècle, une grande onde d ’émigration, 
surtout vers les États Unis, se faisait sentir vers la fin  du 19e siècle et 
ju sq u ’à la prem ière guerre mondiale. Mais le rem ède n ’était pas lo in : tout 
d ’abord l ’orientation  de l ’agriculture vers un élevage plus intensif, puis 
surtout la mise en valeur des grandes richesses forestières de la région, leur 
valeur fortem ent augmentée, à l ’ époque de la Yougoslavie d’entre-guerres, 
par la proxim ité  de la frontière de l ’ Italie, grande consom m atrice du bois. C ’est 
avec une petite usine des meubles (1921) que se déclencha le développem ent 
de l ’ industrie du bois. A u jou rd ’hui l ’usine de Logatec qui a absorbé plusieurs 
petites entreprises d’autrefois, com pte avec ses 800 ouvriers d é jà  parm i les 
entreprises industrielles les plus im portantes de la Slovénie forestière. L 'ém i- 
gration a tout à fait cessé; elle est même rem placée par un courant dém ogra - 
phique inverse — l ’a fflu x  de la main d ’oeu vre  des alentours vers le centre 
de la région — Logatec, celu i-ci subissant dans sa structure économ ique et 
sociale ainsi que dans sa physionom ie une urbanisation assez rapide et dé
venant ainsi le centre de gravitation d’une petite région (sous-m ésorégion) 
économ ique assez m arquée et bien  individualisée.
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