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D r a g o M e z e 

NEKAJ O HRIBOVSKIH KMETIJAH V GORNJI SAVINJSKI DOLINI 

Gornja Savinjska dolina1 (GSD) je ena tistih pokrajin v Sloveniji, 
ki ji dajejo značilno podobo samotne kmetije kot prevladujoča na-
selitvena oblika v razgibanem alpskem in predalpskem svetu. Po sa-
motnih kmetijah živi po stanju iz leta 1959 v tej pokrajini okrog 30 % 
vsega prebivalstva. V alpskem svetu Savinjskih Alp in Karavank so. 
razen na nekaj mestih v dnu dolin (Solčava, Luče), edina naselitvena 
oblika. Podolbno je tudi na jugovzhodnem pobočju Raduihe, po južnih 
rebreh vulkanskega pogorja med Travnikom in Smrekovcem, pod Vežo, 
po razvod nem hribovju med Dreto in Lučnico, na zahodnem pobočju 
Golt, na Dobroveljski planoti in na poseljeni sevenni rebri Menine, 
medtem ko so na jugovzhodnih in južnih pobočjih Golt le v zgornjih 
in srednjih legah, proti dolinskemu dnu pa prehajajo v zaselke. "V 
podrobnem je podoba takale: Na Solčavskem, to je na območju 
današnjega krajevnega urada Solčava,2 živi na samotnih kmetijah 
blizu 75 % tamkajšnjega prebivalstva. Vanj spada ozemlje v povirju 
Savinje od soteske pri Igli navzgor, obsegajoč naselja3 Solčavo, Roba-
nov kot, Logarsko dolino z Matkóvim kotom in Podolševo (prej Sv. 
Duh). Nekaj nižji je odstotek, okrog '58%, v območju K. U. Luče, 
kamor spadajo naselja na jugovzhodni rebri Raduhe Konjski virh, 
Strmčki vrh in Raduha, dalje Krnica na pobočjih južno od Savinje 
in vzhodno od Lučnice, Podvolovlek v povirju Lučnice, Podveza pod 
Vežo in Luče. Pod polovico, ca. 40°/o prebivalstva živi na samotnih 
kmetijah na območju K. U. Ljoilbno. Popolnoma prevladujejo v hribovi-

1 Gornja Savinjska dolina je ljudska označba za obsežno naravno in 
tudi ekonomsko regijo, ki zajema ozemlje porečja Savinje do Süteske (na 
kartah je Soteska) niže Mozirja; obsega torej tudi Mozirsko kotlinico z 
obrobjem, ki danes ekonomsko gravitira ob Savinji navzgor. V njej je danes 
tudi upravno središče občine — komune Mozirje, ki obsega vso GSD. 

2 Kakor solčavski, tako so tudi drugi krajevni uradi (K. U.) v GSD 
istovetni z obsegom občin, ki so obstajale pred upravno razdelitvijo leta 1955. 
Krajevni uradi so: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji grad, Nazarje, Rečica in 
Mozirje. 

3 Osnovne podatke o topografiji, imenih, upravnih spremembah naselij 
v GSD in drugo glej v članku: Drago Meze, Prebivalstvo Gornje Savinjske 
doline v Celjskem zborniku 1960. 
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SI. 1. Samotne kmetije v šentlenartu pri Gornjem gradu na krčevinah pod 
Vel. Rogatcem, 155? m (v sredini), in Lepenatko, 1422 m (levo). Desno zadaj 

je Veža. (Foto avtor) 

tem svetu severno od Ljub nega, v naseljih Šentpr.imož, Rastke—Piantina 
oziroma Podplanina in Ter, zavzemajočih močno razčlenjeni svet vul-
kanskih grohov, ter v Savini, kii se razteza po hribovju nad desnim 
bregom Savinje. Nekaj manj, blizu 35 %, je prebivalcev na samotnih 
kmetijah v K. U. Gornji grad; tam zavzemajo široki pas prisoj na 
nepropustnih kameninah pod Kranjsko rebrijo in Rogatcem, obsegajoč 
naselja Tirosek, Mačkin kot, Šentlenart in Florijan pri Gornjem gradu 
ter v manjši meri v severni rebri Menine v naseljih Tirosek in Nad-
bočna. V K. U. Mozirje živi samo 18°/o prebivalstva na samotnih kmeti-
jah, pač zaradi samega Mozirja, vasi v dnu in sna robu kotlinice ter go-
stejše naselitve v zaselkih na nižjem gričevnatem severnem obrobju. Sa-
motne kmetije prevladujejo tam samo na višjem obrobju pod Goltmi, v 
naseljih Radegunde in Šmihel ter na t. im. Mozirskem Dobrovlju. 
Krajevna urada Rečica in Nazarje, ki zajemata velik del ravnine ob 
Savinji in spodnji Dreti, kjer so v glavnem vasi, ter gričevnato ob-
robje z nizkim razvodjem med obema rekama, kjer prevladujejo 
zaselki, imata le malo samotnih kmetij. Le-te so v rečiškem okolišu 
na južnem pobočju Golt v naselju Poljane, kjer živi blizu 10 % pre-
bivalstva rečiškega K. U., v nazarskem pa v Rovtu nad Šmartnim, na 
Creti nad Kokarji in v Zavodicah nad Nazarji, torej na severovzhod-
nem pobočju Menine in na zahodnem ter jugozahodnem pobočju Do-
broveljske planote, kjer prebiva ca. 9 °/o ljudi tamkajšnjega K. U. 

158 
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SI. 2. Samotne kmetije na krčevinah v Florijanu pri Gornjem gradu. Zadaj 
Raduha z Belo pečjo in Travnikom. (Foto avtor) 

Na samotnih kmetijah pa ne živi samo kmečko prebivalstvo, ludi 
drugih je precej, iin sicer toliko več, kolikor bolj se približujemo spod-
njim delom pobočij in dolinam; »čiste kmetije«, posebno večje, ki so 
verjetno tudi starejše, so povečini v višjih legah. Od prebivalcev, ki 
niso kmetje in prebivajo na samotnih kmetijah, j e največ družim 
gozdnih delavcev, kar je glede na to, da je gozdarstvo glavna gospo-
darska panoga v GSD, povsem razumljivo. Imajo nekaj deset arov ali 
največ nekaj hektarov lastne zemlje, po večini travnikov, pašnikov in 
nekaj njiv za vzrejo krave in prašiča ter za pridelek najvažnejših 
poljskih sadežev. Poglavar družine je zaposlen pri go>zdni:h delih, žena 
in otroci pa delajo na polju. Na nekaterih kmetijah živijo tudi de-
lavske družine, ki so se tja naselile na novo, ali pa so to družine kmeč-
kih sinov, ki so se oprijeli stalnega dela v gozdu; družine pomagajo pri 
delu na kmetiji, so toirej dvoživke. Precej družin gozdnih delavcev se 
je naselilo tudi v kajžah nekdanjih večjih posestnikov. Ze po teh nekaj 
primerih se vidi, da je odstotek kmečkega prebivalstva, živečega na 
samotnih kmetijah, nižji, kot ga kažejo sprednje številke. Ko govonim 
v nadaljnjem o samotnih kmetijah, mislim pri tem na čiste kmetije, 
v kolikor mi je bilo to seveda mogoče ugotoviti.4 

4 Zatrdno sem to lahko ugotovil le za območje lučkega K. U. po zaslugi 
tamkajšnjega šefa tov. Stanka Firšta in za Rovt nad Šmartnim po zaslugi 
tov. Ferda Remica, domačina iz Šmartnega, katerima se lepo zahvaljujem. 
Za druge kraje pa sem se moral ravnati po podatkih, ki sem jih nabral pri 
terenskem delu. 

159 



Drago Meze 

Zdi se, da je bila med vzroki za namestitev samotnih kmetij na 
prvem mestu nepropustnost kamenine in z .njo zvezana bližina pitne 
vode in šele nato vse drugo. Velika večina samotnih kmetij v GSD je 
na nepropustnih kameninah različne geološke starosti in petrografske 
sestave, še največ na terciarnih groihih in laporjih, v katerih je stu-
denčne in tudi talne vode dovolj. Le-ta prihaja na dan najčešće na meji 
med periglacialnim pobočnim gruščem in živo skalo, to zlasti na 
ozemlju grohov, ki zelo radi razpadajo. Na propustnih apnencih je 
samotnih kmetij malo. Največ jih je na Dobroveljski planoti (Moizirsko 
Dobrovlje, Zavodice in deloma Creta) in pod Menino (del Malega 
Rovta), dalje nekatere kmetije na jugovzhodnem in južnem pobočju 
Golt, kakor tudi del kmetij na jugovzhodni rebri Raduhe v naseljih 
Konjski in Strmčki vrh.5 Samotne kmetije v povirju Savinje na ob-
močju Savinjskih Alp pa niso na čistih apnencih, ampak na lapornatih 
werfenskih ploščatih apnencih, ki vode ne prepuščajo. Nekatere naj-
višje kmetije, ležeče na nepropustnih kameninah, segajo ponekod prav 
do stika z apnenci, tako v Podveži kakor tudi na zahodnem in deloma 
na vzhodnem pobočju Golt: v Teru. na Šmihel u in na Radegundi. 

V nepropustnih kameninah m večjih revnejših površiin, ki bi lahko 
služile samotnim kmetijam za namestitev. Višinske kmetije na izrazi-
tejših ravnih ali bolj položnih površinah so zato redke. Največ jih 
je na razmeroma dobro razvitih šmihelskiih terasah (Verinič\ Rženičnik, 
Podstenšek, Lesjak, Jesévnik), dalje Plaininšek v Podveži, Žibovf nad 
Matkovim kotom in Ramšek (Lepe Ravne) v Florijanu. Velika večina 
kmetij je postavljena na strma prisojna pobočja, povečini ob rahlih 
pregibih, ali na pobočnih pomolih med dvema grapama. Nekaj je tudi 
slemenskih; najizrazitejši sta Klemenškova domačija nad Logarsiko 
dolino in Slemšek v Teru. Nekaj jih stoji na sedlih, n. pr. Sedlšak 
v Podveži. 

Kako visoko segajo kmetije, nam naj nazorneje pove priložena 
karta. Najviše gredo na splošno na Solčavskem, kjer je pod Raduho 
v višini 1330 m najvišji kmet v Sloveniji (Bukóvnik); temu sledijo 
kmetije v Podolševi, dalje v porečju Krumpaha, levega izvirnega kraka 
Ljubnice, v Matkovem in Robanovem kotu in pod Velikim Rogatcem. 
Povsod tod segajo preko 1100 in tudi 1200 m visoko. 

Med številnimi problemi, ki nastopajo v zvezi s samotnimi kmeti-
jami v GSD, je tudi problem delovne sile na kmetijah in s tem v zvezi 
celokupno število prebivalcev kmetij kakor tudi njihova starostna 
struktura. O tem bom govoinil v naslednjih odstavkih. Pri tem nisem 
zajel vseh samotnih kmetij, temveč samo tiste, ki so nekako v višini 
nad 650 m; mednje sem v alpskem svetu štel tudi tiste, ki so v dnu 
dolin, tako kmetije v Logarski dolini, v Robanovem kotu in v Podvo-
lovleku. V vsem ostalem hribovitem svetu sem upošteval le višinske 
ali hri'bov&ke kmetije, ki segajo nad zgoraj naznačeno višino; le-te so 

5 Geološka karta je na tem mestu pomanjkljiva, ker prikazuje grohe, v 
resnici so pa apnenci, ki segajo izipod Raduhe precej bolj proti jugovzhodu; 
potok Dupljenek je od kmeta Prodnika pa do Kosmačevih Rastk globoko za-
rezan vanje, ponekod v obliki pravega kanjona. 
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SI 10 Starostni sestav prebivalcev hribovskih 
kmetij v Gornji Savinjski dolini po posa-
meznih kmetijah (stalno prebivalstvo na dan 
31. marca 1959). 1 — prebivalci stari do 15 let 
(izpolnjeni krogci pomenijo število prebival-
stva, enako tudi pri znaku 2 m 3) ; 2 — pre-
bivalci med 15. in 65. letom starosti delovna 
sila); 3 — prebivalci starejši od 65 let; 4 — 
opuščene kmetije, služeče za pašo živine z 
bližnjih kmetij ali preurejene v planine 
kmečkih zadrug; 5 - opuščene kmetije brez 
nadomestne gospodarske funkcije; 6 — glav-
ne daljnovodne ceste; 7 — nove, v glavnem 
po vojni zgrajene gozdne kamionske ceste; 
8 — gozdne kamionske ceste v načrtu za bliž-
njo prihodnost; 9 — gorski svet, višji od 
1300 m (izohipse so stometrske m zajemajo 

višinski pas med 600 in 1300 m). 

Popravki: Pravilna številka za Erjavca v 
Konjskem vrhu je 170 in ne 177; za Potoč-
nika na Šmihelu 262 in ne 263; za Meznarja 

pri Sv. Joštu v Rovtu 366 in ne 360. 

Fig 10. Composition par âge des habitants 
des fermes montagnades dans le vallée supé-
rieure de la Savinja (état du 31 mars 1959). 
1 _ jeunes de moins de 15 ans; 2 — habitants 
de 15 à 65 ans (main d'oeuvre) ; 3 — habitants 
âgés de plus de 65 ans; 4 — fermes abandon-
nées, servant aujourd'hui de pâturage aux 
fermes voisines ou aux coopératives agricoles; 
5 — fermes abandonnées sans aucune fon-
ction subsidiaire; 6 — routes principales; 
7 — nouvelles routes forestières; 8 — routes 
forestières projétées; 9 — terrains montag-
neux au-dessus de 1300 m (courbes de niveau 
d'équdistance de 100 m, désignant les régions 

entre 600 et 1300 m). 
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Nekaj o hribovskih kmetijah v Gornji Savinjski dolini 

SI. 3. Ruševine 1. 1909 pogorele kmetije Jamnik (1200 in) v Podolševi (Sv. Duh), 
ki kasneje ni bila več obnovljena. Danes je tod na izkrčenem zemljišču 
planina solčavske Kmetijske zadruge. Opuščenih hribovskih kmetij je v GSD 
veliko, največ na Solčavskem (gl. karto v prilogi). Povečini ,so bile opuščene 
že pred vojno, nekaj pa jih je bilo med vojno od Nemcev požganih in ne več 
obnovljenih (Nemci so 1. 1944 do tal požgali skoraj vse kmetije na Solčavskem 
s Solčavo vred; prizaneseno je bilo Robanovemu kotu, kmetijam Macesniku, 
Usovniiku in Strgarju pri Sv. Duhu, Podbrežniku v Logarski dolini, Gradišniku, 
Kočnarju in Vrločniku v Matkovem kotu in Icmanku v Solčavi). (Foto avtor) 

hribovske tudi v odnosu na relativno višino med dolinskim dnom in 
hribovitim obrobjem. Upošteval sem pa le tiste, ki sta jim zemlja in 
gozd glavni vir dohodkov, ne pa tistih, ki so jim dohodki od kmetij-
stva le postranski zaslužek. Problem sem prikazal predvsem na pri-
loženi karti, ki prikazuje stanje po posameznih kmetijah, in na dia-
gramih, ki prikazujejo starostno strukturo za celoto, za posamezne K. U. 
in še posebej za posamična naselja. Y obravnavani okvir je bilo zajetih 
374 kmetij. 

Y GSD pride povprečno 5,9 ljudi na višinsko kmetijo. Med temi je 
66,3°/o ali 4,1 ljudi na kmetijo takih, 'ki bi jih smeli šteti k delovni 
sili6; razveseljivo je, da jih j e med temi največ v starosti med 15. in 
24. letom (21,6 %) in da j e teh letnikov največ v celotni starostni 

6 K delovni sili sem štel prebivalce v starosti od vštevši 15. do 65. leta 
in to ne glede na sipol. Ker so računani stalni in ne prisotni prebivalci, so 
možne pri nekaterih kmetijah majhne nenatančnosti, posebno tam, kjer so 
otroci v srednjih in višjih šolah in pridejo za delo v poštev le poleti. 
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lestvici,7 kar je v nasprotju z republiškim povprečkom, kjer je največ 
najmlajših letnikov.8 Starejših od 65 let j e na obravnavanih kmetijah 
v GSD 8,2 %, mladine do 15. leta starosti pa 25,5 %. 

Stanje na območju K. U. Solčave je takole: Na samem Solčavskem 
živi na kmetijah povprečno manj kot 6 ljudi, v Logarski dolini in 
v Robanovem kotu 5,5, v Podolševi pa 6,1. Delovne sile je največ v 
Robanovem kotu (70,8 %), zatem v Logarski dolini (63,5 %), v Podolševi 
(64,5 % ) ; na posamezni kmetiji je med 3,2 iin 3,5 ljudi sposobnih za 
delo. Mladine do 15. leta je v celi pokrajini precej, največ v Podolševi 
(31 %) in v Logarski dolini (29 %), a presenetljivo malo v Robanovem 
kotu (16,7 %), kjer je toliko več starejših od 65 let (12,5 %), medtem 
ko je takih v Logarski dolini 8,5 °/o in le 4 ,5% v Podolševi. Če pogle-
damo še številke o agrarni gostoti, po katastrskih občinah,9 vidimo, da 
j e tako kmečka kot poljedelska gostota manjša od povprečka za vso 
GSD (kmečka 52, poljedelska 194), pri čemer pa je ugodno še to, da je 
na Solčavskem veliko dobrega gozda, posebej na karavanški strani 

SI. 4. Opuščena kmetija na Dobrovlju. 

7 Stanje starostne strukture za celotno GSD glej v: Drago Meze, Prebi-
valstvo Gornje Savinjske doline, Celjski zbornik 1960. 

8 Glej Statistični letopis LR Slovenije 1955. Ljubljana, str. 27. 
9 Glej v: Drago Meze, Gostota naseljenosti in agrarna gostota Gornje 

Savinjske doline. V tisku za Celjski zbornik 1960. 
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SI. 5. Macesnik (1080 m), ena redkih kmetij v Podolševi, ki je ušla nemškemu 
barbarizmu in je do danes ohranila staro lice. Kakor za vse večje kmetije v 
GSD in posebno na Solčavskem, je tudi zanjo značilno veliko gospodarsko 
poslopje, katerega velikost pa je današnjim gospodarsko šibkejšim kmetijam 
v veliko breme. Zal so tudi obnovljenim kmetijam odmerili prevelika gospo-

darska poslopja (Foto avtor) 

in da ga še danes, kijub agrarni reformi pride pri razlaščenih 39 kme-
tijah povprečno 52 ha ina kmetijo.10 

Na višinskih kmetijah lučkega K. U. živi povprečno 5,6 ljudi na 
kmetiji. Največ jih j e v Konjskem vrhu (6,5), v Raduhi iin Strmčkem 
vrhu 6, v Krnici, Podveži in Podvolovleku pa med 5,2 in 5,4. Žensk je 
51,8 %. Starostna struktura je ugodna; prevladujejo starostni letniki 
med 15. in 25. letom, sledijo pa j im oni v starosti pod 15. letom. Precej 
jih je tudi v starosti med 60. in 64. letom. Delovne sile je 66,2 %, sta-
rejših od 65. let 8,4 % in do 15. leta starosti 26,2 %. Delovne sile je 
največ v Raduhi (76,5 % ali 4,6 ljudi na kmetijo), v Konjskem vrhu 
(72,2 odstotka ali 4,1), v Podveži (70 % ali 3,7 ljudi na kmetijo), veliko 
manj pa v Strmčkem vrhu (54,7 % ali 3,3 ljudi na kmetijo), v Podvolov-
leku (62,8 °/o ali 4,1) in v Krnici (63,7«/o ali 3,3 ljudi na kmetijo). 
Ml ad ili ljudi do 15. leta je največ v Strmčkem vrhu (35,1 %), precej 

10 Rudi Markovič, Problemi hribovskega kmeta v celjskem okraju. 
Celjski zbornik 1958, str. 229. 
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tudi v Krnici (28,9 %), zelo malo pa v Konjskem vrhu (17,2 %). Odsto-
tek starih ljudi nad 65 let se suče v mejah med 3,7 % v Raduhi in 
12,2 »/o v Podvolovleku. Obe agrarni gostoti sta podpovprečni, gozda, in 
sicer izvrstnega, pa je okroglo 60 %, od tega nekaj v lasti splošnega 
ljudskega premoženja (SLP). Povprečna velikost posestev na obravna-
vanih kmetijah je danes 36,5 ha,11 največja v Podvolovleku z 42 ha, ki 
mu sledi Podveža z 39,5 ha, v Krnici in Raduihi 39 ha, v Konjskem vrhu 
31,5 ha in v Strmčkem vrhu 28,2 ha. Y celem luSkem K. U. pride danes 
v obravnavanih kmetijah na enega prebivalca 6,5 ha skupne zemlje, 
največ v Podvolovleku (7,8 ha), po 7,3 ha v Krnici in v Podveži, v Ra-
duhi 6,2 ha, v Konjskem vrhu 5,6ha in najmanj v Strmčkem vrhu 
(4,4 ha). Iz vseh teh podatkov je mogoče razbirati, da je stanje tod v 
vsej GSD najugodnejše, biti pa j e moralo tako, oziroma še boljše, v 
preteklosti, kar se odraža tudi v zadovoljivem razvoju števila prebi-
valstva v zadnjih 150 letih.12 

Na bližnjih hribovskih kmetijah ljubenskega K. U., to je na 
območju Tera, Podplanine, Sentprimoža in Savine iso razmere v celoti 
slabše od povpirečka za GSD, toda preoej različne od kraja do kraja. 

SI. 6. Bukovnik (1350 m) na severozahodni rebri Raduhe, je najvišja kmetija 
na Slovenskem. Med vojno je bila požgana, a je že v celoti obnovljena. Leži 

na strmejšem grebenu med dvema grapama. (Foto avtor) 

11 Podatke za vsako kmetijo mi je posredoval šef K. U. tov. Stanko Firšt, 
za kar sem mu še posebej dolžan zahvalo. 

12 Glej opombo štev. 7. 
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Glede povprečnega števila ljudi na kmetijah je daleč na prvem mestu 
Ter s 6,6 ljudmi, ki mu sledi Savina s 5,1, tej pa Šentprimož in Pod-
planina s po 4,9 ljudmi ina kmetijo. Obe vrsti agrarne gostote, zlasti 
kmečka, sta tudi tu pod povprečkom, obilo pa je dobrih gozdov, po-
dobnih kakor v lučkem okolišu, ki v Teru prekrivajo 68,2 % vse po-
vršine, v Savini 61,9 % in v Šentprimožu 55,2 % ; del teh gozdov, pred-
vsem obsežni gozdovi nekdanjega škofijskega posestva med Goitmi 
in Travnikom ter nekateri pod agrarno reformo zapadli kmečki gozdo-
vi so v posesti SLP. Manj pa je ugodna starostna struktura prebival-
stva, ki kaže podpovprečno število delovne sile, 62,8 % ali 3,5 ljudi na 
kmetijo, in se giblje med 61 % v Savini in 63,7 % v Šentprimožu in 
Teru; na kmetiji j e izlasti veliko ljudi za delo v Šentprimožu in Teru 
(6,4!), kar j e daleč največ v vsej GSD, medtem ko jih j e v Savini in 
Podplanini samo 3,1. Negativno je, da je nad 65 let starih v povprečku 
kar 10,9 %, zato pa je precej mladine do 15. leta (26,3 %). Starih je 
največ v Šentprimožu in v Teru (11,3 oziroma 11,1 %), najmanj pa v 
Podplanini (10,1 %). Mladine do 15. leta j e veliko v Savini (28,7 %), 
manj, a še vedno nad povpirečkom v Podplanini (26,9 %), v Šentprimožu 
in v Teru pa 25,2 oziroma 25 %. Razveseljivo je, da prevladujejo sta-
rostni letniki med 20. in 30. letom in mlajši od 15. leta. Tudi tu, kot 
na drugih področjih višinskih kmetij v GSD, j e opaziti, da se l judje 
bolj držijo na bol j oddaljenih im višjih kmetijah, še posebej tam, 
kjer so stran od prometa, večjih krajev in industrije. 

Do neke mere samosvoje j e področje hribovskih kmetij v gornje-
graijskem okolišu. Predvsem je povsod povprečno število ljudi na kme-
tijah večje, kot kaže to povpreček za GSD. Y Šentlenartu jiih j e 7,6, v 
Tiroseku in Florijanu po 7,4 iin v Mačkinem kotu 7,0. Zanimivo j e tudi 
to, da je žensk okrog l,5°/o manj kot moških (v Florijanu kar 3,8%), 
razen v Tiroseku, kjer jih j e 6 % več. Ugodno pa preseneča starostna 
struktura, saj j e v povprečku manj starejših od 65. leta, ki jih j e samo 
6,1 (v Šentlenartu samo 3,9, v Florijanu 5,6, v Tiroseku 6,3, a v Mački-
nem kotu že 9,2 %), a več mladine do 15. leta (27,2 % , največ v Mački-
nem kotu, 29,8 %). Delovne sile j e na hribovskih kmetijah gornje-
grajskega K. U. precej (66,7 % ali 4,3 ljudi na kmetijo), največ (68,5 % 
ali 5,2 na kmetijo) v Šentlenartu, 67,4 % ali 4,4 na kmetijo v Florijanu, 
68,3 % ali 4,3 v Tiroseku in 61 % ali 4,1 na kmetijo v Mačkinem kotu. 
Daleč na prvem mestu so starostni letniki med 20. in 30. letom in šele 
nato pridejo mlajši od 5 let. Agrarna natrpanost je tod velika, v Flori-
janu in Šentlenartu med največjimi v vsej GSD: v Florijanu je polje-
delska gostota 212 in kmečka 84, v Šentlenartu 265 oziroma 66 in v 
Tiroseku 195 oziroma 59. Na srečo pa j e tod veliko dragocenega gozda, 
v Florijanu 77,1 %, v Šentlenartu 77,6 % in v Tiroseku 70 % površine 
celotne katastrske občine, kar vsaj deloma ublažuje agrarno prena-
seljenost. 

Na višinskih kmetijah obrobja Mozirske kotlinioe, to je na Šmi-
helu, na Radegundi in na Mozirskem Dobirovlju razmere niso bistveno 
drugačne kakor na drugih višinskih področjih naše pokrajine. Ljudi 
j e v povprečku na kmetijah razmeroma precej, na šmihelu 6,4, na 
Radegundi 2,5 in na Dobrovlju 5,5; več je žensk in sicer: na Dobrovlju 
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SI. 7. Klemenšek (1145 m) nad Logarsko dolino, na meji med Savinjskimi 
Alpami in Karavankami; kmetija in obdelovalno zemljišče je že v Kara-
vankah, manjši del gozda na Klemenčji peči (1188 m, pogozdena vzpetina 
zadaj) pa je še v Savinjskih Alpah. Med vojno je bila požgana in je le 

deloma obnovljena. Tipična lega na slemenu. (Foto avtor) 

za 8 %, na Radegundi 2,5 % iin na Šmihelu za I %. Delovne sile je 
veliko, zlasti na Šmihelu, 73,2 °/o ali 4,8 ljudi na kmetijo, na Dobrovlju 
70,5 % ali 3.8 na kmetijo in na Radegundi 65 % ali 4,3 ljudi na kmetijo. 
Starejših od 65 let je od 1,2 do 4.1 %, do 15. leta pa na Radegundi 
30,9 %, na Mozirskem Dobrovlju 24,6 °/o in na Šmiihelu 19,9 %>. Agrarno 
prenatrpamost tudi tu vsaj deloma rešuje gozd 'dobre kakovosti, ki ga 
je na Šmihelu 76,5 %, na Radegundi 66,6 % in okrog 70 % na Mozir-
skem Dobrovlju. 

Preostane nazairski krajevni urad z agrarnima višinskima nase-
ljima Greto in Rovtom, medtem ko je v Zavodicah le 23 % kmečkega 
prebivalstva, drugi pa se preživljajo od dela v gozdu in v Lesno-
industrijskem kombinatu v Nazarjah, kjer je bilo leta 1959 zaposlenih 
23,3 % vseh prebivalcev ali 37,8 % aktivnih prebivalcev iz Zavodic. Na 
Greti in v Rovtu je na kmetijah malo ljudi, na prvi 5 in v drugem 5,4, 
od katerih odpade na delovno silo na Creti povprečno 3,2 človeka na 
kmetijo ali 73,5 % vsega prebivalstva v naselju, in v Rovtu 3,3 ali 
67,7 % ; na Creti j e 10 % več žensk, v Rovtu pa j e obeh enako. Starejših 
od 65 let j e na Creti 10 %, medtem ko je mladine do 15. leta le 16,5 %. 
Rovt j e na boljšem glede mladine, ki j e j e 22,2 %, starejših od 65 let pa 
je 10,1 %. Glede agrarne naseljenosti je Creta zaradi majhnih površin 
obdelovalne in kmetijske zemlje na strmem in po večini apnenčastem 
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svetu mnogo na slabšem kot Rovt, kjer je na terasastem in v veliki 
večini nepropustnem svetu več zemlje, primerne iza kmetijsko izrabo. 
Y obeh naseljih pa je kmetom v oporo gozd, ki ga je veliko itn je dobre 
kakovosti. Kljub temu pa se v obeli krajih, zlasti .na Creti, že precej 
časa kaže depopulacija. 

Kmetovalci visinskih kmetij sami kot tudi kmetijski strokovnjaki 
so mnenja, da je v splošnem na hribovskih kmetijah premalo ljudi, 
še posebej premalo delovne sile, da je preveč starejših in starih ljudi 
in premalo mladine, ki da čedalje bolj obrača hrbet rodni grudi, si 
išče zaposlitve v drugih poklicih, največ v industriji (Gušta.nj, Črna, 
Žerjav, Nazarje) in v poklicnem gozdnem delu. H konkretnejšim ugo-
tovitvam o tem naj prispevajo gornje vrstice. Zal manjkajo zaradi 
primerjave študije soirodnih gospodarskih področij v naših krajih, ki 
imajo nedvomno podobno problematiko. 

Da so samotne kmetije težak problem za sodobno moderno sociali-
stično gospodarstvo, ni dvoma.13 Kako ga rešiti, je vprašanje, s katerim 
se zlasti v zadnjih letih mnogo ukvarjajo naši kmetijski strokovnjaki. 

SI. 8. Del hribovskih kmetij pod Olševo v Karavankah; levo Rogar (1250 m), 
desno Potočnik (1230 m). Obe ležita na nepropustnih paleozojskih kameninah, 
leva na položnejšem pregibu v pobočju, desna pa v bolj strmi rebri nad 

plitvejšo grapo. (Foto avtor) 

13 Glej dobro nakazano problematiko o tem v: Rudi Markovič, Problemi 
hribovskega kmeta v celjskem okraju. Celjski zibornik 1958, str. 216 do 233. 
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Visinske kmetije bi marali ohraniti za vsako ceno. Nihče ne bi mogel 
z zemljo v hribih preudarne je ravnati, kakor tisti, ki je na nji zrastel, 
se z njo boril skozi stoletja in si v boju is kruto naravo nabiral izkušenj; 
treba ga je učiti le prilagojevanja novejšim časom in modernejšim 
metodam gospodarjenja. Gotovo je danes že jasno tudi hribovcu, da 
s starimi metodami kmetovanja ne bo prišel daleč. Izhod bi bil morda 
v popolni preusmeritvi v živinorejo, posebej mlečno, z gozdom kot 
dodatnim virom zaslužka. 

Med najvažnejšimi nalogami, pred katerimi stojita skupnost in 
hribovski kmet, je boljša povezava kmetij z dolinskim in nižinskim 
svetom, torej s prometnimi žilami. Y tej smeri je v GSD že precej 
storjenega. Gozdni sklad je omogočil gradnjo kamionskih oest v doslej 
težko ali celo praktično nedostopne gozdne kraje in s tem mnogo 
pripomogel tudi hribovskim naseljem. Marsikatera kmetija je zato 
danes že mnogo bliže tržišču; treba bi bilo narediti le primerne od-
cepke z novih cest do posameznih kmetij in te med seboj povezati. V 
zadnjih letih so v GSD naredili oziroma delajo tele nove ceste s trdim 
cestiščem za kamionski promet: Luče—Podvolovlek (že dolgo se raz-
pravlja o povezavi Luč skozi Podvolovlek in čez Volo vlek na Črnelec 
s cesto proti Kamniku, kar je pa verjetno, žal še daleč od realizacije); 
ob potoku Dupljenku na Belo peč, ki je zgrajena do planine Vodol pod 
Raduho; Ljubno—Rastke, z nadaljevanjem ofb pritokih Žep in Krum-
pačnik (v načrtu je povezava ceste Ob Krumpačniku z belopeško cesto 
malo više Kosmačevih Rastk) ; Šmartno—Veliki Rovt, v načrtu do pre-
vala na Lipi; Potok—Krašica na Dobro vel jski planoti s stranskimi 
odcepi; Mozirje—Šmihel; Ljubija—Kramarica, zgrajena do sotočja 
Kramarice z Ljubijo in v krajšem odcepku pod Kramarico. Pred začet-
kom gradnje je cesta od Logarske doline v Matkóv kot z nadaljeva-
njem mimo kmeta Žibovta in na vzhod do Sv. Duha, z odcepom na za-
hod mimo kmeta Pèrka do Màt'ka; odobrena sta projekta za priključek 
te ceste od Sv. Duha mimo Macesmika do Solčave in odcep do Pavliče-
vega sedla, ki pa nista vrisana na priloženi karti. Ta cesta bo izrednega 
pomena za povezavo višinskih kmetij na Solčavskem med seboj in z 
glavno obsaviìijsko cesto. Če bii jo potegnili še čez Sleme na črnsko 
stran, bi dobila s tem še močnejši medkrajevni značaj. Nove so tudi 
kamionske ceste, ki vodijo ob pritokih Drete: Mačkovci, Kanoljščici 
in Priprni proti severozahodu pod razvodje med Lučnico in Dreto, 
v načrtu pa je tod še cesta ob Rogačnici. Razen omenjenih cest pa je 
še nekaj manjših, ki so tudi vrisane na priloženi karti.14 

Še na nekaj ne smemo pozabiti, ko govorimo o začetnih osnovnih 
izboljšavah stanja na višinskih kmetijah. V lanskem letu so bili kraji 
med Ljubnim in Lucami priključeni daljnovodnemu električnemu 
omrežju, s čimer je prvič zasvetila električna luč tudi na najvišjih 
hribovskih kmetijah pod Raduho, Vežo, v Podvolovleku, v Krnici, v 
Savini, pred tem pa tudi že na kmetijah pod Komnom, Srarekovceim in 

14 Trase vseh po vojni zgrajenih kamionskih poti, kakor tudi tistih, ki 
so v načrtu, nam je ljubeznivo posredovalo Gozdno gospodarstvo Nazarje, 
za kar smo mu dolžni posebno zahvalo. 
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SI. 9. Starostni se-
stav prebivalcev 
hribovskih kmetij 
v Gornji Savinj-
ski dolini po K. U. 

(krajevnih ura-
dih) in po naseljih 
(stalno prebival-
stvo na dan 31. III. 

1959). 

Fig. 9. Composi-
tion par âpe des 
habitants des fer-
mes montagnardes 
dans la vallée su-
périeure de la Sa-
vinja (état du 31 

mars 1959, par 
lieux habités). 
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Goltmi, kakor tudi po hribovju nad Gornjim gradom in nad spodnjo 
Zadrćčko dolino — na Creti in v Rovtu. Y najkrajšem času pa bo za-
svetila elektrika iz dal j novodnega omrežja tudi že v Solčavi in Logar-
ski dolini (Planinski dom jo že ima); tod, kakor tudi na večini kmetij v 
Solčavskem kotu, imajo danes svoje lastne majhne elektrarne. 

SEZNAM HRIBOVSKIH KMETIJ V GORNJI SAVINJSKI DOLINI 
Zajete so tudi opuščene kmetije 

i. Perkóva Pušča 46. Šopar 92. Zg. Tevč 
2. Pèrk 47. Breznik 93. Sp. Tévc 
3. Ladnîce 48. Tostovršnik 94. Sedlšak 
4. Màtk 49. Gróbelnik 95. Palčič 
5. Kočnar 50. Suhadólnik 96. Navršnik 
6 Gradišnik 51. Suhadólnik 96a. Kokléj 
7. Vrlovčnik 52. Rebrmk 97. Rebemìk 
8. Riiče 53. Podradušnik 98. Fftez 
9. Còvnik 54. Bélsaik 99. Praznik 
9 A. Šumet 55. Pečovm'k 100. Jerîj 

10. Ztbovt 56. Góvec 101. Kladnik 
11. Lozékar 57. Robàn 102. Vrsnik 
12. Pastirk 58. Vrenfk 103. Mârkovnik 
13. Klemćnšek 59. Hâudej 104. Hribernik 
14. Krofič 60. Knéz 105. Vâvdi 
15. Jâmnik 61. Zg. Zavrâtnik 106. Pečovnik 
16. Podibrežnfk 62. Sp. Zavrâtnik 107. Plani'nšek 
17. Lógar 63. Pros 108. Cire 
18. Plesnîk 64. Modrâk 109. Prèk 
19. Kolar 65. Mârtek 110. Kovmk 
20. Gólar 66. Dékmâr 111. Korénovc 
21. Strévc 67. Désman 112. Rihar 
22. Plódar 68. Pernè 113. Zâmernik 
23. Rogar 69. Prćštr 114. Dovnik 
24. Potočnik 70. Podvéjniik 115. Zg. Podpečnlik 
25. Macésniik 71. Zg. Nadlûcnik 116. Sp. Podpečni'k 
26. Zg. Usóvnik 72. Sp. Nadlûcnik 117. Gróbelnik 
27. Sp. Usóvnik 73. Slo.pnîk 118. Mlačnik 
28. Martine 74. Koželj 119. Rèp 
29. Majdač 75. Radušnik 120. Zâger 
30. Štiftar 76. Gaberšnik 121. Kiinšpernik 
31. Prodnik 77. Delšak 122. Nace 
32. Róbnik 78. Miklâvc 123. Jurček 
33. Jânkar 79. Obójnik 124. Obcir 
34. Osójnik 80. Zâlesnik 125. Mlinar 
35. Bukóvnik 81. Zg. Možic 126. Selišniik 
36. Pogorévcnik 82. Sd. Možic 127. Jàkc 
37. Zg. Iomanik 83. Čl igû j 128. Funteik 
38. Sp. Icmanik 84. Béve 129. Ròsee 
39. Hribernik 85. HHpovec 130. Štajerski Ràk 
40. Hribernik 86. Zg. Dortičnik 131. Zg. Ložškar 
41. Ramšak 87. Sp . Dortičnik 132. Sp. Ložćkar 
42. Ravničar 88. Lovrinc 133. Ramše 
43. Martine 89. Smrécnik 134. Ramšek 
44. Majdač 90. Zg. Strmčnik 135. Zg. Jérovcnik 
45. Oprésnik 91. Sp. Stfmčnik 136. Sp. Jérovcnik 
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137. Zg. Špčh 
138. Zg. K l i n a r 
139. Sp. KHnar 
140. Tapóìje 
141. Dražnik 
142. Hribernik 
143. Habar 
144. Mlačnik 
145. Robnik 
146. O to 
147. Škomen 
148. Màjk 
149. Mlâker 
150. Métulj 
151. Zg. Jezernîk 
152. Sp. Jezernîk 
153. Moličnik 
154. Ledinšek 
155. Matîvzevc 
156. Zg. Voler 
157. Sp. Voler 
158. Žmšrc 
159. Osójnik 
160. Prépadnik 
161. Dézman 
162. Zg. Jâmnik 
163. Sri. Jâmnik 
164. Pârbej 
165. Cahóvnik 
166. Golób 
167. Róbnik 
168. Kuhar 
169. Kompiih 
170. Erjâvc 
171. Brclóvnik 
172. Prodnik 
173. Suhodólnik 
174. Jêlen 
175. Trkač 
176. Podpečnik 
177. Révs 
178. Kosmač 
179. M tire 
180. Kiimprej 
181. Hójnik 
182. Arnovt 
183. Dežnik 
184. Zg. Détmer 
185. Jâmnik 
186. Górsek 
187. Kropušek 
188. Frócnik 
189. Grüdnik 
190. Golób s t 
191. Piirkat 
192. Kovsâk 
193. Lénko 

194. Frgelj 

195. Sedlsâk 
196. Pestótnik 
197. Zóvne 
198. Zâdnek 
199. Lómsek 
200. Zâdnjak 
201. Mârovt 
202. Drgónik 
203. Rótko 
204. Pótnik 
205. Ralbón 
206. F li ri and 
207. Rózman 
208. Réipeìsak 
209. Pentii r 
210. Kiigovnik 
211. Ramsâk 
212. Rigelnik 
213. Vrnivšek 
214. Lójen 
215. Atelšek 
216. Visóenik 
217. Sušnik 
218. Rétko 
219. Klâdnik 
220. Ročnik 
221. Zg. Zrna 
222. Sn. Zrna 
223. Déternik 
224. Stensâk 
225. Drča 
226. Tezernfk 
227. Globočnik 
228. Podlesnik 
229. Kij 
230. Tiršek 
231. Grózdej 
232. Kâker 
233. Ramsâk 
234. Tolstovfšnik 
235. Grilj 
236. Zg. Škrbič 
237. Ivaničnik 
238. Sedovnik 
239. Bezovnjâk 
240. Slémsek 
241. Vrtâcnik 
242. Kódelj 
243. Pirnat 
244. Biirsečnik 
245. Kórtner 
246. Goličnik 
247. Krojne 
248. Brinovec 
249. Jones 
250. Planinšek 
251. Jug 
252. Gos técn ik 

253. Kéber 
254. Zg. Gotnik 
255. Sp. Gotnik 
256. Verbitč 
257. Réstocnik 
258. Nâpotnik 
259. ['lešnik 
260. Konécnik 
26t. Naralócniik 
262. Potočnik 
263. Hriberšek 
264. Podforštnik 
265. Podsténsek 
266. Jezérènik 
267. Rženičnik 
268. Lesjâk 
269. Jesevnik 
270. Germâdnik 
271. Suméonik 
272. ReberSâk 
273. Râmsak 
274. Kótnik 
275. Póvh 
276. Médved 
277. Sagoničnik 
278. Srebovčnik 
279. K ligler 
280. Zagradišnik 
281. Zg. Požčžnik 
282. Sd. Požčžnik 
283. Glójek 
284. Hójnik 
285. Oprčan 
286. Lipovt 
287. Râvence 
288. Zâlesnik 
289. Jélovnik 
290. Trbóvseik 
291. Vftnik 
292. Irl 
293. Šknibej 
294. Sedmâk 
295. Górnek 
296. Slemšek 
297. Budna 
298. Kovšak 
299. Pustoslčmšek 
300. Postótnik 
301. Plaznik 
302. 2âcnik 
303. Mavric 
304. Râmsek (Lepa 

Ravna) 
305. Droben 
306. Pétek 
307. Zâvrsnik 
308. Zg. Zavolovšek 
309. Sp. Zavolovšek 
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310. Sp. Spèh 
311. Mežnija 
312. Knéboviek 
313. Lamprečnik 
314. Kokelj 
315. Ošterman 
316. Potočnik 
317. Ugovšek 
318. Podrécnik 
319. Enei 
320. Belin 
321. Lešnik 
322. Vrbočnik 
323. Skrlovšnik 
324. Blâj 
325. Suhovršnik 
326. Pušava 
327. Zg. Phóc 
328. Sp. Phóc 
329. Zg. Lazni'k 
330. Sp. Laznik 
331. Penčur 
332. Volovšek 
333. Zg. Zavolovšek 
334. Sp. Zavolovšek 
335. Zg. CrnévSek 
336. Sp. CrnévSek 

337. Mejač 
338. Jesenâtkar 
339. Tóman 
340. Pogorévcnik 
341. Poglédnik 
342. Zg. Vrtačni'k 
343. Sp. Vrtačnik 
344. Tomaž 
345. Šemprimožnik 
346. Zg. Viclónk 
347. Sp. Viclónk 
348. Dražnik 
349. Zg. Potočnik 
350. Sp. Potočnik 
351. Pistótnik 
352. Gniločan 
353. Laznik 
354. Stradnik 
355. Brčun 
356. Drók 
357. Štrukelj 
358. Volažnik 
359. Grabnar 
360. Gregore 
361. Lukež 
362. Tomnišek 
363. Béle 

364. Léskovnik 
365. Slopnik 
365 A. Piki 
366. Mežnar 
367. Kràple 
368. Jegóvnik 
369. Završnik 
370. Rebrnlk 
371. Lomšek 
372. Jâsovnik 
373. Tiršek 
374. Žagar 
375. Podrižnik 
376. Kolšek 
377. šošter 
378. Končnik 
379. Brdóvnik 
380. Prdél 
381. Udóvnik 
382. Lesjâk 
383. Velâm 
384. Piišner 
385. Pušinek 
386. Kécej 
387. Dobrave 
388. Górnek 

SUR LES FERMES MONTAGNARDES DE LA VALLÉE SUPÉRIEURE DE LA 
SAVINJA 

D r a g o M e z é 

La vallée supérieure de la Savinja, région de la Slovénie, embrasse 
la partie orientale des Alpes de Kamnik ou de la Savinja, dans le bassin 
du cours supérieur de la Savinja, une surface de 507 km2. Sur ce terrain 
alpin et subalpin, composé pour la plupart de calcaires ainsi que de marnes 
et tufs triasiques, des 15.358 habitants, comptés le 31 mars 1959 dans cette 
région, 30 % vivent sur fermes montagnardes. Elles sont le type dominant 
d'habitat, spécialement dans la région des sources de la Savinja (les 
environs de Solčava, Logarska dolina etc.), où elles s'élèvent jusqu'à 1260 m 
de hauteur (une d'elles jusqu'à 1330 m, c'est la ferme la plus haut située de 
la Slovénie), dans les environs de Luče, Ljubno et Gornji grad, sous Golte 
et sur le plateau de Dobrovlje. L'auteur donne en détail le nombre des 
habitants des fermes situées au-dessus de 650 m env., leur structure par 
âge, et le nombre de la main d' oeuvre des fermes (entre 15 et 65 ans), en 
relation avec la densité agricole. Sur les 374 fermes qu'il a traitées vivent 
en moyenne 5,9 habitants dont 4,1 comme main d'oeuvre; du nombre total 
des habitants des fermes montagnardes, 66,3 % comme main d'oeuvre, tandis 
que 8,2 % sont plus âgés que 65 ans et 25,5 % plus jeunes que 15 ans. (La 
structure par âge plus détaillée de toutes les fermes montagnardes, pour les 
villages et hameaux particuliers, est montrée par les diagrammes ajoutés, 
pour les fermes particulières par la carte ajoutée où la ligne verticale sig-
nifie la main d'oeuvre, la ligne à droite les habitants plus âgés que 65 ans, 
la ligne à gauche ceux plus jeunes que 15 ans). Quant au nombre total de la 
population et de la maiin d'oeuvre les plus favorisées sont les fermes montag-
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nardes en amont de Gornji grad, avec 6,4 habitants env. dont 4.3 env. comme 
main d' oeuvre, tandis que, par la haute densité agricole, l'economie des 
fermes montagnardes aux environs de Luče est, relativement, la plus solide. 
La source économique principale des fermes est la culture des forêts, moins 
l'élevage du bétail qui a fortement baissé pendant la période de conjoncture 
du bois mais reprend sa place dominante dans l'économie socialiste dirigée. 
La construction de plusieurs routes pour camions pour le transport du bois, 
le projet de construction d'autres routes encore, et l'installation de l'électricité 
jusqu'aux fermes situées le plus haut, pendant ces dernières années, promet 
aussi aux fermes montagnardes de la vallée supérieure de la Savinja un 
développement économique plus vaste et contemporain, ce qui empêchera 
aussi le départ des habitants, surtout de la jeunesse, pour les lieux indu-
striels, phénomène toujours plus fréquent. 
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