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V l a d i m i r K I e m e 11 č i č - M i r k o P a k 

NEKATERI ELEMENTI GOSPODARSKO-GEOGRAFSKEGA 
RAZVOJA RAKITNE* 

Uvod 

Rakitna s svo j im kmeti jskim zemlj iščem zavzema kotanjo na ob -
moč ju kraškega razgibanega planotastega sveta, južno od L j u b l j a n -
skega Barja, v višini od 770 do 800 m.1 Na severovzhodu in jugozahodu 
o m e j u j e j o kotan jo do 1000 m visoka slemena Španovega vrha in No-
vaške gore, medtem k o se severozahodni in jugovzhodni rob kotan je 
dv igu je samo 20 m nad dan jo ravnino. Visoka lega in zaprtost kotanje 
da je o b m o č j u Rakitne značaj geografsko močno izoliranega predela, 
ki nudi specif ične p o g o j e kmeti jskemu in gozdarskemu namenu izrabe 
prostora ter turizmu. 

Prepletenost in uve l j av l j an j e novih funkc i j izletniškega in vi-
kendskega turizma v zimski ter v letni sezoni, močno odse l jevanje 
prebivalstva ter dnevna in tedenska migraci ja delovne sile v b l ižnje 
zaposlitvene kraje , večanje deleža nekmečkega prebivalstva in obl i -
kovan je mešane delavsko-kmečke strukture gospodinjstev, so poseb-
nosti Rakitne, ki se v zadnjih letih izražajo v izredni dinamiki spre-
min jan ja demografskih in gospodarskih elementov in še posebe j v zu-
nanji podobi . 

Rakitna se po načinu regionalne transformaci je razl ikuje od na-
selij , katerih transformaci je so bile v zadnjih letih obravnavane v 
Geografskem vestniku, v Časopisu za zgodovino in narodopis je ter 
v drugih publ ikaci jah. 

* У letu 1966 je bilo terensko proučevanje iz družbene geografije izve-
deno na področju Rakitne. Terenskega proučevanja so se udeležili slušatelji 
III. letnika pod vodstvom prof. dr. Svetozarja Ilešiča, prof. dr. Vladimirja 
Klemenčiča, dr. Mirka Paka in as. Jurija Kunaverja. Vsem se za zbrano gra-
divo anketiranja in kartiranja, ki je v veliki meri uporabljeno v tej razpravi, 
najlepše zahvaljujemo. 

1 Pod ime Rakitna so vključena naselje Rakitna in zaselki Novaki, Zatov 
grič, Boršt in Zahrib. 
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Elementi demogeografskega razvoja 

Rakitna j e ostala zaradi prometne odmaknjenosti ter velike od-
daljenosti od urbanih središč vse do konca druge svetovne vojne ti-
pično agrarno naselje, s pretežno avtarkičnim kmetijskim gospo-
darstvom. Zaradi velike agrarne prenaseljenosti si je moral velik del 
prirastka kmečkega prebivalstva skoraj vse zadnje stoletje iskati 
zaslužka v tujini. Pred prvo svetovno vojno največ v ZDA, po n je j 
pa v deželah Zahodne Evrope. 

Po drugi svetovni vojni se j e začelo z območja Rakitne močno 
odseljevati mlajše, za delo sposobno prebivalstvo, v hitro se razvija-
joče stare in novo nastale industrijske kraje Slovenije. Z zgraditvijo 
ceste, ki povezuje Rakitno na severu z enim krakom preko Iga in 
z drugim mimo Podpeči z Ljubljano ter na jugu s Cerknico, so se od-
prle možnosti intenzivnejšega vsakodnevnega povezovanja Rakitne 
s širšimi, gospodarsko že bol j razvitimi industrializiranimi in urbanizi-
ranimi področji. Ljubljana j e razširila na Rakitno svoje območje 
izletniškega in vikendskega turizma. Zgraditev smučarske vlečnice, 
umetnega jezera in prijetna gozdnata pokrajina so pritegnili Ljubl jan-
čane h gradnji novega vikendskega naselja. Cerknica, Ljubljana in 
drugi zaposlitveni kraji v ožji in širši okolici Rakitne so pa razširili 
na Rakitno svoja gravitacijska območja tedenske in dnevne migracije 
delovne sile. 

Risba 1: Rast števila hiš in prebivalstva na Rakitni v razdobju 1869—1969 
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Število prebivalstva je na Rakitni (naraščalo od prvega štetja 
prebivalstva 1. 1869, do štetja prebivalstva 1. 1910, ko so našteli naj-
višje število, 622 prebivalcev. Od leta 1910 naprej j e število prebival-
stva od popisa do popisa vedno hitreje nazadovalo in se do leta 1968 
znižalo na 409 prebivalcev. Podobne tendence kot pri gibanju števila pre-
stva se kažejo tudi v razvoju naselja z rastjo števila hiš. Naselje j e 
naraščalo od leta 1869 do leta 1931. O b prvem popisu prebivalstva leta 
1869 j e štela vas 76 hiš, leta 1931 pa 117. Po drugi svetovni vojni , do 
leta 1948, se j e znižalo število hiš na 107, do leta 1963 na 106, do leta 
1966 pa je spet naraslo na 112 in do teta 1968 na 115. 

Y rasti števila hiš in v razvoju naselja se uve l jav l ja jo tudi učinki 
vikendskega turizma. Od skupnega števila 115 hiš j e 12 kmečkih že 
zamenjalo funkci jo stalnega prebivališča s funkci jo vikendskega pre-
bivališča. Nekoliko stran od starih vaških jeder j e zraslo v obliki več 
ali manj zaključene četrti 72 vikendskih hiš. Prvo so zgradili leta 
1960, dve leta 1965, 7 leta 1966, 28 leta 1967, 18 leta 1968, 16 vikendskih 
hišic pa j e bilo leta 1969 v gradnji. 

Oseminšestdeset lastnikov vikendskih hišic ima svoje stalno biva-
lišče v Ljubljani , po eden v Podpeči, na Vrhniki, na Borovnici in na 
Rakitni. Dvaindvajset lastnikov vikendskih hišic je inženirjev, pet-
najst j e obrtnikov, deset uslužbencev z visoko izobrazbo, sedem j e 
tehnikov, štirje so kvalificirani delavci, tri je ekonomisti in pravniki, 
trije direktorji , po dva zdravnika, uslužbenca in novinarja, en oficir, 
en tehnik in en trgovski potnik. 

Y strukturi lastnikov vikendskih hišic j e očitna prevlada tehnične 
inteligence, drugih visokih izobražencev ter obrtnikov. 

Z močnim povojnim nazadovanjem števila domačega prebivalstva 
se j e zelo znižalo poprečno število l judi na hišo. V hišah j e večinoma 
le po eno gospodinjstvo, zato j e poprečno število l judi na hišo tudi 
identično s poprečnim številom ljudi na gospodinjstvo. To število j e 
dober indikator za ugotavljanje uvel javl janja tendenc urbane demo-
geografske strukture. Leta 1869 so našteli poprečno 6,7 l judi na go-
spodinjstvo. Leta 1931, ko j e že pričelo nazadovati število prebivalstva 
in j e imela Rakitna največ hiš, so našteli poprečno 5,2 člana na gospo-
dinjstvo, do leta 1969 se j e pa to število znižalo na 3,9. 

Veliko znižanje poprečnega števila l judi na gospodinjstvo j e izraz 
razkroja starega klasičnega agrarnega tipa velikega gospodinjstva: 
z gospodarjem, gospodinjo, njihovimi starši in otroki ter tetami, hlapci 
in deklami, kar j e bilo značilno za čas velike agrarne prenaseljenosti 
pred sto leti. Oblikovati so se pričela po poprečnem številu članov 
manjša gospodinjstva, ki so v glavnem omejena na gospodarja, gospo-
dinjo in njihove otroke. 

Z Rakitne se j e po drugi svetovni vojni izselilo 95 l judi v zapo-
slitvene kraje Slovenije. Intenzivnost izseljevanja se iz leta v leto 
stopnjuje. Od konca druge svetovne vo jne pa do leta 1966 se j ih j e 
izselilo 82, v zadnjih treh letih pa 13. Med izseljenci j e bilo dve tre-
tjini žensk. Za stalno se j ih j e več kot 6 0 % izselilo v Ljubl jano, drugi 
pa so se za stalno naselili v 24 zaposlitvenih krajih Slovenije. Poleg 
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izseljevanja za stalno, odhaja prebivalstvo v zadnjih letih z Rakitne 
tudi na sezonska dela v inozemstvo. Leta 1966 so bili na sezonskem 
delu v Zahodni Nemčiji trije delavci, dva moška in ena ženska, leta 
1969 pa 13 ljudi, osem moških in tri ženske v Nemčiji, en moški v Švici, 
ter ena ženska v Italiji. 

Za geograsfko transformacijo Rakitne j e posebno pomembno nara-
ščanje števila neagrarnega, stalno naseljenega prebivalstva. To prebi-
valstvo j e deloma zaposleno na Rakitni v zdravilišču, v gozdarstvu, 
gostinstvu in v šoli, deloma pa v Cerknici, Ljubljani ter v drugih za-
poslitvenih krajih, kamor se dnevno ali tedensko vozi na delo. To j e 
delovna sila, ki večinoma živi v gospodinjstvih s kmečkimi gospodar-
stvi in v svojem prostem času sodeluje pri kmečkih delih. 

Leta 1961 so našteli dvajset aktivnih nekmečkih delavcev, leta 
1966 šestdeset, leta 1969 pa že triinosemdeset. To j e skoraj toliko, koli-
kor so v tem letu našteli aktivnih kmetov, in za dve tretjini več, koli-
kor so našteli aktivnih kmetov, starih od dvajset do petdeset let. 

Od aktivnega, nekmečkega in stalno naseljenega prebivalstva Ra-
kitne, je bilo zaposlenih na Rakitni leta 1966 27, leta 1969 pa že 35. 
Največ aktivnega nekmečkega prebivalstva j e zaposlenega v Cerknici, 
leta 1961 20, 1966 24, 1969 pa že 26. Leta 1961 še ni bil zaposlen v Ljub-
ljani nihče z Rakitne, leta 1966 jih j e bilo zaposlenih pet, leta 1969 pa 
že sedemnajst. Leta 1966 in 1969 so bili zaposleni trije v Škofljici ter 
eden v Preserju. 

Del izven kmetijstva zaposlenih prebivalcev Rakitne j e zamenjalo 
svoj prvotni kmečki poklic, del pa se j ih j e zaposlil izven kmetijstva 
takoj po zaključenem šolanju. S poklicnim preslojevanjem aktivnih 
članov kmečkih gospodinjstev iz kmečkih v nekmečke poklice, ki se 
po zaposlitvi ne odseljuje z doma, se spreminja struktura gospodinj-
stev s kmečkimi gospodarstvi. 

Izoblikovali so se trije tipi gospodinjstev s kmečkimi gospodar-
stvi ter tip gospodinjstva brez zemlje. Med gospodinjstvi s kmečkimi 
gospodarstvi so nastala poleg čistih kmečkih gospodinjstev, ki so bila 
skoraj edini tip gospodinjstev do druge svetovne vojne, še mešana 
delavsko-kmečka in nekmečka gospodinjstva s kmečkimi gospodarstvi. 
Čista kmečka gospodinjstva imajo zaposlene vse svoje aktivne člane 
v kmečkem gospodarstvu, mešana delavsko-kmečka pa imajo del čla-
nov zaposlenih v kmetijstvu, del jih pa dela izven kmetijstva.2 Ne-
kmečka gospodinjstva s kmečkimi gospodarstvi pa imajo aktivno zapo-
slene izven ^kmetijstva vse člane. Ker opravljajo kmečka dela v pro-
stem času aktivno izven kmetijstva zaposleni člani gospodinjstev 
s kmečkimi gospodarstvi, označujemo take delavce kot polkmete, kme-
tijske obrate s takimi člani gospodinjstev pa kot polkmečke. Aktivno 
kmečko gospodarstvo zelo hitro ostareva in nastaja vse večje število 
takih gospodinjstev s kmečkimi gospodarstvi, ki imajo vse člane sta-

2 Vladimir Klemenčič, Problemi mešane strukture gospodinjstev in kmeč-
kih gospodarstev v Sloveniji. GV XL, Ljubljana 1968. Str, 19—52. 
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rejše od 60 let. Tak tip »ostarelih kmečkih gospodinjstev« moramo 
razlikovati od tipa čistih kmečkih gospodinjstev z mlado delovno silo. 

Ti različni tipi gospodinjstev zaradi različne ekonomske odvisno-
sti od kmetijstva ter neenake sposobnosti njihovih članov za delo na 
zemlji, predstavljajo specifično strukturo socialnih skupin prebival-
stva, ki vsaka na svoj način gospodari z zemljo in s tem tudi vsaka 
na svoj način obl ikuje podobo pokrajine. 

Na Rakitni j e število gospodinjstev od leta 1961 do leta 1966 naza-
dovalo od 132 na 103, do leta 1969 pa na 97. Med letoma 1961 in 1966 
j e najmočnejše nazadovalo število čistih kmečkih gospodinjstev, od 
52 na 28. Število mešanih delavsko-kmečkih gospodinjstev j e naraslo 
za dve, število nekmečkih pa j e nazadovalo od 41 na 34. Med letoma 
1966 in 1969 j e nazadovalo število mešanih delavsko-kmečkih gospo-
dinjstev od 41 na 37, tip kmečkih in nekmečkih pa vsak za eno gospo-
dinjstvo. Leta 1969 j e bilo med nekmečkimi gospodinjstvi brez zemlje 
11 gospodinjstev. Od 27 čistih kmečkih gospodinjstev pa j e bilo kar 11 
takih, ki so imela vse člane starejše od 60 let. 

Rast in menjava strukture gospodinjstev Rakitne odseva speci-
fičnost socialno-ekonomskih procesov, ki se podobno odv i ja jo po fazah 
demografskega razvoja na perifernih, hribovitih področj ih Slovenije. 
Velik del prirasta odraslega prebivalstva se sproti odseljuje, aktivna 
kmečka delovna sila pa odmira. Zaradi tega število prebivalstva hitro 
nazaduje. Ker kmečka gospodinjstva z ostarelimi člani izumirajo in 
se število nekmečkih gospodinjstev brez zemlje ne veča, nazaduje 
tudi skupno število gospodinjstev. 

Z zaposlovanjem prebivalstva izven kmetijstva in odmiranjem 
aktivnega kmečkega prebivalstva se j e izoblikovalo novo razmerje 
v strukturi prebivalstva. Aktivno prebivalstvo primarnih dejavnosti 
j e med letoma 1953 in 1961 nazadovalo od 210 na 127, do leta 1966 na 
108 in do leta 1969 na 96. Število aktivnega prebivalstva sekundarnih 
dejavnosti j e naraslo med letoma 1953 in 1961 od 12 na 33. Število pre-
bivalcev aktivno zaposlenih v terciarni dejavnosti pa j e naraslo 
v istem razdobju od 3 na 6, v kvartarni dejavnosti pa od 5 na 23. 

D o druge svetovne vojne j e bilo število nekmečkega prebivalstva 
med kmečkim zelo nizko. To so bili učitelji, duhovnik, trgovec in go-
stilničar. D o leta 1966 pa se j e število nekmečkih poklicev povečalo 
na 25, do leta 1969 pa na 30. Struktura nekmečkega prebivalstva j e 
bila do druge svetovne vojne klaai&no agrarna. Struktura neagrannih 
poklicev v najnovejšem razdobju pa kaže razkroj stare klasične agrar-
ne strukture vasi in uvel javl janje elementov nove funkci je Rakitne, 
ki so značilni za obl ikovanje »spalnega naselja«. 

Neagrarno prebivalstvo j e vse do druge svetovne vojne opravl jalo 
svoje funkci je le za agrarno Rakitno. Neagrarno prebivalstvo po drugi 
svetovni vojni, ki j e v več jem številu zaposleno izven Rakitne, pa 
gospodarsko, politično in kulturno povezuje Rakitno z gospodarsko 
bol j razvitimi sosednjimi področji. To delavstvo prinaša v vas dohoddek 
ter nove delovne in ž ivl jenjske navade, ki se izražajo v šir jenju neka-
terih oblik mestnega načina živl jenja prebivalstva. 
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Risba 3: Posestna struktura gospodinjstev na Rakitni po poklicni strukturi 
aktivnih članov leta 1969 

N a j v e č j e spremembe j e opaziti v poklicni in starostni strukturi 
aktivne delovne sile na kmečkih gospodarstvih. 

Skupno število gospodinjstev s kmečkimi gospodarstvi j e zaradi 
odmiranja aktivnih kmetov in odse l jevanja izven kmeti jstva aktivno 
zaposlenih članov gospodinjstev med letoma 1966—1969 nazadovalo od 
92 na 86. Število gospodinjstev, ki imajo do 10 ha zemlje , se j e zmanj -

* Za prebivalstvo primarnih dejavnosti smo uporabili podatke uradnih 
popisov prebivalstva iz leta 1953 in 1961 ter podatke Krajevnega urada Ra-
kitna za leti 1961 in 1969. Za prebivalstvo sekundarne, terciarne in kvartarne 
dejavnosti pa imamo na razpolago le podatke popisov prebivalstva iz let 
1953 in 1961. 
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šalo od 39 na 35, gospodinjstev z več kot 10 ha zemlje, pa od 53 na 51. 
Skupno število kmečkih gospodinjstev s kmečkimi gospodarstvi j e na-
zadovalo med letoma 1966 in 1969 od 28 na 27. Število kmečkih gospo-
dinjstev z velikostjo kmečkega gospodarstva od 10 ha j e nazadovalo 
od 7 na 5, gospodinjstev z nad 10 ha zemlje pa naraslo od 21 na 22. 

Skupno število mešanih delavsko-kmečkih gospodinjstev j e med 
1966 in 1969 nazadovalo od 41 na 37, število mešanih gospodinjstev, ki 
imajo do 10 ha zemlje, j e nazadovalo od 13 na 12, tistih, ki imajo več 
kot 10 ha zemlje, pa od 28 na 25. Skupno število nekmečkih gospodinj-
stev s kmečkimi gospodarstvi j e med letoma 1966 in 1969 nazadovalo 
od 23 na 22. Število nekmečkih gospodinjstev, ki imajo do 10 ha zemlje, 
j e nazadovalo od 19 na 18, število nekmečkih gospodinjstev z več kot 
10 ha pa j e ostalo nespremenjeno, podobno kot j e ostalo nespreme-
njeno število gospodinjstev brez zemlje. 

Število kmečkih posestev j e od leta 1966 do leta 1969 nazadovalo 
od 92 na 86, število aktivnih kmetov pa se j e med letoma zmanjšalo 
od 108 na 96. Lastne'kmečke aktivne delovne sile ni imelo v letu 1966 
triindvajset, leta 1969 pa dvaindvajset kmečkih gospodarstev. 

Število kmeti j z manj kot 10 ha zemlje j e med letoma 1966 in 
1969 nazadovalo od 39 na 35, število aktivnih kmetov pa se j e v tem 
tipu kmetij zmanjšalo od 22 na 16. Število kmeti j z več kot 10 ha zem-
l je se j e zmanjšalo od 53 na 51, število nj ihove aktivne kmečke de-
lovne sile pa od 86 na 80. 

Nazadovanje števila aktivnih kmetov je očitno tako pri kmetijah z 
več kot 10 ha zemlje kot pri kmetijah z manj kot 10 ha zemlje. Ta pojav 
se uvel javl ja v enaki meri pri čistih kmetijskih kot mešanih delavsko-
kmečkih gospodinjstvih. 

Med aktivnim kmečkim prebivalstvom j e tudi zelo neugodna sta-
rostna struktura. Na 28 kmečkih gopsodarstvih s čistimi kmečkimi go-
spodinjstvi j e bilo leta 1966 od 41 aktivnih kmetov le 19 mlajših od 
petdeset let. Leta 1969 pa j e bilo na 27 kmetijah s čistimi kmečkimi 
gospodinjstvi od 33 aktivnih kmetov le 11 mlajših od petdeset let. Leta 
1966 je razpolagalo 21 kmeti j s čistimi kmečkimi gospodinjstvi, ki so 
imele več kot 10 ha zemlje, z 38 aktivnimi kmeti, od katerih j e bilo 
19 mlajših od petdeset let. Leta 1969 je razpolagalo 22 kmetij , ki so 
imele več kot 10 ha zemlje in čista kmečka gospodinjstva, z 28 aktiv-
nimi krriečkimi delavci, od katerih j e bilo 11 mlajših od petdeset let. 
Leta 1966 so delali na 7 kmetijah, ki so imele do 10 ha zemlje in čista 
kmečka gospodinjstva, trije aktivni delavci, od katerih ni bil nihče 
mlajši od petdeset let. Leta 1969 j e delalo na petih kmečkih gospodar-
stvih pet aktivnih kmečkih delavcev, od katerih prav tako ni bil nihče 
mlajši od petdeset let. 

Na 41 kmetijah z mešanimi delavsko-kmečkimi gospodinjstvi j e 
bilo leta 1966 zaposlenih 66 aktivnih kmetov, od katerih j e bilo 20 
mlajših od petdeset let. Leta 1969 pa j e bilo zaposlenih na 37 kmetijah 
z mešanimi delavsko-kmečkimi gospodinjstvi 63 aktivnih kmetov, od 
katerih j e bilo mlajših od petdeset let le 21. Na 28 kmetijah, večj ih 
od 10 ha, z mešanimi delavsko-kmečkimi gospodinjstvi, j e delalo leta 
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Risba 4: Starostna piramida prebivalstva Rakitne leta 1969 (črtkano je 
aktivno kmečko prebivalstvo) 

1966 48 aktivnih kmetov, od tega j e bi lo mlajših od 50 let le 18. Leta 
1969 pa j e delalo na 25 kmeti jah istega tipa 52 aktivnih kmetov, od 
katerih j e bi lo 19 mlajših od petdedset let. To pomeni, da j e ob nazado-
vanju števila kmečkih gospodarstev z več kot 10 ha zemlje in z meša-
nimi delavsko-kmečkimi gospodinjstvi neznatno naraslo število aktiv-
nih kmetov, med nj imi tudi mlajših od petdeset let. Na 13 kmeti jah, 
ki obsegajo manj kot 10 ha zeml je in imajo mešana delavsko-kmečka 
gospodinjstva, j e delalo leta 1969 18 aktivnih kmetov, od teh sta bila 
le 2 mlajša od petdeset let. Leta 1969 j e delalo na 12 kmeti jah istega 
tipa 11 aktivnih kmetov, od katerih sta bila 2 mlajša od petdeset let. 

Med aktivno kmečko delovno silo j e na Rakitni le tretjina mo-
ških, kar j e predvsem posledica druge svetovne vojne. Na 92 kmeti jah 
j e bi lo leta 1966 37 aktivnih moških kmečkih delavcev, leta 1969, pa mi 
86 kmeti jah 35. Več kot polovica j ih j e starejših od 60 let. V letu 196t> 
ni bila niti tretjina moških kmečkih delavcev mlajša od petdeset let. 
Leta 1966 in leta 1969 j e bil manj kot trideset let star le po en aktivni 
moški kmečki delavec. Leta 1966 j ih j e bi lo mlajših od 40 let 11, leta 
1969 pa samo osem. 

Od 27 kmet i j s čistimi kmečkimi gospodinjstvi j e bi lo v letu 1969 
11 takih, ki so imela vso aktivno kmečko delovno silo starejšo od 
60 let. O d 22 kmetij tega tipa in z več kot 10 ha zemlje je imelo osem 
kmeti j vso delovno silo starejšo od 60 let. O d petih kmeti j , ki imajo 
čista kmečka gospodinjstva z manj kot 10 ha zemlje , so tri take, ki 
imajo vse aktivne delavce starejše od 60 let. 
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Leta 1969 j e imelo od 37 kmeti j z mešanimi gospodinjstvi samo 
14 kmet i j aktivno k m e č k o delovno silo mlajšo od 60 let. O d 23 kmet i j 
tega tipa, z več kot 10 ha zemlje , j e imelo 12 kmet i j vso aktivno 
kmečko de lovno silo starejšo od 60 let; od 14 kmet i j istega tipa, z man j 
kot 10 ha zemlje , pa j e imelo 11 kmet i j vso de lovno silo starejšo od 
60 let. 

Starostna struktura aktivnih kmetov po kmečkih gospodarstvih j e 
zelo neugodna in kaže na intenzivno demografsko odmiranje aktivnih 
kmečkih delavcev, saj j e razpolagalo leta 1969 od 86 le 16 kmet i j 
z aktivno delovno silo, ki j e mlajša od 50 let. У tem letu so našteli 
skupaj 32 aktivnih kmetov, ki so bili mlajši od 50 let. 

Gospodarska izraba zemlje 

Relief katastrske občine Rakitne sestavlja več elementov: ož je ko -
tanj sko dno, položno obrob je , strmo o b r o b j e kotanje ter severoza-
hodna in jugovzhodna p o b o č j a kotanje. Reliefna razgibanost zeml j i -
šča Rakitne nudi različne p o g o j e za gospodarsko izrabo. 

D n o kotanje , ki j e do lgo 2 km in š iroko 1 km, j e pretežno iz do -
lomita. Samo v osred ju ter pri nasel ju Novaki in severozahodno od 
njega so področja debelejših plaisti naplavljemega sveta. У tem pasu 
se na vlažnejši svet veže jo travniki, ki se v zadnjih letih širi jo na 

SI. 1: Rakitna z jugovzhoda. Dno kotanje je v travi, obrobje v njivah, 
najbolj strma pobočja pa pokrivajo gozdovi. Na jugu je naselje vikendskih 

hišic, zahodno od tod pa zaselka Zati in Novaki. 
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ostala področ ja naplavl jenega in dolomitnega sveta. Y dnu kotl ine so 
v smeri zaselkov Zahrib, Zati, Novaki dolomitne grbine, z b o l j suhim, 
pretežno nj ivskim svetom. Y zahodnem delu kotanje se veže jo na te 
grbine naselja. O b r o b j e kotan je se v spodnjem delu poboč i j le rahlo 
dviguje in je vise od strmine 8° [pretežno v njivah.3 Ta položna, za 
pol jedelstvo n a j b o l j primerna poboč ja , razč l en ju je j o številni dolki , 
ki se spuščajo z obrobnih slemen. Najobsežnejš i predel položnega 
poboč ja s strnjenim kompleksom p o l j j e na apnencu, ob osrednjem 
delu naselja, o b f a m i vasi. Tanka plast prsti in njena neenaka debelina 
ni primerna za strojno obdelavo.4 

Strmejša slemena, ki o b d a j a j o Rakitniško kotanjo , ima jo štiri 
funkci je . O b Zahribu so na n a j b o l j strmem slemenu nastali vikendi 
(počitniške hišice). P o b o č j a Novaške gore nudi jo v zimskem času 
d o k a j ugodno smučišče, ki j e opreml jeno z vlečnico. Niž je lege strmih 
p o b o č i j so prekrite z gozdom. M e j o med pašniki in gozdnim svetom 
j e v preteklosti določi l č lovek v okviru starega avtarkičnega kmet i j -
skega gospodar jenja . Danes pa se zaradi odmiranja tega načina go-
spodar jen ja meja sklenjenega gozda in z g rmičev jem preraslih paš-
nikov pribl ižuje naselju. 

Prirodni pogo j i so za kmeti jstvo zelo slabi. Yisoka lega, reliefna 
razgibanost, slaba in tanka ter ponekod vlažna prst, toplinski obrat, 
ki j e združen s poznimi pozebami spomladi in zgodnj imi v jeseni in 
kratka vegetaci jska doba omogoča jo skromen izbor kmeti jskih kul -
tur in nizek hektarski donos. Toplinski obrat j e tako močan, da v k o -
tanji ne uspevajo češnje in orehi.5 Ti, za kmetijstvo sicer slabi pogoj i , 
so pa ugodni za razvo j izletniškega, štacioniranega — vikendskega 
in zdraviliškega turizma. 

Osnova kmeti jskemu gospodarstvu na Rakitni so obsežnne travne 
površine na b o l j ravnem svetu, na o b r o b j u in na poboč j ih kotanje. 
Obsežni gozdovi so v n a j b o l j strmih legah. N j i v e v kotanj i in na 
niž jem o b r o b j u so bi le zaradi pridelave po l j sk ih pr idelkov za domačo 
potrebo še do nedavnega zelo pomembne. Polikulturni sistem kmeto-
vanja ob razdrobl jeni zemlj iški razdelitvi in majhnih parcelah ter 
klasični ročni obdelavi j e še pred desetimi leti vezal nase vel iko kmeč -
ke delovne sile. Slaba zemlja j e terjala za prež iv l jan je velike klasične 
kmečke družine ve l iko posest, ki se j e obdržala do danes. 
Posestnikov, ki imajo man j kot 5 ha zemlje , j e od skupnega števila 
posestnikov 28 ,1%, od 5 do 10 ha zeml je j e imelo 1 6 , 6 % posestnikov. 
Posestnikov z več kot 10 ha zemlje je 55,2 °/o. V rokah posestnikov 
z več kot 10 ha zeml je j e 8 8 % celotne zeml je Rakitne. 1 2 % zeml je pa 
j e v rokah posestnikov z manj kot 10 ha zemlje . 

® Ivan Gams, Geomorfološko kartiranje — na primeru Rakitne in Glinic. 
GV XL, Ljubljana 1968. Str. 82. 

4 Ivan Gams: o. c. str. 81. 
5 Ivan Gams: o. c. str. 81. 

4 Geografski vestnik 49 



Vladimir Klemenčič — Mirko Pak 

Tabela 1: Socialno-posestna struktura 

0—0,5 0,5—2 2—5 5—8 8—10 nad 10 Skupaj 
ha ha ha ha ha ha 

Zemlj išče ha 1,21 11,50 50,88 70,57 35,43 1284,45 1454,7 
°/o 0,1 0,8 3,5 4,9 2,4 88,3 100 «/o 

Posestniki 
število 6 8 13 12 4 53 96 

»/o 6,3 8,3 13,5 12,5 4,2 55,2 100 »/o 

Ker nazadovanja števila aktivne kmečke delovne sile in staranja 
kmečkega prebivalstva ne spremlja racionalizaci ja kmeti jske proiz-
vodnje , se kmeti jstvo starega sistema le ekstenzivira. Zmanjšu je se 
skupna vrednost kmeti jske pro izvodnje ter produktivnost dela kmeč -
kega prebivalstva. 

Na pašniške površine prodira grmičev je in gozd. O d skupne po-
vršine vsega zemljišča katastrske občine Rakitna (1454 ha) je pod 
gozdom dobra tretj ina sveta. Vzporedno z zmanjševanjem števila ži-
vine opuščajo n a j b o l j oddal jene pašnike, zlasti slabše, na b o l j strmih 
poboč j ih . Zaradi uva jan ja hlevske ž iv inore je pokos i j o pašnike enkrat 
letno. Zaradi p o m a n j k a n j a delovne sile ne t reb i jo pašnikov, zato j ih 
zarašča grmičev je tudi v bližini vasi. Leta 1966 smo s kart iranjem 

SI. 2: Iz dna kotline, ki je pretežno v travi, se svet vzpne preko njivskega 
kompleksa na strmejša pobočja, katerih pašniki so danes že močno zaraščeni 

z drevjem 
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Risba 5: Izraba zemlje na Rakitni leta 1966 
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izrabe zemlje ugotovili, da so že skoraj vsi pašniki bo l j ali manj 
na gosto porasli z grmičevjem. Pašniki obsegajo 235 ha ali 16,2 °/» 
celotne površine katastrske občine. 

Leta 1966 j e bilo travnikov 528 ha ali 26 ,3% celotne površine. 
Z opuščanjem obdelave njiv se širijo nenegovani travniki, ki j ih ne 
čistijo in ne gno j i j o ter j ih po večini kosi jo le enkrat na leto. Na ob-
robju kotanje se obseg travnega sveta krči, njegova izraba pa j e 
vedno ekstenzivnejša. Na bo l j dolomitnem svetu dna kotanje, k j e r 
se širijo travniki, pa j e njihova izraba intenzivnejša. 

Ločiti moramo travnike na obrobju kotanje, na sušnem zem-
ljišču in travnike na vlažnem delu kotanje. Travnike opuščajo ali 
vse bo l j ekstenzivno izkoriščajo na robu kotanje, tako kmetije s 
starejšo kot z mlajšo aktivno kmečko delovno silo. Spreminjanje 
njivskega v travni svet j e hitrejše na parcelah kmečkih gospodarstev 
z ostarelo kmečko delovno silo kot na parcelah gospodarstev, ki imajo 
mlajšo delovno silo. Z izumiranjem ostarelih kmečkih gospodinjstev 
velikokrat odkupi nj ihovo zemljo in marsikdaj tudi hišo nov lastnik, 
ki spremeni kmečki dom v vikendsko hišo. D o leta 1966 se j e pet 
kmečkih hiš sprenienilo v vikendske hiše, do leta 1969 pa že 12. Naj -
bol j se j e razširil travni svet z vikendskiin hišami na območju Za-
li riba in Novakov. Danes prevladujejo travniki vzhodno od Novakov, 
od tod pa se širi jo v dveh krakih, proti jugovzhodu in jugu do jezera 
ter mimo farne vasi do roba kotanje. 

Posledice deagrarizacije so najbol j vidne v manjšanju obsega 
poljedelskega sveta. Leta 1966 je bilo v katastrski občni Rakitna še 
134 ha ali 9,3 °/o polja. D o tega leta se j e spremenilo v ekstenzivni 
travnik 20°/o njivskih parcel, ki so v katastru prikazane še kot njive. 

Polkmečka ali nekmečka gospodinjstva hitreje opuščajo obde-
lavo njiv, ki so raztresene po vaškem zemljišču, kot pa čista kmečka 
gospodinjstva z mlajšo aktivno kmečko delovno silo. Bol j sklenjen 
kompleks obdelanih nj iv se j e obdržal na apnencu, v okolici stare 
farne vasi, Rakitne. 

Kmetijstvo 

Na Rakitni j e tradicionalno avtarkično kmetijstvo v razkroju. Pri 
tem se način kmetijske proizvodnje v primerjavi s predvojnim ni 
bistveno spremenil. Kl jub velikim demogeografskim spremembam po 
drugi svetovni vojni se na Rakitni tudi zemljiškoposestna struktura 
ni bistveno spremenila. Kmetije so večinoma večje od 10 ha, vendar 
so razparcelirane na veliko število manjših parcel, ki so razmetane 
po vaškem zemljišču. Prilagajanje novim demografskim razmeram 
se izraža v preusmerjanju v živinorejo in v šir jenju travnega sveta 
na račun njivskega. Z nj iv se umika žito, kmetje v večj i meri go je 
krmne rastline ter krompir za krmo, prehrano in prodajo. 

Da 20°/o parcel, ki j ih kataster še označuje kot njive ni obdelan, 
so vzroki različni. Tako j ih navaja od skupno 43 anketiranih kmetov 
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pomanjkanje delovne sile 18, škodo, ki j o povzroči pridelkom divja-
čina 7, slabo prst 6, potrebo po krmi 5 in le trije navajajo preveliko 
oddaljenost njivskih parcel od kmečkih domov. 

Tabela 2: Površina posameznih kultur na njivah 

A. Ekstraktivne kulture: pšenica 12 ha 
ječmen 5 ha 
rž 3 ha 
oves 5 ha 
skupaj 25 ha 

B. Intenzivne kulture: - krompir 22 ha 
vrtnine 1 ha 
skupaj 23 ha 

C. Strukturotvorne kulture: lucerna 2 ha 
detelja 11 ha 
repa 1 ha 
skupaj 24 ha 

Kmetije gospodarijo v vseh posestnih skupinah na podoben na-
čin. V ospredju j e krompir, ki na Rakitni še najbol je rodi. Služi zu 
prehrano in krmo živine ter za trg. Je najmočneje zastopan na njivaii 
blizu kmetij. Zlasti dobro uspeva v prsti apnenčeve osnove. Z žiti. 
zlasti z ovsem, so posejane od kmečkih domov najbol j oddaljene par-
cele. Za trg proizvajajo le neznatne količine pridelka. Odkupna po-
staja Agrokombinata Barje ima na Rakitni majhen promet. 

Tabela 3: Število po posestnih skupinah leta 1966 in 1969 

Posestne 
skupine konji voli krave teleta prašiči 

0—5 ha 1966 2 4 1 6 
1969 6 6 5 8 

5—10 ha 1966 10 18 12 15 
1969 4 24 2 17 

nad 10 ha 1966 16 48 50 46 64 
1969 25 36 60 28 73 

Skupaj 1960 18 81 56 33 152 
1966 16 60 27 59 85 
1969 25 46 80 35 98 
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Tabela 4: Steyilo živine po strukturi gospodinjstev leta 1966 in 1969. 

Gospodinjstva konji 
1966 1969 

voli 
1966 1969 

krave 
1966 1969 

teleta 
1966 1969 

prašiči 
1966 1969 

kmečka 9 14 24 21 25 30 28 14 29 34 
mešana 7 11 35 22 41 44 27 18 47 55 
nekmečka 3 3 6 6 4 3 9 9 

skupaj 16 25 60 46 72 80 59 35 85 98 

K l j u b povečan ju travnih površin ž iv inore ja zaradi n j ihovega 
ekstenzivnega izkoriščanja ni napredovala. N j e n razvo j j e odvisen 
predvsem od posestne strukture, strukture gospodinjstev ter od tržišča. 

K o n j e g o j i j o gospodarstva z več kot 10 ha zemlje , n j ihovo število 
v zadnj ih letih celo napreduje . K o n j a v k l j u č u j e j o kot vprežno živino 
pri obdelavi zemlje. Ima pa pomembno vlogo tudi pri prevozu lesa 
in gradbenega gradiva. 

8 0 % živine imajo kmeti jska gospodarstva z več kot 10 ha zemlje. 
Na splošno se j e zmanjšalo število vo lov in število telet, kar j e prav 
gotovo izraz trenutnih težav v prodaj i te vrste živine. Povečan je 
števila krav in prašičev pa j e prav gotovo posledica avtarkičnega 
gospodar jenja , ki se v manj razvitih področ j ih z mešano delavsko-
kmečko strukturo, na poseben način vsaj za določen čas, utr ju je . 
To smer razvoja ž iv inore je pospešuje jo tudi drugi, neagrarni de jav -
niki : re jo k o n j — prevoz gradbenega materiala za graditel je v iken-
dov in druge usluge, re jo krav — proda ja mleka zdravilišču in last-
nikom vikendov, turistom. Mleko pa p r o d a j a j o tudi dnevni migranti 
prebivalcem Cerknice . 

Število k o n j se j e povečalo od 16 leta 1966 na 25 leta 1969, šie- ' 
vilo krav v istem o b d o b j u pa od 72 na 80, prašičev pa od 85 na 98. 

Kmet i j sko gospodarstvo Rakitne nazaduje. Vzrokov za to j e več 
in zato j e tudi več ob l ik nazadovanja. N a j b o l j nazaduje kmeti jstvo 
kmet i j z ostarelim prebivalstvom. Pri teh nazaduje število živine 
ter obseg in intenzivnost obdelave zemlje. Po modernizaci j i kmet i j -
stva teže tista gospodarstva, ki imajo aktivno delovno silo. Ker j e 
takih malo, so tudi prostorski učinki neznatni. Taka gospodarstva se 
specializirajo v ž iv inore jo , hkrati se pa bav i j o tudi z odda jan jem 
sob turistom ter s p r o d a j o mleka in krompir ja . Opreml jena so tudi 
že z motornimi kosilnicami in motornimi žagami. Na Rakitni ima 
le en zasebni kmetovalec traktor. Na 86 kmečkih gospodarstvih imajo 
14 motornih kosilnic in 17 motornih žag. Mladi gospodarj i kmet i j mo-
dernizirajo gospodarska pos lop ja in stanovanjske hiše. 
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SI. 3: Transformacija zgradbene Strukture je zajela tudi Rakitno; kaže se 
v adaptaciji starih ter v redkih primerih tudi v gradnji novih hiš. 

Zaključki in pogled v bodočnost 

Rakitna j e naselje, ki dož iv l ja nove preobrazbene procese. Vzroki 
za to so v š i r jen ju gravitaci jskega zaledja tedenske in dnevne mi-
grac i je delovne sile iz L jub l jane , Cerknice in drugih manjših kra jev , 
ter v vk l jučevan ju Rakitne v o b m o č j e izletniškega in vikendskega 
turizma iz L jub l jane . 

Rakitna j e bila do 1. 1960 popolnoma agrarno naselje, ki j e do 
prve svetovne vo jne odda ja lo viške prirastka odraslega prebivalstva 
v izsel jevanje , v na jveč j i meri v Z D A , med prvo in drugo svetovno 
v o j n o v zahodnoevropske države, v prvem desetletju po drugi sve-
tovni vo jn i pa v druge zaposlitvene k r a j e Slovenije . To izse l jevanje 
j e povzroč i lo v zadnjem stoletju nazadovanje števila prebivalstva in 
manjšanje poprečnega števila članov gospodinjstev. Ni pa vneslo v 
ž iv l j en je in gospodarstvo prebivalstva Rakitne ter v n jeno zunanjo 
podobo skoraj nobenih sprememb. Nespremenjena j e ostala zeml j i -
škoposestna struktura, razmerje med zemlj iškimi kategori jami, kme-
ti jska izraba zeml je m zunanji videz hiš. Struktura prebivalstva j e 
ostala pretežno kmečka. 

Z dnevnim in tedenskim pretakanjem delovne sile ter z dote-
kan jem turistov se j e vas odprla svetu. T a k o se j e prostorsko, eko -
nomsko in socialno povezala z visoko urbaniziranim območ j em L j u b -
l jane in z industri jsko Cerknico . Rakitna j e postala za L jub l jančane 
sfera oddiha, ki se ob l iku je podobno kot v drugih visoko urbanizi-
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ranih deželah na območ ju mestnih regij, v gozdnem in travnem svetu, 
stran od mestnega hrupa. 

Ta način vkl jučevanja Rakitne v območje l jubl janske urbane 
regije ter drugih zaposlitvenih krajev j e mlajšega datuma, toda po 
svoji dinamiki in učinkih v socialnem, gospodarskem in regionalnem 
razvoju j e za Slovenijo karakterističen. 

Število neagrarnega prebivalstva, ki prebiva in dela na Rakitni 
ali v bližnjih zaposlitvenih krajih, zlasti v Ljubl jani in Cerknici, se 
v zadnjih petih letih hitro veča. Poleg prebivalstva, ki j e bilo do 
1. 1960 skoraj povsem agrarno, se j e pričel uveljavljati in večati de-
lež nekmečkega prebivalstva sekundarnih, terciarnih in kvatarnih 
dejavnosti. Leta 1966 j e bila med neagrarnim prebivalstvom pretežna 
večina manj kvalificiranih. D o leta 1969 pa j e že pričelo naraščati 
tudi število bo l j kvalificiranega prebivalstva. Kmečka gospodarstva s 
čistimi kmečkimi gospodinjstvi so se zaradi zaposlitve dela ali vseh 
članov gospodinjstva izven kmetijstva v precejšnji meri preobrazila 
v strukturo z mešanimi in nekmečkimi gospodinjstvi. Čista kmečka 
gospodinjstva hitreje izumirajo kot raste število mešanih in nekmeč-
kih gospodinjstev, zato tudi nazaduje število kmečkih gospodarstev. 

S širjenjem turizma iz Ljubl jane j e že del prodanih kmečkih hiš 
dobil novega lastnika iz Ljubl jane, ki j im j e spremenil funkci jo 
stalnega prebivališča s funkci jo sekundarnega prebivališča — vikend-
ske hišice. Poleg tega j e pa zrasla v bližini vasi vikendska četrt, ki 
j e večinoma v posesti Ljubl jančanov. 

Zaradi izumiranja aktivnega kmečkega prebivalstva in čistih 
kmečkih gospodinjstev ter hitrega večanja števila zaposlenih članov 
gospodinjstev s kmečkimi gospodarstvi izven kmetijstva, nazaduje 
kmetijsko gospodarstvo. Kmetijstvo se malo modernizira, zato se nj ive 
z izgubo delovne sile preobl ikuje jo v ekstenzivne travnike. Na njivah 
se umika žito, uve l jav l ja jo se krompir in krmne rastline. Nekoliko 
j e naraslo število krav, kon j in prašičev, število drugih vrst živine j e 
pa nazadovalo. Število kon j se j e povečalo zaradi težnje kmetov po 
dodatnem zaslužku z delom v prevozu, zlasti pri gradnji vikendskih 
hišic in pri gozdnih delih. Večanje števila krav in prašičev ter večj i 
poudarek na pridelavi krompirja so tipični pojavi tiste faze razvoja 
mešane delavsko-kmečke strukture, ko si morajo zaradi nizke kvali-
f ikaci je in nizkih dohodkov izven kmetijstva zaposleni člani kmečkih 
gospodinjstev dopolnjevati svoj dohodek z dopolnilnim delom na kme-
tiji. To j e sicer povezano še z razkrojem starega klasičnega načina 
kmetijske proizvodnje, vendar je že izraz določene racionalizacije. 
Le-ta se kaže v opuščanju oddaljenih nj iv ter v pridelavi tistih kul-
tur, k i jih narekujejo prirodni pogoji, delovna sila in trg. 

S poklicnim preslojevanjem kmečkega prebivalstva v nekmečke 
poklice ter z zaposlovanjem prirastka odraslega prebivalstva v ne-
kmečkih poklicih, z odmiranjem aktivnih kmečkih prebivalcev in 
kmečkih gospodinjstev ter z nazadovanjem kmetijske proizvodnje, 
dobiva Rakitna elemente spalnega naselja, ki se z gradnjo vikendske 
četrti kombinira s funkci jo vikendskega naselja. Staro agrarno na-
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selje predstavlja bivališče manj kvalificiranemu kmečkemu kot tudi 
nekmečkemu prebivalstvu, ki je zaposleno izven Rakitne. Vikendsko 
naselje je prebivališče premožnenjšim slojem prebivalstva, s stalnim 
bivališčem v Ljubljani. To sta dve različni skupini prebivalstva, ki 
se po svojem načinu življenja in oblikovanju pokrajine bistveno raz-
likujeta. Lastniki vikendov uživajo prosti čas na Rakitni, aktivno iz-
ven kmetijstva zaposleno prebivalstvo Rakitne pa mora v istem času 
z dfelom na polju dopolnjevati svoj dohodek za preživljanje družine. 

4V procesu demografskega gospodarskega odmiranja klasičnega 
kmetijstva se kažejo pri nekaterih kmečkih gospodarstvih znaki uve-
ljavljanja modernejše kmetijske proizvodnje. 

Y kolikor se bodo sedanje razvojne tendence Rakitne uveljavljale 
tako še nadalje, se bodo na Rakitni prepletale funkcije agrarnega, 
spalnega in vikendskega naselja. Nadaljnji razvoj v tej smeri pa je 
odvisen od splošnega gospodarskega razvoja ljubljanske regije in Slo-
venije. 
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Vladimir Klemenčič — Mirko Pak 

Summary: ELEMENTS OF THE ECONOMIC-GEOGRAPHIC 
DEVELOPMENT OF RAKITNA, A SETTLEMENT ON A WOODED 

KARSTIC PLATEAU SOUTH FROM LJUBLJANA 

V l a d i m i r K l e m e n č i č — M i r k o P a k 

The present study attempts to analyse an agrarian settlement in Slovenia 
which, under the influence of the expanding gravitation backgrounds of the 
daily migration and of tourism (holiday-makers or people coming to spend 
the weekend in their cottages) of the town region of Ljubljana, is rapidly 
getting transformed into a new type of settlement, as a result of the inter-
section of agrarian functions with those of a settlement of weekend cottages. 

Rakitna with its agrarian land lies in a basin on the fringes of the Karst 
uneven and plateau-like territory south from Ljubljansko barje, from 770 to 
800 metres high above sea-level. In the north-east and east-west, the basiu 
is engulfed by the ridges of Spanov vrh and Novaška gora, up to 1000 meters 
high above sea-level, while the north-western and the south-eastern border 
of the basin raises only some 20 meters above the plain. Since the basin lies 
rather high up and is closed off from the surrounding territory, the area 
of Rakitna has a stamp of a geographically strongly isolated area, offering 
specific conditions for farming and for the economic purpose of the use of 
space, as well as for tourism. 

Rakitna is a settlement undergoing new processes of transformation. The 
reasons for that lie in the expansion of the gravitation background of the 
weekly and daily migration of labour from Ljubljana, Cerknica and a few 
minor places as well as in the inclusion of Rakitna into the territory of holi-
day and weekend tourism from Ljubljana. Until 1960 Rakitna was a pure 
agrarian settlement which up to the first World War gave the surplus of 
its grown-up population for emigration, mostly into the U.S.A.; in the inter-
war period the emigration was orientated into western Europe; and in "the 
first ten years after the second World War adult population moved to bigger 
places in Slovenia to find employment. This emigration had caused in the 
course of last hundred years a retrogression of the number of inhabitants 
and accordingly a decrease of the average number of the members of a house-
hold. On the other hand, it brough no changes into the life and economy 
of Rakitna or in its external appearance. The land ownership structure has 
remained unchanged, and so have remained the relations between the cate-
gories of land, the agrarian economic use of land, and the external appearance 
of the houses. The structure of the population has for the most part remained 
agrarian. 

With the daily and weekly migration of labour and with the arrival of 
tourists, the village became open to the broader world. In this way, it became 
spatially, economically, and socially connected with the highly urbanized 
area of Ljubljana and with the industrial Cerknica. For the inhabitants of 
Ljubljana, Rakitna has become an area for recreation, which is getting its 
shape — similarly to comparable areas in other highly urbanized countries 
— in the world of forests and meadows, far from the noise of the town. This 
way of including Rakitna into the area of the urban region of Ljubljana and 
of other places of employment is of a more recent date, but in its dynamics 
and effects in the social, economic, and regional development characteristic 
of Slovenia. 

The number of non-agrarian inhabitants who live and work at Rakitna 
or work in the nearby employment centres, notably in Ljubljana or at Cerk-
nica, has been rapidly growing during the last five years. Beside the popu-
lation which was until 1960 almost wholly agrarian, there has been coming 
up and increasing the percentage of non-farming population employed in 
secondary, tertiary, and quartaTy activties. In 1966 the predominant majority 
of non-agrarian population consisted of people with little or no professional 
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qualifications. Owing to the employment of some or all the members of the 
households outside farming, peasant households with purely peasant economy 
have considerably changed into a structure with mixed or non-agrarian eco-
nomy. Pure peasant.households are dying away at a more rapid rate than 
the number of mixed or non-peasant households is coming up, consequently, 
the number of peasant households is in retrogression. 

With the expansion of tourism from Ljubljana, a part of the houses 
were sold and the new owners from Ljubljana have changed their function 
from that of permanent dwelling into that of a secondary dwelling — of a 
weekend cottage. Besides, nearby there came up an area of new weekend 
cottages, owned mostly by people from Ljubljana. 

Owing to the dying out of the active farming population and of the 
pure farming households as well as owing to the rapid increase of the 
number of members of households emplyed outside farming, the farming 
economy is in retrogression. The farming is getting modernized only very 
little, and with the loss of labour fields are consequently turning into exten-
sive meadows. On the remaining fields, the cereals are on the way out, 
making room for potatoes and fodder plants. The number of horses has 
increased; this is due to the wish of the peasants to earn additional income 
in transport, particularly in connection with the building of cottages and the 
work in the forest. The growth of the number of cows and pigs, together with 
an emphasis on the growing of potatoes, is a typical phenomenon of that 
phasis in the development of mixed workers — peasants structure, when, 
owing to low qualifications and low earnings outside farming, the employed 
members of peasant holdings have to rely for additional income on the ad-
ditional work at home. Although this is related to the disintegration of the 
old classical type of farming production, it is also an expression of a certain 
rationalization. This is to be seen in the abandoning of the more distant fields 
and in the growing of those crops which are determined by the natural con-
ditions, the labour and the market. 

With the gradual change of the occupations from farming to non-farming 
ones and with the employment of the increased adult population in non-
farming occupations, with the dying away of active farming inhabitants and 
farming households and with the retrogression of farming production, Ra-
kitna is acquiring the elements of a settlement inhabited only for sleep 
which are combined with the function- of a settlement of weekend cottages. 
The old agrarian settlement represents a dwelling to the unskilled peasant 
as well as to non-peasant population employed outside Rakitna. The weekend 
settlement represents a dwelling for the more well-to-do people with perma-
nent residence in Ljubljana. These are two different groups of population 
which essentially differ both in the way of life and in the shaping of the 
countryside. While the owners of weekend cottages enjoy their free time 
at Rakitna, active local population employed outside Rakitna has to do 
additional work on the fields in order to earn additional income for the 
maintainance of their families. 

In the process of the demogeographic and economic dying away of 
classical farming one can see with some family economies signs of a more 
modern farming production. 

In as much as the present tendencies of the regional development of Ra-
kitna follow the same lines in the future, Rakitna will show an intersetion 
of the functions of agrarian, dormitory and weekend settlement. Further 
development in this direction, however, depends on the general economic 
development of the Ljubljana region and of Slovenia. 
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