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1 Uvod

Prva počit niš ka biva liš ča na območ ju Slo ve ni je so nasta la pred dru go sve tov no voj no, prvič pa so
bili podat ki o njih zbra ni ob popi su pre bi vals tva in sta no vanj leta 1971. Šte vi lo novo zgra je nih počit -
niš kih biva lišč je bilo v ob dob ju 1971–1981 9362, v ob dob ju 1981–1991 pa je bilo sko raj za polo vi co
manj še (5511). Poz ne je, v ob dob ju 1991–2002 je šte vi lo na novo zgra je nih počit niš kih biva lišč zno va
neko li ko nara slo (7199). Počit niš ka biva liš ča naj de mo pred vsem na pode že lju (Go sar 1996).

V se dem de se tih in osem de se tih letih 20. sto let ja je nasta lo naj več del, ki so obrav na va la tema ti ko
počit niš kih biva lišč. Z nji mi so se ukvar ja li pred vsem geo gra fi Mat jaž Jer šič (1987; 1998), Dušan Plut
(1977) in Anton Gosar (1981; 1982; 1983; 1987; 1988; 1989; 1996) ter arhi tekt Peter Ogo relc (1976; 1978).
Med poz nej ši mi deli sta pomemb na: razi sko val na štu di ja za potre be pro stor ske ga pla na Slo ve ni je »Bival -
ne nava de Slo ven cev in nji hov vpliv na pro stor – obča sna biva liš ča« (2000) ter štu di ja »Grad nja počit niš kih
sta no vanj v Al pah« (2008) Druš tva za vars tvo Alp CIPRA.

Če prav počit niš ka biva liš ča naj de mo na celot nem ozem lju Slo ve ni je, je opa zi ti več jo gosto to na območ -
jih, ki so zani mi va zara di svo jih narav nih lepot, kul tur nih zna čil no sti ali zara di mož no sti rekrea ci je.
Zara di sodob ne ga, hitre ga nači na živ lje nja lah ko pri ča ku je mo, da se bo v pri hod no sti rast šte vi la počit -
niš kih biva lišč še nada lje va la (Sta nič s so de lav ci 2000).

Na men pris pev ka je pred sta vi ti in pri mer ja ti vlo go počit niš kih biva lišč v dveh pokra jin sko zelo raz -
lič nih obči nah. V Ob či ni Cer klje na Gorenj skem naj de mo počit niš ka biva liš ča pred vsem v gor skih in
hri bo vi tih območ jih, v Ob či ni Komen z zna čil no kraš ko pokra ji no pa so le-ta raz po re je na na celotnem
območ ju obči ne ozi ro ma v sko raj vseh nase ljih. Z an ke ti ra njem last ni kov smo pri do bi li podat ke, ki jih
sta ti stič ne evi den ce ne bele ži jo, da bi lah ko ugo tav lja li, kak šni so social ni, okolj ski in gos po dar ski učin -
ki počit niš kih biva lišč v oko lju, kjer se pojav lja jo.

2 Pode že lje in počit niš ka biva liš ča

Po de že lje je v Geo graf skem ter mi no loš kem slo var ju (2005, 286) opre de lje no kot »kultiviranapokra-
jina,kjerjev rabiprostorainpokrajinskemvidezuopaznaprevlada…kmetijstvaingozdarstva …«. Ta
defi ni ci ja ne odra ža povsem real ne ga sta nja na pode že lju danes, saj smo nje go vi inten ziv ni preo brazbi
pri ča že več deset le tij. V dru gi polo vi ci 20. sto let ja so bile spre mem be pred vsem odraz druž be nih pro -
ce sov, kot so dea gra ri za ci ja, indu stria li za ci ja in urba ni za ci ja. Ob pre lo mu v 21. sto let je se je preo braz ba
pode že lja nada lje va la s post for diz mom, kon ku renč nost jo in pre ho dom v in for ma cij sko druž bo, torej
z vse stran sko moder ni za ci jo druž be. Vsi ti pro ce si spre mi nja jo vlo go pode žel skih obmo čij, kjer kme -
tijs tvo že dol go nima več odlo ču jo če vlo ge v gos po dar skem raz vo ju (Rav bar 2006). Pode že lje je posta lo
mul ti funk cij ski pro stor, območ je, name nje no biva nju, zapo sli tvi, rekrea ci ji, turiz mu ter kul tur ne mu in
poli tič ne mu udejs tvo va nju (Kle men čič 1994).

In du stria li za ci ja je po dru gi sve tov ni voj ni v Slo ve ni ji pov zro či la šte vil ne druž be ne spre mem be, ki
se kaže jo v bolj ši gos po dar ski in social ni raz vi to sti urba nih sre dišč (Šprah s so de lav ci 2014) ter zao staja -
nju v raz vo ju neka te rih bolj odmak nje nih, pro met no slab še dostop nih ter pre tež no pode žel skih obmo čij,
tem več je pov zro či la tudi spre mem be v na či nu živ lje nja lju di. Z in du strij skim raz vo jem so se spre me nile
tudi nava de pre živ lja nja pro ste ga časa. Pre bi vals tvu, zapo sle ne mu zunaj kme tijs tva, je osta jal na voljo pro -
sti čas, ki so ga lah ko name nja li raz lič nim dejav no stim, tudi tistim, ki jih uvrš ča mo med dejav no sti pro ste ga
časa v ož jem pome nu in so name nje ne pre tež no spro sti tvi, doživ lja nju in uži va nju, obnav lja nju tele snih
in dušev nih moči ali kul tur ne mu in druž be ne mu udejs tvo va nju (Jer šič 1998). Neka te ri so si za pre živ -
lja nje pro ste ga časa zgra di li počit niš ka biva liš ča, ki so jim omo go ča la tudi več dne ven oddih v oko lju z več jo
doživ ljaj sko zmož nost jo, kot jo ima nji hov doma či kraj, da bi si tako pope stri li pro sti čas (Go sar 1996).

Raz lo gi, zakaj neka te ri posa mez ni ki ali dru ži ne poleg svo je ga stal ne ga pre bi va liš ča pose du je jo še
počit niš ko biva liš če, so raz lič ni. Eden izmed njih je zago to vo rekrea ci ja, obsta ja jo pa še dru gi, kot so
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umik iz vsak da nje ga živ lje nja, lju bi telj sko kme to va nje (uk var ja nje z vi no grad niš tvom, sad jars tvom,
vrtič kars tvom), ugled, dedo va nje, lju be zen do nara ve ter dru gi. Izbor kra jev, kjer so si ljud je v Slo ve -
ni ji gra di li počit niš ka biva liš ča, je zelo pester, nika kor pa ne naklju čen. Počit niš ka biva liš ča se pojav lja jo
na celot nem ozem lju Slo ve ni je, kljub temu pa je zaz na ti več jo kon cen tra ci jo le-teh v naj pri vlač nej ših
oko ljih (ob mor ju, jeze rih, rekah), v ob moč jih z zna čil ni mi kul tur ni mi bivanj ski mi vzor ci (vi no gradi,
sadov nja ki) ali pa so postav lje na v bli ži ni stal nih biva lišč dolo če ne ga dela pre bi vals tva (Sta nič s so -
de lav ci 2000).

Stre sen način živ lje nja lju di danes ved no bolj sili v is ka nje nači nov, kako se spro sti ti in umak ni ti iz
vsak da nje nagli ce in skr bi. Ena izmed mož no sti je tudi pre živ lja nje pro ste ga časa v po čit niš kih biva -
liš čih. Pri ča ko va ti je, da se bo naraš ča nje šte vi la počit niš kih biva lišč v Slo ve ni ji še nada lje va lo. Nekaj
temelj nih raz lo gov za to pred stav lja mo v pre gled ni ci 1 (Sta nič s so de lav ci 2000).

Preglednica 1:Razlogizanadaljnjenaraščanještevilapočitniškihbivališč(Staničs sodelavci 2000).

raz log opis

de mo graf ski Za ra di upa da nja šte vi la pre bi vals tva na neka te rih območ jih tam biva jo čim ali pre se lje nim
dedi čem osta ja jo praz ni objek ti, ki se pogo sto upo rab lja jo kot obča sna biva liš ča.

ne pre mič nin ski Na kup počit niš ke ga biva liš ča je lah ko dobra nalož ba.
druž be no-eko loš ki Na čin živ lje nja v ur ba nih sre diš čih, pa tudi bivanj ski stan dard dolo čen del pre bi vals tva

sili ta v is ka nje obča sne ga pre bi va liš ča v mir nej ših ali zani mi vej ših območ jih, ki omo go ča jo
spro sti tev in rekrea ci jo.

raz slo je va nje Na raš ča joč stan dard dela pre bi vals tva pome ni obli ko va nje bivanj ske ga oko lja ali potreb,
ki pre se ga jo osnov ne živ ljenj ske potre be.

3 Meto de

V ra zi ska vo smo vklju či li dve obči ni, Cer klje na Gorenj skem in Komen. Pri mer ja va obeh občin je
zani mi va, ker sta v zelo raz lič nih pokra ji nah; posle dič no so počit niš ka biva liš ča raz lič na ter ima jo raz -
lič no vlo go v oko lju, kjer se pojav lja jo.

Po dat ke o po čit niš kih biva liš čih v Slo ve ni ji zbi ra Sta ti stič ni urad Repub li ke Slo ve ni je ob popi sih
pre bi vals tva. Tako ime no va na sta no va nja za poči tek in rekrea ci jo so bila prvič popi sa na leta 1971, in
sicer na rav ni drža ve in nase lij. V Ob či ni Cer klje na Gorenj skem je bilo leta 1971 55 sta no vanj za poči -
tek in rekrea ci jo, v Kom nu pa 33 (Po pis … 1971). Ker sta Obči ni Cer klje na Gorenj skem in Komen nasta li
šele po osa mos vo ji tvi Slo ve ni je (prva leta 1994, dru ga pa 1995), so podat ki o po čit niš kih sta no va njih
za leti 1981 in 1991 neu strez ni za pri mer ja vo, saj so zbra ni na rav ni drža ve in teda njih občin. Obči na
Cer klje na Gorenj skem je bila do leta 1994 del Obči ne Kranj, v ka te ro so spa da le današ nje Obči ne Naklo,
Predd vor, Šen čur, Kranj in Cer klje na Gorenj skem, Obči na Komen pa je bila do leta 1995 del Obči ne
Seža na, v ka te ro so spa da le današ nje Obči ne Diva ča, Hrpe lje-Ko zi na, Komen in Seža na (Popis…1981; 1991;
Fakin s so de lav ci 2004; Med mrež je 1). Leta 2002 je bilo ob popi su zabe le že nih 140 sta no vanj za poči -
tek in rekrea ci jo v Ob či ni Cer klje na Gorenj skem in 93 v Ob či ni Komen (Po pis … 2002).

Po dat ki o po čit niš kih biva liš čih so dostop ni tudi v Re gi stru nepre mič nin, ki je bil vzpo stav ljen
leta 2008. Počit niš ka biva liš ča v re gi ster niso bila zaje ta nepo sred no, ampak je vpra šal nik med dru gim
vse bo val tudi vpra ša nje, če se posa mez ni deli stav be upo rab lja jo v po čit niš ke name ne. Naša pred po -
stav ka je bila, da so počit niš ka biva liš ča tiste stav be, kate rih vsi deli se upo rab lja jo v po čit niš ke name ne.
Take objek te smo izlo či li in tako dobi li naslo ve počit niš kih biva lišč, ki so nam bili v po moč pri anke -
ti ra nju. Nji ho vo šte vi lo se neko li ko raz li ku je od popi snih podat kov Sta ti stič ne ga ura da Repub li ke Slo ve ni je
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iz leta 2002, saj naj bi jih bilo gle de na Regi ster nepre mič nin (2008) v Ob či ni Cer klje na Gorenj skem
83, v Ob či ni Komen pa 84 po čit niš kih biva lišč.

Pri anke ti ra nju so bili v po moč tudi doma či ni in last ni ki počit niš kih biva lišč, saj so nas zani ma la tudi
nek da nja počit niš ka biva liš ča, ki so že posta la stal na pre bi va liš ča last ni kov. Toč ne ga šte vi la počit niš kih
biva lišč sicer nismo uspe li pri do bi ti, a to tudi ni bil cilj razi ska ve. Žele li smo namreč anke ti ra ti čim večje
šte vi lo last ni kov počit niš kih biva lišč, ter ugo to vi ti, kak šna je vlo ga počit niš kih biva lišč v obrav na va nih občinah.

Ra zi ska va tako teme lji pred vsem na rezul ta tih anke ti ra nja last ni kov. Ugo tav lja li smo, kdaj je bilo
počit niš ko biva liš če zgra je no ali pre nov lje no, kako se je spre mi nja la bival na funk ci ja, koli ko časa na
leto last ni ki pre ži vi jo v po čit niš kem biva liš ču in ali ga odda ja jo, kje živi jo last ni ki počit niš kih biva lišč,
kak šen je nji hov odnos do doma či nov in oko lja in kaj je pri teg ni lo last ni ke v po sa mez ni obči ni, da so
se odlo či li za izgrad njo ali nakup počit niš ke ga biva liš ča. Last ni ke smo spra še va li tudi o nji ho vem vpli -
vu na infra struk tur ne spre mem be v ob či ni, kjer ima jo počit niš ko biva liš če in kak šna je pri hod nost biva nja
v po čit niš kem biva liš ču. Vpra ša nja so bila veči no ma izbir na z mož nost jo pri pi sa svo je ga odgo vo ra. Vpra -
ša nja, ki so se nana ša la na sub jek tiv no mne nje last ni kov, so bila odpr te ga tipa, na kate ra so anke ti ran ci
lah ko odgo var ja li z last ni mi bese da mi. Anke ti ra nje smo izva ja li na tere nu, z obi sko va njem last ni kov
počit niš kih biva lišč na naslo vih, ki smo jih pri do bi li iz Regi stra nepre mič nin. Ker gre za objek te, v ka -
te rih so last ni ki pri sot ni le obča sno, neka te rih last ni kov nismo uspe li anke ti ra ti in smo jim anke to posla li
po pošti. Iz Obči ne Cer klje na Gorenj skem je v an ke ti sode lo va lo 38 last ni kov počit niš kih biva lišč, iz
Obči ne Komen pa 40.

4 Funk cij ska ana li za

Re zul ta ti razi ska ve so poka za li, da ima jo počit niš ka biva liš ča v Ob či nah Cer klje na Gorenj skem in
Komen raz lič no vlo go v oko lju, v ka te rem se pojav lja jo.

4.1 Dejav ni ki pri vlač no sti

Za ra di stre sne ga nači na živ lje nja je ved no več lju di, ki si želi jo svoj pro sti čas pre ži ve ti v mir nem
oko lju, na sve žem zra ku, kjer se ponu ja jo šte vil ne mož no sti za rekrea ci jo. Obči na Cer klje na Gorenj -
skem je bila za last ni ke počit niš kih biva lišč pri vlač na pred vsem zara di gor ske ga oko lja, pri soj ne in
raz gled ne lege ter mož no sti rekrea ci je (smu ča nje na Krvav cu, pohod niš tvo, kole sar je nje). Loka ci ja je
po mne nju last ni kov pri vlač na tudi zara di bli ži ne mest in dobre pro met ne dostop no sti, kar jim omo -
go ča hiter umik v na ra vo. Kot eden izmed raz lo gov za pose do va nje počit niš ke ga biva liš ča v Ob či ni Cer klje
na Gorenj skem je tudi vide nje počit niš ke ga biva liš ča kot nalož be.

Ob či na Komen je last ni ke počit niš kih biva lišč pri va bi la pred vsem z ugod nim pod neb jem in poseb -
nost mi kraš ke pokra ji ne, vključ no z ar hi tek tur ni mi zna čil nost mi. Prav tako je ime la pomemb no vlo go
mož nost rekrea ci je (ko le sar ske poti, mož no sti izle tov, pri de lo va nje sad ja in vina ter obde lo va nje vino -
gra dov in vrtov). V Ob či ni Komen je bil zelo pomem ben dejav nik tudi dedo va nja, kar pome ni, da dolo čen
delež last ni kov pode do va no hišo upo rab lja v po čit niš ke name ne. Komen ska obči na se last ni kom počit -
niš kih biva lišč zdi zani mi va še z vi di ka kuli na ri ke (vino, pre hra na, osmi ce), zara di lju di, nji ho ve ga nači na
živ lje nja, raz miš lja nja, tem pe ra ment no sti in navad.

4.2 Zna čil no sti loka ci je počit niš kih biva lišč

Po čit niš ka biva liš ča v Ob či ni Cer klje na Gorenj skem se pojav lja jo na urav na vah na poboč ju Krvav -
ca; naj več jih je med 600 in oko li 1000 m nad mor ske viši ne v na se ljih Ambrož pod Krvav cem, Stiš ka
vas, Sve ti Lenart, Šte fa nja Gora, Šen turš ka Gora, Rav ne in Apno. Lega počit niš kih biva lišč na neko li -
ko viš jih nad mor skih viši nah ni pre se net lji va, saj so to juž ne lege z ve li kim šte vi lom sonč nih dni in nad
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inverz no plast jo megle, ki je zna čil na za Ljub ljan sko kot li no. Pojav lja jo se tako zno traj pose lje ne ga območ -
ja kot tudi na samem, loče no od nase lij. Pone kod naj de mo od nase lja povsem loče ne četr ti počit niš kih
biva lišč ter počit niš ka biva liš ča na pla ni nah (v Tihi doli ni, na Kriš ki pla ni ni in na pla ni ni Jezer ca).

Kraš ka arhi tek tu ra, kot eden glav nih dejav ni kov pri vlač no sti, pa je pogo je va la loka ci jo počit niš -
kih biva lišč v Ob či ni Komen. Naj de mo jih zno traj veči ne nase lij, po vide zu se bis tve no ne loči jo od osta lih
hiš; opa zi ti ni nobe nih zgo sti tev teh objek tov. Loka ci ja v na se ljih je med dru gim tudi odraz dejs tva, da
obsta ja velik delež last ni kov, ki so pode do va li ali kupi li sta ro kraš ko hišo in jo nato preu re di li v po čit -
niš ko biva liš če.

4.3 Obdob je nastan ka počit niš kih biva lišč

Prva počit niš ka biva liš ča v cer kljan ski obči ni so zače la nasta ja ti že pred dru go sve tov no voj no. Naj -
več ji porast šte vi la teh objek tov se je zgo dil v se dem de se tih letih 20. sto let ja, ko je tudi na dru gih območ jih
v Slo ve ni ji nasta lo naj več počit niš kih biva lišč (Po pis … 1971; 1981; 1991; 2002). Pred vsem v šest de se -
tih letih, ko je priš lo do moč ne ga raz vo ja indu stri je in načrt ne pro le ta ri za ci je pode že lja v ta krat ni kranj ski
obči ni, se je iz hri bov skih obmo čij odse li lo veli ko pre bi val cev. Ti so si dom naš li bliž je zapo sli tvi, bodi -
si v oko li ci Kra nja, bodi si v bli ži ni kak šne ga dru ge ga zapo sli tve ne ga sre diš ča, v hri bov skih območ jih
pa so osta ja le praz ne hiše (Kle men čič 1995). Neka te re izmed njih so bile preu re je ne v po čit niš ka bivališ -
ča. Tudi rezul ta ti anket kaže jo, da je bilo naj več počit niš kih biva lišč v cer kljan ski obči ni zgra je nih
v se dem de se tih letih 20. sto let ja, kasne je pa se je šte vi lo novo zgra je nih počit niš kih biva lišč posto poma
zmanj še va lo. Poleg počit niš kih biva lišč, ki so bila v Ob či ni Cer klje na Gorenj skem zgra je na na novo,
je nekaj tudi objek tov, ki so bili kup lje ni ali pode do va ni in se zdaj upo rab lja jo kot počit niš ko biva lišče.

Če za Obči no Cer klje na Gorenj skem lah ko reče mo, da je grad nja počit niš kih biva lišč v za to nu, bi
lah ko rekli, da se je v Ob či ni Komen obdob je raz ma ha šele dobro zače lo ter lah ko pri ča ku je mo nadalj -
njo rast nji ho ve ga šte vi la. Prva počit niš ka biva liš ča na območ ju komen ske obči ne so sicer že bila zabe le že na
ob popi su leta 1981 in so nasta la kot posle di ca bega s po de že lja, ko so last ni ki kljub pre se li tvi dru gam
obdr ža li hišo na Kra su za obča sno biva nje (Go sar 1987). K re la tiv no poz ne mu poja vu so zago to vo pri -
po mo gle zaple te ne pre te kle poli tič ne raz me re na tem območ ju, pa tudi neka te ri dru gi raz lo gi, kot so
nera zvi tost, obmej nost in podob no. Več je zani ma nje za počit niš ka biva liš ča je zna čil no šele za obdobje
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Slika 1:Nastanekpočitniškihbivališčv ObčiniCerkljenaGorenjskem.
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po osa mos vo ji tvi Slo ve ni je; rezul ta ti razi ska ve kaže jo, da nji ho vo šte vi lo še naraš ča. Po rezul ta tih razi -
ska ve je bilo zelo malo počit niš kih biva lišč v Ob či ni Komen zgra je nih na novo (7%). Pre vla du je jo last ni ki,
ki so hišo pode do va li in jo upo rab lja jo za oddih (40 %) in taki, ki so kupi li sta ro hišo in jo preu re di li
v svo je počit niš ko biva liš če (53 %). Veli ko počit niš kih biva lišč je še v fazi obnav lja nja, veli ko pa jih je
bilo obnov lje nih šele po letu 2000. Nema lo je raz pa da jo čih hiš, ki so po pri po ve do va nju doma či nov
že kup lje ne in jih bodo novi last ni ki ver jet no obno vi li.

4.4 Regio nal no pore klo last ni kov počit niš kih biva lišč

Last ni ki počit niš kih biva lišč v cer kljan ski obči ni so veči no ma iz bliž njih nase lij, ki od počit niš kih
biva lišč nače lo ma niso odda lje na več kot 30 km zrač ne raz da lje. Prav bli ži na stal ne ga biva liš ča in dobra
pro met na dostop nost sta bili tudi med pogo stej ši mi raz lo gi, zakaj so se last ni ki odlo či li za počit niš ko
biva liš če v tej obči ni. Gle de na rezul ta te anket pre vla du je jo last ni ki iz Ljub lja ne (61 %), osta li pa so iz
območ ja, ki je bilo do leta 1994 del Obči ne Kranj (da nes so to Obči ne Naklo, Predd vor, Šen čur, Kranj
in Cer klje na Gorenj skem).

Bli ži na doma pa ni bila tako pomemb na pri odlo ča nju za počit niš ko biva liš če v Ob či ni Komen, zato
je tu regio nal no pore klo anke ti ra nih last ni kov bolj raz no li ko. Naj več last ni kov pri ha ja iz Ljub lja ne (70 %),
sle di jo last ni ki iz Gorenj ske (12 %), Obal no kraš ke (15 %) in Goriš ke sta ti stič ne regi je (3 %).

Med last ni ki počit niš kih biva lišč pre vla du je ta dve sku pi ni:
• dedi či, ki so pode do va li hišo in jo sedaj upo rab lja jo kot počit niš ko biva liš če; čus tve na nave za nost

na Kras je tudi raz log, da se rela tiv no velik delež last ni kov po upo ko ji tvi želi pre se li ti v da naš nja počit -
niš ka biva liš ča;

• kup ci sta rih kraš kih hiš, ki so jih preu re di li v po čit niš ko biva liš če.
Po leg slo ven skih last ni kov je po pri po ve do va nju doma či nov v ko men ski obči ni tudi nekaj last ni -

kov s stal nim pre bi va liš čem v Ita li ji. Tudi v teh pri me rih gre veči no ma za povrat ni ke, ki so hišo pode do va li
ozi ro ma so z na ku pom počit niš ke ga biva liš ča na Kra su ure sni či li željo po vrni tvi v oko lje, kjer so pre -
ži ve li svo ja mla dost niš ka leta.
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Slika 2:Počitniškabivališčav ObčiniKomenponačinuinobdobjupridobitve.



4.5 Počit niš ka biva liš ča in infra struk tu ra

Kot smo že ome ni li, so počit niš ka biva liš ča v Ob či ni Cer klje na Gorenj skem loci ra na pred vsem v hri -
bov skih nase ljih, na območ ju Krvav ca. Z raz vo jem indu stri je po dru gi sve tov ni voj ni v ta krat ni kranj ski
obči ni, so bila ta nase lja raz voj no zapo stav lje na in pro met no tež je dostop na. V šest de se tih in sedem -
de se tih letih 20. sto let ja so tudi do teh nase lij zgra di li več cest, ki so bile spr va maka dam ske, kasne je
pa so jih veči no ma asfal ti ra li. Leta 1985 je bila za tako ime no va ne vasi pod Krvav cem pomemb na pri -
do bi tev tele fon (Med mrež je 2). Prva počit niš ka biva liš ča so nasta ja la med dru gim tudi na območ jih,
ki so bila takrat tež je dostop na in komu nal no še neo prem lje na, zato je bilo tudi v in te re su last ni kov,
da se sta nje na področ ju infra struk tu re izbolj ša. 40% last ni kov je odgo vo ri lo, da so v so de lo va nju z doma -
či ni pri po mo gli k iz bolj ša nju cest ne ga omrež ja, 13 % pa, da so pri po mo gli k iz grad nji novih cest; 28 %
last ni kov se je zav ze ma lo tudi za izbolj ša nje komu nal ne infra struk tu re, 6 % last ni kov počit niš kih biva -
lišč pa je ime lo vpliv na izgrad njo tele fon ske ga omrež ja, komu nal no oskr bo hri bov skih vasi, odvoz sme ti
in vzdr že va nje cest pozi mi.
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Nas prot no v Ob či ni Komen last ni ki počit niš kih biva lišč niso ime li pomemb nej še ga vpli va na izbolj -
ša nje infra struk tu re.

4.6 Spre mem be bival ne funk ci je počit niš kih biva lišč

Ve či na počit niš kih biva lišč v Ob či ni Cer klje na Gorenj skem je bila zgra je nih na novo in so name -
nje na le obča sne mu biva nju, oddi hu. Kljub temu je pri neka te rih počit niš kih biva liš čih že priš lo do
spre mem be bival ne funk ci je. To so pred vsem počit niš ka biva liš ča, ki so nasta la iz nek da njih sta no vanj -
skih hiš in v manj šem šte vi lu tudi počit niš ka biva liš ča, ki so že posta la stal na pre bi va liš ča last ni kov.
V pri hod no sti se bival na funk ci ja počit niš kih biva lišč gle de na rezul ta te razi ska ve ne bo bis tve no spre -
mi nja la, saj 63 % last ni kov na vpra ša nje o pri hod no sti biva nja v po čit niš kem biva liš ču odgo var ja, da
bodo objekt še naprej upo rab lja li kot počit niš ko biva liš če. V 13 % pri me rov so se last ni ki počit niš kih
biva lišč pre se li li v po čit niš ko biva liš če in ga upo rab lja jo kot stal no pre bi va liš če, enak odsto tek last ni -
kov pa si to želi nare di ti v pri hod no sti. 11 % anke ti ra nih last ni kov še ne ve, kak šna bo pri hod nost biva nja
v po čit niš kem biva liš ču.
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Ker med last ni ki počit niš kih biva lišč v Ob či ni Komen moč no pre vla du je jo dedi či in kup ci hiš, se
je tudi bival na funk ci ja v ve li ki veči ni teh objek tov spre me ni la iz stal ne nase li tve v ob ča sno. V ne ka te -
rih pri me rih so počit niš ka biva liš ča že (ozi ro ma spet) posta la tudi stal na pre bi va liš ča anke ti ra nih last ni kov
(ta kih je 10 %), gle de na rezul ta te anket pa je pri ča ko va ti, da bodo v pri hod nje spre mem be bival ne funk -
ci je še zelo dina mič ne. Kar 54% anke ti ra nih last ni kov se namreč nekoč želi pre se li ti v po čit niš ko biva liš če,
5 % last ni kov si želi počit niš ko biva liš če preu re di ti v tu ri stič no kapa ci te to, 13 % last ni kov pa še ne ve,
kak šna bo pri hod nost biva nja v po čit niš kem biva liš ču. 18 % last ni kov odgo var ja, da bodo počit niš ko
biva liš če še naprej upo rab lja li za oddih.

4.7 Odnos last ni kov do doma či nov in oko lja

Od no se med last ni ki počit niš kih biva lišč v Ob či ni Cer klje na Gorenj skem in doma či ni lah ko
na pod la gi razi ska ve ozna či mo kot zado vo lji ve. Polo vi ca (51 %) last ni kov ima z do ma či ni zelo dobre
odnose, 44 % pa je takih, ki z do ma či ni nima pogo stej ših sti kov. Kljub temu vča sih zara di navz križja
inte re sov v do lo če nih pri me rih pri ha ja do konf lik tov. Ti so sicer red ki (5 % anke ti ra nih last ni kov),
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naj več krat pa so pred met spo ra hrup, ki ga pov zro ča jo kme tij ski stro ji, motor na kole sa, pre gla sna glasba
in podob no.

Ve li ke spre mem be v oko lju so nasta le že s samo grad njo novih objek tov za obča sno biva nje. Novi
objek ti so tudi nenad zo ro va no zase da li naj pri vlač nej ša območ ja, tako na samem kot tudi v na se ljih,
na dolo če nih mestih so nasta le celo samo stoj ne nasel bin ske eno te. Zara di raz šir je no sti poja va pri haja
do degra da ci je oko lja, saj se prav tiste prvi ne oko lja, zara di kate rih so počit niš ka biva liš ča na tem območ -
ju sploh nasta ja la, izgub lja jo. Tak pri mer je pred vsem nase lje Ambrož pod Krvav cem, kjer so nega tiv ne
posle di ce pre ve li ke gosto te počit niš kih biva lišč naj bolj očit ne. Inte res neka te rih last ni kov, da pre živ -
lja jo svoj pro sti čas v po čit niš kem biva liš ču, se je že zmanj šal, počit niš ka biva liš ča pa zato osta ja jo praz na.

Od no si med last ni ki počit niš kih biva lišč in doma či ni v Ob či ni Komen so, sodeč po rezul ta tih anket,
zelo dobri. 83 % last ni kov je z do ma či ni v pri ja telj skih odno sih in ima jo z nji mi pogo ste sti ke, pred -
vsem dedi či se s svo ji mi sose di in dru gi mi vaš ča ni poz na jo že od otroš tva. Odno se opi su je jo kot dru že nje
ob kon cu ted na, pomoč pri pre no vi hiš in pri kme tij skih opra vi lih (tr ga tve, delo v vi no gra dih, pri de -
la va vina). Osta li last ni ki, ki so sode lo va li v ra zi ska vi, odgo var ja jo, da z do ma či ni nima jo pogo stej ših
sti kov, ven dar so z nji mi vsee no v do brih odno sih.

Zelo pozi ti ven je tudi odnos last ni kov počit niš kih biva lišč v Ob či ni Komen do oko lja. Last ni ki so
s pre no vo počit niš kih biva lišč v kraš kem slo gu spod bu di li doma či ne, da tudi oni pri pre no vi svo jih
hiš sku ša jo čim bolj ohra ni ti prvo ten videz stavb. Do nedav ne ga je bila kraš ka arhi tek tu ra za doma -
či ne sim bol nera zvi to sti in revš či ne, danes pa se tudi oni zave da jo, da je izgled nase lij pomem ben ele ment
kraš ke kul tur ne pokra ji ne, ki ga je tre ba ohra nja ti. Ob učin ko vi tem uprav lja nju in vklju če no sti lokal -
nih delež ni kov, nudi ta namreč narav na in kul tur na dediš či na dobre raz voj ne mož no sti pode že lja (Šmid
Hri bar in Ledi nek Lozej 2013). Zani mi va je izja va anke ti ran ke, ki pra vi, da je dobro, da ljud je na Kra -
su niso ime li veli ko denar ja, saj bi sicer s pre nav lja njem svo jih domov naj ver jet ne je uni či li pre cej šen
del stavb ne dediš či ne, ker se niso zave da li nje ne vred no sti. Last ni ki počit niš kih biva lišč ima jo pomemb -
no vlo go tudi pri ohra nja nju kme tij skih zem ljišč, saj jih ima veli ko v po se sti vino grad ali sadov njak.
Ta kme tij ska zem ljiš ča bi bila sicer naj ver jet ne je pod vr že na zaraš ča nju, saj so narav ne raz me re za
kmetijstvo na Kra su raz me ro ma sla be (Ci glič s so de lav ci 2012). Tako doma či nom kot last ni kom počit -
niš kih biva lišč je skup ni cilj, da se ohra nja izgled kraš ke kul tur ne pokra ji ne in da ta osta ne živa. V Ob či ni
Komen delu je veli ko dru štev in vaš kih skup no sti, kate rih zelo aktiv ni čla ni so tudi neka teri last ni ki
počit niš kih biva lišč. Taka obli ka sode lo va nja je zelo korist na, saj se tako laž je uskla ju je in ure sni ču -
je ide je, ki jih v po de žel sko oko lje pri na ša pre tež no mest no pre bi vals tvo in ide je, ki jih pris pe va jo
doma či ni.
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5 Sklep

Po čit niš ka biva liš ča so pomem ben sestav ni del pose li tve, pred vsem na pode že lju. V oko lju, kjer se
pojav lja jo, pov zro ča jo raz lič ne druž be ne in gos po dar ske spre mem be ter spre mem bo kul tur ne pokrajine.

Ob či na Komen se z ne ga tiv ni mi demo graf ski mi tren di soo ča že dalj še obdob je, odse lje va nje pa je
bilo v pre te klo sti zara di raz vo ja indu stri je pri sot no tudi v hri bo vi tem in gor skem delu Obči ne Cer klje
na Gorenj skem. Vpliv počit niš kih biva lišč na ohra nja nje pose lje no sti v po de žel skih nase ljih je tež ko
izmer ljiv, ned vom no pa počit niš ka biva liš ča zago tav lja jo pri sot nost obča sne ga (pre tež no urba ne ga) pre -
bi vals tva, pred vsem ob kon cih ted na, ob praz ni kih in v ča su dopu stov. Ne sme mo pa zane ma ri ti tudi
dejs tva, da se rela tiv no velik delež last ni kov nekoč želi pre se li ti v po čit niš ko biva liš če ali pa so svo jo
željo po pre se li tvi že ure sni či li. Počit niš ka biva liš ča v po de žel skih in demo graf sko ogro že nih območ -
jih tako lah ko pred stav lja jo poten cial za stal no nase li tev. Gle de na rezul ta te anket bo v pri hod no sti
naj ver jet ne je veli ko počit niš kih biva lišč spre me ni lo bival no funk ci jo iz obča sne v stal no nase li tev, pred -
vsem v Ob či ni Komen. Tak šne spre mem be so v smi slu ohra nja nja pose lje no sti pozi tiv ne, ven dar se na
tem mestu postav lja vpra ša nje, kak šna bo sta rost na struk tu ra pre bi vals tva v ta kih nase ljih gle de na to,
da tisti anke ti ra ni last ni ki, ki se želi jo pre se li ti v po čit niš ko biva liš če, to name ra va jo sto ri ti šele po upo -
ko ji tvi. Da pokra ji na osta ne živa, namreč potre bu je aktiv no pre bi vals tvo, ki skr bi za oko lje, česar pa
upo ko jen ci pogo sto ne zmo re jo.

Ome ni ti je tre ba še odno se last ni kov počit niš kih biva lišč do doma či nov. Na eni stra ni ima mo doma -
či ne, pode žel sko pre bi vals tvo, ki je še ved no del no ali povsem odvi sno od kme tijs tva, na dru gi stra ni
pa obča sno pri sot no, pre tež no urba no pre bi vals tvo, ki na pode že lje vna ša svo je urba ne nava de in ne
nazad nje želi uve ljav lja ti tudi dolo če ne inte re se, ki so več krat v nas prot ju z in te re si doma či nov. V tem
pogle du so raz li ke med Obči no Cer klje na Gorenj skem in Komen zelo veli ke. V ko men ski obči ni odno -
se med doma či ni in last ni ki počit niš kih biva lišč lah ko oce ni mo kot zelo dobre. Do neke mere pri ha ja
celo do oživ lja nja agrar ne pokra ji ne, saj neka te ri last ni ki z lju bi telj skim kme to va njem vzdr žu je jo kul -
tur no pokra ji no in pri tem spo štu je jo dejav no sti avtoh to ne ga kmeč ke ga pre bi vals tva. V cer kljan ski obči ni
je v pri mer ja vi z Ob či no Komen rela tiv no velik delež last ni kov počit niš kih biva lišč, ki z do ma či ni nima -
jo pogo stej ših sti kov, neka te ri pa celo odgo var ja jo, da obča sno z do ma či ni pri ha ja do konf lik tov, česar
v ko men ski obči ni nismo zaz na li. Pred met spo ra so naj več krat hrup, ki ga pov zro ča jo kme tij ski stro -
ji, motor na kole sa, smrad, pre gla sna glas ba in podob no.

Že sama grad nja novih objek tov za obča sno biva nje pov zro ča veli ke spre mem be v oko lju. Veči na
počit niš kih biva lišč v Ob či ni Cer klje na Gorenj skem je bila zgra je nih na novo, kar je pome ni lo, da so
(spr va tudi nenad zo ro va no) le-ta zase da la naj pri vlač nej ša, še nepo zi da na zem ljiš ča. Grad nja počit niš -
kih biva lišč po hri bo vi tem območ ju obči ne je bila pone kod pre cej raz pr še na, pone kod pa je gosto ta
tako veli ka, da so nasta le celo samo stoj ne nasel bin ske eno te. Zara di zelo veli ke gosto te počit niš kih biva -
lišč na dolo če nih območ jih se je moč no spre me nil videz pokra ji ne, lah ko bi celo rekli, da je priš lo do
»vi zual ne degra da ci je oko lja«. Prav tiste prvi ne, zara di kate rih je bilo območ je nekoč pri vlač no, se izgub -
lja jo, pone kod celo pri ha ja do postop ne ga opuš ča nja upo ra be počit niš kih biva lišč.

Nas prot no so spre mem be v oko lju, do kate rih je priš lo v Ob či ni Komen s po ja vom počit niš kih biva -
lišč, neko li ko bolj spod bud ne. Last ni ki s pre nav lja njem počit niš kih biva lišč v kraš kem slo gu opo zar ja jo
na to, da je tre ba ohra nja ti tra di cio nal no kraš ko arhi tek tu ro. K temu spod bu ja jo tudi doma či ne, ki se
dol go časa niso zave da li pra ve vred no sti stavb ne dediš či ne in so jo celo pove zo va li z ne ra zvi tost jo in revš -
či no, obe nem pa se niso zave da li dejs tva, da je ta lah ko pomem ben raz voj ni poten cial. Neka te ri last ni ki
z lju bi telj skim obde lo va njem vino gra da, sadov nja ka ali nji ve delo ma pri po mo re jo tudi k za vi ra nju pro -
ce sa zaraš ča nja, ki sicer inten ziv no spre mi nja podo bo Kra sa.

Pri sot nost obča sne ga pre bi vals tva ima v obrav na va nih obči nah tudi neka te re (po ten cial ne) gos po -
dar ske učin ke. Last ni ki pogo sto kori sti jo tako gostin ske (na pri mer osmi ce v ko men ski obči ni) kot tudi
šport no-re krea cij ske objek te (smu čiš če Krva vec v Ob či ni Cer klje na Gorenj skem), s či mer posred no
zago tav lja jo delov na mesta kra jev ne mu pre bi vals tvu. Čeprav veli ka veči na last ni kov svo jih počit niš -
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kih biva lišč ne odda ja, pa ti objek ti vsee no pred stav lja jo tudi poten cial ne objek te, ki bi se v pri hod no -
sti lah ko odda ja li turi stom.

Za ra di šte vil nih posle dic (tako pozi tiv nih kot nega tiv nih), ki jih ima jo počit niš ka biva liš ča v oko -
lju in ker se bo šte vi lo tovrst nih objek tov na neka te rih mestih še spre mi nja lo ali pa se bo spre mi nja la
nji ho va vlo ga, bi bilo dobro, da se v pri hod nje name ni več pozor no sti tej obli ki biva nja. Obči ne bi mora -
le z us trez ni mi ukre pi pro stor ske ga načr to va nja pre pre či ti nadalj nje pojav lja nje nega tiv nih učin kov, ki
jih pov zro ča jo počit niš ka biva liš ča, in spod bu ja ti tiste, ki so pozi tiv ni.

6 Viri in lite ra tu ra

Ci glič, R., Hrva tin, M., Komac, B., Per ko, D. 2012: Karst as a cri te rion for defi ning areas less sui tab le
for agri cul tu re. Acta geo grap hi ca Slo ve ni ca 52-1. Ljub lja na. DOI: 10.3986/AGS52103

Fa kin, J., Jaz bec, J., Legi ša, Z., Per tot, M., Tuta Ban, V. 2004: Kras med Šta nje lom in Devi nom. Komen.
Go sar, A. 1987: Geo graf ski vidik raz vo ja počit niš kih biva lišč na Notranj skem in Pri mor skem. Notranjska:

14. zbo ro va nje slo ven skih geo gra fov. Ljub lja na.
Go sar, A. 1996: Počit niš ke hiše v po kra jin ski podo bi Spod nje ga Podrav ja. Ela bo rat, Odde lek za geo -

gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni. Ljub lja na.
Jer šič, M. 1998: Bliž nja rekrea ci ja pre bi val cev Slo ve ni je. Geo grap hi ca Slo ve ni ca 29. Ljub lja na.
Klad nik, D., Lovren čak, F., Oro žen Ada mič, M. (ur.) 2005: Geo graf ski ter mi no loš ki slo var. Ljub lja na.
Kle men čič, M.M. 1995: Spre mem be pose li tve v kranj ski obči ni po dru gi sve tov ni voj ni. Kranj ski zbornik.

Kranj.
Kle men čič, V. 1994: Pro stor sko-struk tur ne spre mem be Slo ve ni je kot nove drža ve. Znans tve na revi ja

6-1. Mari bor.
Med mrež je 1: http://www.cer klje.si/8.0.html (24. 5. 2012).
Med mrež je 2: http://www.cer klje.si/325.0.html (26. 4. 2012).
Po pis pre bi vals tva in sta no vanj 1971. Zvez ni zavod za sta ti sti ko. Beo grad, 1971.
Po pis pre bi vals tva, gos po dinj stev in sta no vanj 1981. Zavod Repub li ke Slo ve ni je za sta ti sti ko. Ljub ljana, 1981.
Po pis pre bi vals tva, gos po dinj stev, sta no vanj in kmeč kih gos po dar stev v Re pub li ki Slo ve ni ji 1991. Zavod

Repub li ke Slo ve ni je za sta ti sti ko. Ljub lja na, 1991.
Po pis pre bi vals tva 2002. Sta ti stič ni urad Repub li ke Slo ve ni je. Ljub lja na, 2002.
Rav bar, M. 2006: Slo ven sko pode že lje na preiz kuš nji, kdo bo nado me stil kme tijs tvo? Dela 25. Ljub ljana.
Re gi ster nepre mič nin 2008. Geo det ska upra va Repub li ke Slo ve ni je. Ljub lja na, 2008.
Sta nič, I., Jakoš, A., Pavli ha, M., Plo štaj ner, Z. 2000: Bival ne nava de Slo ven cev in nji hov vpliv na prostor,

obča sna biva liš ča. Med mrež je: http://www.ar hiv.mop.gov.si/fi lead min/mop.gov.si/pa geu ploads/
po droc ja/pro stor/pdf/pro stor_slo2020/2_6_do ku ment.pdf (30. 5. 2012).

Šmid Hri bar, M., Ledi nek Lozej, Š. 2013: The role of iden tif ying and mana ging cul tu ral values in rural
deve lop ment. Acta geo grap hi ca Slo ve ni ca 53-2. Ljub lja na. DOI: 10.3986/AGS53402

Šprah, L., Novak, Z, Fridl, J. 2014: The well being of Slo ve nia's popu la tion by region: com pa ri son of indica -
tors with an emp ha sis on health. Acta geo grap hi ca Slo ve ni ca 54-1. Ljub lja na. DOI: 10.3986/AGS54104
(v ti sku)

7 Summary: The function of second homes in countryside: the comparison
between the Municipalities of Cerklje na Gorenjskem and Komen
(translated by the author)

Countryside was once considered as a place where agriculture and forestry played the most impor-
tant economic role. Over the past few decades, countryside has become the multifunctional area of living,
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employment, tourism, recreation, cultural and political participation. Processes such as deagrarisation,
industrialisation and urbanisation, which had influenced the transformation of the countryside,
changed people's lifestyle too. Those employed in the non-agricultural sectors obtained spare time and
many of them started to spend their leisure time in second homes. The results of the research, carried
out in the Municipalities of Cerklje na Gorenjskem and Komen, showed the existence of different types
of second homes, which have different function in the environment where they appear.

The majority of second homes in the Municipality of Cerklje na Gorenjskem were built anew, dur-
ing the seventies and the eighties of the 20th century. The number of new second homes has, however,
been decreasing ever since. The main pull factors were the vicinity of owners' homes, good accessibil-
ity and therefore the chance of a quick withdrawal in nature. These are also the reasons why the owners
of the second homes come mostly from the neighbouring settlements. Another important pull factor
was nature. The mountainous part of the Municipality of Cerklje na Gorenjskem with scenic rural envi-
ronment and picturesque views, where the majority of all second homes are situated, offers various
possibilities for recreation. Some second homes appear within settlements but they are mostly situat-
ed solitarily, amidst pastures or in separate quarters. The characteristics of location have influenced
the relationships between the owners of second homes and local residents. On the one hand some own-
ers have satisfactory relationships with local residents but on the other there are a relatively large number
of owners who have infrequent or even none contacts with locals. Furthermore, sometimes even some
conflicts appear. The owners of second homes had an important influence on the improvement of infra-
structure in the mountainous part of the Municipality of Cerklje na Gorenjskem. According to the
research, the majority of second homes are probably going to keep its function. However, some of them
will probably become the homes of the owners. The density of second homes in some places in the
Municipality of Cerklje na Gorenjskem has become very high so that it negatively affects the appear-
ance of landscape.

Second homes in the Municipality of Komen differ from those in Cerklje na Gorenjskem. The num-
ber of second homes is still on the rise, but almost all of them are actually renovated old residential houses.
Therefore, they are mostly situated within villages. Since the owners of second homes are well aware of
the importance of the conservation of karstic architectural heritage, they take it into consideration when
renovating houses. By that and with vineyard, field and orchard cultivation they contribute to both, the
preservation of karstic cultural landscape as a whole as well as to the reduction of the process of over-
growing. Two types of owners prevail: the heirs of parents' houses and those who bought an old karstic
house and rearranged it into a second home. The most common reasons for the possession of a second
home in the Municipality of Komen (pull factors) are hence inheritance, karstic cultural landscape (includ-
ing both, the nature and karstic architecture) and possibilities of farming and recreation. As the vicinity
of second homes did not play an important role, the owners come from even more remote settlements.
The results of the survey carried out in the Municipality of Komen suggest dynamic changes of the res-
idential function in future. A large percentage of owners expressed a will to use a second home as their
home when they retire. The owners' relationships towards the locals are on very friendly terms.
Moreover, they often help each other at chores and house renovations. Some owners of second homes
also participate in various organizations and communities, which operate in several villages.

Second homes have a positive influence on the preservation of the settlement in both of the exam-
ined municipalities. By availing of culinary, sports and recreation services the owners of second homes
indirectly provide local population with jobs and thereby prevent depopulation. Even though at this
time almost none of the owners rent their second home, they represent potential touristic capacity in
the future. Many owners (especially in the Municipality of Komen) intend to move to their second homes
after they get retired, which is another promising fact for the maintenance of the number of inhabi-
tants in the municipalities. Despite the fact that there is no fear for the future population its age structure
in the observed municipalities remains questionable. The elderly are not capable of cultivation, are less
mobile and need some specific services and from this point of view both municipalities are inadequate.
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The results of the survey showed that second homes can have various positive and negative con-
sequences in their environment. Since we can expect the number of second homes to increase and that
their function might change, more attention should be drawn to this topic in the future.
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