Geografski vestnik 85-1, 2013, 9–24

Razprave

RAZPRAVE

PROSTORSKA ANALIZA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ
V OBČINI KRANJSKA GORA
AVTORJA
StašaSalmič
CestanaBelo 18,SI –4000 Kranj,Slovenija
stasa.salmic@gmail.com
dr. MihaKoderman
UniverzanaPrimorskem,Znanstveno-raziskovalnosredišče,Garibaldijeva 1,SI –6000 Koper,Slovenija
miha.koderman@zrs.upr.si

UDK:911.3:728.18(497.4KranjskaGora)
COBISS:1.01
IZVLEČEK
Prostorskaanalizapočitniškihbivališčv ObčiniKranjskaGora
Prispevekobravnavaproblematikopočitniškihbivališčv ObčiniKranjskaGorainnjihovoumeščanjev prostor.Počitniškabivališčasov posameznihnaseljihobčinepovzročilaspremembomorfologijenaselja,ki
seodražazlastiv naselbinskizgostitvitehbivališčinumeščanjuvečstanovanjskihstavbv prostorzakateregatakšnaoblikapozidaveniznačilna.V člankujeosrednjapozornostnamenjenavprašanjuprostorske
razporeditvepočitniškihbivališčv naseljuKranjskaGora,njihovoumestitevv prostorpapodrobnejepojasnjujejoslikovniprikaziregistriranihpočitniškihbivališč.Predstavljenojetudiregionalnoporeklolastnikov
počitniškihbivališč.
KLJUČNEBESEDE
geografijaturizma,počitniškobivališče,prostorskarazporeditev,morfologijanaselja,regionalnoporeklo
lastnikovpočitniškihbivališč,ObčinaKranjskaGora
ABSTRACT
SpatialanalysisofsecondhomesintheMunicipalityofKranjskaGora
ThearticledealswiththeissueofsecondhomedevelopmentintheMunicipalityofKranjskaGoraand
analysestheroleofsecondhomesandtheirpositioninthelandscape.Secondhomesareoneofthemain
causesoftransformationinthemorphologyofthetraditionalvillage-basedsettlementsinthemunicipality.
Changescanbeparticularlyevidentintheintenseconcentrationofthesebuildingsinthearea,whichalso
occurintheformofblocksofflats,intentionallydesignedforsecondhomeusers.Themainpartofthe
paperfocusesonthespatialdistributionofregisteredsecondhomesinthetownofKranjskaGoraandshows
theirlocationsondetailscalemaps.Inaddition,theauthorsalsopresentandspatiallyanalyzetheregionaloriginsofthesecondhomesowners.
KEYWORDS
tourismgeography,secondhome,spatialdistribution,urbanmorphology,regionaloriginsofthesecond
homesowners,MunicipalityofKranjskaGora
Uredništvojeprispevekprejelo18. maja 2012.

9

Staša Salmič, Miha Koderman

Prostorska analiza počitniških bivališč v Občini Kranjska Gora

1 Uvod
V splošnem se je turizem v svoji množični obliki pojavil šele z intenzivnim industrijskim razvojem po drugi svetovni vojni. Tekom desetletij, ki so sledila, se je pomembnost aktivnega preživljanja
prostega časa dodobra uveljavila in danes predstavlja eno od osnovnih življenjskih funkcij, ki je enakovredna delu, bivanju, oskrbovanju, izobraževanju ter družbenemu udejstvovanju (Ruppert
s sodelavci 1981, 26–28). Obdobja po drugi svetovni vojni ni zaznamoval le močan industrijski razvoj, temveč tudi precejšnje socialne spremembe, ki so med drugim pripeljale do novih navad pri
preživljanju prostega časa.
Enega izmed načinov preživljanja prostega časa predstavlja bivanje v počitniških bivališčih, ki je
svoj razmah na slovenskem ozemlju doživelo prav po drugi svetovni vojni, njihova gradnja pa je vrhunec dosegla v 80-ih letih 20. stoletja. Kljub temu, da so takšna bivališča prostorsko precej razpršena,
saj jih lahko najdemo v skorajda vseh občinah v Sloveniji, lahko na določenih območjih opazimo njihovo precejšno zgostitev (SI-STAT 2011). Do zgostitev prihaja predvsem v krajih, ki so zaradi svojih
pokrajinskih in doživljajskih značilnosti turistično privlačni in jih lahko uvrstimo med turistično najzanimivejša območja Slovenije (Jeršič 1999, 88–89).
Počitniška bivališča so pomembno vplivala tudi na naselbinsko in pokrajinsko zasnovo Občine Kranjska Gora, ki predstavlja zaradi naravnih danosti in dolgoletne tradicije vodilnega zimskošportnega središča
v Sloveniji še posebej privlačno okolje za preživljanje prostega časa in izvajanje rekreacijskih dejavnosti. V letu 2002 je bilo v Občini Kranjska Gora registriranih 788 počitniških bivališč (SI-STAT 2011),
kar predstavlja 2,5 odstotka vseh registriranih počitniških bivališč v Sloveniji, omenjeni delež pa to občino postavlja na sedmo mesto med vsemi občinami v Sloveniji.

2 Metodološka pojasnila
V prispevku so uporabljeni statistični podatki, pridobljeni pri Statističnem uradu Republike
Slovenije (v nadaljevanju SURS) in Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS).
Podatki SURS-a izhajajo iz popisov, opravljenih v letih 1971, 1981, 1991 in 2002. Na podlagi njihove primerjave smo skušali ponazoriti številčni obseg obravnavanega pojava. S pomočjo podatkov GURS-a oziroma Registra nepremičnin, smo prikazali prostorski razpored počitniških bivališč v naselju Kranjska
Gora. Na sedežu Občine Kranjska Gora smo pridobili podatke o stalnem bivališču lastnikov počitniških bivališč.
Register nepremičnin (2011; prim. Komac, Zorn in Kušar 2012) je bil vzpostavljen po popisu nepremičnin v letih 2006 in 2007. V njem so zajeti tudi podatki iz zemljiške knjige in katastra stavb. Podatki
iz Registra nepremičnin, ki so uporabljeni v prispevku, so bili pridobljeni v septembru 2011 in so odraz
trenutnega stanja.
Popisni vprašalnik nepremičnin, ki ga je lastnik lahko izpolnil sam ali ob pomoči popisovalca, je
vseboval vprašanja o stanovanju, nestanovanjskem delu nepremičnine in o stavbi ter parceli. Pri pridobivanju podatkov o stanovanju je bilo med drugim vključeno tudi vprašanje, ali se posamezen del
stavbe uporablja v počitniške namene. Iz pridobljenih podatkov za območje Občine Kranjska Gora
so bili najprej izločeni vsi deli stavb, za katere so lastniki odgovorili, da se ne uporabljajo v počitniške namene, ali pa odgovora niso podali. Po izločanju podatkov je ostal 1001 del stavbe, za katere so
lastniki označili, da se uporablja v počitniške namene. V nadaljnjem koraku je bilo teh 1001 enot razvrščenih glede na vrsto stavbe, pri tem pa so bili izločeni tisti, ki ne ustrezajo kriterijem počitniškega
bivališča. Na tak način je bilo izločenih 18 enot, med katerimi jih je bilo, po metodologiji GURS-a,
dvanajst označenih kot prostor večnamenske uporabe (mešana klet, senčnica (uta), rezer vator), pri
štirih je bil jasno izražen turistični (hotel, motel, drug prenočitveni objekt) in gostinski namen (del
stavbe, namenjen strežbi hrane in pijače), dve pa sta bili označeni kot bivalna enota za posebne name-
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ne (dijaški ali študentski dom, dom za ostarele, župnišče, materinski dom, prehodni dom za tujce, zavetišče).
Po končanem razvrščanju je bilo na območju Občine Kranjska Gora prepoznanih 983 enot, ki jih
lastniki uporabljajo v počitniške namene. Število je sicer treba razumeti s pridržkom, saj je lahko ob
izvedbi popisa in kasnejši posodobitvi prišlo do primerov, ko se lastniki o dejanski rabi bivališč ali niso
opredelili ali pa so le-to napačno navedli. Omenjeno število (983) lahko primerjamo s številom počitniških bivališč iz evidenc občinske uprave Kranjska Gora, v katerih je bilo marca 2011 zabeleženih
1279 počitniških enot (Černe 2011), ali pa s popisom stavb in stanovanj iz leta 2002, ko je bilo teh bivališč 788 (SI-STAT 2011). Razliko med popisom iz leta 2002 in Registrom nepremičnin iz leta 2011 je
mogoče pojasniti s številčnim porastom počitniških bivališč v tem obdobju, razliko med podatki Registra nepremičnin in evidenco Občine Kranjska Gora pa s tem, da so podatki GURS-a rezultat samoocene,
medtem ko je občina podatke pridobila po analizi skupka kriterijev (plačilo nadomestila za stavbno
zemljišče, priklop na komunalno infrastrukturo, plačilo komunalnih prispevkov). Kljub omenjenim
številčnim razlikam lahko ocenimo, da podatki GURS-a izkazujejo visoko stopnjo reprezentativnosti
ter v veliki meri odražajo realno stanje številčne zastopanosti počitniških bivališč ne samo v naselju
Kranjska Gora, temveč na celotnem območju občine.

3 Pregled teoretičnih izhodišč in literature
Počitniška bivališča so intenzivnejše preučevanje doživela šele po koncu druge svetovne vojne, čeprav
je pojav preživljanja prostega časa v počitniškem bivališču poznan že vse od časa antike (Coppock 1977, 14). V slovenski literaturi se za označevanje teh bivališč največkrat uporabljajo pojmi: počitniško
bivališče, sekundarno bivališče, sekundarno počitniško bivališče, občasno bivališče ter stanovanja za
počitek in rekreacijo, v neformalni rabi pa je močno prisoten tudi izraz vikend. Slovenski geografi, ki
so se obravnavani tematiki raziskovalno najbolj posvečali (na primer Anton Gosar, Matjaž Jeršič, Dušan
Plut), so v svojih študijah največkrat uporabljali pojem sekundarno počitniško bivališče ali počitniško bivališče; prav slednji izraz pa je danes moč največkrat zaslediti v (sicer maloštevilnih) geografskih
prispevkih, ki se ukvarjajo s to problematiko.
Počitniška bivališča prvenstveno služijo za zadovoljevanje rekreacijskih potreb, njihovi uporabniki pa s svojim delovanjem vplivajo na gospodarstvo, družbo in okolje. Müller (2004, 15) ugotavlja, da
so učinki na omenjene elemente podobni, kot jih imajo druge oblike turizma. Nekateri avtorji tej obliki turizma sicer očitajo pomanjkanje neposrednih ekonomskih transakcij med uporabniki bivališč in
ponudniki storitev, vendar pa je več raziskovalcev (med njimi Marjavaara 2007, 296–297) te očitke zavrglo. Ugotavljajo namreč, da se finančni kapital v okviru turizma počitniških bivališč ne pretaka zgolj
znotraj posameznih storitev, ki so značilne za turistični sektor, temveč so ekonomski učinki vidni tudi
v nepremičninskem in bančnem sektorju.
Razvoj tovrstnih bivališč je vplival tudi na družbeno-kulturna razmerja in kot navaja Marjavaara (2008, 17), so ti vplivi zaradi različnih norm in vrednot ter načina življenja domačinov in uporabnikov počitniških bivališč lahko vir mnogih konfliktov. Nesoglasja nemalokrat izvirajo tudi iz
zviševanja cen življenjskih potrebščin in nepremičnin, zaradi česar s strani stalnih prebivalcev lahko pride do preseljevanja in praznjenja posameznih območij. Hkrati nekateri avtorji (Casado
Diaz 1999, 225; Marjavaara 2008, 18) kot možni vir nasprotij omenjajo potencialno boljši družbeno-ekonomski položaj lastnikov in uporabnikov počitniških bivališč v primerjavi s stalnimi prebivalci. Vsekakor o stopnji družbene integracije odloča vsak posameznik sam (Müller s sodelavci 2004, 21),
opravljene terenske ankete med lastniki počitniških bivališč na izbranih območjih Slovenije pa razkrivajo, da lastniki odnos med njimi in domačini ocenjujejo kot dober ter navajajo, da med njimi
prihaja do sodelovanja, nudenja medsebojne pomoči ter drugih oblik druženja (Gosar 1988; Oseli 2009; Jurečič 2010; Goluža 2013).
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Počitniška bivališča svoj najbolj viden pečat puščajo v pokrajini, ki je že marsikje dodobra preobražena in ki tudi zavoljo teh bivališč izgublja svojo prvotno podobo. Počitniška bivališča spreminjajo
fiziognomijo in funkcijo posameznih naselij, njihov številčni porast pomeni vedno večjo obremenitev
za okolje, hkrati pa se pojavlja trend zgoščevanja počitniških bivališč na najbolj privlačnih in hkrati pogosto najbolj okoljsko ranljivih območjih (Cigale 2009, 115–116). Uporabniki počitniških bivališč
s svojim delovanjem vršijo pritisk na (Hiltunen 2007, 247; Jeršič 1987, 74):
• naravne vire (oskrba z energijo in vodo, raba zemljišč in posledična erozija prsti);
• naravno okolje, ki lahko zaradi pozidave postane razvrednoteno;
• rastlinstvo in živalstvo, s čimer povzročajo zmanjševanje biotske raznovrstnosti;
• naravno okolje, ki je zaradi emisij toplogrednih plinov in neprečiščenih odpadnih voda vedno bolj
onesnaženo.
Obremenjevanje okolja je sicer večje na območjih brez ustrezne infrastrukture (oskrba z vodo, odvajanje odpadnih voda, električni tok, odvažanje odpadkov, prometne povezave in drugo), kajti precejšnje število počitniških bivališč se pojavlja v redkeje poseljenih območjih, kjer omenjena infrastruktura
ni zgrajena, zaradi česar prihaja do onesnaževanja površinskih in podzemnih voda (Jeršič 1987, 74; Cigale 2009, 113). Hiltunenova (2008, 261) ugotavlja, da so številni okoljski učinki turizma počitniških bivališč v primerjavi z drugimi vrstami turizma sicer manjši, vendar ob tem opozarja, da jih ni mogoče prezreti,
saj pomembno prispevajo k preobrazbi naravnega okolja. Kljub temu je treba izpostaviti dejstvo, da
počitniška bivališča za okolje ne predstavljajo le obremenitve, temveč na posameznih območjih tudi
varujejo kulturno krajino, saj lastniki bivališč s svojimi prostočasnimi dejavnostmi (sadjarstvo, vinogradništvo, vrtičkarstvo) preprečujejo zaraščanje obdelovalnih zemljišč (Stanič s sodelavci 2000, 26).

4 Razvoj počitniških bivališč v Občini Kranjska Gora
Počitniška bivališča so se v naseljih Občine Kranjska Gora začela razvijati po uveljaviti Zgornjesavske doline kot zimsko-športnega središča, njihov razvoj pa sovpada z obdobjem rasti teh bivališč
na celotnem območju Slovenije. Zadnji statistični popis iz leta 2002 kaže, da je na območju občine 788 stanovanj, namenjenih za zasebno počitniško rabo, kar predstavlja 21,6 odstotka počitniških bivališč
Gorenjske statistične regije oziroma 2,5 odstotka vseh počitniških bivališč v Sloveniji (SI-STAT 2011).
Gosar (1988, 165) razvoj počitniških bivališč v alpskem svetu navezuje na tri obdobja, pri čemer
ima vsako od njih »… svojskopravno-posestnoobliko,značilnelokacijeinspecifičnevzroke …«. Gosarjevo razvojno časovnico (razvoj do 1. svetovne vojne, razvoj med obema vojnama in razvoj po 2. svetovni
vojni) lahko priredimo in jo razširimo na štiri obdobja (razvoj do 1. svetovne vojne, razvoj med obema vojnama, razvoj med letoma 1945 in 1990, razvoj po letu 1991). Počitniška bivališča na območju
obravnavane občine so zajeta v vsa štiri omenjena obdobja, pri čemer je za prvi dve obdobji značilna
počasnejša rast, po letu 1960 pa so tovrstna bivališča doživela nagel razvoj, zaradi česar lahko o obdobju med letoma 1960 in 1991 govorimo kot o desetletjih razcveta počitniških bivališč. Kot ugotavlja
Gosar (1988, 167), v petdesetih letih 20. stoletja v alpskem svetu skorajda ni bilo alohtonih lastnikov,
saj takratna zakonodaja ni bila naklonjena temu, da bi imela ena oseba v lasti več kot eno stanovanje.
Spremembe v razvoju počitniških bivališč so nastopile po letu 1960, ko se je nekdanja Jugoslavija odprla turizmu. Leta 1964 je bila sprejeta odločitev o razvoju turizma v slovenskem alpskem svetu, ki je med
drugim postavljala smernice ne samo za razvoj turizma in rekreacije, temveč tudi za gradnjo zasebnih
počitniških zmogljivosti. Gosar (1988, 167) zato obdobje v začetku šestdesetih let 20. stoletja opredeljuje kot čas »razprodaje(kmečke)posesti«, Jeršič (1974, 136) pa piše o gradbenem razcvetu počitniških
bivališč, ki je zajel predvsem alpski svet in Slovensko primorje, pri čemer razvojne faze gradnje oziroma obnove počitniških bivališč sovpadajo s turističnim razvojem območja.
Začetne razvojne faze v Občini Kranjska Gora (in tudi na drugih območjih Slovenije) niso poznale načrtne izločitve večjih zazidalnih območij za namen vzpostavitve počitniških bivališč, kar je pripeljalo
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Belca
Dovje
Gozd Martuljek
Kranjska Gora
Log
Mojstrana
Podkoren
Rateče
Srednji Vrh
Zgornja Radovna
SKUPAJ

1
3
37
37
2
16
13
3
3
8
123

1971

4
7
78
278
4
24
32
8
6
34
475

1981

2
14
101
238
4
24
55
8
6
35
487

1991

2
8
93
581
7
23
26
15
9
24
788

2002

2
13
120
694
15
29
64
14
8
24
983

2011

400
233,3
210,8
751,4
200
150
246,2
266,7
200
425
386,2

indeks
1981/1971
50
200
129,5
85,6
100
100
171,9
100
100
102,9
102,5

indeks
1991/1981
100
57,1
92,1
244,1
175
95,8
47,3
187,5
150
68,6
161,8

indeks
2002/1991
200
162,5
129
119,4
214,3
181,3
246,2
93,3
88,9
100
124,7

indeks
2011/2002

200
433,3
324,3
1875,7
750
181,3
492,3
466,7
266,7
300
799,2

indeks
2011/1971

Preglednica 1:ŠtevilčnirazporedpočitniškihbivališčponaseljihObčineKranjskaGorainindeksrasti v letihmed 1971in2011(Stanovanja
za počitekinrekreacijo 1971;Rezultatiraziskovanj:Stanovanja 1981;Popisprebivalstva,gospodinjstev,stanovanjinkmečkihgospodarstev
v RepublikiSloveniji 1991;Registernepremičnin 2011;SI-STATpodatkovniportal 2011).
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do stihijske gradnje počitniških bivališč. Območja, kjer so se gradili oziroma obnavljali prvi zasebni
počitniški objekti v občini, so bila v naseljih Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Mojstrana in Podkoren,
povsod pa se je gradilo ali obnavljalo ob pomanjkanju dolgoročnejše vizije in predpisov, ki bi urejali
to področje. Za gradnjo prvih počitniških bivališč so tako veljali popolnoma enaki pogoji kot za gradnjo drugih stanovanjskih stavb; to področje so začeli urejati šele kasnejši predpisi, ki so omejili nenačrtno
in nekontrolirano gradnjo (Gosar 1988, 169; Pristavec 2011). Zaradi povečanega zanimanja za nakup
ali gradnjo počitniškega bivališča je občina (nekdanja Občina Jesenice) izdala zazidalni načrt, ki je predvidel območja za tovrstno gradnjo. Leta 1973 je bil izdelan načrt, ki je predvideval gradnjo počitniških
bivališč v naselju Gozd Martuljek (Zazidalni načrt za weekend naselja V1 in V2). Poleg območij v Gozd
Martuljku so bili namenski pozidavi s počitniškimi bivališči namenjeni še posamezni predeli v Kranjski Gori (okolica jezera Jasna – naselje Ivana Krivca), Podkorenu (Podkoren vzhod) in Ratečah (Rateče
vzhod) (Pristavec 2011). Po podatkih v statističnih letopisih je bila največja rast počitniških bivališč
na območju občine zabeležena med leti 1971 in 1981 (Stanovanja 1981). V tem obdobju se niso gradile ali obnavljale le enostanovanjske hiše, temveč je prišlo ob koncu sedemdesetih in v začetku
osemdesetih let tudi do porasta večstanovanjskih stavb v naselju Kranjska Gora – nove večstanovanjske objekte se je gradilo na območju Bezij in Čičar. Gradnja tovrstnih objektov, v katerih so bila stanovanja
že v osnovi namenjena za počitniško rabo, je pomenila precejšno spremembo v pokrajinski zasnovi in
dotedanjem izgledu naselja Kranjska Gora.
V osemdesetih letih se je na območju občine sicer intenzivno gradilo (Pristavec 2011), kljub temu
pa je v obdobju med letoma 1981 in 1991 prišlo na obravnavanem območju po podatkih SURS-a do
stagnacije rasti počitniških bivališč. O umirjanju rasti počitniških bivališč sredi osemdesetih let je pisal
tudi Gosar (1988, 176–177) ter ugotavljal zasičenost s počitniškimi bivališči predvsem v turističnih centrih, zaradi česar naj bi se gradnja tovrstne infrastrukture preselila na obrobje omenjenih središč.
V obdobju med letoma 1981 in 1991 je vzroke majhnega številčnega porasta počitniških bivališč na
eni ter številnih gradbenih del na drugi strani sicer težko pojasniti, predvidevamo pa lahko, da se je
del dotedanjih počitniških bivališč, vsaj navidezno, spremenil v stalna bivališča (Gosar 1988, 142).
Glede na podatke v preglednici 1 je območje kranjskogorske občine drugi val porasta počitniških bivališč, poleg tistega v sedemdesetih letih, doživelo med letoma 1991 in 2002. Velik prirast
počitniških bivališč je zabeležen predvsem zaradi povečanja teh bivališč v naselju Kranjska Gora, kjer
so leta 2002 zabeležili 41 odstotkov več počitniških bivališč kot leta 1991 (SI-STAT 2011). Občina je
skušala številčni porast počitniških bivališč omejiti z dvema odlokoma – leta 1998 je bil sprejet Odlok
o prostorskihureditvenihpogojihzaobmočjeObčineKranjskaGora, leta 2005 pa Odloko začasnihukrepihzazavarovanjeprostorav ObčiniKranjskaGora, ki je bil kasneje s strani Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije razveljavljen, zaradi česar je občina morala prenehati z njegovim izvajanjem. Leta 2009 je
bil sprejet Odloko prostorskihureditvenihpogojihzaobmočjeObčineKranjskaGora(PUPKranjska
Gora), ki je, tako kot že odlok iz leta 1998, nadaljnjo gradnjo počitniških bivališč prepovedal, prav
tako pa je s tem odlokom otežena možnost izrabljanja zakona s strani investitorjev. Na občini so bili
v času raziskave (leta 2011) sicer mnenja, da je na zmanjšano številčno rast novogradenj, namenjenih za zasebno počitniško rabo, najbolj vplivala gospodarska kriza, saj naj bi bilo na občinskem območju
kar 300 neprodanih stanovanjskih enot, večina teh pa je bila zgrajenih v zadnjem desetletju (Pristavec 2011).
Občina Kranjska Gora ostaja, vsaj glede na statistične podatke, eno najbolj privlačnih okolij v Sloveniji za preživljanje prostega časa, temu pa pritrjujejo tudi podatki o številu počitniških bivališč. Motivi,
ki so vodili in še vodijo stanovanjsko gradnjo na tem območju, so raznovrstni, vendar pa lahko kot skupen imenovalec izpostavimo željo po rekreaciji in preživljanju prostega časa v naravi. Tema dejavnikoma
lahko, sicer s pridržkom in pomislekom, dodamo motiv po lastništvu tovrstnega bivališča v Občini Kranjska Gora iz »mondenih« oziroma elitističnih vzgibov, saj predvsem središčno naselje Kranjska Gora
še danes velja za najverjetneje edino smučarsko središče v Sloveniji, ki mu lahko pripišemo oba prej
omenjena pridevnika.
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5 Prostorska razporeditev počitniških bivališč v naselju Kranjska Gora
Osrednji namen prispevka je prikazati današnjo prostorsko razporeditev počitniških bivališč v naselju Kranjska Gora in jo pojasniti na podlagi predhodno opravljenih raziskav ter jo vsebinsko nadgraditi
s podatki iz registra nepremičnin. Podobna analiza počitniških bivališč na območju naselja je bila v preteklosti že narejena, in sicer leta 1988, ko je Gosar slikovno prikazal prostorsko razporeditev bivališč
ne samo v naselju Kranjska Gora, temveč tudi v Podkorenu, Gozd Martuljku in Zgornji Radovni. Podatke o lokacijah je pridobil na občinskem uradu, pristojnem za to območje. Gosarjevo (1998) študijo za
naselje Kranjska Gora smo nadgradili, saj ne prikazujemo le prostorske razporeditve v številčnem merilu, temveč upoštevamo tudi leto izgradnje bivališč.
Počitniška bivališča so v Občini Kranjska Gora prisotna v vseh naseljih, vendar je njihova številčna zastopanost med posameznimi kraji različna. Kot smo prikazali v preglednici 1, so tovrstna
bivališča najbolj številčno zastopana v naselju Kranjska Gora, kjer se pojavlja tudi največ večstanovanjskih stavb z večjim število počitniških bivališč, pri ostalih naseljih pa je le-teh precej manj. Že splošen
prikaz prostorske razporeditve pokaže, da so počitniška bivališča v glavnem dopolnila naselbinska jedra
in razširila tloris naselij, saj se jih le manjše število pojavlja izven naselij stalne poselitve. Večje število
tovrstnih primerov najdemo le v dolini Vrat, drugje pa gre le za manjše število (eno ali dve) počitniških bivališč, ki stojijo izven območja stalne poselitve.
Največje število počitniških bivališč je v središčnem in turistično najbolj razvitem naselju občine –
v Kranjski Gori, kjer je bilo septembra 2011 694 počitniških bivališč (Register nepremičnin 2011). Število tovrstnih bivališč se je od leta 1971, ko so postala ena od popisnih kategorij v okviru Popisovprebivalstva
instavb, povečalo za skorajda 20-krat, kar pomeni, da je prišlo do precejšnih sprememb v naselbinskem
ustroju naselja. Slika 1 (Gosar 1988, 189) prikazuje prostorsko razporeditev počitniških bivališč v sredini osemdesetih let 20. stoletja, ko so bila tovrstna bivališča na vrhuncu rasti. V tistem obdobju so bila
v središču naselja samostojne enostanovanjske hiše, na obrobju naselja (območji Bezij in Čičar) pa so
bile večstanovanjske stavbe, v katerih je bilo večje število počitniških bivališč. Večje število samostojnih
enostanovanjskih počitniških hiš je bilo tudi na območju jezera Jasna, v tako imenovanem Naselju Ivana Krivca, kjer je bila glede na takratne občinske odloke tovrstna pozidava tudi predvidena.
Počitniška bivališča so se, kot prikazuje sliki 2, v zadnjih dveh desetletjih v naselju Kranjska Gora
razširila na istih območjih, kot jih je prikazal že Gosar (1988, 189); pojavila so se tudi nekatera nova –
naselje Slavka Černeta in Savsko naselje. Razlika s preteklim stanjem je tudi v tem, da so v samem središču naselja zgradili oziroma obnovili več večstanovanjskih stavb, v katerih je zabeleženo večje število
počitniških bivališč, ki jih v času Gosarjeve študije še ni bilo; v preteklosti so namreč bili večstanovanjski objekti potisnjeni na rob naselja. Na sliki 2 so prikazana tudi počitniška bivališča v naselju Log, ki
je bilo sicer v preteklosti ločeno od Kranjske Gore, a sta se zaradi širjenja slednjega že skoraj združila.
Na sliki 3 je prikazano sedanje stanje na območju naselja Ivana Krivca ob jezeru Jasna, kjer je sicer prišlo do številčnega povečanja počitniških bivališč, vendar pa slednje ni bilo tako izstopajoče kot
v središču naselja Kranjska Gora.
Kulturna pokrajina se je spremenila ne le zaradi vpliva počitniških bivališč, temveč je na ta proces
vplival celoten razvoj naselja; poleg samega širjenja naselja je največ sprememb v pokrajini mogoče opazovati pri zmanjšanju oziroma zaraščanju njivskih zemljišč in pašnikov, prilagoditvi ter podreditvi rečne
struge dejavnosti ob njej, ter širjenju gozda. Opuščena kmetijska zemljišča se danes bodisi zaraščajo,
bodisi so na voljo drugim rabam, ki pa so zaradi moči kapitala največkrat podrejene gradbeno-ekoSlika 1:Prostorskarazporeditevpočitniškihbivališčv KranjskiGoriv osemdesetihletih20. stoletja
(Gosar 1988).p str.16
Slika 2:Prostorskarazporeditevpočitniškihbivališčv KranjskiGorileta 2011.p str.17
Slika 3:Prostorskarazporeditevpočitniškihbivališčv okolicijezeraJasnav Kranjski
Gorileta 2011.p str.18
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Slika 4:Počitniškabivališčasov posameznihnaseljihObčineKranjskaGoraz zunanjimvidezommočno
spremenilapodobopokrajine.PrimeriznaseljaGozdMartuljek.
nomskim zahtevam trga. Zaradi opisanega prihaja predvsem v zadnjih treh desetletjih do močnega pritiska na opuščena kmetijska zemljišča, kar je pripeljalo do tega, da so se ponekod pozidala kmetijska
zemljišča (Pristavec 2011).
Naselje se je tekom minulega stoletja sprva širilo predvsem na račun povečanja števila stalnih prebivalcev, na širitev v zadnjih desetletjih pa vpliva zlasti številčna rast počitniških bivališč. Te podobo
pokrajine ne spreminjajo le zaradi svoje številčnosti, temveč tudi zaradi izgleda, saj se ta mnogokrat
ne sklada z arhitekturnimi vzorci območja. Slika 4 prikazuje tovrstno stanje v naselju Gozd Martuljek.
Na območju občine sicer veljajo občinski odloki in predpisi (na primer že omenjeni PUP Kranjska Gora
iz leta 2009), ki urejajo področje gradnje in zunanje podobe objektov, vendar pa ti niso vselej upoštevani, zaradi česar ti objekti v prostoru pogosto izstopajo. V središču Kranjske Gore se je tako gradilo objekte,
ki so združili nekdanje stanovanjske objekte in gospodarska poslopja v enoten večstanovanjski objekt
z več kot petdesetimi stanovanji. To je močno spremenilo podobo naselja, saj takšna poslopja za središče naselja niso značilna (Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča 2006). Za omilitev negativnih vplivov počitniških bivališč so sicer bili sprejeti nekateri ukrepi
(PUP Kranjska Gora 2009), vendar pa je v številnih primerih že pred tem prišlo do naselbinskih sprememb in preobrazbe zemljišč. Tako na nekdanjih kmetijskih zemljiščih danes stojijo večstanovanjske
stavbe, v katerih je več deset počitniških enot.

6 Regionalno poreklo lastnikov počitniških bivališč v Občini Kranjska Gora
Pri analiziranju regionalnega porekla lastnikov počitniških bivališč smo uporabili evidence, s katerimi razpolagajo v Občini Kranjska Gora. Zaradi varstva osebnih podatkov smo lahko pridobili le
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podatke o poštnih kodah in krajih primarnih bivališč lastnikov počitniških enot, ne pa tudi njihovega polnega naslova. Občina je leta 2005 sprejela sklep o pavšalni turistični taksi (Odlok o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora 2005), zaradi česar so morali oblikovati evidence o dejanskih lastnikih počitniških bivališč. Leta 2011 so pozive o plačilu pavšalne turistične takse poslali na 1279 naslovov oziroma
v 137 različnih krajev po Sloveniji in tujini.
Regionalno poreklo lastnikov sta v svojih delih analizirala že Gosar (1988, 196–209) in Opačić (2008,
60, 76), pri čemer Gosar v svojem delu povzema ugotovitve, da daje posplošena razmejitev lastnikov
glede na kraj stalnega bivališča dobro osnovo za sklepanje o motivih za nakup in obiskovanje počitniškega bivališča ter odnosa do okolja, v katerem se le-ti pojavljajo. Gosar (1988, 198) lastnike deli na
avtohtone (intraregionalne) in alohtone (ekstraregionalne), pri čemer se med prve uvršča tiste, ki imajo
počitniško bivališče v isti občini kot stalno bivališče, medtem ko drugi prihajajo iz krajev izven občine,
v kateri posedujejo počitniško bivališča.
V Občini Kranjska Gora ima počitniško bivališče 1,4 % (skupno 18) avtohtonih lastnikov, izmed
katerih je največ takšnih, ki imajo stalno bivališče prijavljeno v naselju Kranjska Gora. Največji delež
alohtonih lastnikov prihaja iz Ljubljane – skupno 61 % lastnikov. Iz celotne Osrednjeslovenske regije
prihaja sicer 77,4 % vseh lastnikov počitniških bivališč v Občini Kranjska Gora; 5,8 % lastnikov prihaja z Gorenjske, 3,2 % iz Obalno-kraške, 2,3 % iz Jugovzhodne ter 1,6 % iz Zasavske statistične regije.
Lastniki počitniških enot sicer prihajajo iz vseh slovenskih statističnih regij, vendar iz preostalih (Goriška, Notranjsko-kraška, Spodnjeposavska, Savinjska, Koroška, Podravska in Pomurska) prihaja
skupaj le slabe 3 % lastnikov. Med lastniki, ki prihajajo iz tujine (takšnih je 5 %), jih je največ iz Velike
Britanije (skupno 24), Hrvaške (skupno 22) in Italije (skupno 8), sledijo Srbija (skupno 3), Nemčija (skupno 2), Avstrija (skupno 2) ter Belgija, Slovaška in Švica (skupno 1). Regionalno poreklo lastnikov
počitniških bivališč prikazujemo na sliki 5.
Med lastniki počitniških bivališč v Občini Kranjska Gora je torej opaziti znaten vpliv ljubljanskega poselitvenega območja. O vplivih slednjega na počitniška bivališča v slovenskih Alpah je pisal Gosar
(1988, 202), ki je med drugim ugotavljal prebivalstvene in socialne značilnosti lastnikov in strukturo
nepremičnin, s katerimi razpolagajo, ter njihovo izobrazbeno oziroma poklicno sestavo. Kritično lahko dodamo, da bi bila takšna empirična raziskava dobrodošla tudi v primeru preučevanja počitniških
bivališč v Občini Kranjska Gora, saj bi dodatno ovrednotila evidentirane podatke iz GURS-ovega Registra nepremičnin. Zaradi pomanjkanja konkretnejših izsledkov na tem mestu podajamo le posplošena
opažanja deležnikov na občini, ki o lastnikih počitniških bivališč na območju Občine Kranjska Gora
govorijo kot o premožnejših posameznikih z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe, med katerimi je veliko upokojencev, ki so stanovanja kupili predvsem v sedemdesetih ali osemdesetih letih 20. stoletja. Med
lastniki pa je opaziti tudi vedno več mladih družin (Černe 2011). Na večinski delež lastnikov počitniških bivališč, ki prihajajo iz širšega gravitacijskega območja Ljubljane, vsekakor vplivata tudi relativna
bližina Osrednjeslovenske statistične regije (približno 80 km) in dobre prometne povezave.

7 Sklep
Počitniška bivališča v Občine Kranjska Gora, ki so svoj najbolj intenziven razvoj doživela v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja, so tekom desetletij postala pomemben del stavbnega fonda te
občine in so tako eden od povzročiteljev prostorske preobrazbe obravnavanega območja. Prisotna so
v vseh naseljih Občine Kranjska Gora, njihova številčna zastopanost pa je med naselji zelo različna.
Največ tovrstnih bivališč je v središčnem naselju Kranjska Gora (694), ki je tudi turistično najbolj razvit kraj občine, ter v Gozd Martuljku (120). Prek 20 počitniških bivališč je še v naseljih Podkoren, Mojstrana
in Zgornja Radovna, v ostalih naseljih pa je teh počitniških enot manj. Na podlagi opravljene analize
Slika 5:Regionalnoporeklolastnikovpočitniškihbivališčv KranjskiGori.p
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lastnikov počitniških bivališč v Občini Kranjska Gora lahko ugotovimo, da območje občine predstavlja sestavni del počitniško-rekreacijske cone zlasti za posameznike iz Osrednjeslovenske statistične regije.
Precejšnja številčna zastopanost počitniških bivališč povzroča spremembo kulturne pokrajine, zaradi česar je občina v zadnjem desetletju že sprejela več odlokov in predpisov, ki tovrstno gradnjo omejujejo
oziroma celo prepovedujejo. Pokrajino lahko sicer smatramo kot živ organizem, ki se tekom časa spreminja in prevzema drugačno podobo, zaradi česar preobrazba sama po sebi vsekakor ni le negativen proces.
Pri tem pa se postavlja vprašanje, do kolikšne mere lahko dopustimo posege v prostoru, da le-ti ne povzročijo nepopravljive škode. Na območju Občine Kranjska Gora prihaja do zasičenosti s številom počitniških
bivališč, ki ne spreminjajo le morfološke podobe naselij, temveč vplivajo tudi na preobrazbo in posledično razvrednotenje kulturne pokrajine. Ocenjujemo, da bi morala ta problematika biti, zaradi predstavljenih
vplivov na poselitev, okolje in družbene odnose, deležna širše, ne le geografske obravnave.
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9 Summary: Spatial analysis of second homes in the Municipality
of Kranjska Gora
(translated by the authors)
Residing in second homes or weekend-houses can be considered as one of the most popular forms
of recreation among the varied sphere of leisure time activities, which in Slovenia substantially gained
in popularity after World War II. The second home development reached its peak in 1980's when the
majority of Slovenian regions experienced intense construction of these dwellings. Although the origins of the second home phenomenon can be traced back to the mid-18th century, they did not become
the subject of scientific research until the 1950's (Coppock 1977, 14). There are several different terms
and expressions used for second homes in Slovenian scientific literature, such as holiday home or residence, secondary residence, second home, recreational and leisure residence, and weekend house, which
is a common expression especially in informal use. Slovenian geographers who predominately dealt
with holiday or second home phenomenon (A. Gosar, M. Jeršič, D. Plut) mainly used the latter term,
which can also be found in recent, however infrequent scientific contributions dealing with this issue.
Despite the fact that the locations of second homes in Slovenia are in general dispersed as they can be
found in almost every municipality in Slovenia, there are also several areas where they are intensely
located (SI-STAT 2011). These areas are especially frequent in the municipalities with preserved and
attractive natural environment, which can at the same time be classified as the most visited tourist places
in Slovenia (Jeršič 1999, 88–89).
Due to the attractive natural surrounding and a long tradition of the leading winter-sports center
in Slovenia, second homes had an important influence on the settlement and landscape structure of
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the Municipality of Kranjska Gora, which represents a particularly popular environment for leisure and
recreational activities. In 2002, there were 788 second homes registered in Kranjska Gora (SI-STAT 2011);
this represents 2.5 percent of all registered second homes in Slovenia and ranks the municipality at the
seventh place among all municipalities in Slovenia.
The most intense development of second homes in the municipality took place in the 70's and 80's
of the 20th century. From this period on, second homes have become an important part of the housing stock of Kranjska Gora and caused spatial transformation of the area. Although the majority of them
(694 out of total 983) were in 2011 located in the central town of Kranjska Gora, they were also present in all other settlements in the municipality. As Table 1 shows, the number of these buildings increased
for almost 800 percent since 1971, when they first became one of the observation categories in the Census
of population and dwellings.
One of the main aims of the paper was to define the recent spatial distribution in the town of Kranjska
Gora according to the data of Real estate census, which was conducted by the Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia in 2006 and 2007. As the census gathered several other characteristics of the housing stock besides the location, the authors implemented the spatial analysis
(shown in Figure 2 and 3) with the information on the age of the second home buildings. Similar spatial survey (shown in Figure 1) had already been completed in the 1980's by Gosar (1988), therefore
a comparison of both situations was made. In general the results show that the second homes expanded mostly in those areas of the town, where they had already been present decades ago on a smaller
scale. Figure 1 shows the locations of independent second home buildings, including those transformed
into second homes from traditional and/or stable houses, which mainly occur in the centre of the town.
On the outskirts of Kranjska Gora, in the area of Bezje and Čičare, several blocks of flats for second
home use were registered. According to the data of the Surveying and Mapping Authority (Figure 2),
the number of these buildings increased significantly until the last census. New blocks of flats for second home use were built in the western part and in the centre of the town in the 1990's and after the
year 2000.
One segment of the survey also focused on the regional origins of the owners of second homes in
the Municipality of Kranjska Gora. Based on the registry of owners of second homes, obtained from
the municipal Department of Environment and Spatial Planning, the majority of them (77.4 percent
of total) had primary residence in the Osrednjeslovenska statistical region (among them 60.8 percent
of total resided in the Municipality of Ljubljana). They were followed by second home owners from
the Gorenjska, Obalno-kraška, Jugovzhodna and Zasavska statistical region (with 5.8, 3.2, 2.3 and 1.6 percent of total respectively), while less than 3 percent of second home owners came from other Slovenian
statistical regions, as Figure 5 shows. Altogether there were also 5 percent of the second home owners
with primary residence located outside Slovenia, among which owners from United Kingdom, Croatia
and Italy predominated.
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