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Gorenjska v obdobju glokalizacije

Predgovor
Gorenjska je rdeča nit pričujoče znanstvene monografije, v kateri geografi postavljamo
ogledalo regiji v času, ki ji je vsaj z gospodarskega vidika vse prej kot naklonjen. Gorenjska
je v tridesetletnem obdobju doživela intenzivno preobrazbo v prostorskem in družbenogospodarskem smislu, geografi pa smo skozi svoja proučevanja procesov in pojavov želeli
prepoznati tako spremembe v prostoru kot tudi dinamiko procesov, ki jih povzročajo.
Ključna beseda znanstvene monografije je »razdrobljenost«, pri čemer ne gre zgolj za
pokrajinsko heterogenost in posledično mozaično rabo tal. Razdrobljenost Gorenjske se
kaže tudi v sedanji upravno-administrativni razdelitvi na 18 občin (pred reformo lokalne
samouprave jih je bilo pet), prav tako se odraža na področju gospodarstva, po katerem je
bila regija nekoč priznana in prepoznana. Razvojni položaj in vloga Gorenjske danes vsekakor zahtevata premišljene, a hitre in učinkovite aktivnosti ter rešitve, ki jo bodo popeljale
nazaj med vodilne ne le slovenske, ampak tudi širše prepoznane regije.
Prehod od procesov zgostitve k procesom razdruževanja je bil sicer v zgodovini Gorenjske
že prisoten, vendar je tokrat izrazitejši.
Tovrstnim težnjam smo priča tudi v geografiji, kjer v ospredje že nekaj časa stopajo poglobljene specialistične študije, bolj empirične kot teoretske narave. Vsebinska razdrobljenost
dela tako na nek način odraža stanje v slovenski geografiji, kjer tudi na primeru proučevanja regij ni več zastopan klasični pristop, ampak so raziskave osredotočene na ožje problematike, znotraj katerih pa je vse bolj prisotno povezovanje z drugimi strokami. Prav v
interdisciplinarnosti je mogoče zaznati prihodnost, tako pri kakovosti raziskovanja kot tudi
pri oblikovanju rešitev in ukrepov, pri katerih imamo geografi s svojim širokim znanjem
pomembno vlogo.
Poleg Gorenjske sta v delu pogosto zastopana pojma globalizacija in glokalizacija. Globalizacija kot prevladujoči preoblikovalni proces zadnjih dveh desetletij sproža najrazličnejše
»odmeve« na lokalni/regionalni ravni. Čeprav sama po sebi globalizacija prinaša poenotenje, standardizacijo, uniformiranost, pa istočasno dopušča tudi drobljenje velikih sistemov v
manjše, bolj prilagodljive in medsebojno povezane. Izraz »glokalnost« je širši javnosti manj
znan, strokovnjake pa vabi k iskanju odgovora, v kolikšni meri je družbenogospodarski razvoj vključen v lokalne in koliko v širše (globalne) gospodarske in druge tokove.
Takšne procese, takšno geografijo in takšno Gorenjsko imejmo pred očmi, ko prebiramo
pričujočo znanstveno monografijo, ki predstavlja tri ključne tematike: okoljske spremembe,
spremembe kulturne pokrajine ter upravljanje lokalnih in regionalnih virov.
Uredniki
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1. Splošne podnebne razmere Gorenjske

in lokalno podnebje Kamniške Bistrice
Darko Ogrin, Miroslav Vysoudil, Matej Ogrin

Splošne podnebne značilnosti Gorenjske so bile v geografski in drugi strokovni literaturi
večkrat predstavljene. Eden prvih poskusov je v Slavi vojvodine Kranjske (Valvasor 1984),
v kateri avtor podnebje in vreme opredeljuje na podlagi lastnih in drugih izkušenj. Podnebni orisi so tudi v domoznanskih opisih Kranjske (npr.: Erben 1866; Die österreichish-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Kärtnen und Krain 1891; Orožen 1902). Za čas, ko
podnebne analize že temeljijo na meritvah meteoroloških postaj v daljšem časovnem
obdobju, poudarjamo pionirsko delo Seidla (1891–1902). O podnebju posameznih delov
Gorenjske je v monografijah Slovenski alpski svet in Posavska Slovenija pisal Melik (1954,
1959). Opis podnebja Gorenjske je ob zborovanju slovenskih geografov v Kranju in na Bledu
pripravil tudi Bernot (1981). V zborniku strokovnih in znanstvenih prispevkov tega zborovanja (Gorenjska 1981) so v Geografski bibliografiji o Gorenjski 1945–1979 (268–303) navedena tudi vsa dela, ki z geografskega, klimatološkega ali meteorološkega vidika obravnavajo
podnebje na Gorenjskem. V veliki večini so to prispevki, ki prikazujejo podnebje posameznih krajev ali delov Gorenjske. Prikazi podnebja posameznih gorenjskih pokrajin so tudi
v monografiji Slovenija, pokrajine in ljudje (2001).
V zadnjih desetletjih je nastalo kar nekaj del, ki obravnavajo posamezna območja in področja znotraj tematike podnebja na Gorenjskem. Omenimo naj opis podnebja od Bleda do
Bohinja (Trontelj 1995), razpravo o podnebju Julijskih Alp in Doline Triglavskih jezer (Ogrin
D. in Brancelj 2002), analizo podnebja Kredarice (Cegnar in Roškar 2004), ki je nastala ob
50-letnici naše najviše ležeče meteorološke postaje, delo, ki se ukvarja z inverzijami v Ljubljanski kotlini (Ogrin, M. 2005), in članek, ki obravnava spreminjanje podnebja v zadnjih
desetletjih z vidika razvoja zimskošportnega turizma (Ogrin M. in sod. 2011). Našteta dela,
z delno izjemo prikaza podnebja Doline Triglavskih jezer, izhajajo iz analize dolgoletnih
nizov meritev meteoroloških postaj. Le študija mikroklimatskih razmer v Planici (Ogrin D.,
Krevs 1995) temelji na terenskih meritvah in opazovanjih ter uporabi nekaterih metod, ki
posredno govorijo o podnebnih razmerah v tej dolini. V zadnjem desetletju so bile opravljene tudi raziskave temperaturnih razmer v mraziščih Julijskih Alp, Karavank in KamniškoSavinjskih Alp. (Ortar 2011; Trošt 2008; Ogrin M. 2007; Ogrin D. in sod. 2007), z meritvami
vodnatosti snežne odeje so bile proučene tudi padavinske razmere Južnih Bohinjskih gora
(Sluga 1998; Ogrin M. in Ortar 2007). Opis splošnih značilnosti podnebja na Gorenjskem v
tem delu prav tako temelji na dolgoletnih nizih podnebnih meritev, praviloma za obdobje
1971–2000, in nekaterih kartografskih prikazih, izvedenih iz teh meritev. Prikaz lokalnega
podnebja Kamniške Bistrice, s katerim smo hoteli opozoriti na veliko podnebno pestrost
Gorenjske na krajevni ravni, pa večinoma temelji na terenskih meritvah in opazovanjih.
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1.1 Splošne podnebne poteze Gorenjske
Splošne podnebne značilnosti Gorenjske izhajajo iz lege v srednjih geografskih širinah na
vzhodni strani alpskega loka. Dodatno jih spremeni značilna pokrajinska struktura, kjer obsežna ravnina Ljubljanske kotline kot jedro Gorenjske prehaja v gorska in hribovita območja
na njenem obrobju. To se pri podnebju kaže v dejstvu, da zmerno toplo vlažno podnebje, ki
ga ima ravninski in niže ležeči del Gorenjske, postopno prehaja v podnebje nižjega in višjega
gorskega sveta (Ogrin D. 1996; Ogrin D. in Plut D. 2009). Niže ležeči deli Gorenjske imajo
predgorsko varianto zmernocelinskega podnebja, za katero je značilno, da se povprečna
temperatura najhladnejšega meseca ne spusti pod -3 °C in da so vsi letni časi približno
enakomerno namočeni. Zaradi lege v bližini alpsko-dinarske pregrade izstopata velika
namočenost in višek padavin v jeseni. Z naraščanjem nadmorske višine pridobiva podnebje
gorske poteze s povprečno temperaturo najhladnejšega meseca pod -3 °C, najtoplejšega
nad zgornjo gozdno mejo pod 10 °C in zelo veliko namočenostjo. V zimskem času imajo
zaradi pogostih temperaturnih inverzij gorske podnebne poteze tudi gorske doline.

1.1.1 Sončevo obsevanje
Zaradi pestre pokrajinske zgradbe ima Gorenjska zelo spremenljive razmere glede Sončevega obsevanja. Na splošno so manj osončeni gorski predeli, kjer je v letnem povprečju od
1600 do 1700 ur s soncem, kar je najmanj v Sloveniji. Več sonca imajo nižji in od gora bolj
oddaljeni deli Gorenjske, tudi do 1900 ur na leto. Po zelo dobri osončenosti izstopa t. i.
toplotni pas ob vznožju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, ki leži nad kotlinskim dnom,
kjer imajo skoraj 2000 ur s soncem na leto (Golnik, n. v. 500 m, 1974 ur; 1971–2000); Klimatografija Slovenije 2004). V zadnjih desetletjih je opazen trend naraščanja trajanja Sončevega obsevanja.
Sezonski vpliv gora in z njim povezane konvektivne oblačnosti so lepo razvidni iz modelnih
izračunov trajanja Sončevega obsevanja, ki ob astronomskih dejavnikih upoštevajo tudi atmosferske. Po teh podatkih je v goratih predelih Gorenjske spomladi in poleti manj sonca
kot v nižinskih delih (npr. poleti od 620 do 660 ur, v nižinskem delu od 700 do 740 ur).
Jeseni in pozimi, ko sta v nižinah in dolinah pogosti inverzijska megla in nizka oblačnost, pa
več (npr. pozimi več kot 400 ur, v nižinskem delu od 240 do 280 ur) (ARSO 2013a). Pogosto
imajo vrhovi gora pozimi tudi več sonca kot naše Obsredozemske pokrajine, ki izstopajo kot
najbolj sončni predeli Slovenije.
Na lokalni in mikroravni so razmere glede osončenosti še bolj spremenljive kot na regionalni ravni, kar je lepo razvidno tudi na primeru Kamniške Bistrice. V naseljih skrajšujejo osončenost visoke zgradbe in usmerjenost ulic, pogosto tudi rastlinstvo, v dolinah pa okoliški
hribi in gore, ki zvišajo horizont tudi za več ločnih stopinj in pozimi preprečijo neposredno
obsevanje tudi za mesec ali več.

10

Okoljske spremembe

1.1.2 Temperatura zraka
Niže ležeči deli Gorenjske imajo v povprečju najvišje temperature zraka. Povprečna letna
temperatura je po podatkih za obdobje 1971–2000 med 8 in 10 °C, januarska med -2 in 0 °C,
julijska pa med 18 in 20 °C. V hribovju do višine okoli 1300 m so temperature nižje za
2 do 4 °C, v gorskih območjih pa za 6 do 8 °C . Tu so povprečne letne temperature večinoma
med 2 in 4 °C, na najvišjih vrhovih in grebenih med 0 in 2 °C, januarske med -4 in -6 °C in
julijske med 10 in 12 °C (ARSO 2013b).
Posebne temperaturne razmere ima toplotni (termalni) pas na prehodu Ljubljanske kotline in dolin v hriboviti oziroma gorati del Gorenjske. Začne se nekaj deset metrov nad kotlinskim in dolinskim dnom in sega do 200 (250) m relativne višine. Ker leži nad povprečno
mejo temperaturne inverzije in jezer hladnega zraka, je toplejši kot niže ležeči predeli, prav
tako tudi od više ležečih predelov. Je eden podnebno najugodnejših predelov, ki je zelo
pomemben za poselitev in kmetijstvo. Pri povprečnih temperaturah je za približno 1 °C
toplejši kot enako visoko ležeči predeli s kotlinsko lego, pri povprečnih minimalnih temperaturah pa do 2 °C. Ob posameznih vremenskih situacijah, v mislih imamo predvsem
radiacijski tip vremena, je običajno toplejši od inverznega pasu pod njim za 4 do 6 °C , lahko
pa tudi več.
Večje območje toplotnega pasu je na Gorenjskem ob vznožju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, zasledimo pa ga tudi drugje. Temperaturne razmere v tem pasu lahko ponazorimo s podatki za meteorološko postajo Golnik (n. v. 500 m), ki leži ob vznožju Kriške gore.
Primerjava povprečnih mesečnih, sezonskih in letnih temperatur z Žejami v dnu kotline
(n. v. 427 m) in Zgornjim Jezerskim v hribskem pasu (n. v. 894 m) pokaže, da je Golnik v vseh
mesecih, sezonah in v letnem povprečju toplejši tako od Žej kakor tudi od Jezerskega. Od Žej
je v letnem povprečju toplejši za skoraj eno stopinjo (0,9 °C), pozimi in jeseni za 1,2 oziroma
1,1 °C, poleti in spomladi, ko so inverzije manj izrazite in pogoste, pa 0,4 oziroma 0,7 °C
(Preglednica 1.1). Pri povprečnih minimalnih temperaturah pa je Golnik od Žej v letnem
povprečju toplejši za 1,7 °C, pozimi za 2,1 °C (Klimatografija Slovenije 1995).
Preglednica 1.1: Povprečne mesečne, sezonske in letne temperature zraka za Žeje (427 m n. v.),
Golnik (500 m n. v.) in Zgornje Jezersko (894 m n. v.) v obdobju 1961–1990.
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC ZIMA POM

POL

JES

LETO

Žeje

-2,1

0,0

3,7

8,5

13,3

16,5

18,6

17,6

14,3

8,9

3,4

-1,0

-1,0

8,5

17,6

8,9

8,5

Golnik

-0,9

1,3

4,8

9,2

13,8

16,9

19,0

18,2

15,0

10,4

4,5

0,2

0,2

9,2

18,0

10,0

9,4

Zg. Jezersko

-3,1

-1,6

1,1

5,0

9,9

13,2

15,0

14,1

11,0

6,7

1,7

-2,1

-2,2

5,3

14,1

6,5

5,9

Vir: Klimatografija Slovenije 1995.

Razen povprečnih so z vidika življenjskih razmer pomembne tudi najvišje in najnižje temperature. Najvišja temperatura, ki jo lahko s povratno dobo 50 let pričakujemo v niže
ležečih delih Gorenjske, je 36 do 38 °C, najnižja pa med -27 in -30 °C. V hribovitem delu
občine lahko najvišje temperature dosežejo med 25 in 30 °C, najnižje med -18 in -27 °C.
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V goratem delu pa se lahko ogreje tudi nekaj nad 30 °C, ohladi pa tudi pod -30 °C (ARSO
2013c).
Slika 1.1: Debelina inverzne plasti zraka, ki jo nakazuje zgornja meja megle ali nizke oblačnosti,
je poleti manjša (do nekaj 10 m), v hladni polovici leta pa lahko sega do najvišjih vrhov.
Iz meglenega jezera hladnega zraka gleda vrh Dobrče.

1.1.3 Višina padavin in padavinski režim
Prostorska razporeditev padavin na Gorenjskem je odvisna predvsem od nadmorske višine
in ekspozicije pobočij, v gorskih območjih pa tudi od bližine gorskih grebenov. Zaradi
prevladujočih smeri zračnih tokov, ki prinašajo padavine, in prisilnega dvigovanja zraka ob
gorski pregradi Julijskih Alp, Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp dobijo več padavin južno
do zahodno usmerjena pobočja na višjih nadmorskih višinah, manj pa Ljubljanska kotlina,
še zlasti njen JV del. Namočenost se na splošno manjša od grebenov Julijskih Alp, Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp proti jugovzhodnim in južnim delom Gorenjske. V alpskih
dolinah pade največ padavin v njihovih zatrepih. Proti nižjim, od grebenov bolj oddaljenim legam, pa količina padavin postopno pada. Po padavinski karti Slovenije za obdobje
1971–2000, kjer so upoštevane korigirane vrednosti (ARSO 2013h), so najbolj namočeni
Julijci, kjer pade od 2000 do več kot 3200 mm padavin na leto, zahodne Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe pomenijo drugoten višek namočenosti z do 2600 mm padavin na leto,
Ljubljanska kotlina pa jih dobi od 1400 mm na jugovzhodu, do 1800 mm na severozahodu.
Nekorigirane izmerjene vrednosti so nekoliko nižje, ker veter in snežne padavine, še posebno na izpostavljenih legah v višjih nadmorskih višinah, zelo vplivajo na delež izmerjenih
padavin.
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Razporeditev padavin po mesecih kaže na zmerno sredozemske poteze padavinskega režima s primarnim viškom namočenosti jeseni (običajno novembra ali oktobra), sekundarnim
viškom konec pomladi ali v začetku poletja (junija), glavnim nižkom konec zime in v začetku
pomladi (februar–marec) ter drugotnim nižkom poleti julija in avgusta. Opazno pa je, da
dobiva padavinski režim proti vzhodu Gorenjske bolj celinske poteze, saj postaja poletni
višek padavin čedalje bolj enakovreden jesenskemu. Vzhodni del Gorenjske je glede padavinskega režima izrazito prehodno območje s prepletanjem zmerno sredozemskih in zmerno celinskih značilnosti, zato je tu padavinski režim zelo nestabilen in se časovno spreminja.
V posameznih letih pade več padavin poleti, te so večinoma konvekcijskega nastanka, v
drugih pa jeseni, ki so večinoma posledica prehodov frontalnih sistemov.
Z vidika naravne ogroženosti (poplave, zemeljski plazovi, suša) so bolj kot povprečne vrednosti, ki kažejo na nadpovprečno namočenost Gorenjske v primerjavi s preostalo Slovenijo,
pomembna odstopanja od dolgoletnih povprečij. Normalna odstopanja od običajne letne
vsote padavin so okoli 15 %, pri mesečnih vsotah v času padavinskega nižka ob koncu zime
50 do 60 %, v času jesenskega viška pa od 60 do 70 %. V skrajnih primerih lahko v posameznih mesecih hladne polovice leta ne pade tako rekoč nič padavin ali le nekaj mm, v
topli polovici leta pa do tretjine običajne vsote. Najvišje mesečne količine padavin lahko
povprečne vrednosti presežejo za 200 do 300 %, v jesensko-zimskem času pa tudi od 300
do nad 400 %. Po verjetnosti ekstremnih mesečnih padavin izstopa november. Zelo veliko
padavin lahko pade tudi v enem dnevu. Po kartah za 50- oziroma 100-letne povratne dobe
lahko pade v nižjih in hribovitih predelih Gorenjske v enem dnevu od 100 do 180 mm padavin, v goratih predelih do 240 mm, v Julijskih Alpah tudi nad 300 mm (ARSO 2013d).

1.1.4 Sneg, snežna odeja in megla
Število dni s snežno odejo je odvisno od temperature zraka in količine padavin. Z višino v
povprečju temperatura pada, padavine pa naraščajo. Zato je v niže ležečih delih Gorenjske
v povprečju od 50 do 75 dni s snežno odejo na leto, v hribovitem med 75 in 100, v goratem
med 100 in 150 dni in na najvišjih grebenih več kot 150 dni. Prvi sneg v sezoni lahko zapade,
sicer bolj poredko, v septembru, zadnji pa v maju. Osrednja snežna meseca sta januar in
februar, ko je v nižinah in v nižjem hribovju v povprečju okoli 20 dni s snežno odejo. V
niže ležečih predelih snežna odeja ne traja nepretrgoma, nad 2000 m pa lahko sneg obleži
od oktobra do maja. Podobno kot za višino padavin tudi za snežno odejo velja, da je zelo
variabilna. To še zlasti velja za niže ležeče dele Gorenjske. V posameznih letih lahko sneg
obleži le nekaj ali do 10 dni, v bolj hladnih in snežnih zimah pa tudi od 110 do 140 dni. Bolj
zanesljiva je snežna odeja v više ležečih predelih Gorenjske.
Če se zapadli sneg ne bi talil in sesedal, bi bila skupna višina novozapadlega snega v vzhodnem delu Ljubljanske kotline v povprečju od 60 do 100 cm, v zahodnem delu od 100 do 140
cm, v goratih predelih pa od 2 m do več kot 4 m (ARSO 2013e). Nekaj nad temi vrednostmi
so tudi podatki o najvišji višini snežne odeje s povratno dobo 50 let, ki so izračunani s pomočjo izmerjenih podatkov za obdobje 1951–2005. V alpskih dolinah snežna odeja obleži
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dlje, zelo pogosto pa se tudi prej pojavi in je debelejša kot na istih nadmorskih višinah zunaj
dolin. To lahko pripišemo učinkom znižane meje sneženja v dolinah, zadrževanju jezer hladnega zraka, manjši osončenosti in prevetrenosti ter močnejšim padavinam.
V Ljubljanski kotlini in drugih gorenjskih kotlinah in dolinah sta megla in nizka oblačnost
pogosta pojava. Nastane predvsem radiacijska megla, ki je povezana s temperaturnim
obratom v konkavnih delih površja. Na leto je v povprečju do 120 dni z meglo, več megle
je v spodnjem delu Ljubljanske kotline (Ljubljana 121 dni) in drugih manjših kotlinah, npr.
v Bohinju (Stara Fužina 114 dni), manj pa v zgornjem delu Ljubljanske kotline in v alpskih
dolinah. V Ratečah v Dolini je na leto le okoli 30 meglenih dni (ARSO 2013f). Pri tem je treba dodati, da radiacijske megle, ki je tipična za široke doline in kotline (npr. Ljubljanska ali
Bohinjska kotlina), v ozkih in nagnjenih alpskih dolinah (npr. dolina Planice, Dolina, Vrata,
Kot, Krma, Trenta) skorajda ni. Tam zrak nenehno odteka v obliki pobočnega vetra gornika,
zato je radiacijska megla zelo redek ali pa le lokalen pojav. Kot megla se včasih zdi nizka
oblačnost, ki se po dolinah navzgor narine iz njihovih nižjih delov. Megla in nizka oblačnost
sta pogostejši v hladni polovici leta, ko se lahko zadržita ves dan ali pa celo več dni skupaj.
V topli polovici leta je megle manj, po navadi izgine takoj po sončnem vzhodu, ko se zrak
dovolj ogreje. Debelina meglene plasti ozračja je odvisna od višine inverzije. V topli polovici
leta, ko prevladujejo plitve inverzije, je praviloma manjša (do nekaj 10 m), pozimi, ko nastanejo po dolinah in kotlinah obsežna jezera hladnega zraka, pa lahko več 100 m ali tudi več
kot kilometer.

1.1.5 Veter
Na splošno za Gorenjsko velja, tako kot za celotno Slovenijo, da je slabo prevetrena z velikim
deležem brezvetrja (od 30 do 40 %). To je posledica lege v zavetrju alpskega loka, ki nas
varuje pred v naših geografskimi širinami prevladujočimi vetrovi iz zahodnega kvadranta.
Kljub vplivu Alp vetrovi iz zahodnega kvadranta prevladujejo tudi na Gorenjskem, še posebno v goratem delu. Po podatkih v obdobju 1997–2006 (Rakovec in sod. 2009) prevladujejo
v Ljubljanski kotlini severozahodnik in jugovzhodnik (Brnik) oziroma severovzhodnik in jugozahodnik (Ljubljana), podobna pogostnost vetra kot v Ljubljani je tudi v Dolini (Rateče).
Na gorskih grebenih, kjer so vetrovi tudi močnejši, je izrazitejša prevlada severozahodnika nad jugovzhodnikom (Kredarica, tudi Krvavec). Poudariti pa velja, da so lokalno zaradi
orografije in drugih ovir smeri vetra zelo spremenljive. Na slabo prevetrenost kaže tudi
karta povprečne letne hitrosti vetra na višini 10 m, ki je bila za celotno Slovenijo izdelana s
pomočjo meteoroloških modelov. Izračunani podatki se dobro ujemajo s podatki meritev,
nekoliko so hitrosti vetra podcenjene le v alpskih dolinah in kotlinah (ARSO 2013g). Po teh
podatkih znaša povprečna letna hitrost vetra v niže ležečih delih Gorenjske pod 1 m/s, v
hribovitem delu naraste na 2 do 3 m/s, na gorskih grebenih na 3 do 5 m/s, le na grebenu
Južnobohinjskih gora in najvišjih grebenih Kamniško-Savinjskih Alp nad 5 m/s.
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Močnejši vetrovi so pogostejši ob spremembah vremena, povezani so s prehodi ciklonov in
ciklogenezo v severnem Sredozemlju. Najpogosteje pihajo iz jugozahodnih ali severovzhodnih smeri, vendar pa se lahko zaradi orografije te smeri precej spremenijo. Tako na primer
na Kredarici splošni jugozahodni vetrovi opazovalnico dosežejo z jugovzhoda. Močni vetrovi so časovno in prostorsko omejeni, spremljajo lahko tudi nevihte. Med močnejšimi vetrovi, ki nastajajo ob južnem vznožju naših Alp, še posebno Karavank in Kamniško-Savinjskih
Alp, je severni fen (tudi karavanški fen, karavanška burja). Ta se v povprečju pojavlja enkrat
ali dvakrat na leto, večinoma v hladni polovici leta, in dosega hitrosti in sunkovitost burje.
Nastane ob splošnih severnih ali severozahodnih vetrovih nad nami, ko se zrak pretaka čez
Alpe. V sunkih lahko doseže hitrosti tudi nad 20 m/s in podira drevje, odkriva strehe ipd.
Najmočnejši je v dolinah, ki so pravokotne na gorske grebene (doline Mošenika, Tržiške
Bistrice, Kokre, Kamniške Bistrice), ker tam prihaja do stekanja zraka.
Ker ima Gorenjska pestro reliefno podobo, kjer v osrčju dominira Ljubljanska kotlina, na
njenih robovih pa prevladuje dolinasto-slemenast relief z velikimi višinskimi razlikami na
kratke razdalje, se ob jasnem vremenu brez močnejših splošnih vetrov zaradi razlik v ogretosti razvijejo šibki (do 3 m/s) lokalni vetrovi. Ob ogretih prisojnih pobočjih se čez dan zrak
dviga (dolnik), tako da ga izkoriščajo jadralci, jadralni padalci, zmajarji. Če je zrak vlažen,
pri dvigovanju nad grebene nastanejo oblaki, ki se lahko ob labilnem ozračju razvijejo v
nevihte. Ponoči se po pobočjih v dno dolin in po glavni dolini v nižje predele steka hladen
podolinski veter (gornik).
Slika 1.2: Ob severnem fenu se nad grebeni Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp oblikuje oblačni
fenski zid. Južno od njega je vreme jasno z zelo dobro vidljivostjo.
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1.2 Lokalno podnebje Kamniške Bistrice
Splošne podnebne poteze Gorenjske, ki so predstavljene v predhodnih poglavjih, večinoma
izhajajo iz lege v srednjih geografskih širinah in vplivov zahodne zračne cirkulacije ter lege
na jugovzhodnem delu Alp na njihovem prehodu v Predalpske in Dinarskokraške pokrajine.
Zaradi pestre pokrajinske sestave Gorenjske, katere jedro je ravnina Ljubljanske kotline, v
katero se stekajo stranske doline in jo obdaja gorato in hribovito obrobje, imajo posamezne
pokrajinske enote svoja posebna lokalna podnebja. Ta so rezultat splošnega podnebja
in specifičnih vplivov, ki izhajajo iz značilnosti površja, predvsem reliefnih danosti (nadmorska višina, ekspozicija, naklon površja, reliefna izoblikovanost) in rabe tal (urbanizirane
površine, gozdne površine, kmetijske površine ipd.). Zaradi velikega vpliva reliefnih razmer
na lokalno podnebje imenujemo tovrstno podnebje tudi topoklima. Značilen tip lokalnega
podnebja na Gorenjskem je podnebje alpskih dolin, ki je v nadaljevanju predstavljen na
primeru Kamniške Bistrice, njegove osnovne značilnosti pa veljajo za vse podobne alpske
doline.
Za ugotavljanje topoklimatskih razmer Kamniške Bistrice, pri katerih so pomembne predvsem razmere pri površju (aktivna plast), kjer poteka energetska izmenjava med površjem in ozračjem, smo uporabili kombinacijo podrobnih terenskih meritev in opazovanj ter
posrednih metod. Pri posrednih metodah sklepamo na lokalne podnebne značilnosti s pomočjo analize značilnosti površja, od reliefnih in vegetacijskih do rabe tal. Pri analizi smo
sledili postopkom, ki so se uveljavili pri topoklimatskih raziskavah v Srednji Evropi (Quitt
1965, 1994; Vysoudil 1993, 2000, 2009; Polčák 2000, 2001) in smo jih že uporabili tudi v
Sloveniji (Ogrin D. in Vysoudil 2011; Ogrin D. in sod. 2012). Sinteza raziskave je topoklimatska karta Kamniške Bistrice (slika 1.8).
Eden od ciljev topoklimatskih raziskav in topoklimatskega kartiranja je tudi priprava ustreznih podlag za prostorsko in urbanistično planiranje ter za umeščanje različnih dejavnosti
in objektov v prostor. Topoklimatske karte so nam v pomoč pri določanju območij, ki so
primerna za posamezne kmetijske kulture, pri opozarjanju na predele, ki jih lahko prizadenejo nekateri nevarni vremenski pojavi (pozeba, megla, vetrolomi), pri izločanju območij, ki so potencialno ogrožena zaradi posameznih virov onesnaževanja zraka ipd. Za
tovrstne namene so potrebne podrobnejše topoklimatske karte, izdelane v večjem merilu
in prilagojene namenu uporabe. Topoklimatska karta Kamniške Bistrice je zaradi uporabljenega merila in pestre pokrajinske sestave v določeni meri generalizirana in prikazuje
predvsem splošne topoklimatske razmere.

1.2.1 Lokalne razlike v osončenosti
Območje doline Kamniške Bistrice je reliefno zelo razgibano, zato prihaja lokalno do velikih
razlik v osončenosti. Glede na aprilske razmere, ki so dober kazalec povprečnih razmer, je
južni del obravnavanega območja v okolici Kamnika, kjer prevladuje ravninsko-gričevnato površje, večinoma normalno obsijan s soncem (ravno, vzhodne in zahodne ekspozicije,
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južna, jugovzhodna in jugozahodna pobočja z naklonom pod 15°, severovzhodna in
severozahodna pobočja z naklonom pod 35°). Normalne razmere glede obsijanosti imata
tudi zgornji del doline Kamniške Bistrice, ki večinoma poteka v smeri sever–jug, in planota
Velike planine. V severnem, hribovito-goratem delu, severno od Stahovice, pa se v odvisnosti od ekspozicije in naklona površja izmenjujejo predeli z dobro ali slabo osončenostjo. Po
boljši osončenosti izstopajo južno, jugovzhodno in jugozahodno orientirana pobočja z naklonom nad 15°. Taka so npr. prisojna pobočja grebena med Kržiščem (1658 m) in Kamniškim
vrhom (1259 m), južno in jugozahodno usmerjena pobočja Velike in Male planine, prisojna
pobočja grebena med Velikim Zvohom (1971 m), Košutno (1974 m), Kompotelo (1989 m)
in Mokrico (1853 m), prisoje med Kopo (1180 m) in Rzenikom (1833 m), prisojna pobočja
med Rigeljcem (1306 m), Kamniškim Dedcem (1663 m) in Staničevem vrhom (1805 m) ter
prisojna pobočja osrednjega grebena Kamniško-Savinjskih Alp med Grintovcem (1558 m),
Skuto (2532 m), Brano (2252 m), Planjavo (2394 m) in Ojstrico (2350 m). Severna pobočja
z naklonom nad 35° in severovzhodna ter severozahodna pobočja z naklonom nad 45° so
slabo obsijana, še posebno v zimskem času, ko je sonce nizko nad obzorjem. Po slabši osončenosti izstopajo osojna pobočja dolin Črne, Grohata, Korošice, Konjskega potoka, Dolskega
grabna, Kamniške Bele, Repovega kota in Kurje doline (slika 1.8).
Podobno sliko kaže tudi karta povprečne letne količine energije kvaziglobalnega obsevanja
(Gabrovec, Kastelec 1998 105), ki prikazuje vzajemni vpliv astronomskih, atmosferskih in
reliefnih dejavnikov na trajanje in energijo Sončevega obsevanja. Po tej karti prejmejo izrazito prisojna pobočja med 4600 in 4800 MJ/m2, izrazito osojna pa tudi manj kot 3400 MJ/m2.
Na mikroravni skrajšujejo trajanje obsevanja in zmanjšujejo količino prejete energije tudi
rastlinstvo in visoke stavbe v gosto pozidanih naseljih, še zlasti v zelo strnjeno pozidanem
srednjeveškem delu Kamnika.
Glede na meritve poteka realnega obzorja na več kot 60 reprezentativnih točkah v Kamniški Bistrici višina obzorja skrajšuje teoretično mogoče neposredno Sončevo obsevanje
v zgornjem delu Kamniške Bistrice med Kraljevim hribom in izvirnim delom, kjer je dolina
sicer nekoliko širša, vendar je obzorje visoko, od 6 do 8 ur. Ob zimskem obratu ponekod
ni neposrednega Sončevega obsevanja oziroma traja le kako uro. V srednjem, zelo ozkem
delu doline med Kraljevim hribom in Stahovico, kjer je obzorje nekoliko nižje, je obsevanje
krajše za 5 do 7 ur, nekoliko več sonca je tudi okoli zimskega obrata (1 do 4 ure). Manjši je
vpliv visokega obzorja na obsevanje v tem delu doline tam, kjer se v glavno dolino z vzhoda
in zahoda stekajo večje stranske doline in je zato dolina nekoliko širša in bolj odprta. Pri Stahovici, kjer se v Kamniško Bistrico zlivata Črna in Bistričica, je obsevanje krajše za 4 do 5 ur,
ob zimskem obratu imajo tudi do 5 ur sonca. Pri Kraljevem hribu in pritoku Korošice in Dolskega grabna, kjer je dolina sicer zelo ozka, je obsevanje za 5 do 6 ur krajše od mogočega,
ob zimskem obratu imajo za dobri dve uri sonca. Najugodnejše so razmere med Kamnikom
in Stahovico, kjer je dolina široka in jo obdaja gričevnat do hribovit svet. Na prehodu doline
v Kamniškobistriško polje je zaradi višine obzorja obsevanje krajše do 2 uri, med Kamnikom
in Stahovico pa od 2 do 4 ure.
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Slika 1.3: Trajanje Sončevega obsevanja ob enakonočju, poletnem in zimskem obratu Pri Jurju v
zgornjem delu Kamniške Bistrice, v Stahovici, Spodnjih Stranjah in na Maistrovi ulici v Kamniku.
Sonce je nad obzorjem, ko poteka njegova pot zunaj obarvanega dela grafikona.
Pri Jurju

Stahovica

Spodnje Stranje

Maistrova ulica (Kamnik)

pot sonca 21.6.
pot sonca 21.3. in 23.9.

Vir: terensko delo 2012

pot sonca 21.12.

1.2.2 Vpliv površja na temperaturo zraka
Prostorsko razporejanje temperature zraka v Kamniški Bistrici je odvisno od reliefnih danosti, na mikroravni tudi od rabe tal. Pri reliefu izstopata višinska pasovitost in konkavnost
površja, pomembna sta tudi naklon in ekspozicija. Z naraščanjem nadmorske višine se tem18
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peratura zraka na splošno znižuje (povečuje se količina padavin), konkavni deli površja (doline, kraške kotanje) imajo ob radiacijskem vremenu nižje minimalne temperature zaradi
temperaturnega obrata. Južno orientirana pobočja so zaradi več prejete energije Sončevega obsevanja toplejša od severnih. Pri rabi tal opažamo strnjeno pozidane površine, kjer
izstopa Kamnik, še posebno njegov srednjeveški del. Gozd ima bolj izravnan temperaturni
režim (še zlasti listopadni v topli polovici leta) kot negozdne in kmetijske površine. Poseben
temperaturni režim imajo tudi poraščene ali slabo poraščene površine.

Zniževanje temperature z nadmorsko višino
Po kartah povprečnih temperatur zraka za obdobje 1971–2000 je povprečna letna temperatura zraka v delu Kamniške Bistrice južno od Stahovice od 8 do 10 °C, v njenem zgornjem delu pa od 6 do 8 °C. Hribovje okoli doline ima letno povprečje med 4 in 6 °C, gorski
predeli pa med 0 in 4 °C. Povprečne januarske temperature so v dnu doline od 0 do -2 °C,
na najvišjih vrhovih pa med -4 in -6 °C. Julijske so v večjem delu doline gorvodno od Kamnika od 16 do 18 °C, na vrhovih Kamniško-Savinjskih Alp pa med 8 in 10 °C (ARSO 2013b).
Iz teh podatkov znaša ocenjen vertikalni temperaturni gradient za povprečno letno temperaturo med -0,4 in -0,5 °C/100 m, podoben je tudi za povprečno julijsko temperaturo, medtem ko je za povprečno januarsko temperaturo nekoliko nižji (od -0,2 do -0,3 °C/100 m).
Omenjeni podatki dajejo zelo grobo sliko razporejanja temperature zraka z višino, tudi
zato, ker je na širšem območju Kamniške Bistrice mreža uradnih temperaturnih postaj zelo
redka. Da bi dobili nekoliko boljši vpogled v lokalne razmere, smo sredi maja v obdobju
2010–2012 opravili več meritev temperature zraka na profilih od dna doline po pobočjih
navzgor in v drugi polovici leta 2012 meritve s pomočjo digitalnih registratorjev na treh
lokacijah z različno nadmorsko višino. Vertikalni temperaturni gradienti so bili ob meritvah
profilov z digitalnim termometrom zelo različni, odvisni od vremenskih razmer, poraščenosti profila in časa meritev. Ob jutranjih meritvah ob radiacijskem vremenu pred sončnim
vzhodom so pokazali na inverzna stanja ozračja pri tleh, ob meritvah sredi dneva pa običajno razporejanje temperature zraka z višino, z različnimi temperaturnimi gradienti. Šestnajstega maja 2012 je bil vertikalni temperaturni gradient ob poti na Kamniško sedlo ob
padavinskem vremenu s sneženjem nad okoli 1000 m in snežno odejo nad 1200 m, -0,8 °C/
100 m. Sedemnajstega maja 2011 je bil na istem profilu med 13. in 15. uro ob pretežno
jasnem vremenu nekoliko večji, -0,9 °C/100 m, vendar z veliko razliko med spodnjim delom
v gozdu (-0,3 °C/100 m) in delom profila nad gozdno mejo, kjer je bilo tudi rahlo vetrovno
(-1,5 °C/100 m). Enajstega maja 2010 je bil v precej senčni dolini Kamniške Bele ob jasnem
vremenu -0,35 °C/100 m.
V obdobju od 16. maja 2012 do 20. decembra 2012 smo opravljali meritve temperature
zraka s pomočjo digitalnih registratorjev na treh lokacijah. Prva je bila na dnu doline pri
gostišču Pri Jurju, na robu jase na nadmorski višini 600 m. Druga se je nahajala na območju
Jermance, na južnem pobočju Brane v bukovo-smrekovem gozdu na nadmorski višini 975 m,
tretja, najviše ležeča (1375 m), pa je bila v bukovem gozdu pod območjem, ki se imenuje
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Pri pastirjih. Meritve so potekale z digitalnimi registratorji izdelovalca Dallas Semiconductor, ki so bili nameščeni v radiacijske zaklone, in sicer na 15 minut z ločljivostjo 0,5 °C.
Preglednica 1.2: Povprečne mesečne temperature (v °C) v Kamniški Bistrici od 16. maja do 20.
decembra 2012.
mesec

Pri pastirjih (1375 m)

Jermanca (975 m)

Pri Jurju (600 m)

maj*

9,5

/

12,2

junij

14,2

/

16,7

julij

16,2

/

18,1

avgust

16,6

19,8

17,9

september**

11,8

14,3

13,5

oktober

7,6

/

8,5

november

4,1

/

6,6

december***

-2,7

/

-1,0

povp. maj.–dec.
9,7
/
11,6
*le od 16. maja; * le do 29. septembra; *** le do 20. decembra; / - ni podatka
Vir: Terenske meritve, maj-december 2012.

Slika 1.4: Povprečne dnevne temperature (v °C) v dolini Kamniške Bistrice od 16. maja do
20. decembra 2012.
25,0
20,0

temperatura °C

15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0

12.dec

28.nov

14.nov

31.okt

17.okt

3.okt

dno doline
19.sep

5.sep

22.avg

Jermanca
8.avg

25.jul

11.jul

27.jun

13.jun

30.maj

16.maj

Pri pastirjih
-10,0

Vir: Terenske meritve, maj-december 2012.

V povprečju je bilo v proučevanem obdobju pričakovano najhladneje na lokaciji Pri pastirjih
s povprečno temperaturo 9,7 °C, medtem ko je bilo na dnu doline 1,9 °C topleje (vertikalni
temperaturni gradient: -0,25 °C/100 m). V skoraj dveh mesecih na prehodu iz poletja v
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jesen, ko smo imeli temperature hkrati z vseh treh lokacij, pa so bile najvišje temperature
izmerjene na postaji Jermanca, in sicer je bilo kar 1,9 °C (avgust) in 1,8 °C (september)
topleje kot na dnu doline ter kar 3,2 oziroma 2,5 °C topleje kot Pri pastirjih. Višje temperature v Jermanci kot na dnu doline razlagamo z lego merilnega mesta. Čeprav leži Jermanca
slabih 400 m više nad dnom doline, ji njena lega na pobočju onemogoča zastajanje hladnega zraka v jasnih nočeh, medtem ko je postaja na dnu doline pogosto v jezeru hladnega
zraka. Poleg tega leži Jermanca tudi na prisojnem pobočju. Lego Jermance bi lahko označili
z lego v toplotnem ali termalnem pasu.
Glede na dejstvo, da se v dolini Kamniške Bistrice pojavlja temperaturni obrat, nas ne preseneča, da smo Pri Jurju namerili tako najnižjo kakor tudi najvišjo temperaturo. Poudariti
pa velja, da je bila najvišja temperatura na slabih 400 m više ležeči Jermanci, vendar zelo
dobro obsijani s soncem, le 0,5 °C nižja kot v dnu doline.

Vršni poganjki pri drevesih kot odraz spreminjanja temperature
zraka z višino
Dejstvo, da se temperatura z višino na splošno znižuje, se odraža tudi v fenofazah pri rastlinstvu, saj se te začnejo prej tam, kjer je topleje. Sredi maja, ko se rastna sezona začne tudi
v alpskih dolinah, smo raziskovali v Kamniški Bistrici v obdobju 2010–2012 kasnitev začetka
rasti z višino z merjenjem vršnih poganjkov pri smreki in bukvi. V glavni dolini od Kamnika
do izvira, v stranskih dolinah in po pobočjih nad dolinskim dnom smo na 17 lokacijah z različno nadmorsko višino in lego merili aktualni višinski prirast od 1,5 do 3 m visokih dreves.
Na vsaki lokaciji smo izmerili od 20 do 30 bolj na samem rastočih dreves, ki so rastla v vsaj
približno primerljivih razmerah, in nato izračunali povprečne vrednosti prirastkov tekoče
sezone za lokacije in nekatere mere variabilnosti.
Na splošno se je potrdila teza, da se rastna sezona začne prej tam, kjer je topleje, in da
so prirastki na določen datum daljši tam, kjer se je rastna sezona začela prej. Po podatkih
meritev 12. in 13. maja 2010 so bili npr. vršni poganjki smrek pri Mekinjah (n. v. 390 m)
dolgi v povprečju 4,4 cm, v okolici izvira Kamniške Bistrice (n. v. 600 m) pa 1,6 cm. Gradient
priraščanja z višino je bil okoli -1,33 cm/100 m. Nekoliko nižji, okoli -1 cm/100 m, je bil
gradient v dolini Korošice, vendar v nekoliko višjih nadmorskih višinah (med 600 in 900 m),
kjer se rast začne pozneje. Na profilu od Doma v Kamniški Bistrici (n. v. 600 m) proti Kamniškemu oziroma Kokrškemu sedlu smo leta 2010 merili vršne poganjke bukve. Proti Kamniškemu sedlu so bili ti na vsakih 100 višinskih metrov v povprečju krajši za 2,1 cm, proti
Kamniškemu sedlu pa za 2,7 cm. Še speči poganjki so bili na nadmorski višini med 1350 in
1400 m.
Podobne so bile razmere maja 2011, z razliko, da smo merili teden dni pozneje in da se je to
leto rastna sezona začela nekoliko prej, zato so bili poganjki na splošno daljši, večja je bila
tudi variabilnost prirastkov na posameznih lokacijah. Opazili pa smo, da je v zgornjem delu
doline Kamniške Bistrice prišlo do pozebe poganjkov pri bukvi (pri hladnoljubni smreki ne),
zato so bili vršni poganjki pri bukvi dobrih 300 m više ob poti na Kamniško sedlo daljši kot
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v dolini (gradient priraščanja +1,8 cm/100 m). Podobno je bilo pri bukvi in tudi pri smreki
maja 2012 (preglednica 1.3), le da ni bilo v dolini opaznih znakov pozebe. Domnevamo, da
je pri več radiacijskega vremena na začetku rastne sezone z izrazitimi temperaturnimi obrati prirast vršnih poganjkov nekaj sto metrov nad dnom zgornjega dela Kamniške Bistrice z
dobro osončenostjo večji kot v dnu doline, kjer v nočnem času nastajajo jezera hladnega
zraka.
Preglednica 1.3: Dolžina vršnih poganjkov smreke in bukve (v cm) 14. 5. 2012 na profilu od izvira
Kamniške Bistrice proti Kamniškemu sedlu.
Nadmorska
višina
1.

650 m

2.

Povp.
2,8

Smreka
Min.
Maks.
1,0
5,0

SD
0,41

Povp.
7,3

Bukev
Min.
Maks.
1,0
15,0

SD
0,12

950 m

3,9

1,0

9,0

0,15

12,8

6,0

23,0

0,02

3. 1250 m

1,4

1,1

1,7

0,25

5,9

1,5

13,0

0,69

4. 1415 m

1,0

0,2

3,8

0,07

4,3

1,0

12,0

0,4

Vir: Terensko delo, maj 2012.

Temperaturni obrat v konkavnih oblikah reliefa
Posebne temperaturne razmere so, še posebej ob radiacijskem tipu vremena (oblačnost
manjša od 2/10, povprečna hitrost vetra manjša od 4 m/s), v konkavnih oblikah reliefa. V
našem primeru v sami dolini Kamniške Bistrice in v spodnjih delih njenih pritokov (Kamniška Bela, Korošica, Črna, Bistričica, Nevljica) ter v kraških kotanjah na Veliki planini, Dleskovški planoti in v ledeniško-kraških kotanjah visokogorja Kamniško-Savinjskih Alp (Ortar
2011). Maršrutne profilne meritve ob radiacijskem vremenu sredi maja so pokazale, da
znaša debelina inverzne plasti zraka okoli 200 m in intenziteta inverzije od 4 do 5 °C, za kolikor so bile temperature v dnu doline nižje od onih na pobočju. Predvidevamo, da je pozimi
inverzna plast ozračja večinoma debelejša in intenziteta inverzije večja, poleti pa nasprotno. Zelo dobrih razmer za ohlajanje zraka v dolini Kamniške Bistrice pa ni, ker se hladni zrak
nima kje zajeziti in nemoteno odteka po dolini. Boljše razmere za ohlajanje so vsekakor
v više ležečih kotanjah na obeh alpskih planotah in v visokogorju, za katere pa nimamo
meritev. Iz podobnosti lege in geomorfoloških razmer s kotanjami v Julijskih Alpah, za katere imamo meritve (Ogrin M., Sinjur, Ogrin D. 2006; Ogrin M. 2007; Trošt 2008; Dovečar in
sod. 2009), sklepamo, da se lahko tu ob dobrih razmerah za ohlajanje temperature spustijo
pod -30 °C ali še niže.
Na nastanek temperaturnega obrata v dolini kažejo tudi podatki meritev digitalnih registratorjev. Ob poletnem radiacijskem vremenu med 31. julijem in 6. avgustom 2012 je imela
skoraj 400 m više ležeča Jermanca višje najnižje dnevne in tudi povprečne dnevne temperature. Minimalne temperature so bile v dnu doline za okoli 3 °C nižje kot na Jermanci,
povprečne dnevne pa za okoli 1,5 °C. Pričakovano pa so bile v dolini za okoli 1 °C višje najvišje dnevne temperature (preglednica 1.4).
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Slika 1.5: Najnižje temperature v zgornjem delu Kamniške Bistrice (18. 5. 2011; 6:10-6:47).
Min. temperatura
pod 7,5ºC
7,5 do 9ºC
nad 9ºC
0

1 km

11,3ºC

6,7ºC

Podatki: Terensko delo, 2011.
Podlage: GURS, 2012 (DTK25).
Zasnova: Ogrin, D., 2013.
Kartografija: Koželj, T., 2013.

Za zimsko radiacijsko vreme med 10. in 12. decembrom 2012 podatki kažejo, da je imelo dno doline nižje temperature tudi od skoraj 800 m više ležečega merilnega mesta Pri
Pastirjih, kar kaže na izrazitejša jezera hladnega zraka v hladni polovici leta. Pri minimalnih temperaturah je bilo dno doline za 0,5 do 3 °C hladnejše od območja Pri Pastirjih,
pri povprečnih dnevnih pa za okoli 1 °C.

23

Gorenjska v obdobju glokalizacije

Preglednica 1.4: Povprečne dnevne temperature, minimalne in maksimalne temperature (v °C)
v dolini Kamniške Bistrice ob poletnem radiacijskem vremenu od 31. julija do 6. avgusta 2012.
Datum
31.7.2012

1. 8.2012

2.8.2012

3.8.2012

4.8.2012

5.8.2012

6.8.2012

Temp. zraka Pri Pastirjih (1375 m)
Povp.
Min.
Maks.
Povp.
Min.
Maks.
Povp.
Min.
Maks.
Povp.
Min.
Maks.
Povp.
Min.
Maks.
Povp.
Min.
Maks.
Povp.
Min.
Maks.

Vir: Terenske meritve, julij-avgust 2012.

Jermanca (975 m)

Pri Jurju (600 m)

18,9
15,0
23,0
20,0
17,0
26,5
22,0
18,0
27,0
22,5
20,0
27,5
22,1
18,5
26,5
23,8
20,5
29,5
23,8
20,5
26,0

18,1
15,0
25,0
18,0
13,0
26,0
19,8
14,0
27,5
21,8
15,0
27,5
21,4
18,5
27,0
21,5
15,0
30,0
23,0
16,5
29,0

16,3
12,5
20,0
16,3
13,0
21,0
18,3
14,0
22,5
19,3
15,5
24,0
19,9
16,5
23,0
20,5
17,0
24,5
20,6
17,5
24,0

1.2.3 Lokalne vetrovne razmere
Na grebenih Kamniško-Savinjskih Alp prevladujejo glede na podatke za Krvavec severozahodni, severni in vzhodni vetrovi, ki dosegajo po modelu Aiolos povprečne letne hitrosti 10
m nad tlemi od 4 do 6 m/s (Rakovec in sod. 2009, 102). V sami dolini Kamniške Bistrice je
vetrovnost manjša, povprečne letne hitrosti so do 2 m/s. Ob stabilnem in jasnem vremenu
brez močnejših splošnih vetrov je za Kamniško Bistrico, podobno kot za druge alpske doline, značilna lokalna zračna cirkulacija, ki je posledica razlik v ogretosti površja. Ob ogretih
prisojnih pobočjih se čez dan dviga dolnik. Če je dovolj vlažen, pri dviganju nad grebene
nastanejo kopasti oblaki, ki se lahko ob labilnem ozračju razvijejo tudi v nevihte. Ponoči in
del dopoldneva, ko so nekatera pobočja še v senci, se v dno doline steka gornik. V višinah v
obeh primerih nastane kompenzacijski tok v nasprotni smeri.
Spremljanje lokalne vetrovne cirkulacije v treh zaporednih poletnih dneh s stabilnim vremenom med 1. in 19. 7. 1999 med 5. in 7. uro zjutraj in med 13. in 15. popoldne je pokazalo na značilen dnevni hod vetra (Frelih 1999). Zjutraj je bilo izrazito stekanje hladnega
zraka iz stranskih dolin v glavno dolino in po njej navzdol. Hitrosti vetra so bile majhne, do
2 m/s, lokalno, v ozkih grapah, tudi do 5 m/s. V bolj obsijanih predelih je gornik prenehal
okoli 8. ure, v senčnih grapah (Sedelšček, Kurja dolina) ga je bilo čutiti do 10. ure, ko se je
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veter na splošno obrnil v dolnik. Hitrosti dolnika so bile nekoliko večje, do 5 m/s. Kot posledica dviganja zraka je nastala kopasta oblačnost, ki je med 12. in 13. uro zakrila vrhove in
se je pozno popoldne razgradila. Izjema, kjer je zrak tudi čez dan tekel po dolini navzdol,
je bilo merilno mesto ob izviru Kamniške Bistrice. Vzrok je domnevno v izraziti osojnosti
tega dela doline in v prisotnosti hladnega zraka zaradi ohlajevalnega učinka manjšega jezerca ob izviru.
Podobne rezultate so dale tudi meritve in opazovanja sredi maja v obdobju 2010–2012.
Izrazit dolnik je začel pihati po 10. uri dopoldne, hitrosti so bile od 4 do 5 m/s, s posameznimi
sunki od 7 do 8,5 m/s. Zaradi dolnika se je že okoli 11. ure razvila kopasta oblačnost, zaradi
katere so se vrhovi zavili v oblake. Izrazitejši gornik je nastal med 20. in 21. uro, hitrosti v
tem času pa niso presegle 0,5 m/s.
Slika 1.6: Razvoj kopaste oblačnosti na grebenu med Skuto in Brano kot posledica dolnika 19. maja
2012 dopoldne, med 6:00 in 13:00.

1.2.4 Topoklimatska členitev Kamniške Bistrice
Topoklimatska karta Kamniške Bistrice (slika 1.8) je bila izdelana v merilu 1 : 50.000. Zaradi zelo razgibanega površja merilo ne dopušča prikaza vseh podrobnosti topoklimatskih
razmer. Zaradi boljše preglednosti karte smo se odločili za določeno stopnjo generalizacije
posameznih elementov površja, ki so pomembni za topoklimo (ekspozicija, naklon, vegetacija, raba tal). Zato je treba karto razumeti kot nekoliko posplošen prikaz topoklimatskih
razmer Kamniške Bistrice, ki pa daje dobro izhodišče tudi za sklepanje o značilnostih lokalnega podnebja v podobnih alpskih dolinah na Gorenjskem.
25

Gorenjska v obdobju glokalizacije

Osnovne topoklimatske enote Kamniške Bistrice so posledica razlik v nadmorski višini in
konkavnosti oziroma konveksnosti površja. Topoklimo višjega gorskega sveta imajo Kamniško-Savinjske Alpe nad zgornjo gozdno mejo. Podnebna (termična) gozdna meja je v Kamniško-Savinjskih Alpah po ugotovitvah Lovrenčaka (2007) na višini, do katere je povprečna
julijska temperatura do okoli 11 °C, to je med 1700 in 1800 m nadmorske višine. Na severni,
osojni in hladnejši strani osrednjega grebena je niže, med 1580 in 1620 m. Topoklimo višjega gorskega sveta označujejo nižje temperature (povprečna letna temperatura pod 2 °C,
na najvišjih grebenih pod 0 °C; (ARSO 2013b), velika namočenost (povprečna letna količina
padavin od 2000 do 2600 mm; Povprečna letna vsota korigiranih padavin, 2013), visoka in
dolgotrajna snežna odeja (povprečna skupna višina novozapadlega snega nad 4 m, od 150
do 200 dni s snežno odejo (ARSO 2013e) in dobra prevetrenost (povprečna letna hitrost
vetra 10 m nad tlemi od 5 do 7 m/s; Rakovec in sod. 2009, 102).
Pri osončenosti je zaradi strmega reliefa prisotna izrazita dvojnost med dobro obsijanimi
prisojnimi (povprečna letna energija kvaziglobalnega obsevanja 4400 do 4600 MJ/m2; Fridl
in sod. 1998, 105) in slabo obsijanimi osojnimi pobočji (manj kot 3200 MJ/m2). Normalno
osončenih predelov je zelo malo. Nad prisojnimi pobočji, tako v goratem kot tudi nižjem
hribovitem delu obravnavane pokrajine, je čez dan prisotno izrazito dviganje ogretega
zraka (dolnik). Ponoči pa se iz višjih predelov, tako po prisojnih kakor osojnih pobočjih, v
stranske doline in po glavni dolini navzdol steka hladen zrak (gornik). Posebno topoklimo
imajo neporaščeni in slabo poraščeni grebeni in vrhovi, ki so zelo prevetreni in izpostavljeni
vetrovom vseh smeri in hitrosti. Kjer do njih segajo drevesa, so opazne tudi zaradi vetra
deformirane krošnje.
Na mikroravni imajo specifično podnebje kraško-ledeniške kotanje (krnice, konte, večje in
manjše vrtače), v katerih nastajajo ob radiacijskem vremenu, še zlasti pozimi, ko je površje
prekrito s snežno odejo, zelo izraziti temperaturni obrati, zato jih lahko upravičeno označimo za mrazišča (Trošt 2008). V rastni sezoni imajo posebno topoklimo grmišča in travišča
ter predeli z redkim rastlinstvom ali brez njega. V odvisnosti od barve, vlažnosti in poroznosti prsti (matične podlage) se golo ali slabo poraščeno površje čez dan zelo segreje,
ponoči pa zelo ohladi, zato imajo take površine velike dnevne temperaturne amplitude. Pri
ugotavljanju temperaturnih značilnosti različnih tipov rab tal smo si pomagali s termalnimi
posnetki površja. Analiza posnetkov je pokazala velike razlike med posameznimi predeli v
odvisnosti od tipa aktivnega površja, pa tudi od ekspozicije in naklona. Iz slike 1.7 je razvidno, da ima južno usmerjeno golo pobočje za 4 °C višjo temperaturo kot enako usmerjeno poraščeno pobočje (slika 1.7a), da so pozidane površine v povprečju za več kot 5 °C
toplejše od neurbane okolice (slika 1.7d), za približno toliko je tudi pokošen travnik toplejši
od nepokošenega (slika 1.7c). Ker se zrak večinoma ogreva od podlage, so od temperaturnih značilnosti različnih tipov rabe tal odvisne tudi temperaturne razmere v prizemnem
sloju ozračja.
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Slika 1.7: Temperaturne značilnosti različnih tipov aktivnega dela površja: a) zasneženega površja,
golega površja z različnimi ekspozicijami in slabo poraščenega površja (pogorje Skute); b) gozdnih
površin z različno ekspozicijo (A0, A1, A2, A3, A4) in razpršeno pozidanih površin (A4) (dolina Kamniške Bistrice med Kraljevim hribom in Stahovico); c) betonirane ploščadi in površin z nepokošeno
in pokošeno travo (Stranje); d) gosto pozidanih površin (Kamnik) v primerjavi z okolico mesta.
a.

b.

c.

d.

Topoklimo nižjega gorskega sveta ima preostali, pod zgornjo gozdno mejo ležeči del
obravnavanega območja. Reliefno gledano gre za prehod Kamniškobistriškega polja v
gričevnato in hribovito predgorje osrednjega dela Kamniško-Savinjskih Alp. Zaradi nižje
nadmorske višine ima ta enota višje temperature (povprečna letna temperatura od 10 do
2 °C; Povprečna letna temperatura zraka, 2013) in nekoliko manj padavin (povprečna letna
višina padavin 1500 do 2000 mm; Povprečna letna vsota korigiranih padavin, 2013), manj
je tudi dni s snežno odejo (od 50 do 150 dni; Povprečno število dni s snežno odejo, 2013),
ki je tudi nižja (od 60 do 200 cm; Povprečna skupna višina novozapadlega snega, 2013).
Zaradi prevladujočega poteka grebenov v smeri vzhod–zahod in globoko vrezanih dolin je
tudi tu prisotna zelo velika razlika v osončenosti med južnimi in severnimi pobočji. V južnem, ravninskem in gričevnatem delu obravnavanega območja, v dolini Kamniške Bistrice
in na planoti Velike planine, prevladuje normalna osončenost (povprečna letna energija
kvaziglobalnega obsevanja 3200 do 4400 MJ/m2; Fridl in sod. 1998, 105).
Jedro topoklimatske enote nižjega gorskega sveta je dolina Kamniške Bistrice s spodnjimi
deli nekaterih večjih stranskih dolin (Črna, Bistričica, Korošica). Čeprav razmere za ohla-
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janje zraka zaradi stekanja hladnega zraka po dolini navzdol niso idealne, v dolini ob radiacijskem tipu vremena redno nastaja temperaturni obrat. Zaradi pestrejše rabe tal je mozaik
topoklimatskih enot nižje ravni bolj raznolik. Navajamo razlike med podnebjem poraščenih
površin (gozda) in podnebjem manj intenzivno poraščenih in kmetijskih površin ter posebno podnebje, ki ga tvorijo urbanizirane površine, predvsem Kamnik. Če je površje prekrito
z rastlinstvom (kulturnimi rastlinami), se ustvari posebno mikroklimatsko okolje, ki modificira absorpcijo Sončevega sevanja, izgube terestričnega sevanja in zračne tokove. Energija
Sončevega sevanja se ne absorbira v eni plasti, ampak nekaj na vrhu rastlinskega pokrova,
nekaj v pokrovu, del pa tudi v tleh. Pri zelo sklenjenem rastlinskem pokrovu je aktivna plast
pri vrhu. V tem primeru so temperature podnevi nižje pri tleh, ponoči pa na vrhu rastlinskega pokrova. Kratkotrajne primerjalne meritve v bukovem gozdu in na travniku Pri Jurju (600
m n. v.) v zgornjem delu Kamniške Bistrice sredi maja v obdobju 2010–2012 so pokazale,
da so bile najvišje dnevne temperature v gozdu za okoli 1,5 °C nižje kot na travniku, minimalne pa za dobre 3 °C višje. V gozdu je padlo 20 % manj padavin, bilo pa je skoraj 40 %
več terminov z brezvetrjem.
Svojstvene podnebne razmere imajo urbanizirane površine, kjer se zaradi vpliva pozidanih
površin in delovanja človeka uveljavljajo značilnosti mestnega podnebja. Predvsem je
pomembna zelo velika nehomogenost aktivnega dela površja (ulice, ceste, trgi, stavbe
različnih velikosti, zelene površine, tovarniške hale ipd.) in dejstvo, da je aktivno površje
zgradb bistveno večje kakor pri nepozidanih površinah. Zaradi velikega pomena gostote
pozidave ločimo topoklimo mest (Kamnika) in preostalih gosteje pozidanih površin (Stranje, Godič, Stahovica) ter topoklimo razpršeno pozidanih površin. V zelo strnjeno pozidanem
srednjeveškem delu Kamnika je na ravni ulic močno skrajšano direktno Sončevo obsevanje
(slika 1.3, Maistrova ulica). Okoli zimskega obrata na nekatere ozke ulice sonce sploh ne
posije. Glede Sončevega obsevanja so na boljšem širše ulice, trgi in križišča ulic, ki so bolj
odprti. V novejših delih Kamnika, z bolj redko pozidavo, bolj kot arhitektura vpliva na osončenost okoliški relief. Njegov vpliv je najbolj očiten v vzhodnem delu mesta, kjer visoko
obzorje na jugovzhodni strani skrajšuje obsevanje za 2 do 3 ure.
Glede na raziskavo, ki jo je naredila Uršičeva (2010), se v Kamniku ob stabilnem in jasnem
vremenu oblikuje tudi slabše izražen mestni toplotni otok. Glede na poletne in jesenske
meritve v prvi polovici noči so razlike med najtoplejšim in najhladnejšim delom mesta od
1,5 do 3 °C, to je odvisno od hitrosti vetra. Najnižje temperature so bile v delih mesta
vzdolž Kamniške Bistrice, najvišje pa ne, kot bi pričakovali, v najbolj strnjeno pozidanem
srednjeveškem delu mesta, ampak v njegovem južnem delu v območju enodružinskih hiš.
Očitno je, da na mestni toplotni otok Kamnika vpliva lega mesta na izhodu iz ožjega dela
doline Kamniške Bistrice na Kamniškobistriško polje. Po dolini se namreč ponoči steka hladnejši zrak iz zgornjega dela doline (gornik) in nekako prestavi mestni toplotni otok iz srednjeveškega dela mesta proti jugu. Ne najbolj ugodne razmere za segrevanje mesta niso
tudi čez dan, saj tedaj zaradi izrazitega ogrevanja prisojnih pobočij predgorja in osrednjega
grebena Kamniško-Savinjskih Alp ter dvigovanja zraka nad njimi nastane izrazit dolnik (termični veter južnih smeri), ki zaradi mešanja zraka izenačuje temperaturne razmere.
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Slika 1.8: Topoklimatska karta Kamniške Bistrice.
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Zahvala
Rezultati o lokalnem podnebju Kamniške Bistrice v veliki meri izhajajo iz terenskih meritev in opazovanj, ki so potekala
v okviru terenskih vaj iz fizične geografije s študenti 2. letnika Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani v študijskih letih od 2009/10 do 2011/12 in seminarja iz klimatogeografije. Podkrepljeni so s termalnimi
posnetki površja, ki je potekalo v okviru sodelovanja Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z
Oddelkom za geografijo Fakultete za naravoslovje Palackýjeve univerze v Olomoucu na Češkem. Vsem sodelujočim se
avtorji prispevka najlepše zahvaljujemo za trud. Zahvala gre tudi Tanji Koželj, kartografinji na Oddelku za geografijo FF UL,
za pripravo topoklimatske karte in drugega grafičnega gradiva.

Slika 1.9: Debela snežna odeja na planini Zgornja Konjščica.
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2. Slovenska alpska jezera in okoljske

spremembe

Anton Brancelj, Irena Rejec Brancelj

2.1 Prostorska in ekološka opredelitev jezer
Slovenija je z naravnimi jezeri razmeroma revna, čeprav ima zelo dobro razvejeno hidrološko mrežo in sorazmerno veliko količino padavin (Kolbezen 1998). Stalnih naravnih jezer
je malo, nahajajo pa se le v severozahodni Sloveniji. Iz tega vzorca izstopata dve »jezeri«, ki
sta jezeri le po imenu, medtem ko sta po drugih lastnostih kraška izvira: Podpeško jezero na
Ljubljanskem barju in Divje jezero pri Idriji. Čeprav jih je malo, pa imajo jezera v narodni zavesti pomembno vlogo, zlasti Blejsko in Bohinjsko. Ti dve dolinski alpski jezeri sta povezani
z verskimi, zgodovinskimi, gospodarskimi in kulturnimi dejavnostmi in sta v regiji ter širše
dobro poznani. Više ležeča jezera, tudi visokogorska, so v preteklosti na krajevni ravni imela
pomembno vlogo predvsem v planšarski dejavnosti (slika 2.1). Ob jezerih, ki se nahajajo
pod gozdno mejo, pa se je poleg planšarstva uveljavila še gozdarska dejavnost.
Kljub razmeroma lahki dostopnosti obeh dolinskih alpskih jezer, pa tudi nekaterih jezerc
v višjih legah, je bilo strokovno in znanstveno raziskovanje dolgo omejeno le na nekatere
posamezne vsebine, predvsem na biologijo, hidrologijo in varstvo geografskega okolja (Rejic
1962; Brilly 1984; Rejec 1987; Radinja 1988; Rejec 1988). Pri visokogorskih jezerih velja
omeniti pionirsko delo Gamsa (1962), ki obravnava njihovo morfologijo.
Med jezera lahko prištevamo še barja na Pokljuki, ki imajo svoj izvor v jezerih, a so zaradi
lege in bioloških procesov že kmalu po končani ledeni dobi prešla v fazo nastajanja šotišč.
Danes so na debelo pokrita s šoto in na jezera kažejo le še manjše površine proste vode
(Budnar Tregubov 1958). Po fizikalnih, kemijskih in bioloških značilnostih se močno razlikujejo od drugih jezer v okolici in jih v nadaljevanju ne bomo podrobneje obravnavali.
Med jezeri v severozahodni Sloveniji se po legi in ekoloških značilnostih v osnovi razlikujejo
alpska dolinska, kamor spadata Blejsko in Bohinjsko jezero, ter alpska visokogorska, ki se
nahajajo nad 1000 m n. v., na območju Triglavskega narodnega parka (preglednica 2.1;
Radinja 1984a). Po ekoloških značilnosti jih lahko razdelimo na jezera pod (sedanjo) gozdno
mejo oziroma nad njo, geografsko in tudi ekološko pa se delijo na kriško in krnsko skupino
jezer ter jezera v Dolini sedmerih triglavskih jezer, v okviru katerih obravnavamo tudi Jezero
na Planini pri Jezeru (slika 2.1; Brancelj 2002).
Jezera so v veliki meri odraz dogajanj v pojezerju. V njih se kažejo posledice naravnih procesov, po letu 1850 pa tudi intenzivnejši človekovi vplivi na jezera in pojezerje. Radinja (1988)
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ugotavlja, da so zato, ker so jezera tako rekoč zaprti sistemi, učinki onesnaževanja skriti
pretežno v globini in zato večinoma neopazni. Po njegovem mnenju gre pravzaprav za pritajeno, latentno onesnaženost, ki je toliko usodnejša, ker postane očitnejša šele tedaj, ko
doseže višjo stopnjo in je jezerski ekosistem že močno načet. To dokazujejo številne izkušnje, tudi iz slovenskih jezer. Kot ena najprimernejših metod za spremljanje teh dogajanj v
jezerih in pojezerjih se je pokazala analiza sedimentov. Zato je obravnava rezultatov analiz
jezerskih sedimentov v ospredju pričujočega prispevka.
Slika 2.1: Slovenska alpska jezera, lega in regionalizacija.
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2.2 Hidrološke značilnosti jezer in njihov vpliv na
kakovost vode
Čeprav se jezera med seboj razlikujejo po številnih lastnostih, kot so velikost, lega, fizikalne
in kemijske lastnosti vode, rastlinstvo in živalstvo, imajo tudi nekaj skupnih potez. Vsa ležijo
na apnenčasti podlagi, kar jim daje značaj kraških jezer. To se kaže v kemijskih lastnostih
vode in prisotnosti kraških izvirov v njihovem neposrednem zaledju in tudi po ponorih, ki
so prisotni na bregu več visokogorskih jezer. Skupen je tudi njihov nastanek. Vsa jezera so
ledeniškega izvora in so nastala bodisi kot posledica poglobitve jezerskih kotanj zaradi ne32
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posrednega delovanja ledenikov, kar velja zlasti za visokogorska jezera, bodisi zaradi kombinacije tektonskih pojavov in delovanja ledenika, kar velja za Bohinjsko jezero, ali pa kot
posledica čelnih moren, kar velja za Blejsko jezero (Gams 1962; Radinja 1984a; Kolbezen
1998).
Obstoj visokogorskih jezer na močno razpokanih in zakraselih visokogorskih planotah je
nekoliko presenetljiv ne glede na to, da so jezera razmeroma majhna. Očitno je bilo v času,
ko so se oblikovale njihove kotanje, dovolj ledeniške krede, da je zapolnila razpoke v kamninski podlagi in omogočila nastanek jezerc. Danes se vsa visokogorska jezera napajajo izključno s padavinsko vodo, ki se s pobočij skozi melišča steka v njihove kotanje. Nekatera
jezera se napajajo celo z nekoliko bolj stalnimi izviri, ki se nahajajo tik ob jezerskem bregu in
so razmeroma dobro oblikovani (na primer: Dupeljsko jezero, Jezero v Ledvicah, obe kotanji
Dvojnega jezera in še dodatno izvir Močilec, Jezero na Planini pri Jezeru). V Krnsko jezero se
steka jasno oblikovana hudourniška struga, po kateri ob večjih nalivih priteče voda. Odtoki
so večinoma skozi bolj ali manj jasno določene ponore, ki so pogosto zasuti z gruščem in
se lahko nadaljujejo neposredno v brezna (preglednica 2.1). V brezno, ki je raziskano do
globine okoli 200 m, se na primer nadaljuje v ponor v Zgornjem Kriškem jezeru. Občasen
površinski odtok ima ob visokih vodah Jezero v Lužnici. Vode iz Rjavega, Zelenega, Dvojnega
in Črnega jezera ter iz Dupeljskega jezera odtekajo skozi sistem razpok ob jezerskem bregu.
Visokogorska jezera so revna s hranili, zato je v njih le malo rastlinskih in živalskih vrst.
Edinstvenost teh habitatov je zaznana tudi na evropski ravni, saj je to habitat trdih oligo-mezotrofnih voda z združbami parožnic (Chara sp.), ki je v Evropi omejen na nižinske
predele in se v visokogorju pojavlja le izjemoma. To je razumljivo, saj se večina evropskih
visokogorskih jezer nahaja na metamorfni ali magmatski podlagi z mehko vodo in malo
raztopljenimi mineralnimi snovmi. Zato je pomen teh habitatov in slovenskih visokogorskih jezer še toliko večji. Obstaja pa tudi pomembna razlika v dogajanjih v jezerih na obeh
geoloških podlagah. Raziskave so pokazale, da so jezera na kristalinski oziroma granitni
podlagi izpostavljena zakisovanju, na apnenčasti podlagi pa eutrofikaciji (Brancelj in sod.
2000).
Obe alpski dolinski jezeri se napajata prek stalnih ali občasnih izvirov nad gladino jezera
(pri Bohinjskem jezeru sta to Savica in Govic) ali pa manjših izvirov in potočkov (kar velja za
Blejsko jezero z največjima Mišco in Solznikom). V Blejsko jezero je speljan še umetni dovod
vode iz Radovne. Ta je bil zgrajen leta 1972 za zagotavljanje boljšega ekološkega stanja
jezera. Obe jezeri imata dobro oblikovan površinski odtok (obe Jezernici), Blejsko jezero pa
še dodaten hipolimnijski odtok za odvajanje vode iz slojev tik nad dnom (Vrhovšek in sod.
1981).
Razmerje med pritokom in odtokom iz jezer kratkoročno vpliva na nihanje vodne gladine,
dolgoročno pa tudi na kakovost vode. Nihanje vodne gladine je minimalno v Blejskem
jezeru, kjer so dotoki razmeroma majhni in so posledica majhnega pojezerja. Pri drugih
jezerih je nihanje večje. V Bohinjskem jezeru se ob obilnem dežju vodna gladina lahko
naglo dvigne, izjemoma celo za več kot 2 m. Enako se lahko poviša vodostaj Jezernice
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(19. septembra 2007 je najvišji pretok – Qvk dosegel 132 m3/s) in njenega vračanja v jezero,
kot se je to zgodilo jeseni leta 2007 (Frantar 2008). Takrat je največji pretok vode – konica
za nekaj časa izjemno presegel srednji pretok, ki je v obdobju 1981–2010 znašal 7,6 m3/s,
najvišji pretok omenjenega obdobja pa je dosegel 174 m3/s (25. decembra 2009) (ARSO
2013j). Prostornina Bohinjskega jezera je 92,5 milijona m3 in to pomeni, da se voda v njem
ob normalnih hidroloških razmerah v povprečju v celoti zamenja vsakih 107 dni oziroma
približno trikrat na leto. Pri Blejskem jezeru se to zgodi komaj enkrat v treh letih, čeprav je
njegova prostornina skoraj 4-krat manjša v primerjavi z Bohinjskim jezerom in znaša 25,7
milijona m3 (Kolbezen 1998). Za visokogorska jezera podatkov o pretokih in zadrževalnih
časih vode v jezerih ni. Edini podatek o hitrosti izmenjave vode je iz sledilnega poizkusa,
ki sta ga izvedla Geološki zavod Slovenije in Nacionalni inštitut za biologijo med 9. in 14.
junijem 1999 v jezeru Ledvica. Poskus je potekal v času močnejšega deževja. Pokazalo se
je, da se ob močnejšem deževju vsak dan zamenja približno polovica jezerske vode, to je
65.000 m3. Podobno hitro menjavanje vode je bilo opaziti tudi pri sledilnem poskusu v
Dvojnem jezeru junija 2000, ko je sledilo uranin, izlito v ponor izvira Močilec, oddaljenega
od Dvojnega jezera okoli 100 m, iz jezera izginilo že po enem tednu (Urbanc, Brancelj 2002).

2.3 Zgodovina raziskav in sanacijskih posegov
Pregled raziskav za Bohinjsko jezero je podan v internem poročilu, ki so ga pripravili Vrhovšek in sod. (1991). V publikaciji navajajo, da prvi opis Bohinjskega jezera sega v leto 1867,
ko je jezero opisal Richter in podal nekaj osnovnih podatkov. Gradnik (1946, 1947) je pisal
o nihanju vodne gladine in o temperaturnih spremembah Bohinjskega in Blejskega jezera.
Bolj sistematične meritve fizikalnih in kemijskih značilnosti jezerske vode je v obdobju
1974–1983 opravljal Radinja (1981, 1982, 1983, 1984b in 1985) v sklopu dejavnosti, ki jih je
financirala Raziskovalna skupnost RS. V letih 1985 in 1986 so te naloge opravljali sodelavci
Hidrometeorološkega zavoda RS. V obdobju 1986–1990 pa so raziskave oziroma redno
spremljanje stanja potekali pod vodstvom Vrhovška in njegovih sodelavcev (1991). Od
tedaj poteka redno spremljanje fizikalnih, kemijskih in bioloških dejavnikov v okviru Agencije RS za okolje.
Podobne so razmere glede raziskav Blejskega jezera. Izdelana je bila vrsta specialističnih
študij: kemijskih, bioloških, hidroloških in drugih, ki naj bi pojasnile dogajanja v jezeru,
vzroke in posledice onesnaževanja ter predlagale pot za odpravo onesnaženosti in s tem
povezanim procesom odmiranja jezera. O nihanju vodne gladine jezera in temperaturnih
razmerah v njem je pisal Gradnik (1946, 1947).
Vrhovšek in sod. (1981) so pripravili oceno stanja na podlagi fitoplanktona ter fizikalnih in
kemijskih dejavnikov. Sistematične meritve fizikalnih in kemijskih značilnosti jezerske vode
je v obdobju 1974–1983 opravljal Radinja (1981, 1982, 1983, 1984b in 1985), ki je rezultate
meritev vrednotil v luči vodnoekološke in vodnogospodarske problematike. Redno spremljanje fizikalnih, kemijskih in bioloških dejavnikov jezera v zadnjih dveh desetletjih opravlja
Agencija RS za okolje.
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Dokumentiranih raziskav o visokogorskih jezerih je malo. Poleg že prej omenjenih raziskav o
morfologiji in osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih vode, ki jih je opravil Gams (1962),
je bilo drugih raziskav malo. Še največ je bilo bioloških raziskav, ki so obsegale analizo
planktonskih alg v Jezeru na Planini pri Jezeru (Pevalek 1925) ter nekaterih drugih bližnjih
jezerih (Lazar 1960, 1969, 1975). Z živalstvom v visokogorskih jezerih so se ukvarjali specialisti za zooplankton (Seliškar, Pehani 1935; Rejic 1960a; 1960b; 1962; Petkovski 1983),
za polže (Seliškar, Pehani 1935; Bole 1962) in vodne žuželke (Seliškar, Pehani 1935; Sivec in
sod. 1983; Krušnik 1984; Gogala 1992).
Velik premik v raziskovanju visokogorskih jezer je nastal leta 1989, ko je bila pod vodstvom
Vrhovška opravljena prva analiza vodnih rastlin in živali v nekaterih visokogorskih jezerih
(Blaženčić 1990). Raziskave so se ponovile še v letu 1990 (Brancelj in sod. 1995). Leta 1991
je skupina raziskovalcev z Nacionalnega inštituta za biologijo začela raziskovati ekološko
stanje vseh jezer v Julijskih Alpah. Raziskave so na začetku obsegale meritve fizikalnih in
kemijskih lastnosti vodnega stolpca in analizo živalstva in rastlinstva v vodnem stolpcu ter
v obrežnem pasu. Leta 1993 je ista skupina začela izvajati raziskave v okviru evropskega
projekta AL:PE 2 (Acidification of Mountain Lakes: Paleolimnology and Ecology, 4. okvirni program), ki se je pozneje nadaljeval še v projekta MOLAR (Measuring and modelling
the dynamic response of remote mountain lake ecosystems to environmental changes;
1996–1999) ter EMERGE (European Mountain lake Ecosystems: Regionalisation, diaGnostics & socio-economic Evaluation; 2000-2003); (Brancelj 2002). V okviru evropskih projektov so bila še posebej podrobno obravnavana Jezero na Planini pri Jezeru, Jezero v Ledvicah in Zgornje Kriško jezero kot primeri treh različnih jezer. Zgornje Kriško jezero je bilo
izbrano kot najviše ležeče in od neposrednih človekovih vplivov najbolj oddaljeno jezero.
Jezero v Ledvicah je bilo izbrano kot najbolj neonesnaženo, medtem ko je bilo Jezero na
planini pri Jezeru izbrano kot jezero z najbolj izraženim antropogenim vplivom. Na jezerih
so mesečno, v treh letih, potekale podrobne analize fizikalnih in kemijskih lastnosti vode,
raziskave sestave fito- in zooplanktona ter fito- in zoobentosa. Opravljene so bile tudi analize sedimenta do globine 50–60 cm, kjer so se ugotavljale fizične lastnosti sedimenta
(specifična mokra masa, suha masa, ostanek po sežigu) ter koncentracije POP (obstojna
organska onesnaževala), SCP (kroglasti ogljikovi delci) in prisotnost radioaktivnega izotopa
cezija (137Cs) – vsi trije kot kazalci onesnaženja na dolge razdalje. Analizirali so se tudi rastlinski in živalski ostanki v sedimentu (kremenaste alge, vodne bolhe in dvokrilci) kot kazalci
okoljskih sprememb, ki so posledica onesnaženja ali podnebnih sprememb. Vzporedno so
potekale tudi redne jesenske meritve fizikalnih in kemijskih lastnosti vodnega stolpca in
odvzemi vzorcev rastlinstva v vseh štirinajstih jezerih. Zadnji potekajo še zdaj v okviru redne
dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo.
Že pred šestimi desetletji je bila zaznana onesnaženost Blejskega jezera in sprožene dejavnosti za obnovo njegove kakovosti. Leta 1954 je bila imenovana strokovna komisija za
sanacijo Blejskega jezera, ki je v letu 1955 sprejela naslednje sanacijske ukrepe: gradnja
obvezne kanalizacije kot sanacijski ukrep, dovod s kisikom bogate vode iz Radovne kot
restavracijski ukrep in odvod hipolimnijske vode z dna jezera z natego kot dopolnilni ukrep,
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če prva dva ne bi zadostovala. Sanacijski ukrepi so potekali med leti 1962 in 1984.
Z dovodom Radovne je bil kontroliran dotok vode v jezero do 2 m3/s in z natego odtok
do 0,35 m3/s, poglobljena je bila struga Jezernice in preurejen odtok iz jezera. Njihovo
uspešnost je v letu 1980 presojal Rismal (1980). Radinja (1988) pa je zapisal, da se je, zaradi
omahovanja in odlaganja predvidenih ukrepov, njihovega nepopolnega izvajanja in tudi
neustreznega zaporedja sanacija zavlekla in še ni končana.
Pred dvajsetimi leti je bilo zaznano slabšanje stanja tudi pri visokogorskih jezerih, med njimi
najprej pri Jezeru na Planini pri Jezeru in pred petnajstimi leti nato še pri Dvojnem jezeru
v Dolini triglavskih jezer. Pri zadnjem se je kakovost vode hitro poslabšala po vnosu rib v
jezero. Prvi poskusi sanacije stanja so stekli v letu 1999, ko je bilo odlovljeno manjše število
rib (Brancelj 2000). Pozneje se je pozornost usmerila tudi na problematiko odvajanja vode
iz bližnje planinske koče, ki je bila deloma razrešena z ureditvijo čistilne naprave, celoviti
ukrepi pa niso bili zasnovani.
V obeh primerih veljajo nekatera sanacijska spoznanja, ki jih je Radinja (1988) zapisal že
za Blejsko jezero, med njimi: zaprti sistemi jezer so bolj občutljivi kot odprti pokrajinski
sistemi, saniranje onesnaženega okolja je zamudnejše in predvsem dražje od preprečevanja, sanacije zahtevajo dobro organizirano raziskovanje, projektiranje in izvajanje, zasnovano
na sodelovanju različnih strok in temelječe na širšem problemskem pristopu. Tako pri Blejskem kot Dvojnem jezeru gre za prelaganje krajevne onesnaženosti drugam: pri Blej-skem
in Dvojnem jezeru na Savo Bohinjko. Zlasti je v obeh primerih neugodno večdesetletno
zdravljenje, kot jih poimenuje Radinja (1988), drobnih jezer, v enem najbolj razvitih delov
Slovenije in v osrčju edinega narodnega parka, Triglavskega narodnega parka.

2.4 Naravni procesi skozi analize sedimenta
Dogajanje v alpskih jezerih je »zapisano« v jezerskih sedimentih. Da bi ugotovili spremembe, ki so se v jezerih dogajale v zadnjih stoletjih, zlasti pa po industrijski revoluciji okoli leta
1850, so bili iz nekaterih jezer odvzeti t. i. kratki vzorci sedimenta. Ti so segali do okoli 60
cm v globino. Vsi vzorci so bili odvzeti na najgloblji točki jezera, ki je obenem tudi čim bolj
oddaljena od brega. V okviru evropskih projektov so bili odvzeti in podrobneje analizirani
vzorci iz Zgornjega Kriškega jezera, Krnskega jezera, Jezera v Ledvicah ter Jezera na Planini
pri Jezeru (Muri in sod. 2002; Simčič in sod. 2002; Brancelj, Šiško 2002). V Blejskem in Bohinjskem jezeru so bili prav tako odvzeti kratki vzorci sedimenta, vendar na njih niso bile
opravljene podrobnejše analize (Brancelj osebno). Dodatno je bil v Blejskem jezeru odvzet
tudi t. i. dolgi vzorec sedimenta, dolg 10 m in je segal v obdobje pred okoli 15.000 leti
(Andrič in sod. 2009).
Analize sedimentov so pokazale, da so vsa jezera zelo dinamični ekosistemi, ki so tesno
povezani s svojim bližnjim in daljnim zaledjem in na vplive okolja različno intenzivno reagirajo. Hitrost priraščanja sedimentov je močno odvisna od ekološkega stanja jezera (vplivi
človeka) in od naravnih dejavnikov (odlaganje prahu zaradi vetra, izpiranje, erozija ali vplivi
potresov). Meritve in opazovanja so pokazali, da v zelo čistih jezerih (Jezero v Ledvicah)
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na leto nastane okoli 0,5 mm sedimenta, ki ga sestavlja predvsem anorganska snov. Prirast
v močno obremenjenih jezerih (Blejsko jezero ali Jezero na Planini pri Jezeru) je lahko tudi
do pet milimetrov, kot posledica velike produkcije organske snovi (Muri in sod. 2002; Brancelj
osebno). Med naravnimi procesi, ki pospešujejo zasipanje jezerske kadunje, so poleg dežja
oziroma naravne erozije v Julijskih Alpah pomembni tudi plazovi snega ali grušča, ki so
posledica padavin, pomladanskega taljenja snega ali potresov. Ti so v preteklosti vsaj v
dveh jezerih pripomogli k začasnim spremembam rastlinstva in živalstva. Za Jezero v Ledvicah je bilo ugotovljeno, da so trije potresi (v letih 1895, 1942 in 1975) in z njimi povezani
plazovi povzročili začasno bujno rast alg v jezeru (Brancelj in sod. 2002). V Krnskem jezeru
pa sta dva zaporedna potresa, v letih 1998 in 2004, povzročila, da je ena vrsta planktonskih rakov za okoli šest let popolnoma izginila iz jezera in se znova pojavila šele leta 2008
(Brancelj in sod. 2012). Intenzivnost nenadnih dogodkov (potresi, hudourniki, plazovi)
se v sedimentu Krnskega jezera jasno odražajo kot neenakomerno debele plasti različno
obarvanega sedimenta (Muri in sod. 2002). V dolinskih alpskih jezerih tovrstnih nenadnih
vplivov zaradi velikosti jezerske kotanje in zaradi oblikovanosti zaledja ni bilo opaziti, saj ni
strmih golih pobočij ali velikih hudourniških dotokov. Čeprav se v Bohinjsko jezero iztekajo številni hudourniki, je njihov vpliv na jezerske sedimente lokalne narave in vezan le na
izlivno območje.
Sedimenti visokogorskih jezer imajo torej dobro ohranjene zapise o jezerski in pojezerski zgodovini. Njihov prirast se giblje od 0.5 do 5 mm na leto, ga pa lahko eutrofikacija in
potresi pospešijo. V sedimentu najdemo ostanke različnih onesnaževal, katerih glavni vir
je onesnaževanje na dolge razdalje. Največje koncentracije onesnaževal v sedimentu imajo
jezera iz severozahodnega dela Julijskih Alp, proti vzhodu se skladno z upadanjem količine
padavin njihova količina zmanjšuje.

2.5 Človekovi vplivi skozi analize sedimenta
Človekovi vplivi na jezera in njihovo okolico se odražajo tako v zapisih sedimentov kot tudi
v trenutnem stanju fizikalnih, kemijskih in bioloških dejavnikov.
Med antropogene zapise vplivov v sedimentih uvrščamo: a) prisotnost obstojnih organskih
onesnaževal (POPs), b) prisotnost ostankov avtomobilskih in industrijskih goriv (SCP =
kroglasti ogljikovi delci), c) prisotnost radioaktivnega izotopa cezija (137Cs) kot posledica
jedrskih poizkusov ali jedrskih nesreč, d) vnos tujerodnih vrst in e) komunalno onesnaženje
(eutrofikacija). Vsak od teh vplivov pušča v sedimentih enkratne zapise, ki se z ustreznimi
metodami lahko določijo.
Raziskave v okviru projekta EMERGE so pokazale, da so zlasti Kriška jezera močneje obremenjena z obstojnimi organskimi onesnaževali in kroglastimi ogljikovimi delci, kar je posledica prevladujočih zračnih tokov s severozahoda in zahoda. Prav tako se je v času černobilske nesreče zaradi nenavadnih vremenskih razmer v jezerih v Sloveniji močno povišala
koncentracija radioaktivnih izotopov (137Cs); (Muri in sod. 2002), kjer tudi alpska jezera niso
bila izvzeta. Vnosi tujerodnih vrst, predvsem rib, so povzročili spremembe v vrstni sestavi
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zooplanktona, zlasti v visokogorskih jezerih, kar je jasno razvidno iz analiz ostankov vodnih
bolh iz sedimenta iz Jezera na Planini pri Jezeru (Brancelj in sod. 2000). Vsa visokogorska
jezera v Julijskih Alpah so bila do leta 1927 brez rib. Na primerih Krnskega jezera, Jezera na
Planini pri Jezeru, Dvojnega jezera, Črnega jezera ter Dupeljskega jezera, kjer so bile ribe
vnesene, se je spremenila sestava zooplanktona, ki je najpomembnejša hrana teh rib. Posledica sprememb zooplanktona je poslabšanje ekološkega stanja jezera, kar se najočitneje
odraža v povečani motnosti vode.
Jezero na Planini pri Jezeru in Blejsko jezero izkazujeta v sedimentih tudi močno organsko
onesnaženje, ki se kaže v barvi sedimenta. Ta je v zgornjih plasteh temna, skoraj črna, kar
je posledica pomanjkanja kisika v vodi (anoksija). V obeh jezerih v zadnjih desetletjih v času
poletne in zimske temperaturne plastovitosti na dnu jezer redno primanjkuje kisika, kar
se odraža v obarjanju železovega sulfida (FeS), ki je črne barve. V obeh jezerih je ta plast
debela vsaj 30 cm, kar na časovni lestvici pomeni najmanj 60 let (Brancelj in sod. 2000;
Brancelj osebno). V Jezeru na Planini pri Jezeru to sovpada z naselitvijo rib, ki so korenito
spremenile jezerski ekosistem.
Trenutno stanje alpskih jezer je odraz dogajanj v preteklosti in tudi trenutnih človekovih
vplivov. Med jezeri je le še nekaj takih, ki jih človekova dejavnost ne obremenjuje in imajo
zato še vedno oznako »dobro ekološko stanje« (preglednica 2.1). Mednje spadajo le še
najbolj oddaljena (Zgornje Kriško jezero, Jezero v Lužnici, Jezero pod Vršecem) ali jezera s
specifično hidrologijo (Rjavo jezero, Zeleno jezero, Jezero v Ledvicah), kjer hitra izmenjava
vode ob razmeroma majhnem turističnem pritisku še vedno ohranja dobro stanje. Med
nižinskimi jezeri lahko v to kategorijo pogojno štejemo tudi Bohinjsko jezero, čeprav se
pritisk turizma povečuje, ogroža pa ga tudi naseljevanje tujerodnih vrst vodnih živali, zlasti
rib.
Druga jezera so obremenjena zaradi vnašanja tujerodnih vrst živali, med katerimi je bilo
najbolje spremljano spreminjanje jezerskega ekosistema na primeru vnosa rib v Dvojno
jezero (Brancelj 1999). V preteklosti pa je bilo to ugotovljeno tudi za Jezero na Planini pri
Jezeru (Brancelj in sod. 2000). V obeh primerih je vnos rib v jezero, kjer prej le-te niso bile
prisotne, povzročil naglo in znatno poslabšanje ekološkega stanja. Drugi tip obremenitev
so planinske koče in hoteli in z njim povezan turistični obisk. V teh primerih je problem
zlasti odvajanje neprečiščenih odpadnih voda v jezera, kar se odraža v povečani rasti alg in
obvodnih rastlin.
Problematika Blejskega jezera je že bila omenjena in tam je bilo v letu 1955 prepoznano, da
je za razreševanje onesnaženosti jezera najprej treba zgraditi kanalizacijo. Pozneje je bilo
kanalizacijsko omrežje še večkrat sanirano, odpravljene pa so bile tudi nekatere njegove
pomanjkljivosti, vse z namenom zmanjšanja vpliva odplak na stanje jezera. Nazadnje je bila
posodobitev sistema odpadnih voda izvedena v letu 2012, ko je bilo na več mestih poleg
kanalizacije urejeno tudi odvajanje padavinskih voda. Z vidika odpadnih voda pa nerešeno
ostaja še ključno žarišče onesnaževanja jezerske vode – središče mesta.

38

Okoljske spremembe

Povečana biomasa ob koncu sezone začne na dnu jezera razpadati, pri čemer so porablja v
vodi raztopljeni kisik. Ob čezmerno povečani porabi pride do pomanjkanja ali celo popolne
odsotnosti kisika, kar ima zelo negativne posledice tako za biološke kot (bio)kemijske procese v jezerih (Vreča, Muri 2010). Med jezera s tovrstno obremenitvijo spadata Blejsko
jezero in Jezero na Planini pri Jezeru. Pri prvem je pomanjkanje kisika pogost (Remec Rekar
2013), pri drugem pa stalen (Muri, Brancelj 2002) pojav. Občasno manjka kisika tudi v Krnskem jezeru (Muri, Brancelj 2002), medtem ko se je Dvojno jezero temu pojavu v zadnjem
času, po letu 2005, že zelo približalo (Brancelj osebno). Najnovejše raziskave o odvajanju
komunalnih voda v okolje so pokazale tudi problem visokogorskih koč, ki zaradi specifičnih
hidroloških razmer sicer razmeroma malo vplivajo na bližnja jezera (Dvojno jezero), a vseeno vplivajo na jezera v dolini, zlasti na Bohinjsko, kjer je bila zaznana povečana količina
koliformnih bakterij že v izviru Savica, ki se izteka v jezero. Jezero pa je že sicer obremenjeno zaradi komunalnih odplak in prisotnosti kopalcev (Oder, Brancelj 2009), vendar za zdaj
njegovo kemijsko stanje ostaja dobro, ekološko stanje pa celo zelo dobro (Remec Rekar
2013).
Slika 2.2: Zračni posnetki jezer (Blejsko jezero, Zgornje Kriško jezero, Dvojno jezero, Krnsko jezero).

Planšarstvo v sedanjem času in obsegu nima bistvenega vpliva na stanje visokogorskih
jezer. Večji je bil njegov vpliv v preteklosti. Izpostavljeno je bilo zlasti Jezero na Planini pri
Jezeru, kjer so bile spremembe vezane predvsem na gozdarsko dejavnost in pridobivanje
oglja, kar se je odražalo v povečani eroziji zaradi izsekavanja in povečani sedimentaciji na
jezerskem dnu. Obenem je prišlo tudi do povečane eutrofikacije oziroma vnašanja hranil
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v jezero kot posledice večjega števila govedi v okolici planine (Brancelj in sod. 2000; Rejec
Brancelj, Smrekar 2002).
Pozidava jezerskega brega, vključno z njegovim utrjevanjem, je velik problem pri zagotavljanju samočistilnih sposobnostih jezera. Jezerski breg in obrežni del jezera sta pomembno
varovalno območje celotnega jezera, kjer rastline zadržijo velik del hranilnih snovi, ki bi
sicer prišle v vodni stolpec in pospešile rast planktonskih alg. Obenem se s tem poslabšajo tudi razmere za vodne živali, zlasti polže, ličinke žuželk in ribje mladice, ki v normalnih razmerah pripomorejo k uravnoteženosti jezerskega ekosistema. Pozidava in utrjevanje
brega, kar je pogosto povezano tudi z gradnjo cest in poti, je za zdaj omejeno le na Blejsko
jezero. Pri Bohinjskem jezeru je problematična asfaltna cesta na južnem robu jezera, ki
pa je na večjem delu dovolj oddaljena od jezerskega brega, da večjih vplivov ni. Izjema je
le onesnaževanje zaradi ostankov goriv in olj, ki se spirajo s ceste. Potencialna in realna
nevarnost so tudi zgradbe, ki so bolj oddaljene od jezera, a se vseeno nahajajo v vplivnem
območju, saj iz njih lahko pronicajo komunalne odplake ali nafta za ogrevanje.

2.6 Stanje jezer in problematika upravljanja
Sedanje stanje alpskih jezer odraža raznolike vplive človeka. Ti vplivi so v najbolj oddaljenih jezerih majhni in so zlasti rezultat onesnaževanja na dolge razdalje, ki ga prinašajo zračne mase. Na drugi strani so resno ogrožena jezera, katerih stanje je posledica več
dejavnikov, tako v preteklosti kot tudi v sedanjosti. Med posebej ogrožena jezera se tako
uvrščata v visokogorju Dvojno jezero in Jezero na Planini pri Jezeru. Tu se prepletajo vplivi
človeka prek naseljevanja rib, intenzivnega turističnega obiska in tudi dejavnosti iz preteklosti (planšarstvo in gozdarstvo). Zlasti pri Dvojnem jezeru se je stanje v zadnjem desetletju
izrazito poslabšalo, tako da so že ogroženi vodni viri v dolini. Tudi Blejsko jezero je pod
vplivom več dejavnikov: tujerodne vrste, turizem, urbanizacija in neurejena kanalizacija,
kar se kaže kot dolgotrajen problem na kakovosti vode. Tudi jezera, ki so v navidezno dobrem stanju (Bohinjsko in Črno jezero), so že ogrožena zaradi človekovih dejavnosti, zlasti povečanega števila obiskovalcev in vnašanja tujerodnih vrst. V Črno jezero so bili pred
časom vneseni pisanci in morebiti tudi zlatovčice, kar je povzročilo izginotje nekaterih
planktonskih vrst rakov, pa tudi zmanjšanje populacije planinskih pupkov. V Bohinjsko jezero so naselili tujerodne vrste rib (ostriža, zlatovčico), kar zdaj resno ogroža avtohtone vrste.
Jezera so ogrožena tudi zaradi školjke trikotničarke, ki se je v letu 2010 pojavila v Blejskem
jezeru (Remec Rekar 2013), drugod v Evropi pa je že splošno prisotna in povzroča veliko
gospodarsko škodo.
Raziskave so pokazale, da imajo slabo ekološko stanje med visokogorskimi jezeri Dvojno
jezero, Črno jezero in Jezero na Planini pri Jezeru in med dolinskimi Blejsko jezero (preglednica 2.1). Tu je prisotna eutrofikacija, ki je spremenila sestavo prvotne združbe z oznako
trde oligotrofno-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic. Te vodne združbe so
edinstvene tudi v evropskem merilu, saj so prisotne v visokogorju na apnenčasti, druga
evropska visokogorska jezera pa večinoma na metamorfni in magmatski podlagi. Spremen-
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jeno pa je tudi ekološko stanje v visokogorskih Krnskem in Dupeljskem jezeru ter v dolinskem Bohinjskem jezeru. V vseh omenjenih jezerih bo treba izvesti ukrepe za izboljšanje
ekološkega stanja, med njimi zlasti izlov rib in odstranitev vodnega rastlinstva. Pri koči v
bližini Dvojnega jezera bo treba še dodatno očistiti izcedne vode iz čistilne naprave.
V obdobju 2006–2011 je bilo ekološko stanje Blejskega jezera glede na redno spremljanje
Agencije RS za okolje ovrednoteno kot zmerno. Najpomembnejši razlog, da stanje ni bilo
ocenjeno kot dobro, je bilo pomanjkanje kisika. Glede na veljavna merila, skladna z evropsko zakonodajo, je v letu 2012 Bohinjsko jezero doseglo zelo dobro ekološko in dobro
kemijsko stanje, Blejsko jezero pa zmerno ekološko in dobro kemijsko stanje (ARSO 2013).
Preglednica 2.1: Seznam naravnih jezer v severozahodni Sloveniji z osnovnimi podatki, človekovimi
vplivi in njihovim ekološkim stanjem.
jezero

nmv
(m)

nglo
(m)

pov
(ha)

pon

Jezero pod Vršacem
Rjavo jezero

1993

7

0,6

DA

A

2002

10

1,3

NE

A

tujev

nast

obis

plan

pozi

ekos

Zeleno jezero

1983

3

0,6

NE

X

A

Jezero v Ledvici

1830

15

2,2

DA

X

A

Dvojno (5.) jezero

1669

11

1,0

DA

XXX

X

XX

C

Dvojno (6.) jezero

1669

9

0,7

NE

XXX

X

XX

C

Črno jezero

1325

9

0,9

NE

XX

Jezero na Planini pri Jezeru

1430

11

1,6

DA

XXX

Krnsko jezero

1382

18

4,5

DA

XX

Dupeljsko jezero

1340

4

0,3

NE

X

Jezero v Lužnici

1800

10

0,5

NE

Zgornje Kriško jezero

2150

9

0,7

DA

Srednje Kriško jezero

1950

9

0,3

DA

Spodnje Kriško jezero

1880

9

0,9

DA

Bohinjsko jezero

526

45

328

NE

XXX
XX

B-C

XX

X

C

XX

X

B

X

B

X

A

X
X

A
X
X
X

X

A

X

A

XX

B

Blejsko jezero
475
30
147
NE
XXX
XXX
XXX
XXX
C
(x – vpliv je majhen, xx – vpliv je znaten; xxx – vpliv je kritičen; A – stanje je zelo dobro; B – stanje je spremenjeno;
C – stanje je slabo/kritično).
Pomen okrajšav: nmv=nadmorska višina, nglo=največja globina, pov=površina, pon=ponor, tujev=tujerodne
vrste, nast=nastanitvene zmogljivosti, obis=obisk planincev ali turistov, plan=planšarstvo, pozi=pozidava,
ekos=ekološko stanje
Vir: Gams, 1962 (nadmorska višina, globina, površina); Brancelj, 2002 (ponor, tujerodne vrste); nastanitev,
obisk, pozidava, ekološko stanje – Brancelj, Rejec Brancelj – osebno.

=
Dobro stanje jezer, torej dobro kemijsko in ekološko stanje, je ključni cilj upravljanja jezer,
ki je v ospredju evropske in državne zakonodaje. Ta je v zadnjem desetletju postavila v
ospredje celovit pristop pri obravnavi jezer, vse z namenom zagotavljanja ustrezne kakovosti vode za pitje in kopanje. Medtem ko so evropska gorska in visokogorska jezera marsikje vir pitne vode, so slovenska visokogorska jezera le širše zaledje vodnih virov. Dolinska
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jezera pa so pomembna kot kopalna območja in zato še zlasti občutljiva na mikrobiološko
onesnaževanje. Dosedanje izkušnje kažejo, da lahko določene negativne posledice človekovih dejavnosti v gorskem svetu omilimo, saj jih preprečiti ne moremo. Pri tem pa je
pomembno zlasti poznavanje njihovih raznovrstnih vplivov in ozaveščanje prebivalcev ter
obiskovalcev o pomenu in občutljivosti teh vodnih ekosistemov.
Slika 2.3: Bohinjsko jezero.
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3. Višinska pasovitost rastlinstva na

Gorenjskem

Blaž Repe, Matej Blatnik

3.1 »… v kotlini je veliko rastja«
Vpis gesla Gorenjska v enega od spletnih iskalnikov nam kot enega izmed rezultatov vrne
tudi zadetek popularne spletne enciklopedije v slovenskem jeziku (Medmrežje 1). Poleg
drugih značilnosti, ki jih bolj ali manj točno navaja stran o gorati alpski pokrajini ob zgornjem
delu reke Save, je tudi naslednji dobesedni zapis, skupaj s pravopisnimi in terminološkimi
napakami: »Podnebje je gorsko mrzle zime in mila poletja. Rastje v gorah je gorsko ruševje,
malo zelenja, malo dreves, v kotlini je veliko rastja.« Na prvi pogled poljuden in splošen,
morebiti malce preveč površen zapis, ob podrobnejši proučitvi podnebnih dejavnikov,
predvsem pa rastlinstva omenjene pokrajine, razkrije vso neprimernost nekritične uporabe
spletnih virov. Nepozorni raziskovalec svetovnega spleta dobi občutek, da je Gorenjska gola
visokogorska pokrajina, katere kotlina je gosto porasla, predvsem z gozdnim rastlinstvom.
To ne bi moglo biti bolj napačno, kar bomo pokazali tudi v prispevku.
Čeprav Gorenjska skorajda v celoti pripada območju bukovih gozdov (Wraber 1960;
Zupančič in sod. 1989) in jo v celoti zaznamuje alpsko oziroma predalpsko fitogeografsko
območje, so njeni rastiščni dejavniki zelo pestri. Med glavne naravne dejavnike, ki vplivajo
na razprostranjenost rastlinstva, moramo vsekakor šteti podnebje. Od spreminjanja oziroma zaostrovanja podnebja z nadmorsko višino v večjih pogorjih (tudi v Alpah) je odvisna
višinska pasovitost rastlinstva. Ta je v Sloveniji sicer slabše izražena, saj jo pogosto prekinjajo, modificirajo in povsem zabrišejo drugi dejavniki, predvsem matična podlaga s prstjo,
voda in lokalne (mikro) podnebne razmere. Gorenjska spada med tiste regije, pri katerih je
razpon nadmorskih višin največji, zato je tudi pestrost višinskih rastlinskih pasov največja.
Zastopane so gozdne rastlinske združbe od nižinskega pasu do zgornje gozdne meje ter tudi
različne grmovne in zeliščne združbe subnivalnega pasu, ki se pravzaprav pojavljajo le na
Gorenjskem (Marinček 1987).
Če ni drugače navedeno, so vsi kasnejši izračuni narejeni za Gorenjsko statistično regijo.
Razloga za takšen izbor območja sta vsaj dva: meje regije se skorajda povsem ujemajo
s pokrajinskoekološkimi enotami (Gams 1981), prav tako z že uporabljenimi enotami pri
proučevanju prsti in rastlinstva na Gorenjskem (Lovrenčak 1981).
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3.2 Gozd na Gorenjskem
Gozda je v Gorenjski statistični regiji nadpovprečno veliko. S slabimi 70 % leta 2012 (Raba
MKO 2012) za več kot 10 % presega povprečje Slovenije. Leta 2012 je namreč delež gozda
v Sloveniji znašal 58,4 % (Poročilo ZGS o gozdovih Slovenije 2012). Vendar je za Gorenjsko statistično regijo, ki obsega 213.659,6 hektara (SURS 2011a) značilno, da se je delež
gozda v zadnjih desetih letih malo spreminjal (preglednica 3.1).
Preglednica 3.1: Združene kategorije rabe tal v Gorenjski statistični regiji.
Kategorija

2002

2008

2012

deleži [%]

1

Njive

5,03

4,13

3,96

2

Nasadi

0,62

0,56

0,63

3

Travišča

11,32

14,22

13,62

4

Zaraščanje

1,06

0,80

1,40

5

Gozdovi

69,46

69,41

69,13

6

Pozidano

4,21

4,11

4,34

7

Zamočvirjeno

0,03

0,03

0,03

8

Odprto

7,61

6,07

6,23

9

Vode

0,66

0,66

0,66

Vir: Raba MKO, 2002; Raba MKO, 2008; Raba MKO, 2012.

Dinamika spreminjanja posameznih kategorij na Gorenjskem, prav tako kot delež gozda,
precej odstopa od slovenskega povprečja. Zanj so značilni velik upad njivskih površin in nasadov, močan porast travišč, zmeren porast deleža gozda in velik porast pozidanih površin
(Krevs in sod. 2004; Repe 2009; Kazalci okolja v Sloveniji 2011). Tako rekoč vse kategorije v
proučevanih letih na Gorenjskem izkazujejo dokaj stabilne vrednosti. Še največje razlike so
opazne pri upadu njivskih površin, skoraj zagotovo na račun naraščanja travišč in površin
v zaraščanju. Delež gozda je v zadnjem proučevanem obdobju celo upadel za nekaj desetink odstotka. Takšna, za slovenske razmere neznačilna dinamika je gotovo povezana z
naravnimi dejavniki, predvsem s površjem, podnebjem in za kmetijstvo ugodnimi prstmi.
Sorazmerno uravnanega površja v podnebno ugodnih nižjih nadmorskih višinah (do 500 m)
je slaba petina (19,5 %). Na tem območju prevladujejo za kmetijstvo zelo ugodne evtrične
rjave prsti. Prisotne so tudi za kmetijstvo manj primerne rendzine, obrečne in izprane prsti,
ki so pogosto vseeno obdelane. Neugodne lastnosti prsti odtehta ravno površje. Na tem
območju se je gozd že davno umaknil pretežno njivam in travnikom oziroma so površine
pozidane. Ker gre za edini večji in sklenjeni prostor za agrarno in urbano rabo, je ta maksimalno izkoriščena in bistvenih sprememb ni pričakovati.
Glavnino, slabe tri četrtine celotne regije, pomeni hribovje do nadmorske višine 1500 m.
Površje je razgibano in mestoma zelo strmo. Ravnega površja je le za vzorec v vmesnih
ozkih dolinah, kjer je prostora pogosto le za prometnico. Prsti so plitve rendzine ali rjave
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pokarbonatne na apnencih in dolomitih ter kisle distrične rjave na silikatnih kamninah,
oboje manj primerne za kmetijstvo. Z nižanjem temperatur in večanjem količine padavin
se podnebje zaostruje in prehaja v gorsko (Ogrin 1996), skorajda optimalno za uspevanje gozda v Sloveniji. Gozdne površine so v tem pasu zaradi preteklih procesov opuščanja
kmetijstva na malo primernih legah že dosegle tako rekoč svoj maksimum.
Nad 1500 m nadmorske višine so razmere še bolj zaostrene. Gorsko območje kljub tipični pokrajinski podobi, ki jo prispeva Gorenjski, obsega le dobro desetino regije (12,1 %).
Možnosti za kmetijstvo in poselitev so minimalne zaradi nadmorske višine, velikih naklonov,
ostrega gorskega podnebja in plitvih prsti. Zgornja gozdna meja je na okoli 1800 m in je
podnebno sicer 200 m prenizka zaradi izsekavanja in paše (Lovrenčak 2007). Pod njo skoraj
vse površine, kjer rastiščni dejavniki dovoljujejo, porašča gozd. Prav zato Gorenjska izkazuje
največje površine varovalnih gozdov Sloveniji. Gozdni rezervati obsegajo 1620,8 hektarov,
kar je 1,1 % vseh gozdnih površin regije.
Slika 3.1: Varovalni gozdovi in gozdni rezervati Gorenjske statistične regije.
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3

5

4

6

7

1

meje Gorenjske SR
gozdni rezervati
1, Savica-Ukanc

8

2, Mala Pišnica
3, Vršič
4, Zadnje stence
5, Mali vrh
6, Zaplata

kartografija in oblikovanje: Blaž Repe
Oddelek za geografijo, FF UL
Ljubljana, 2013

7, Hude stene
8, Zminec
varovalni gozdovi

vir: DMNV12,5; Zavod za gozdove RS, 2013
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Pri deležu gozda Gorenjske statistične regije se za hip pomudimo še pri začetku in zapisu na
spletu, da premore Gorenjska v vzpetem svetu malo zelenja in dreves, da prevladuje rušje
ter da je v kotlinah rastja obilo. Preglednica 3.2 pokaže, da ravnine premorejo zavidljivih
25 % gozdnih površin, vendar delež gozda v vzpetem delu proučevane regije poskoči na
77 %. Še večja razlika nastane znotraj samih gozdnih površin. Delež na ravninah znaša
dobrih 5 %, v vzpetem delu kar 95 %. Vse je povsem v nasprotju z omenjeno trditvijo. Rušje
kot grmovna oblika vegetacije prekriva le 6 % regije (preglednica 3.2), odprte površine,
torej skalovje in nerodovitno, se tako rekoč v celoti nahajajo nad zgornjo gozdno mejo.
Na podlagi napisanega lahko z gotovostjo povzamemo, da je zapis na spletnih straneh (Medmrežje 1) ne le splošen, površen ali poljuden, temveč celo zavajajoč, nestrokoven in napačen.
V ravninah je naravnega rastlinstva le za vzorec, gozd prevladuje v vzpetem svetu in rušje
je vsekakor prisotno in zelo tipična grmovna oblika nad zgornjo gozdno mejo. Ker pa gre za
glede na površino majhen in ozek pas, ne moremo govoriti o prevladujoči rastlinski obliki.
Slika 3.2: Raba tal v ravninskem in nižinskem delu Gorenjske statistične regije 2012.

meje Gorenjske SR

raba tal MKO 2012-ravnina
1, njiva
2, nasad
3, travinja
4, zarascanje
5, gozd
6, pozidano

kartografija in oblikovanje: Blaž Repe
Oddelek za geografijo, FF UL
Ljubljana, 2013

7, zamocvirjeno
8, odprto
9, voda
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Preglednica 3.2: Raba tal po ravninskem in vzpetem svetu Gorenjske statistične regije 2012.
Ravnina*
Kategorija
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Njive
Nasadi
Travišča
Zaraščanje
Gozdovi
Pozidano
Zamočvirjeno
Odprto
Vode
å

Površina
[ha]
8042.95
380.86
9207.79
321.37
8179.16
5180.26
42.18
57.03
981.64
32393.24

Delež [%]
regije
24.83
1.18
28.43
0.99
25.25
15.99
0.13
0.18
3.03
100.00

Vzpeto
Delež [%]
kategorije
95.09
28.09
31.64
10.73
5.54
55.90
78.11
0.43
69.48
15.16

Površina
[ha]
415.30
975.05
19891.45
2674.33
139526.61
4086.37
11.82
13253.58
431.19
181265.69

Delež [%]
regije
0.23
0.54
10.97
1.48
76.97
2.25
0.01
7.31
0.24
100.00

Delež [%]
kategorije
4.91
71.91
68.36
89.27
94.46
44.10
21.89
99.57
30.52
84.84

* Kot ravnina so bile opredeljene tiste celice DMNV 12,5, katerih naklon ni presegel 5°
Vir: GURS 2012; Raba MKO 2012.

Slika 3.3: Gozdne površine Gorenjske statistične regije po rastiščnih dejavnikih.

meje Gorenjske SR
gozdno rastlinstvo po rastiščnem dejavniku
0, negozd
1, vlagoljubni gozdovi
2, toploljubni gozdovi
4, gozdovi na karbonatih

kartografija in oblikovanje: Blaž Repe
Oddelek za geografijo, FF UL
Ljubljana, 2013

5, kisloljubni gozdovi na nekarbonatih
6, hladoljubni gozdovi
7, hladoljubno grmovje

vir: DMNV12,5; Vegetacijska karta gozdnih združb 1:400.000, 2002
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Brez človekovega vpliva bi gozd pokrival skoraj celotno Slovenijo (prek 90 %). Izjema so površine
nad zgornjo gozdno mejo in izrazito ter čezmerno vlažna rastišča (Repe 2007), iz česar sledi, da
bi moralo biti na območju Gorenjske statistične regije več kot 93 % gozda. Če še upoštevamo,
da je zgornja gozdna meja znižana za 200 m, potem bi moralo biti gozda kar 97,8 %.
Glede na rastiščne dejavnike lahko površine, porasle z gozdnim rastlinstvom, razdelimo na
sedem razredov. Neposredno ob vodotokih se v bolj ali manj širokih pasovih oziroma na
poplavnih ravnicah ter na uravnanem površju Pokljuke in Jelovice pojavljajo vlagoljubni
gozdovi. Glavni rastiščni dejavnik je voda, ki se pojavlja v čezmernih količinah. Glede na
prevlado vzpetega in nagnjenega površja je teh gozdov tako absolutno (730 ha) kot relativno (0,3 %) sorazmerno malo.
Nekaj več je združb hladoljubnega rastlinstva. Hladoljubnih gozdov je 1,3 % in se povečini
nahajajo na že omenjenih planotah, medtem ko hladoljubno grmovje uspeva v sklenjenem
pasu povsod nad zgornjo gozdno mejo (6,0 %).
Slika 3.4: Gozdne površine Gorenjske statistične regije po prevladujoči drevesni vrsti.

meje Gorenjske SR
gozdno rastlinstvo po prevladujoči vrsti
jelka
vrbe
beli gaber
bukev
mali jesen
smreka
rdeči bor
črni bor

kartografija in oblikovanje: Blaž Repe
Oddelek za geografijo, FF UL
Ljubljana, 2013

črni gaber
rušje
negozd
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Toploljubne oblike gozdnega rastlinstva se pojavljajo brez razlike na vseh večjih, Sončevemu obsevanju izpostavljenih površinah, od nižin do zgornje gozdne meje. Prevladujejo na
južnih ekspozicijah, npr. v Škofjeloškem hribovju, Karavankah, Bohinjskih gorah), vendar te
površine niso znatne (4,9 %).
Kisloljubni gozdovi (72.787,9 ha oziroma 34,1 %) in gozdovi na karbonatni podlagi
(71.830,6 ha oziroma 33,6 %) se pojavljajo v približno enakih deležih. Pri prvih so glavni
rastiščni dejavnik kisle prsti, bodisi na nekarbonatni (to ni vseeno) matični podlagi ali debele, kisle in izprane prsti na starih konglomeratnih zasipih. Druga vrsta gozdov uspeva na
trdi karbonatni matični podlagi (apnenci in dolomiti), na kateri so se razvile plitve do srednje globoke rendzine ter rjave pokarbonatne prsti. Oba tipa sta karbonatni matični podlagi navkljub zakisana. Razlog lahko poiščemo v humidnem podnebju in kislem organskem
odpadu gozdov.
V Sloveniji uspeva več kot 60 naravnih gozdnih združb, v katerih je 45 % predstavnikov
listnatih in 55 % iglastih drevesnih vrst. Tri četrtine vseh gozdnih rastišč poraščajo bukovja
z bukvijo kot našo najpogostejšo naravno drevesno vrsto (32 % lesne zaloge; Marinček in
Čarni 2002). Prav na rastišča bukve je človek največ vnašal smreko, ki je danes najštevilnejša drevesna vrsta pri nas in pomeni tudi največ lesne zaloge (33 % celotne lesne zaloge).
V Sloveniji je naravno razširjenih 71 drevesnih vrst, od tega le deset (10) iglavcev in enainšestdeset (61) listavcev. Kljub temu dejanska drevesna sestava v precejšnji meri odstopa
od potencialne vegetacije. Medtem ko je dejansko razmerje med iglavci in listavci 48 :
52, pa je potencialno razmerje, ki bi ustrezalo rastiščnim razmeram, 20 : 80 (Perko 2004).
V Sloveniji so deleži posameznih vrst v skupni lesni zalogi naslednji: smreka 32,3 %, jelka
7,6 %, bori 5,7 %, macesen 1,2 %, drugi iglavci 0,3 %, bukev 31,7 %, hrasti 7,0 %, plemeniti
listavci 4,6 %, trdi listavci 8,0 %, mehki listavci 1,7 % (Gozdovi v Sloveniji 2011). V gozdovih
območne enote Bled prevladuje smreka (65 %), sledita bukev (23 %) in jelka (4 %; Gozdno
gospodarstvo Bled 2013). Glede na prevladujočo naravno drevesno vrsto na Gorenjskem z
naskokom prevladujejo bukovi gozdovi z več kot 50 % zastopanostjo, sledijo ji smrekovi, z
dobrimi 10 %, rastlinske oblike z rušjem s 6 % ter rdeča borovja, jelovja in bela gabrovja z
nekaj %. Druge drevesne vrste pokrivajo manj kot 1 % površja (slika 3.4).

3.3 Vegetacijske gozdne združbe Gorenjske
statistične regije
Na območju Gorenjske statistične regije je na Vegetacijski karti gozdnih združb v merilu
1 : 400.000 (Marinček in Čarni 2002) zabeleženih 27 gozdnih združb. Med njimi izrazito
prevladujejo tako po številu in pestrosti kot po površini bukove združbe (slika 3.4; preglednica 3.3). Od teh bukovih združb jih je 16 aconalnih, kar pomeni, da ne sledijo spremembam podnebja z nadmorsko višino, ampak je za njihovo pojavljanje in razporejanje
odločilen neki drugi dejavnik (mikroklimatske razmere, lastnosti prsti, vodne razmere). Dve
gozdni združbi sta sekundarni, kar pomeni, da je v njuno rastlinsko sestavo bistveno posegel človek, preostalih devet je conalnih (slika 3.5).
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Preglednica 3.3: Gozdne površine Gorenjske statistične regije glede na prevladujočo drevesno vrsto.
prevladujoča vrsta
gozdovi gozdne bukve
gozdovi navadne smreke
grmovje rušja
gozdovi rdečega bora
gozdovi bele jelke
gozdovi belega gabra
gozdovi črnega bora
gozdovi malega jesena
gozdovi črnega gabra
gozdovi bele vrbe
negozdne površine

površina [ha]
115627.9
22862.6
12823.3
7027.2
5048.5
4762.7
1927.9
599.2
582.4
121.4
42276.7

delež regije [%)
54.12
10.70
6.00
3.29
2.36
2.23
0.90
0.28
0.27
0.06
19.79

Vir: Marinček in Čarni, 2002.

Slika 3.5: Conalne, aconalne, sekundarne in negozdne površine Gorenjske statistične regije.

meje Gorenjske SR
conalne/aconalne zdr.
negozd

kartografija in oblikovanje: Blaž Repe
Oddelek za geografijo, FF UL
Ljubljana, 2013

conalne
aconalne
sekundarne
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vir: DMNV12,5; Vegetacijska karta gozdnih združb 1:400.000, 2002
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3.3.1 Conalne gozdne združbe
Conalne gozdne združbe so tiste, pri katerih je odločilno vlogo odigralo podnebje. V slovenskih razmerah gre za mezoklimatske razmere, povezane s spreminjanjem podnebja z nadmorsko višino. Višinski rastlinski pasovi se razvijejo, kjer je dovolj velik razpon nadmorskih
višin, na podobni matični podlagi, podobnih prsteh in v podobnih vodnih razmerah, v Sloveniji je to zgolj na karbonatih (Marinček 1987). Na proučevanem območju se conalne
gozdne združbe razprostirajo od ravnin do zgornje gozdne meje in z grmovno združbo tudi
više. Gozdne združbe so vse bukove z izjemo ene same, v kateri prevladuje smreka.
• 300–450 m: Najnižje dele porašča združba navadnega belega gabra in črnega teloha
(Helleboro nigri-Carpinetum betuli), ki je tipična za ravninski in spodnji gričevnati del
predalpskega sveta. Prevladujoče podnebje je predalpsko, v obliki, značilni za dna dolin
in kotlin. Uspeva predvsem na karbonatnih glaciofluvialnih nanosih.
• 300–600 m: Združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio epipactidis-Fagetum) uspeva
v podgorskem (submontanskem) rastlinskem pasu, to je v gričevji in vznožju hribovij.
Podnebje je predalpsko, s padavinami od 1000 do 1600 mm na leto, z enim od viškov v
zgodnjem poletju. Matična podlaga je karbonatna, najpogosteje dolomitna.
• 600–900 m: Združba bukve in velecvetne mrtve koprive (Lamio orvalae-Fagetum) pokriva velike površine predalpskega sveta. Prevladujoče podnebje je predalpsko, humidno
s svežimi poletji in hladnimi zimami. Matična podlaga je karbonatna, najpogosteje apnenčasta.
• 900–1500 m: V tem pasu uspeva več združb. V nižjih predelih predalpskega pasu
prevladuje združba bukve in gozdnega planinščka (Homogyno sylvestris-Fagetum). Tipična so osojna rastišča z večjo zračno vlago. V višjem delu alpskega pasu uspevajo gozdovi bukve in platanolistne zlatice (Ranunculo platanifoliae-Fagetum). Tako rekoč po
celotnem pasu se pojavlja združba bukve in trilistne vetrnice (Anemono trifoliae-Fagetum), ki je najbolj tipična predstavnica alpskega fitogeografskega območja. Razširjena je
na 19,7 % območja. Podnebje je hladno in zelo namočeno, saj pade tudi do 3000 mm
padavin na leto. Vegetacijska doba je relativno kratka. Vse združbe uspevajo na karbonatni matični podlagi, prst je najpogosteje plitva in zelo humozna rendzina.
• 1500–1600 m: V subalpinskem pasu prevladujeta dve gozdni združbi: združba bukve in
kopjaste podlesnice (Polysticho lonchitis-Fagetum) ter smreke in golega lepena (Adenostylo glabrae-Piceetum). Obe lahko segata do zgornje gozdne meje. Prevladujejo surove
klimatske razmere z mrzlimi zimami in dolgotrajno, tudi polletno snežno odejo. Padavin
je do 3000 mm na leto. Matična podlaga je karbonatna, prsti so zelo plitve in skeletne
rendzine, z zelo surovimi, pogosto kislimi oblikami humusa.
• 1600 – 1900 m: Grmovna združba dlakavega sleča in navadnega slečnika oziroma združba rušja (Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti) uspeva v najvišjih nadmorskih višinah
subalpinskega in alpinskega pasu, nad zgornjo gozdno mejo. Na osojnih in plazovitih
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območjih se spusti tudi niže. Podnebje je ostro, gorsko, z obilico snega in zelo kratko
vegetacijsko dobo. Matična podlaga je karbonatna, prsti so plitve in skeletne rendzine
ali kamnišča. Nad pasom rušja drevesne in grmovne vrste ne uspevajo več sklenjeno.
Slika 3.6: Višinski rastlinski pasovi Gorenjske statistične regije.

meje Gorenjske SR
rastlinski višinski pasovi
1, nižinski
2a, submontanski
2b, montanski
2c, altimontanski

kartografija in oblikovanje: Blaž Repe
Oddelek za geografijo, FF UL
Ljubljana, 2013
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4, alpinski
5, (sub)nivalni

vir: DMNV12,5
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3.3.2 Aconalne gozdne združbe
Pri aconalnih gozdnih združbah podnebje ni odločilen, glavni in prevladujoč rastiščni dejavnik, vsaj ne tisto, ki je odvisno le od nadmorske višine. Odločilnejši je kakšen drug rastiščni
dejavnik, najpogosteje so to prsti, še posebej njihova kisla reakcija in slaba založenost s
hranili; silikatna in kisla matična podlaga, ekstremni nakloni s plitvimi, skeletnimi in sušnimi
prstmi, mikroklimatske razmere, pogojene z ekspozicijo (sušne in tople prisojne ali hladne
in vlažne osojne lege) ter vodne razmere s čezmerno vlažnostjo, zastajajočo vodo ali ekstremno sušne razmere (Marinček 1987; Marinček in Čarni 2002).
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Na proučevanem območju je mogoče posebej poudariti naslednje rastiščne dejavnike in z
njimi povezane aconalne gozdne združbe. Površine vseh so razen nekaj izjem sorazmerno
majhne (skupaj do 1,5 % površine regije). Vse združbe uspevajo v zelo različnih nadmorskih
višinah, le da je izpolnjena osnovna rastiščna zahteva:
• Osojna pobočja: Združba bukve in navadnega kresničevja (Arunco-Fagetum) uspeva
na zelo strmih pobočjih in karbonatni matični podlagi. Podobna ji je združba jelke in
okroglolistne lakote (Galio rotundifolii-Abietetum albae), le da uspeva na nekarbonatni
matični podlagi. Obema združbama ustreza hladnejše podnebje z višjo zračno in talno
vlago.
• Hladno in vlažno podnebje in kisle prsti: Združba jelke in trokrpega mahu (Bazzanio
trilobatae-Abietetum albae) uspeva na hladnih in vlažnih rastiščih z močno zakisanimi,
slabo prepustnimi, glinastimi prstmi. Še bolj ekstremna je močvirsko-barjanska združba
smreke in šotnih mahov (Sphagno-Piceetum), saj so šotne prsti ekstremno kisle in zelo
slabo založene s hranili. Gozd uspeva zelo počasi in je pri nas posebnost zaradi izjemne
kombinacije dejavnikov.
• Zelo kisle in siromašne prsti: Gozdne združbe na zakisanih prsteh izkazujejo največjo
pestrost in pokrivajo znatne površine regije (32 %). Na nekarbonatni matični podlagi
prevladujejo različne oblike distričnih rjavih prsti, rankerji so manj pogosti. Če je matična podlaga karbonatna, so na njih globoke, stare in izprane prsti. Najbolj razširjena
je združba bukve in rebrenjače (Blechno-Fagetum, 12,2 %) na zelo zakisanih rastiščih.
Sledi ji zmerno kisloljubna združba bukve in pravega kostanja (Castaneo sativae-Fagetum, 6,3 %). Na izsekanih površinah kisloljubnih bukovih gozdov se je razvila drugotna
ali sekundarna združba smreke in vijugaste masnice (Avenello flexuosae-Piceetum,
6,3 %). Podobno kisloljubne se še združbe smreke in smrečnega resnika (Rhytidiadelpho lorei-Piceetum), navadnega belega gabra in borovnice (Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli) ter bukve in belkaste bekice (Luzulo albidae-Fagetum). Posebna oblika je
združba rdečega bora in borovnice (Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris). Tudi ta je edafsko pogojena z zelo kislimi in siromašnimi prstmi. Pogosto se razvije z degradacijo in
steljarjenjem v prej omenjenih kisloljubnih združbah.
• Prisojna pobočja: Na takšnih rastiščih vladajo sončne, tople in sušne razmere z nižjo
zračno in talno vlago. Prsti so plitve, skeletne, z malo humusa. Če je pobočje zelo strmo,
so razmere pionirske, s kamnišči v podlagi. Takšne razmere so lahko tudi v višjih nadmorskih višinah, blizu zgornje gozdne meje. Na obravnavanem območju uspeva na teh rastiščih združba bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum), črnega bora in malega jesena
(Fraxino orni-Pinetum nigrae), črnega gabra in žarkaste košeničice (Cytisantho radiatae-Ostryetum carpinifoliae) ter malega jesena in črnega gabra (Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum orni). Vse toploljubne združbe uspevajo na karbonatni matični podlagi.
• Bližina vode: Združba bele vrbe (Salicetum albae) uspeva neposredno ob vodotokih,
pod stalnim vplivom poplav. Prsti so nerazvite, z malo humusa.
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3.4 Rastlinstvo na meliščih
Posebnost slovenskega alpskega sveta so melišča, saj so tu daleč najbolj zastopana. Melišča
so akumulacijska oblika, ki nastaja kot rezultat pobočnih procesov. Gre za proces padanja
kamenja (grušča) iz skalnih sten ali zelo strmih, golih pobočij, kar je marsikje v gorskem
svetu zelo izrazit proces, ki se kaže v številnih pojavih, tudi na rastlinju, kateremu kotaleči se
grušč onemogoča nemoteno rast. Zanimivo je, da ne glede na sorazmerno majhno površino
posameznega melišča rastlinstvo uspeva v obliki nekakšnih pasov, kar je posledica različne
aktivnosti pobočnih procesov na posameznih delih melišč.
V literaturi so melišča na območju Slovenije razmeroma slabo proučena, še zlasti s fitogeografskega vidika. Več je biološke literature, v kateri je rastlinstvo na meliščih tudi podrobneje opisano. Splošne značilnosti melišč sta v okviru pobočnih procesov najbolj podrobno
opisala Komac in Zorn (2007). V geografski literaturi je nekaj ugotovitev o rastlinstvu na
meliščih v Kamniško-Savinjskih Alpah opisal Kladnik (1981), medtem ko je Lovrenčak (2002)
proučeval melišča in vršaje v dolini Planica. Na teh meliščih in vršajih je določil vegetacijske
pasove, v povezavi z njimi pa pozneje tudi pokrajinsko-ekološke enote. Biološke študije so
rastlinstvo na meliščih največkrat obravnavale z namenom določanja sinsistematskih enot,
kot so združbe (Wraber 1978). Najnovejšo raziskavo je leta 2012 objavil Blatnik za celoten
alpski svet.
V okviru te študije smo proučili dvanajst melišč: štiri v Karavankah, šest v Kamniško-Savinjskih Alpah in dve v Julijskih Alpah. Začetni del popisa rastja na melišču je bilo prepoznavanje rastlinskih vrst s pomočjo rastlinskih ključev. Obenem smo določali tudi njihovo pokrovnost po prilagojeni Braun-Blanquetovi metodi (Dictionary of Botany 2012). Ob upoštevanju
pokrovnosti tal in glede na prevladujoči tip rastja (travišča, rušje, gozd, …) smo na terenu
okvirno določali tudi vegetacijske pasove.
Rastlinstvo na meliščih je odvisno od številnih dejavnikov. Nanj vplivajo izoblikovanost
površja, matična podlaga in posledično na njej nastala prst. Mlajša ko je matična podlaga,
slabše je na njej razvita prst in redkejše ter z vrstami revnejše je rastlinstvo (Lovrenčak
2002). Nizanje stopenj vegetacijskega zaraščanja se kaže od zgoraj navzdol ali od sredine
proti stranem. V zgornjem delu je prisotno redko pionirsko rastlinstvo, ki navzdol postaja
čedalje gostejše. V robnih delih melišča sledi prehod v nizko in visoko rušje ter ponekod v
gozd. Glavni vzrok takega niza vegetacijskih stopenj je razvitost prsti, ki je na mladem grušču
kamnišče (litosol), na starejšem pa čedalje bolj razvita in globlja rendzina. Na najgloblji
in najbolj razviti prsti lahko rastejo zahtevnejše drevesne vrste, kot sta smreka in bukev
(Lovrenčak 2002).
Melišča v visokogorskem pasu slovenskih Alp poraščajo združbe, v katerih rastejo alpski
maki in dve vrsti mošnjakov. V visokogorskem pasu Julijskih Alp je razširjena združba julijskega maka in okroglolistnega mošnjaka (Papaveri ernesti mayeri-Thlaspietum rotundifolii)
(Lippert in Wraber 2000). V Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah pa podobna rastlinska združba, ki jo sestavljata kernerjev mošnjak in kernerjev mak (Papaveri kerneri-Thlaspi-
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etum kerneri, Lovrenčak 1998). V subalpinskem pasu na meliščih uspeva mlahavo bilničje
(Festucetum laxae) (Lippert in Wraber 2000).
Za skalovita obrobja melišč je značilno rastlinstvo skalnih razpok. Kjer se v razpokah sten
nabere več prsti, se naselijo lišaji, mahovi in cvetnice. V subalpinskem pasu iz skalnih razpok poganjajo rastline iz združbe predalpskega petoprstnika (Potentilletum caulescentis).
V višjih predelih Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, redkeje v Julijskih Alpah, so se na
višini med 1800 in 2200 m v skalne razpoke naselile rastline, ki tvorijo združbo clusijevega petoprstnika in zoisove zvončice (Potentillo clusianae-Campanuletum zoysii). Še više
se razrašča združba triglavske rože (Potentilletum nitidae), ki jo najdemo tudi na najvišjih
vrhovih. Zaradi zahtevnih rastiščnih razmer so številne rastline prilagojene z blazinasto razrastjo (Lovrenčak 1998).
Slika 3.7: Tridimenzionalni prikaz razporeditve vegetacijskih pasov na melišču na severnem pobočju
Begunjščice.
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Na višjih nadmorskih višinah se nekatera melišča v spodnjem delu zaključijo s snežišči, zato
je na teh mestih lahko prisotno rastlinstvo snežnih dolinic. To so rastišča, ki jih dolgo pokriva sneg, zato je njihovo rastno obdobje kratko, včasih traja le nekaj tednov. Zelo značilna je
združba zelnate vrbe (Salicetum herbaceae, Lippert in Wraber 2000). Pogostejša je združba
braunejevega petoprstnika in dvobarvnega planinščka, ki uspeva na drobnem in vlažnem
grušču med 1900 in 2500 m (Wraber 1978; cv: Lovrenčak 1998). Za takšna melišča so najbolj značilni topolistna vrba (Salix retusa), brezstebelna lepnica (Silene acaulis), traunfellnerjeva zlatica (Ranunculus traunfellneri), homulični kamnokreč (Saxifraga sedoides) in
črnikasti rman (Achillea atrata, Lippert in Wraber 2000).
Analiza vegetacijskih pasov na meliščih je potekala opisno na podlagi terenskih opažanj.
Ob terenskem popisu je bilo določenih 13 vegetacijskih pasov, ki se nahajajo neposredno
na meliščih. Pri določanju smo upoštevali pokrovnost tal z rastlinstvom in prevladujoče
rastlinske vrste. V pomoč so nam bili tudi letalski posnetki, ki so omogočali lažje določanje
mej med vegetacijskimi pasovi. Največkrat je zastopanih pet vegetacijskih pasov, in sicer
rušje (Pinus mugo), gosta prerast, redka prerast, posamezne rastline in neporaslo območje.
Pri nekaterih meliščih so prisotni tudi drugi vegetacijski pasovi, kot so drevje z gruščem,
grmičje, pas kranjske kozje češnje (Rhamnus falax), trave z grmičjem, blazine alpske velese (Dryas octopetala), blazine alpske velese in dlakavega sleča (Rhododendron hirsutum),
snežišče s kamnitimi bloki in antropogeno preoblikovano območje.
Slika 3.8: Grafični model tipičnega melišča pod (levo) in nad zgornjo gozdno mejo (desno).
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Ugotovili smo tudi razliko med melišči pod zgornjo gozdno mejo in nad njo. Pri niže ležečih
meliščih (pod zgornjo gozdno mejo) je spodnja meja melišč največkrat gozd ali rušje, večkrat
tudi v medsebojni kombinaciji. Pasovi rušja se v večini primerov pojavljajo tudi v konkavnih
predelih med melišči oziroma meliščnimi vršaji in kjer so pobočni procesi manj aktivni. V
nižjih delih melišč ponekod najdemo tudi pas grmičja z redkim zeliščnim rastjem. Pasovi
goste prerasti, redke prerasti in posameznih rastlin imajo na meliščih različno razporeditev,
največkrat pa se pojavljajo v spodnjem in osrednjem delu.
Pri više ležečih meliščih (nad zgornjo gozdno mejo) spodnjo mejo melišč pogosto pomenijo
snežišča s kamnitimi bloki, ki se v konkavnih predelih lahko obdržijo tudi dolgo v poletje. Spodnja meja teh melišč so pogosto tudi visokogorska travišča. Tako je največja razlika v primerjavi z niže ležečimi melišči v tem, da tukaj ni gozda in rušja, medtem ko je
razporeditev preostalih treh značilnih pasov (gosta prerast, redka prerast in posamezne
rastline) podobna.

3.5 Rastlinska višinska pasovitost Gorenjske
statistične regije
Proučevanje višinske pasovitosti vegetacije v Sloveniji je dokaj nehvaležno opravilo. Pasovitost je namreč razmeroma slabo izražena zaradi nizkih absolutnih in relativnih nadmorskih
višin. Poleg tega jo pogosto prekinjajo in motijo drugi aconalni dejavniki, kot so relief, voda,
prsti, matična podlaga in mikroklimatske razmere. Gorenjska statistična regija se izkaže zelo
primerna za proučevanje višinske pasovitosti. Tu se na sorazmerno kratki razdalji (60 km v
smeri sever–jug in 70 km v smeri vzhod–zahod) pojavlja največji razpon nadmorskih višin
pri nas, obenem je tu tudi absolutno najvišja točka Slovenije. Reliefno neugodne razmere
za intenzivno kmetijstvo so vzrok, da je delež gozda v nadpovprečno gozdnati Sloveniji v
Gorenjski statistični regiji še večji. Zelo velik delež karbonatnih kamnin, na katerih so se
razvili dokaj poenoteni reliefni, hidrološki in pedološki pogoji, so razlog, da so se rastlinski
višinski pasovi dobro izoblikovali, conalne gozdne združbe pa prevladujejo. Višinski rastlinski pasovi, ki se pojavljajo v Sloveniji in so v celoti zastopani tudi na Gorenjskem, so navedeni
spodaj (Marinček 1987; Medmrežje 2; Repe 2007):
• Nižinski pas (300–500 m): Deli se na ravninski pas, za katerega so značilni obvodni
vlagoljubni gozdiči jelš, vrb, topolov in hrasta doba, in gričevni pas, kjer uspevajo toploljubni hrastovi gozdovi, združbe hrastov in belega gabra ter borovi gozdovi. V celotnem
nižinskem pasu prevladuje človekova dejavnost.
• Montanski (gorski) pas (500–1600/1800 m) se deli na submontanski (500–800 m), ontanski (800–1500 m) in altimontanski pas (1500–1600/1800 m). V celotnem montanskem
pasu prevladujejo različne conalne oblike bukovih gozdov. V najvišjih nadmorskih
višinah, vse do zgornje gozdne meje, se bukovim gozdovom pridružijo še naravna
smrečja in macesnovja.
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Slika 3.9: Razporeditev conalnih (v odvisnosti od nadmorske višine) in aconalnih (glede na glavni rastiščni dejavnik) gozdnih združb Gorenjske
statistične regije.
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• Subalpinski pas (1600–2000 m) se razprostira nad zgornjo gozdno mejo. Porašča ga
grmovno rastlinstvo, ki ga sestavlja pretežno rušje in mestoma zeleno jelševje.
• Alpinski (visokogorski) pas (2000–2500 m) je pas planinskih trat, kjer prevladujejo predvsem šaši.
• Nivalni (snežni) pas (2500–2864 m) seže najviše, vendar se v Sloveniji pojavlja predvsem
kot subnivalni pas. Zanj je značilna združba triglavske rože.
Klimatogene conalne višinske pasove prekinjajo aconalni dejavniki, ki so v regiji naslednji:
hladna in vlažna osojna oziroma topla in sušna prisojna pobočja; kisla reakcija in s hranili
slabo založene prsti; stalna in čezmerna prisotnost vode ter zelo strm relief s plitvimi in
skeletnimi prstmi.
Posebna oblika aconalnega rastlinstva se je razvila na meliščih. Kljub majhnim razsežnostim
se tudi tu pojavi drobna višinska pasovitost. Za večino melišč se je pokazalo, da je na njih
skoraj brez izjeme mogoče izločiti pasove rušja, goste prerasti, redke prerasti, območja
posameznih rastlin in neporaslo
območje. Na proučevanih me- Slika 3.10: Rastlinski pasovi v Kamniško-Savinjskih Alpah.
liščih omenjene kategorije najdemo na različno velikih površinah. Poleg neporaslega območja največji delež površin najpogosteje obsegajo pasovi posameznih rastlin in redke prerasti, ponekod imajo večji delež tudi pasovi goste prerasti
in rušja, kar kaže na različno
stopnjo aktivnosti melišč. Omeniti velja še ugotovitev, da je
razporeditev vegetacijskih pasov najverjetneje povezana z
nadmorsko višino. Niže ležeča melišča se v spodnjem delu najpogosteje zaključijo z gozdom,
melišča nad zgornjo gozdno mejo
z rušjem, više ležeča melišča pa
s snežišči ali kamnitimi bloki.
Podobno se spreminja tudi prisotnost drevesnih in grmovnih
rastlinskih vrst v vegetacijskih
pasovih. Vpliv ekspozicije na rastlinstvo melišč za zdaj ostaja neproučen.
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Slika 3.11: Bukov gozd z veliko mrtvo koprivo (Lamio orvalae-Fagetum), kjer spomladi prevladuje
čemaž (Allium ursinum).

Slika 3.12: Navadno tevje (Hacquetia epipactis).
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4. Zemljevidi nevarnosti za snežne

plazove na Gorenjskem

Miha Pavšek, Blaž Komac, Manca Volk, Jaka Ortar, Matija Zorn,
Rok Ciglič, Mateja Ferk

4.1 Značilnosti snežnih plazov
Snežni plazovi so dinamični naravni pojavi, kjer se del snežne gmote loči od celote in zdrsne
navzdol. Njihovo napovedovanje je zahtevno zaradi prostorske in časovne spremenljivosti
pojava, posledice in škoda pa so lahko občasno in krajevno zelo velike (Kladnik, Lovrenčak in
Orožen Adamič 2005, 361; Pavšek, Komac in Zorn 2010, 132). Največ se jih sproži spontano,
velik del tistih, ki povzročijo poškodbe ali vzamejo človeška življenja, pa sproži človek sam.
V svetovnem merilu po pomenu ne spadajo med najpomembnejše naravne nesreče (McClung in Schaerer 2006) niti po žrtvah niti po škodi. Na primer v Švici pomeni ogroženost
zaradi snežnih plazov le 2 % skupne ogroženosti (Bründl in sod. 2010, 49). V Sloveniji na leto
skupaj z zemeljskimi plazovi povzročijo 8 % škode zaradi naravnih nesreč, pri tem pa večina te
škode pripada zemeljskim plazovom (Zorn in Komac 2011; Zorn, Komac in Kumelj 2012, 100).
Po drugi strani so največ smrtnih žrtev med naravnimi nesrečami v Sloveniji po 2. svetovni
vojni zahtevali prav snežni plazovi, v povprečju po eno ali dve na leto (Pavšek 2003).
V Sloveniji snežni plazovi nastajajo na majhnem delu ozemlja, a so v sneženih zimah dokaj
pogosti. Omejeni so na strma, manj ali slabo poraščena pobočja vzpetih pokrajin, nekaj
pa tudi v gozdnatem svetu, kjer to omogočajo oblike površja ali pa manjša gostota drevja,
zlasti listavcev. Praviloma se plazovi v Sloveniji v zimah s povprečnimi snežnimi razmerami
prožijo v visokogorju, ob obilnejših snežnih padavinah pa so pogosti tudi po strminah v
sredogorju in nižjih legah. Pogosto dosežejo dna dolin, kjer ogrožajo posamezne hiše in komunalno infrastrukturo, zlasti ceste. Večina nesreč s snežnimi plazovi v zadnjih desetletjih
se zgodi obiskovalcem gorskega sveta, nekdaj pa so med žrtvami prevladovali domačini.
Največ nesreč je ob zmerni do znatni lavinski nevarnosti (2.–3. stopnja od petih po enotni evropski lestvici za opredeljevanje nevarnosti proženja snežnih plazov), bodisi zato, ker
je nevarnost 2. ali 3. stopnje najpogostejša, bodisi zato, ker so gore takrat bolj obiskane
(Vrhovec 2002, 283, 286). V bolj varnih razmerah – te so lahko krajevno še vedno bolj nevarne – pa jih obiskujejo tudi manj izkušeni.
V nasprotju z drugimi plazovitimi območji po svetu spadajo pri nas snežni plazovi po številu
žrtev v sam vrh po številu žrtev naravnih nesreč. Kljub temu jih pogosto zanemarjamo pri
načrtovanju prostorskih posegov in rabe prostora, ker so plaznice odmaknjene od poseljenih območij in pomembnejše infrastrukture (Pavšek 2002a; 2002b; Volk 2010; 2011).
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V prispevku predstavljamo zemljevida lavinske nevarnosti kot enega temeljnih dokumentov za načrtovanje rabe prostora oziroma prostorskega razvoja občin v Sloveniji, za gorsko
(Občina Kranjska Gora) in hribovito gorenjsko občino (Občina Železniki).

4.2 Lavinska nevarnost in prostorsko načrtovanje
V večini alpskih držav pri prostorskem načrtovanju uporabljajo zemljevide plazovitih območij, ki so hkrati tudi načrti oziroma temeljni dokumenti prostorskega načrtovanja (prim.
Komac in Zorn 2005; Zorn in Komac 2006; Komac, Pavšek in Zorn 2007; Zorn, Komac in Natek 2009; Zorn, Komac in Pavšek 2010) in prikazujejo stopnjo lavinske nevarnosti. Zemljevidi so tem boljši, čim boljše je poznavanje preteklih dogodkov na določenem območju in čim
bolj pravilno smo pri njihovi izdelavi ocenili pomen posameznih naravnogeografskih prvin
pokrajine (Zorn, Komac in Kumelj 2012, 109). Na njihovi podlagi pripravijo načrtovalci prostora razmejitev prostora ter omejitve na njih glede gradnje objektov, poselitve ali kakršnekoli druge rabe prostora. Postopek imenujemo coniranje plazov (ang. avalanche zoning;
nem. Lawinengefahrenkarten), ki obsega tri stopnje: 1. prepoznavanje plaznic, 2. njihovo
omejitev, predvsem na območju odlaganja plazu v cone z različno stopnjo nevarnosti, in 3.
določitev omejitvenih ukrepov ter predpisov na vsakem od območij nevarnosti (McClung in
Schaerer 1993, 203). Načrti vsebujejo tudi kakovostne analize reliefa, podnebja in preteklih
lavinskih dogodkov na obravnavanem območju (Perla in Martinelli 1975, 171). Zaradi velike
spremenljivosti plazov in napredujoče tehnologije načrte nenehno dopolnjujemo in posodabljamo. Plazove so začeli conirati leta 1961 v Švici, metodo pa so pozneje povzeli tudi v
Franciji, Avstriji, Italiji in ZDA. Pri gradbenih posegih je najpogostejše razlikovanje oziroma
uporaba sistema s štirimi conami, ki ga vizualno podpira barvna lestvica. Razlikujejo štiri
območja (McClung in Schaerer 1993), na katerih je v:
• rdeči coni, ki označuje veliko nevarnost, prepovedana gradnja objektov;
• modri coni, ki označuje zmerno nevarnost, mogoča gradnja objektov ob upoštevanju
posebnih zahtev;
• rumeni coni, ki označuje majhno nevarnost, priporočljiva gradnja objektov za varstvo in
zaščito pred snežnimi plazovi;
• beli coni, ki označuje območje brez nevarnosti, ni omejitev, čeprav snežni plazovi niso
povsem izključeni.
Najpogostejše merilo za vsako od območij sta ocena pogostnosti proženja plazu (povratna
doba) in ocena sile, ki nastane med gibanjem ali usedanjem plazovine. Tovrstni načrti so
smiselni za že pozidana in stalno naseljena območja in za območja, kjer je predvidena gradnja stavb in prometnic (Šegula 1986). V nekaterih državah so sestavni del prostorskih dokumentov lokalnih skupnosti in temeljni pogoj za pridobivanje državne pomoči ter izvajanje
lavinske preventive. Pregledni načrti so predstavljeni na splošnih topografskih zemljevidih,
posamezni primeri pa na podrobnejših topografskih načrtih v merilu 1 : 5000 ali večjem
(Perla in Martinelli 1975). Problematične so predvsem omejitve na delno nevarnem območju, kjer so ukrepi pogosto posledica ekonomskih izračunov še sprejemljive nevarnosti
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pri gradnji določenega objekta. Ponekod (Kanada, Norveška) je pomemben dejavnik prostorskega načrtovanja tudi razmejitvena črta območij lavinske nevarnosti (in tudi za druge
naravne nesreče) s povratno dobo okrog 300 let, znotraj katere je treba preučiti vsak primer posebej (McClung in Schaerer 1993).
Slika 4.1: Nekatere slovenske občine že imajo zemljevide nevarnosti za različne pobočne procese;
šest izmed teh (Bovec, Jezersko (Klabus in drugi 2009), Kranjska Gora, Slovenj Gradec, Tržič (Natek
in drugi 2010) in Železniki) tudi za lavinsko nevarnost (stanje: pomlad 2013), (prirejeno po Zorn,
Komac in Kumelj 2012, 104).

V Sloveniji so za urejanje prostora in varnost prebivalcev odgovorne občine. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS 2007a) predpisuje v drugem odstavku 55. člena tudi izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), ki morajo med drugim vsebovati
tudi »… prostorske ureditve lokalnega pomena, zaradi posledic naravnih ali drugih nesreč,
ki niso določene v občinskem prostorskem načrtu ...«. Mednje spadajo tudi zemljevidi nevarnosti zaradi naravnih procesov. To je pomembno predvsem za usmerjanje poselitve
ter gradnjo in vzdrževanje infrastrukture. Poleg območij, kjer se lahko sprožijo zemeljski
plazovi, ter prikaza erozijskih in poplavnih območij, morajo prostorski načrti v hribovitih in
goratih občinah na zemljevidih ponazoriti tudi območja lavinske nevarnosti. Takšno opozarjanje in obveščanje o nevarnosti proženja snežnih plazov kot tudi ažurni prostorski podatki o snežnih plazovih sicer spadajo med temeljno delo in naloge državne lavinske službe.
Slovenija je edina alpska država, ki tovrstne službe nima (Pavšek, Komac in Zorn 2010, 141).
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Številne občine v vzpetih pokrajinah Slovenije potrebujejo tovrstne zemljevide, vendar
občine same po večini ne morejo nositi finančnega bremena njihove izdelave. To je uvidela
tudi država in odobrila projekt z naslovom »Izdelava prostorske baze podatkov in spletnega
informacijskega sistema geološko pogojenih nevarnosti zaradi procesov pobočnega premikanja, erozije ter snežnih plazov« (2011–2012; Medmrežje 8). Projekt je investiralo Ministrstvo za okolje in prostor, naročnik projekta pa je bil Geološki zavod Slovenije. V okviru
projekta smo kot podizvajalci za izdelavo zemljevidov lavinske nevarnosti sodelovali tudi na
Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU ter izdelali zemljevide lavinske nevarnosti
za štiri občine: Bovec, Kranjska Gora, Železniki in Slovenj Gradec (slika 4.1). V okviru projekta je zaživel tudi spletni portal GeoHazard (Medmrežje 8) z rezultati projekta za pomoč
prostorskim načrtovalcem.

4.3 Metodologija kartiranja in modeliranja lavinske
nevarnosti
Ugotavljanje snežnih plazov v občinah Kranjska Gora in Železniki, izbrali smo ju, ker sta obe
na Gorenjskem ter obsegata prva zlasti visokogorsko, druga pa sredogorsko območje, je
potekalo na podlagi dveh metod ter izdelave dveh lavinskih podatkovnih slojev. Prvi sloj
je bil izdelan na podlagi neposredne (izkustvene) metode, tj. s kartiranjem, s čimer smo
ugotavljali dejanske snežne plazove. Tu smo se deloma oprli na trenutni lavinski kataster
(slika 4.2), (Pavšek 2002a, 100; 2002b; Pavšek, Komac in Zorn 2010, 139). Ker je bil lavinski
kataster za obravnavani območji nepopoln, smo ga popravili in dopolnili s kartiranjem na
terenu in interpretacijo na podlagi digitalnih ortofotografskih posnetkov, posnetih poleti
2006 po nadpovprečno sneženi zimi, na katerih so vidne posledice tudi redkejših plazov, ki
so takrat dosegli dna alpskih dolin.
Drugi sloj smo izdelali s pomočjo modeliranja. Uporabili smo statistično metodo, imenovano logaritemska metoda indeksiranja (ang. landslide index method; Zorn in Komac 2008),
ki temelji na primerjanju zemljevida snežnih plazov (v našem primeru prvega podatkovnega sloja) z zemljevidi, na katerih so predstavljeni različni vplivni dejavniki, pomembni za
njihovo sprožitev. Najprej smo izračunali pogostnost oziroma gostoto plazov pri določenih
vrednostih oziroma razredih vplivnih dejavnikov (na primer za stopinjske razrede naklonov površja ali za kategorije rabe tal) in jo nazadnje primerjali s pogostnostjo na celotnem
preučevanem območju. Vsakemu razredu smo nato pripisali utež ali ponder, izračunan s
pomočjo naravnega logaritma (ln) tako, da smo logaritem gostote snežnih plazov v določenem razredu izbranega vplivnega dejavnika primerjali z logaritmom gostote snežnih plazov
na preoučevanem območju. Izračunani naravni logaritmi imajo pozitivne in negativne vrednosti; pozitivne vrednosti imajo območja, na katerih je gostota snežnih plazov nadpovprečna, negativne vrednosti pa območja, na katerih je gostota snežnih plazov podpovprečna
(Pavšek, Komac in Zorn 2010, 143).
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Naslednji korak je bila izdelava delnih zemljevidov z utežmi za posamezne vplivne dejavnike. Uteži z vrednostmi od 1 do 5 smo pripisali vsakemu razredu vplivnega dejavnika. Mejne
vrednosti smo določili po četrtinah. Tako na primer spadajo v 1. razred (majhna nevarnost)
vrednosti naravnega logaritma od 0 do 0,25 najvišje vrednosti naravnega logaritma, v 2.
razred (zmerna nevarnost) vrednosti naravnega logaritma od 0,25 do 0,50 najvišje vrednosti naravnega logaritma itd. Pri izdelavi smo uporabili šest vplivnih dejavnikov; ki so prikazani v preglednici 4.1. Za vsak vplivni dejavnik smo izdelali delni zemljevid, ki za vsak razred
vplivnega dejavnika prikazuje uteži, izražene z vrednostjo logaritma. Iz delnih zemljevidov
smo dobili zemljevid, ki prikazuje, kje je večja in kje manjša verjetnost proženja snežnih plazov. Končni zemljevid ima štiri razrede, ki so pripisani vsaki od celic uporabljenega digitalnega modela višin velikosti 25 krat 25 metrov. Na končnem zemljevidu so na primer v četrtem
razredu vsa tista območja, na katerih je vpliv glede vseh vplivnih dejavnikov največji.
Zemljevid prikazuje območja proženja in le v manjši meri območja gibanja plazovine, ne
pa tudi območij odlaganja plazovine. Pri modeliranju lavinske nevarnosti smo si pomagali s
programskimi paketi Idrisi, TAS in ArcGIS.
Slika 4.2: Lavinski kataster za Slovenijo – obdelano območje in število plazov po listih ODK
1 : 10.000 (Pavšek 2002a, 100; Pavšek, Komac in Zorn 2010, 139).
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Preglednica 4.1: Vplivni dejavniki in njihove uteži, ki so bili poleg podatkov o dejanskih snežnih
plazovih uporabljeni pri izdelavi zemljevida lavinske nevarnosti.
uporabljeni podatkovni vir

utež

naklon

0,25

raba tal

0,25

usmerjenost površja

0,10

največja višina snega v obdobju 1951–2005 v cm

0,15

povprečna višina novozapadlega snega

0,15

povprečno število dni s snežno odejo

0,10

Vir: Pavšek in drugi 2012.

4.4 Lavinska nevarnost v Občini Kranjska Gora
Dejanski snežni plazovi
Na območju Občine Kranjska Gora smo evidentirali 244 snežnih plazov (v lavinskem katastru jih je bilo le 93, Bernot in sod. 1994). Skupna površina območij, ki jih lahko prizadenejo
snežni plazovi, je 23,18 km2, kar je 9,1 % površja občine. Glede na površino plazovitih območij se Občina Kranjska Gora uvršča med lavinsko bolj ogrožene v Sloveniji.
Plazovi so zelo različni tako po velikosti kot po kraju nastanka. Večji prevladujejo v Julijskih
Alpah, kjer jih najdemo predvsem na golih skalnatih oziroma z gruščem pokritih tleh. Po
površini manjši, vendar zaradi tega nič manj nevarni plazovi, so na pobočjih Karavank, kjer
prevladujejo visokogorski travniki. Največji snežni plazovi so v zatrepih alpskih dolin, o njihovi stalnosti in silovitosti pa pričajo tudi številna zemljepisna imena. Najpogostejše so
besedne zveze, kjer je prisotna beseda plaz, plazi (Plaziči) ali plazovi (V plazeh, Za plazom),
ki ima levo ali desno pridevniško pojasnilo (Pavšek 2002a). Med najpogostejšimi levimi
prilastki so tisti, ki opisujejo njegove kakovostne značilnosti (pogostnost in obseg pojavljanja, razgibanost), na primer Suhi plaz. Veliko pogostejše je levo pridevniško pojasnilo, vezano na lego (Med plazmi), krajevna in ledinska imena (Pod Kriško steno) ter bližnje domačije
(Psnakov plaz). Omeniti velja, da na Gorenjskem poimenujejo kot plaz tudi območja, na
katerih so sicer snežni plazovi pogosti, pri čemer pa gre za melišča in druga strma gruščnata območja; ponekod na Primorskem taka območja ločijo kot plaz (sneg) in prod (grušč).
Pogosto so snežni plazovi vezani tudi na določeno reliefno obliko, na primer Kačji in Špikov
graben, Ozebnik, Farjevi žlebovi ali pa rabo tal (Kamnitnica, Prodi).
Na območju Kranjske Gore je tudi edini slovenski gorski cestni prelaz Vršič. V snežni sezoni
s povprečnim trajanjem in višino snežne odeje je vršiška cesta večino časa zaprta (sliki
4.4 in 4.5). Čedalje pogostejše so zahteve po njeni čim dlje časa trajajoči prevoznosti in v
tem primeru je zemljevid lavinske nevarnosti temeljni prostorski dokument za določitev
ustreznih ukrepov in objektov, ki bodo pripomogli k podaljšanju prevoznosti te ceste.
V primerjavi s sredogorjem je v visokogorju precej večji delež velikih plazov (slika 4.3). Nekaj več kot tretjina je manjših od hektarja, po četrtina je v razredih od 1,1 do 5 ha, ter med
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5,1 in 15 ha, 14,1 % pa je večjih od 15,1 ha. Trije snežni plazovi so veliki od 50,1 do 100 ha,
prav tako trije pa so večji od 100 ha. Vsi večji plazovi se prožijo v alpskih dolinah, kot so
Planica, Krnica, Vrata, Kot in Krma, in v vseh manjših, ki se vanje iztekajo, ter na severnih
pobočjih Martuljške skupine. V dna dolin segajo le ob največjem obsegu. Tovrstni plazovi
se praviloma ne sprožijo hkrati, temveč predhodni, manjši plazovi odprejo in zgladijo pot
večjim, ki jim sledijo v primeru obsežnega vetrnega premeščanja snega ali izrazite odjuge
ter ob novih obilnih snežnih padavinah.
Slika 4.3: Delež snežnih plazov po velikostnih razredih v Občini Kranjska Gora. Površine so izračunane
v projekciji na ravnino.
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Zaradi zaraščanja in ogozdovanja je velik del nekdanjih plaznic deloma ali celo v celoti
zaraščen, pri čemer nas takšno rastje varuje le do sprožitve večjega plazu. Če se ta ponovi
v isti ali eni prihodnjih zim, prav tako obstaja nevarnost, da bo dosegel svoj nekdanji obseg.
Karavanški plazovi ogrožajo predvsem tamkajšnje gozdne ceste. Te so pozimi zaprte, vendar jih uporabljajo gorniki kot dostop do vrhov na mejnem grebenu.
Iz kronike lavinskih nesreč (Malešič 2005) je razvidno, da je bilo od 18. stoletja naprej na
območju današnje Občine Kranjska Gora 24 tovrstnih nesreč ali skoraj petina vseh v Sloveniji. V njih je življenje izgubilo najmanj 42 ljudi, med njimi pa niso šteti ruski vojni ujetniki, ki so pod Vršičem umrli marca 1916. V najhujši nesreči s snežnim plazom je umrlo
110 ruskih ujetnikov (nekaj je bilo tudi povolških Nemcev), poleg tega pa še šest ali sedem
stražarjev. To so bile takrat uradne številke, ki pa so bile zaupno sporočene na višja poveljstva, civilistom se je to prikrivalo (Uran 1957). V kranjskogorski župnijski kroniki je zabeležen
podatek o kar 210 žrtvah, med njimi 170 ujetnikov in 40 stražarjev (Pavšek 1999).
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Slika 4.4: Kartirane plaznice nad vršiško cesto. Na vršiško cesto se proži več kot dvajset snežnih
plazov, ki imajo pri svojem največjem obsegu površino večjo od hektarja.

Slika 4.5: Zaradi nevarnosti snežnih plazov je vršiška cesta večji del snežne sezone zaprta.
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Modelirana lavinska nevarnost
Velik del Občine Kranjska Gora spada v gorsko območje Julijskih Alp in Karavank. Tako kar
8,8 % površine občine oziroma nekaj več kot 22 km2 spada v kategorijo velike nevarnosti
za proženje snežnih plazov. Območij z znatno nevarnostjo je skoraj tretjina (nekaj manj kot
81 km2), največji oziroma polovični delež ozemlja pa zavzemajo območja z zmerno nevarnostjo (128 km2). Predvsem v dnu Zgornjesavske doline prevladuje majhna nevarnost in
zajema skoraj desetino ozemlja oziroma 24 km2 (preglednica 4.2).
Preglednica 4.2: Zastopanost kategorij lavinske nevarnosti v Občini Kranjska Gora.
kategorija lavinske nevarnosti

delež ozemlja občine (%)

površina (km2)

majhna

9,4

24,17

zmerna

50,2

128,29

znatna

31,6

80,91

velika

8,8

22,42

100,0

255,79

Vir: Pavšek in drugi 2012.

Slika 4.6: Zemljevid lavinske nevarnosti Občine Kranjska Gora z evidentiranimi plaznicami.
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Karavanški del občine plazovi manj ogrožajo predvsem zato, ker je manj snežnih padavin in
je posledično tudi trajanje snežne odeje krajše. Zaradi nižje nadmorske višine je v primerjavi s sosednjimi Julijskimi Alpami manjša reliefna energija oziroma so pobočja manj strma in
krajša, višja pa je tudi gozdna oziroma drevesna meja.
Nekaj je še manjših območij, kjer je po modelu prisotna znatna do velika lavinska nevarnost, snežnih plazov pa na teh območjih nismo evidentirali. To ne pomeni, da jih ni, temveč
nakazuje nujnost podrobnejšega pregleda teh območij v prihodnje. Na zemljevidu (slika
4.6) vidimo prilagoditev nekdanje poselitve in rabe tal na območja brez lavinske nevarnosti.

4.5 Lavinska nevarnost v Občini Železniki
Dejanski snežni plazovi
Na območju Občine Železniki smo zabeležili 246 snežnih plazov (v lavinskem katastru jih je
48, Bernot in sod. 1994). Skupna površina dejanskih snežnih plazov je 2,25 km2 kar je 1,4 %
površja občine, to je približno desetkrat manj od deleža, ki ga plazovita območja obsegajo v Občini Kranjska Gora. Precej manjši delež gre predvsem na račun nižje povprečne
nadmorske višine plazovitih območij. Vendar je delež zavajajoč, saj to območje po številu
(ne pa po velikosti) plazov ne zaostaja prav veliko za lavinsko najbolj ogroženimi občinami.
Upoštevati moramo tudi, da je v primerjavi z bolj goratimi občinami tu precej več naselij
(29) in cest.

površina [ha]

Slika 4.7: Delež snežnih plazov po velikostnih razredih v Občini Železniki. Površine so izračunane v
projekciji na ravnino.
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Prvi opisi nesreč s snežnimi plazovi v zaledju Škofje Loke (Poljanska dolina) so že iz časov
pred 2. svetovno vojno (Šegula 1989). Za Občino Železniki pa imamo na voljo nekaj opisov
za Ratitovec (dostop prek Razorov), Železnike, plazove z Dravha (ti povzročijo zaporo ceste
Soriška planina–Sorica) in še nekaterih drugih plazov. V isti literaturi (Šegula 1989) najdemo
podrobnejši pregled plazov v porečju Selške Sore, Davče in okrog Porezna, kjer segajo že v
sosednjo Občino Tolmin.
Največji snežni plazovi v občini so na pobočjih Ratitovca oziroma na prisojnih pobočjih pod
vrhovi Kremanta, Altemavra ter Gladkega in Kosmatega vrha. Posamezni plazovi so izoblikovali plaznice vse do tamkajšnjih naselij. Pri tem so jim napredovanje navzdol olajšale
oblike površja (grape, žlebovi, doli), konkavna pobočja ter pahljačaste in nadpovprečno velike plaznice na območjih proženja. Večina teh plazov se proži neposredno med sneženjem,
ali takoj po njem (kložasti, pršni), ali ob prvi močnejši odjugi (talni). Posebno nevarni so v
nadpovprečnih snežnih razmerah oziroma v primeru večkratnega ali intenzivnega sneženja. Takrat se prožijo plazovi suhega nesprijetega snega (kadar se ta giblje nad tlemi, imamo
opravka s pršnim plazom), ki povečini dosežejo največji obseg. Le v posameznih primerih so
plazovi, ki dosežejo največji obseg, spomladanski talni plazovi mokrega snega. Po navedbah
domačinov so snežni plazovi v preteklosti (domnevno že pred letom 1850, ko so bile hiše
še v celoti lesene, pobočja nad vasjo pa neporaščena) povsem porušili vas Zgornje Danje.
Srednje veliki plazovi so predvsem po osrednji dolini ter v porečju Davče in obeh Smolév.
Slika 4.8: Opozorilna tabla o nevarnosti snežnih
plazov na markirani planinski poti Prtovč–
Krekova koča na Ratitovcu.

Slika 4.9: Večji snežni plaz v Občini Železniki
je plaz Ravne na pobočju Ratitovca.
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Na območju Občine Železniki prevladujejo manjši snežni plazovi; skoraj osem desetin je
manjših od hektarja, kakršna je tudi povprečna velikost snežnih plazov (0,91 ha) v občini.
Vendar niso ti majhni plazovi nič manj nevarni, saj se številni med njimi prožijo v bližini ali
neposredno ob bivalnih in gospodarskih objektih ter ogrožajo osrednjo cesto v Selški dolini
in številne druge ceste.
Zaradi zaraščanja in ogozdovanja je velik del nekdanjih plaznic deloma ali celo v celoti zaraščen. Tako ogozdene površine nas le navidezno varujejo pred snežno erozijo, saj
prevladujeta nizko rastje in mladovje (gozd z mladim drevjem nižje rasti), ki nas varuje le
do sprožitve prvega večjega plazu. Če se ta ponovi v isti ali eni prihodnjih zim, bo zlahka
znova dosegel svoj največji obseg.
Slika 4.10: Obseg plazu Ravne ter nekaterih okoliških plazov na južnih pobočjih Ratitovca.

Modelirana lavinska nevarnost
Območja z veliko lavinsko nevarnostjo obsegajo 4 ha oziroma manj kot 1 % površine občine,
območja z znatno nevarnostjo pa več kot 2 ha oziroma 1,4 % površine občine. Daleč največji je delež območij z zmerno nevarnostjo, ki obsegajo več kot 114 km2 oziroma skoraj sedem
desetin občine. Preostanek oziroma nekaj manj kot 29 % površja občine (okrog 47 km2) pa
ima majhno lavinsko nevarnost.
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Poselitev v Občini Železniki je z vidika snežnih plazov dobro prilagojena snežnim razmeram.
Zelo plazovita območja v občini niso poseljena, na območjih s srednjo plazovitostjo pa je
le nekaj stavb. Večina stavb leži na območju majhne do zmerne nevarnosti zaradi snežnih
plazov (preglednica 4.3).
Preglednica 4.3: Zastopanost kategorij lavinske nevarnosti v Občini Železniki.
kategorija lavinske nevarnosti
majhna
zmerna
znatna
velika

delež površine občine (%)
28,9
69,7
1,4
<1
100,0

površina (km2)
47,33
114,11
2,33
0,04
163,81

Vir: Pavšek in drugi 2012.

Slika 4.11: Zemljevid lavinske nevarnosti Občine Železniki z evidentiranimi plaznicami.

Območja, na katerih smo evidentirali snežne plazove, se v veliki meri pokrivajo z modeliranjem lavinske nevarnosti (slika 4.11). Nekaj je še manjših območij, kjer je znatna do
velika lavinska nevarnost, snežnih plazov pa na teh območjih nismo evidentirali. Tako kot
pri Občini Kranjska Gora to ne pomeni, da snežnih plazov ni, temveč kaže na nujnost podrobnejšega pregleda teh območij v prihodnje. Med ta območja na primer spadajo Soriška
planina in jugozahodni rob Jelovice oziroma tamkajšnja strma, deloma poraščena melišča,
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ter zahodni del Ratitovca, natančneje pobočja nad zgornjo gozdno mejo. Pozorni moramo
biti tudi na številne dolinske predele, kjer so zabeleženi dejanski plazovi, model za lavinsko
nevarnost pa jih podcenjuje. V teh primerih gre po navadi za manjše reliefne oblike oziroma
strme, neporaščene travnike ali pašnike. Tudi v takih legah so se v Sloveniji že zgodile nesreče
zaradi snežnih plazov (okolica Cerknega, Idrije, Haloze, Zasavje; Šegula 1987; Mulej 1994).

4.6 Nujnost izdelave zemljevidov lavinske nevarnosti
Pri načrtovanju rabe prostora je treba upoštevati določila zakonodaje, tako je treba dejavnosti umeščati zunaj nevarnih območij ter nadzorovati dejavnosti, ki lahko vplivajo na povečanje nevarnosti za naravne nesreče. V povezavi s snežnimi plazovi to pomeni predvsem
nadzor nad posegi v gozdni prostor, kot so: goloseki ter gradnja prometnic, žičnic, gozdnih
vlak in smučarskih prog. Pri tem zadošča že upoštevanje določil Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS 2004), ki med cilji, povezanimi z zmanjševanjem ogroženosti
zaradi naravnih in drugih nesreč, navaja, naj se: (1) z ustreznim načrtovanjem zagotavljata racionalna raba prostora in varnost prebivalstva, (2) prostorski razvoj usmerja zunaj
ogroženih območij in (3) izboljša zaščita pred posledicami nesreč. Prihodnji prostorski
razvoj naj bi se zato na ogroženih območjih prilagajal stopnji ogroženosti, na obstoječih
ogroženih območjih pa naj bi se z ustreznimi rešitvami urejanja prostora zmanjšale posledice morebitnih prihodnjih dogodkov.
Ena strokovnih podlag, ki omogočajo takšno preventivno načrtovanje prostora, so zemljevidi nevarnosti ali ogroženosti za naravne nesreče. Pokazali smo (slika 4.1), katere slovenske
občine imajo zemljevide za varstvo pred enim ali več pobočnimi procesi, ter posebej opozorili na zemljevide lavinske nevarnosti. Izmed šestih slovenskih občin, ki imajo trenutno
tovrstne zemljevide, so kar štiri na Gorenjskem, na voljo pa bi ga morale imeti tudi druge
slovenske občine, na območju katerih so v lavinskem katastru evidentirani številnejši snežni
plazovi (Tolmin, Kobarid, Idrija, Kamnik, Jesenice, Žirovnica, Solčava, Črna na Koroškem
idr.). Občina Jezersko je zemljevid lavinske nevarnosti dobila leta 2009 (Klabus 2009), Občina Tržič leta 2010 (Natek in sod. 2010), v tem prispevku pa smo predstavili zemljevida za
občini Kranjska Gora in Železniki, ki sta bila izdelana leta 2012 (Pavšek in sod. 2012). Zadnja
si je mogoče ogledati na spletni strani GeoHazard (Medmrežje 8) Geološkega zavoda Slovenije in omogočata osnovno primerjavo med lavinsko nevarnostjo v pretežno hribovitih
(Železniki) in pretežno gorskih (Kranjska Gora) občinah. Prav vsi zemljevidi lavinske nevarnosti so rezultat dela geografskih ustanov. Marsikje v tujini prihajajo iz teh tudi sodelavci
tamkajšnjih lavinskih služb. Razumevanje snežnih plazov je zelo kompleksno in kot tako
pisano na kožo geografom, saj so ti med redkimi, ki jih v pokrajini vidijo in upoštevajo. Zato
je njihova oziroma tudi naša naloga, da opozorimo in opozarjamo nanje tudi druge stroke
in strokovnjake, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem in posegi v prostor.

Zahvala
Raziskava je bila delno financirana v okviru aplikativnega projekta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije L6–4048.
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5. Časovna dimenzija naravnih procesov

v luči novih možnosti absolutne datacije –
primeri z Gorenjskega
Karel Natek, Irena Mrak, Régis Braucher

5.1 Zaznavanje in merjenje časovne dinamike
naravnih procesov
Ljudje večinoma težko dojemamo geomorfne in druge dolgoročnejše spremembe v naravi,
ker imajo te povsem drugačne časovne razsežnosti. Naše sposobnosti dojemanja časa so
namreč močno omejene, hkrati pa je problem (dolgoročnih) sprememb v okolju izrazito
večplasten:
• v stvarnem svetu potekajo procesi z zelo različno hitrostjo;
• procese lahko neposredno opazujemo le skozi krajše časovno obdobje in ta čas je pogosto prekratek;
• variabilnost procesov je odvisna od dolžine opazovalnega obdobja;
• 'zob časa' sproti briše rezultate preteklega dogajanja, z njegovim tokom se preteklost
odmika in je vse bolj fragmentarna ter na prvi pogled nepovezana;
• čas opazovanja pomembno vpliva na naš pogled na določen pojav in s tem neposredno
na interpretacijo pridobljenih podatkov (Schumm 1991, 39).
Ker geomorfološkega (geološkega) časa ne moremo neposredno meriti, moramo namesto tega uporabiti kot merilo spreminjanje samo. V fiziki je definiranje tega spreminjanja
(časa) razmeroma jasno, saj je čas samo »osnovna fizikalna količina, na podlagi katere lahko ločimo med dvema sicer identičnima dogodkoma, ki se zgodita na istem mestu« (Veliki
slovenski leksikon 2003, 351), za njegovo merjenje pa se uporablja periodično pojavljanje
identičnih pojavov (npr. pri nihanju). V spreminjanju naravnega okolja se to močno zaplete
zaradi zgoraj navedenih razlogov in specifičnih značilnosti okoljskih sistemov. Opravka imamo z izjemno zapletenimi sistemi, ki jih nikoli ni mogoče dokončno determinirati. Trditev,
da nam bo to uspelo z nadaljnjim zbiranjem merskih podatkov, ni nujno pravilna (Popper 1998), saj v njih poleg bolj ali manj poznanih, predvidljivih procesov nastopajo tudi
nenapovedljivi, stohastični procesi, ki so lahko zgolj posledica specifičnega odziva celotnega sistema na součinkovanje določenih procesov, ali so znanosti (še) nepoznani ali pa so
intrinzična (od zunanjih dejavnikov neodvisna) značilnost sistemov samih.
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Zadrega je tudi v sami metodologiji znanstvenega proučevanja zapletenih sistemov, saj
pozitivistično naravnana znanost ne sme biti neuspešna: »Znanstvena literatura nas lahko
zavede, ker vedno prikazuje znanstveno raziskovanje kot uspešno. Napake niso za objavo in
le redko so med koraki do odkritja tudi nedorečenosti.« (Schumm 1991, 35) Tako znanost
hote in nehote ustvarja vtis uspešnosti in (skoraj) popolnega razumevanja procesov. Da
to ni res, kažejo različna mnenja o globalnem spreminjanju podnebja. Ali je 150 let sistematičnih opazovanj vremena res dovolj za zanikanje paradigme o 'večni' spremenljivosti
podnebja in da gre tokrat za nekaj res izjemnega – za neposreden vpliv človeka? Ena od
poti do odgovora na to vprašanje je boljše razumevanje podobnih globalnih podnebnih
sprememb v bližnji geomorfološki preteklosti, s čimer si 'sedanjost' nekako potegnemo
daleč nazaj v preteklost.
James Hutton in za njim Charles Lyell sta že pred skoraj dvesto leti z uveljavitvijo načela uniformnosti naravnih procesov naredila velik korak naprej v razumevanju preteklega
dogajanja. Zlasti zgovoren je podnaslov Lyellovega temeljnega dela Načela geologije (Principles of geology 1830–1833): »Poskus razlage preteklih sprememb zemeljskega površja z
ozirom na zdaj delujoče vzroke.« Njegova temeljna trditev, ki jo je postavil nasproti tedaj
prevladujočim idejam o občasnem pojavljanju velikih katastrof, velja v geomorfologiji še
danes: »Vse nekdanje spremembe organskega in anorganskega stvarstva je treba pripisati
neprekinjenemu zaporedju fizikalnih dogodkov, ki jih usmerjajo zdaj delujoči zakoni.« (Lyell
1830; cv: Tinkler 1885, 83). Podobna Huttonova trditev: »Sedanjost je ključ do preteklosti,«
nam pri razumevanju časa ne pomaga posebej veliko, saj ne govori eksplicitno o časovni
spremenljivosti naravnih procesov, ki je v njegovem času še niso dobro poznali. To trditev
je pomembno parafraziral S. A. Schumm: »Morda je sedanjost prekratka, da bi lahko bila
ključ do preteklosti,« (Schumm 1991, 38) in če povežemo ta metodološki dvom z zgoraj
navedenimi omejitvami pri dojemanju časa, kljub precejšnjim metodološkim omejitvam
postane očiten izjemen pomen absolutnih datacij za razumevanje tako preteklosti kot sedanjosti.
Novejše raziskave polarnega ledu iz globokih vrtin in globokomorskih sedimentov kažejo
na občutno spreminjanje temperatur in sestave Zemljinega ozračja, predvsem povečanje
deleža C02 (Kajfež Bogataj 2012; Parrenin in sod. 2013). Prepričevanje javnosti, kako nuj-no
je ukrepati zoper globalno spreminjanje podnebja (navsezadnje ni nujno, da z vidika prihodnosti človeštva spremembe potekajo v skrb zbujajoči smeri), je s političnega, ekonomskega in širšega okoljskega vidika nadvse koristno in je že veliko prispevalo k zmanjšanju imisij (npr. prenehanje uporabe klorofluoroogljikov, zmanjšanje izpustov SO2 in drugih
škodljivih snovi iz termoelektrarn ali motorjev z notranjim zgorevanjem), težko pa bomo
meritve in modele dogajanja v kratkem obdobju sedanje znanosti ekstrapolirali na daljša
obdobja v preteklosti in prihodnosti. Naše dojemanje dogajanja v naravnih sistemih namreč ni odvisno le od tega, koliko koristnih vhodnih podatkov bomo zmogli pridobiti, temveč
predvsem od notranjih značilnosti sistemov samih.
Zvišanje povprečne temperature Zemljinega ozračja v stoletnem obdobju 1906–2005 za
0,74 ± 0,18 °C (Climate change 2007) je iz našega zornega kota postopen, kontinuiran proces,
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drobirski tok v Logu pod Mangartom novembra 2000 pa nenaden, nepričakovan in katastrofalen dogodek, čeprav sta oba pojava zgolj sestavini velikanskih naravnih sistemov.
Njun pomen znotraj le-teh ali celo njuna medsebojna povezanost sta nam še večinoma
nepoznana, saj ne vemo, v kakšnem ravnovesnem stanju so tovrstni sistemi: v stanju dinamičnega (ang. dynamic equilibrium), enakomernega (steady state) ali statičnega ravnovesja (static equilibrium; Chorley, Kennedy 1971).
Poleg številnih drugih ostaja neodgovorjenih dvoje pomembnih vprašanj: ali je sedanje
sočasno naraščanje povprečne temperature Zemljinega ozračja in deleža CO2 v ozračju
vzročno-posledično povezano ali je odvisno od kakšnih drugih, nepoznanih spremenljivk,
saj je za tako velike spremembe praviloma potreben t. i. časovni zamik (ang. lag time) med
spremembo določene spremenljivke in odzivom drugih odvisnih spremenljivk. Dejstvo je,
da spreminjanje povprečnih temperatur ozračja v zgodovinskem času ni sovpadalo s sočasnim povečanjem/upadanjem deleža CO2 v takratnem ozračju (npr. srednjeveška topla doba
(ok. 950 – ok. 1250) za 1–2 °C toplejša, mala ledena doba (ok. 1550 – ok. 1850) za 0,5 °C
hladnejša itd.) (Climate change 2007).
Drugo nepojasnjeno vprašanje, ki je zlasti v širši javnosti deležno velike pozornosti, je domnevna povezava med globalnim naraščanjem povprečne temperature Zemljinega ozračja in
domnevno čedalje pogostejšim pojavljanjem intenzivnih vremenskih pojavov (vremenskih
ujm). Te povezave za zdaj ni mogoče dokazati (Plattner in sod. 2012), zelo verjetno je takšno mnenje posledica povečanja tržne vrednosti tovrstnih novic v sodobnem medijskem
svetu in hitrega naraščanja materialne škode, kar lahko brez posebnih zadržkov pripišemo
čedalje bolj brezbrižnemu odnosu družbe do okolja in neupoštevanju naravnih omejitev.
Takšni naravni dogodki so se pojavljali skozi vso zgodovino človeštva in tudi naši arheologi
že s pomočjo metod absolutne datacije prihajajo do pomembnih ugotovitev, kako so se
nekdanje skupnosti znale prilagoditi (nekatere tudi ne in so propadle) verjetno še večjim
spremembam okolja, kot so današnje. Tudi fizični geografi bomo lahko z uporabo metod
absolutne datacije kvartarnega dogajanja več prispevali k boljšemu poznavanju zapletenih
povezav med naravnimi in družbenimi sistemi v bližnji in tudi bolj oddaljeni preteklosti.

5.2 Proučevanje časovne dinamike naravnih procesov
v slovenski geomorfologiji
Ena večjih težav v slovenski geomorfologiji je zastoj pri proučevanju morfokronoloških vidikov sedanjega površja, kar bo treba nadomestiti prav s pomočjo metod absolutnega datiranja reliefnih oblik in procesov. Prvi slovenski geomorfologi so že pred drugo svetovno vojno in po njej poskušali rekonstruirati spreminjanje površja skozi čas, seveda pod izrazitim
vplivom Davisove teorije o cikličnem razvoju reliefa in zgolj na podlagi metod relativnega
datiranja ter primerjalnih geomorfometričnih analiz (Gams 1966, 40–41). Proučevanje slemenskih nivojev na primer ni dalo vidnejših rezultatov, so bili pa dokaj uspešni pri morfogenetski analizi oblik, proučevanju korelativnih sedimentov v kraškem in nekraškem svetu,
relativnem datiranju rečnih teras ter pri proučevanju sledov pleistocenskih poledenitev.
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Ena prvih absolutnih datacij s pomočjo 14C – najmanj 51.000 let star ostanek lesa v morenskem materialu v Bovški kotlini (Kunaver 1975, 21) – je sicer odprla več vprašanj kot prinesla odgovorov, vendar so tovrstna proučevanja žal zastala zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev. Podobno se je žal zgodilo pri proučevanju krasa, čeprav so že prve radiokarbonske
datacije sige v Postojnski jami dale zanimive rezultate (Gospodarič 1971, 96). Pomembne
rezultate o razvoju krasa smo dobili tudi z uporabo uran/torijeve metode. S to metodo
datiranja kapnikov je bilo npr. ugotovljeno, da so pred okoli 16.000 leti začeli v Jazbini v
Rovnjah in v Divaški jami rasti paličasti stalagmiti, kar je najbrž odraz podnebnih sprememb
po zadnjem glacialu. Na podnebne spremembe je ista metoda pokazala tudi v Mitjevi jami
v Jezerini, kjer je pred okoli 12.000 leti prenehalo poplavljanje jame in na poplavnih ilovicah
so začeli rasti kapniki (Mihevc 2001; 2007).
V zadnjih letih se hitro množijo rezultati datacij geomorfnega dogajanja na krasu, predvsem s pomočjo paleomagnetizma (npr. Bosák, Mihevc, Pruner 2004; Horáček in sod.
2007; Zupan Hajna in sod. 2008; 2010). Rezultati so zelo obetavni, z njimi počasi dobivamo
natančnejši vpogled v zapleten razvoj kraškega površja in podzemlja. Velika starost sige v
kraških jamah, ki je bila s paleomagnetno metodo in najdenimi fosilnimi ostanki določena
na več kot tri milijone let (jama v kamnolomu Črnotiče, Račiška pečina), kaže tudi na veliko
večjo starost jam in s tem kraškega površja nad njimi (najmanj zgornji miocen, tj. več kot pet
milijonov let), saj so bile te jame v času odlaganja sige že neaktivne. Ker smo z 'odkritjem'
brezstropih jam dobili hkrati prepričljive dokaze za korozijsko zniževanje kraškega površja,
moremo z novimi rezultati absolutnih datacij počasi oblikovati nov model razvoja kraškega
površja, ki sega veliko dlje nazaj, kot smo mislili doslej, in je tudi veliko bolj kompleksen od
nekdanjega Cvijićevega modela razvoja krasa.
Pri uporabi metod absolutne datacije za proučevanje fluvialnega reliefa v geomorfologiji
krepko zaostajamo. Na območjih, kjer prevladuje erozija, lahko to deloma pripišemo izrazito destruktivni naravi fluvialnih in denudacijskih procesov, saj z velikega dela površja
(pobočij) sproti odnašajo material, ki bi ga bilo mogoče absolutno datirati, proučevanje
sedimentov, odloženih v sedimentacijskih bazenih, pa je tudi tehnološko zelo zahtevno.
Zagon za tovrstna proučevanja smo žal izgubili že ob koncu 60. let prejšnjega stoletja, ko
nismo nadaljevali široko zastavljenega projekta proučevanja kvartarnih sedimentov (Šifrer,
Radinja, Meze 1978). Podrobnih analiz vseh večjih območij kvartarnih sedimentov v Sloveniji nismo nadgradili z absolutnimi datacijami sedimentov, tako da ostaja časovna dimenzija tovrstnih procesov zlasti za starejša obdobja kvartarja slabo poznana.

5.3 Metode površinske izpostavljenosti in proučevanje
razvoja in dinamike površja
Zlasti za geomorfologijo je izjemno pomembna metoda absolutne datacije s pomočjo
kozmičnih radionuklidov, saj s pomočjo nestabilnih izotopov (npr. 10Be v magmatskih in
metamorfnih kamninah ter v prsti, 36Cl v apnencu) omogoča ugotavljanje trajanja površinske izpostavljenosti in s tem povezanega nastajanja reliefnih oblik. V nadaljevanju so na
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kratko prikazani prvi obetavni rezultati uporabe te metode na območju Gorenjske, ki so
velika spodbuda za njihovo nadaljnjo uporabo. Nabiranje vzorcev na terenu in zahtevne
analize so bili opravljeni v sodelovanju z ekipo strokovnjakov francoskega raziskovalnega
centra CEREGE (Centre de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement) iz Aix-en-Provence.
Metoda omogoča določanje starosti reliefnih oblik, stopnje erozije in denudacije in časa
pokritosti (npr. reliefne oblike, sedimenta), v veliko pomoč je lahko tudi pri ugotavljanju
hitrosti tektonskih premikov in pri ugotavljanju dinamike nastajanja prsti. Načeloma je na
vsakem stabilnem površju, ki je izpostavljeno kozmičnim žarkom, mogoče izmeriti količino
akumuliranih kozmičnih nuklidov, na podlagi katere opredelimo časovni okvir geomorfnega procesa, ki je povzročilo nastanek reliefnih oblik – tako akumulacijskih (morenski nasipi, rečni nanosi, gravitacijski in lavni tokovi) kot tudi erozijskih (ledeniške, rečne in vetrne
erozijske oblike) ter oblik in pojavov, ki so posledica delovanja notranjih sil (npr. prelomne
ploskve).
Vzorčimo do 5 cm površinske plasti kamnine, kjer je vsebnost delcev največja, obdelanemu
vzorcu pa se določi vsebnost kozmičnih nuklidov po obdelavi v masnem pospeševalniku
(AMS). Pri določanju starosti je treba upoštevati tudi geografsko lokacijo, nadmorsko višino, izoblikovanost površja (t. i. topografski horizont) ter povprečno višino in trajanje snežne
odeje v okolici mesta vzorčenja, v primerih, ko je območje prekrito s prstjo, pa tudi debelino prsti. Tako npr. v ledeniški pokrajini z obilno snežno odejo za vzorčenje izbiramo vsaj
dva metra velike skale, pri katerih je manj možnosti, da bi sneg na njih ostajal dalj časa.
Interpretacija rezultatov (to je starosti) mora upoštevati dejstvo, da je bila določena oblika/
površina, ki jo datiramo, v času izpostavljenosti tudi erodirana, kar lahko bistveno vpliva
na izračun starosti. Prav tako je pomembno imeti v mislih tudi morebitno izpostavljenost
datiranih površin, preden (ang. inheritance) so nastale v sedanji obliki (Dunai 2010).

5.4 Uporaba metode izpostavljenosti površja s pomočjo
kozmičnih radionuklidov pri proučevanju razvoja reliefa
na Gorenjskem
Metoda je bila v Sloveniji prvič preizkušena na primeru podora Veliki vrh v Košuti (Karavanke; slika 5.1, Mrak in sod. 2010), pri katerem nas je zanimala časovna povezava dogodka z
velikim beljaškim potresom 25. januarja 1348. Podor v Velikem vrhu je eden največjih na
območju Slovenije, o samem dogodku pa ni zanesljivih pisnih zgodovinskih virov. Ustno
izročilo ga povezuje s katastrofalnim beljaškim potresom, ki je sicer na območju današnje
Avstrije povzročil veliko materialno škodo, smrtne žrtve in tudi spremembe v naravnem
okolju (npr. zajezitev reke Zilje, podor na Dobraču; Hammerl 1994; Rohr 2003). Geološka karta označuje podorno gradivo kot morensko (Buser 1980), zato je bil eden od ciljev
raziskave dokazati tudi to, da so velike količine karbonatnega gradiva v dolini Pod Košuto
posledica podora v Velikem vrhu. Ne nazadnje so veliki skalni bloki v naselju Podljubelj
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zavarovani kot geomorfološka naravna vrednota lokalnega pomena, vsebinsko pa je
območje opredeljeno kot 'območja balvanov v Podljubelju' (ARSO 2011), torej naj bi bili
skalni bloki na tem mestu odloženi v ledeni dobi.
Slika 5.1: Območje podora pod Velikim vrhom v Košuti.

Pri proučevanju pojava smo predvidevali, da gre za podor, ki se je zgodil v času velikega beljaškega potresa leta 1348. V ta namen smo izvedli obsežno terensko delo, ki je vključevalo
vzorčenje (slika 5.2) na celotnem območju podora: v zgornjem, izvornem delu smo pobrali
vzorce stabilne osnove, v osrednjem in spodnjem delu doline pa smo vzorčili velike skalne
bloke (velike do 10 x 10 m). Tako matična osnova kot skalni bloki so iz triasnih dachsteinskih
apnencev in triasnih grebenskih apnencev, zato je izračun starosti temeljil na koncentraciji
klorovega izotopa 36Cl. Za vsako lokacijo so bili upoštevani okoliški relief (horizont), nadmorska višina ter povprečna debelina (200–400 mm) in trajanje snežne odeje (v povprečju
78 dni/leto; ARSO, 2013). Vzorci matične kamnine izkazujejo čas izpostavljenosti 740 ± 71
let (Mrak in sod. 2010), kar sicer ne sovpada popolnoma s časom potresa, kljub temu pa
lahko še vedno trdimo, da je prišlo do podora ob potresu oziroma malo pred potresom,
vsekakor pa veliko pozneje kot v zadnji ledeni dobi.
Čas izpostavljenosti vzorcev skalnih blokov navzdol po dolini Pod Košuto in v naselju Podljubelj je znašal od 362 do 1591 let (Mrak in sod. 2010). Pri interpretaciji teh rezultatov smo
se oprli na domnevo, da so bili največji skalni bloki v naselju Podljubelj po vsej verjetnosti
že pred dogodkom del 'starega' površja, kar pomeni, da je izotop 36Cl začel nastajati že na
prvotni lokaciji, na sedanji pa se je to zgolj nadaljevalo in je tako starost navidezno večja od
dejanske. Prav tako ne moremo na podlagi dobljenih rezultatov z gotovostjo trditi, da je šlo
le za enkraten dogodek. Povsem mogoče je, da je prišlo do enega velikega podora, ki mu je
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sledilo novo podiranje gradiva, verjetno manjšega obsega. Manjši skalni odlomi se dogajajo
tudi v sedanjem času, kar kaže, da pobočje še vedno ni stabilno.
Slika 5.2: Mesta vzorčenja na podoru pod Velikim vrhom.
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Prav zato smo raziskali tudi pobočje Velikega vrha vzhodno od podora, da bi ugotovili, ali se
lahko kaj podobnega zgodi tudi v prihodnje. Vzorčili smo okoli 10 m visoko skalno stopnjo,
in sicer na enem profilu s štirimi vzorčnimi mesti, da bi dobili čas izpostavljenosti površja na
različnih višinah (slika 5.3). Rezultati kažejo precejšnje razlike v času izpostavljenosti med
zgornjim in spodnjim delom stene (na 1750 m 4975 +/- 140 let in na 1746 m 1652 +/-72
let), kar lahko pomeni, da je na tem mestu prisotno počasno polzenje dela pobočja pod
steno, in sicer 1,1 mm/leto.
Slika 5.3: Podor pod Velikim vrhom in lokacija vzorčenja vzhodno od podora.

Druga lokacija, ki smo se je podrobneje lotili, je bilo podorno območje Borove peči v
Dovžanovi soteski v dolini Tržiške Bistrice, kjer smo vzorčili skalne bloke in rob ostenja v
kremenovem konglomeratu. V tem primeru datacije temeljijo na koncentraciji berilijevega
izotopa 10Be. Rezultati kažejo na zelo različen čas površinske izpostavljenosti tako matične
kamnine kot tudi skalnih blokov, kar dokazuje veliko preteklo in recentno geomorfno dinamiko tega območja. Tako so skalni bloki ustvarili tudi edinstveno pregradno slapišče v strugi
Tržiške Bistrice, ki je prepoznano in zavarovano kot naravna vrednota (slika 5.4). Prav primer
v Dovžanovi soteski nakazuje na velik pomen prenosa novih znanstvenih spoznanj tudi na
strokovno raven, saj se novi podatki lahko smiselno vključujejo v interpretacijo naravnih
pojavov/vrednot na zavarovanih območjih.
Metodo datiranja s pomočjo kozmičnih radionuklidov bomo v naslednjih korakih uporabili
tudi pri interpretaciji obsega poledenitve (LGM – zadnji glacialni maksimum) in pri analizi
poteka deglaciacije gorskih območij (Julijske Alpe in Karavanke). Vzorčenje je bilo že opravljeno na območjih, kjer je bilo površje ledeniško preoblikovano (območje Bohinja in dolina
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Lomščice). Območje bohinjskega ledenika, ki ga je pred več desetletji natančno opisal in
kartiral Melik (1930), je dvojni izziv: ledenik je močno preoblikoval obsežen del našega
gorskega sveta in nam zapustil dobro ohranjene ledeniške oblike, hkrati pa končno naša
dolžnost, da pomembno Melikovo delo nadgradimo z novimi raziskovalnimi metodami.
Slika 5.4: Podorni bloki v strugi Tržiške Bistrice
nad Dovžanovo sotesko.

Slika 5.5: Nabiranje vzorcev pri Črnem jezeru
julija 2011.

Tako so bile predvsem za potrebe določitve obsega ledenika ob višku zadnje poledenitve
izbrane lokacije vzorčenja na območju čelnih morenskih nasipov v okolici Bleda ter bočnih
moren na Jelovici in Pokljuki. Poleg tega nas zanima tudi dinamika deglaciacije, ki pa
posredno odraža tudi dinamiko sprememb v okolju ob koncu zadnje ledene dobe, tesno
povezanih s takratnimi podnebnimi spremembami. Prav razumevanje dinamike takšnih
dolgoročnejših sprememb v okolju je ključnega pomena tudi za načrtovanje človekovih dejavnosti v prostoru in za strategijo prilagajanja nanje.

5.5 Potenciali rabe metod absolutne datacije
Metode absolutne datacije so že same po sebi izjemni znanstveni dosežki in postajajo v
zadnjih letih dostopne čedalje širšemu krogu raziskovalcev. Čeprav se uporabljajo šele nekaj desetletij (npr. radiokarbonska metoda 14C) ali celo le nekaj let (npr. datiranje s pomočjo
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kozmičnih radionuklidov), pomenijo tudi v geomorfologiji in sorodnih vedah velik preskok
pri razumevanju preteklega geomorfnega dogajanja. Ker pa je delovanje eksogenih geomorfnih procesov neposredno odvisno od podnebnih in drugih okoljskih dejavnikov, lahko dobimo s proučevanjem preteklega geomorfnega dogajanja tudi celovitejši vpogled v
spreminjanje takratnega okolja. Zlasti je pomembno proučevanje teh sprememb po koncu
zadnje ledene dobe, ko je svet doživljal velike podnebne spremembe, s katerimi si lahko
pomagamo tudi pri razumevanju sedanjih globalnih podnebnih sprememb.
Tako za človeka kot za posameznika in tudi za znanost je precejšen problem razumevanje
dolgoročnih sprememb v okolju, saj naravni procesi potekajo z zelo različno hitrostjo, na
voljo imamo vedno prekratko obdobje opazovanja, zlasti v geomorfologiji pa t. i. 'zob časa'
sproti briše sledove dogajanja v preteklosti. James Hutton in Charles Lyell sta sicer že pred
skoraj 200 leti z uveljavitvijo načela uniformnosti delovanja naravnih procesov naredila velik korak v smeri razumevanja teh procesov, vendar so bile v tistem času časovne dimenzije
teh procesov še velika uganka.
Kljub velikemu napredku znanosti imamo še vedno težave s časovno dimenzijo naravnih
procesov, kar se kaže tudi pri zelo različnih mnenjih o globalnem spreminjanju temperature Zemljinega ozračja kot posledice povečanja deleža toplogrednih plinov (zlasti CO2) v
ozračju. Te spremembe sicer dojemamo kot postopen, kontinuiran proces, vendar pa težko
razumemo njihov širši pomen znotraj celotnega sistema naravnih procesov, niti ne vemo, v
kakšne vrste ravnovesnem stanju se ta sistem sploh nahaja.
V veliko pomoč so nam lahko pri tem podobni procesi globalnega spreminjanja okolja ob
koncu zadnje ledene dobe, ki se jih znanost loteva na povsem nov način, odkar so se začele
uporabljati različne metode absolutne datacije, saj nam tovrstni rezultati prvič v zgodovini omogočajo objektivnejše dojemanje časovne dimenzije večtisočletnega dogajanja. V
Sloveniji je dosedanja uporaba teh metod doslej dala najboljše rezultate pri proučevanju
spreminjanja kraškega površja (predvsem arheološko-paleontološke in z njimi povezane
paleomagnetne raziskave jamskih sedimentov).
Za geomorfologijo je posebej pomembna metoda absolutne datacije s pomočjo kozmičnih
radionuklidov, saj je z njo mogoče ugotoviti čas izpostavljenosti neke skalne podlage ali
sedimenta na površju in s tem posredno ugotavljanje starosti ter nastajanja reliefnih oblik.
V sodelovanju s francoskim centrom CEREGE smo doslej uspešno dokazali, da podorno
gradivo v Podljubelju (Karavanke) zagotovo ni morensko gradivo s konca zadnje ledene
dobe, ampak ga je mogoče neposredno povezati s podornimi procesi pod Velikim vrhom
v Košuti.
Naslednja naloga bo proučevanje obsega poledenitve in časovnega zaporedja umikanja
ledenikov v zadnji ledeni dobi na območju Julijskih Alp in Karavank. Pri tem bo poseben
poudarek na bohinjskem ledeniku, s čimer bomo nadgradili že več desetletij staro delo
Antona Melika o bohinjskem ledeniku (1930) in morda prišli do pomembnih novih spoznanj
o velikih spremembah okolja na začetku holocena v našem alpskem svetu.
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6. Krčenje in agrarna raba gozdov na

Gorenjskem v času višinske kolonizacije
Žiga Zwitter

6.1 Krčenje gozda in kolonizacija
Obravnavamo čas višinske kolonizacije od konca 12. do 15. stoletja (Kos 1970, 78–82). Nastanek številnih novih krčevin in naselij v hribovitih in goratih predelih je bil tedaj, zlasti do
sredine 14. stoletja, značilnost Vzhodnih Alp (Pickl 1982, 27–28). Ker se pokrajina zaradi
součinkovanja okoljskih sprememb in družbenih dejavnikov nenehno spreminja, je ključno,
da analiza temelji na sočasnih virih. Zelo pomembno mesto med njimi zavzemajo pisni
viri. Geografska imena v srednjeveških virih nastopajo v oblikah, ki se v jezikovnem pogledu in glede zapisa bistveno razlikujejo od današnjih. Zato so raziskovalcu v veliko pomoč
historične topografije, za obravnavani prostor Kosova (1975). To je delno popolna zbirka
prostorsko umeščenih srednjeveških oblik geografskih imen in v nekaterih primerih drugih
pokrajinskih elementov na nekdanjem Kranjskem, objavljena kot delno dokončano delo
po avtorjevi smrti. Nadgradnjo in popravke najdemo v zgodovinopisnih delih zadnjih desetletij, novo lokalizacijo nekaterih imen vsebuje tudi pričujoče poglavje. Kosove ugotovitve
prevzemamo na tistih mestih, kjer lokalizacija ni posebej utemeljena s sklici na arhivske
vire ali na dela drugih avtorjev. Pri iskanju arhivskega gradiva so v veliko pomoč seznami
urbarjev. Uporabili smo pregleda Umekove (1982) ter Juričić-Čargove in Žnidaršič-Golčeve
(2009).
Vloga človeka kot ekološkega dejavnika, ki je na obsežnih površinah porušil gozdne ekosisteme, se je tedaj na Gorenjskem bistevno povečala. Z izkrčenjem obsežnih gozdnih območij so se spremenile biotska raznovrstnost, mikroklima in dinamika pobočnih procesov,
bistveno se je okrepila vloga človeka kot pedogenetskega dejavnika. Vzpostaviti so se morala nova okoljska ravnovesja, nastali so novi ekosistemi, a tudi od prejšnjih veliko obsežnejša
območja gozdnih mej – ekotonov z veliko biotsko raznovrstnostjo. V nadaljevanju je prihajalo do obojestranskih vplivov med spremembami rabe tal in ekosistemskimi razmerami
(prim. Moore in Witham 1996, 50, 60; Kladnik in sod. 2005, 87; Schreg 2008, 121, 138).
Kmetijske površine so v nekaterih novih naseljih uredili le na novih krčevinah, drugod je
bila v ospredju intenzifikacija rabe že izkrčenega (Schreg 2008, 135–136). O kolonistih, ki
so v zadnji četrtini 13. stoletja začeli kolonizirati polico pod Ratitovcem med Sorico in Podlonkom, urbar navaja, da so kultivirali »divjino« (Blaznik 1928, 46–47, 53, 58). Ob znatnem
napredku kolonizacije zahoda Zgornjesavske doline v prvi polovici in sredi 14. stoletja listina izpričuje poselitev ozemlja, ki ga je prej prekrival gozd, kmetijska zemljišča so uredili na

85

Gorenjska v obdobju glokalizacije

krčevinah (Mlinar 2005, 338–339; Mlinar 2011, 31; Vir 15). Na skrajnem jugu Poljanske doline, ki ga je kolonizacija zajela v podobnem času, so bili morda že pred poselitvijo obsežni
pašniki (Blaznik 1938, 15–16, 18, 21; Blaznik 1973, 133).
Vpogled v način krčenja dajejo ostanki požigalništva, obdelovalnega načina, ki se je ponekod ohranil od srednjega veka do 20. stoletja. Drevje ali grmovje so posekali, veje in les, če
ga niso porabili drugače, požgali. Šele po večkratnem požigu in obdobju kopaške obdelave
je nastopilo odstranjevanje delno strohnelih štorov in ruvanje korenin, ki je omogočilo
plužno poljedelstvo (Pickl 1982, 27, 34–35, 37–38, 50–51). Zemljiška razdrobljenost in
pomešanost parcel nekaterih strnjenih naselij nakazujeta hkraten nastanek, sodelovanje
pri krčenju. V Mojstrani so vseh pet trdnih kmetij ustanovili leta 1317 (Blaznik 1955, 8,
14). Sodelovanje pri krčenju zemljišč štirih kmetij v Lučinah pod Pasjo Ravnjo pred letom
1291 nakazuje poljska razdelitev; peta kmetija istega naselja, ustanovljena pozneje – med
letoma 1291 in 1318 – je samotna. Primer zgodnjenovoveške kolonizacije Stare Oselice in
okolice kaže, da krčevin samotnih kmetij niso izkrčili hkrati, povečevali so jih iz leta v leto
(Blaznik 1938, 22, 41). Z rastočo nadmorsko višino upada intenzivnost pridelave: praha se
daljša, število košenj upada, zato so na splošno potrebne večje krčevine kot niže (Blaznik
1928, 69–70).
Število kmetij v Selški in Poljanski dolini se je med sredino 12. in koncem 13. stoletja skoraj
popeterilo. Eno od obdobij velikega razmaha krčenja gozda je bil začetek druge polovice
13. stoletja, a dinamika ni bila ves čas tolikšna; kolonizacija hribovja nad Poljansko dolino
pod Poljanami je trajala več kot stoletje in pol – do začetka 14. stoletja. Listina iz leta 1269
dokazuje, da je kolonizacijo večinoma vodil gospoščinski oskrbnik. Poizvedoval je, ali je
na voljo za poselitev primerno ozemlje. Opiral se je na posrednike med gospostvom in
podložniki, med gospoščinskimi uslužbenci je sodeloval mdr. z gozdarjem. Posredniki so
sklicali gospodarje kmetij in gospoščinskemu oskrbniku o posameznem med njimi poročali,
ali dobro kmetuje, redno oddaja dajatve, ima odrasle sinove, sposobne obdelave zemlje,
ali uživa več kot eno kmetijo, ali kdo od njegovih sosedov ni sposoben ali pa je zelo sposoben obdelovati kmetijo, ali pozna ugodno lokacijo za mlin ipd. (Blaznik 1928, 16–20, 57;
Blaznik 1938, 17–18, 21; Blaznik 1973, 20). Pri izvedbi kolonizacije so torej gospoščinski
uradniki svoje poznavanje terena dopolnili s pričevanji podložnikov. Ti so imeli pomembno
vlogo pri določitvi lokacije bodočega mlina, objekta, katerega umestitev v prostor mora
biti premišljena – vezan je na lego ob vodotoku, gradnja pa glede na nevarnost poplav ne
sme pomeniti več kot sprejemljivo tveganje. A premišljena je morala biti tudi prostorska
umestitev novih njiv. Zgled nakazuje, da je gospostvo tudi pri legi novih kmetij upoštevalo
mnenja podložnikov.
Nekatera od gorenjskih naselij, ki so na Kosovi kolonizacijski karti, ponatisnjeni v Geografskem atlasu, označena kot novoveška (Kos 1998, 291), so nastala že v srednjem veku, tako
Gozd Martuljek in Srednji Vrh, ki ju omenja urbar leta 1498 (o eni kmetiji Cevc 1987, 83; z
napakami Hlebanja in Hlebanja 2006, 28–34; Mlinar 2011, 41 - a poglavje »V Gozdu« beleži
5, ne 4 rovtov), v bližnji Belci je kmetija nastala med letoma 1318 in 1501 (Blaznik 1955, 8,
14). Tudi krčevine rovtov nad Jesenicami so bile ob koncu srednjega veka že obsežne. Leta
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1381 sta tu navedeni dve kmetiji, ob koncu 15. stoletja so bili prebivalci Koroške Bele in rovtov v pašnem sporu z Jeseničani (Mlinar 2004, 16, 18), v belopeškem urbarju iz leta 1498
v poglavju o metalurških obratih, ležečih predvsem na Planini pod Golico, naletimo na rovt
(Mlinar 2007, 16), urbar pa oskrbniku nalaga dolžnost, naj preveri, ali so na tem vzpetem
svetu uredili kakšne nove travnike in njive, katerih uživalce je treba obremeniti z ustreznimi
dajatvami (Vir 4, 21; lokalizacija po Mlinar 2007, 16–17). Ob vznožju Kamniških Alp, ki sicer
spada med zgodaj poseljena območja (Otorepec 1990, 137), je izjema v poznem srednjem
veku ustanovljena Nova vas pri Preddvoru (Otorepec 1999, 86).
Nova naselja so nastajala predvsem v hribovju, a krčenje gozda v ravninah in gričevju zaradi
urejanja novih obdelovalnih površin ni bilo redko. Z intenzifikacijo rabe tal blizu naselij so
bili povezani posegi v bližnji in od naselij oddaljen gozd. V Goričah pri Golniku za prvo fazo
rasti naselja ni bilo značilno širjenje njiv na nove krčevine, polja so uredili na novih krčevinah
z vnovičnim povečanjem števila kmetij, ki najverjetneje vsaj delno spada v obravnavani čas.
Zemljiška gospostva se na tem območju niso potrudila čim prej ustanoviti čim več kmetij, ki
bi jim prinašale dohodke. Sprememba dolinskih travnikov ali pašnikov v njive je bila lahko
povezana s povečanim obsegom rabe planin. Verjetno je, da so prebivalci Gorič sprva pasli
na dnu Ljubljanske kotline, s postopno intenzifikacijo rabe tal je živino del leta prehranila
planina Velika Poljana (Kos 1990, 152–158, 169–170).
Po začetnem krčenju so nekatera naselja in krčevine kmetijskih zemljišč rasle, npr. omenjene Goriče. Druga so ostala po številu trdnih kmetij podobna, najverjetneje bližnja Srednja
vas (Kos 1990, 151–158, 163–165), tretja so se krčila, mdr. primeri v Selški in Poljanski dolini, kjer je v nekaterih majhnih naseljih leto 1500 dočakala le polovica ali še manjši delež leta
1291 evidentiranih kmetij. V Zaprevalu pod Starim vrhom, naselju, ki je bilo leta 1291 novo
in je štelo šest kmetij, sta nastali še dve, pred letom 1500 pa je pet od njih propadlo; na območju samotne kmetije Okrogliše nad Brodmi v Poljanski dolini so bile sprva štiri kmetije,
tri še leta 1291, pred koncem srednjega veka le ena, samotna kmetija Novak nad Rudnim v
Selški dolini je pred letom 1500 izgubila tri sosede iz let 1291 in 1318. V delih gospoščinske
upravne enote s središčem v Hotavljah, ki so bili poseljeni najverjetneje malo pred letom
1291, je do leta 1500 število kmetij upadlo z 52 na 36, nato pa ostalo stoletja enako (Blaznik
1928, 25–26, 30–32; Blaznik 1938, 6–7, 9–11, 19–20; Blaznik 1958, 121). Redka naselja so
v celoti trajno opustela zaradi družbenih, okoljskih razlogov ali kombinacije obojih; med
naravnimi ni šlo le za preseganje nosilnosti okolja v času kolonizacije, ampak tudi za okoljske spremembe (Schreg 2008, 136–137). Npr. naselje treh kmetij nad desnim bregom Poljanske Sore med Gorenjo vasjo in Vinharji je propadlo pred letom 1291 (Blaznik 1938, 8).
Pred letom 1500 je v Selški dolini nastal Zali Log, kamor so se preselili prebivalci opustelega
naselja med Prtovčem in Ravnami (Blaznik 1928, 53–55). Kmetijska zemljišča nenaseljenih
kmetij so redko povsem opustela (Blaznik 1973, 129; Pickl 1982, 28), a s podrobnostmi rabe
tal na njih običajno nismo seznanjeni. V nekaterih primerih pa viri dokazujejo ogozdovanje.
V dolini Luše nad Praprotnim v Selški dolini je med letoma 1318 in 1510 izgubilo prebivalce
ozemlje v velikosti šestnajstih kmetij, kmetijska zemljišča najmanj štirih slabo osončenih
kmetij so ogozdela, les bi bil na pragu novega veka že primeren za tesanje (Blaznik 1928,
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22–23, 30, 32–33, 98; Blaznik 1958, 120–121). Urbar radovljiškega gospostva iz leta 1498
v Voščah pri Lancovem navaja povsem zaraščeno in opuščeno kmetijo (Vir 6, 67). Cerkveni
urbar iz leta 1499 na Polhograjskem navaja dve izrecno zaraščeni kmetiji – eno pod vrhom
Pasje ravni, drugo vzhodno od cerkve sv. Lenarta v Črnem Vrhu (Vir 13, 215; Vir 7, A05).
V urbarju iz okoli leta 1420 (datacija Kos 1990, 172) je v Podmilju pri Blagovici poleg obdelanih zabeleženih še deset kmetij, ki so bile, že odkar so ljudje pomnili, opuščene. Urbar
uradniku nalaga dolžnost, naj poskrbi, da bodo na njih pasli (Vir 12, 24).
Za kulturno pokrajino ob koncu srednjega veka so bile značilne obsežne kmetijsko izrabljene gozdne krčevine, po drugi strani je znatna območja, katerih primernost za poselitev
je dokazala novoveška kolonizacija, še preraščal gozd. Nad Selško dolino so na severu že
obstajala vsa kmečka naselja, tudi na polici pod Ratitovcem, postopno izkrčeni in poseljeni
v poznem srednjem veku. Na teh območjih je bila srednjeveška kolonizacija tako obsežna,
do so pozneje ustanovili le še kajže. Južneje pa je ostalo neposeljeno obsežno območje
novoveških naselij med Selško Soro, Poreznom, Blegošem in Smolevo. Srednjeveško poseljevanje Poljanske doline se je končalo do zgodnjega 14. stoletja, na skrajnem jugu nekaj
desetletij pozneje – še ob koncu 13. stoletja je bilo ozemlje gospoščinske upravne enote s
središčem v Žireh delno poseljen otok sredi gozda. Neposeljena so ostala obširna območja
v porečju Hobovščice in zaledja – na severu do gospoščinske meje južno od Novakov pri
Cerknem, na jugu do Mrzlega Vrha pri Žireh, otok ob zgornji Žirovnici in ozemlje med zgornjo Račevo, gospoščinsko mejo na razvodju s Šujico do vključno Žirovskega Vrha sv. Antona.
Novoveška kolonizacija zahoda in juga Poljanske doline je bila po obsegu podobna srednjeveški (Blaznik 1928, 29, 33, 46–47, 56–58, 84–97, 117; Blaznik 1938, 15–17, 20–21, 40–47).

6.2 Kmetijstvo in gozd
Živinoreja kmetij, ki so izkoriščale obsežna pašna območja in spravile dovolj sena, slame,
listja in drevesnih plodov za zimsko krmo, v poznem srednjem veku ni bila namenjena le
samooskrbi; razlike v staležu živine med kmetijami in območji so bile velike. Živina je bila
manjša kot danes; še po podatkih iz Zgornje Savinjske doline s konca 17. stoletja so od
krave dobili npr. okoli 70 kg mesa (Zwitter 2013), masa odrtega prašiča brez glave, nog in
notranjih organov je v 15. stoletju znašala npr. 40 kg (Doll 2003, 153, 156). Zaradi številnosti
živine pa so bili okoljski pritiski ponekod znatni. Vsaj ob koncu srednjega veka so iz smeri
Radovljice skozi Bohinj na Beneško, ki se je začenjalo južno od Spodnjih Bohinjskih gora,
gnali obsežne črede koštrunov (Vir 11, 109, 121–122; Kaspret 1893, 23–24). Povprečen od
35 gruntov upravne enote škofjeloškega gospostva, imenovane po Hlevnem Vrhu v Poljan
ski dolini, je leta 1510 redil 9–10 govedi (1/3 nad 15), ok. 90 % jih je redilo ovce (povprečno 17), kozjereja je bila manj pomembna (povprečno 7–8), enega, izjemoma dva konja je
imela dobra polovica kmetij. V sosednji upravni enoti s središčem v Žireh je povprečen od
86 gruntov redil le 4 govedi in 6 koz, več kot tretjina je bila brez ovc, delež posestnikov konj
pa je bil podoben kot na Hlevnovrškem. Običajni staleži v poznem 15. stoletju bi bili višji,
saj so pred zapisom vira znani pogini živali zaradi bolezni in izpad zaradi vojne z Benečani
(Blaznik 1958, 120, 124–126; Blaznik 1973, 132–133).
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Razmejitve in omejitve paše so bile v obravnavanem času ponekod že jasne, drugod, kjer
je kolonizacija še potekala, so nastajale. Določena pašna območja ter kljub izkustvenim
temeljem okoljskim razmeram in spremembam različno ustrezno prilagojene srenjske
določbe običajnega prava in gospoščinske omejitve so skrbele, da gozdna paša ne bi presegla nosilnosti okolja. Gozdna paša je bila v obravnavanem času močno razširjena, ni pa
bila povsod dovoljena. V večini obravnavanega časa so pri nadzoru nad gozdovi pomembno
vlogo igrala, v nasprotju z zemljiškimi gospostvi, ozemeljsko sklenjena deželska sodišča.
Paša je bila v nekaterih gozdovih prepovedana, npr. zaradi lova, ob koncu srednjega veka
tudi zaradi fužinarskih potreb po oglju (prim. Vilfan 1961, 120–121, 211–214, 218, 220,
227–228; Vilfan 1980, 429). Velikih načrtnih antropogenih sprememb v gozdni sestavi v
srednjem veku še ni bilo. Človek je sicer povečeval zastopanost smreke, a še nenačrtno
– s sekanjem bukve za kurjavo, steljarjenjem in gozdno pašo (Valenčič 1970, 426). V 15.
stoletju že najdemo zapise, da bo gozda na ozko omejenih območjih zaradi pretiranega izkoriščanja zmanjkalo. V primeru Mestnega loga pri Ljubljani, kjer so na prehodu iz 15. v 16.
stoletje uvedli delne zaščitne ukrepe, so to sodobniki dojemali kot grožnjo. Stanje je bilo
posledica izjemnih razmer po veliki porabi lesa za utrjevanje mesta v času turških vpadov;
večino lesa za utrjevanje so posekali ravno v Mestnem logu. Da bi se gozd obnovil, so ga
leta 1495 ukazali ograditi, sečnja je bila omejena vsaj še v prvih letih 16. stoletja (Valenčič
1954, 2). V gozdu v dolini Kamniške Bistrice in na planinah nad njo so Kamničani in prebivalci okoliških vasi v poznem srednjem veku pasli in se oskrbovali z lesom. Deželni knez je
imel na širšem območju Kamniške Bistrice lovske pravice. Po podatku iz 17. stoletja so v
Bistriškem gozdu živeli npr. jelenjad, srnjad, gamsi, divji prašiči in risi. Ko se je deželnoknežji
Kamnik v tem gozdu čedalje bolj uveljavljal, je nastal spor z okoliškimi vasmi, ki ga izpričuje
listina iz leta1496. Deželnoknežji gozdarski mojster je nasprotoval pravici Kamničanov do
preskrbe z lesom za kurjavo, preprečeval gozdno pašo prašičev v tedanjem obsegu, češ da
so odgnali divjad, in gradnji kajž. Trdil je, da se v Bistriškem gozdu niso pasli le prašiči Kamničanov, ampak tudi okoliških kmetij. Okoliške vasi so leta 1496 obdržale pravico do paše
v Bistriškem gozdu, a le podnevi, na planinah nad Kamniško Bistrico so smele pasti, če so
poravnale dajatve, v gozdu pa niso smele sekati, delati rovtov in postavljati koč (Valenčič
1957, 72–73, 85–86, 88).
V vegetacijskem obdobju podrasti in drevja se je marsikje v listnatih in mešanih gozdovih
pasla živina. Kjer je bilo število živali na gozdni paši, še posebej ovc in koz v času kritičnih
fenofaz gozdnih rastlin, dovoljšnje, je gozdna paša pomembno vplivala na stanje in sestavo
gozda. Živina na gozdni paši najlaže doseže najnižja – mlada drevesa. Govedo išče hrano
predvsem pri tleh, drobnica rada smuka listje in popke na vejah. Ovčereja že zaradi potreb
po volni ni bila omejena na hribovske kmetije. Z žrtjem mladih poganjkov izbranih vrst drevja in podrasti je živina vplivala na sestavo gozda; jelk se živina izogiba, s čimer veča njihovo
zastopanost; mlade javorje hitro popase (Achilles 1989, 82–83; Mosandl 2007, 51, 54).
Živina rastline tudi tepta (Moore in Witham 1996, 56). Iz razsodbe pašnega spora med Bitnjami in Stražiščem iz leta 1459 sledi, da so se na vzhodnih obronkih Škofjeloškega hribovja
pri Stražišču razprostirali brezovi gozdovi, v katerih so pasli ovce, ovčja paša je segla tudi
na Šmarjetno goro. Po trditvah Stražišča je paša bitenjske drobnice v teh gozdovih naredila
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»veliko škodo«. Na skrajnem vzhodu Škofjeloškega hribovja južno od Šmarjete je rasel mlad
brezov gozd. Mejil je na gozd, v katerem so prav tako prevladovale breze. Gozdovi na tem
območju tedaj očitno niso mogli prehraniti vse drobnice, ki bi jo okoličani vanje želeli gnati.
Razsodba, da smejo Bitenjci pasti živino na Šmarjetni gori le do jurjevega, torej do konca
druge dekade aprila, nato pa v mladem brezovem gozdu (Vir 10, leto 1459), izkazuje velike
obremenitve gozda zaradi pašne živine. Pred primerjavo z današnjimi razmerami jurjevemu prištejmo 13 dni, da dobimo ustrezajoč datum gregorijanskega koledarja (Grotefend
in Ulrich 1960, 25), to bi torej ustrezalo koncu prvega tedna maja. V današnjih razmerah
breze že oblikovane, a majhne liste poženejo tri tedne prej, v ekstremno neugodnih letih
pa v tem času (Strajnar 1997, 22, 79, 87). Navedba mladega brezovega gozda izpričuje še
dodatne antropogene posege. Gozd iz mladih dreves pionirske vrste je očitno zrasel tam,
kjer so pred tem naredili golosek, morda je v zvezi s tamkajšnjim lazništvom ali s požigalniškimi površinami.
Gozdna paša in spravilo plodov sta bila pomemben vir krme za prašiče. Leški gozd okoli
Peračice pa do vznožja Dobrče (prim. Bizjak M. 2006, 47, 50) je po navedbi urbarja iz leta
1498 izkoriščalo 15 ali 16 vasi, od katerih so bile nekatere od gozda nekoliko oddaljene, npr.
Hlebce. V njem so imele tudi pravico paše prašičev na želodu/žiru (aicheln; Vir 6, 102–103;
o pomenu gl. Medmrežje 4; Pleteršnik 1974, 962; Wiesthaler 1999, 186); dobro letino žira
je pričakovati vsako četrto leto (Valenčič 1954, 5). Nestalnosti gozdne paše prašičev, ki je
bila odvisna od letine na drevju, je bil prilagojen predpis, da se dajatev oddaja od vsake
živali, ki se je pasla. Gozdna paša ni bila prosta, nadzoroval jo je gospoščinski gozdar. Vsekakor zato, da je pobral dajatve. Ali je tudi omejeval število prašičev, ki so jih smeli pasti, vir ne
sporoča. Agrarni posegi v ta gozd so zajemali še spravilo žira/želoda; kdor ga je le pobiral,
je plačal polovico nižjo dajatev (2 šilinga) kot tisti, ki ga je tudi osipal z drevja. Za osipanje je
kmetija plačala znesek v višini tretjine dajatve istemu gospostvu za povprečni rovt, vpisan
v poglavje »Rovti v Radovni«. Šlo je torej za gozd z dobro zastopanostjo hrasta (bukve) in
močnim agrarnim izkoriščanjem. Podložnikom je bila proti plačilu v njem dovoljena tudi
sečnja (Vir 6, 80–81, 102–103). Južno od obravnavanega gozda je paša prašičev izpričana
v obsežnih gozdovih nad Zgornjo Besnico (Blaznik 1953b, 246, 269, karta med 256 in 257).
Urbar iz leta 1496 izkazuje gozdno pašo prašičev vasi Šentvid, Dravlje, Podgora, Trata in
Zapuže ob vzhodnih obronkih Polhograjskega hribovja (Vir 3, 93–99). Glede na prostorsko
razporeditev podatkov o gozdni paši prašičev v poznem 15. stoletju je zelo verjetno, da so
na Gorenjskem najbolj obremenjevali gozdove v Ljubljanski kotlini.
Pomemben vzrok siromašenja gozdnih prsti je bilo odnašanje listja, resja (Makarovič 2005,
380) in praproti za steljo. Gozdna stelja je omogočila uporabo slame za krmo in bila vir z
gnojem na polje vnesenih hranil (Achilles 1989, 82). Iz virov, ki sta nastala v letih 1493–
1501 in se nanašata na blejsko okolico, je očitno, da je bilo spravilo listja močno razširjeno
(Vir 11, 115, 133). Uporabo praproti za steljo izpričuje pašni spor med Brezjem in Dobrim
Poljem iz leta 1432, ki Dobropoljčanom prepoveduje košnjo in rezanje praproti ob poti nad
zgornjim robom bližnje rečno-ledeniške terase do 29. septembra (Vir 5, 116).
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Ker težnja po avtarkični njivski proizvodnji marsikje ni dopuščala zadostnih travniških
površin, da bi na njih pridelali krmo za pozimi, so v gozdovih sekali olistane mlade veje ustreznih drevesnih vrst in jih sušili za krmo drobnice, vsaj delno tudi goveda v obliki vejnikov.
Primerno je bilo denimo suho listje jesena, mokovca, lipe, hrasta, javorja, gabra, jablane
ipd. (Melik 1950, 117; Makarovič 2005, 302, 349, 365, 380, 485, 570; Mosandl 2007, 51).
Za krmo je bilo verjetno namenjeno spravilo zelenega listja za živino na Radovljiškem na
prelomu iz 15. v 16. stoletje (Vir 11, 135).
Gorski pašniki nad Mačami se omenjajo že leta 1156 (Novak 1970, 224). Planine je bilo
najlaže urediti v bližini gozdne meje. Na začetku sta lahko zadostovala majhna krčevina in
obsežen gozdni pašnik, pašno območje je vključevalo alpske trate (Jordan 1945, 63–65,
74–75; Melik 1950, 50–53). Naravna gozdna meja je nihala, v Alpah naj bi v času srednjeveškega toplega obdobja temperaturna gozdna meja potekala do 200 metrov više kot danes,
v prehodnem času proti mali ledeni dobi, ki ga obravnavamo, ustrezno niže (Ogrin 2005,
61). V času neugodnih klimatskih razmer se je spuščanje klimatske gozdne meje začelo z
odmiranjem mladega drevja (Jäger 2006, 36). Nihanje gozdne meje morda dokazuje časovno neopredeljena najdba ostankov morebitne peči za praženje železove rude ali apnenice
na 2000 m nadmorske višine nad Zgornjo Krmo, ki nakazuje rast drevja v bližini (Bizjak J.
2006, 91–92), 100 m nad današnjo klimatsko gozdno mejo (Lovrenčak 2007, 71). Na gozd
so najbolj vplivale mlečne planine; na njih se krčenju za zagotavljanje paše in obremenitvam, povezanim z gozdno pašo, pridružuje sečnja za sirjenje potrebne kurjave (in lesa za
gradnjo). To je eden od razlogov, zaradi katerih so s spuščanjem dejanske gozdne meje
stanove nekaterih planin prestavili niže. Zlasti planine za drobnico so lahko v celoti ležale
nad gozdno mejo (Jordan 1945, 64–66, 80–82; Melik 1950, 44, 49, 139). Nad Kamniško
Bistrico so že vsaj v 14. stoletju pasli in verjetno sirili na Ovčariji pod Mokrico (Cevc 2006,
119). Listina iz leta 1444 izpričuje rejo mlečne živine na Tegoški planini in Javorniku nad
Tržičem. Krave, ki so jih pasli, so molzli trikrat na dan, dajatev od planine so oddajali v siru
(Novak 1970, 224); to ni šele začetek paše mlečne živine na teh planinah (Vir 9). Relief in
vodne razmere (Jordan 1945, 53, 63, 66–67, 81) navajajo k sklepu, da sta ležali na istih ali
bližnjih krčevinah kot danes. Urbar iz leta 1498 v Bohinju izpričuje npr. mlečne planine Savice, Broda, Bitenj in Nemškega ali Laškega Rovta, med desetino katerih zasledimo en velik
hlebec planinskega sira. Na Planini pod Mišelj vrhom (lokalizacija Kos 1960, 132–134) isti
urbar omenja pastirske stanove, dajatev od vsakega je znašala tri velike sire (Vir 6, 92, 111);
stanovi so v tem času stali tudi na območju Debelega vrha (Vir 11, 113–114). Daleč pod
gozdno mejo so ležale planine na Jelovici, leta 1498 mdr. Mošenjska in Lipniška (Vir 6, 135).
V Zgornjesavski dolini sta bili zahodno od potoka Belce leta 1498 prevladujoči rabi tal gozd
in pašnik (Vir 4, 41) – ta vsaj v višjih legah, saj so imeli podložniki z Dovjega pašno pravico v
gorah onkraj Belce (Vir 17). Leta 1498 je navedena dajatev Kranjskogorcev in Podkorencev
za planinsko pašo mlečne drobnice (Mlinar 2011, 42).
Nekatere planine so se zaraščale. Vsaj v delu doline Triglavskih jezer in na območju vzhodno
od nje, morda vključno z Viševnikom in Dednim poljem, so se v 15. stoletju obremenitve
okolja zaradi pašne živinoreje zmanjšale; na vzhodnem delu je gospostvo zaradi opustelosti
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pobiralo za polovico nižjo dajatev kot nekdaj. Če so besede tožnika iz sodnega procesa
resnične, se je pašno območje očitno precej zaraslo z drevjem ali rušjem, saj naj bi pastirji
s Tolminskega pred koncem 15. stoletja znova uredili zahodni del teh pašnikov, na vzhodu
je obsežno krčenje sledilo vsaj sredi 16. stoletja, po katerem se je samo na vzhodnem delu
obravnavanih obsežnih planinskih pašnikov nad Bohinjem lahko paslo okoli 150 konj (Vir
6, 91; Vir 11, 116, 128–129; Melik 1950, 93–94, 100; Kos 1960, 131–133, datacija Smole
1982, 599).
Gorenjskih gozdov v pasu omenjenih in številnih drugih planin s krčenjem in gozdno pašo
ni obremenjevala le lokalna živina. Ker se navedbi tožnika in obtoženega v sodnem viru
ujemata, je gotovo, da so na pašnike v dolini Triglavskih jezer z vzhodnim zaledjem pred
koncem 15. stoletja prignali pastirji z Beneškega, manj gotovo je, od kod natančno – menda najprej s Tolminskega, nato z območja Čedada. Nepreverjen sodni vir omenja živino s
Tolminskega, ki naj bi se v prvi polovici ali sredi 15. stoletja pasla na območju Debelega
vrha. Mogotec iz Zagoric naj bi na planini pasel koštrune, s katerimi je prekupčeval (Vir 11,
114–116, 127–129).
Pred koncem srednjega veka so izkrčili obsežne senožeti, tako v gozdovih blizu naselij kot v
oddaljenih in veliko višjih legah. Krčevina na Rčitnem nad Bohinjsko Belo vsaj delno datira
v čas pred letom 1390, ko se omenja prodaja tamkajšnjih travnikov, ki bi jih en kosec kosil
dvanajst dni (Pleterski 2011, 57, 134). Kmetije na obrobju Sorškega polja med Kranjem
in Dorfarji so pred letom 1423 že kosile obsežne rovte na pobočjih vzhodnega obrobja
Škofjeloškega hribovja; do sredine 16. stoletja je lazništvo seglo dlje na jugozahod, proti
Stari Loki (Blaznik 1953a, 160, 195–197).
Krčenje novih rovtov, znatno oddaljenih od dolinskih naselij, je spadalo med značilne človekove posege v gozd v Bohinju v iztekajočem se 15. stoletju; vsaj na zahodu, o katerem
podatke vsebujejo viri radovljiškega gospostva. Lokalizacijo je opravil Kos (1975). V Ukancu
(slika 6.1) urbar leta 1498 beleži kar sedemnajst rovtov, od teh dva verjetno pri cerkvi sv.
Duha (Vir 6, 125, 127–128), kjer je tedaj potekal mejni spor med blejskim in radovljiškim
gospostvom (Vir 11, 127). Dva od teh sedemnajstih so šele začeli krčiti (Vir 6, 127–128).
Deset ali enajst novih rovtov (Kos tja lokalizira tudi toponim »Nadolnn«; Kos 1975, 110) so
izsekali na Uskovnici, med njimi dva izstopajoče velika. Nadaljnjih devet ali deset rovtov,
od katerih so enega šele začeli krčiti, je ležalo na Vojah. Šest rovtov je bilo izkrčenih na
Vogarju (slika 6.1). Tudi na senožetni planini Blatca na sedlu med Studorjem in Uskovnico
sta že zabeležena eden ali dva rovta. Nekaj rovtov so izkrčili v Zagradcu – na pobočni polici
nad vzhodnim koncem jezera. K nekaterim posestnikom je spadalo po več rovtov, skrajni
primer je Studorec s sedmimi rovti na treh lokacijah – na Vogarju, v Ukancu in na Vojah
(Vir 6, 125–129). Listina leta 1494 omenja prodajo senožeti in še treh rovtov na Goreljku
(Gorellegk) ali v bližini. Od dveh krčevin, ležečih druga poleg druge, je ena mejila na Mesner
pach, verjetno enega številnih potokov na stiku prepustnih in neprepustnih kamnin zahodnega Goreljka (o njih Melik 1927, 82–83), blizu je vrh s sorodnim imenom Mesnovec.
Tretji laz je ležal na vzhodnem Goreljku, bližnjih Ravnah ali celo Gorjušah – pod Jeličnikom
(Jelitschnakg). Lokalizacija četrte krčevine je manj gotova, morda kaže na planino Četeže
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(Tschretes). Iz navedb o mejah teh parcel izvemo za obstoj še štirih izkrčenih travnikov (Vir
10, leto 1494). S tem se ujemajo rezultati pelodne analize barja Šijec, ki izkazujejo obstoj
kmetijskih zemljišč v bližini. Ta so urejali predvsem na račun mešanega gozda. V primerjavi
z 19. stoletjem, iz katerega so zopet na voljo datirani palinološki rezultati, je bil v 15. stoletju delež oglja med pelodom velik, pomemben višek je krčenje gozda v bližini Šijca doseglo že do sredine 15. stoletja, obseg krčevin se je v naslednjih stoletjih še precej povečal
(Andrič in sod. 2010, 1029, 1033–1035). Glede na listino je verjetno, da je velik delež oglja
v 15. stoletju v veliki meri posledica požiganja posekanega drevja pri urejanju rovtov.
Slika 6.1: Izsek iz seznama novih rovtov na ozemlju radovljiškega gospostva v Bohinju po podatkih
urbarja iz leta 1498. Črno sta podčrtani na fotografiji vidni novi krčevini v Ukancu (»Vkantzich«,
»Naakonczi«), sivo rovti na Vogarju (»Na Ogori«, »Naogori«; Vir 6, str. 127). (foto: Ž. Zwitter)

Radovljiški urbar iz leta 1498 omenja tudi znatne rovte sredi jeloviških gozdov. Kar pri devetih ali desetih lazih so lokacijo navedli kot »in der Ospitza rawni«, »Udospitschi rawni« ipd.
Ležali so sredi jeloviških gozdov jugozahodno od Brd pri Lancovem; oznaka »ravan« kaže,
da so bili izkrčeni na vrhu planote, ne na pobočjih. Vsaj sedem od obravnavanih rovtov
je bilo leta 1498 v posesti gospodarjev iz Brd, pri eni krčevini je izrecno navedeno, da je
nova. Verjetno gre za Goško ravan na okoli 1000 metrih n. m. v. ali pa lokacijo severno od
nje, kjer so na vojaške karte v 18. stoletju zapisali »Opitsch Ferch« (Vir 16, sekcija 152), a
je natančnost vrisa lokacije dvomljiva. Velik, leta 1498 še ne do konca izkrčen rovt »vnder
Lÿmowitza« (Vir 6, 128–130), je verjetno Lemovca pri Goški ravni (GURS 1998).
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Podobna je slika v Zgornjesavski dolini. Leta 1440 se v zaledju Dovjega omenja travnik, ki
bi ga en kosec menda kosil več kot 100 dni (Blaznik 1955, 21). Urbar podkorenske cerkve
iz leta 1512 dokazuje, da na prehodu iz srednjega v novi vek travniki na krčevinah nad
Podkorenom niso segli samo na spodnje dele pobočij, kakršni sta bili krčevini v Veliki dolini
jugozahodno od naselja. Že na seznamu novin in rovtov poleg drugih najdemo štiri rovte z
imenom »Vitranc« ali »ob Vitrancu«, kot rabo tal so na enem izrecno navedli travnik. Zunaj
tega poglavja urbar dokumentira še en laz na pobočju Vitranca. Na mapi franciscejskega
katastra to ledinsko ime označuje laze na severnem pobočju Vitranca na nadmorski višini
nad 1100 metri. Tam kataster navaja rovt »u Rutschu«, niže na pobočju pa »u Rutichm«;
na enega od njiju se utegne nanašati tri stoletja starejša urbarialna navedba »Rutitsch«,
vpisana v poglavje o rovtih in novinah. Rovte so izkrčili tudi na pobočjih severno od Podkorena. Urbar omenja travnik »Golawitza«, verjetno okvirno na območju franciscejskega
pašnika »Glawitzas« blizu naselja. Nad njim se je na franciscejskem katastru do več kot
1100 metrov nadmorske višine razprostiral travnik »Czekloutz«, v urbarju iz leta 1512
travnik »Zegklawitz«. V takšne višine so segli lazi tudi na območju Srnjaka severovzhodno
od naselja. V smeri proti Korenskemu sedlu se je verjetno že nahajal rovt Polana; ime na
mapi omenjenega katastra označuje travnik na vzhodnem pobočju v nadmorskih višinah
ok. 1050–1200 metrov. Čeprav je mogoče, da lega nekaterih ledinskih imen v omenjenem
katastru odstopa od območja, ki ga je isto ime označevalo več kot tri stoletja prej, podatki
zaradi številnosti dokazujejo, da so do prehoda iz srednjega v novi vek na območju Podkorena za pridobivanje kmetijskih zemljišč že izkrčili znatne površine med dolino in gozdno
mejo. Med parcelami, vpisanimi v urbar, jih je vsaj petnajst zagotovo pomenilo laze – trinajst iz poglavja o rovtih in novinah (preostalih devet v istem poglavju navedenih parcel
označuje vrt, hruškovo drevo ipd.) ter omenjena zunaj tega poglavja vpisana travnika Vitranc in Rutič. Letne dajatve teh petnajstih rovtov so znašale od 4 do 24 oglejskih denaričev,
povprečje znaša 13, mediana 14 denaričev. Najvišja dajatev je bremenila enega od dveh
rovtov v Veliki dolini, že na drugem mestu pa je z 20 denariči letne dajatve eden od rovtov
na pobočju Vitranca. V primeru, da je na višino dajatev pomembno vplival obseg krčevine,
kakršnega je beležila gospoščinska evidenca, omenjeni primer z Vitranca dokazuje, da obsežnih rovtov do praga novega veka niso izkrčili le v bližini naselja (Vir 1, 379–383; Vir 8,
A01, A03–A08; prostorska umestitev katastra s pomočjo Medmrežja 3). Naslov poglavja
vsebuje zvezo »rovti in novine«. Medtem ko izraz »rovt« starosti krčevine ne opredeljuje,
»novina« (newpruch) označuje pred kratkim izkrčeni svet (Medmrežje 4). V nasprotju z
novinami – omenjeno poglavje navaja le dve – torej rovtov niso izkrčili šele tik pred zapisom urbarja.
Krčevine v Radovni so bile ob koncu srednjega veka obsežne. Urbar radovljiškega gospostva
iz leta 1498 v posebnem poglavju dokumentira dvanajst rovtov v Radovni, pri obravnavi
Zgornjih Gorij tam navaja še enega ali dva rovta. Navaja mlin ob Radovni, od Radovne
in Poljšice skupaj so kot sodno pristojbino vsako tretje leto v Radovljico oddali ovco (Vir
6, 80–81, 111, 114, 116). Obstoj žitnega mlina, če je ta ležal nad Krnico in ne kje niže ob
istem potoku zunaj preostalih naselij, v Radovni dokazuje obstoj srednjeveških njiv (prim.
Mathieu 1992, 49).
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Poljedelstvo je v gozdove najbolj očitno posegalo, kjer so del njiv obdelovali požigalniško.
Drevje ali grmovje so posekali, veje in tanjša debla, ko so se posušila, požgali in njivo obdelovali do nekaj let; korenine in štori so ostali v zemlji. Po navadi je sledilo zaraščanje v pašnik
in gozd do ponovnega poseka in požiga. Kjer je bil požigalniški cikel kratek, npr. 15–30 let,
so mladi gozd sestavljale pionirske vrste – zlasti zelena in siva jelša ali breza. Na dolžino cikla
so bistveno vplivale rastiščne razmere in drevesne vrste. Mladi gozdovi podobne starosti
so bili pomembna sestavina kulturne pokrajine. Požigali so tudi goloseke v zrelih gozdovih. Požigalništvo je omogočilo obdelavo njiv v naklonih, kjer stalna obdelava ne bi bila
mogoča. Donosi požigalniških njiv so bili bistveno višji kot na stalnih njivah, kakovost zrnja
boljša, pašniki, ki so v ciklu nasledili njive, so ponekod ključno vplivali na število živine, ki
so jo posamezne kmetije lahko preredile (Pickl 1982, 29, 33–36, 38–40, 45–46). Požigalništvo je imelo pomembno vlogo zlasti tam, kjer so prsti močno kisle, bazičen pepel je tako
bistveno pripomogel k njihovi boljši rodovitnosti. Če je zapis v viru pravilen, je bilo v 18.
stoletju požigalništvo značilno za Dragobaček v Škofjeloškem hribovju (Blaznik 1973, 265);
tamkajšnje prsti so močno kisle (Kladnik, Natek in Bat 1988). Prisotnost požigalništva ali
pa urejanje novih stalnih krčevin izkazuje listina iz leta 1437. Ugotavlja, da so v gozdovih
dela Dobrav zahodno od Preddvora gozd požigali. Tu so imele pravico do izkoriščanja lesnih
zalog šenčurska srenja in druge vasi. Listina požiganje prepoveduje tudi v prihodnje, da bo
gozd omogočal boljšo preskrbo z lesom (Vir 10, leto 1437). Pri tem pa je mogoče, da ne
gre niti za resničen strah pred bodočim pomanjkanjem lesa, ki je bil zaradi težavnega transportiranja in počasnega obnavljanja gozdov v srednjem, zlasti pa v zgodnjem novem veku
prisoten marsikje (Grewe 2004, 25, 39). Leta 1453 je prišlo do poravnave spora med Voklim
in Trbojami glede gozdne paše in drugih koristi v gozdu med Smlednikom in Vogljami. Ta
gozd so smeli izkoriščati oboji, Trbojcem je bilo prepovedano »bauen« delov vokelske gmajne, kar lahko pomeni ograjevanje ali pa spreminjanje v obdelovalna zemljišča (Vir 10, leto
1453; Otorepec 1990, 145).
Da bi obdelovalne površine obvarovali pred živino na paši in pred divjadjo, so jih ograjevali
(Pleterski 2011, 135). Ograje so bile pogost element kulturne pokrajine. Na območjih strnjenega vaškega polja s kolektivnim kolobarjenjem jih je bilo manj, saj so lahko zaokroženo
celoto vaškega polja, ki je bila v isti stopnji kolobarja, obdali s skupno ograjo. Več ograj je
bilo potrebnih pri ločenih, na primer požigalniških njivah. Ograjevali niso le njiv – urbar
iz okoli leta 1420 pri gospoščinskem travniku v Oševku pri Kamniku beleži, da ga je bližnji
kmet dolžan ograditi (Vir 12, 39; datacija Kos 1990, 172). Gradnja ograj je povezana z izkoriščanjem gozdnih virov – sekanjem šibja in kolja. V okolici Bleda ju omenja vir iz let
1493–1501 (Vir 11, 115, 119, 133; Kaspret 1893, 17). V polhograjskem gospostvu je moralo
po podatku urbarja iz leta 1498 dvajset podložnikov gospostvu dostaviti kar 60 tovorov ali
vozov (fueder) šibja (Vir 2, fol. 40v). Znatne količine šibja in palic so bile potrebne tudi za
gradnjo slamnatih streh (Blaznik 1953a, 220).
V poznem srednjem veku so imela nekatera naselja v alpskih dolinah in večjih kotlinah, ki
so od vznožja gora znatno oddaljena, pravico do izkoriščanja gozdov in pašnikov na gorskih
pobočjih. V 15. stoletju (Mlinarič 1981, 107; Otorepec 1990, 140) je bila šenčurska soseska
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poleg omenjenega gozda na delu Dobrav v sporu tudi zaradi izkoriščanja gozda nad Povljami (Vir 10, leti 1402 in 1437). Neposredno izkoriščanje gorskih gozdov in planinske paše na
območju v bližini izkazuje listina iz leta 1444. Izpričuje potrditev pravice podložnikov urada
Križe do sečnje in spravila lesa gorskega gozda na območju Tegoške planine in Javornika
nad Tržičem za stavbni les in kurjavo za lastne potrebe. Sekati so smeli le tam, kjer s tem
niso motili ptic (Vir 9), ki se kažejo kot cenjene plemiške lovske trofeje ali pa je skrb zanje
povezana z razširjenim lovom s pticami. Listina iz leta 1495 kmetiji Štajerski Rak na vzhodnem pobočju Velike planine nalaga dolžnost preprečevati sekanje drevja in cepljenja skodel
v bližini, torej na vzhodnem pobočju ali vzhodu ovršja planote (Vir 14). Okoli leta 1500 je
nastal spor zaradi bohinjskega gorskega lesa (Vir 11, 116, 128). Podložniki so sekali les zase,
za gospostvo, ponekod pa so z njim trgovali. Les iz alpskih dolin in kotlin, težko dostopnih
po kopnem, so v poznem srednjem veku plavili po vodi, iz Bohinja v Radovljico po Savi. Po
podatku iz leta 1498 je tlaka podložnikov radovljiškega gospostva iz Studorja in z Nomenja
je vključevala plavljenje gradbenega lesa in lesa za skodle iz Bohinja do Šteng, kjer se struga
Save južno od Obrn obrne v smer sever–jug. Tam so morali plavljenje prevzeti radovljiški
podložniki iz Bohinjske Bele (Vir 6, 89–90; Vir 16, sekcija 152). Radovljičani so plavili les iz
gozdov ob reki po Savi; resničnost navedbe v sodnem viru, da so to počeli v večjem obsegu,
kot bi bilo potrebno, je dvomljiva. Les je plavil tudi veljak iz Zagoric. Prebivalci Zgornjih
Gorij so se pritoževali, da blejski podložniki v njihovi gmajni sekajo in od tam plavijo les za
kurjavo (Vir 11, 115, 109, 119, 121, 128, 132–133; Kaspret 1893, 17). Ker je bilo sporno,
komu les pripada, se je ohranil zapis, da so na prehodu v 16. stoletje v Bohinju posekali in
plavili po Savi pošiljko šestdesetih dreves (Vir 11, 135). Tudi po Kokri, Sori, morda Kamniški
Bistrici so v poznem srednjem veku plavili les (Žontar 1939, 30–31; Blaznik 1953a, 213, 219;
Valenčič 1957, 80).

6.3 Prevladujoče oblike rabe tal v času višinske
kolonizacije
Raba tal se je na Gorenjskem v času višinske kolonizacije močno spremenila in se tudi z
njenim zaključkom ni ustalila. Najpogostejše so bile štiri kategorije rabe tal – gozdovi, pašniki, travniki in njive. Na požigalniških območjih se je raba tal ciklično spreminjala, saj so se na
istih zemljiščih vrstili njiva, pašnik in gozd. Zgostitve zbranih podatkov niso dovoljšnje, da bi
omogočale ugotoviti, za katera območja je bilo požigalništvo v obravnavanem času posebej
značilno, zagotovo pa so bili donosi požigalniških njiv na tistih predelih Gorenjske, kjer so
kisle prsti, posebej izstopajoči.
Na hribovitih in goratih delih Gorenjske je obdobje večinoma minilo v znamenju izrazite intenzifikacije rabe tal – gozda v kmetijska in pašnikov v obdelovalna zemljišča. Glavni proces,
ki je povzročil intenzifikacijo, je bil nastanek novih naselij. Kljub temu je predvsem v hribovjih zahodne Gorenjske ob koncu 15. stoletja obsežna za kmetijstvo primerna območja
še prekrival gozd. Kmalu po kolonizaciji je sledila opustitev dela novoustanovljenih kmetij.
S podrobnostmi rabe tal opuščenih kmetij smo redko seznanjeni, v nekaterih primerih pa
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je kmetijska zemljišča že pred koncem 15. stoletja vnovič prerasel gozd. Gozdove v bližini
gozdne meje so pogosto izkoriščali kot gozdne pašnike, planinski pašniki pa so ležali nad
gozdno mejo in na krčevinah pod njo. Znaten obseg planinskih pašnikov je bil posledica
dejstva, da se na njih ni pasla le živina iz bližnjih naselij. Pašne obremenitve planin so se
v času spreminjale, nekatere pašnike je bilo potrebno zaradi vmesne opustitve vnovič izkrčiti. Že v zgodnejših stoletjih poznega srednjega veka so ponekod kosili od stalnih naselij
znatno oddaljene travnike na gozdnih krčevinah, v 15. stoletju pa so njihove površine na
Gorenjskem močno povečali. Tedaj so izkrčili obsežne rovte denimo v Bohinju, na Pokljuki,
Jelovici, v Zgornjesavski dolini in v hribovitem zaledju vasi na obrobju Sorškega polja.
Intenzifikacija je, sicer v manjši meri kot hribovje in gore, zajela tudi Ljubljansko kotlino,
predvsem kot posledica rasti naselij. Medtem ko je bila obsežna gozdna paša goveda in
drobnice prisotna marsikje, je bilo v 15. stoletju osrednje območje gozdne paše prašičev,
kot vse kaže, v gozdovih Ljubljanske kotline in na njenem obrobju.
Slika 6.2: Samotna kmetija Matizovc ob vznožju Košute.
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Slika 6.3: Slamniki nad Bohinjsko Belo.

Slika 6.4: Polška planina na južnih pobočjih Begunjščice.
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7. Rast prometnih površin na Gorenjskem

v zadnjih 200 letih
Matej Gabrovec, David Bole

7.1 Pomen prometne rabe tal
V letu 1960 je povprečni prebivalec planeta prepotoval 1820 km z avtomobilom, železnico
ali letalom. Tri desetletja pozneje je to povprečje naraslo na 4390 km, od tega se je delež
motoriziranih oblik prometa povečal za več kot štirikrat (Schafer 1998). Zmožnost potovanja je ena osnovnih človeških dejavnosti, ki ima pomembne povratne vplive na druge
sestavine prostora. Zato ima tudi čedalje večja mobilnost ljudi, tovora in informacij večji
vpliv na prostor. Ta vpliv se v obči javnosti pogosto dojema negativno, na primer z ekološkimi
(onesnaženje zraka, prsti, globalno segrevanje ozračja, …) ali ekonomskimi posledicami
(rast cene fosilnih goriv, stroškov potovanj, ...). Rastoče potrebe po potovanjih torej vplivajo na vse večjo mobilnost in na rast prometnih sistemov. Rast prometnih sistemov pa
se praviloma izkazuje v večji »rabi prostora« za prometno infrastrukturo, to je za cestni
promet, mirujoči promet, terminale in podobno.
Slovenija je nedvomno ena izmed držav, kjer se zaradi povečanih potreb po motorizirani
mobilnosti temeljito spreminja tudi prostor oziroma raba tal. Spremenila se je struktura
potovanj, zlasti je opazen premik z javnih na osebna prevozna sredstva – med dnevnimi
vozači se je delež »avtomobilistov« povečal s slabih 30 % leta 1981 na dobrih 80 % leta
2002 (Bole in Gabrovec 2009). Na splošno velja, da tako drastične spremembe v potovalnih
navadah potnikov vplivajo na okolje, v katerem živimo. Dnevna mobilnost zaposlenih in
šolajočih se v čedalje večji meri temelji na avtomobilskem prometu, zato predvidevamo,
da se potrebe po vedno novi in izboljšani cestni infrastrukturi povečujejo. V dnevnem časopisju hkrati spremljamo številne pobude, ki se zavzemajo za gradnjo obvoznic, krožišč in
druge cestne infrastrukture, kar naj bi po mnenju ljudi odpravilo prometne zastoje, ki so
nastali kot posledica večje dnevne mobilnosti in splošne motorizacije prebivalstva v zadnjih
20 letih. Potrebe po cestni infrastrukturi naraščajo izjemno hitro: analize kažejo, da so se
na nekaterih medregionalnih relacijah v pičlih 10 letih tokovi dnevnih vozačev povečali za
več kot 100 % (Bole 2011). Gorenjska v tem pogledu ni izjema, saj dnevna mobilnost zlasti
z najbolj suburbaniziranih območij v gospodarska središča narašča, izstopa pa po visoki
stopnji urbanizacije in močni prepletenosti tokov dnevne mobilnosti v večja zaposlitvena
središča (Kranj, Ljubljano, Jesenice, Radovljico-Lesce-Bled in manj izrazito v druga zaposlitvena središča).
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Čedalje večja mobilnost prebivalstva močno vpliva tudi na rabo tal. V Sloveniji je bil v preteklih raziskavah o spreminjanju rabe in pokrovnosti tal poudarek na spreminjanju kmetijskih
površin. Za zemljišča pod gradbenimi objekti je bilo vsaj v Sloveniji med raziskovalci manj
zanimanja, večinoma pa je bil o njih govor v povezavi s pozidavo kmetijskih zemljišč (na
primer Gabrovec in Kladnik 1997; Kladnik in Ravbar 2003; Petek 2005; Bole in drugi 2007).
Isto velja tudi za tujino, kjer so raziskave zemljiškega katastra še redkejše in običajno povezane z določanjem kmetijske rabe tal in njenim zgodovinskim spreminjanjem (na primer
Cousins 2001). Čeprav med zemljišči pod gradbenimi objekti zavzemajo prometne površine
pomemben delež, pa spreminjanja teh površin v Sloveniji nihče ni analiziral. Za prometno
rabo tal doslej ni bilo zanimanja niti med prometnimi geografi. Prej omenjene raziskave se
nanašajo bolj na podeželski prostor, medtem ko so raziskave gosteje pozidanega prostora
in podrobne prometne rabe tal redkejše.
Pri proučevanju prometne rabe tal smo kot vir uporabili zemljiški kataster. Prednost tega
vira v primerjavi z drugimi viri je dolg niz podatkov, saj je bil kataster za večino današnjega
slovenskega državnega ozemlja vzpostavljen že v prvi četrtini 19. stoletja. Poleg zemljiškega katastra so glavni alternativni vir določanja prometne rabe tal daljinski posnetki, ki pa
se redko uporabljajo. Eden redkih sistematičnih virov za Slovenijo je CORINE Land Cover,
kjer je na podlagi klasifikacije pokrovnosti površja iz satelitskih posnetkov določena tudi
pokrovnost s prometnimi površinami. Vendar je prostorska ločljivost neustrezna, saj je najmanjša prostorska enota 25 ha, kar je za določanje prometnih površin prevelika enota
(CORINE Land Cover 2000, za primer glej sliko 7.1). Statistični urad RS je pripravil analizo pokrovnosti tal Slovenije za določena obdobja, kjer je najmanjša prostorska enota
1 ha, kar zopet ne zajema manjših prometnic, na primer poti, pešpoti, kolovozov, manjših cest (SURS 2005). Po tej raziskavi je bila površina cest in železnic v Sloveniji 234 km2,
kar je le približno polovica površin, ki jo kažejo podatki zemljiškega katastra, ti upoštevajo
vse prometnice in tudi parkirne površine. Med slovenskimi geografi je eden redkih, ki se
je ukvarjal z urbano rabo tal, Krevs (2004), ki je proučeval izbrana mestna območja. Bole
(2008) je ugotavljal površine parkirišč v novejših poslovnih, nakupovalnih središčih, kjer se
je ta delež v Ljubljani gibal med 30 in 42 % vseh površin. Tuje raziskave prometne rabe tal
so prav tako redke. Arnold in Gibbons (1996) sta tako ugotavljala, da 20–30 % vseh urbanih
površin zavzemajo prometne površine, pri poslovnih conah pa ta delež naraste do 60 %.Tudi
negeografi niso bili zavzeti za raziskovanje prometne ali urbane rabe tal, saj so se osredinili bolj na tehnike in metode daljinskega zaznavanja kot pa na geografsko interpretacijo
spreminjanja prometnih in drugih pozidanih površin (Oštir 2006; Kanjir in sod. 2010).
V tem prispevku želimo preveriti tezo, da je rast prometne infrastrukture na Gorenjskem
neposredno povezana z določenimi prostorskimi procesi – povezanost z urbanizacijo, suburbanizacijo, pa tudi z značilno nadpovprečno rabo prometne rabe tal na nekaterih turističnih območjih. Omenjene teze izhajajo iz raziskave, ki je bila opravljena v tujini (Litman
2012), kjer je bilo ugotovljeno, da potrebe po prometni infrastrukturi naraščajo v suburbaniziranih območjih, zlasti pa na območjih, kjer je dnevna uporaba osebnega prevoza
največja. Litman (2012, 15) tako navaja podatek, da avtomobili več kot podvojijo potrebe
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po prometni rabi na prebivalca. Posebnost naše raziskave je tudi v tem, da skušamo narediti primerjavo prometnih površin v času tradicionalne agrarne družbe v prvi polovici
19. stoletja. V nadaljevanju nas je zanimala stopnja rasti prometnih površin v različnih
tipih naselij v naslednjih 200 letih. Seveda pa ni pomembna samo stopnja rasti prometnih površin, ampak tudi spreminjanje razmerja med prometnimi in drugimi pozidanimi
površinami oziroma razmerje med prometnimi površinami in številom prebivalcev. Na podlagi opravljenih analiz sprememb prometnih površin bomo lahko ocenili, v kolikšni meri
posamezni poselitveni vzorci na Gorenjskem ustrezajo merilom trajnostnega razvoja.
Slika 7.1: Primer določanja pokrovnosti v CORINE Land Cover za območje Jesenic.
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7.2 Zemljiški kataster kot podlaga za spremljanje
prometnih površin
V prvi četrtini 19. stoletja je bil zasnovan franciscejski kataster, ki je prva zemljiškokatastrska
izmera vsega današnjega državnega ozemlja. Izdelan je bil na podlagi cesarskega patenta
Franca I. iz leta 1817. Zemljiška izmera je bila na večini slovenskega ozemlja končana do leta
1828. Grafični del katastra so mape v merilu 1 : 2880, poleg njih pa je ohranjen spisovni
del, ki vsebuje opis mej katastrskih občin, seznam zemljiških in stavbnih parcel, abecedni
seznam lastnikov, izkaz rabe zemljišč in katastrski cenilni operat (Ribnikar 1982; Petek in
Urbanc 2004). Zemljiški kataster je bil namenjen določitvi davčne odmere. V času, ko je bilo
glavna gospodarska dejavnost kmetijstvo, je bilo z davčnega vidika seveda najpomembnejše kakovostno evidentirati kmetijska zemljišča. Kataster je bil kot vir analiz rabe tal uporab-
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ljan predvsem pri analizi sprememb kmetijske rabe tal. Pri analizi posameznih naselij so
se raziskovalci opirali na grafični del katastra (na primer Gabrovec 1990, Petek in Urbanc
2004, Štych in sod. 2012). Spisovni del katastra je uporaben pri analizah sprememb rabe tal
na regionalni ali državni ravni. V tem primeru uporabimo izkaz rabe zemljišč (nem. Ausweis
über Benützungsart des Bodens) po posameznih katastrskih občinah. V tej preglednici so
navedene površine zemljiških kategorij rabe tal v katastrski občini, poleg kmetijskih površin
in gozdov so tudi poti in stavbe. Spisovni del franciscejskega katastra za slovensko ozemlje
je shranjen v Arhivu Republike Slovenije v Ljubljani, del podatkov za ozemlje zahodne Slovenije pa v tržaškem in goriškem arhivu (Petek in Urbanc 2004). V letih 2005–2007 smo na
Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU v omenjenih arhivih prepisali izkaze rabe
zemljišč po katastrskih občinah za celotno državno ozemlje in uredili podatkovno bazo, ki
pa še ni bila celovito analizirana in predstavljena, deloma smo jo uporabili pri analizah na
manjših območjih (na primer Gabrovec, Komac in Zorn 2012). V Sloveniji je na podlagi tega
vira na regionalni ravni analiziral spremembe rabe tal v alpskem svetu Petek (2005). Več
analiz sprememb rabe tal na državni ravni na podlagi franciscejskega katastra so naredili
češki geografi (na primer Bičík, Kupková in Štych 2012).
Katastrske občine so najstabilnejša prostorska enota v Sloveniji. V večini primerov se meje
katastrskih občin od njihove določitve v 19. stoletju do danes niso bistveno spremenile. V
posameznih primerih pa je vendarle prišlo do sprememb, ki so povzročile, da podatki iz
različnih časovnih obdobij med seboj niso več primerljivi. V nekaterih primerih sta se dve
katastrski občini združili v eno ali nasprotno, katastrska občina se je razdelila na dve, v drugih primerih pa so se spremenile meje med dvema ali več katastrskimi občinami. V takih
primerih smo morali sešteti podatke za dve ali več katastrskih občin, tako da smo za vsa
časovna obdobja dobili površinsko enako ozemlje. Enaka metoda je bila uporabljena že v
analizah sprememb rabe tal v drugi polovici 20. stoletja (Kladnik 1985; Gabrovec in Kladnik
1997). V Gorenjski statistični regiji je nastala največja sprememba mej katastrskih občin na
Jesenicah, kjer je bila v 20. stoletju na ožjem območju mesta oblikovana nova katastrska
občina, posledično pa so se spremenile meje vseh sosednjih. Da bi dobili primerljivo skupno ozemlje za vsa obravnavana leta, bi morali sešteti podatke sedmih katastrskih občin,
ker pa za eno izmed njih nismo imeli podatkov franciscejskega katastra, na tem ozemlju
primerjava ni bila mogoča. Nekatere gorenjske katastrske občine je po 1. svetovni vojni
presekala rapalska meja. Taki primeri so Rateče, kjer je del nekdanje katastrske občine v
Italiji, ter Podjelovo Brdo, Laniše in Javorjev Dol, kjer je del nekdanje katastrske občine v
sedanji občini Cerkno. Podatkov za te katastrske občine v sedanjem obsegu za 19. stoletje
ni na voljo. V arhivu tudi nismo dobili preglednic o izkazu rabe tal za posamezne katastrske
občine, v teh primerih so na zemljevidih bele lise.
Za prikaz sodobnih sprememb prometnih površin na Gorenjskem smo na Geodetski upravi
Republike Slovenije pridobili zbirne podatki o rabi tal po katastrskih občinah med letoma
1999 in 2011 (GURS 2012a). Najprej smo opravili kategorizacijo vrste rabe zemljišč na tri
osnovne kategorije: poseljena, prometna in druga zemljišča. Med prometne površine smo
uvrstili naslednje kategorije: poti, ceste, železnice in parkirišča. Med poseljene površine
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smo uvrstili vse pozidane površine, kamor spadajo objekti, stavbišča, podzemne stavbe,
pokopališča in tudi funkcionalni deli stavb, kot so igrišča in dvorišča. Na podlagi zbirnih
podatkov po katastrskih občinah smo opravili primerjavo prometnih površin v obdobju
1999–2011. Za računanje razmerij med prometnimi površinami in prebivalci smo uporabili
bazi podatkov v Centralnem registru prebivalstva (Ministrstvo za notranje zadeve 2012) in
Registru prostorskih enot (GURS 2012b), ki smo ju povezali in tako pridobili število prebivalcev s stalnim prebivališčem na določeni hišni številki. Vsi podatki so veljavni za leto 2012.
Za območje Gorenjske smo vzeli gorenjsko statistično regijo, kot je opredeljena na ravni
SKTE 3 prostorskih enot.

7.3 Prometna raba na Gorenjskem od 19. stoletja
do danes
7.3.1 Prometna raba v 19. stoletju
Pri primerjalni analizi prometne rabe tal smo posegli v prvo četrtino 19. stoletja, to je v čas
pred industrijsko revolucijo, v čas tradicionalne agrarne družbe. Takrat je bila mobilnost
prebivalstva bistveno drugačna, tako po načinu premikanja kot po prepotovanih razdaljah.
Velikost urbanih središč je bila takrat omejena s preskrbo s hrano v okolici. Prevoz hrane
na večje razdalje pred uporabo fosilnih goriv ni bil mogoč oziroma ekonomsko upravičen
(Fischer-Kowalski, Krausmann in Smetschka 2013). Ker so bili prevozi ljudi in tovora omejeni na krajše razdalje, so bile potrebne tudi manjše prometne površine. Na Gorenjskem so
takrat poti zavzemale 0,7 % celotne površine. Večji površinski deleži so na ravninskem delu
Gorenjske, kjer je večja gostota poselitve.
Bolj kot delež poti na celotnem ozemlju pa je zanimivo razmerje med prometnimi in stavbnimi površinami oziroma med prometnimi površinami in številom prebivalcev. V času
izdelave franciscejskega katastra še ni bilo popisov prebivalstva, zato podatka o prebivalcih
po katastrskih občinah nimamo. V začetku 19. stoletja so bile površine poti trikrat večje od
površine stavbnih parcel. Tako razmerje je na eni strani posledica skromnih bivalnih razmer
v tistem času. Po drugi strani pa so v površino poti všteti tudi vsi kolovozi, ki povezujejo
vasi s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Zaradi dviga bivalnega standarda in nastanka novih
industrijskih in drugih nestanovanjskih objektov pozidane površine naraščajo hitreje kot
prometne. Razmerje med bivalnimi in prometnimi površinami je zato v različnih časovnih
obdobjih različno. Zanimive pa so razlike v tem razmerju med katastrskimi občinami v istem
letu, saj nam kažejo, kako so posamezni poselitveni vzorci »racionalni« z vidika potrebnih
površin za promet. Slika 7.2, ki nam prikazuje delež prometnih površin od vseh pozidanih
(ki vključujejo tudi prometne), nam ne pokaže tesne povezave s tipi naselij in/ali različnimi
naravnimi enotami. Opazen je večji delež prometnih površin na območju samotnih kmetij,
na primer v Kokri ali Podljubelju. Vendar pa očitno posamezne lokalne posebnosti zamegljujejo potencialne skupne zakonitosti.
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Slika 7.2: Delež prometnih od vseh pozidanih površin po katastrskih občinah leta 1825.
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7.3.2 Spremembe v obdobju od 1825 do leta 1999
Glavni cilj raziskave pa je bil ugotoviti, kako in zakaj so se po posameznih območjih spreminjale prometne površine. Analizo smo zaradi nedostopnosti podatkov naredili le v dveh, zelo
različnih časovnih obdobjih. Prvo obdobje nam kaže različne procese v skoraj dvestoletnem obdobju, drugo pa nam kaže najnovejše desetletno obdobje, ki pa je bilo prav glede
graditve prometne infrastrukture najbolj dinamično. Absolutni porast je večji v hribovitem
in gorskem svetu kot v kotlinskem. Očitno so v ravninskem svetu nove ceste v veliki meri
na mestu starih kolovozov, medtem ko je bilo v gorskem svetu zgrajenih več povsem novih
cest.
Ker so absolutne spremembe površin povezane s površino katastrskih občin, smo izračunali
tudi indeks sprememb deleža prometnih površin, ki je prikazan na sliki 7.3. Indeks 100
pomeni, da je delež prometnih od vseh pozidanih površin ostal nespremenjen. Čim nižji je
indeks, tem manjši je bil relativni porast prometnih površin glede na pozidane. Indeks je
najvišji na redko poseljenih območjih, kot na primer na Jelovici, kjer so se povečale prometne površine, ne pa tudi pozidane. Po drugi strani pa je nizek v razvitih turističnih območjih, kot na primer v Kranjski Gori in Stari Fužini v Bohinju, kjer je sicer nadpovprečen
porast prometnih površin, ki pa je povezan s še hitrejšo pozidavo.
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Slika 7.3: Indeks deleža prometnih od vseh pozidanih površin po katastrskih občinah med letoma
1825 in 1999.
Kranjska Gora
Jesenice

Bled

Tržič
Radovljica

Bohinjska Bistrica
Kranj
Železniki
Škofja Loka

Legenda
indeks 1825/1999
ni podatka
pod 50
50 do 60

Avtor vsebine: Matej Gabrovec
Avtorica zemljevida: Manca Volk
Vir: Geodetska uprava RS, Arhiv RS
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70 do 80
nad 80

7.3.3 Spremembe med letoma 1999 in 2011
Podatki Geodetske uprave RS, ki na letni bazi objavijo zbirne podatke o rabi zemljišč po
katastrskih občinah, nam omogočajo vpogled v spreminjanje rabe tal v zadnjem desetletju na Gorenjskem. Obravnavali smo obdobje med letoma 1999 in 2011, s čimer skušamo
odgovoriti na vprašanje: kako se spreminjajo prometne površine na Gorenjskem in zakaj.
Sumarni podatki za Gorenjsko ne odstopajo bistveno od slovenskega povprečja. Absolutno gledano se prometne površine povečujejo, v obravnavanem obdobju za 2,76 km2, a v
razmerju do vseh pozidanih površin se njihov delež zmanjšuje (za –1,5 %). V celotni Sloveniji se je delež prometnih glede na vse pozidane površine v istem obdobju zmanjšal s 55 %
na 53 %, kar pomeni, da razen rahlo večjega deleža prometnih površin ta regija ne odstopa
bistveno od slovenskega povprečja. Prometne površine pomenijo okoli 2 % vseh površin v
zemljiškem katastru.
Na sliki 7.4 opazimo trenutne značilnosti deleža prometnih površin na Gorenjskem. Rezultati niso presenetljivi, saj po nadpovprečnem deležu izstopajo tista območja, kjer je malo
pozidanih površin, a je zaradi obstoječih prometnic posledično delež prometnih površin
zelo velik. To je na primer katastrska občina Podmežakla, skozi katero poteka avtocesta, in
katastrske občine z redkejšo in razpršeno poselitvijo, kjer je potrebne več prometne infra105
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strukture za manjše število prebivalcev. To so hribovita podeželska območja v Selški dolini,
gorata območja alpskega sveta (Zgornje Gorje, Dovje, …) ter nekatera zelo redko ali sploh
neposeljena območja (Udin boršt). Nasprotno velja za najbolj urbana območja, kjer je
pozidanih površin zaradi večjega števila prebivalcev več in je zato delež prometnih površin
manjši (Kranj, Škofja Loka, Jesenice, …).
Slika 7.4: Delež prometnih od vseh pozidanih površin po katastrskih občinah leta 2011.
Kranjska Gora
Jesenice

Bled

Tržič
Radovljica

Bohinjska Bistrica
Kranj
Železniki
Škofja Loka

Legenda
do 30 %
od 30 do 40 %
od 40 do 50 %
od 50 do 60 %
od 60 do 70 %

Avtor vsebine: David Bole
Avtorja zemljevida: David Bole, Manca Volk
Vir: Geodetska uprava RS
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Spremljanje spreminjanja prometnih površin med letoma 1999 in 2011 kaže, da je prišlo do rahlih sprememb, zlasti v urbanih središčih in na najredkeje poseljenih območjih.
Spremembe niso splošne in jih težko razložimo le z enim procesom. V Kranju in okolici je
proces očitno dvosmeren: v samem središču mesta (k. o. Kranj) se je število prometnih
površin zmanjšalo za slabih 17 ha, v robnih delih mesta (Stražišče, Primskovo) pa povečalo
za približno isto število. To povečanje je morda posledica urbanizacije, zlasti z nakupovalnimi središči in posledično gradnjo novih prometnic, krožišč, parkirišč. Morda je podoben
proces tudi v nekaterih drugih urbanih središčih (Jesenice, Lesce) in tudi na suburbaniziranih območjih (Naklo), ki izkazujejo večjo rast prometnih površin. Druga urbana območja
so očitno bolj statična in ne izkazujejo bistvenih sprememb (Tržič, Radovljica, Škofja Loka).
Karto z indeksom deleža prometnih površin v obravnavanem obdobju smo pripravili
tudi za leta 1999–2011 (slika 7.5). Tudi tukaj karta ne omogoča preproste interpretacije,
saj indeks spreminjanja prometnih površin izkazuje zelo raznovrstno strukturo. Zopet je
največ sprememb v mestnem in obmestnem prostoru Kranja, kjer v središčnih urbanih
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območjih (mesto Kranj) indeks izkazuje negativne težnje, v obmestnih in suburbaniziranih
naseljih (Podbrezje, Naklo, Goriče, …) pa velik porast prometnih površin. Zopet izkazujejo
nadpovprečno rast tiste katastrske občine, ki so podeželske in z bolj razpršenim vzorcem
poselitve (Škofjeloško hribovje), turistična (Bohinj, Kranjska Gora) in nekatera druga območja, za katera teže ugotovimo razloge rasti (Tupaliče, Javorniški Rovt).
Slika 7.5: Indeks deleža prometnih površin glede na pozidane površine med letoma 1999 in 2011.
Kranjska Gora
Jesenice

Bled

Tržič
Radovljica

Bohinjska Bistrica
Kranj
Železniki
Škofja Loka

Legenda
indeks 2011/1999
pod 80
80 do 90
90 do 100

Avtor vsebine: David Bole
Avtorja zemljevida: David Bole, Manca Volk
Vir: Geodetska uprava RS
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Z vidika trajnostnega razvoja je pomembno tudi, da se količina prometnih površin ne povečuje, če se ne povečuje tudi število prebivalcev, ki to prometno infrastrukturo potrebujejo. Zato smo izračunali število prometnih površin na prebivalca po katastrskih občinah za
leto 2011 (slika 7.6). Podatki prikazujejo pričakovano sliko, saj izstopajo redkeje poseljena
območja z bolj razpršeno poselitvijo, kjer je potreben bolj razvejen prometni sistem za
manjše število prebivalcev ali pa območja z obsežnimi infrastrukturnimi objekti, namenjenimi tranzitnemu prometu (Podmežakla). Na sliki 7.7 je prikazana še sprememba v prometni površini na prebivalca med letoma 1999 in 2011. Zopet izstopajo določena območja
z večjimi tranzitnimi prometnicami, ki so bila zgrajena v omenjenem obdobju (dokončanje
manjkajočega avtocestnega kraka) in redkeje poseljena podeželska ali turistična hribovita
in gorata območja. Ker opaznih sprememb v urbaniziranih in suburbaniziranih območjih ni
opaziti, bi lahko sklepali, da prometna raba najbolj narašča v bližnjih podeželskih območjih in turističnih območjih, kjer lahko gradnja manjših prometnic ali dovoznih cest izrazito
spremeni strukturo rabe tal. Pri tem kazalcu je treba omeniti vpliv spreminjanja števila
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Slika 7.6: Prometne površine na prebivalca po katastrskih občinah za leto 2011.
Kranjska Gora
Jesenice

Bled

Tržič
Radovljica

Bohinjska Bistrica
Kranj
Železniki

Legenda
2

0 - 300 m /preb.
2

Škofja Loka

301 - 600 m /preb.
2
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2

901 - 1200 m /preb.
2

1201 - 1500 m /preb.
Avtor vsebine: David Bole
Avtorja zemljevida: David Bole, Manca Volk
Vir: Geodetska uprava RS
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Slika 7.7: Spremembe v prometnih površinah v obdobju 1999/2011 na prebivalca po katastrskih
občinah.
Kranjska Gora
Jesenice

Bled

Tržič
Radovljica

Legenda

Bohinjska Bistrica

2

Kranj

pod -20 m /preb.
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Železniki

2

Škofja Loka
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2

21 do 40 m /preb.
2

41 do 60 m /preb.
2

61 do 100 m /preb.
Avtor vsebine: David Bole
Avtorja zemljevida: David Bole, Manca Volk
Vir: Geodetska uprava RS
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prebivalcev, saj upad števila prebivalcev ob nespremenjenih prometnih površinah v katastrski občini pomeni večjo »obremenitev« s prometnimi površinami na prebivalca.

7.4 Prednosti in omejitve uporabljenih metod
Uporaba zemljiškega katastra nam je omogočila 200-letno analizo sprememb prometnih
površin. Te doslej še niso bile obravnavane v tako dolgem časovnem razponu. Pri primerjavi
v tako dolgem časovnem obdobju prihaja do številnih zadržkov, saj je bil značaj poti v 19.
stoletju bistveno drugačen, kot je danes. Kakovost rezultatov je v nekaterih primerih lahko
problematična tudi zaradi slabega vzdrževanja podatkov zemljiškega katastra. Zato bi bilo
pri nadaljnjem delu nujno na podlagi analize testnih območij ovrednotiti kakovost podatkovnih baz. Na podlagi analize prometne rabe tal težko prepoznavamo preproste povezave
med razvojem poselitvenega sistema (urbanizacijo, suburbanizacijo) in razvojem prometne
rabe tal na Gorenjskem. Procesi so precej bolj kompleksni in odvisni od lokalnih značilnosti,
da bi lahko potrdili to tezo. Jasno je le, da so bolj urbana območja, kar se tiče prometne rabe
tal, statična, podeželska pa bolj dinamična. Pogojno bi morda lahko pritrdili tezi, da bolje
dostopna podeželska območja in turistična območja pridobivajo nove prometne površine
in tako ustvarjajo možnosti za nadaljnjo suburbanizacijo in poselitveno »zgoščevanje«.
Slika 7.8: Viadukt Zgoša na avtocesti A2.
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Slika 7.9: Avtocesta A2 pri Brezjah.

Slika 7.10: Železniška proga med Jesenicami in Ljubljano.
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8. Prebivati ob »jezeru bliz’ Triglava« –

prostorska analiza počitniških bivališč
v občini Bohinj
Miha Koderman, Staša Salmič

8.1 Počitniška bivališča in občina Bohinj
Bivanje v počitniških objektih, katerih gradnja je na slovenskem ozemlju vrhunec dosegla v
80. letih 20. stoletja, je eden pomembnejših načinov preživljanja prostega časa. Čeprav so
takšna bivališča prostorsko precej razpršena, saj jih lahko najdemo v skorajda vseh občinah
v Sloveniji, lahko na določenih območjih opazimo njihovo precejšno zgostitev. To se dogaja
predvsem v krajih, ki so zaradi svojih pokrajinskih in doživljajskih značilnosti privlačni za
obiskovalce, in jih lahko uvrstimo med turistično najzanimivejša območja Slovenije.
Počitniška bivališča pomembno zaznamujejo tudi naselbinsko in pokrajinsko zasnovo
občine Bohinj, ki velja za eno prvih območij na ozemlju Republike Slovenije, pozidanih s
tovrstnimi bivališči. Hkrati je občina zaradi naravnih danosti in delne vključenosti v Triglavski
narodni park še posebej privlačno in tudi občutljivo okolje za preživljanje prostega časa. Ob
popisu leta 2011 je bilo v občini Bohinj registriranih 864 počitniških bivališč, kar predstavlja
4,2 odstotka vseh registriranih počitniških bivališč v Sloveniji, omenjeni delež pa občino po
številčnosti teh bivališč uvršča na tretje mesto med vsemi slovenskimi občinami (za občinama Piran in Kranjska Gora) (SURS 2011b).
V pričujočem prispevku smo uporabili podatke, pridobljene pri Statističnem uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS), Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju
GURS) in občini Bohinj. Podatki statističnega urada, na podlagi katerih smo ponazorili številčni obseg obravnavanega pojava, izhajajo iz popisov, opravljenih med letoma 1971 in
2011. Podatke, pridobljene od Geodetske uprave, ki so del Registra nepremičnin, smo analizirali in na njihovi podlagi kartografsko prikazali prostorski razpored počitniških bivališč v
izbranih naseljih občine Bohinj. Nadalje smo na občini Bohinj pridobili evidenco o plačnikih
pavšalne turistične takse lastnikov oziroma solastnikov počitniških bivališč, na podlagi katere smo analizirali njihovo regionalno poreklo.
Analizirani podatki Registra nepremičnin GURS, ki je bil vzpostavljen po opravljenem popisu nepremičnin v letih 2006 in 2007, v njem pa so zajeti tudi podatki iz zemljiške knjige in
katastra stavb, so bili za potrebe pričujoče študije obravnavani po več kriterijih, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju. Podatki, uporabljeni v prispevku, so bili pridobljeni v
decembru leta 2012 in so v veliki meri odraz aktualnega stanja, saj se register nepremičnin
Geodetske uprave Republike Slovenije sproti osvežuje in dopolnjuje.
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Na območju občine Bohinj je bilo identificiranih 913 enot, ki jih lastniki uporabljajo v
počitniške namene. Število stanovanj je sicer potrebno jemati s pridržkom, saj je lahko
ob izvedbi popisa in poznejši posodobitvi prišlo do primerov, ko se lastniki o dejanski rabi
stanovanja ali niso opredelili ali pa so le-to napačno navedli. Omenjeno število (913) lah
ko primerjamo s številom počitniških bivališč iz evidenc občinske uprave Bohinj, v katerih
je bilo ob koncu leta 2012 zabeleženih 1244 plačnikov pavšalne turistične takse (torej lastnikov oziroma solastnikov počitniških enot, pri čemer je potrebno poudariti, da je eno
počitniško bivališče lahko v lasti več lastnikov, Košnik 2013), ali pa s popisom stavb in stanovanj iz leta 2011, ko je bilo teh bivališč 864 (SURS 2011b). V letu 2011 je Statistični urad
Republike Slovenije opravil Registrski popis stanovanj, v katerem podatki niso bili zbrani
na terenu z izjavami lastnikov in stanovalcev, temveč s pomočjo administrativnih virov. Pri
tem so bili upoštevani podatki centralnega registra prebivalstva Ministrstva za notranje
zadeve, katastra stavb in Registra nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije ter
zemljiške knjige, ki jo vodi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Pri interpretaciji podatkov
iz Registrskega popisa 2011 in pri morebitnih primerjavah s predhodnim Popisom 2002 je
treba upoštevati, da razlike lahko nastanejo zaradi drugačnega načina zbiranja podatkov ali
zaradi drugačne pridobitve podatkov (SURS 2011c). Razliko med registrskim popisom iz leta
2011 in Registrom nepremičnin iz leta 2012 je mogoče pojasniti s tem, da je Statistični urad
izločil vsa tista počitniška bivališča, pri katerih so s pomočjo centralnega registra prebivalstva, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve, ugotovili, da je na naslovu prijavljeno stalno
bivališče (SURS 2011c). Kljub omenjenim številčnim razlikam lahko ocenimo, da podatki
GURS izkazujejo visoko stopnjo reprezentativnosti ter v veliki meri odražajo realno stanje
številčne zastopanosti počitniških bivališč, še zlasti na območjih največjih zgostitev (Bohinjska Bistrica, Goreljek, Ribčev Laz, Ukanc, Polje, Stara Fužina).

8.2 Razvoj počitniških bivališč v občini Bohinj
Počitniška bivališča na območju Bohinja so bila od začetka šestdesetih let 20. stoletja
osrednji ali obrobni predmet proučevanja več obsežnejših geografskih (Vojvoda 1965; Kalan 1983; Gosar 1988 in druge), antropoloških (Bajuk Senčar 2005) in arhitekturnih (Urh
2005) raziskav. Hkrati je omenjena tematika v zadnjem desetletju pogosto prisotna tudi
v različnih medijih, ki opozarjajo zlasti na nedopustnost gradnje počitniških bivališč v Triglavskem narodnem parku in na problematiko njihove odstranitve (črne gradnje).
V posameznih naseljih (današnje) občine Bohinj so se počitniška bivališča začela intenzivneje razvijati v 60. letih 20. stoletja, njihov porast pa sovpada z obdobjem rasti teh bivališč na celotnem območju Slovenije. Zadnji statistični popis iz leta 2011 izkazuje, da je na
tem območju 864 stanovanj namenjenih v zasebno počitniško rabo, kar je 25,3 odstotka
počitniških bivališč gorenjske statistične regije oziroma 4,2 odstotka vseh počitniških bivališč v Sloveniji (SURS 2011b). K razvoju počitniških bivališč in tudi samega turizma na tem
območju je pomembno prispevala izgradnja bohinjske proge (od Jesenic do Trsta), ki se je
leta 1906 priključila na že obstoječo železniško povezavo med Ljubljano in Trbižem.
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Na številčno rast omenjenih bivališč je poleg industrializacije in z njo povečane mobilnosti vplivala zlasti potreba po zadovoljevanju rekreacijskih oziroma doživljajskih potreb
posameznika. Gosar (1988, 166) začetek razvoja počitniških bivališč na območju Bohinja
postavlja v prvo desetletje 20. stoletja, ko je Bohinj postal zanimivo turistično območje
ne le za domače, temveč tudi za tuje turiste. Prva svetovna vojna je razvoj turizma močno
zavrla, po njej pa se je uveljavilo zasebno alohtono lastništvo, o čemer pričajo tudi številne
zasebne počitniške vile premožnih posameznikov predvsem z območja takratne jugoslovanske monarhije, čemur pritrjuje tudi ugotovitev antropologinje Bajuk Senčarjeve (2005),
ki o Bohinju in času med obema vojnama piše kot o obdobju turizma graščakov in bogatih
družin. Čas med obema vojnama je tako za Bohinj pomenil preobrazbo v eno vodilnih letoviščnih in zimskošportnih središč, kar je območju prineslo rekordno število obiskovalcev
in povzročilo intenzivno zasebno gradbeno dejavnost (Gosar 1988, 166 in 167).
Druga svetovna vojna in obdobje po njej je prineslo »opustošenje« javne in zasebne turistične infrastrukture, politične odločitve po drugi svetovni vojni pa so pripeljale do razlastninjenja zasebnih počitniških bivališč, ki so bila predana v upravljanje državnim ali republiškim institucijam. Gradnja novih oziroma obnovitev že obstoječih počitniških bivališč je
bila oživljena šele ob koncu petdesetih in na začetku šestdesetih let 20. stoletja (Gosar
1988, 167), vendar Jeršič (1968, 63 in 64) za omenjeno obdobje ugotavlja, da se je takrat
težišče gradnje tovrstnih objektov z že razvitih turističnih preneslo na manj urbanizirana in
poseljena območja alpskega sveta.
V Bohinju so bila počitniška bivališča sprva locirana predvsem v bližini jezera in znotraj že
obstoječega naselbinskega tlorisa, predvsem v petdesetih letih 20. stoletja pa se je začela
gradnja zasebnih počitniških enot tudi na planinah nad Bohinjem. Preobrazbo so doživele
predvsem prometno lahko dostopne (senožetne) planine (Ukanc, Goreljek, Uskovnica). Gosar (1988, 168) ob tem ugotavlja, da je bil še v začetku šestdesetih let na območju Bohinja
dokaj majhen del zasebne alohtone posesti namenjen gradnji počitniških bivališč, kar pa se
je spremenilo kmalu po letu 1964, ko je bila sprejeta odločitev o razvoju turizma v slovenskem alpskem prostoru, ki je med drugim postavila smernice ne samo za razvoj turizma in
rekreacije, temveč tudi za gradnjo zasebnih počitniških zmogljivosti. Zato Gosar (1988, 167)
obdobje po letu 1964 omenja 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 na območju občine Bohinj (in tudi na drugih območjih Slovenije) niso
poznale načrtne izdvojitve večjih zazidalnih območij, kar je pripeljalo do stihijske gradnje
počitniških bivališč. Območja, kjer so se v večjem številu gradili oziroma obnavljali prvi
zasebni počitniški objekti v občini, so bila v naselju Bohinjska Bistrica, Goreljek, Koprivnik,
Polje, Ribčev Laz, Srednja vas, Stara Fužina in Ukanc, povsod pa se je gradilo ali obnavljalo
brez dolgoročnejše vizije in predpisov, ki bi urejali to področje. Za gradnjo prvih počitniških
hiš so tako veljali popolnoma enaki pogoji kot za gradnjo drugih stanovanjskih stavb, to področje pa so začeli urejati šele poznejši predpisi, ki so omejili nenačrtno in nekontrolirano
113

Gorenjska v obdobju glokalizacije

gradnjo (Gosar 1988, 169). Zaradi povečanega zanimanja za nakup ali gradnjo počitniškega bivališča je občina (takrat še občina Radovljica) za območje Goreljeka leta 1969 izdala zazidalni načrt, ki je predvidel gradnjo 150 počitniških bivališč in številne spremljajoče
objekte (Gosar 1987, 21). Zazidalni načrt nikoli ni bil uresničen, saj je bilo, kot ugotavlja
Gosar, na Goreljeku že leta 1969 skupaj 84 počitniških bivališč, pri katerih ni bil upoštevan
zazidalni načrt, poleg tega pa so se počitniške hiše gradile na najbolj kakovostnih visokogorskih travnikih in pašnikih tega območja. Poleg naselja Goreljek je bil leta 1970 zazidalni
načrt za počitniška bivališča sprejet tudi za območje v naselju Polje (Uradni vestnik Gorenjske 1971).
Iz podatkov SURS je razvidno, da je bilo leta 1971 na območju današnje občine Bohinj 249
počitniških bivališč (preglednica 8.1), največje število le-teh je bilo zabeleženih v naseljih Ribčev Laz (59), Ukanc (51), Goreljek (36) in Stara Fužina (28) (SURS 1971). Omenjene
številke lahko primerjamo z raziskavo, ki jo je leta 1967 v izbranih naseljih občine Bohinj
opravil Jeršič (1968) in ki nam da vpogled v naraščajoče število počitniških bivališč na tem
območju. Jeršič je tako leta 1967 največ počitniških bivališč zabeležil v naselju Ribčev Laz
(39), sledita mu Ukanc (25) in Goreljek (21), v Stari Fužini pa je naštel 10 tovrstnih objektov.
V 70. letih 20. stoletja so med vrstami stavb počitniških bivališč prevladovale enostanovanjske hiše, kajti večji večstanovanjski objekti (več kot dvajset stanovanj) so se začeli graditi
šele v 80. letih (GURS 2012).
Glede na podatke statističnih letopisov (preglednica 8.1) je bila največja rast počitniških
bivališč na območju občine zabeležena med letoma 1971 in 1981, kar izkazuje tudi indeks
rasti, ki znaša 214,5 (SURS 1971; 1981). Najbolj se je število počitniških bivališč povečalo v
naselju Bohinjska Bistrica in še v naseljih Polje, Goreljek in Koprivnik, pri čemer se zadnja
dva od leta 1981 nahajata v območju Triglavskega narodnega parka. Njegove meje je leta
1981 opredelil Zakon o Triglavskem narodnem parku, s katerim so med drugim v parku
prepovedali gradnjo novih oz. povečavo obstoječih počitniških objektov in spremembo
namembnosti obstoječih objektov v počitniška bivališča (Uradni list SRS 1981). V letu 2010
je bil sprejet nov Zakon o Triglavskem narodnem parku, ki ohranja stroge prepovedi in
omejitve glede počitniških bivališč (Uradni list RS 2010a). Zakon iz leta 1981 sicer nadaljnje
gradnje na tem območju ni preprečil, saj se je število počitniških bivališč večalo tudi po
njegovi uveljavitvi, vendar lahko le ugibamo, kakšno porast bi naselja znotraj narodnega
parka doživela brez sprejetja gradbenih prepovedi.
Med letoma 1981 in 1991 se na obravnavanem območju število počitniških bivališč ni tako
povečalo kot v desetletju pred tem. V tem obdobju je sicer v vseh naseljih, kjer so počitniška bivališča številčno močneje zastopana (z izjemo Bohinjske Bistrice), prišlo do rahle številčne rasti; na celotnem območju občine se je tako zasebni počitniški stavbni fond povečal
za 107 počitniških bivališč (SURS 1981; 1991). O umirjanju rasti počitniških bivališč sredi
80. let 20. stoletja je v svoji doktorski disertaciji pisal tudi Gosar (1988, 176 in 177) in hkrati
ugotavljal zasičenost s počitniškimi bivališči predvsem v turističnih središčih, zaradi česar
naj bi se gradnja tovrstne infrastrukture preselila na obrobje turističnih središč. Med letoma
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1981 in 1991 se sicer niso gradile ali obnavljale le enostanovanjske hiše, temveč se je, kot je
bilo že omenjeno, zlasti v drugi polovici 80. let povečalo tudi število večstanovanjskih stavb
v središčnem naselju občine – Bohinjski Bistrici, ko se je na območju, imenovanem Zoisova
plana, zgradilo pet večstanovanjskih objektov, v katerih so stanovanja že v osnovi namenili
počitniški rabi (tako v zasebne namene kot za tržno dejavnost, GURS 2012).
Preglednica 8.1: Število počitniških bivališč po izbranih naseljih v občini Bohinj.
Naselje

1971

Izhodiščni
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks
indeks 1981 1981/1971 1991 1991/1981 2002 2002/1991 2011 2011/2002 2012 2012/1971

Bohinjska
Bistrica

9

100,0

24

266,7

18

75,0

42

233,3

212

504,8

229

2544,4

Goreljek

36

100,0

117

325,0

140

119,7

163

116,4

158

96,9

152

422,2

Ukanc

51

100,0

86

168,6

99

115,1

135

136,4

97

71,9

93

182,4

Ribčev Laz

59

100,0

58

98,3

65

112,1

94

144,6

83

88,3

85

144,1

9

100,0

65

722,2

93

143,1

89

95,7

73

82,0

78

866,7

Srednja vas
v Bohinju

26

100,0

58

223,1

62

106,9

135

217,7

60

44,4

78

300,0

Stara
Fužina

28

100,0

44

157,1

50

113,6

48

96,0

64

133,3

74

264,3

Koprivnik
v Bohinju

10

100,0

24

240,0

40

166,7

33

82,5

32

97,0

33

330,0

Drugo

21

100,0

58

276,2

74

127,6

109

147,3

85

78,0

91

433,3

SKUPAJ

249

100,0

534

214,5

641

120,0

848

132,3

864

101,9

913

366,7

Polje

Vir: SURS 1971; 1981; 1991; 2002a; 2011b; GURS 2012.

Glede na statistične podatke (SURS 2002a) je območje bohinjske občine drugi val porasta
počitniških bivališč doživelo med letoma 1991 in 2002. To povečanje je bilo sicer manjše
od tistega med letoma 1971 in 1981, vendar se je zasebni počitniški stavbni fond v 90. letih
kljub temu povečal za 207 enot oziroma za indeks 132,3. Visok prirast počitniških bivališč
je bil zabeležen predvsem zaradi povečanja števila teh bivališč v naselju Srednja vas (za
73 enot), zaradi česar je naselje postalo prava kolonija počitniških bivališč, saj so tovrstna
stanovanja v stavbnem fondu omenjenega naselja leta 2002 predstavljala skoraj polovico
(47,4 odstotka) vseh bivališč. Porast števila počitniških bivališč so med naselji z največjim
številom počitniških bivališč doživeli še Bohinjska Bistrica (24), Goreljek (23), Ribčev Laz
(29) in Ukanc (36). Zadnja tri naselja ležijo v Triglavskem narodnem parku in čeprav je na
tem območju že več kot 20 let prepovedana gradnja počitniških objektov, se število le-teh
še vedno povečuje, prav zaradi pretirane in neustrezne pozidanosti pa so takšna območja
izgubila doživljajsko vrednost in tudi identiteto (Zakotnik in Smukavec 2012, 11).
Leta 2002, ko se je izvajal zadnji klasični popis prebivalstva, je delež počitniških bivališč v
Bohinju znašal 29,1 odstotka celotnega stavbnega fonda, sodeč po Registrskem popisu iz
leta 2011 pa počitniška stanovanja predstavljajo četrtino (26,5 odstotka) vseh stanovanj
skih enot v občini (SURS 2011b). Po podatkih GURS je bilo v decembru 2012 največ počitniških bivališč zabeleženih v Bohinjski Bistrici, kjer se je število tovrstnih enot povečalo za
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kar 187 oziroma za indeks 467,3. Manjši porast je opaziti tudi v naselju Stara Fužina (26),
v vseh preostalih naseljih občine pa je zaznati stagnacijo ali celo upadanje. Vzroke za to je
najverjetneje treba iskati tako v prizadevanjih občine za zmanjšanje števila počitniških bivališč kot tudi v zmanjšani kupni moči posameznikov zaradi gospodarske krize.
Občina Bohinj ostaja, vsaj glede na statistične podatke, eno najprivlačnejših 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 sila različni, vendar pa lahko kot skupni imenovalec navedemo željo po rekreaciji in preživljanju
prostega časa v pokrajinsko pestrem in atraktivnem naravnem okolju.

8.3 Prostorska razporeditev počitniških bivališč
v občini Bohinj
V občini Bohinj so bila v letu 2012 počitniška bivališča prisotna v 21 od skupaj 24 naselij,
vendar je njihova številčna zastopanost med posameznimi kraji zelo raznolika (GURS 2012).
Kot je prikazano že v preglednici 8.1, so bila tovrstna bivališča po Registru nepremičnin
številčno najbolj zastopana v naselju Bohinjska Bistrica (229), kjer je tudi največ večstanovanjskih stavb, ter Goreljeku (152), Ukancu (93), Ribčevem Lazu (85), Polju in Srednji
vasi (v obeh naseljih je bilo evidentiranih 78 počitniških bivališč) ter Stari Fužini (74), kjer
večinoma prevladujejo individualni počitniški objekti. Prostorsko razporeditev glavnine
počitniških bivališč v občini Bohinj prikazujemo na sliki 8.1.
Splošni prikaz prostorske razporeditve na sliki 8.1 pokaže, da so v večini primerov počitniška bivališča zgoščena v naseljih in se jih le manjše število pojavlja zunaj naselij stalne
poselitve. Takšni primeri so na območju Goreljeka in Ukanca, kjer so počitniška bivališča
ustvarila samostojne zaokrožene zaselke, v preostalih primerih pa le-ta v manjšem številu
(eno ali dve počitniški bivališči) stojijo zunaj območja stalne poselitve.
V nadaljevanju so podrobneje prikazana izbrana območja, ki izstopajo po številu počitniških bivališč. Izbrali smo naselja Bohinjska Bistrica, Zgornji Goreljek, Polje in Ribčev Laz,
iz podrobnejšega kartografskega prikaza pa so bila izpuščena preostala naselja občine, saj
bi (kartografska) analiza vseh območij, kjer se nahajajo počitniška bivališča, presegla okvir
pričujočega prispevka, hkrati pa je prostorska razporeditev tovrstnih bivališč v posameznih
naseljih relativno dobro razvidna tudi iz pregledne karte celotnega območja občine.
Kot je bilo že omenjeno, je največ počitniških bivališč v središčnem kraju občine – naselju
Bohinjska Bistrica, kjer je bilo v decembru 2012 skupno 229 počitniških bivališč. Število teh
bivališč se je od leta 1971, ko so postala del popisnih kategorij v okviru Popisov prebivalstva in stavb, v Bohinjski Bistrici povečalo za več kot 25-krat (indeks 2544,4), pri čemer je
potrebno poudariti, da je bila rast števila počitniških bivališč v Bohinjski Bistrici vse do leta
2002 med najnižjimi v občini. Opazen številčnejši porast je sicer mogoče ugotoviti šele iz
podatkov iz leta 2012 (GURS 2012), ko se je indeks rasti v primerjavi z letom 2002 povečal
za 545,2 oziroma se je zasebni počitniški stavbni fond okrepil za 187 enot.
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Slika 8.1: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v občini Bohinj v letu 2012.

Največ bivališč, po podatkih GURS evidentiranih kot stanovanja, ki se občasno ali več mesecev v letu uporabljajo za počitek in rekreacijo, se nahaja na jugovzhodnem delu naselja Bohinjska Bistrica, v apartmajskem kompleksu na Letoviški ulici. Kompleks, imenovan Zoisova
plana, obsega pet večstanovanjskih objektov (Encijan, Jeglič, Murka, Planika in Resa), ki so
bili zgrajeni med letoma 1986 in 1988. Apartmaji skupaj obsegajo 287 sob in 2289 ležišč in
so (bili) v lasti različnih slovenskih podjetij in organizacij, v zadnjem desetletju pa se jih je
veliko prodalo tudi zasebnikom (Zakrajšek 2008, 76).
Apartmaji v petih objektih na Zoisovi plani predstavljajo več kot dve tretjini (157 od 229
evidentiranih objektov oziroma 68,6 odstotka) vseh počitniških bivališč v naselju Bohinjska
Bistrica. Sicer se v naselju, kot lahko razberemo tudi iz slike 8.2, opazi relativno enakomerna razpršenost preostalih počitniških bivališč, ki so bila zgrajena pretežno v 80. letih 20.
stoletja, precejšen pa je tudi delež stavb, ki so bile zgrajene pred letom 1950 (datirajo vse
do leta 1770). Med počitniškimi bivališči je precej takšnih, ki se nahajajo v samostoječih
stavbah z enim stanovanjem, kljub vsemu pa je, kot je bilo že ugotovljeno, večje število
zasebnih počitniških enot v večstanovanjskih stavbah, ki so sicer z izjemo območja Zoisove
plane razpršena znotraj naselja. Počitniška bivališča v Bohinjski Bistrici so s pozidavo Zoisove plane razširila tloris naselja, saj se je tam izoblikovala »četrt počitniških bivališč«, še
vedno pa ostaja tudi precejšen delež teh bivališč, ki dopolnjujejo naselbinsko jedro in bistveno ne posegajo v naselbinske spremembe omrežja naselja.
117

Gorenjska v obdobju glokalizacije

Slika 8.2: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v naselju Bohinjska Bistrica v letu 2012.
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Slika 8.3: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v naselju Ribčev Laz v letu 2012.
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Počitniška bivališča v Ribčevem Lazu imajo dolgo tradicijo, saj je bilo to naselje zaradi bližine
Bohinjskega jezera eno prvih območij občine, kjer so nastala takšna bivališča. Tudi prvi
popis, ki je obravnaval kategorijo tovrstnih bivališč v letu 1971, razkriva, da je bilo na območju Bohinja prav v Ribčevem Lazu največ počitniških bivališč (SURS 1971). Njihovo število je skozi desetletja nekoliko nihalo, višek pa je bil dosežen ob popisu 2002, ko so v naselju zabeležili 92 omenjenih stanovanj. Počitniška bivališča v naselju Ribčev Laz predstavljajo
pomemben delež stavbnega fonda, saj je glede na popis iz leta 2011 več kot 42 odstotkov
stanovanj namenjenih zasebni počitniški rabi (SURS 2011b).
Večina počitniških bivališč se nahaja v jugovzhodnem delu naselja (slika 8.3), med njimi pa
prevladujejo enostanovanjske hiše, povečini zgrajene v 60. letih 20. stoletja. Večstanovanjski objekti so maloštevilni, pri čemer so bili tisti z največjim številom stanovanj (stavba z več
kot šestimi stanovanji) zgrajeni po letu 1990. Ribčev Laz se je tako od druge svetovne vojne
iz ruralnega preobrazil v turistično naselje, v katerem prevladujejo počitniška bivališča, ki
se kljub temu, da se naselje nahaja znotraj meja Triglavskega narodnega parka, številčno
krepijo in prispevajo k izgubi prvotne identitete območja (Zakotnik in Smukavec 2012, 11).
Slika 8.4: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v naselju Polje v letu 2012.

V naselju Polje je bilo ob popisu leta 1971 zabeleženih le devet počitniških bivališč, številčno stanje pa se je močno okrepilo že pri naslednjem popisu, leta 1981, ko je bilo evidentiranih 65 omenjenih stanovanj. Na številčno povečanje je močno vplival zlasti leta 1970
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sprejet zazidalni načrt, s katerim so v naselju Polje namensko določili območje, ki je primerno za tovrstno gradnjo (Uradni vestnik Gorenjske 1971). Počitniška bivališča se v naselju
tako ne nahajajo v starem vaškem jedru, temveč se zgoščeno pojavljajo v jugovzhodnem
delu naselja in so tako razširila tloris naselja. Njihovo prostorsko razporeditev prikazujemo
na sliki 8.4.
Naselje Polje je, podobno kot Goreljek, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, postalo soseska
počitniških bivališč, saj popis iz leta 2011 izkazuje, da je na tem območju skoraj polovica
stanovanj (47,4 odstotka) namenjena zasebni počitniški rabi (SURS 2011b). Večina počitniških bivališč se nahaja v enostanovanjskih stavbah, ki so bile zgrajene v 70. letih 20. stoletja (takšnih je kar 65 odstotkov vseh bivališč), le šest stanovanjskih enot pa je bilo zgrajenih po letu 1991 (GURS 2012).
Goreljek je planina, na kateri je nekdanja osnovna dejavnost, poletna prepaša, že skorajda
povsem zamrla. Vzrok je treba iskati v socialnogeografski preobrazbi območja in stopnjevanju turistične izrabe te in sosednjih planin. Na Goreljeku so se namreč že pred drugo
svetovno vojno, v večji meri pa po njej, zgradile prenočitvene zmogljivosti in priredili predeli za rekreativno rabo (smučarski teki, alpsko smučanje, sprehajalne poti), hkrati pa je
planina tudi izhodišče za planinske ture v triglavsko pogorje. Vse to je spodbudilo zanimanje meščanov ter pripomoglo k nastajanju počitniških hišic na nekdaj zasebni posesti
domačinov (Gosar 1989, 98).
Gradnja počitniških bivališč je bila v 60. letih 20. stoletja tako intenzivna, da je bil leta 1969
za Goreljek sprejet zazidalni načrt, ki pa počitniške gradnje ni omejil, saj se je število počitniških bivališč nekontrolirano večalo (Gosar 1987, 21). Enega prvih popisov počitniških bivališč na Goreljeku je leta 1967 izvedel Jeršič (1968, 55), ki je takrat zabeležil 21 tovrstnih
enot, statistični popis pa je le nekaj let pozneje izkazoval 36 stanovanj, namenjenih zasebni
počitniški rabi (SURS 1971). Počitniška bivališča so tako že v 60. letih 20. stoletja povsem
zasenčila druge poselitvene zvrsti na planini, pri čemer se niso samo gradila nova stanovanja, temveč je prihajalo (in še vedno prihaja) tudi do preurejanja nekdanjih stanov in
hlevov. Počitniška bivališča so ustvarila tloris naselja, ki je urbanistično anarhičen, saj so
stanovanja razpršena, pri čemer je mogoče zaznati težnjo po poselitvi pobočja ob cesti, ki
vodi v Koprivnik, oziroma travniško-gozdnega sveta na severnem in južnem delu Zgornjega
Goreljeka (slika 8.5, Gosar 1988, 294). Na sliki 8.5 prikazujemo le naselje Zgornji Goreljek,
saj je počitniških bivališč v naselju Spodnji Goreljek znatno manj (le 28 počitniških bivališč
v primerjavi s 124 na Zgornjem Goreljeku, GURS 2012).
Število počitniških bivališč na Goreljeku se je skozi popisna desetletja povečevalo, največ
pa jih je bilo moč zaslediti leta 2002, ko je bilo zabeleženih 163 tovrstnih bivališč (SURS
2002a). Na Goreljeku se je sicer največ gradilo oziroma obnavljalo v 70. letih 20. stoletja;
iz tega obdobja je tudi največje število počitniških bivališč glede na podatke GURS, znaten
del bivališč pa je bil zgrajen tudi pred letom 1961 (nekaj več kot 20 odstotkov vseh bivališč)
(GURS 2012). Po letu 1981, ko je bil sprejet Zakon o Triglavskem narodnem parku, ki naj
bi tovrstno gradnjo omejil, je bilo zgrajenih 19 novih stavb, v katerih se nahaja počitniško
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bivališče, najnovejša stavba pa je bila tako zgrajena leta 2007, pri čemer gre za večstanovanjski objekt, v katerem je šest počitniških bivališč (GURS 2012). Goreljek je danes povsem
samostojen zaselek počitniških bivališč, v katerem skorajda ni stalne poselitve, oziroma
se, kot ugotavljata Zakotnik in Smukavec (2012, 6), v nekaterih primerih na to območje za
stalno naseljujejo upokojeni graditelji zasebnih počitniških enot.
Slika 8.5: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v naselju Zgornji Goreljek v letu 2012.

8.4 Poreklo lastnikov počitniških bivališč
v občini Bohinj
Lastništvo počitniških bivališč je, kot je ugotavljal Gosar (1987, 19), praviloma povsod po
svetu vezano na bližnjo populacijsko aglomeracijo in na večja urbana središča v lastni regiji. Tako ni nikakršno presenečenje, da je tudi slovenski alpski svet »igrišče« oziroma »letovišče« prebivalcev Ljubljane (in širše ljubljanske regije).
Regionalno poreklo lastnikov pogosto vpliva na družbeno-kulturna razmerja v receptivnem
okolju in kot navaja Marjavaara (2008, 17), so ti vplivi zaradi različnih norm in vrednot ter
načina življenja domačinov in uporabnikov počitniških bivališč lahko vir številnih konfliktov.
Nekateri uporabnikom počitniških bivališč očitajo spodkopavanje tradicionalnega načina
življenja in slabšanje kakovosti bivanja, kar vpliva na odklonilen odnos domačinov do last122
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nikov in uporabnikov počitniških bivališč. Nesoglasja nemalokrat izvirajo tudi iz zviševanja
cen življenjskih potrebščin in nepremičnin, zaradi česar se lahko stalni prebivalci začnejo
preseljevati in se posamezna območja praznijo. Hkrati nekateri avtorji (Casado Diaz 1999,
225; Halseth in Rosenberg v Müller in sod. 2004, 21; Marjavaara 2008, 18) kot morebiten
vir nasprotij omenjajo potencialno boljši družbeno-ekonomski položaj lastnikov in uporabnikov počitniških bivališč v primerjavi s stalnimi prebivalci.
Tudi etnologinja in kulturna antropologinja Bajuk Senčarjeva (2005, 103 in 104), ki je raziskovala kulturo turizma na območju Bohinja, ugotavlja, da so lastniki počitniških bivališč
vplivna družbena skupina, ki je navzoča znotraj meja turističnega območja in ima pomembno vlogo pri določanju fizične pokrajine Bohinja in posredno vlogo pri praksi turizma. Lastniki počitniških bivališč sestavljajo dvoumno družbeno kategorijo, saj niso niti turisti niti
stalni prebivalci kraja. Zaradi potrebnih ekonomskih sredstev za zgraditev oz. vzdrževanje
počitniških bivališč v Bohinju se lastniki uvrščajo v višji družbeni ali ekonomski razred kot
domači prebivalci Bohinja. Lokalno prebivalstvo z območja Bohinja naj bi imelo o lastnikih
počitniških bivališč v večini odklonilno mnenje, saj nekateri v njih vidijo nelojalno konkurenco, ker naj bi posamezni lastniki počitniških bivališč med sezono drugim turistom oddajali
sobe ali celotne hiše, pri tem pa nimajo za to urejenega statusa in ne plačujejo pripadajočih
davkov in turistične takse. Omenjeni stereotip o »vikendaših«, ki se je uveljavil v Bohinju,
pa seveda ne velja za vse lastnike počitniških bivališč. Obstajajo tudi takšni, ki si prizadevajo vključiti v družbeno življenje kraja, navezujejo trajnejše odnose z domačini in z njimi
vzpostavljajo ekonomsko sodelovanje (npr. odkup mlečnih izdelkov) ali celo sodelujejo pri
ustanavljanju in vzdrževanju kulturnih festivalov v Bohinju (Bajuk Senčar 2005, 104 in 105).
Analizo regionalnega porekla lastnikov in solastnikov počitniških bivališč v občini Bohinj
smo zasnovali na podlagi evidence plačnikov pavšalne turistične takse, s katero razpolagajo
na občini Bohinj. Občina je ob koncu leta 2004 sprejela Odlok o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj 2004), ki je bil med drugim podlaga za oblikovanje baze
lastnikov počitniških bivališč. Ta je bila zasnovana na podlagi podatkov o lastništvu Davčne
uprave Republike Slovenije ter je bila v letih, ki so sledila, usklajena na podlagi plačevanja
komunalnih pristojbin in morebitnih pritožb lastnikov in solastnikov. Prve odločbe o plačilu
pavšalne turistične takse so bile lastnikom oziroma solastnikom počitniških bivališč poslane
v letu 2006. Evidenca plačnikov pavšalne turistične takse se od takrat sproti osvežuje in je
v začetku leta 2013, ko smo jo pridobili od občinske uprave, obsegala register skupaj 1244
domačih in tujih lastnikov in solastnikov počitniških bivališč, ki je odražal aktualno stanje ob
koncu leta 2012. Zaradi varstva osebnih podatkov smo od občine pridobili le seznam krajev
(s poštnimi kodami) primarnih bivališč lastnikov in solastnikov počitniških bivališč, ne pa
tudi njihovega polnega naslova. Omenjena evidenca plačnikov pavšalne takse je obsegala
osebe, ki so prebivale v 177 različnih krajih v Sloveniji in tujini (Košnik 2013).
Po evidenci občinske uprave prihaja največji delež lastnikov in solastnikov počitniških bivališč iz Ljubljane – takšnih je bilo ob koncu leta 2012 skupaj 53,4 odstotka vseh lastnikov
in solastnikov. V celotni Osrednjeslovenski statistični regiji je imelo primarno bivališče prijavljenih skupaj kar dve tretjini (66,7 odstotka) vseh lastnikov in solastnikov počitniških
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bivališč. Skupaj je 15,1 odstotka vseh lastnikov in solastnikov prihajalo iz Gorenjske statistične regije, s precej manjšimi deleži pa so jim sledili še lastniki in solastniki iz Jugovzhodne
(3 odstotki) in Obalno-kraške statistične regije (2,5 odstotka). Lastniki in solastniki počitniških enot so sicer prihajali iz vseh slovenskih statističnih regij, vendar jih je imelo v preostalih osmih statističnih regijah stalno bivališče prijavljenih le skupaj osem odstotkov (Košnik
2013).
Med lastniki in solastniki počitniških bivališč v občini Bohinj, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v tujini (takšnih je skupaj 59 oziroma 4,7 odstotka), jih največ prihaja iz Velike Britanije (skupaj 34), Italije (skupaj 7), Nemčije (skupaj 4), Avstrije in Hrvaške (iz vsake po 3),
sledijo pa še Združene države Amerike, Deviški otoki, Belgija, Francija, Irska in Nizozemska
(z dvema oziroma enim lastnikom ali solastnikom počitniških bivališč; Košnik 2013).
V občini Bohinj lahko med lastniki in solastniki počitniških bivališč torej opazimo znaten
vpliv ljubljanskega oziroma osrednjeslovenskega poselitvenega območja. Kritično lahko
dodamo, da bi bila na tem mestu dobrodošla širša empirična raziskava, ki bi proučila prebivalstvene in socialne značilnosti lastnikov in solastnikov tovrstnih nepremičnin in hkrati dodatno ovrednotila evidentirane podatke plačnikov pavšalne turistične takse in tudi
GURS-ovega Registra nepremičnin. Zato ob pomanjkanju konkretnejših izsledkov podajamo deloma posplošena, a vendarle na dejstvih temelječa opažanja pristojnih na občini,
ki o lastnikih počitniških bivališč na območju občine Bohinj govorijo kot o premožnejših
posameznikih z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe, med njimi pa je tudi večje število upokojencev (Košnik 2013). Nadalje na večinski delež lastnikov in solastnikov počitniških bivališč, ki prihajajo iz širšega gravitacijskega območja Ljubljane, vpliva tudi relativna bližina
Osrednjeslovenske statistične regije (okvirna razdalja med Ljubljano in Bohinjem je okoli 80
kilometrov) in dobre prometne povezave med obema izhodiščnima krajema.

8.5 Počitniška bivališča – stalnica v pokrajini?
Počitniška bivališča v občini Bohinj, ki so svoj najbolj intenziven razvoj doživela v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja, so v desetletjih postala pomemben del stavbnega
fonda te občine in so tako eden od povzročiteljev prostorske preobrazbe obravnavanega
območja. Prisotna so v večini naselij občine (natančneje v 21 od 24 naselij), njihova številčna zastopanost pa je med naselji precej različna. Na podlagi analize lastnikov počitniških
bivališč v občini Bohinj ugotavljamo, da je območje omenjene občine sestavni del počitniško-rekreacijske cone za izbrane posameznike, ki prihajajo zlasti iz Osrednjeslovenske
statistične regije.
Precejšnja številčna zastopanost počitniških bivališč v občini Bohinj povzroča spremembo
kulturne pokrajine, ki je še posebno občutljiva znotraj dela edinega nacionalnega parka
v Sloveniji – Triglavskega narodnega parka. Kljub prepovedi gradnje počitniških bivališč
(oziroma spremembi namembnosti obstoječih objektov), ki je izrecno izpostavljena tako
v starejši (sprejeti leta 1981), kakor tudi v novejši različici zakona (sprejeti leta 2010) o
Triglavskem narodnem parku, smo iz predstavljenih statističnih podatkov in GURS-ove evi124
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dence Registra nepremičnin lahko razbrali, da gradnja oziroma obnova počitniških bivališč
še zdaleč ni (bila) ustavljena. Pokrajino lahko sicer v osnovi smatramo kot živ organizem,
ki se s časom 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 antropogene posege v prostoru, da ti ne povzročijo nepopravljive škode.
Na posameznih naseljih oziroma območjih občine Bohinj že desetletja 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 zaradi predstavljenih vplivov na poselitev, okolje in družbene odnose morala biti ta
problematika deležna širšega zanimanja (ne samo) geografske javnosti, k njeni širši popularizaciji pa poskuša svoje dodati tudi pričujoči prispevek.
Slika 8.6: Ribčev Laz.
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Slika 8.7: Počitniško bivališče v Ukancu.

Slika 8.8: Planina Javornik.
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9. Prostorska in funkcijska preobrazba

mestnega središča ter analiza novih
območij storitvenih dejavnosti v Kranju
Dejan Rebernik

9.1 Deindustrializacija in terciarizacija industrijskega
polmeseca
Kranj je podobno kot druga slovenska mesta v zadnjih dveh desetletjih doživel intenzivno
prostorsko in funkcijsko preobrazbo. Bole (2008) ugotavlja, da je slovenski urbani sistem na
prehodu v postindustrijsko fazo, ki jo označujeta procesa deindustrializacije in terciarizacije. Nekatera večja mesta so se že preoblikovala, druga, zlasti manjša in periferna, ostajajo v
industrijski oziroma fordistični fazi (Bole 2008, 101). Deindustrializacija in terciarizacija sta
tesno povezana in sočasna procesa, pri čemer se pomen industrije spreminja in zmanjšuje, povečuje pa se pomen storitev, ki lahko postanejo tudi temelj mestnega gospodarstva
(Bole 2008, 5). Oba procesa tudi zelo močno vplivata na prostorsko in funkcijsko preobrazbo mest. Zaradi povečanega pomena in sprememb v prostorski razporeditvi storitev prihaja do funkcijske preobrazbe mestnega središča in drugih gospodarskih območij v mestu,
nastajanja nakupovalnih in poslovnih središč in degradiranih urbanih območij.
Med storitvenimi dejavnostmi še posebno izstopa trgovina, ki je doživela največje spremembe. Obseg prodajnih površin v Sloveniji se je tako med letoma 1989 in 2001 podvojil
z okoli 800.000 m² na več kot 1.500.000 m² (SURS 2002b), še intenzivnejši razvoj pa je
trgovina doživela po letu 2000. Razvoj trgovine v Slovenji po letu 1990 je pomenil predvsem odpiranje novih nakupovalnih središč ob postopnem nazadovanju trgovine v mestnih
središčih (Drozg, Pak 2000). V začetku devetdesetih let, kmalu po uveljavitvi tržnega gospodarstva, so se nakupovalna središča pojavila tudi v Sloveniji (Drozg 2001, 10). Podobno kot
v drugih tranzicijskih evropskih državah je na hiter razvoj trgovine in nakupovalnih središč
v Slovenji vplivalo več dejavnikov: slabo razvit storitveni sektor ob koncu socialističnega
obdobja, gospodarska tranzicija in prehod v tržno gospodarstvo, privatizacija in tuja vlaganja, postopno povečevanje kupne moči prebivalstva, spremenjene nakupovalne navade,
suburbanizacija, večja mobilnost prebivalstva, spremenjena dostopnost lokacij v mestu in
drugo (Rebernik 2008, 218).
Kranj se uvršča med srednje velika regionalna središča, za katera je značilna izrazita funkcijska usmeritev v industrijo. Bole ugotavlja, da je funkcijska usmeritev v industrijo značilna
predvsem za manjša mesta, med večjimi pa izstopajo Velenje, Kranj, Murska Sobota in Novo
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mesto. Kranj je sicer najpomembnejše oskrbovalno središče Gorenjske, toda zaradi močne
industrijske tradicije, bližine Ljubljane in relativno dobre opremljenosti drugih regionalnih
središč na Gorenjskem industrija ostaja najpomembnejša gospodarska dejavnost v mestu,
storitve pa so v primerjavi z drugimi regionalnimi središči v Sloveniji podpovprečno razvite.
Deindustrializacija je bila v Kranju v primerjavi z nekaterimi drugimi slovenskimi mesti, na
primer Mariborom, manj intenzivna, kar je posledica ugodnejše panožne strukture in tehnološke modernizacije industrije ter prodora na nove trge (Slavec 1997). Kljub temu pa je
tudi v Kranju v okviru deindustrializacije in terciarizacije prišlo do pomembnih sprememb v
funkcijski zgradbi mesta. Najizrazitejši procesi so zamiranje trgovine v mestnem središču in
razvoj nakupovalnih središč, funkcijska preobrazba industrijskih con in nastanek obsežnih
degradiranih urbanih območij.
Glavni namen prispevka je celovita geografska analiza prostorske in funkcijske preobrazbe
območij storitvenih dejavnosti v Kranju. V okviru tega je posebna pozornost namenjena
funkcijski preobrazbi mestnega središča zaradi nastanka novih nakupovalnih središč po
letu 2002. Doktorska disertacija Slavčeve (1997), ki podaja natančno analizo prostorske
razporeditve storitvenih dejavnosti v sredini devetdesetih let, nam je bila podlaga za primerjavo s stanjem 20 let pozneje. V Kranju je bil ob koncu devetdesetih let velik del trgovine
in storitvenih dejavnosti lociran v mestnem središču. Pak in Slavčeva (2000) tako ugotavljata, da je imelo srednjeveško jedro Kranja ob koncu prejšnjega tisočletja še vedno vlogo
nakupovalnega središča in da so kljub selitvi nekaterih dejavnosti na druge lokacije v tem
predelu osredinjene številne dejavnosti, kar je posledica centralne lege in navezanosti prebivalstva (Pak, Slavec 2000, 204). Nakupovalna središča so v Kranju nastala pozneje kot v
drugih slovenskih mestih, saj je bilo prvo večje nakupovalno središče odprto šele v letu
2002, zadnje pa v letu 2008. Odprtje nakupovalnih središč je povzročilo selitev trgovine
in drugih storitvenih dejavnosti ter posledično funkcijsko preobrazbo mestnega središča.
Glavni cilji raziskave so: analiza razvoja in prostorske razporeditve trgovine in drugih storitvenih dejavnosti v Kranju, analiza značilnosti nakupovalnih središč in ovrednotenje vpliva
nakupovalnih središč na funkcijsko preobrazbo mestnega središča.

9.2 S terenskim delom do uporabnih rezultatov
Poleg pregleda literature, dosedanjih raziskav in statističnih podatkov so bile v raziskavi
uporabljene tudi terenske raziskovalne metode, in sicer kartiranje ter anketiranje. S problematiko razvoja in značilnostmi trgovine v slovenskih mestih so se med geografi največ
ukvarjali Pak (2000), Drozg (2001), Slavčeva (1997, 2000) in Rebernik (2006). Med sociologi
se je s problematiko trgovine v slovenskih mestih ukvarjal Uršič (2003).
Značilnosti in prostorsko razporeditev trgovine v prvi polovici devetdesetih let 20. stoletja
je v svoji doktorski disertaciji »Geografija Kranja« podrobno proučila Slavčeva. To smo uporabili kot podlago za ugotavljanje prostorske in funkcijske preobrazbe mestnega središča
Kranja med letoma 1995 in 2012. V letu 2000 objavljena razprava »Problematika razvoja
oskrbnega središča v Kranju« (Pak, Slavec) pa podaja osnovne značilnosti funkcijske zgradbe in preobrazbe mestnega središča Kranja ob koncu prejšnjega tisočletja.
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Terensko raziskovalno delo (kartiranje in anketiranje) so izvedli študenti magistrskega študijskega programa Geografija v okviru vaj in seminarja pri predmetu »Zgradba mest in urbani
sistemi«. Kartiranje dejavnosti in anketiranje lastnikov oziroma najemnikov poslovnih prostorov v mestnem središču Kranja je bilo izvedeno v januarju 2012, kartiranje dejavnosti in
anketiranje obiskovalcev nakupovalnih središč pa v novembru 2012. Pri kartiranju dejavnosti v mestnem središču je bila uporabljena enaka klasifikacija dejavnosti kot v doktorski
disertaciji Slavčeve, kar je omogočilo primerjavo med stanjem v letih 1995 in 2012. Osnovni
namen anketiranja lastnikov oziroma najemnikov poslovnih prostorov v mestnem središču
je bil ugotoviti prednosti in slabosti poslovanja v mestnem središču ter morebiten vpliv na
novo odprtih nakupovalnih središč. Za proučitev značilnosti nakupovalnih središč je bilo
izvedeno podrobno kartiranje dejavnosti, za ugotavljanje motivov obiska nakupovalnih
središč in nakupovalnih navad prebivalstva pa anketiranje obiskovalcev štirih nakupovalnih
središč v Kranju.

9.3 Razvoj in značilnosti trgovine v Kranju
Kranj je najpomembnejše oskrbovalno središče Gorenjske. Zaradi bližine Ljubljane so centralne dejavnosti sicer omejene, a kranjsko gravitacijsko območje kljub temu vključuje območje nekdanjih občin Jesenice, Radovljica, Škofja Loka, Tržič in Kranj (Pak, Slavec 2000,
197). Do leta 1948 so v Kranju, podobno kot v drugih mestih po Sloveniji, nacionalizirali
trgovsko dejavnost. V praksi je to pomenilo ustanovitev velikega trgovskega podjetja z večjim številom manjših prodajaln. Ob koncu petdesetih let 20. stoletja je bilo tako v Kranju
okoli 90 trgovin z močno prostorsko koncentracijo v mestnem središču (Slavec 1997, 282).
V šestdesetih letih je razvoj trgovine v Kranju še vedno zaostajal za slovenskim povprečjem
(Slavec 1997, 282). V sedemdesetih in osemdesetih letih so bile v Kranju tri velike trgovske
organizacije, Živila, Merkur in Kokra, z večjim številom poslovalnic. Kljub dejstvu, da je bil
Kranj oskrbno središče Gorenjske, je bila njegova opremljenost s trgovino pod slovenskim
povprečjem, kar še zlasti velja za neživilske trgovine.
Avgusta leta 1995 je bilo v Kranju v trgovini zaposlenih 2147 delavcev. Največ zaposlenih v
trgovini je bilo na območju Centra, kjer se nahaja trgovsko središče mesta. Tukaj je delalo
kar 55 % vseh zaposlenih v trgovini. Večje število zaposlenih v trgovini je bilo še na območju
Primskovega, zaradi lokacije trgovskih skladišč v obrtno-komunalni coni. Več trgovin je bilo
še v večjih stanovanjskih soseskah. Skupaj je bilo v letu 1995 v Kranju 331 trgovin, njihovo
število pa se je precej povečalo ravno v začetku devetdesetih let 20. stoletja z razvojem
zasebnega sektorja (Slavec 1997, 283).
Trgovina v Kranju tudi v letu 2001 ostaja podpovprečno razvita glede na slovensko povprečje. Tako je bilo v Kranju 284 prodajaln s skupno prodajno površino 43.794 m² oziroma 1,26
m² na prebivalca, kar je manj kot v drugih regionalnih središčih (SURS 2004, 103-129). Tudi
Bole (2008, 69) ugotavlja, da je Kranj regionalno središče z izrazito funkcijsko usmerjenostjo v industrijo in podpovprečno razvitimi storitvenimi dejavnostmi. Prostorska razporeditev
trgovine v letu 2000 kaže na izrazito koncentracijo v mestnem središču in linearno upadanje števila prodajaln proti obrobju mesta. V mestnem središču, ki vključuje staro mestno
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jedro, poslovno središče in prehodno območje, je bilo leta 2000 215 prodajaln. Prevladovale so trgovine za srednjeročno preskrbo (Pak, Slavec 2000, 199). Za mestno središče
je značilna izrazita prevlada trgovin s tekstilom (66,7 % vseh tekstilnih trgovin v mestu).
Močno so bile zastopane tudi trgovine z živili (22,9 % vseh živilskih trgovin v mestu), še
zlasti na Glavnem trgu.
Velike spremembe v obsegu prodajnih površin in prostorski razporeditvi trgovine v Kranju
so nastale šele po letu 2002, z odprtjem prvega večjega nakupovalnega središča. Relativno
pozen razvoj nakupovalnih središč v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti je posledica
več dejavnikov, med drugim tudi občinske prostorske politike in nasprotovanja tedanjega
župana odpiranju nakupovalnih središč.

9.4 Prostorska in funkcijska preobrazba mestnega
središča
Osrednje poslovno središče Kranja je mogoče omejiti med Savo in Kokro na jugu ter do Kidričeve in Oldhamske ceste na severu. To območje lahko glede na strukturo in gostoto centralnih dejavnosti razdelimo na tri funkcijska območja: spomeniško zaščiteno staro mestno jedro, poslovno središče mesta in prehodno območje na severnem robu poslovnega
središča. Staro mestno jedro je omejeno s Savo in Kokro, na severu pa sega do Maistrovega
trga. Poslovno središče mesta na severu sega do Ceste Staneta Žagarja in Stošičeve ulice.
V sredini devetdesetih let 20. stoletja je imelo srednjeveško mestno jedro Kranja še vedno vlogo osrednjega nakupovalnega središča. Slavčeva tako ugotavlja, da so kljub selitvi
nekaterih dejavnosti v poslovno središče mesta in na druge lokacije v tem delu mesta še
vedno osredinjene številne dejavnosti, kar je povezano z visoko dnevno gostoto prebivalstva, centralno lego in tradicionalno navezanostjo prebivalstva (Slavec 1997). Ob močni koncentraciji centralnih dejavnosti pa je bila v starem mestnem središču še vedno prisotna
tudi stanovanjska funkcija. Med storitvenimi dejavnostmi sta prevladovali trgovina in obrt,
saj je bilo v tem delu mesta skoncentriranih kar 24,8 % vseh kranjskih trgovin in 19,5 %
gostinskih in turističnih obratov. Koncentracija dejavnosti je bila največja na Glavnem trgu,
visoka pa tudi na Prešernovi in Cankarjevi ulici. Manjša koncentracija storitvenih dejavnosti
je bila opazna še na Maistrovem trgu ter Tavčarjevi in Tomšičevi ulici (Slavec 1997). Primerjava z letom 2012 pokaže, da je prišlo v starem mestnem jedru do precejšnih sprememb
v številu in strukturi storitvenih dejavnosti. Najbolj se je zmanjšalo število trgovin (v letu
1995 je bilo v starem mestnem jedru skupaj 82, v letu 2012 pa 56 trgovin), kar dokazuje
proces upadanja pomena trgovske funkcije v starem mestnem jedru. V letu 1995 so v strukturi trgovin prevladovale trgovine z oblačili in obutvijo, na drugem mestu so bile trgovine
z živili in mešanim blagom. V letu 2012 se je še povečal delež trgovin z oblačili in obutvijo,
močno pa se je zmanjšalo število trgovin z živili (s 16 v letu 1995 na pet v letu 2012). Med
drugimi trgovinami se je zmanjšalo še število blagovnic (v letu 1995 so bile v starem mestnem jedru tri blagovnice, v letu 2012 pa nobene) in trgovin s kovinskim in elektrotehničnim
blagom (s pet v letu 1995 na eno v letu 2012). V starem mestnem jedru se je torej zmanjša130
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lo predvsem število trgovin za osnovno preskrbo, ohranile pa so se določene specializirane
trgovine, kar potrjujejo tudi rezultati anketiranja. Še bolj kot trgovina je nazadovala obrt,
saj se je število poslovnih prostorov zmanjšalo s 40 na 15. Število poslovnih prostorov v
kategoriji ostale dejavnosti, med katerimi prevladujejo gostinski lokali in poslovni prostori s področja osebnih in finančnih storitev, pa se je rahlo povečalo. To dokazuje, da je v
starem mestnem jedru nastala precejšnja funkcijska preobrazba. Ta del mesta je v veliki
meri izgubil vlogo osrednjega oskrbovalnega središča, še zlasti za centralne dejavnosti za
kratkoročno preskrbo, okrepila pa se je njegova vloga turističnega in poslovnega središča
mesta. Prostorska razporeditev trgovin, obrti in drugih storitvenih dejavnosti kaže na veliko
koncentracijo lokalov ob Glavnem in Maistrovem trgu ter ob Prešernovi ulici. V primerjavi
z letom 1995 se je v letu 2012 precej zmanjšalo število poslovnih prostorov ob Cankarjevi
ulici, povečalo pa ob Tomšičevi ulici.
Pomanjkanje prostora in pospešena rast mesta je po drugi svetovni vojni povzročila postopno selitev številnih dejavnosti, predvsem izobraževalnih in upravnih, na severno obrobje
starega mestnega jedra, v današnje poslovno središče mesta. Za poslovno središče Kranja
je značilna večja funkcijska pestrost s prepletom trgovine, izobraževalnih, upravnih in
poslovnih dejavnosti. Zaradi majhnega števila stanovanj je delež poslovnih površin precej
večji kot v starem mestnem jedru. Trgovina je bila tudi v poslovnem središču najpomembnejša dejavnost, toda ne tako izrazito kot v starem mestnem jedru. Najvišja koncentracija
storitvenih dejavnosti je bila značilna za Koroško cesto in Slovenski trg (Slavec 1997). Tudi v
letu 2012 so na območju poslovnega središča Kranja prevladovale ostale storitvene dejavnosti, predvsem upravne, izobraževalne, finančne in poslovne. V primerjavi z letom 1995
se je tudi v tem delu mesta zmanjšalo število trgovin, precejšnje spremembe so nastale v
strukturi in lokaciji ostalih storitvenih dejavnosti. Ta mestni predel je tako še okrepil svojo
funkcijo upravnega, poslovnega in izobraževalnega središča.
Na robu poslovnega središča se je oblikovalo prehodno oziroma funkcijsko mešano območje s prepletom stanovanjskih in storitvenih dejavnosti. Slavčeva ugotavlja, da je bila za
to območje značilna omejena ponudba blaga in storitev, namenjena predvsem lokalnemu
prebivalstvu. Na tem območju je več obrtnikov, tu se nahajajo tudi mestne zdravstvene
ustanove in večje število upravnih dejavnosti. Močno so prevladovale ostale storitvene dejavnosti, predvsem finančno-poslovne in upravne storitve. Največja koncentracija nestanovanjskih dejavnosti je vzdolž Bleiweisove ulice (Slavec 1997). Do leta 2012 na tem območju
ni bilo večjih sprememb v številu in lokaciji poslovnih prostorov. Še naprej je značilna koncentracija upravnih in finančno poslovnih storitev ob Bleiweisovi cesti.
Za podrobnejšo analizo funkcijske preobrazbe mestnega središča Kranja smo izvedli anketiranje med lastniki in najemniki poslovnih prostorov v starem mestnem jedru. Anketo je izpolnilo 40 sodelujočih. Anketni list je vseboval 20 vprašanj. Glavni namen anketiranja je bil
pridobiti podatke o zadovoljstvu in spremembah v poslovanju v mestnem jedru po odprtju
nakupovalnih središč. V prvem delu smo ugotavljali strukturo poslovnih prostorov po dejavnostih in lastništvu. V drugem sklopu vprašanj nas je zanimalo zadovoljstvo z lokacijo
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in poslovanjem, v zadnjem delu pa smo s pomočjo ankete poskušali oceniti spremembe v
poslovanju po odprtju nakupovalnih središč.
Slika 9.1: Trgovina glede na osnovne skupine prodajnih izdelkov v starem mestnem jedru, 2012.
0

100 m

trgovina z živilskimi proizvodi
trgovina z oblačili in obutvijo
trgovina s kovinskim in elektrotehničnim blagom
trgovina s keramiko, steklom, barvami in laki
trgovina s knjigami in pisarniškim materialom
trgovina z mešanim blagom
trgovina z vozili, deli in naftnimi derivati
Vir: Terensko delo, Odd. za geogr., FF, 2011.
Podlaga: TTN5, GURS, 2012.
Kartografija: Drbušek, J., Koželj, T., 2013.

Med anketiranimi je bilo 60 % lastnikov, preostali pa so poslovni prostor najemali od zasebnih lastnikov (30 %) ali občine (10 %). Med prednostmi lokacije so anketiranci navedli
gostoto potrošnikov (58 %), kot drugo dober položaj(47 %) in kot tretje dostopnost lokacije (30 %). Med slabostmi lokacije je bila na prvem mestu slaba prometna dostopnost
oziroma pomanjkanje parkirišč, na drugem konkurenca nakupovalnih središč (32 %) in na
tretjem majhna gostota potrošnikov (22 %). Dobra polovica (55 %) je odgovorila, da nova
nakupovalna središča negativno vplivajo na poslovanje. Kljub temu pa je kar 97 % anketiranih odgovorilo, da se ne nameravajo preseliti na novo lokacijo. Na to vplivajo velik delež
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lastnikov poslovnih prostorov, tradicija in navajenost potrošnikov. Kar 62 % anketirancev
je izjavilo, da se ne bi preselili na drugo lokacijo zaradi tradicije oziroma navajenosti potrošnikov na trenutno lokacijo. Bojijo se, da bi s spremembo lokacije izgubili še tiste tradicionalne stranke, ki jih trenutno imajo.
Slika 9.2: Primerjava dejavnosti v starem mestnem jedru med letoma 1995 in 2012.
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Vir: Terensko delo, Odd. za geogr., FF, 2011.
Podlaga: TTN5, GURS, 2012.
Kartografija: Drbušek, J., Koželj, T., 2013.
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Dobra polovica anketirancev ima največ prometa med tednom dopoldne, pri tem pa velja
omeniti, da jih je nadaljnjih 18 % odgovorilo, da imajo največ prometa med tednom ves
dan. Samo 13 % anketirancev je odgovorilo, da imajo največ prometa ob sobotah. To je
povezano z dejstvom, da velik del potrošnikov nakupovanje v starem mestnem jedru poveže z odhodom v službo ali šolo. Približno dve tretjini anketirancev (67 %) je z obiskom srednje zadovoljnih, 20 % zelo zadovoljnih in le 13 % nezadovoljnih. Vsi anketiranci, ki so menili,
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da odprtje novih trgovskih centrov ni vplivalo na njihovo poslovanje, so srednje ali zelo
zadovoljni s prometom. Na drugi strani pa so prav vsi anketiranci, katerim je odprtje novih
trgovskih centrov zmanjšalo dohodek, dejali, da so z obiskom srednje zadovoljni ali nezadovoljni.
Slika 9.3: Primerjava dejavnosti v poslovnem središču in prehodnem območju med letoma 1995
in 2012.
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Podlaga: TTN5, GURS, 2012.
Kartografija: Drbušek, J., Koželj, T., 2013.
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Anketirane poslovne obrate smo razdelili po dejavnostih v štiri kategorije (trgovine, gostinstvo, obrtniki, ostale storitve). V zadovoljstvu s poslovanjem je med posameznimi dejavnostmi nekaj razlik. Tako je približno 80 % trgovcev in gostincev zadovoljnih z obiskom.
Najbolj so z obiskom zadovoljni lastniki ostalih dejavnosti, nezadovoljen pa ni nihče. Na
drugi strani je s poslovanjem nezadovoljnih 30 % obrtnikov. Polovica anketirancev meni,
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da njihova lokacija stoji na zelo ugodnem mikropoložaju, vendar pa je lokacija hkrati slabo
prometno dostopna zaradi pomanjkanja parkirišč.

9.5 Nakupovalna središča v Kranju
Slika 9.4: Nakupovalna središča v Kranju, 2012.
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Mercator center Primskovo: Mercator center Primskovo je prvo večje nakupovalno središče
v Kranju, odprli so ga v letu 2002. Ima 35.500 m² zemljišča, 18.196 m ² poslovnih pros135
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torov. Parkiranje je zagotovljeno na 360 zunanjih in 220 pokritih parkiriščih. Nakupovalno
središče je bilo zgrajeno na zahodnem robu komunalno-proizvodne cone Primskovo in ob
vzhodni kranjski obvoznici. Lokacija je optimalna z vidika dostopnosti z osebnim avtomobilom, veliko manj z javnim prevozom. Nakupovalno središče je locirano na najboljših kmetijskih zemljiščih, kar je ob njegovem odprtju sprožilo več kritik.
Supernova: Nakupovalno središče Supernova so odprli leta 2003. V njem je na 18.000 m2
površine 25 trgovin, dva hipermarketa in več gostinskih lokalov. Nakupovalno središče leži
na Savskem otoku in je med vsemi nakupovalnimi središči najbliže mestnemu središču. Za
kupce je zagotovljenih 700 parkirnih mest.
Qlandia: Tretje nakupovalno središče, Qlandia Kranj, je bilo zgrajeno v letu 2007. Razprostira se na 43.388 m2 površine, obiskovalcem pa je na voljo 763 pokritih parkirišč. Nakupovalno središče Qlandia obsega 40 različnih trgovin in lokalov. Ima 17.000 m² poslovnih
prostorov in 760 pokritih parkirišč. Tudi nakupovalno središče Qlandia je bilo locirano ob
vzhodno kranjsko obvoznico in v bližini blokovske stanovanjske soseske Planina ter zgrajeno na najboljših kmetijskih zemljiščih.
Planet Tuš: Nakupovalno središče Planet Tuš Kranj leži na obrobju mesta, ravno tako ob
vzhodni kranjski obvoznici. Odprto je bilo leta 2008. Med vsemi nakupovalnimi središči v
Kranju je edino, ki poleg trgovine in storitev ponuja tudi največji kinocenter na Gorenjskem.
Skupna površina objekta meri 37.414 m2. Poleg večjega supermarketa je v nakupovalnem
središču še okoli 30 prodajaln. Zabavni program nakupovalnega središča vključuje kinocenter, kegljanje, biljard, otroško igrišče, gostinske lokale in velik prostor za koncerte. Zagotovljenih je 1000 parkirnih mest.
Za podrobnejšo proučitev značilnosti nakupovalnih središč je bilo izvedeno anketiranje
obiskovalcev. Anketa je vsebovala 16 vprašanj. Poleg vprašanj o anketirancu (spol, starost,
izobrazba, dejavnost in kraj bivanja), nas je zanimalo, kako pogosto obiskujejo nakupovalna
središča, kateri so razlogi obiska ter katere so prednosti in pomanjkljivosti nakupovalnega
središča. Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na povezavo med nakupovanjem v mestnem
središču in v nakupovalnih središčih.
Skupaj je bilo anketiranih 281 oseb, torej 70 oseb na posamezno nakupovalno središče,
med njimi 96 moških (37 %) in 165 žensk (63 %). Največ obiskovalcev je bilo starih od 25
do 65 let (54 %), 39 % obiskovalcev je bilo starih manj kot 25 let, več kot 65 let pa le 7 %.
Glede na izobrazbeno strukturo ima nekaj več kot polovico vprašanih obiskovalcev končano srednjo šolo (54 %), 9 % osnovno šolo, 37 % pa jih ima visoko izobrazbo. Zaposlenih je
44 % vprašanih, 40 % je študentov oziroma učencev, 9 % upokojencev, 7 % pa je nezaposlenih. Delež obiskovalcev iz Kranja in drugih občin v Sloveniji je izenačen, saj je 46 % tistih,
ki živijo v Kranju, in 53 % iz drugih občin. Prevladujejo kupci iz bližnjih občin (Škofja Loka,
Šenčur, Preddvor, Radovljica, Tržič, Naklo in Bled).
Največji del obiskovalcev za prihod v nakupovalno središče uporablja osebni avtomobil
(74 %), 7 % druga prevozna sredstva (kolo, moped) in le 4 % javni mestni prevoz. Preostali
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(15 %) v nakupovalno središče pridejo peš. Velik delež prihodov z osebnim avtomobilom
je rezultat več dejavnikov: slabo razvit javni potniški promet v Kranju in okolici, velik delež
obiskovalcev iz drugih občin in lokacija nakupovalnih središč na robu mesta ter v bližini glavne mestne vpadnice z avtoceste. Glede načina prihoda je med posameznimi nakupovalnimi središči nekaj razlik. Največji delež obiskovalcev, ki prihajajo v nakupovalna
središča z osebnim avtomobilom, je v Qlandiji (89 %), najmanjši pa v Mercator centru
(52 %). Največji delež obiskovalcev, ki prihajajo peš, je v Supernovi (21 %), kar je posledica
bližine mestnega središča. Največji delež obiskovalcev, ki uporabljajo javni promet (10 %),
ima Mercator center.
Zanimala nas je tudi pogostnost obiskovanja nakupovalnih središč. Od skupaj 281 vprašanih
jih nakupovalno središče enkrat na teden obišče 28 % , 35 % jih obišče le občasno, nekajkrat na teden 12 %, vsak dan 4 %, enkrat na mesec 18 %. Med nakupovalnimi središči ni
večjih razlik. Anketiranci nakupovalna središča najpogosteje obiskujejo po potrebi (59 %)
in ob vikendih (31 %).
Z naslednjim sklopom vprašanj smo poskušali ugotoviti, kateri so razlogi za obisk nakupovalnih središč in katere so njihove prednosti in slabosti. Poleg tega smo želeli ugotoviti,
ali so nakupovalna središča poleg nakupovanja razvila tudi druge dejavnosti in socialne
funkcije. Zanimalo nas je tudi, kako obisk nakupovalnih središč vpliva na nakupovanje v
samem mestnem središču Kranja.
Med razlogi za obisk nakupovalnega središča je na prvem mestu dobra ponudba blaga
(21 %), sledijo lahek dostop (17 %), ugodne cene in promocijske akcije (14 %) ter druženje
s prijatelji (13 %). Razlogi za obisk se med posameznimi nakupovalnimi središči nekoliko
razlikujejo. V Mercator centru je glavni razlog obiska dobra ponudba blaga (27 %), s 13 %
sledijo ugodne cene in promocijske akcije ter dobra ponudba drugih storitev, druženje s
prijatelji (12 %) in lahek dostop (10 %). V nakupovalnih središčih Qlandia in Supernova sta
glavna razloga lahek dostop in dobra ponudba blaga. V Planetu Tuš pa prevladuje druženje
s prijatelji (23 %), kar ni presenetljivo, saj ima Planet Tuš poleg trgovin in gostinske ponudbe
še kinodvorane.
V vseh nakupovalnih središčih med razlogi za obisk močno prevladuje nakupovanje. Izjema
je nakupovalno središče Planet Tuš, kjer sta razloga za obisk tudi obisk kina in druženje s
prijatelji. Nakupovalna središča v Kranju torej še niso v večji meri razvila socialnih funkcij in
postala prostor druženja in preživljanja prostega časa. Večina anketiranih obiskuje več nakupovalnih središč. Poleg nakupovalnih središč v Kranju se pogosto odločajo tudi za obisk
nakupovalnih središč v Ljubljani (BTC in Rudnik) in v Celovcu. Kot poglavitne pomanjkljivosti
so vprašani poudarili premajhno izbiro blaga in storitev, prometne zastoje ob prihodu in
odhodu, veliko izgubo časa pri nakupovanju in slabo dostopnost z javnim potniškim prometom.
Razvoj nakupovalnih središč povzroča nazadovanje trgovine v mestnih središčih, za kar se
je v strokovni literaturi uveljavil izraz »commercial blight«. Pojav je prisoten in proučen tudi
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v slovenskih mestih. Med vprašanimi jih kar 39 % nikoli ne nakupuje v mestnem središču,
nadaljnjih 42 % pa le občasno. Le 10 % jih nakupuje v središču mesta večkrat na teden.
V zadnjih desetih letih zaradi odprtja nakupovalnih središč 58 % anketiranih nakupuje manj
pogosto in 20 % nekoliko manj pogosto. Na podlagi tega lahko potrdimo, da tudi v Kranju prihaja do delnega zamiranja trgovine v mestnem središču. Razlogi za manj nakupov v
mestnem središču so pomanjkanje parkirišč (25 %), slabša izbira (25 %), slabša dostopnost
(19 %), razpršenost trgovin (17 %) in nepraktičnost (13 %). Tisti, ki se še odločijo za nakup
v mestnem središču, po navadi kupujejo oblačila in obutev (31 %), prehranske proizvode
(20 %) in sredstva za osebno higieno (12 %).
Na podlagi rezultatov anketiranja lahko povzamemo, da je v Kranju odprtje nakupovalnih
središč negativno vplivalo na poslovanje storitvenih dejavnosti v mestnem središču. Negativen vpliv je najbolj očiten pri trgovini in obrti, število ostalih storitvenih dejavnosti, na
primer osebnih storitev ter različnih upravnih, gostinskih, turističnih in poslovnih dejavnosti, pa se je celo povečalo. Prišlo je torej do funkcijske preobrazbe mestnega središča v smeri
zamiranja trgovine in obrti ter krepitve poslovnih dejavnosti.

9.6 Nakupovalna središča so večinoma locirana na
najboljših kmetijskih zemljiščih
Kranj se uvrša med večja slovenska regionalna središčča z obsežnim gravitacijskim območjem. Zaradi bližine Ljubljane, močne industrijske tradicije in relativno dobre opremljenosti drugih središč na Gorenjskem s centralnimi dejavnostmi pa je njegova opremljenost
s storitvenimi dejavnostmi v primerjavi z drugimi regionalnimi središči v Sloveniji podpovprečna. V raziskavi smo na podlagi primerjave značilnosti in prostorske razporeditve
trgovine, obrti in ostalih storitvenih dejavnosti med letoma 1995 in 2002 ugotovili, da je
prišlo do relativno intenzivne funkcijske preobrazbe mestnega središča.
Podobno kot v drugih slovenskih mestih je odprtje nakupovalnih središč na mestnem
obrobju negativno vplivalo na poslovanje trgovine in drugih storitvenih dejavnosti v mestnem središču. Med glavnimi razlogi za manjši obisk mestnega središča lahko omenimo
predvsem slabšo prometno dostopnost z osebnim avtomobilom in pomanjkanje parkirnih
prostorov, konkurenco novih nakupovalnih središč in premajhno gostoto poslovnih prostorov.
V Kranju so bila nakupovalna središča odprta pozneje kot v večini drugih slovenskih mest,
saj je bilo prvo nakupovalno središče odprto šele v letu 2002. Kljub dejstvu, da je v mestu
veliko degradiranih urbanih območij, je bila večina nakupovalnih središč zgrajena na vzhodnem obrobju mesta, na najboljših kmetijskih površinah. S tem je mesto izgubilo priložnost,
da bi z razvojem nakupovalnih in poslovnih središč revitaliziralo degradirana industrijska urbana območja ob Savi. Odločitev za lokacijo ob vzhodni kranjski obvoznici in v bližini gorenjske avtoceste je bila povezana s pritiskom investitorjev za lokacije z optimalno dostopnostjo z osebnim avtomobilom iz širše regije. Zato v nakupovalna središča velika večina
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obiskovalcev prihaja z osebnim avtomobilom. V vseh štirih nakupovalnih središčih v Kranju
nakupovanje ostaja glavni motiv obiska. Izjema je nakupovalno središče Planet Tuš, kjer sta
pomembna tudi obisk kina in druženje s prijatelji. Na podlagi rezultatov anketiranja lahko
povzamemo, da nakupovalna središča v Kranju še niso razvila socialnih funkcij, kar je sicer
značilno za sodobna nakupovalna središča. Zaradi čedalje bolj pestrih funkcij, poleg nakupovanja še druženje s prijatelji, preživljanje prostega časa, zabava in rekreacija, postajajo
pravi »prostori potrošništva«.
Slika 9.5: Staro mestno jedro Kranja.
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Slika 9.6: Opuščena veleblagovnica Globus v Kranju (danes preurejena v knjižnico).

Slika 9.7: Nakupovalno središče Mercator center Primskovo.
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10. Suburbanizacija na območju Udin

boršta in potreba po spremljanju vplivov
na okolje

Boštjan Kerbler, Nataša Ravbar

10.1 Suburbanizacija in njeni vplivi na okolje
Za Slovenijo je značilen intenziven proces suburbanizacije, ki je po Ravbarju (1997) prisoten
že vse od osemdesetih let 20. stoletja. Mestno prebivalstvo se seli z mestnih območij v
predmestja, pa tudi s podeželja na mestno obrobje, kjer gradijo enodružinske hiše, ki so za
večino Slovencev najprivlačnejši tip bivališč. Opisani proces je značilen tudi za Gorenjsko,
na območju t. i. slovenskega industrijskega polmeseca, ki se razprostira od Jesenic, prek
Kranja do Ljubljane in naprej na Štajersko (Bole 2008).
Posledice tega se kažejo v podobi naselij, spreminjata se raba tal in pozidava nekoč tradicionalno obdelanih ali gozdnih površin, kar povzroča velike težave pri ohranjanju kulturne
pokrajine. Uveljavlja se razpršena gradnja, v glavnem zunaj nekoč strnjeno pozidanih delov vaških ozemelj. Suburbanizacija povzroča tudi širjenje proizvodne obrti na gravitacijska zaledja središčnih krajev ter drugih zaposlitvenih centrov in pripomore k oblikovanju
urbaniziranega podeželja ter krčenju kmečkega prebivalstva (Gabrovec in Kladnik 1997,
Klemenčič 2002, Urbanc 2002). Med poglavitnejše negativne posledice suburbanizacije
spadajo degradacija prostora in habitatov, odstranitev vegetacije in krovnih plasti tal, povečanje škodljivih emisij iz prometa, povečanje količin odpadnih voda, onesnaževanje vodnih
virov, povečanje hrupa, smradu ipd. (Plut 2006).
Ne samo v Sloveniji, problematika je težavna tudi v drugih delih sveta. Kahn (2000) na
primer opozarja na problem suburbanizacije in vpliv tega procesa na okolje v Združenih
državah Amerike, zlasti na njihovem jugu in jugozahodu (ang. Sun Belt), March in Sauri
(2010) se na posledice suburbanizacije osredinjata z vidika porabe pitne vode v barcelonski
metropolitanski regiji, Mason in Nigmatullina (2011) pa z vidika trajnostne rabe virov na
metropolitanskem območju Moskve. V zadnjem desetletju je tej temi namenjenih čedalje
več študij na Kitajskem, na primer Junli in Mingming (2011) razglabljata o problematiki na
primeru Xi'ana, Hu in sodelavci (2011) na primeru Harbina, Wang in sodelavci (2012) ter
Peng in sodelavci (2012) na primeru Pekinga.
Ker je vsako okolje zaradi svojih naravnih danosti specifično, je pri proučevanju vplivov
suburbanizacije kot globalnega pojava potreben lokalni pristop. V geografski literaturi se
že nekaj časa uporablja izraz glokalizacija (Klemenčič 1999), »ki tudi pojmovno izraža
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dopolnjevanje dveh skrajnih razvojnih silnic: globalizacije in lokalne avtarkije« (Klemenčič
2003, 154). Gorenjska, katere osrednji endogeni potencial je bogastvo z naravnim okoljem
in v kateri sta zato varovanje okolja in trajnostna raba naravnih danosti ključna izziva za nadaljnji razvoj regije, je primer, pri katerem je treba globalni proces suburbanizacije proučiti
v lokalnem prostoru, z vidika okolja. Zato je namen prispevka na konkretnem primeru prikazati vplive pozidave kot posledice suburbanizacije na naravno okolje. Prispevek je osredinjen na Udin boršt in njegovo okolico, kjer je suburbanizacija še posebej izrazita, naravne
danosti območja pa zaradi specifičnega okolja izjemno občutljive.

10.2 Geografske značilnosti Udin boršta in okolice
Udin boršt je ena najstarejših ledeniških teras v Ljubljanski kotlini, ki leži severozahodno od
Kranja, med Tržiško Bistrico in Kokrico. Razmeroma strmo se spušča od severa proti jugu in
je nagnjena od zahoda proti vzhodu. Gradijo jo pretežno apnenčasti konglomerati, povezani s kalcitnim vezivom. Ker je karbonatnega deleža v vezivu in delcih približno 90 %, se je lahko razvila posebna oblika površja, imenovana konglomeratni kras, za katerega so značilne
kraške oblike površja (vrtače, vhodi v kraške jame in ponikalnice) ter podzemno pretakanje
voda. Na območju Udin boršta je zabeleženih največ jam v konglomeratu pri nas, 14. Večina
jih je horizontalnih, štiri pa so daljše od 200 m (Gabrovšek 2005; Lipar in Ferk 2011).
Konglomeratna terasa, ki se razprostira na površini 1725 ha, je debela od 10 do 15 m in leži
na neprepustni oligocenski glini – sivici. Površje je dobro prepustno, kraški kanali v podzemlju pa služijo zbiranju in pretakanju voda. Na stiku konglomeratnih kamnin z neprepustnimi
v podlagi se vode podzemsko zbirajo in izvirajo na obrobju osamelca. Voda pogosto izteka iz vodnih jam (Petrič 2005), npr. izviri Velika Lebinica, Mala Lebinica, Arneševa luknja,
Dupulnek ali jama pri Zadragi, Dacarjevo in Hišarjevo brezno ter drugi. V preteklosti so bili
ti izviri glavni vir preskrbe z vodo za okoliške kraje, zdaj je večina opuščenih.
Konglomeratna terasa Udin boršta je zaradi izpranih prsti in razčlenjenosti površja manj
primerna za kmetijstvo kot niže ležeča terasa. Zato vse do danes Udin boršt večinoma
prekriva gozd, spremenil se je le drevesni sestoj, medtem ko je bil na ravnicah okoli Udin
boršta gozd izsekan že v preteklosti. Zamenjali so ga travniki, njive in naselja. V gozdu Udin
boršta danes prevladuje rdeči bor, med listavci pa hrast graden, beli gaber in bukev. Zaradi
botaničnih, površinskih in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot veljajo nekateri
varovalni režimi. Od leta 1985 je Udin boršt zavarovan z odlokom občine Kranj, ki naj bi
zagotavljal ohranitev narave, lastnikom zemljišč pa omogočal gospodarjenje z gozdovi in s
kmetijskimi obdelovalnimi površinami (Uradni vestnik Gorenjske 1985). Leta 2002 je Udin
boršt dobil še status krajinskega parka s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo z veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednostjo. Prepovedano
je vnašanje neavtohtonih rastlin in živali, močno je omejena gradnja počitniških hišic in
drugih komunalnih posegov ter povzročanje hrupa. Na območju Udin boršta je še posebej
zavarovan gozdni rezervat Kriva jelka, ki je bil ustanovljen za znanstveno raziskovanje za
izboljšanje gospodarjenja v gospodarskih gozdovih. Severozahodno obrobje Udin boršta ob
Žiganji vasi je zavarovano še z Naturo 2000 (Tenčić 2003; Medmrežje 5).
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Ker leži Udin boršt na obrobju Kranja, hkrati pa je zaradi ugodnih prometnih povezav časovno tudi blizu Ljubljane, je območje (tudi zaradi zelenega okolja in lepe narave) izjemno
privlačno za priseljevanje mestnega in drugega prebivalstva. Da je za Kranj in njegovo okolico že od osemdesetih let 20. stoletja značilen proces suburbanizacije, opozarja Pak (2005),
ki ugotavlja, da se je od takrat stanovanjska gradnja v Kranju zelo zmanjšala in je začela
precej zaostajati za rastjo gradnje stanovanj v okoliških naseljih, tudi naseljih na območju
Udin boršta. Ob njegovem robu jih je 16: Cegelnica, Kokrica, Letenice, Malo Naklo, Mlaka pri Kranju, Naklo, Novake, Polica, Sebenje, Senično, Spodnje Duplje, Strahinj, Tenetiše,
Zadraga, Zgornje Duplje in Žiganja vas. Naselja so razdeljena med tri občine: Naklo, Kranj
in Tržič. Med Kokrico in Tenetišami poteka ob robu Udin boršta regionalna cesta drugega
reda, ki vodi nato čez Golnik in se v kraju Senično ponovno približa Udin borštu. Med naselji
Letenice, Novake in Senično poteka ob robu Udin boršta lokalna cesta. Ta povezuje na zahodni strani tudi kraje Cegelnica, Strahinj, Spodnje Duplje, Zgornje Duplje, Zadraga, Žiganja
vas in Sebenje. Na jugu, med Kokrico, Polico ter Naklom in Malim Naklom, je regionalna
cesta drugega reda, med Kokrico in Naklom pa poteka tudi avtocesta, ki južni del Udin
boršta preseka. Avtocesta je bila v obdobju 1998–2000 razširjena v štiripasovnico.

10.3 Suburbanizacija na območju Udin boršta in
njene posledice
V študiji smo se osredinili na ožje območje Udin boršta in 500-metrski pas okoli njega.
Pregled demografskih podatkov smo povzeli delno s spletnega portala Statističnega urada
Republike Slovenije (SURS 2002c; 2013), podatke Registrskega popisa 2011 pa je posredoval Statistični urad. Izvedene raziskave o rabi tal, rasti naselij in pozidanih površinah ter
širjenju dejavnosti temeljijo na analizi podatkovne baze dejanske rabe kmetijskih zemljišč
Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Raba MKO 2002) za leto 1999 in podatkovne baze rabe tal leta 2012 (Raba MKO 2012), ki je bila izdelana na podlagi letalskih
fotografij oziroma aerofotoposnetkov, ter na vrednotenju sekundarnih virov (Tenčić 2003;
Prelovšek in Ravbar 2005; Ravbar in Prelovšek 2005; Pangeršič 2009). Podatke o prometni
obremenitvi cest v okolici Udin boršta smo pridobili s spletišča Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC 2013). V ospredju je bila obravnava trenda zadnjega desetletja. Za
obdelavo podatkov, ocenjevanje posameznih vplivov in kartiranje smo uporabili programsko orodje ArcGIS 9.3. Na podlagi zbranih podatkov smo ocenili vplive širjenja pozidanih
površin na gozdne in kmetijske površine ter posebej poudarili problem potrebe po identifikaciji in sistematiziranem spremljanju morebitnih vplivov na okolje.
Podatki sistematične analize GERK-ov kažejo, da so leta 1999 gozdne površine pokrivale
58 % celotnega površja. Obdelovalne površine, kot so njive, travniki in sadovnjaki, pa so
zavzemale 30 % obravnavanega območja. Med letoma 1999 in 2012 se je malenkostno
povečal delež travnikov (za 2,4 odstotne točke), vendar pa je to tudi posledica nekoliko
spremenjene tehnologije in metodologije pridobivanja podatkov. Popolnoma so izginili intenzivni sadovnjaki.
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Slika 10.1: Zemljevid Udin boršta in okolice s prometnicami, pozidanimi površinami in zavarovanimi
območji.
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Strnjeno in nestrnjeno pozidana območja so leta 1999 obsegala 11 %. V obravnavanem
obdobju se je povečal delež pozidanih površin za 6,3 odstotne točke, predvsem na račun
gozdnih površin. Zlasti na jugu Udin boršta se v gozd čedalje intenzivneje zajedajo pozidane
površine Kokrice in Mlake ter prometnice lokalnega in nacionalnega pomena. Na zahodu
so nastali novi deli naselij. Najbolj so se pozidane površine povečale na Polici južno od
avtoceste (slika 10.1). To povečanje pa je tesno povezano s povečanjem prebivalstva. Prav
v tem naselju je namreč indeks rasti prebivalstva v zadnjih desetletih letih najvišji in znaša
133,3. Da gre za povečanje mlajšega prebivalstva, kaže tudi izračun povprečne starosti prebivalstva, ki se je znižala skoraj za eno leto, z 41,1 na 40,2 leta, močno pa se je zmanjšal tudi
indeks staranja, in sicer s 116,7 na 82,4.
Poleg naselja Polica se je na splošno delež pozidanih površin najbolj povečal na južnem
obrobju Udin boršta, kar se kaže zlasti v relativni rasti prebivalstva v naseljih na tem delu
Udin boršta. Najbolj se je število prebivalcev povečalo v naseljih Mlaka pri Kranju (+97
prebivalcev) in Naklo (+90 prebivalcev), Strahinj (+61 prebivalcev), Cegelnica (+58 prebivalcev). Večjega povečanja števila prebivalcev so bila deležna tudi naselja Sebenje (+51 prebivalcev), Zgornje Duplje (+43 prebivalcev), Žiganja vas (+41 prebivalcev) in Spodnje Duplje
(+27 prebivalcev). Da gre za priselitve prebivalstva v proučevanem obdobju, potrjujejo podatki v preglednici, ki prikazuje število priseljenih prebivalcev. V vseh omenjenih naseljih
so indeksi povečanja priseljenega prebivalstva višji od 110, na splošno pa na območju Udin
boršta ni naselja, v katerem se število priseljenih leta 2011 v primerjavi z letom 2002 ne bi
povečalo, kar je dokaz intenzivne suburbanizacije. Največje povečanje priseljencev izkazujeta naselji Polica in Letenice.
Preglednica 10.1: Število priseljenih prebivalcev.
Naselje

Občina

Priseljeni leta 2002

Priseljeni leta 2011

Kokrica

Kranj

1004

1079

Indeks 2011/2002
107,5

Letenice

Kranj

51

67

131,4

Mlaka pri Kranju

Kranj

1054

1092

103,6

Tenetiše

Kranj

231

245

106,1

Cegelnica

Naklo

210

250

119,0

Malo Naklo

Naklo

/

/

/

Naklo

Naklo

900

994

110,4

Polica

Naklo

54

82

151,9

Spodnje Duplje

Naklo

250

287

114,8

Strahinj

Naklo

370

429

115,9

Zadraga

Naklo

39

40

102,6

Zgornje Duplje

Naklo

225

260

115,6

Novake

Tržič

/

/

/

Sebenje

Tržič

214

256

119,6

Senično

Tržič

193

202

104,7

Žiganja vas

Tržič

252

283

112,3

Vir: SURS 2002c; 2011b.
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Slika 10.2: Indeks rasti uporabnih površin stanovanj in delež stanovanj, zgrajenih med letoma 2001
in 2012.
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Pomemben kazalnik suburbanizacije je tudi uporabna površina stanovanj, ki se je v proučevanem obdobju povečala v vseh naseljih v okolici Udin boršta (slika 10.2). Med naselji izkazujejo največje povečanje naselja Sebenje (indeks znaša 134,1), Žiganja vas (126,6), Senično
(123,8), Zgornje Duplje (123,3). Sklepamo, da bi bil glede na opisane demografske podatke
in povečanje pozidanih površin indeks najvišji prav v naselju Polica, vendar podatkov o uporabni površini stanovanj za to naselje in naselje Letenice za leto 2002 ni bilo na voljo. So
pa zato bili na voljo podatki o številu stanovanj po letu gradnje. Podatki povsem sovpadajo
s širitvijo pozidanih površin (primerjaj s sliko 10.1). Med vsemi stanovanji v določenem
naselju jih je bilo v zadnjih desetih letih največ zgrajenih v naselju Polica, in sicer kar 20 %.
Visok je delež »novogradenj« tudi v naselju Mlaka pri Kranju (13,9 %), več kot deset odstotkov stanovanj, zgrajenih v obdobju 2001–2011, pa je glede na skupno število stanovanj v
naselju še v Seničnem (11,9 %), Zgornjih Dupljah (11,9 %), Žiganji vasi (11,4 %) in v naselju
Sebenje (10,3 %). Še boljši kazalec širjenja pozidanih površin je število stanovanj, zgrajenih
v desetletnem obdobju proučevanja. Daleč največ (67) je bilo zgrajenih v naselju Mlaka pri
Kranju, sledita Naklo (43) in Kokrica (37). V Strahinju in Zgornjih Dupljah jih je bilo zgrajenih
21 oziroma 20, v Žiganji vasi 17, po 14 v naseljih Sebenje in Senično, po 12 pa v naseljih
Cegelnica in Spodnje Duplje.
Skladno s povečanjem števila priseljenih prebivalcev v naseljih Udin boršta v zadnjih desetih letih se je povečal tudi delež prebivalstva, ki se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi,
zmanjšal pa delež tistih, ki se ukvarjajo z drugimi oblikami dejavnosti (kmetijskimi in nekmetijskimi). Leta 2002 med vsemi prebivalci delež tistih, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, v nobenem naselju ni presegel 60 %. Leta 2011 pa je bil, razen v Letenicah,
delež povsod višji od 60 %. V treh naseljih je bil celo višji od 70 % – najvišji je bil v naseljih
Polica (78,4 %), Mlaka pri Kranju (71,3 %) in Strahinj (70,3 %). Tudi število prebivalcev, ki
se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, se je v desetih letih v večini naselij zmanjšalo. Število
prebivalcev, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, pa se je po vseh naseljih povečalo.
V naselju Polica, kjer je bilo povečanje največje, se je leta 2011 v primerjavi z letom 2002 s
storitvenimi dejavnostmi ukvarjalo dvakrat več prebivalcev. Sledijo Letenice, kjer se s temi
dejavnostmi ukvarja 68,8 % več prebivalstva. Podatek je skladen z ugotovitvijo, da se je
delež priseljencev v proučevanem obdobju najbolj povečal prav v teh dveh naseljih.
Da prebivalstvo iz teh naselij vsakodnevno migrira v zaposlitvena središča in nazaj, ne
moremo dokazati, saj podatkov o dnevnih selitvah v Registrskem popisu 2011 niso (več)
zbirali. Na to pa lahko sklepamo na podlagi podatkov o prometnih obremenitvah cest.
Ena od posledic intenzivne suburbanizacije (in vezanost dnevnih migrantov po večini na
osebne avtomobile) je namreč povečanje prometa. Po eni strani se je namreč v naseljih
povečalo število prebivalcev, pa tudi število zaposlenih v storitvenih dejavnostih, kot tudi
delež zaposlenih v teh dejavnostih v skupni sestavi prebivalstva po posameznih naseljih. Po
podatkih Direkcije RS za ceste (2013) se je na vseh odsekih cest, na katerih ima direkcija
števna mesta, povprečni letni dnevni promet vseh motornih vozil v proučevanem obdobju povečal, in sicer je bila najvišja rast zabeležena na odseku Kokrica–Kranj, na števnem
mestu Kokrica (I = 161,2). Na odseku Tržič–Golnik, na števnem mestu Senično znaša indeks
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124,3, na odseku Golnik–Kokrica, na števnem mestu Tenetiše, pa 110,9. Direkcija ne šteje
prometa na zahodnem delu Udin boršta (odsek Cegelnica–Sebenje) in na njegovem južnem
delu, na regionalni cesti Kokrica–Naklo. Vendar glede na to, da so se v naseljih, ki so ob teh
dveh cestnih odsekih, vsi kazalniki suburbanizacije zelo povečali, lahko sklepamo, da se je
tudi na tem prometnem odseku prometna obremenitev zelo povečala. Pri naselju Naklo je
števno mesto tudi na avtocestnem odseku Podtabor–Kranj Zahod, na odseku, ki preseka
južni del Udin boršta. Tudi podatki za to merilno postajo kažejo na povečanje obremenitve
s prometom, indeks za proučevano obdobje namreč znaša 123,2. Odsek je zaradi tolikšnega prometa opremljen s protihrupno zaščito.
Za cesto, ki vodi skozi naselja Kokrica, Mlaka in Tenetiše, je obremenitev s tovornim prometom tudi posledica zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov pri Tenetišah. Že leta
1976 je bilo na tem mestu zgrajeno odlagališče nenevarnih odpadkov. Ker ni ustrezalo
novim zakonodajnim standardom, so ga leta 2009 zaprli. V vmesnem obdobju se je površina odlagališča širila in še vedno na tem območju obratuje zbirni center. Odlagališče meji na
Želinjski potok (desni pritok Kokre) in na območje plitvega krasa Udin boršta. Ker območje odlagališča ni sanirano, ostaja vir smradu in emisij plina. Tudi odvodnjavanje izcednih
voda ni zadovoljivo urejeno, zato pomeni dodatno tveganje za onesnaženje površinskih in
podzemnih voda.

10.4 Potreba po identifikaciji in spremljanju
morebitnih vplivov na okolje na območju Udin boršta
Čeprav je območje Udin boršta in ožje okolice deležno več posebnih režimov varovanja
(krajinski park, območje Nature 2000 idr.), je izpostavljeno pospešenim vplivom suburbanizacije. Raba tal se na območju Udin boršta in ožje okolice zelo hitro spreminja. Samo v zadnjem desetletju so bile ugotovljene naslednje večje spremembe in posegi v prostor:
• spreminjanje kmetijske rabe (pospeševanje in/ali opuščanje kmetijstva, pogozdovanje
negozdnih površin);
• pospešena gradnja objektov in druge infrastrukture;
• povečanje obremenitev s prometom na cestah v okolici.
Med poglavitne negativne posledice teh posegov se uvrščajo čedalje bolj razpršena
poselitev, pospešena novogradnja in zajedanje pozidave v ali na rob varovanih območij.
Krčenje gozdnih površin in njihova pozidava ter spreminjanje rabe tal povzročajo razvrednotenje kulturne pokrajine, degradacijo prostora in habitatov (njihovo izolacijo in drobljenje). Pozidava gozdnih in kmetijskih površin, pri kateri se odstranjuje vegetacijski in prsteni
pokrov, pomeni večje površine, na katerih se koncentrirajo meteorne vode, ki potem odtekajo nekontrolirano. Odstranitev vegetacije in krovnih plasti prsti povečuje ranljivost okolja in njegovih sestavin, saj je onemogočena naravna filtracija onesnaževal. Tako se povečuje tveganje za onesnaženje in za nastanek naravnih nesreč. Tudi povečanje prebivalstva
pomeni obremenitev za okolje – večjo porabo vode in s tem povečanje količine odpadnih
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voda, ki ogrožajo kakovost voda. Z rastjo števila prebivalcev prav tako narašča gostota prometa, z njim pa hrup, emisije plinov, težkih kovin in prašnih delcev, ki škodljivo vplivajo na
zrak, prst, vegetacijo in vode.
Konkretnih posledic pospešene suburbanizacije na degradacijo okolja in njegovih sestavin
na obravnavanem območju nismo mogli ovrednotiti. Identifikacije posledic suburbanizacije in njenih vplivov na okolje so pri nas zabeležene v raznih publikacijah in njihovo
proučevanje je odvisno od raziskovalcev iz različnih strok. Vendar so na podlagi pregleda
javno dostopnih analiz in uradnega spremljanja kakovosti okolja in okoljskih sestavin podatki za obravnavano območje (npr. državni hidrološki monitoring, monitoring emisij zraka
in hrupa) skopi oziroma nezadostni. Tovrstne študije so navadno osredinjene le na velike
obremenjevalce okolja ali na najbolj ogrožene regije in sestavine okolja.
V predstavljeni lokalni študiji smo pokazali, da ima globalni proces suburbanizacije hitro
rastoči vpliv na spreminjanje okolja v lokalnem prostoru. Glede na to, da je bilo območje
Udin boršta in ožje okolice v preteklosti prepoznano kot območje posebnega pomena z
vidika ohranjanja narave in na več načinov zavarovano, bi bilo v prihodnje pri načrtovanju
razvoja obravnavanega območja nujno upoštevati vsaj že uzakonjene zahteve po varstvu
okolja. Pri nadaljnjem načrtovanju bi bilo treba bistveno bolj upoštevati načela ohranjanja
narave.
S podrobno analizo prostorskih podatkov smo določili kritična območja posledic suburbanizacije, za katere pa je nujna celovita obravnava z vsemi med seboj povezanimi naravnimi
procesi. Pokazala se je potreba po spremljanju obstoječih in morebitnih vplivov na okolje
in njegovih elementov, kot so voda, prsti, ekosistemi in drugi. Dobro poznavanje izpostavljenosti okolja in njegovih sestavin negativnim vplivom na območju Udin boršta in okolice
je ključni del prostorskega načrtovanja in nam bo v prihodnje v pomoč pri boljšem preventivnem delovanju in zaščiti. Na potrebah (in zahtevah) po varovanju okolja in okoljskih virov
bi morale temeljiti strokovne smernice za pripravo natančnega prostorskega načrtovanja
in upravljanja zemljišč. Načrt bi moral izhajati tudi iz potreb po ohranjanju rekreacijske
funkcije območja in zelenih površin za okoliško prebivalstvo. Pri pripravi takšnega načrta bi
se morali izogniti dodatni težavi, ki izhaja iz razdelitve Udin boršta med tri občine, zato je
trenutno to območje obravnavano ločeno in pojmovano kot robno.
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Slika 10.3: Novogradnje ob robu Udin boršta.

Slika 10.4: Gozdnato območje Udin Boršta.
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11. Vodna, energetska ter prehranska
samooskrba Slovenije in Gorenjske –
možnost ali utopija?

Dušan Plut

11.1 Okoljsko-razvojni potenciali za samooskrbo
Voda in hrana sta ključni dobrini za preživetje vsakogar od nas, vodna, prehranska, energetska in okoljska varnost so pomembne sestavine širše pojmovane nacionalne varnosti
21. stoletja. Okoljsko in etično zasnovano zarisovanje prihodnosti poudarja potrebo po zadovoljevanju (zgolj) ključnih materialnih potreb vsem prebivalcem brez ogrožanja prihodnjih generacij in varno stopnjo nacionalne samooskrbe z eksistenčno pomembnimi okoljskimi
viri. Trajnostno gospodarstvo naj bi med drugim pomembno označevala raba lokalnih naravnih virov in decentralizacija produkcije zaradi potrebe po večji samooskrbi (Stutz in Warf
2005, 114). Številni strokovnjaki pa menijo, da bo voda postala ključna strateška dobrina
21. stoletja, tudi zaradi pričakovanih učinkov podnebnih sprememb na vodne bilance držav
in regij. Podnebne spremembe naj bi na številnih območjih sveta negativno vplivale tako
na razpoložljivost glede količin kot tudi na kakovost vodnih virov (European Environment
Agency 2012a). Tudi podatki o rečnih pretokih in pogostosti pomanjkanja vode za kmetijske
in druge rastline za obdobje po letu 1970 kažejo, da se zlasti v Južni in Srednji Evropi povečuje pogostnost suše (European Environment Agency 2012a).
Zaradi pričakovanega večjega svetovnega pomanjkanja se med samooskrbnimi polji razen
vode posebna pozornost namenja prehrani. Poudariti velja, da zgolj trajnostno sonaravni
kmetijski sistem omogoča pridelavo dovolj zdrave hrane za zadovoljevanje sedanjih potreb. Hkrati zagotavlja integriteto agro-ekosistemov in naravnega okolja za zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij ter spodbuja večjo lokalno pridelavo hrane (Sage 2012).
Koncept prehranske varnosti vključuje sposobnost zagotavljanja hrane tudi v izrednih in
kriznih razmerah, varno stopnjo potencialne samooskrbe in sledljivost neškodljivo pridelane kmetijske proizvodnje (Perpar in Udovč 2010).
Po porabi naravnih virov in proizvodnji emisij na prebivalca v Sloveniji (podobno kot druge
gospodarsko razvite evropske države) dva- do štirikrat presegamo planetarno trajno sprejemljivo raven. Slovenija je v zadnjih dvajsetih letih na splošno povečala porabo okoljskih
virov in okoljske pritiske, gospodarski razvoj pa je potekal delno tudi na račun izčrpavanja
okoljskega kapitala. Tudi zaradi kriznih razmer, izčrpanosti dosedanjega razvojnega modela
in mednarodnih okoljskih obveznosti Slovenija potrebuje bistveno spremenjeno razvojno
paradigmo. Ta naj bi bila trajnostno, sonaravno zasnovana strategija razvoja, vključno z
varno stopnjo vodne, prehranske in energetske samooskrbe.
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V industrijskem obdobju je Slovenija razpolagala zgolj s pičlimi domačimi viri (lignit, nekatere rude). Za prihodnje obdobje trajnostnega razvojnega modela pa Slovenija razpolaga s
štirimi strateškimi okoljsko-razvojnimi potenciali:
1. raznovrstni in bogati interni in tranzitni vodni viri;
2. evropsko primerjalno zelo dobro ohranjenimi in količinsko bogatimi gozdnimi ekosistemi;
3. regionalnimi mavricami obnovljivih virov energije;
4. obstoječimi in potencialnimi (pred nekaj desetletji še v obdelavi) kmetijskimi zemljišči.
K vrednotenju in upoštevanju tipov naravne pokrajine kot razvojnega in razlikovalnega razvojnega dejavnika pa je treba pristopiti selektivno, različno glede na regijo in dejavnost
(Perko 2009). Z vidika naravnih pokrajin, morfoloških tipov in trajnostnih strateških razvojnih potencialov so za Gorenjsko ključne naslednje značilnosti naravnih tipov: je alpska, gorata (58,76 %) in hribovita (23,80 %) slovenska regija, delež alpskih ravnin pa znaša
17,44 % (Perko 2009, 278). Prostorsko, okoljevarstveno, naravovarstveno in medgeneracijsko odgovorna in smotrna raba trajnostnih okoljskih virov Slovenije je razvojna in okoljska
nujnost, ki bi hkrati bistveno povečala zelena delovna mesta v vseh regijah in tudi različne
oblike samooskrbe.

11.2 Vodna samooskrba Slovenije in Gorenjske
Po velikem številu kazalcev o razpoložljivosti voda je Slovenija zelo vodnata država. Eden
glavnih razlogov za to so podnebne razmere, saj imamo vlažno podnebje s precej enakomerno razporeditvijo padavin čez leto. Vendar so padavine zelo spremenljive, zato
občasno nastajajo hidrološke suše in poplave. V Sloveniji je v obdobju 1971–2000 padlo
povprečno 1579 mm padavin, kar je dvakrat nad svetovnim povprečjem. Od tega jih je
45 % izhlapelo, preostalih 55 % pa odteklo z vodotoki. V primerjavi z obdobjem 1961–1990 je
količina padavin ostala skoraj enaka, izhlapevanje se je predvsem zaradi višjih temperatur
in večje gozdnatosti povečalo za 11 %, odtok pa zmanjšal za 6 % (Frantar 2007).
Zaradi visoke povprečne letne količine padavin, prevlade prepustnih kamnin (večji specifični
odtoki) in geomorfološke razgibanosti se Slovenija v Evropi uvršča med države z bogatimi
vodnimi viri. Specifični odtok je namreč skoraj za trikrat večji od evropskega povprečja.
Ključni problemi rabe voda pa so neenakomerna prostorska razporeditev, sezonska spremenljivost količin vode, velika ranljivost podzemnih voda (temeljni viri pitne vode) in neustrezna kakovost rečne vode za pitje brez predhodnega čiščenja.
Čez ozemlje in z ozemlja Slovenije se na leto pretaka približno 32,1 km3 vode (32,1 milijarde
m3/leto), 59 % pomenijo interne rečne vode, 41 % pa je doteka iz Avstrije (Bat in Uhan
2003). Analize trendov značilnih pretokov, ki veljajo za pretežni del Slovenije, kažejo na
naraščajoči trend velikih pretokov in padajoči trend srednjih in malih pretokov. Reprezentativna vsota srednjih rečnih pretokov izbranih vodnih tokov za obdobje po letu 1960 kažejo
na trend postopnega zmanjševanja srednjih letnih pretokov. Zmanjšujejo se torej srednji
pretoki, pa tudi vodostaji v sušnem delu leta, kar utegne postati problematično z vidika
kmetijstva, preskrbe z vodo in zmanjšanja samočistilnih zmogljivosti.
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Povprečno odteka iz Slovenije 1073 m3/s vode, v obdobju izjemnih suš pa odteče iz Slovenije le 127 m3/s vode. Razlike med ekstremnimi pretoki večjih rek so v razmerju 1 : 50 (100)
in več, kar kaže na večjo verjetnost poplav in hidroloških suš, povečanje vodnoekološke
občutljivosti in zmanjšanje turistične rabe tako v obdobju ekstremno visokih kot ob ekstremno in povprečno nizkih (poletnih) pretokih. Razmerje med najbolj vodnatim (severozahodnim) in najbolj suhim (severovzhodnim) območjem Slovenije je pri odtokih 1 : 16 (pri
padavinah pa 1 : 5), kar kaže tudi na velike regionalne razlike v zagotavljanju oskrbe s pitno
vodo (Kazalci okolja 2005). Slovenija je torej kot država zelo bogata z vodnimi viri, vendar so
razlike v padavinah in odtokih zaradi geografske prehodnosti in pestrosti zelo velike. Suša,
pomanjkanje vode, je torej tudi v Sloveniji problem, zlasti zaradi pomanjkanja padavin in
njihove neugodne časovne razporeditve (Suhadolc in sod. 2010).
Onesnaženost in delno tudi znatna občutljivost rečne vode na obremenjevanje sta ključna razloga, da so sicer količinsko bistveno manjši viri dinamičnih zalog podzemeljske
(podzemne) vode temeljni vodni vir preskrbe prebivalstva in dejavnosti s pitno vodo.
Skupne dinamične zaloge podzemeljske vode (talne in kraške) v Sloveniji znašajo okoli
50 m3/s, kar je devetina povprečnega internega odtoka Slovenije (588 m3/s) oziroma dobra
dvajsetina skupnega odtoka (1008 m3/s). Dinamične zaloge vodonosnikov z razpoklinsko in
kraško poroznostjo znašajo 31,6 m3/s ali 62 % in vodonosnikov z medzrnsko poroznostjo
(prodno peščene, dobro prepustne rečne naplavine) 18,8 m3/s ali 36,8 % (Uhan in Kranjc
2003).
Po skupnih razpoložljivih in internih vodnih količinah na prebivalca se Slovenija uvršča
med vodno bogate evropske države, kar je brez dvoma pomemben, trajnostno sonaravni,
strateški in gospodarski potencial (Plut 2000). Letna količina rečne vode na prebivalca je
bila v zadnjih letih nad 16.000 m3 (interne rečne vode – 9100 m3, svetovno povprečje –
6600 m3), kar pomeni najmanj dvakrat večje količine, kot je evropsko povprečje. Po skupni
letni količini vode na prebivalca se je Slovenija leta 2010 uvrščala na tretje mesto med
članicami EU27, takoj za Finsko (21.268 m3) in Švedsko (16.667 m3) (Avstrija – 9616 m3, Italija – 3325 m3, Nemčija – 1878 m3; World Bank 2012). Povprečna razpoložljivost dinamičnih
zalog podzemeljske vode na prebivalca Slovenije je velika, saj znaša okoli 3000 m3 na leto. V
nekaterih evropskih državah (Madžarska, Nizozemska) je celo skupna količina vseh internih
voda na prebivalca manjša, kot je v Sloveniji količina podzemeljskih voda na prebivalca.
Vendar je treba poudariti, da se dinamične zaloge skozi leto zelo spreminjajo, poletni nižki
razpoložljivosti vode pa se hkrati pokrivajo z naraščajočimi potrebami. V skrajno sušnem
letu 2003 so bila skrajno dolga nizkovodna stanja (tretjina leta) in s tem povezana hidrološka suša zabeležena na ozemlju celotne države, pomanjkanje vode pa je bilo najbolj izrazito
v južni, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so bili specifični odtoki najmanjši, med 0 in
2 l/s/km2 (Kobold 2006).
Statistična regija Gorenjska (2137 km2, 204.000 prebivalcev v letu 2012) leži v povirnem
porečju Save. Povprečni srednji letni pretok odtok Save do vodomerne postaje Medno
(2191,4 km2) je v obdobju 1991–2003 znašal 76,7 m3/s, zabeleženi minimum 16,6 m3/s,
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zabeleženi maksimum pa 949,0 m3/s (Razvoj ekspertnega sistema … 2010). Glede na vrednosti povprečnega specifičnega odtoka (34,8 l/s/km2; Slovenija-27 l/s/km2) se Gorenjska
uvršča med regije z nadpovprečno razpoložljivostjo vode na km2. Povprečna letna količina
internih rečnih voda na prebivalca Gorenjske je za obdobje 1991–2003 okoli 11.700 m3 na
prebivalca, kar bistveno presega slovensko povprečje (okoli 9000 m3/prebivalca na leto).
Poudariti velja, da Gorenjska nima dotoka voda iz sosednjih regij, zato tako glede količin
kot glede kakovosti vode ni odvisna (z izjemo zračnega onesnaževanja) od gospodarjenja
voda zunaj regije. Obenem pa od njenega ravnanja z vodami odvisno niže ležeče regije v
celotnem porečju Save. Analiza časovne vrste srednjih dnevnih pretokov na vseh izbranih
vodomernih postajah porečja Save (z izjemo Sore) kaže na statistično značilen upad (Frantar in sod. 2008). V skrajno sušnem avgustu 2003 so najmanjši srednji dnevni specifični
odtoki za izbrane vodomerne postaje gorenjskih vodnih tokov še vedno znašali med 6,0
in 19,7 l/s/km2 (izjema Sora – 3,8 l/s/km2), v najbolj sušnih regijah Slovenije pa so bili med
0 in 2 l/s/km2 (Kobold 2006).
Zaradi hidrogeološke zgradbe in nadpovprečnih padavin razpolaga Gorenjska tudi z obilnimi količinami podzemne vode, ki so ključne za varno in zanesljivo preskrbo s pitno vodo.
Na Gorenjskem prevladujejo območja kraške razpoklinske in medzrnske poroznosti, ki pa
so vodnoekološko zelo občutljiva. Skupne dinamične zaloge vodonosnikov z medzrnsko
poroznostjo v Sloveniji so 18,8 m3/s, zgolj zaloge Kranjskega in Sorškega polja pa znašajo
5,1 m3/s (27,1 %) (Uhan in Kranjc 2003).
Slovenija se torej zaradi bogatih vodnih virov uvršča med evropske države, ki za preskrbo
z vodo uporabljajo zelo majhne deleže razpoložljivih vodnih virov, saj je primerljiva s sosednjo Avstrijo, Švico in Finsko. Slovenija je v obdobju 1997–2005 v povprečju načrpala zgolj
2–3 % vseh razpoložljivih voda na leto. Skupaj z Norveško, Islandijo, Latvijo, Slovaško,
Švedsko, Irsko, Finsko in Romunijo se je uvrščala med države z najmanjšim deležem načrpane vode (European Environment Agency 2010a). Uvršča se torej v zgornjo četrtino evropskih
držav, kjer v povprečju ne nastajajo t. i. vodni stresi. Medtem ko 31 % prebivalcev Evrope
živi v državah, kjer količina načrpane vode že presega 20 % internih voda, kar je z ekosistemskega vidika še sprejemljiv del uporabe, pa v nekaterih državah letna količina načrpane
vode presega 40 % (Madžarska, Moldavija; Ogrin in Plut 2009). Vendar je treba upoštevati,
da navedeni kazalci upoštevajo zgolj količino, ne pa tudi kakovosti internih (rečnih) voda.
Slovenija je torej po splošni količini vode na prebivalca med najbogatejšimi evropskimi
državami. Po kazalcu rabe vodnih virov pa je Slovenija z 2,55 % v obdobju 1997–2004 v
manjši skupini držav Evrope z najmanjšo rabo vodnih virov (Kazalci okolja 2005). Kljub temu
je tudi zaradi podnebnih sprememb in pričakovanih večjih potreb po namakanju pričakovati, da se bodo zlasti v jugozahodni in severovzhodni Sloveniji problemi s sezonskim
hidrološkim in kmetijskim pomanjkanjem vode v vegetacijskem obdobju zaostrili. V prihodnosti bo zaradi morebitnega zniževanja gladine podzemnih voda in zmanjševanja
pretokov vodnih tokov v času vegetacije za okoljsko in vodno pretehtano večje namakanje
kmetijskih površin mogoča predvsem raba vode iz večnamenskih vodnih zadrževalnikov
(Suhadolc in sod. 2010). Vendar je treba poudariti, da bo treba razen drugih porabnikov
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vode upoštevati tudi okoljevarstvene, naravovarstvene in varnostne omejitve gradnje
večnamenskih, manjših vodnih zadrževalnikov.

11.3 Potenciali za energetsko samooskrbo Slovenije
in Gorenjske
Slovenijo označujejo velika poraba energije in uvozna odvisnost ter velik prispevek energetike k obremenjevanju okolja. Kljub navedenemu dejstvu smo tudi po letu 2007 priča neugodnim gibanjem na področju energetske intenzivnosti, kar je še posebej problematično,
ker je raba energije na enoto bruto domačega proizvoda v primerjavi z državami EU (predvsem zaradi obsežne rabe goriv v cestnem prometu) velika. V obdobju 1995–2008 se je
delež obnovljivih virov energije (OVE) v celotni porabi energije v povprečju držav EU povečeval hitreje kot v Sloveniji. V letih 2009 in 2010 se je delež rabe OVE v Sloveniji povečeval
hitreje kot v EU. V letu 2011 pa je delež OVE znova nekoliko upadel in je znašal okoli 14 %,
kar pa je bilo nad evropskim povprečjem, ki je bilo 9 % (Poročilo o razvoju 2012).
V Sloveniji v strukturi rabe OVE še vedno močno prevladujeta raba lesa in HE. Na začetku
21. stoletja sta bila dejansko hidroenergija in biomasa najpomembnejša OVE, njuna izkoriščenost od gospodarsko izkoristljivega potenciala pa je bila okoli od 40- do 50-odstotna.
Poudariti velja, da so tudi pri rabi hidroenergije in rabi biomase številne, zlasti naravovarstvene omejitve. Slovenija je z okoli 60-odstotno gozdnatostjo ozemlja na tretjem mestu
med evropskimi državami. V letu 2011 je povprečna lesna zaloga že presegala 280 m3/ha
(2012. leta 285 m3/ha), letni prirastek pa 7 m3/ha oziroma 8,3 milijona m3 lesa (Poročilo
Zavoda za … 2012). Izvedeni posek je bil 2011. leta 3,9 milijona m3 od 5,5 milijona m3
mogočega poseka (71 %) po gozdnogospodarskih načrtih. V obdobju 2003–2011 je bilo
posekanega v povprečju okoli 3,4 milijona m3 lesa (največ v letu 2011) oziroma nekaj več
kot 40 % lesnega prirastka.
Slovenija uporablja približno polovico tehnično izkoristljivega hidroenergetskega potenciala, zaradi okoljevarstvenih (Mura, Soča), prostorskih, kmetijskih in drugih omejitev pa bi
bilo v prihodnje mogoče ob vseh omejitvah povečati rabo Save in manjših vodnih tokov na
lokacijah nekdanjih obratov na vodni pogon, ki jih je bilo v preteklosti okoli 4000. V zadnjih
letih pa se je povečala raba geotermalne energije in zlasti sončne energije (zlasti pri proizvodnji električne energije s pomočjo sončnih elektrarn). Tako bo doseganje zavez EU do
leta 2020 zahtevalo nadaljnje ukrepe za spodbujanje rabe OVE in tudi njeno učinkovitejšo
rabo.
Ocene teoretičnih in tehničnih (izkoristljivih) potencialov OVE Slovenije so sicer različne,
vendar vse za nekaj velikostnih razredov presegajo sedanjo in načrtovano rabo energije do
leta 2020 (Plut in sod. 2004). Večina ocen poudarja, da ima Slovenija velik teoretični potencial OVE, obstajajo pa številne tehnološke, prostorske in okoljske omejitve, ki še vedno
omogočajo, da bo Slovenija v prihodnosti lahko pokrila vse potrebe po energiji na sedanji
ravni porabi in seveda tudi na ravni priporočene porabe po konceptu okoljskega prostora,
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ki do leta 2050 priporoča prepolovitev sedanje porabe energije (s 3,7 toe na 1,5 toe na
prebivalca), popolno opustitev rabe jedrske energije, zelo omejeno rabo fosilnih goriv in
večkratno večjo rabo lastnih OVE. Po večini ocen teoretičnega in gospodarsko izkoristljivega
potenciala OVE sta dolgoročno ključna domača vira ob hidroenergiji sončna in geotermalna
energija. Večji pomen se obeta tudi biomasi in hidroenergiji, zelo omejen pa vetrni energiji,
saj so na splošno vetrovne razmere na zatišni strani Alp z energetskega vidika skromnejše.
Obstajajo pa tudi naravovarstveni zadržki, saj so vetrovno najprimernejše lokacije praviloma na varovanih območjih.
Po mnenju Novaka in Tomšiča (2004) je ustvarjanje novega decentraliziranega, sonaravno
trajnostnega energetskega sistema velika priložnost tudi za znanstveni in tehnološki razvoj
v Sloveniji, počasnost odziva je lahko usodna in etično sporna. Za udejanjanje globalno in
lokalno zasnovanega trajnostnega sonaravnega razvoja mora Slovenija razen hitre stabilizacije porabe energije povečati rabo svojih obnovljivih virov (vključno z rabo vetrne in
vodne energije, pa tudi biomase, sončne in geotermalne energije), vendar na lokacijah,
ki so ne samo čim bolj donosne, temveč tudi okoljsko in socialno optimalne ter lokalno
družbeno sprejemljive.
Kot meni Nemac (2009), pa bi do leta 2020 za proizvodnjo električne energije morali zgraditi razen nove JE (z močjo 1000 MW) objekte za rabo obnovljivih virov energije s skupno
močjo 1570 MW: velike HE (300 MW), male HE (100), objekte za soproizvodnjo električne
energije in toplote na biomaso (50 MW), uporaba bioplina (20 MW) vetrne elektrarne (500
MW), sončne elektrarne (500 MW) in geotermalne elektrarne za soproizvodnjo (100 MW).
Predlagani energetski scenarij izhaja iz domneve, da se poraba električne energije do leta
2020 ne bo spremenila oziroma zmanjšala, prav tako zaradi emisijskih razlogov ni predvidena proizvodnja električne energije s premogom. Leta 2020 naj bi v Sloveniji naravovarstveno in pejsažno sporne vetrne elektrarne imele instalirano zmogljivost kar 500 MW. Moč HE
naj bi se povečala za 400 MW. Glede na moč sklepamo, da je vključena zlasti gradnja HE na
Savi in večplastno sporna gradnja murskih HE. Decentralizirana moč številnih sončnih elektrarn (z visoko specifično ceno na kWh) naj bi po načrtu Nemaca (2009) leta 2020 dosegla
skupno moč okoli 500 MW, proizvajale pa naj bi 525 GWh na leto.
Slovenija se mora čim prej odločiti med tremi elektroenergetskimi scenariji do leta 2030:
1. fosilno-jedrski scenarij s povečanjem rabe električne energije za 30-40 % do leta 2030:
bistveno povečanje zmogljivosti TE na premog in zemeljski plin, podaljšanje obratovanja JE Krško do leta 2040 in okoli leta 2020 gradnja drugega bloka JE Krško, gradnja plinskega terminala v Kopru, gradnja velikih vetrnih elektrarn na vetrovno najugodnejših
lokacijah v varovanih območjih, HE na vseh večjih in manjših rekah, omejena gradnja
sončnih elektrarn;
2. šibki sonaravni scenarij s stabilizacijo porabe električne energije: ohranjanje obstoječih
zmogljivosti TE (zmanjšana raba premoga in večja raba zemeljskega plina), morebitno
podaljšanje delovanja JE Krško, HE na Savi, manjše vetrne elektrarne na okoljsko sprejemljivih lokacijah, večje število sončnih elektrarn;
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3. močnejši, radikalni decentralizirani sonaravni scenarij s postopnim zmanjševanjem
porabe električne energije: večje število TE-TO v mestih, zaprtje JE Krško (leta 2023), HE
na Savi (izjema okoli Ljubljane) in številne male HE na opuščenih lokacijah vodnih obratov (strogo upoštevanje okoljskih lokacijskih pogojev!), večje število manjših vetrnih
elektrarn na okoljsko sprejemljivih lokacijah, množica sončnih elektrarn na strehah in
tudi na kmetijsko manj primernih in degradiranih površinah, geotermalne elektrarne na
primernih lokacijah.
Politično in lokalno izsiljena, draga in finančno nepregledna gradnja 6. bloka TE Šoštanj
in okrepljeni glasovi za gradnjo drugega bloka JE Krško pomenijo pritiske za nadaljevanje
še bolj okrepljenega fosilno-jedrskega scenarija in s tem povezano nadaljnje povečevanje
rabe električne energije. Zato predvidena večja raba večjih objektov proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov na številnih okoljevarstveno in zlasti naravovarstveno spornih
lokacijah ne bo namenjena okoljsko in podnebno ugodni zamenjavi fosilne energije, temveč zadovoljevanju pričakovanih večjih potreb po električni energiji. Posledično bo udejanjanje fosilno-energetskega scenarija pomenilo, da bo Slovenija ohranila sedanjo gospodarsko strukturo in obotavljivo zmanjševala energetsko intenzivnost, zanemarila sistemske
možnosti zmanjševanja porabe energije in onemogočila decentralizirano rabo regionalnih
obnovljivih virov energije ter s tem povezano višjo stopnjo gospodarske, zaposlitvene in
energetske samozadostnosti bodočih slovenskih pokrajin oziroma večjih razvojnih regij.
Tako ne bo izkoristila dveh ključnih razvojnih dejavnikov – inovativnega znanja zlasti mlade,
izobražene generacije in regionalnih, zlasti naravnih virov na celotnem ozemlju države.
Nasprotno pa bi udejanjanje verjetno najprej sonaravno šibkega, po letu 2020 pa tudi sonaravno močnega decentraliziranega elektroenergetskega scenarija stabilizacije in zmanjševanje rabe energije Sloveniji omogočila sicer najprej počasnejše povečevanje blaginje, a
okrepljen policentrični in sonaravni razvoj. Hkrati bi decentralizirana proizvodnja OVE povečala stopnjo samooskrbe in zaposlitve ter zanesljivega dohodka prebivalcev v vseh regijah,
ki razpolagajo z različnimi obnovljivimi viri. Vendar velja poudariti, da prinaša tudi udejanjanje šibke in močnejše energijske regionalne sonaravnosti določene okoljske pritiske, ki pa
jih je tudi zaradi regionalno razpršenega vzorca objektov proizvodnje iz obnovljivih virov
energije laže prilagajati zmogljivosti okolja.
Slovenske regije označuje mozaičnost potencialne rabe obnovljivih virov energije in s tem
povezane različne kombinacije njihove bodoče večje regionalne rabe. Gorenjska zaradi
geografske lege, fizičnogeografskih, geoloških in poselitvenih značilnosti ter rabe zemljišč
razpolaga s svojstveno regionalno mavrico obnovljivih virov energije. Tako je po številu
malih HE na vrhu slovenskih regij, razen malih HE pa so na Gorenjskem tudi tri večje HE s
posamično močjo nad 10 MW (HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče). Letna proizvodnja
električne energije savskih elektrarn presega 100 milijonov kWh (2012-127 milijona kWh),
v podjetju Gorenjske elektrarne (15 malih HE in 17 sončnih elektrarn) so leta 2012 dodatno
proizvedli okoli 50 milijonov kWh na leto, od tega v sončnih elektrarnah že nad 5 %. Skupna poraba električne energije na Gorenjskem je leta 2012 znašala okoli milijardo kWh,
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(povprečna letna poraba električne energije v gospodinjstvu – 4000 kWh), samooskrba
Gorenjske z električno energijo (iz obnovljivih virov energije) je bila okoli ene šestine.
Z 69 % gozdnih površin v letu 2012 se je Gorenjska uvrščala med najbolj gozdnate slovenske
regije. V območni enoti Bled je bil leta 2011 letni prirastek lesa 405.298 m3 (mogoči posek
229.534 m3), v območni enoti Kranj pa 542.322 m3 (mogoči posek 373.348 m3 Poročilo Zavoda za ... 2012). Skupni izvedeni posek na Gorenjskem je bil 2011. leta 442.627 m3 (63 %
mogočega poseka po gozdnogospodarskih načrtih) oziroma 2,2 m3 na prebivalca, kar je nad
slovenskim povprečjem (1,9 m3/prebivalca). Na Gorenjskem sta leta 2012 delovala tudi dva
sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (Železniki in Preddvor). Daljinski sistem
v Železnikih je začel obratovati kot prvi v Sloveniji (leta 1978), njegova instalirana moč
je 16 MW (največji sistem), razen toplote pa proizvaja tudi električno energijo (Dremšak
2013). Glede na lesne zaloge in letni prirastek na Gorenjskem bi bila lahko zlasti surovinska
(prioritetna), pa tudi energetska vloga domačega lesa (daljinsko ogrevanje, soproizvodnja
toplote in električne energije) bistveno večja.
Zaradi velike geomorfološke razbitosti in različnega trajanja megle je trajanje Sončevega obsevanja in prejeta energija kvaziglobalnega obsevanja na Gorenjskem zelo različna
(različni lokacijski pogoji za sončne elektrarne, velik pomen mikrolokacije), skupno letno
trajanje sončnega obsevanja za obdobje pa je bilo na Zgornjem Gorenjskem za obdobje
1971–2002 med 1500 in 1900 urami (Stara Fužina 1515 ur, Kredarica 1713 ur, Rateče 1850
ur, Lesce 1873 ur). V obdobju 1991–2011 pa se je trajanje Sončevega obsevanja v povprečju povečalo za 5–10 % (Kredarica 1746 ur, Rateče 1882 ur, Lesce 1962 ur; Jensterle 2013).
Glede na energetske potenciale in izkušnje investitorjev so npr. na Zgornjem Gorenjskem
najboljše razmere za postavitev sončnih elektrarn na prisojnih strehah zgradb v Radovljiški
dolini, Blejskem kotu in na višjih prisojnih pobočjih Doline (Šmit 2013).
V letu 2008 je bila Gorenjska po številu (36 od 73 v Sloveniji) in moči sončnih elektrarn
(390,7 kW od 811 kW oziroma 48,2 %) daleč na prvem mestu med statističnimi regijami
Slovenije. Junija 2013 pa je bilo v Sloveniji 3117 sončnih elektrarn s skupno močjo 238,9
MW. Na Gorenjskem je bilo junija 2013 320 sončnih elektrarn z močjo 17,4 MW (7,3 %), kar
kaže na medregionalno bistveno počasnejše naraščanje vloge gorenjskih sončnih elektrarn.
Po oceni naj bi njihova skupna letna proizvodnja električne energije znašala okoli 2 milijona
kWh, kar zadošča za preskrbo okoli 500 gospodinjstev. Zaradi drastičnega zmanjšanja višine
državnih podpor konec leta 2012 je pričakovati bistveno počasnejše naraščanje števila in
moči sončnih elektrarn.
Vetrni energetski potencial Gorenjske je večji v vzpetem svetu, za kotlinska in dolinska območja pa sta značilna slaba prevetrenost in večji delež brezvetrja. Leta 2008 sta bili v evidenci vpisani le dve vetrni elektrarni, od teh je bila ena na Gorenjskem (Kredarica – 12 kW;
Gumilar 2008). Prvi vetrni generator je bil postavljen na Triglavskem domu na Kredarici leta
1993, drugi leta 1995. Pozneje so ju posodobili in imata skupno moč 13 kW. Poleti 2012
so imeli v Triglavskem narodnem parku vetrne generatorje še pri Domu Valentina Staniča (0,6
kW), Koči na Doliču (1,2 kW) ter Koči na Mangartskem sedlu (zunaj Gorenjske; Jensterle 2013).
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Jensterle (2013) je podrobno analiziral in ovrednotil potenciale obnovljivih virov energije za
energetsko samooskrbo sredogorskih in visokogorskih planinskih postojank v Triglavskem
narodnem parku. Planinske postojanke, ki niso bile priključene na javno električno omrežje, so leta 2012 večinoma že izkoriščale sončno energijo, a v precej manjši meri, kot je to
mogoče. Naravni potenciali sončne energije omogočajo energetsko samooskrbo prav vseh
analiziranih planinskih koč, pomemben delež pa pomeni tudi naravovarstveno pretehtana
raba vetrne energije.
Podatkov o oceni samooskrbe Gorenjske z energije nimamo, vsekakor pa je zlasti zaradi rabe fosilnih goriv v prometu in omejenega deleža na Gorenjskem proizvedene električne energije njena energetska odvisnost velika. Z vidika medregionalne primerjave in
upoštevanja naravnega energetskega potenciala so za prihodnjo mogočo energetsko samooskrbno Gorenjske ključni naslednji lastni obnovljivi viri energije (Gumilar 2008): biomasa, hidroenergija in sončna energija. V prihodnosti pa lahko pričakujemo večjo vlogo
geotermalne energije in delno tudi vetrne energije. Ena ključnih prihodnjih energetskih
prednosti Gorenjske je ob nujnem zmanjšanju porabe energije mavrični potencial domačih
obnovljivih virov energije, obstajajo naravni potenciali tudi za večjo, decentralizirano proizvodnjo večplastno uporabne električne energije. Tehnično izkoristljiv energetski potencial
lastnih obnovljivih virov energije Gorenjski v bolj oddaljeni prihodnosti (do leta 2050) ob
varčevanju z energijo omogoča doseganje energetske samooskrbe. Seveda to ne bo pomenilo, da bo Gorenjska postala energetsko avtarkična regija, brez medregionalne izmenjave
energije.
Varčna raba električne energije, vztrajno zmanjševanje njene proizvodnje in porabe, bistveno večja domača proizvodnja električne energije s pomočjo okoljsko pretehtanih načinov
rabe mozaika OVE sta ključna stebra udejanjanja sonaravnih elektroenergetskih in drugih
energetskih inačic.
Poudarjamo, da zgolj občutno zmanjšanje slovenske porabe energije na prebivalca do
srede 21. stoletja in prevladujoč takratni delež OVE omogočata ohranjanje eksistenčnih
pogojev preživetja prihodnjih generacij, vključno s še obvladljivimi spremembami podnebja. Večja poraba energije na prebivalca bi bila mogoča le, če bi bili negativni okoljski vplivi
manjši od danes pričakovanih. Po mnenju Urbančičeve in drugih (2009) naj bi Slovenija do
leta 2020 povečala rabo hidroenergije in lesne biomase za polovico, preostalih OVE za več
kot dvakrat, da bo lahko dosegla cilj, 25-odstotni delež OVE v končni rabi energije. Tudi
navedenega šibko sonaravnega cilja ne bo mogoče doseči, če ne bodo v ospredju izdatno
spodbujeni ukrepi učinkovite rabe energije in strukturnih sprememb porabe, gospodarstva, prometa in regionalne politike.
Menimo, da zgolj scenarij močnejše, bolj decentralizirano in energijsko mozaično zasnovane energetske sonaravnosti in večje samozadostnosti Slovenije in Gorenjske do leta 2030
omogoča okvirno uveljavitev radikalnejšega koncepta okoljskega prostora do leta 2050, ko
naj bi se planet in države sveta tudi na energetskem področju zelo približale razvoju v okviru ekosistemskih zmogljivosti okolja in okoljskih virov.
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11.4 Omejitve za prehransko samooskrbo Slovenije
in Gorenjske
Zaradi naravnih razmer je za Slovenijo značilna prevlada gozdnih površin, ki so bile po različnih ocenah za leto 2010 (različni metodološki pristopi) razširjene na 60–66 % ozemlja,
leta 1876 pa le na 36,4 % ozemlja Slovenije. Kmetijske površine so leta 2010 obsegale 28 %
ozemlja, značilen pa je dolgoletni trend zmanjševanja. Večji del kmetijskih zemljišč je v območjih z omejenimi naravnimi pogoji za kmetovanje (Poročilo o stanju … 2012).
Okoli leta 1960 je bilo v Sloveniji okoli 300.000 ha njiv in vrtov ter leta 1991 okoli 200.000
ha, predvsem zaradi obsežnega zaraščanja in tudi zaradi pozidave. Leta 2009 je bilo le še
175.000 ha njiv in vrtov (od tega je bilo 101.000 ha žitnih in 54.000 ha površin za krmne
rastline) oziroma pičlih 858 m2 obdelovalnih površin na prebivalca, leta 2010 pa 170.000 ha
(leta 2011 zgolj 168.700) oziroma le še 830 m2 na prebivalca. Slovenija je po obsegu kmetijskih obdelovalnih površin (njive in vrtovi) na repu držav članic EU, saj je med 27 državami
uvrščena na 24. oziroma 25. mesto. Leta 2007 je bilo namreč samo še 8,6 % obdelovalnih
površin (leta 1900 – 19 %; leta 1953 – 18 % in leta 1991 – 11 %) in 24,3 % kmetijskih površin
v uporabi glede na celotno površino države. Evropsko povprečje je bilo 2007. leta 24,2 %
obdelovalnih oziroma 40,1 % skupnih kmetijskih površin v uporabi (European Environmental Agency 2010b; Suhadolc in drugi 2010).
Leta 2010 je bilo po podatkih SURS-a in po popisu kmetijstva 474.432 ha kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma 2350 m2/prebivalca, v statistični regiji Gorenjska pa 31.411 ha oziroma zgolj 1540 m2/prebivalca. V geografsko in klimatsko podobnih razmerah bi za varno
prehransko oskrbo v Sloveniji potrebovali na prebivalca okoli 2500–3000 m2 obdelovalnih
kmetijskih zemljišč (njiv, travnikov in sadovnjakov), v Sloveniji smo torej že pod navedeno
mejo (Hrustel Majcen 2004; Suhadolc in drugi … 2010), kar zlasti zaradi naravnih razmer
še bolj izrazito velja za Gorenjsko. Po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih površin
Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje so leta 2012 njivske površine obsegale 181.983 ha
oziroma 887 m2/prebivalca (Evidenca dejanske rabe … 2013). Njivske površine na Gorenjskem pa so leta 2012 obsegale zgolj 8454 ha, kar je znašalo 414 m2/prebivalca, in zgolj 4 %
njenega ozemlja (Slovenija – 9 %). Na Gorenjskem so bile leta 2012 torej pozidane površine
(9461 ha) večje od njivskih. V obdobju 2002–2012 se je skupna površina njiv in vrtov zmanjšala za 2271 ha, pozidane površine pa so se povečale za 427 ha.
Stopnja samooskrbe Slovenije je zlasti pri rastlinskih pridelkih zelo odvisna od letine, ki je
pogojena z vremenskimi razmerami. V obdobju 2006–2010 je bila stopnja samooskrbe z
žiti nekaj nad 50 %, leta 2011 pa se je povečala na 69 %, zlasti na račun krmnega žita (Poročilo o stanju … 2012). Kljub temu velja poudariti, da je stopnja samooskrbe s prehransko
zelo pomembno pšenico leta 2011 znašala zgolj 55 %, a je bila za 13 % večja v primerjavi
s povprečjem v obdobju 2006–2010. Najnižja je bila stopnja samooskrbe s svežo in predelano zelenjavo, ki je bila 2010. leta 31-odstotna leta 2011 pa 37-odstotna. Pri živalskih
proizvodih so bile v obdobju 2006–2011 stopnje samooskrbe višje, pri mesu v povprečju
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med 83 in 100 % (a pri prašičih le še okoli 50 % v letu 2011), pri jajcih okoli 95 % in pri mleku
okoli 115–120 %.
Kljub zelo nizki stopnji prehranske oskrbe velja poudariti, da Slovenija razpolaga z dovolj
velikimi potenciali kmetijskih zemljišč, da varnostno tvegano, zelo nizko stopnjo splošne
prehranske samooskrbe (okoli 50 % okoli leta 2010) lahko bistveno povečamo (na 75–80
%) in npr. pri pšenici doseže popolno samooskrbo (Plut 2012). To pa pomeni, da moramo
kmetijske površine dejansko povečati na stanje okoli leta 1960, jih skoraj izključno nameniti
proizvodnji ekološko neoporečne hrane (kljub nekoliko manjšim pričakovanim donosom,
delno tudi zaradi slabših naravnih razmer na dveh tretjinah kmetijskih zemljišč), manj pa
pridelavi živalske krme in zelo omejeno pridelavi oljnih rastlin za gorivo (skoraj izključno na
zastrupljenih oziroma drugače degradiranih površinah).
Za zagotavljanje prehranske varnosti Slovenije v obdobju stabilizacije njenega prebivalstva sta ključna naravna temeljna pogoja zadosten obseg kakovostnih kmetijskih zemljišč in
ohranjanje rodovitnosti prsti. Cilj pa je ne le ohranjanje najbolj rodovitnih kmetijskih zemljišč, temveč povečevanje kmetijskih površin, še zlasti njivskih, zlasti žitnih površin (Poročilo o delovanju…, 2012). Tudi z vidika ohranjanja naravne rodovitnosti prsti in kakovostne
preskrbe z vodo pa bi bilo treba zlasti v vodovarstvenih in zavarovanih območjih povečati
površine za ekološko pridelavo hrane, ki so leta 2012 obsegale 35.000 ha (7,4 % glede na
kmetijska zemljišča v uporabi) v okviru 2682 ekoloških kmetij (3,6 % od skupnega števila
kmetijskih gospodarstev leta 2010) (Analiza stanja ekološkega…, 2013). Povečevanje števila
ekoloških pridelovalcev in obsega ekološko obdelanih zemljišč je bilo prva leta po uvedbi okoljskih plačil za ekološko kmetijstvo izjemno hitro, nato pa se je umirilo. Velik obseg
travnikov v ekološki rabi nakazuje prevladujočo živinorejsko usmerjenost (Lampič 2005).
Na Gorenjskem pa je bilo 2012. leta 2047 ha površin za ekološko pridelavo hrane, kar je
pomenilo 5,8 % kmetijskih zemljišč (velika prevlada travniških površin) v uporabi.
Z vidika prehranske varnosti so nedopustni spodbujanje pridelovanja koruze za potrebe
bioplinarn, raba odpadne gnojevke na vodnoekološko zelo občutljivih zemljiščih in raba
drugih poljščin za pridelavo biodizla na najboljših kmetijskih površinah. Večjo skrb in
sredstva pa bo treba nameniti povečanju sonaravne, učinkovite rabe vode za namakanje
(manjši zadrževalniki vode). Ohranjanje obstoječih in zgodovinsko gledano ekosistemsko
in poselitveno zelo premišljeno ponovno povečanje kmetijskih zemljišč (zlasti zaraščenih
površin) sta torej ključna pogoja za dosego varne stopnje samooskrbe Slovenije s hrano
(Plut 2012). Dejstvo je, da je Slovenija prešla z razmerja 50 % gozdov in 50 % drugih površin
v petdesetih letih 20. stoletja na razmerje 60 : 40 % v korist gozdov okoli leta 2010.
Prehranska samooskrba Slovenije oziroma vsaj visoka stopnja samooskrbe (najmanj 70–
80 % namesto tvegane 50 %) do leta 2030 je v pričakovano zelo težavnih, negotovih svetovnih razmerah glede možnosti uvoza hrane ena od eksistenčnih podstati preživetja in
napredka. Gorenjska lahko sicer pridela bistveno več hrane, vendar zaradi omejenih naravnih
razmer za poljedelstvo v bližnji prihodnosti ne bo mogla postati prehransko samooskrbna
(izjema sta živinoreja velikih živali in pridelava mleka).
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11.5 Odgovoren odnos do regionalnih naravnih virov?
Tudi v Sloveniji je želeni dvig količinske materialne blaginje potekal tudi na račun izčrpavanja okoljskega kapitala Slovenije in njenih pokrajin ter obsežnega uvoza hrane in energije. V
obdobju 2000–2010 je Slovenija dosegla 100-odstotno samooskrbo z vodo, prehranska in
energetska samooskrba pa je bila okoli 50-odstotna. Po porabi naravnih virov in proizvodnji
emisij na prebivalca v Sloveniji (podobno kot druge gospodarsko razvite evropske države)
za dva- do štirikrat presegamo planetarno trajno sprejemljivo raven, okoljski odtis na prebivalca je skoraj dvakrat višji od biološke zmogljivosti Slovenije. Na začetku 21. stoletja se
je po sinteznem kazalniku sonaravnega regionalnega razvoja Gorenjska uvrščala na četrto
mesto (za Osrednjeslovensko regijo, Goriško in Obalno-kraško regijo), medregionalne ekonomske in socialne razlike so se na splošno povečale, okoljske pa zmanjšale (Vintar
Mally 2009). Večplastna kriza opozarja na strukturno neučinkovitost dosedanjega razvojnega modela, trajnostni gospodarski in regionalni razvoj ter dvig samooskrbe (na državni in
regijski ravni) sta po našem mnenju primerna gospodarska, okoljska in socialna odgovora.
Samooskrba s strateško ključnimi dobrinami je tudi sistematični stabilizator, ki nam bo
pomagal pomembno amortizirati prihodnje asimetrične šoke iz tujine, katerim se zaradi potrebne večplastne odprtosti Slovenija kot majhna država seveda ne bo mogla nikoli
popolnoma izogniti. Domači okoljski viri in zelo ugodna geografska lega ter zmerna gostota poselitve nam namreč omogočajo, da inovativno, bolj samozavestno in pospešeno
odločno stopimo na sonaravno tlakovano razvojno pot. Ob varčni in stabilni, sonaravni
rabi omogočajo domači okoljski viri trajno in zanesljivo samooskrbo z vodo, obnovljivimi
viri energije, lesom, ugodno bivalno okolje ter opravljanje ključnih ekosistemskih funkcij.
Na državni ravni razpolaga Slovenija z bogatimi vodnimi viri, ki bodo tudi v morebitnih
zaostrenih podnebnih razmerah omogočali zanesljivo vodno oskrbo. Vendar nas sušno leto
2003 opozarja, da se lahko hidrološka in kmetijska suša pojavi na več kot polovici ozemlja
Slovenije. Potrebna bosta varčna poraba vode in zmanjševanje obremenjevanja vodnih virov, zlasti tekočih voda in območij talne vode (kmetijstvo, urbanizacija). Slovenija in njene
regije razpolagajo z mavrico decentraliziranih obnovljivih virov energije, ki ob potrebnem
zmanjšanju porabe primarne in končne energije omogočajo doseganje popolne energetske
samooskrbe do srede 21. stoletja. Ob hidroenergiji naj bi do leta 2050 sončna in geotermalna energija (toplota in soproizvodnja električne energije) postali steber trajnostne energetike Slovenije. Energetska raba lesa pa naj bi bila podrejena njegovi surovinski rabi,
vendar velike lesne zaloge in prirastki omogočajo tudi pomembnejšo vlogo v energetskih
bilancah zlasti bolj gozdnatih regij Slovenije (individualno in daljinsko ogrevanje, soproizvodnja toplote in električne energije). Vetrna energija bo zaradi prevladujoče zavetrne lege
Slovenije imela manjšo, omejeno vlogo.
Po večini ocen teoretičnega in gospodarsko izkoristljivega potenciala OVE sta dolgoročno
ključna domača vira ob hidroenergiji sončna in geotermalna energija. Med navedenimi nacionalno prednostnimi sonaravnimi samooskrbnimi polji pa bo po našem mnenju ponovno
doseganje varne stopnje prehranske samooskrbe, pridelava domače kakovostne in zdrave
hrane po vsej verjetnosti najzahtevnejša strateška trajnostna razvojna naloga na državni
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ravni. Zlasti zaradi skromne stopnje prehranske samooskrbe Slovenije kmetijskih zemljišč
ni primerno uporabljati za proizvodnjo biogoriv, v prihodnje pa bo treba več vode (manjši
zadrževalniki) nameniti za namakanje. Z večjo stopnjo samooskrbe in zmanjšanjem uvoza
surovin, hrane in energije med drugim bistveno zmanjšamo ekološki in ogljični odtis in s
tem prispevamo večji delež k planetarni okoljski in socialni odgovornosti ter razvojnemu
preboju.
Okoljske tehnologije in ozelenjeno podjetništvo, okoljsko odgovorna raba domačih okoljskih virov, sonaravno kmetijstvo, turizem, promet (tirni in javni, kolesarjenje) in gradbeništvo (energetske prenove zgradb, pasivna gradnja, domači gradbeni materiali) ter
ekologizirane druge dejavnosti naj postanejo jedro slovenskega inovacijskega, trajnostnega
razvojno-okoljskega preboja, ki regionalno razpršeno, decentralizirano odpirajo 50.000–
60.000 novih ozelenjenih delovnih mest do leta 2030: predelava lesa, 20-odstotno povečanje prehranske varnosti, regionalna raba obnovljivih virov energije, sonaravni turizem in
energetska prenova zgradb.
Seveda Slovenija in njene regije ne smejo postati avtarkične, samozadostne skupnosti,
gospodarsko in kulturološko odprtost v obdobju globalizacije pa je treba uravnovesiti z
regionalizacijskimi (decentralizacijskimi) mehanizmi krepitve večplastne nacionalne in regionalne identitete, vključno z večjo vodno, energetsko in prehransko samooskrbo. Gorenjska razpolaga z naravnimi potenciali za trajno vodno in energetsko samooskrbo ter za večji
dvig splošne stopnje prehranske varnosti. Ker je ena od okoljevarstveno prednostnih nalog
Gorenjske sonaravno gospodarjenje na zavarovanih in kmetijskih območjih (Vintar Mally
2009), je treba navedeno prioriteto upoštevati tudi pri želenem povečanju regionalne samooskrbe.
Slika 11.1: Gorenjska je bogata z vodnimi viri.
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Slika 11.2: Sončna elektrarna na strehi starejše hiše v Mošnjah.

Slika 11.3: Ekološko kmetijstvo se uveljavlja tudi na Gorenjskem.
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12. Viri pitne vode na Gorenjskem:

pregled preskrbe z vodo in upravljanja

Nataša Ravbar, Gregor Kovačič

12.1 Pitna voda kot naravni vir Gorenjske statistične
regije
Čista voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje različnih ekosistemov in človeka na
našem planetu. Pa vendar se onesnaženost voda uvršča med najresnejše svetovne probleme in je označena za glavnega povzročitelja otroških bolezni (Ericson, David Hanrahan in
Kong 2008). Poleg tega so zaloge pitne vode marsikje ogrožene s pretiranim izrabljanjem,
vdorom slane vode v podtalnico in neprimernim namakanjem. Vse to pa zmanjšuje primernost vodnih virov za uporabo.
Gorenjska velja za eno najbolj namočenih slovenskih regij. Tako kot geostrateški položaj in
lesna biomasa so tudi vodni viri pomembna prednost regije, tako z gospodarskega vidika
kot tudi z vidika kakovosti življenja. Zato sta še posebej pomembna skrb za kakovost voda
in vodozbirnih območij in smotrna poraba.
Prispevek predstavlja preskrbo z vodo v Gorenjski statistični regiji na podlagi različnih javno dostopnih podatkov o virih pitne vode, npr. o razpoložljivosti vodnih virov za uporabo,
o tipih vodnih virov, njihovi razširjenosti in o izkoriščanju pitne vode. Predstavljeni so tudi
podatki o številu ljudi, ki se oskrbujejo s posameznimi vodnimi viri, o količinah porabljene
vode in podatki o kakovosti vode. Posebna pozornost je namenjena varovanju in upravljanju virov pitne vode. Poudarjene in obravnavane so najbolj pereče težave v trenutni preskrbi
z vodo in predlagane rešitve.
Čeprav je prostorska razpršenost vodnih virov odvisna od naravnih sestavin pokrajine (kot
so geografska lega, geološke in podnebne razmere ter oblikovanost površja), smo se zaradi
razpoložljivosti večine podatkov na občinski in regionalni ravni v študiji osredinili na območje Gorenjske statistične regije (GSR).

12.2 Osnovne hidrogeološke značilnosti Gorenjske
statistične regije
Za prikaz osnovnih hidrogeografskih značilnosti vodnih zajetij smo uporabili Osnovne
geološke karte SFRJ 1 : 100.000 (Grad in Ferjančič 1974; Buser in Cajhen 1977; Buser
1986; Jurkovšek 1986), digitalne vektorske podatke s spletnega portala Agencije Republike
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Slovenije za okolje (ARSO 2013k) ter podatke iz hidrološkega arhiva Agencije Republike
Slovenije za okolje (ARSO 2013j). Digitalne podatke smo analizirali s programskim orodjem
ArcGIS 9.3.
Hidrogeografsko pripada območje GSR gornjemu porečju Save (slika 12.1). Z izjemo posameznih delov zakraselih visokogorskih območij Julijskih Alp na zahodni meji regije, od koder vode podzemeljsko odtekajo tudi v porečje Soče, pravzaprav celotna regija pripada
črnomorskemu povodju. Severna meja statistične regije poteka po državni meji, ki poteka
po visokogorskih grebenih Karavank in v manjšem delu na skrajnem severovzhodu tudi
Kamniško-Savinjskih Alp in obenem pomeni topografsko razvodnico med porečjema Save
in Drave v sosednji Avstriji. Zahodna in jugozahodna meja statistične regije poteka skoraj
natanko po topografski razvodnici med jadranskim in črnomorskim povodjem, po najvišjih
slemenih Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja.
Slika 12.1: Prikaz Gorenjske statistične regije, jadransko-črnomorske razvodnice in kraških pokrajin
na fizičnem zemljevidu Slovenije.

Na območju GSR se izmenjujejo različno prepustne kamnine (slika 12.2). V dobro prepustnih karbonatnih kamninah, med katerimi so v večini masivni apnenci debeloskladoviti
dachsteinski apnenci z vložki dolomita, oboji triasne starosti, so razviti vodonosniki s kraško razpoklinsko poroznostjo, ki so značilni za 31 % regije (Grad in Ferjančič 1974; Buser in Cajhen 1977; Buser 1986; Jurkovšek 1986). Vodonosniki z razpoklinsko poroznostjo
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obsegajo približno 19 % območja in so oblikovani v srednje prepustnih karbonatnih
kamninah, pretežno triasne starosti, kot so glavni dolomit, lapornati in ploščasti apnenec,
baški dolomit in psevdoziljski skladi (Grad in Ferjančič 1974; Buser in Cajhen 1977; Buser
1986; Jurkovšek 1986). V predorninah triasne (keratofir, porfirit) in oligocenske starosti
(andezitni tuf) so oblikovani plitvi vodonosniki zelo majhne izdatnosti (4 % ozemlja regije).
V zelo slabo prepustnih kamninah permske (kremenov peščenjak in konglomerat, glinovec
in apnenec), permokarbonske (skrilavi glinovec, kremenov peščenjak in konglomerat, apnenec), triasne (lapor, apnenec) in oligocenske (lapor, peščenjak) starosti so oblikovani plitvi
vodonosniki z medzrnsko in razpoklinsko poroznostjo, ki zavzemajo 14 % ozemlja regije
(Grad in Ferjančič 1974; Buser in Cajhen 1977; Buser 1986; Jurkovšek 1986). Na ledeniškorečnih usedlinah Savske ravni, tilu in aluvialnih nanosih rek in potokov so oblikovani
vodonosniki z medzrnsko poroznostjo, ki obsegajo 29 % ozemlja regije.
Slika 12.2: Hidrogeološke enote Gorenjske statistične regije glede na tip poroznosti kamnin.

Območje GSR ima v povprečju 2090 mm (1971–2000) padavin na leto. Podatek je ocenjena vrednost, izračunana na podlagi zemljevida povprečnih letnih vrednosti korigiranih
padavin v obdobju 1971–2000 (ARSO 2013k). Kljub relativno gosti mreži padavinskih postaj
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v visokogorju je pravzaprav nemogoče zelo natančno oceniti višino padavin, saj se le-ta
spreminja na zelo kratke razdalje, to je odvisno od lege, nadmorske višine in usmerjenosti
pobočij.
V grobem lahko odtočne značilnosti GSR ocenimo na podlagi podatkov o pretokih Save na
vodomerni postaji Medno, ki leži 5 km dolvodno od meje GSR, saj so tu zajete tudi vode
Sore. Slika 12.2 kaže, da območje GSR ločeno odmaka tudi reka Pšata, zato lahko za natančnejšo oceno odtočnih značilnosti GSR upoštevamo še podatke z vodomerne postaje
Topole. Povprečni letni pretok Save na omenjeni postaji je 81 m3/s (1978–2010), Pšate pa
1,33 m3/s (1989–2010) (ARSO 2013j). Izračun pokaže, da je povprečni letni vodni odtok
z območja GSR približno 2,60 km3. Odtočni količnik je 0,58, specifični odtok pa približno
38 l/s/km2, čeprav specifični odtoki na vodomernih postajah v povirjih visokogorskih rek
presegajo tudi 70 l/s/km2 (Bat in sod. 2008).
Zaradi relativno velikega deleža neprepustnih ali slabo prepustnih kamnin in strmega
reliefa v visokogorju, ki ga sicer v večini gradijo karbonatne (prepustne) kamnine, je gostota
rečne mreže na območju GSR nad slovenskim povprečjem in znaša 1,46 km vodnega toka/km2.
Preglednica 12.1: Razpoložljiva količina podzemne vode po vodnih telesih in delež odvzema
podzemne vode v primerjavi z razpoložljivimi količinami.
Ime vodnega telesa
Julijske Alpe v porečju Save

Razpoložljiva količina
podzemne vode na
celotno vodno telo
(106 m3/leto)

Razpoložljiva količina
podzemne vode glede na
površino vodnega telesa
(103 m3/leto/km2)

Delež odvzema
podzemne vode proti
razpoložljivi količini (%)

103,9

132,7

1,23

Karavanke

38,4

95,0

10,93

Kamniško-Savinjske Alpe
Cerkljansko, Škofjeloško in
Polhograjsko hribovje

69,3

62,3

8,54

59,5

70,0

17,00

Vir: Andjelov s sod. 2006.

V primerjavi z drugimi slovenskimi regijami je GSR nadpovprečno vodnata. Največje razpoložljive količine podzemne vode so v vodnem telesu Julijskih Alp, kar je razvidno iz
preglednice razpoložljivih količin podzemne vode po vodnih telesih in deležev odvzemov
podzemne vode v primerjavi z razpoložljivimi količinami (Andjelov s sod. 2006). Vendar
neenakomerna razporejenost padavin in raznolikost odtočnih razmer v porečju Save pogojujeta različno razpoložljivost vode za rabo – tako za preskrbo prebivalcev z vodo kot tudi za
druge oblike rabe (Bat in sod. 2008).

12.3 Značilnosti preskrbe z vodo in porabe Gorenjske
statistične regije
Podatke o vodovodnih sistemih, o količinah načrpane in dobavljene vode iz javnih vodovodov, o količinskem, kakovostnem stanju in stanju varovanja vodnih virov smo pridobili
iz zakonskih aktov, tiskanih in spletnih publikacij pristojnih ministrstev, posameznih občin,
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upravljavcev vodovodnih sistemov ter spletnih portalov Agencije Republike Slovenije za
okolje in Statističnega urada Republika Slovenije (SURS 2013).
Za izkoriščanje podtalnice sta pomembna dva tipa vodonosnikov: aluvialni in kraško-razpoklinski. Aluvialni vodonosniki so kamninske plasti prodnatih in peščenih naplavin z medzrnsko poroznostjo, v katerih so akumulirane velike količine vode. Pretakanje vode v njih
je počasno, nekaj metrov ali nekaj deset metrov na dan. Največ zalog te vrste je v porečju
Save na Kranjskem in Sorškem polju. Debelina tega vodonosnika je ocenjena na 20 – 80 m,
njegova izdatnost pa na 3200 l/s (Brečko 1998).
Kraško-razpoklinski vodonosniki so kamninske plasti, sestavljene iz karbonatnih kamnin (apnenec, redkeje dolomit). Zaradi raztapljanja in posledične poroznosti (votljikavosti) kamnin
hranijo velike količine vode, za katero je značilen hiter (več sto m/h) in pogosto turbulenten
tok po kraških kanalih. Takšni vodonosniki so značilni za Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske
Alpe in delno Karavanke ter za visokogorske kraške planote Komno, Jelovico, Mežaklo, Pokljuko in Krvavec (slika 12.2). Vodonosnike z razpoklinsko in predvsem kraško poroznostjo
odlikujejo izdatni izviri relativno visoke kakovosti.
S tehnološkim razvojem je preskrba s pitno vodo iz vodovoda postopoma postajala precej urejena in je danes zagotovljena večini gospodinjstev tudi na odročnih območjih (npr.
planinske postojanke). Najpreprostejši in najpogostejši način odvzema vode je zajetje na
izviru (slika 12.3), ob premajhni izdatnosti pa lahko dodatne količine vode pridobimo s črpanjem. Preskrba z vodo na obravnavanem območju temelji večinoma na stalnih in izdatnih vodnih virih, sicer pa prevladujejo izviri z nizko izdatnostjo (do nekaj l/s). Ovčja jama
(400 l/s), Peričnik (125 l/s), Bašelj (120 l/s) in viri pod Krvavcem (100 l/s) so najizdatnejši vodni viri. Njihov pomen se je v zadnjih petih letih močno povečal, saj je delež načrpane vode
iz izvirov s ~60 % zrasel na več kot 80 % (SURS, 2013). Med črpališči podzemne vode iz
medzrnskih vodonosnikov so najpomembnejša črpališče Gorenja Sava (180 l/s), Draga
(75 l/s) in Svetje (70 l/s). Nekdanji vodni viri z zajemanjem skromnih količin površinske in
padavinske vode pa so že skoraj povsem izgubili svoj pomen.
Zagotavljanje varne preskrbe s pitno vodo je v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS 2006a) in Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS 2008a) zaveza
posameznih občin, ki izvajanje navadno zagotavljajo prek javnih služb (javnih vodovodov).
Za GSR je značilen zelo razvejen sistem preskrbe s številnimi vodnimi zajetji, kar je glede
na naravne reliefne danosti (velika razgibanost površja, visoke nadmorske višine, strm
relief) in posledično poselitvene značilnosti v hribovitem in visokogorskem svetu GSR
(redka poselitev z manjšimi naselji, velika oddaljenost od večjih središč) povsem razumljivo. Prevladujejo zajetja manjše izdatnosti, razpršena po vsej regiji, ki napajajo razvejene in
med seboj nepovezane vodovodne sisteme. Veliko je manjših (vaških, zasebnih) vodovodnih sistemov, ki imajo pridobljena vodna dovoljenja. Kot primer navajamo občino Tržič, kjer
javno podjetje Komunala Tržič, d. o. o., upravlja devet vodovodnih sistemov, ki se napajajo
iz 13 izvirov, v občini pa je še 15 vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo 50 ali več prebivalcev in so v zasebni lasti, in kar 150 zasebnih vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo manj kot
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Preglednica 12.2: Kranjski vodovodni sistem.
Kranjski
vodovodni sistem

VS Kranj

VS Besnica

VS Golnik

Št.
Dolžina
Št.
oskrbovanih
vodovodnega
priključkov
prebivalcev
omrežja (km)

59.500

870

1.016

13.680

240

181

Količina
prodane
vode (v
m3/leto)

264 3.957.919

8

5

46.342

70.654

Vodni vir

Tip
vodonosnika

viri pod
Krvavcem
Nova vas
Bašelj
Čemšenik

kraškorazpoklinski
kraški
razpoklinski
razpoklinski

Gorenja Sava

aluvialni

Olševek
Zabukovje

razpoklinski
razpoklinski

Ribnikar

razpoklinski

Ginek

razpoklinski

Ambrož

razpoklinski

VS Javornik

145

77

6,5

4.895

Javornik

razpoklinski

VS Planica

45

17

3

912

Planica

razpoklinski

VA Trstenik

960

280

20

66.561

Povlje

razpoklinski

5.600

1.700

66,5

396.916

viri pod
Krvavcem
Grad

90

50

4,5

3.750

300

185

12

20.572

18.150

n.p.

n.p.

43
29

39
7

1,5
2

Blate
viri pod
n.p.
Krvavcem
2.098 Ojstrica - Bela
459
Osolnik

kraškorazpoklinski
razpoklinski
kraškorazpoklinski
razpoklinski
kraškorazpoklinski
kraški
razpoklinski

VS Studenčice

n.p.

43

1,15

2.420

Studenčice

razpoklinski

VS Topol

152

81

5,5

7.956

VS Kovor - Naklo

2.700

750

40

194.268

Kozomer
Suša
Podbrezje
Duplje
Strahinj

kraški
kraški
aluvialni
aluvialni
aluvialni

VS Bašelj - Laško

16

10

0,5

1.040

Bašelj - Laško

razpoklinski

705

235

6,5

25.116

Anclovo

razpoklinski

VS Cerklje
VS Ambrož pod
Krvavcem
VS Šenturška Gora
VS Viri pod
Krvavcem
VS Ojstrica - Bela
VS Osolnik

VS Jezersko

Vir: Medmrežje 9.
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Ambrož

Odlok o varovanju

sprejet
sprejet
sprejet
sprejet
ni sprejet,
pripravljene so
strokovne podlage
sprejet
sprejet
ni sprejet,
pripravljene so
strokovne podlage
ni sprejet,
pripravljene so
strokovne podlage
ni sprejet,
pripravljene so
strokovne podlage
ni sprejet,
pripravljene so
strokovne podlage
ni sprejet,
pripravljene so
strokovne podlage
ni sprejet,
pripravljene so
strokovne podlage
sprejet

sprejet
sprejet
sprejet
sprejet
sprejet
ni sprejet,
pripravljene so
strokovne podlage
sprejet
sprejet
sprejet
sprejet
sprejet
ni sprejet,
pripravljene so
strokovne podlage
sprejet
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50 prebivalcev (Program oskrbe s pitno vodo v občini Tržič … 2012). Za GSR je značilno tudi
razpršeno upravljanje vodovodnih sistemov, za katere skrbijo številni različni upravljavci.

Količina načrpane vode (v 1000 m3 )

Slika 12.3: Letna količina načrpane vode v Gorenjski statistični regiji po vodnih virih (v 1000 m3).

19.814
14.991

14.819

14.9391

načrpana voda skupaj

16.633
Izviri podzemne vode s
površinskim dotokom
Izviri podzemne vode
Podzemna voda

2007

2008

2009

2010

2011

Leto

Vir: SURS, 2013.

Največje vodovodno omrežje je kranjsko, ki zagotavlja preskrbo s pitno vodo v občinah
Kranj, Cerklje, Medvode (ni v Gorenjski statistični regiji), Naklo, Preddvor, Jezersko in
Šenčur. Upravlja ga Komunala Kranj, d.o.o. Celoten vodovodni sistem pomeni medsebojno
povezavo več ločenih vodovodov med občinami, tako da se lahko iz enega sistema načeloma napaja tudi drug sistem.

Količina dobavljene vode (v 1000 m3 )

Slika 12.4: Letna količina iz javnega vodovoda dobavljene vode v Gorenjski statistični regiji (v 1000 m3).
21.001
dobavljena voda skupaj
15.059

15.659

14.935

14.568
Izgube
Dobavljena,
neobračunana voda
Voda dobavljena
dejavnostim
Voda dobavljena
gospodinjstvom

2007

2008

2009
Leto

2010

2011

Vir: SURS, 2013.
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Letna količina načrpane vode v GSR v zadnjih letih narašča, v letu 2011 je bilo načrpane
16 % več vode kot v letu 2010, poraba vode iz javnega vodovoda pa je bila za 30 % večja kot
v letu 2010 (sliki 12.3 in 12.4). Kot kaže preglednica deležev porabe vode iz javnega vodovoda leta 2008, v regiji prevladuje poraba vode v gospodinjstvih, vendar so se v zadnjih
letih povečale predvsem poraba vode v gospodarskih dejavnostih in izgube (oboje za 45 %).
Količina dobavljene, a neobračunane vode se je v primerjavi z letom 2010 povečala za
skoraj 100 % (SURS, 2013).
Preglednica 12.3: Delež porabe vode iz javnega vodovoda leta 2008 in število zavarovanih vodnih
virov.
Občina
Bled
Bohinj
Cerklje na Gorenjskem
Gorenja vas - Poljane
Gorje
Jesenice
Jezersko
Kranj
Kranjska Gora
Naklo
Preddvor
Radovljica
Šenčur
Škofja Loka
Tržič
Železniki
Žiri
Žirovnica
Gorenjska statistična regija
Slovenija

Delež porabe vode
v gospodinjstvih
(v %)
57,6
56,8
80,8
58,5
87,0
69,7
88,9
70,7
62,2
71,4
87,1
61,5
87,3
49,0
60,8
64,4
68,2
95,5
61,4
52,4

Delež porabe
vode za oskrbo
dejavnosti (v %)
42,4
39,9
17,4
37,4
13,0
21,5
11,1
19,7
28,8
28,6
12,9
25,7
12,7
22,7
11,5
28,9
13,6
4,5
18,5
19,7

Delež
prebivalcev v
regiji (v %)
4,1
2,6
3,4
3,6
1,4
10,9
0,3
26,8
2,7
2,6
1,6
9,2
4,0
11,2
7,6
3,4
2,5
2,1
100
-

Število
zavarovanih
vodnih zajetij
1
7
18
27
0
27
1
3
47
2
11
8
0
25
18
29
10
9
243
2.107

Vir: ARSO 2013k; SURS 2013.

12.4 Varovanje in kakovost virov pitne vode Gorenjske
statistične regije
V GSR je 243 zavarovanih vodnih zajetij, od tega je 221 (91 %) zajetih izvirov in 20 vodnjakov
oziroma črpalnih vrtin, dve zajetji sta drenažni. Skupna površina vodovarstvenih območij,
sprejetih na ravni občin, je 360,2 km2 (ARSO 2013k). Na državni ravni je zavarovano zgolj
vodno zajetje Anclovo na Jezerskem, skupna površina vodovarstvenih območij različnih
režimov je 10,8 km2 (Uradni list RS 2012). Med občinami GSR ima največ zavarovanih vodnih zajetij Kranjska Gora (47), od tega je nekaj zajetij planinskih koč. Med njimi je zajetje za
Erjavčevo kočo na Vršiču, ki je s 1500 m najviše ležeče zavarovano vodno zajetje v omenjeni
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regiji. Črpalna vrtina Virsko polje pri Škofji Loki je med vsemi zavarovanimi vodnimi zajetji v
GSR najniže ležeče (344 m). Povprečna nadmorska višina vseh zavarovanih vodnih zajetij je
739 m, kar kaže na velik pomen više ležečih, manjših vodnih virov.
Zaloge podzemne vode ogrožajo različni tipi onesnaževalcev, ki izhajajo iz različnih človekovih dejavnosti. Srednja Savska kotlina je območje Slovenije z najgostejšo poselitvijo (skoraj
600 preb./km2), intenzivno kmetijsko dejavnostjo in industrijo ter gosto razpredeno prometno infrastrukturo. Poleg tega so v številnih opuščenih gramoznicah deponirane snovi,
katerih poreklo in sestava nista znana. V visokogorju je dobro razvit turizem (smučišča z vso
infrastrukturo, planinske koče, ponekod počitniške hišice).
Opisane obremenitve vplivajo na kakovost vode. Rezultati monitoringa kakovosti podzemne
vode za vodno telo Savska kotlina in Ljubljansko barje že več let kažejo onesnaženje nekaterih črpališč (Godešič in Žabnica) z nitrati, atrazinom, desetil-atrazinom, tetrakloroetenom in kromom. Tudi rezultati monitoringa površinskih voda kažejo, da je podtalnica na
Sorškem, Kranjskem in Ljubljanskem polju pod vplivom človekovih dejavnosti, ki povzročajo onesnaženost z nitratom. Kljub temu rezultati za obdobje 1998–2011 kažejo statistično
značilne trende zniževanja koncentracij nitrata, atrazina in njegovega razgradnega produkta desetil-atrazina oziroma se gibljejo okoli meje določljivosti analitske metode (Ocena kemijskega stanja podzemnih voda v Sloveniji v letu 2011 2012). Na kraških izvirih je prisotno
bakteriološko onesnaženje, kar je splošna značilnost kraške podtalnice, onesnaženost pa
prihaja iz komunalnih odpadnih voda in kmetijstva.
Poleg tega vodno telo Savske kotline in Ljubljanskega barja izkazuje statistično značilne
negativne trende zniževanja gladine podzemne vode za obdobje 1990–2010, kar je posledica čedalje večjega črpanja podtalnice (ARSO 2011b).
Za Gorenjsko statistično regijo je značilna zelo razpršena preskrba s pitno vodo, ki je posledica velike razčlenjenosti površja in zelo razpršene poselitve. V redkeje poseljenih hribovskih območjih je veliko majhnih vodovodnih sistemov v zasebni lasti, ki se napajajo iz
manj izdatnih izvirov, javne službe (komunalna podjetja) pa upravljajo zgolj večje sisteme.
Razpršena preskrba z vodo se zdi za ta območja zelo smiselna, saj bi bila osrednja preskrba
iz posameznih izdatnejših vodnih virov za širša območja nesmotrna tako zaradi izgub kot
tudi iz ekonomskih razlogov (številna črpališča, vodohrani). So pa večji vodovodni sistemi
smiselni v območjih z večjo zgostitvijo prebivalstva, kot je Savska ravan, kjer je površje
uravnavano.
Razpršena preskrba s pitno vodo je problematična takrat, ko ni pravega nadzora nad kakovostjo vodnih virov in vzdrževanjem vodovodnih sistemov, in tedaj, ko zajetja niso dovolj
izdatna. Po drugi strani pa je varovanje manjših vodnih zajetij lažje, saj so njihova prispevna
zaledja manjša. V primeru njihovega onesnaženja ni ogrožena preskrba večjega števila prebivalstva, kot se to zgodi pri večjih vodovodnih sistemih, ki se napajajo zgolj iz enega vira,
od katerega so odvisni številni prebivalci. Je pa praviloma nadzor nad kakovostnim stanjem
zadnjih boljši.
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Trenutno stanje zavarovanosti virov pitne vode v GSR je zadovoljivo, gotovo pa bi morali
več skrbi nameniti tudi izvajanju ustreznih preventivnih in sanacijskih ukrepov za izboljšanje kakovostnega stanja. Smiselno bi bilo bolje varovati pomembnejše (strateške) vire pitne
vode, ki so dovolj izdatni tudi v času najnižjih vodostajev. To so predvsem kraški izviri, ki
pa so zelo občutljivi na onesnaženje (Ravbar in Kovačič 2006). Zato je nujno, da ima regija
izdelano strategijo preskrbe z vodo, ne le vodovodov, temveč vsega sistema zbiranja in
porabe vode, da bo lahko omogočila nadaljnjo nemoteno preskrbo s pitno vodo in ohranila
zadostne količine kakovostnih vodnih zalog brez negativnih posledic za okolje.
Slika 12.5: Pomena skrbnega ravnanja z vodnimi viri so se zavedali že v preteklosti.
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13. Strukturne spremembe in trajnostna
naravnanost kmetijstva na Gorenjskem

Tomaž Cunder, Barbara Lampič

13.1 Kmetijska zemljišča so izjemno omejen naravni vir
Naravne razmere za kmetijstvo so v Gorenjski regiji zelo pestre, kar se kaže tako v raznolikosti pridelave kot tudi v njeni intenzivnosti. Z agrarno-geografskega vidika lahko v
grobem opredelimo dve pridelovalni območji, upoštevajoč druge, s kmetijstvom povezane
dejavnike, pa tudi dva povsem različna tipa agrarne pokrajine. Medtem ko so v ravninskem
območju regije, ki pretežno zavzema prodne ravnice severozahodnega dela Ljubljanske
kotline, razmere s sicer omejenim kolobarjem primerne tudi za poljedelstvo, pa je v hribovsko-gorskem območju predalpskega in alpskega dela regije v ospredju kmetijske pridelave predvsem živinoreja.
Značilna posledica specifičnih naravnih razmer za kmetijsko pridelavo na Gorenjskem se
kaže v strukturi rabe kmetijskih zemljišč. S kar 75 % izrazito prevladuje absolutno travinje
(travniki in pašniki; MKO 2012). Eno ključnih vprašanj, ki se postavljajo ob vrednotenju in
predvsem razvojnem načrtovanju kmetijstva, pa je povezano z omejenim obsegom kmetijskih zemljišč. Po podatkih Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (MKO
2012) Gorenjska razpolaga z 38.749 ha kmetijskih zemljišč, kar pomeni 1899 m2 (0,2 ha) na
prebivalca. Glede na siceršnje neugodne slovenske razmere, kjer je obseg kmetijskih zemljišč na prebivalca za tretjino večji (2946 m2 oz. 0,3 ha) je očitno, da so kmetijska zemljišča
v tej regiji izjemno omejen naravni vir. Če pa upoštevamo le površine njiv, ki so omejene
na razmeroma majhne površine in jih še dodatno ogroža (sub)urbanizacija, so razmere
še bistveno slabše. Obseg obdelovalnih površin na prebivalca Gorenjske je komaj 414 m2
(v Sloveniji dvakrat več, tj. 889 m2), kar ob ocenah, da je za zagotavljanje samooskrbe s
hrano potrebnih od 2500 do 3000 m2 (Hrustel Majcen 2004), celotno obravnavano regijo
postavlja v neugoden položaj.
Podobno kot to velja za celotno Slovenijo, se tudi na Gorenjskem pomen kmetijstva v splošnem gospodarstvu nenehno zmanjšuje. To kažejo vsi kazalci, s katerimi po navadi opredeljujemo ekonomsko vlogo te dejavnosti, predvsem pa delež kmetijstva v skupni ustvarjeni
bruto dodani vrednosti (BDV) in delež aktivnih v kmetijstvu oziroma delež kmetov v strukturi delovno aktivnega prebivalstva.
Gorenjsko kmetijstvo je v letu 2010 prispevalo 7,7 % vse BDV, ki jo v Sloveniji ustvari kmetijstvo (SURS, 2010). Kot je razvidno iz primerjave med popisnima letoma 2000 in 2010, delež
kmetijstva v skupni ustvarjeni BDV v regiji pada nekoliko počasneje, kot to velja za celotno
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državo. Vzrok za tako nesorazmerno zmanjšanje lahko poiščemo predvsem v dohodkovno
donosnejši živinorejski proizvodnji (predvsem prireja mleka), ki zaradi svojega prevladujočega deleža bistveno vpliva na delež BDV gorenjskega kmetijstva. V analiziranem desetletnem obdobju se je podobno kot BDV zmanjšalo tudi število zaposlenih v kmetijskem sektorju, vendar bistveno manj, kot kažejo podatki za celotno Slovenijo.
Preglednica 13.1: Izbrani kazalniki pomena kmetijstva v Gorenjski regiji.
BDV kmetijstva od
skupnega BDV (%)

Območje

Aktivni v kmetijstvu od
vseh aktivnih (%)

Leto 2000

Leto 2010

Indeks 2010/00

Leto 2000

Leto 2010

Indeks 2010/00

2,6

2,3

88,5

2,4

2,1

88,0

3,4

2,5

73,5

4,5

3,4

74,9

Gorenjska regija
Slovenija
Vir: SURS 2000; 2010.

13.2 Hitre spremembe v rabi zemljišč
Slika 13.1: Dejanska raba tal na območju Gorenjske regije.
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drugo
gozd
nasad
njiva
pozidano
travinje
voda
zaraščanje

Vir: Meje občin, GURS, 2012.
Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, 2013. MKO, 2013.
Kartografija: Koželj T., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2013.
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Že Kladnik (1981) v prispevku o rabi tal na Gorenjskem ugotavlja očitno prevlado gozdov
v strukturi rabe zemljišč. Po takratnih podatkih katastra je bil delež gozda 57-odstoten.
Danes ostaja gozd v strukturi rabe še bolj dominanten, saj zavzema kar 69,1 % (MKO 2013).
Tudi nadpovprečen delež nerodovitnih površin, ki gre predvsem na račun visokogorskega
sveta, ostaja v regiji velik (6,5 %) in v primerjavi s Slovenijo nadpovprečen. Predvsem pa
velja poudariti, da je Gorenjska s slabimi 20 % zadnja med slovenskimi regijami po deležu
kmetijskih zemljišč (MKO 2013).
Slika 13.2: Struktura rabe tal na Gorenjskem leta 2013.
0,7%

1,2%

6,4%

13,5%

4,4%
4,0%
0,6%

Pomembnejši kot stanje pa so
tisti procesi v prostoru, katerih
učinki se najbolj odražajo v dejanski rabi tal. Procesi zaraščanja, ozelenjevanja in pozidave
kmetijskih zemljišč so v zadnjih
desetletjih precej vplivali na podobo kulturne pokrajine, najnovejše trende v spremembah
rabe tal na Gorenjskem pa lahko
ocenimo na podlagi podatkov
rabe (MKO) za leti 2005 in 2012.

Primerjava absolutnih vrednosti posameznih kategorij rabe
opozori na zmanjševanje obsedrugo
gozd
nasad
ga kmetijskih zemljišč v regiji;
njiva
pozidano
travinje
zaznati je rahel upad površin
voda
zaraščanje
njiv (372 ha) in nekoliko večje
Vir: MKO, Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2013. zmanjšanje površin travinja
(1447 ha). Minimalno se je
zmanjšal tudi obseg gozda. Podatki nakazujejo na nadaljevanje procesa zaraščanja, čeprav
bi analiza podatkov za zadnjih nekaj let (po letu 2009) pokazala, da se le-to umirja. Povečal
pa se je obseg pozidanih površin, in sicer za 670 ha. Vendar neposredna primerjava in taka
interpretacija podatkov nista povsem ustrezni. Prekrivanje slojev podatkov o rabi tal v letih
2005 in 2012 pokaže, v katere kategorije se je določena raba dejansko spremenila, opaziti
pa je tudi določene metodološke pomanjkljivosti pri zajemu rabe, kar je treba pri končnih
ocenah tudi upoštevati.
69,1%

Pri zaraščanju je očitno, da so se ta območja povečala predvsem na račun travinja (več kot
1100 ha površin), ravno tako so se pozidane površine najbolj povečale prav na kategorijo
»travinje« (792 ha) in gozd (318 ha). Povečanje trajnih nasadov je v določeni meri lahko
posledica drugačne interpretacije podatkov, saj so se povečali predvsem na račun travinja
(stari visokodebelni sadovnjaki).
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Preglednica 13.2: Spremembe rabe zemljišč v Gorenjski regiji v obdobju 2005 –2012 (ha).
Raba2012
Raba2005

Njive

Njive T. nasadi
7.726,48

T. nasadi
Travinje
Zaraščanje
Gozd
Pozidano
Drugo
Vode
Skupaj 2005

9,49
926,45

Travinje Zaraščanje
2,08

Gozd

Pozidano

Drugo

Vode

Skupaj
2012

17,65

27,22

0,11

0,03

8.454,50

7,22

673,71

822,45

377,14

10,56

42,51

94,70

0,05

0,26

1.357,17

198,92 26.149,41

212,06

910,61

367,98

165,38

6,51

28.937,32

7,26

15,20

1.109,81

913,49

463,16

41,34

52,99

5,94

2.609,19

20,02

39,96

890,70

411,05

145.798,95

164,58

324,92

48,36

147.698,55

126,16

114,01

792,09

51,41

317,72

8.039,59

10,32

10,60

9.461,91

10,96

5,51

382,27

69,78

700,03

47,14 12.473,40

37,85

13.726,93

0,12

0,71

9,29

3,67

56,31

8.826,95 1.203,99 30.384,43

1.674,09

148.306,95

36,52

1.297,71

1.413,35

8.791,58 13.063,69

9,01

1.407,26

213.658,92

Vir: MKO, Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 2005 in 2012.

Dejstvo je, da je obravnavano območje, ki razpolaga s skromnimi 4 % njiv in 13,5 % travinja
v skupni strukturi rabe, zelo občutljivo za vse procese spremembe rabe, ki gredo na račun
že tako omejenih površin kmetijskih zemljišč. Žal tudi v zadnjih letih prav na Gorenjskem
lahko sledimo nadaljnjemu izgubljanju kmetijskih zemljišč, v ospredju pa je predvsem njihova trajna izguba s pozidavo.

13.3 Pomembna vloga živinoreje
Kmetijska gospodarstva v Gorenjski regiji so v letu 2010 skupaj redila 39.525 glav velike
živine (GVŽ), kar je 9,4 % vse slovenske črede. Medtem ko se je obseg živinoreje v državi
v letih od 2000 do 2010 zmanjšal za več kot desetino, pa je gorenjska živinoreja zaznala
le minimalen padec (0,8 %). Da se je sploh zmanjšala, je kriva predvsem kriza v prašičereji, kjer se je število glav zmanjšalo kar za slabo četrtino. Nasprotno se je število govedi,
predvsem pa število konj in drobnice, v istem obdobju povečalo. Ob hkratnem zmanjšanju
površine kmetijske zemlje se je obremenitev (GVŽ/ha KZU) v regiji celo povečala, in sicer za
dobrih 5 %. To je v nasprotju s trendi, ki jih opažamo na ravni celotne Slovenije, za katero
je sicer značilen padec pri navedenem kazalniku. Ob nadaljnjem zaostrovanju kriterijev v
okviru posameznih agrarno-političnih ukrepov in pomanjkanju razpoložljive kmetijske zemlje, ki je predvsem v ravninskem delu regije že prisotno, lahko prav prevelika obremenitev
postane pomemben razvojni (hkrati pa tudi ekološki) problem gorenjske živinoreje.
Koncentracija živinoreje in s tem povezana razporeditev živine v regiji je zelo specifična
in s kmetijsko-razvojnega vidika precej neuravnotežena. Največ živine je namreč skoncentrirane v ravninskih občinah v jugovzhodnem delu regije (občine Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka, Šenčur), najmanj pa v hribovitem in goratem severozahodnem delu.
O koncentraciji živinoreje na ravninskem delu regije je pisal že Klemenčič (1981). Tej razporeditvi je precej podobna tudi struktura živine, preračunane v GVŽ. Medtem ko govedo
v živinorejsko najbolj intenzivnih ravninskih občinah v strukturi živine absolutno prevla-
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Preglednica 13.3: Število živine po kategorijah na Gorenjskem in v Sloveniji v letih 2000 in 2010.
Kategorija
živine

Gorenjska regija
Število
Indeks
2010/00
2010

Govedo

2000
51.765

51.914

100,3

Slovenija
Indeks
2010/00
94,6

Število
2010
472.333

2000
499.546

Krave

20.632

21.028

101,9

198.261

174.695

88,1

Prašiči

4.457

3.355

75,3

601.953

382.031

63,5

Konji

1.328

1.587

119,5

14.407

22.673

157,4

Ovce

9.183

10.082

109,8

96.027

137.737

143,4

Koze

2.278

2.354

103,3

29.385

34.864

118,6

Kunci
GVŽ – skupaj

3.644

1.534

42,1

180.274

85.088

47,2

39.838

39.525

99,2

470.498

421.553

89,6

1,19

1,26

105,50

0,97

0,89

91,76

GVŽ/ha KZU
Vir: SURS 2000; 2010.

Slika 13.3: Število in struktura živine po gorenjskih občinah.

Kranjska Gora
Jesenice

Žirovnica
Tržič
Gorje
Radovljica

Bled

Jezersko
Preddvor

Bohinj

Naklo
Železniki

meje občin

Kranj

Šenčur

Struktura živine
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drobnica
konji
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Cerklje
na Gorenjskem

Škofja Loka

Gorenja vas - Poljane

Število živine (GVŽ)

999 ali manj
1000 do 2999
3000 ali več

Žiri

Vir: Meje občin, GURS, 2012.
Popis kmetijstva, 2010. SURS, 2013.
Kartografija: Koželj T., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2013.
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duje in pomeni več kot 90 % celotne črede, pa je v občinah z manjšim številom živine delež
drugih vrst živali (predvsem drobnice in konj) nekoliko večji.
Za kmetijstvo in živinorejo na Gorenjskem ima planinska paša poseben pomen, saj je ena
najstarejših in najbolj tradicionalnih oblik skupne rabe kmetijskih zemljišč. S posebnim,
planšarskim načinom uporabe manj primernih in oddaljenih predelov planinskega sveta
se zagotavlja obdelanost kmetijskih zemljišč in tudi ohranja posebna poselitvena kultura v
agrarni pokrajini. Glede na vrsto živine in način predelave kmetijskih pridelkov lahko planinsko pašo na Gorenjskem razvrstimo v najmanj dve značilni geografsko-proizvodni območji:
• območja, kjer se paseta pretežno plemenska živina in drobnica, ki prebiva v skupnih
hlevih oziroma stanovih (planine v Zgornjesavski dolini, Karavankah in Škofjeloškem hribovju),
• območja, kjer se pasejo pretežno krave molznice, ki prebivajo v individualnih hlevih oziroma stanovih, pridelano mleko pa se predeluje v skupnih sirarnah (bohinjske in blejske
planine).
Poleg navedenih skupnih oziroma srenjskih planin so na Gorenjskem tudi posamezne zasebne planine, ki povečini pripadajo nekaterim gorskim kmetijam.
Po podatkih Kmetijske svetovalne službe (Rupnik 2007) je bilo v letu 2006 na Gorenjskem
še vedno aktivnih 116 planin, ki so gospodarile s 4327 ha planinskih pašnikov (10,3 % celotne površine kmetijske zemlje v uporabi v celotni Gorenjski regiji). Na njih se je paslo
3151 GVŽ. Ker so bile v zadnjih letih zaradi strožjih predpisov iz upravičene površine za
podporo do planinske paše izločene nekatere travnate površine, se na določenih planinah
že kaže problem s preveliko obremenitvijo preostalih zemljišč, kjer se izvaja paša.

13.4 Izboljševanje velikostne in posestne strukture
gorenjskih kmetij
Na Gorenjskem se je v času Popisa kmetijstva 2010 s kmetijsko dejavnostjo ukvarjalo 4476
kmetijskih gospodarstev (KMG). V primerjavi s Popisom kmetijstva 2000 se je število KMG
v desetih letih zmanjšalo za skoraj 600 oziroma za slabih 12 %. Ker se je število kmetijskih
gospodarstev v obdobju 2000–2010 zmanjšalo bolj kot površina kmetijskih zemljišč v uporabi, se je povprečna velikost kmetijskih gospodarstev povečala s 6,6 ha v letu 2000 na 7,1
ha v letu 2010 oziroma za 6,5 % in še vedno ostaja nad slovenskim povprečjem (6,4 ha).
Še bolj kot skupno število KMG se je zmanjšalo število KMG s posamezno vrsto rabe zemljišč. Število tistih s sadovnjaki se je zmanjšalo za več kot polovico, nekoliko manj izrazito
pa se je zmanjšalo tudi njihovo število pri drugih vrstah rabe. Povprečna velikost površin na
KMG se je v primerjavi z letom 2000 relativno najbolj povečala pri njivah (za več kot 40 %),
sledijo jim trajni nasadi, najmanj pa se je povečala povprečna površina trajnega travinja na
gospodarstvo, in sicer za dobra 2 %.
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Preglednica 13.4: Število kmetijskih gospodarstev po rabi zemljišč in njihova povprečna velikost.
Število
gospodarstev

Območje

2000

2010

Povprečno ha/
gospodarstvo

Indeks
2010/2000

2000

2010

Indeks
2010/2000

Gorenjska regija
Gospodarstva z njivami

4.399

3.593

81,7

1,7

2,3

140,6

Gospodarstva s trajnimi nasadi

2.739

1.175

42,9

0,3

0,3

132,3

Gospodarstva s trajnim travinjem

4.925

4.293

87,2

5,2

5,3

102,1

Gospodarstva s KZU – skupaj

5.040

4.476

88,3

6,6

7,1

106,5

Slovenija
Gospodarstva z njivami

80.858

63.272

78,3

2,1

2,7

127,5

Gospodarstva s trajnimi nasadi

58.056

39.402

67,9

0,5

0,7

132,1

Gospodarstva s trajnim travinjem

74.230

61.949

83,5

3,8

4,5

116,5

86.423

74.646

86,2

5,6

6,4

113,3

Gospodarstva s KZU – skupaj
Vir: SURS 2000; 2010.

Slika 13.4: Struktura kmetijskih gospodarstev (KMG; levi graf) in površine kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU; desni graf) po velikostnih razredih kmetij leta 2010.
3,1%

1,2%

0,3%

6,9%
6,2%

15,9%

18,9%

10,4%

52,4%

27,4%

27,1%
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Vir: SURS 2010.

Poleg povprečne površine KZU na KMG na proces koncentracije zemljišč kažejo tudi precejšnje spremembe velikostne strukture kmetijskih gospodarstev. Delež gospodarstev, ki
uporabljajo več kot 20 ha kmetijskih zemljišč, je v primerjavi z letom 2000 dvakrat večji
(leta 2010 je znašal 4,4 %), kmetijska zemlja, ki jo uporabljajo ta gospodarstva, pa zavzema
skoraj 30 % skupne površine kmetijske zemlje v uporabi, kar je 12 % več kot leta 2000.
Število KMG in površina kmetijske zemlje v uporabi v velikostnih razredih do 20 ha KZU sta
se v primerjavi z letom 2000 zmanjšala za okoli 16 %. Zmanjševanje števila gospodarstev v
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teh razredih je potekalo dokaj enakomerno skozi celotno medpopisno obdobje, z izjemo
kmetijskih gospodarstev v velikostnem razredu do 5 ha KZU. V tem velikostnem razredu se
je število gospodarstev močno zmanjšalo v obdobju 2000–2003, pozneje pa se ni bistveno
spremenilo. Tako število KMG kot tudi površina KZU sta se v celotnem medpopisnem obdobju najbolj zmanjšala v velikostnem razredu od 5 do 10 ha (za okoli petino), kljub temu
pa v ta velikostni razred še vedno spada približno četrtina vseh gospodarstev in KZU.
Z živinorejo se je leta 2010 ukvarjalo 3839 kmetijskih gospodarstev, kar je dobrih 1000
oziroma 21 % manj kot leta 2000. Zmanjšalo se je predvsem število gospodarstev, ki redijo
prašiče, manj pa tistih, ki redijo govedo ali kakšno drugo žival. Še bolj izrazito kot pri rabi
kmetijske zemlje se procesi specializacije kmetijstva odražajo v živinoreji. V letu 2010 se je
z živinorejo ukvarjalo 86 % vseh gospodarstev, kar je 10 odstotnih točk manj kot leta 2000.
Največ gospodarstev je v letu 2010 redilo govedo in perutnino, sledijo pa jim gospodarstva
s prašiči. Zaradi večjega padca števila kmetijskih gospodarstev od padca števila živine se
je povprečno število GVŽ na gospodarstvo povečalo z 8,2 v letu 2000 na 10,3 leta 2010
oziroma za kar 25,6 %.
Preglednica 13.5: Število kmetijskih gospodarstev z živino in njihova povprečna velikost.
Območje

Število
gospodarstev
2000

2010

Povprečno glav/
gospodarstvo

Indeks
2010/2000

2000

2010

Indeks
2010/2000

Gorenjska regija
Gospodarstva z govedom

4.440

3.213

72,4

11,7

16,2

138,6

Gospodarstva s kravami

3.805

2.665

70,0

5,4

7,9

145,5

Gospodarstva s prašiči

864

425

49,2

5,2

7,9

153,0

4.856

3.839

79,1

8,2

10,3

125,5

Gospodarstva z govedom

56.097

36.119

64,4

8,9

13,1

146,9

Gospodarstva s kravami

47.265

29.030

61,4

4,2

6,0

143,5

Gospodarstva s prašiči

44.623

26.441

59,3

13,5

14,4

107,1

77.452

58.648

75,7

6,1

7,2

118,3

Gospodarstva z živino (GVŽ) – skupaj
Slovenija

Gospodarstva z živino (GVŽ) – skupaj
Vir: SURS 2000; 2010.

Koncentracija v živinoreji je opazna pri vseh vrstah živine, najbolj izrazita in enakomerna pa
je v govedoreji. Gospodarstva z govedom so leta 2010 v povprečju redila 16,2 glave, kar je
4,5 glave več kot leta 2000. Povprečno število krav molznic na gospodarstvo se je v istem
obdobju povečalo na 7,9 glave, povečalo pa se je tudi povprečno število drugih kategorij
živali, predvsem drobnice.
Velikostna struktura na živinorejskih gospodarstvih se je v zadnjih desetih letih precej spremenila. Število gospodarstev, ki redijo več kot 30 GVŽ, se je povečalo za 59 %, ta gospodarstva pa redijo tretjino vseh GVŽ. Podatki kažejo, da je koncentracija v živinoreji nekoliko
živahnejša kot pri kmetijski zemlji. Povprečno število živali na gospodarstvo se povečuje
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dokaj enakomerno v celotnem medpopisnem obdobju, velikostna struktura pa se izboljšuje predvsem zaradi rasti števila gospodarstev v večjih velikostnih razredih. Skrb zbujajoče
je, da je pri večini proizvodnih usmeritev (še najbolj izrazito v prašičereji) opuščanje proizvodnje hitrejše od koncentracije in specializacije na večjih gospodarstvih, posledično pa se
zmanjšuje tudi skupno število GVŽ.

13.5 Neugodna starostna in izobrazbena struktura
kmečkega prebivalstva
V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji število oseb, ki delajo v kmetijstvu, zmanjšalo za
skoraj 20 %, na Gorenjskem pa za 18 % (Popis kmetijstva 2010). Na KMG Gorenjske je tako
v letu 2010 delalo 16.322 oseb, od tega 13.018 na družinskih kmetijah in 3304 v kmetijskih podjetjih in zadrugah. Zanimivo je, da se je relativno povečalo število plačane delovne sile na kmetijah in zaposlenih v kmetijskih podjetjih in zadrugah, število zaposlenih
družinskih članov na kmetijah pa se je zmanjšalo skoraj za petino. Tudi ta informacija kaže
na že večkrat poudarjeno specializacijo kmetijske dejavnosti.
Skupaj s sezonskim in priložnostnim delom ter strojnimi storitvami je vložek dela, izražen v
polnovrednih delovnih močeh (PDM), omenjenega leta znašal 5118 PDM. Tako se je skupna zaposlenost v kmetijstvu v primerjavi s popisom 2000 zmanjšala za skoraj 20 %. Povprečno število PDM na kmetijsko gospodarstvo se je v medpopisnem obdobju zmanjšalo za 17
% in zdaj znaša 1,03. Zmanjšal se je tudi vložek dela na enoto površine kmetijske zemlje v
uporabi, in sicer z 22 PDM/100 ha KZU leta 2000 na 16 PDM/100 ha KZU leta 2010.
Preglednica 13.6: Število oseb in delovna sila na kmetijskih gospodarstvih.
Skupno število oseb na
kmetijskih gospodarstvih
Območje
Gorenjska regija
Slovenija

Skupno število polnovrednih delovnih moči
(PDM) na kmetijskih gospodarstvih
Indeks
2000
2010 2010/00

2010

Indeks
2010/00

19.877

16.322

82,1

6.467

5.118

79,1

322.981

259.075

80,2

107.809

77.012

71,4

2000

Vir: SURS 2000; 2010.

Geografska razporeditev delovne sile na kmetijskih gospodarstvih je zelo podobna razporeditvi nekaterih drugih kazalnikov razvoja kmetijstva v regiji. Skupno število PDM je
precej večje v občinah, kjer imajo pomembnejši delež v kmetijski pridelavi tudi delovno
intenzivnejše proizvodne usmeritve, predvsem tiste v poljedelstvu. Večji vložek dela v
kmetijstvu, značilen za ravninski jugovzhodni del regije, se še posebej očitno odraža tudi
pri dveh relativnih kazalnikih – povprečnem številu PDM na kmetijskem gospodarstvu in
povprečnem številu PDM na ha KZU.
Z demografskega vidika je v Gorenjski regiji še vedno skrb zbujajoča starostna struktura
družinskih članov na kmetijskih gospodarstvih. Ta se še vedno slabša, saj je na kmetijah že
več kot tretjina družinskih članov starejših od 55 let. To je kar je 4 odstotne točke več kot
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v letu 2000. Nasprotno se je delež družinskih članov, mlajših od 45 let, v obdobju od leta
2000 zmanjšal za 7 odstotnih točk, in sicer predvsem na račun zmanjšanja deleža družinskih
članov, mlajših od 25 let. Po podatkih popisa 2010 je mlajših od 45 let manj kot polovica
družinskih članov na družinskih kmetijah.
Slika 13.5: Delovna sila na kmetijskih gospodarstvih po občinah.
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Počasi, a vztrajno se izboljšuje izobrazbena struktura gospodarjev na družinskih kmetijah.
Delež gospodarjev brez izobrazbe ali samo z osnovnošolsko izobrazbo se je v primerjavi
z letom 2000 zmanjšal za 15 odstotnih točk oziroma na 34,5 %. Vzporedno se je povečal
delež gospodarjev s poklicno ali srednjo izobrazbo, pa tudi tistih z višjo ali visoko izobrazbo.
Podobne spremembe zasledimo tudi pri kmetijski izobrazbi gospodarjev. V primerjavi z
letom 2000 se je v letu 2010 delež gospodarjev, ki imajo samo praktične izkušnje v kmetijstvu, zmanjšal za 19 odstotnih točk in zdaj znaša slabih 64 %. Skoraj za trikrat se je povečalo
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število gospodarjev, ki imajo opravljene tečaje iz kmetijstva, povečal pa se je tudi delež
gospodarjev z različnimi oblikami formalne kmetijske izobrazbe.
Gorenjska regija spada med tista območja, kjer pomemben delež zaposlenosti prebivalstva
na kmetijskih gospodarstvih izvira iz dopolnilnih dejavnosti. Na nadpovprečno razvitost in
zastopanost kaže delež KMG z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki v regiji znaša 11,3 %
(507 kmetij) in je s tem bistveno večji od slovenskega povprečja (4,9 %; MKGP 2011). Med
registriranimi dopolnilnimi dejavnostmi prevladujejo storitve s kmetijsko mehanizacijo,
predelava kmetijskih pridelkov in različne oblike turizma na kmetijah, ki so na tem območju že tradicionalno prisotne.
Slika 13.6: Splošna in kmetijska izobrazbena struktura gospodarjev leta 2010.
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13.6 Specializiranost pridelave se hitro povečuje
Tako kot za celotno slovensko kmetijstvo je tudi za kmetijstvo v Gorenjski regiji značilno,
da se vzporedno s hitrimi strukturnimi spremembami, ki so razvidne iz izboljševanja velikostne in posestne strukture, odvijajo tudi zelo hitre spremembe na področju proizvodne
usmerjenosti kmetijskih gospodarstev in posledično specializacije pridelave. Tako je bilo v
letu 2010 v določeno vrsto rastlinske oziroma živinorejske pridelave usmerjenih kar 87,7 %
vseh kmetijskih gospodarstev, kar pomeni, da se je raven specializiranosti v desetih letih
povečala za skoraj 23 %. Največji je bil skok pri številu specializiranih poljedelskih kmetijskih
gospodarstev, ki jih je bilo ob Popisu kmetijstva 2010 skoraj 10-krat več kot ob podobnem
popisu deset let prej. Med pomembnejše poljedelske kulture, ki hkrati pomenijo tudi največji tržni delež za specializirana kmetijska gospodarstva, vsekakor spadajo žita in krompir,
ki je v regiji že tradicionalno ena vodilnih poljščin. Pomembno se je povečal tudi delež
gospodarstev, usmerjenih v gojenje trajnih nasadov (jabolk, hrušk, jagodičja). Med specializiranimi živinorejskimi gospodarstvi prevladuje pašna živinoreja, s katero se ukvarja kar
71,5 % vseh kmetijskih gospodarstev. Slabih 18 % kmetijskih gospodarstev spada v enega
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od tipov z mešano pridelavo, bodisi v tip »mešana rastlinska pridelava«, »mešana živinoreja« ali pa je kombinacija obojega.
Regionalna razporeditev kmetij po proizvodnih tipih je v veliki meri odraz naravnih, strukturnih in tehnoloških razmer za kmetijstvo na posameznem območju. Na splošno velja, da
se s slabšanjem naravnih razmer in s tem oženjem izbora kultur zmanjšuje število gospodarstev z mešano pridelavo in povečuje število specializiranih. V nasprotju s pričakovanji
je delež kmetijskih gospodarstev, specializiranih v prirejo živine, razmeroma enakomerno
razporejen po celotni regiji, ne glede na naravne razmere. Razlika med območji nastaja
predvsem pri vrsti živali, kjer v ravninskem svetu prevladuje pretežno tehnološko sodobna
in relativno visoko intenzivna prireja mleka, v hribovskem in gorskem območju pa je ob
večjem deležu paše v strukturi črede večji tudi delež mladega pitanega goveda, konj in
predvsem drobnice.
Slika 13.7: Tržna naravnanost kmetij in prevladujoči tipi kmetovanja po občinah.
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Popis kmetijstva, 2010. SURS, 2013.
Kartografija: Koželj T., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2013.

186

0

10 km

Upravljanje z lokalnimi in regionalnimi viri

Preglednica 13.7: Število kmetijskih gospodarstev po glavnih proizvodnih tipih kmetovanja.
Gorenjska regija
Število
Indeks
2010/00
2010

Proizvodni tipi kmetovanja
Pridelava poljščin
Vrtnarstvo
Trajni nasadi
Pašna živinoreja
Prašiči in perutnina
Mešana rastlinska pridelava
Mešana živinoreja
Mešano rastlinska prid. živinoreja
Skupaj

2000
57
31
24
3.136
18
154
1.147
472
5.039

553
40
118
3.200
14
83
100
368
4.476

970,2
129,0
491,7
102,0
77,8
53,9
8,7
77,8
88,8

2000
2.819
438
9.920
22.284
2.028
10.975
24.369
13.598
86.431

Število

Slovenija
Indeks

2010
12.778
523
8.688
29.885
914
5.513
4.929
11.416
74.646

2010/00
453,3
119,4
87,6
134,1
45,1
50,2
20,2
84,0
86,4

Vir: SURS 2000; 2010.

Slika 13.8: Število kmetij in namen pridelave po občinah.
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Popis KMG 2010 je poleg proizvodne tipologije prvič omogočil tudi pridobitev podatka o
namenu pridelave na ravni KMG po statističnih regijah. Podatek, ki sicer temelji le na ustni
izjavi anketiranca, omogoča vsaj grobo oceno tržne naravnanosti kmetijske pridelave. Od
skupaj 4476 popisanih KMG na Gorenjskem jih je dobrih 50 % takšnih, kjer je njihova kmetijska pridelava pretežno ali pa v celoti namenjena lastni porabi. V primerjavi z razmerami
v Sloveniji, predvsem pa s statističnimi regijami v južni in jugozahodni Sloveniji, kjer je za
kmetijska gospodarstva značilen pretežno samooskrbni značaj pridelave, pa je na Gorenjskem pridelava bistveno bolj tržno naravnana.

13.7 Zakaj je kmetijstvo na Gorenjskem (ne)trajnostno
naravnano?
Številni podatki kažejo na čedalje večjo specializiranost kmetijske pridelave na Gorenjskem,
tržna naravnanost se povečuje, upadanje števila kmetij pa se je upočasnilo oz. skoraj zaustavilo.
Strukturne značilnosti in procesi v kmetijstvu se odražajo v oceni trajnostne naravnanosti
kmetijstva, ki je bila na podlagi nabora 22 indikatorjev metodološko oblikovana in prvič
opredeljena za vseh 12 statističnih regij v Sloveniji (Lampič in sod. 2012). Sistem za vrednotenje trajnostnega kmetijstva v Sloveniji je opredeljen na treh ravneh: na prvi ravni smo
izhajali iz temeljnih vidikov trajnosti (ekonomski, okoljski in družbeni), na drugi je bilo opredeljenih devet parametrov trajnosti, na tretji ravni pa smo glede na razpoložljivost podatkov (regionalna oz. nižja prostorska raven) uporabili 22 indikatorjev (s pomočjo katerih smo
merili posamezen parameter).
Gre za oceno trajnostne naravnanosti kmetijstva na regionalni ravni, ki kaže na regionalne
razlike. Z analizo doseganja ekonomske, okoljske in družbene trajnosti lahko ugotovimo,
kje so prednosti oziroma največje šibkosti regije pri doseganju bolj trajnostne ravni razvoja.
Statično sliko trajnostnega razvoja regij predstavljamo z umeščanjem regij po posameznih
parametrih (po trije parametri za vsak vidik trajnosti). Za primerjavo trajnostnega razvoja
regij je bila uporabljena metoda standardizacije, kjer smo inidikatorske vrednosti pretvorili
v lestvico brez enot. Povprečje je vedno 0, rezultate pa interpretiramo tako, da pomeni višja
vrednost v standardizirani normalni porazdelitvi višjo trajnost (Slabe in sod. 2012).
Sinteza tako analiziranih podatkov je pokazala, da je kmetijstvo v štirih slovenskih regijah
manj trajnostno, med njimi tudi na Gorenjskem. Izračuni so celo pokazali, da je ob upoštevanju vseh 22 indikatorjev trajnostna naravnanost kmetijstva na Gorenjskem še najnižja. Gorenjska je edina slovenska regija, kjer so vsi trije vidiki trajnosti glede na povprečne
slovenske razmere negativni oz. podpovprečni, še najbolj izrazito pa odstopa doseganje
družbene trajnosti.
Takšna slika nas pravzaprav preseneča. Vrsta kvantitativnih podatkov in prikazov, ki osvetljujejo stanje kmetijstva na proučevanem območju, sama po sebi ne nakazuje takšnega
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rezultata. Z ekonomskega vidika trajnosti je slika nadpovprečno ugodna, če vrednotimo
delež kmetij z dopolnilno dejavnostjo (11,3 %) in delež kmetij s prihodkom nad 8000 evri
(39 %), medtem ko dodana vrednost v kmetijstvu v deležu skupne BDV, ki je precej pod
slovenskim povprečjem, negativno vpliva na ekonomsko trajnost. Pri vrednotenju okoljskega vidika v pozitivno smer odstopa na primer majhen delež njiv na vodovarstvenih območjih in delež površin v zaraščanju v skupni strukturi rabe, na zmanjšanje okoljske trajnosti pa
zelo vplivata majhen delež kmetijskih zemljišč v strukturi rabe in visoka gostota živine (1,26
GVŽ/ha). Najbolj neugodne razmere v regiji so pri doseganju družbene trajnosti. Na takšno
stanje vplivajo podpovprečen delež zaposlenih v kmetijstvu (2,2 %), visoka povprečna starost gospodarjev na kmetiji, skromna kmetijska izobrazba gospodarjev (7,6 %), precejšnje
spremembe rabe kmetijskih zemljišč v kategorijo »pozidano« in s tem vpliv na samo urejanje podeželskega prostora in vitalnost podeželja (Lampič in sod. 2012).
Slika 13.9: Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah.
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Kartografija: Koželj T., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2013.

Glede na trende v zadnjih letih pa vseeno ugotavljamo, da je število kmetij v regiji prenehalo upadati, podobno se je ustavil tudi proces zaraščanja kmetijskih zemljišč, v ospredje pa
stopa predvsem problematika zagotavljanja zadostnih površin kmetijskih zemljišč. Terenske
raziskave kažejo veliko potrebo obstoječih kmetov po dodatnih kmetijskih površinah, ki pa
jih danes primanjkuje pravzaprav na celotnem območju Gorenjske. Na državni in regionalni
ravni je problem kmetijskih zemljišč povezan s širšo problematiko zadostne samooskrbe s
hrano (problem pomanjkanja zemljišč za pridelavo hrane), na ravni kmetije pa se pogosto
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kaže kot problem prevelike obremenitve z živino (težave pri doseganju zahtevanih standardov).
Vsi omenjeni procesi v kmetijstvu in njihovi učinki so v precejšnji meri rezultat kmetijske
politike v zadnjih desetih letih, del sprememb pa je vsekakor treba pripisati tudi aktualnim
družbenogospodarskim spremembam, ki so zaznamovale tudi slovensko podeželje. Medtem ko je bilo spreminjanje kulturne pokrajine zaradi opuščanja pridelave in zaraščanja
pred leti v slovenskem alpskem svetu izrazito v ospredju (Cunder 1999, 2006), se je tak
stihijski razkroj kulturne pokrajine zadnja leta v veliki meri zaustavil. Gorenjsko kmetijstvo
se danes sooča z novimi izzivi, od katerih je eden ključnih gotovo ohranjanje obstoječih in
zagotavljanje dodatnih kmetijskih zemljišč.
Slika 13.10: Živinoreja in planinsko pašništvo imata pomembno vlogo v kmetijstvu Gorenjske.
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14. Temeljne prebivalstvene značilnosti

Gorenjske v prvem desetletju 21. stoletja

Stanko Pelc, Danilo Dolenc

14.1 Primanjkljaj regionalnih analiz značilnosti
prebivalstva
Prebivalstvo je nedvomno eden ključnih dejavnikov v sodobnih procesih spreminjanja
zemeljskega površja. Slovenski geografi v zadnjem desetletju obravnavi te tematike nismo
namenili ravno veliko pozornosti. Malo je preglednih opisov prebivalstvenih značilnosti na
regionalni ravni. Sodelavci Statističnega urada Republike Slovenije sicer redno spremljajo in
v uradnih publikacijah tudi komentirajo spremembe, ki jim je izpostavljeno slovensko prebivalstvo. Vendar se navadno posvečajo zgolj posameznim značilnostim. Bolj sistematičen
pregled na ravni statističnih regij podaja le publikacija Slovenske regije v številkah (Merc
2012). Toda v tej je interpretacija prepuščena bralcem, saj obsega v glavnem preglednice
in kartograme, besedilo pa je zaradi pregledne narave publikacije omejeno na res ključna
pojasnila in ugotovitve. Vpogled v regionalne prebivalstvene značilnosti nam do neke mere
omogočajo prispevki, ki so bili pripravljeni za zborovanja geografov (Velenje, Murska Sobota: Josipovič 2006; Jakoš 2009). Poleg teh je demografske procese v Prekmurju analiziral
Malačič (2008), med regionalne predstavitve prebivalstvenih značilnosti pa bi lahko uvrstili
še Rebernikove analize prebivalstva ljubljanske mestne regije (Rebernik 2004, 2005). Potem
so tu še prebivalstveno obarvane analize naših največjih mest Ljubljane (Rebernik 2010) in
Maribora (Horvat 2009). V povezavi s spremembami rabe tal sta se s sestavo prebivalstva
zgornje Gorenjske ukvarjala Fereira in Petek (2005). Malačič, ki se sicer bolj posveča demografiji, je pisal tudi o demografski politiki (Malačič 2010), v strokovnih publikacijah, kot
so atlasi, tudi zasledimo zapise o prebivalstvu (Ogrin 2004), Šircljeva je obdelala rodnost v
Sloveniji vse od 18. do 21. stoletja (Šircelj 2006), svoj prostor je v prebivalstvenih študijah
dobilo tudi podeželsko prebivalstvo (Potočnik Slavič 2010) in pa narodna neopredeljenost
ob popisih 1991 in 2002 (Repolusk 2006). Poleg navedenih del velja omeniti, da so sorazmerno veliko zanimanja zbudili selitve in priseljenci. Na podlagi navedenega lahko upravičeno trdimo, da se slovenski geografi v zadnjem desetletju z regionalnimi prebivalstvenimi
analizami niso veliko ukvarjali.

14.2 Gorenjsko prebivalstvo: problemi opredelitve
Osredinili se bomo na značilnostih gorenjskega prebivalstva in temeljne demografske procese. Najprej se soočimo s problemom, katero prebivalstvo sploh lahko opredelimo kot
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»gorenjsko«. Najbolj praktično je uporabiti statistične regije, saj so bile te oblikovane ravno
za statistične namene in se na ravni statističnih regij zbirajo in objavljajo tudi vsi statistični podatki o prebivalstvu. Toda pri tem ne moremo mimo dejstva, da statistična regija
Gorenjska še zdaleč ne zaobjame celotne Gorenjske, ne glede na to, kako jo pojmujemo.
V identitetnem pogledu se je regionalna pripadnost Gorenjski na območju Ljubljane in
predvsem vzhodno od nje bržčas že precej porazgubila. V precej manjši meri to velja za
kamniško območje, a bi bilo eno in drugo smiselno preveriti s posebno terensko raziskavo.
Vendar ne glede na navedeno lahko rečemo, da z obravnavo na ravni statistične regije
ne vključimo vsega gorenjskega prebivalstva. Zato smo se odločili Gorenjsko obravnavati
tudi v njenem širšem obsegu, to je v okviru njenih nekdanjih deželnih meja. Območje tako
opredeljene Gorenjske smo sestavili na ravni naselij. Edina izjema je Litija, kjer smo vključili
le del naselja, ki leži na območju nekdanje Gorenjske, to je na levem bregu Save (Gradec
– nekoč samostojno naselje, v Franciscejskem katastru zapisano kot Gratzdorf, danes del
Litije). Širše opredeljena Gorenjska obsega še večino občine Zagorje, zahodno od Ljubljane
pa večino občine Dobrova - Polhov Gradec, ne pa tudi občine Žiri, ki sicer spada v statistično regijo Gorenjska. Iz širše opredeljene Gorenjske smo izločili tudi občino Jezersko, ki
spada na območje nekdanje Koroške (obe občini sta seveda vključeni povsod, kjer se obravnava nanaša na statistično regijo). Območje širše pojmovane Gorenjske smo razdelili
na pet podobmočij. Poimenovanje je razvidno iz preglednice 14.1 in slike 14.1. Razdelitev
ni namenjena vzpostavljanju nove regionalizacije tega območja z regijami, opredeljenimi
in poimenovanimi na novo. Je zgolj poskus notranje razdelitve celotnega območja glede
na regionalna gravitacijska središča nižjih ravni in oddaljenost od Ljubljane kot osrednjega
gravitacijskega središča ne le širše pojmovane Gorenjske, ampak vse Slovenije.
Dodaten argument za obravnavanje prebivalstvenih značilnosti tudi na ravni širše pojmovane Gorenjske je, da s tem zajamemo večji del slovenskega prebivalstva, hkrati pa ob
notranjeregionalnih razlikah lahko nazorno prikažemo tudi primerjave z območjem Ljubljane (z okolico), kar nam nedvomno da jasnejšo predstavo o prebivalstvenih procesih in
značilnostih (tako ali drugače pojmovanega) gorenjskega prebivalstva kot zgolj primerjava
z državnim povprečjem.
Preglednica 14.1: Podobmočja širše opredeljene Gorenjske na ravni občin (na ravni naselij občine v
oklepajih delno/v celoti ne spadajo v širše opredeljeno Gorenjsko).
Zgornja Gorenjska
Bled
Bohinj
Gorje
Jesenice
Kranjska Gora
Radovljica
Tržič
Žirovnica
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Zahodna (škofjeloška)
Gorenjska
Gorenja vas - Poljane
Škofja Loka
Železniki
(Žiri)

Srednja Gorenjska

Ljubljana z okolico

Vzhodna Gorenjska

Kranj
Naklo
Preddvor
Šenčur
Cerklje na
Gorenjskem
(Jezersko)

Dobrova - Polhov
Gradec
Dol pri Ljubljani
Domžale
Ljubljana
Medvode
Mengeš
Trzin
Vodice

Kamnik
Komenda
Lukovica
Moravče
(Zagorje ob Savi)
(Litija)
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Uporabili smo podatke Statističnega urada Republike Slovenije. Poleg javno objavljenih na
podatkovnem portalu SI-STAT (SURS 2013) tudi neobjavljene (posebej za ta prispevek pripravljene) podatke Popisa 2002 (stanje 31. marca) ter Registrskega popisa 2011 (stanje 1.
januarja), pri čemer smo analizo usmerili predvsem v zadnje stanje. Tega smo primerjali s
stanjem 2002 zaradi ugotavljanja, s kakšnimi procesi smo imeli opravka v prvem desetletju
tekočega stoletja. V analizi smo primerjali stanje na Gorenjskem s slovenskim povprečjem.
Hkrati smo med seboj primerjali tudi zgoraj opredeljena podobmočja Gorenjske. Analitične
postopke in način prikaza pojasnjujemo sproti v nadaljevanju besedila.
Slika 14.1: Omejitev Gorenjske v nekdanjem deželnem obsegu (širša opredelitev) s prikazom
podobmočij in statističnih regij, katerih dele obsega.
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Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije

14.3 Starostna in spolna sestava gorenjskega
prebivalstva
Občine, ki spadajo v širše pojmovano Gorenjsko, se po razmerju med temeljnimi starostnimi skupinami sorazmerno precej razlikujejo od drugih slovenskih občin. Predvsem to velja
za del Gorenjske, ki ni zajeta v Gorenjsko statistično regijo. Leta 2011 so se indeksi staranja
v slovenskih občinah gibali med 62,6, kolikor je znašal v Komendi (spada v širše pojmovano
Gorenjsko) in 291,2 v pokolpski občini Osilnica. Na Gorenjskem je bil najvišji indeks staranja
v občini Kranjska Gora (165,9). V okviru Gorenjske statistične regije je imelo kar 10 od 18
občin indeks staranja višji od 100. V ospredju sta v tem pogledu predvsem zgornjegorenj193
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ski občini Bled in Bohinj z indeksoma nad 140. Nasprotno pa je najbolj navzdol odstopala
občina Gorenja vas - Poljane z indeksom staranja 67,2 , kar je le malo več kot pri Komendi.
Za občine smo izračunali lokacijske količnike, da bi ugotovili, kako je porazdeljeno prebivalstvo treh osnovnih starostnih skupin. Količniki so bili izračunani takole:
(So/SRS )/(Po/PRS )

pri čemer je:
So število prebivalcev izbrane starostne skupine v občini
število prebivalcev izbrane starostne skupine v RS
SRS
število prebivalcev v občini
Po
število prebivalcev v RS
PRS
Bistvo lokacijskih količnikov je, da pokažejo sorazmerno osredinjenost opazovanega pojava
na posameznem podobmočju širšega območja v primerjavi z neko temeljno razporeditvijo.
V našem primeru je to razporeditev vsega prebivalstva med vsemi slovenskimi občinami.
Lokacijski količniki nad 1 kažejo nadpovprečno zastopanost (osredinjenost) starostne skupine v občini, pod 1 pa podpovprečno zastopanost. S pomočjo lokacijskih količnikov smo
izločili občine z izstopajočim odstopanjem od povprečja. Občine z lokacijskim količnikom
za vsaj dva standardna odklona nad ali pod ena pri vsaj eni starostni skupini smo razvrstili
tako, kot je navedeno v prvem stolpcu preglednice 14.2. Gorenjska v širšem obsegu ima
kar devet od skupaj 13 slovenskih občin, v katerih je nadpovprečno zastopano mlado prebivalstvo (občine s “presežkom” 0 – 14 let starih prebivalcev). Pojem »presežek« je treba v
tem primeru razumeti zgolj kot vrednost, ki presega povprečje. To nikakor ne pomeni, da je
otrok v občinah tega tipa dovolj, da bi lahko govorili o ugodni starostni sestavi, ali celo, da
jih je preveč. Je pa v njih starostna sestava zaradi izstopajočega deleža mladega prebivalstva vsekakor ugodnejša kot v drugih občinah. V Gorenjski statistični regiji imajo presežek
otrok tri občine. Prva, to je občina Gorenja vas - Poljane, ima poleg nadpovprečnega deleža
otrok še izrazito podpovprečno zastopano srednjo starostno skupino (aktivni). Drugi dve,
to sta občini Šenčur in Cerklje na Gorenjskem, pa lahko priključimo skupini gorenjskih občin
zunaj Gorenjske statistične regije, ki skupaj z omenjenima sestavljajo obroč občin z veliko
mladega prebivalstva okoli Ljubljane (Dobrova - Polhov Gradec, Vodice, Komenda, Dol pri
Ljubljani, Lukovica, Moravče). Vse navedene občine iz ravninskega dela Ljubljanske kotline
in njenega obrobja imajo dobro dostopnost do Ljubljane, zato je dejstvo, da imajo veliko
mladega prebivalstva, povsem pričakovano. Bivanje na bolj ali manj urbaniziranem podeželju ima prednosti, ki jih številne mlade družine cenijo bolj kot prednosti manjše porabe
časa za zadovoljevanje potreb v zvezi z delom, oskrbo, kulturo itn. v mestu.
“Mlade” občine pa niso izključna značilnost ravnine in njenega obrobja. Segajo namreč tudi
sorazmerno daleč v Škofjeloško hribovje. V tem pogledu izrazito izstopa občina Gorenja vas
- Poljane, poleg te pa sta imeli leta 2011 tudi občini Železniki in Žiri indeksa staranja pod
100 (slovensko povprečje je znašalo 116,5).
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Preglednica 14.2: Tipi občin po popisnih podatkih za leto 2011 glede na zastopanost osnovnih
starostnih skupin (število občin po območjih).
Zastopanost osnovnih starostnih skupin

Gorenjska

Druge občine RS

Skupaj

6

4

13

-

-

6

6

Občine z izrazitim primanjkljajem
aktivnih prebivalcev (15–64 let)

1

-

2

3

Občine s presežkom starih prebivalcev
(65 let ali več)

-

-

6

6

Občine brez izrazite prevlade ene
starostne skupine

14

7

162

183

Skupaj

18

13

180

211

statistična regija

druge občine

Občine s presežkom otrok (0–14 let)

3

Občine s presežkom aktivnih
prebivalcev (15–64 let)

Vir: SURS 2013.

Precej drugačna pa je podoba v zgornjegorenjskih občinah Blejskega kota in Bohinja.
V nasprotju s sosednjo občino Železniki z indeksom staranja 88,8 je ta kazalnik v občini
Bohinj znašal kar 141,8, v občini Bled pa še za spoznanje več. Najbolj neugodno starostno
sestavo na Gorenjskem je imela Kranjska Gora z indeksom staranja kar 165,9. Kljub temu
pa ta občina ni spadala v tip “res starih” občin (z res izrazito nadpovprečnim deležem starih
prebivalcev). Takih na Gorenjskem ni, sorazmerno malo (6) jih je tudi v preostali Sloveniji.
Velika večina občin izrazito nadpovprečnih (podpovprečnih) deležev ni imela pri nobeni od
starostnih skupin.
Slika 14.2 prikazuje, kako se je leta 2011 razlikovala starostna sestava prebivalstva Gorenjske v njenem širšem obsegu od sestave slovenskega prebivalstva. Tako pri moškem kot pri
ženskem prebivalstvu sta največji odstopanji navzgor pri mladih (od 20 do 24 let) in otrocih
(od 0 do 5 let). Vmes so deleži blizu povprečnim, pri starostnih razredih od 13 do 19 let
pa so celo pod državnim povprečjem. Absolutno največje odstopanje navzgor je pri ženskah v starosti 21 let. Te so imele v celotnem slovenskem prebivalstvu 0,57-odstotni delež,
v širše opredeljeni Gorenjski pa je njihov delež znašal kar 0,69 odstotka. Tudi v naslednjih
starostnih razredih je bil delež žensk vse do starosti 40 let nadpovprečen. To pa ne velja za
moške, saj se v teh starostnih razredih nadpovprečni deleži pojavljajo le izjemoma, nato pa
so odstopanja navzdol čedalje večja in pri starosti 53 let je delež moških od vsega gorenjskega prebivalstva za 0,09 odstotne točke manjši od državnega povprečja (za RS je znašal
0,75 %). Primanjkljaji v primerjavi z državnim povprečjem so v starostih med 43 in 59 leti
tudi pri ženskah, a ne tako izraziti. V starosti nad 70 let imajo Gorenjci v glavnem nad-,
Gorenjke pa podpovprečne deleže, po 90. letu pa so zaradi zelo majhnih deležev razlike že
zelo majhne.
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Slika 14.2: Razlike v deležih od skupnega števila prebivalcev po enoletnih starostnih razredih med
Gorenjsko (širše območje) in RS (Slovenijo) leta 2011.
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Starostna sestava gorenjskega prebivalstva se je med letoma 2002 in 2011 najbolj spremenila v najnižjih starostnih razredih, kjer je bilo število dečkov oziroma deklic v starosti od
0 do 5 let od nekaj sto pa do več kot 1000 večje kot leta 2002 (slika 14.3). To je, podobno
kot v Sloveniji na splošno, posledica nekoliko večje rodnosti ob koncu prvega desetletja 21.
stoletja. Zaradi izjemno nizke rodnosti ob prelomu tisočletij so bili leta 2011 v primerjavi z
letom 2002 bistveno manj številni starostni razredi od 11 do 19 let. Povečanje rodnosti je
posledica številnejših generacij v starosti od 28 do 34 let. Lahko rečemo, da gre za potomce
povojnih “baby boom” generacij, ki so leta 2011 sestavljale starostne razrede od 54 do 62
let. Ker so bile leta 2002 toliko stare ravno generacije rojenih med 2. svetovno vojno, je
bila prav v teh starostnih razredih razlika med številom tako žensk kot moških med letoma
2002 in 2011 največja. Zareza na krivulji, ki prikazuje starostno sestavo moških, ki je posledica zmanjšane rodnosti med 2. svetovno vojno, je bila leta 2011 najgloblja pri starostnem
razredu 65 let. Od te zareze naprej je krivulja vse do najvišjega starostnega razreda precej
nad krivuljo za leto 2002. Nekaj podobnega velja tudi za ženske. Občutno večje število
starih žensk in moških leta 2011 je, podobno kot povsod v razvitem svetu, posledica zmanjševanja smrtnosti in povečevanja povprečne starosti umrlih.
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Slika 14.3: Število prebivalcev Gorenjske (širše območje) glede na spol in starost po enoletnih
starostnih razredih za leti 2002 in 2011.
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Med posameznimi podobmočji širše opredeljene Gorenjske so opazne razlike v starostni sestavi. Tako na primer vzhodna in zahodna (škofjeloška) Gorenjska izstopata po nadpovprečnih deležih mladega prebivalstva v starostnih razredih vse do 19. leta. Še posebej
v tem pogledu izstopa škofjeloški del Gorenjske. Podpovprečni deleži so pri teh dveh območjih najpogostejši v starostnih razredih med 55. in 75. letom. Tudi tu so izrazitejša odstopanja na Škofjeloškem. Srednja Gorenjska ima prav tako nadpovprečno zastopano mlado
prebivalstvo, vendar je odstopanje od povprečja navzgor do 19. leta starosti manj izrazito,
zato pa je bolj kot ne prisotno tudi od 26. do 42. leta starosti, še zlasti pri moških. To je mogoče pripisati tudi nadpovprečnim deležem moške delovne sile iz tujine. Precej drugačna
kot pri že omenjenih podobmočjih je starostna sestava območja Ljubljane z okolico. Tu so
podpovprečno zastopani prebivalci v starostnih razredih od najnižjega pa vse tja do 19. leta
starosti. Tu primanjkljaj zamenja presežek, in sicer izrazitejši pri ženskah kot pri moških.
Ta je znaten tja do 26. leta starosti. To se precej ujema s starostjo študirajoče mladine, saj
je Ljubljana s svojo univerzo naše daleč največje študijsko središče. Statistična definicija
prebivalstva pa med prebivalce Ljubljane uvršča tudi tam začasno bivajoče študente in tudi
še nekoliko številnejše študentke. Sicer ima Ljubljana z obmestnim območjem znatnejše
presežke še pri ženskah v starostih med 55. in 65. letom, medtem ko ima srednja Gorenjska
ravno v teh največja odstopanja od povprečja navzdol. Podobmočje, ki je tudi bistveno
drugačno od drugih, je zgornja Gorenjska. Tu so nadpovprečni deleži značilni predvsem
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za starostne razrede od 51 let naprej. Največji primanjkljaji pa so pri otrocih do šestega
leta starosti in podobno kot pri drugih podobmočjih, z izjemo Ljubljane, tudi v starostnih
razredih od 19. do 25. leta. Še posebej izrazit je na zgornjem Gorenjskem primanjkljaj žensk
v starosti 20 in 21 let. Tudi to potrjuje, da ima prav ta del Gorenjske najneugodnejšo starostno sestavo.
Leta 2011 je bil indeks feminitete (razmerje med moškim in ženskim prebivalstvom) za
Slovenijo 102,1 in z izjemo Ljubljane z okolico je bil tudi povsod na Gorenjskem blizu tej
vrednosti (od 101,7 za vzhodno Gorenjsko do 102,8 za zgornjo Gorenjsko). Območje Ljubljane z okolico je v tem pogledu precej odstopalo od povprečja navzgor, saj je tu na 100 moških živelo skoraj 107 žensk (indeks feminitete 106,8), zato je bil tudi indeks feminitete za
celotno širše območje Gorenjske nadpovprečen in je znašal 104,8. Tudi to lahko v največji
meri pripišemo močno nadpovprečnemu deležu mladih žensk, ki študirajo in med študijem
živijo v Ljubljani.
Slika 14.4: Povprečna velikost gospodinjstev v podobmočjih širše Gorenjske v letih 2002 in 2011.
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Vir: SURS 2013.

Na širšem Gorenjskem je bilo leta 2011 registriranih nekaj več kot 245.000 gospodinjstev.
Število se je v zadnjem desetletju v Sloveniji povečalo, tako zaradi rasti števila prebivalcev kot tudi zaradi intenzivne stanovanjske gradnje. Najbolj se je v Sloveniji povečalo število enočlanskih gospodinjstev (s 150.000 na 266.000) tudi zato, ker se tujci, ki prebivajo
v samskih domovih (če tam ne živijo s svojimi družinskimi člani), štejejo kot enočlanska
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gospodinjstva. V samskih domovih so enočlanska gospodinjstva pretežno moška, le vsako
deseto je žensko. Z višjo starostjo začnejo prevladovati ženska enočlanska gospodinjstva, v
veliki meri kot posledica smrti zakonca in odselitve otrok.
Po enočlanskih gospodinjstvih je v okviru širše Gorenjske posebej izstopala Ljubljana z okolico. To gre v veliki meri pripisati večjemu številu samskih domov v Ljubljani. Zahodna, srednja in vzhodna Gorenjska so izstopale po tem, da je bil v njih delež štiričlanskih gospodinjstev večji od deleža tričlanskih. Na ravni vse države in še bolj izrazito v primeru Ljubljane z
okolico se z večanjem števila članov gospodinjstva naglo zmanjšujejo deleži prebivalstva,
ki živijo v teh gospodinjstvih. Posledično je povprečno število članov gospodinjstev leta
2011 v primerjavi z letom 2002 povsod na Gorenjskem padlo pod tri (slika 14.4). Ljubljana
z okolico je bila seveda precej pod državnim povprečjem, zgornja Gorenjska se je med letoma 2002 in 2011 povsem približala slovenskemu povprečju in enako velja tudi za celotno
širšo Gorenjsko. Najbolj nadpovprečno velika gospodinjstva so na Škofjeloškem, kjer je to
povezano tudi s sorazmerno višjo rodnostjo.

14.4 Rodnost in smrtnost na Gorenjskem
Rodnost je po eni strani odvisna od starostne sestave, po drugi pa je starostna sestava v
dobršni meri odvisna tudi od rodnosti. V Sloveniji se je rodnost med letoma 2002 in 2011
povečala. V tem času so začele rojevati ženske iz nekoliko številnejših starostnih razredov,
ki so potomke mater, rojenih v času povojnega povečanja rodnosti.
Slika 14.5: Celotna stopnja rodnosti po statističnih regijah Slovenije s poudarkom na Gorenjski in
Sloveniji.
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Slovenske statistične regije za demografske analize niso najprimernejše zaradi majhnega števila prebivalcev. Posledica so močneje izraženi vplivi naključnih dejavnikov. Zato se
podatki o spreminjanju celotne stopnje rodnosti v obdobju 2002–2011 iz leta v leto ne
spreminjajo enakomerno, temveč imamo opravka s skoki navzgor in navzdol. Toda na splošno je jasno opazen trend rasti. Ker nas posebej zanima Gorenjska, smo krivuljo rasti za
to regijo prikazali poudarjeno (slika 14.5). V večini obravnavanega obdobja je bila celotna stopnja rodnosti za Gorenjsko višja kot v drugih slovenskih statističnih regijah. Tudi pri
Osrednjeslovenski regiji, v kateri živi velik del gorenjskega prebivalstva, je potek krivulje
zelo podoben in sorazmerno precej nad povprečjem celotne države.
Poleg tega, da se je v obdobju 2002–2011 rodnost povečala, se je glede na starost mater
še naprej premikala v višje starostne razrede. Leta 2002 je krivulja za Gorenjsko (statistična regija), ki prikazuje število živorojenih otrok na 1000 žensk v ustreznem petletnem
starostnem razredu, dosegla precej višjo največjo vrednost od tiste za Slovenijo kot celoto
oziroma za Osrednjeslovensko statistično regijo (slika 14.6). Krivulji teh dveh sta bili po
obliki in višini zelo podobni, s to razliko, da je bila Osrednjeslovenska za spoznanje višja in
pomaknjena nekoliko bolj v desno. To pomeni, da se je odlaganje rojstev v višjo starost tu
začelo prej, kot velja to za Slovenijo kot celoto. V tem pogledu je Gorenjska statistična regija
precej zaostajala. Tu je bila najvišja starostno specifična rodnost tudi leta 2011 še vedno
v starostnem razredu od 25–29 let, čeprav se je v primerjavi z letom 2002 zelo povečala
tudi v naslednjem starostnem razredu (30–34 let). V osrednji Sloveniji je v tem starostnem
razredu leta 2011 rodilo že največ žensk, na ravni vse Slovenije pa je bila starostno specifična rodnost v tem starostnem razredu (107) le nekoliko manjša kot v starostnem razredu
25–29 let (111). Za leto 2011 lahko rečemo, da je bila rodnost v Gorenjski statistični regiji
višja kot v Sloveniji na splošno predvsem zaradi precejšnje razlike pri rodnosti v navedenem
starostnem razredu. Leta 2011 je bila povprečna vrednost za Slovenijo 111 živorojenih otrok na 1000 žensk v starosti 25–29 let, za Gorenjsko pa 123.
Na ravni občin nam lokacijski količniki razporeditve živorojenih v primerjavi z razporeditvijo
vsega prebivalstva za leto 2011 pokažejo, da sta izrazito presegali povprečje samo občini
Komenda in Dol pri Ljubljani (širše opredeljena Gorenjska). Za en standardni odklon nad
vrednostjo 1 so bili lokacijski količniki pri šestih občinah širše opredeljene Gorenjske (Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Kamnik, Lukovica, Škofja Loka, Vodice) od skupaj
20 v vsej Sloveniji. To je še ena potrditev, da je Gorenjska, kar se rodnosti tiče, pred vsemi
drugimi območji Slovenije. A spet moramo ugotoviti, da ni tako povsod na Gorenjskem.
Ugodna rodnostna podoba je značilna za vzhodni del Gorenjske, obljubljansko območje in
škofjeloško, medtem ko je za zgornjo Gorenjsko značilno ravno nasprotno. Bohinj in Kranjska Gora sta imela zelo nizka lokacijska količnika, preostalih šest zgornjegorenjskih občin pa
se je zvrstilo okrog državnega povprečja, tako da so bili Bled, Žirovnica in Radovljica rahlo
nad, Gorje, Jesenice in in Tržič pa rahlo pod njim.
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Slika 14.6: Starostnospecifične stopnje rodnosti za dve statistični regiji (Gorenjska, Osrednjeslovenska) in za Slovenijo 2002 in 2011.
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Na enak način narejena analiza smrtnosti ne pokaže zrcalne podobe rodnosti. Po številu
umrlih leta 2011 je imelo 10 slovenskih občin lokacijske količnike, ki so bili za dva standardna odklona nad 1. Med temi sta bili iz statistične regije Gorenjska Preddvor in Jezersko. Pri
Preddvoru je razlog za visoko stopnjo smrtnosti nedvomno v domu starejših občanov, saj v
njem biva kar dvajsetina vsega prebivalstva občine. Občina Jezersko pa je obrobna obmejna občina, ki je zaradi odseljevanja in posledično starejšega prebivalstva pričakovano med
tistimi z višjo stopnjo umrljivosti. Zgornjegorenjske občine so bile vse po vrsti v razredu
občin z neizstopajočimi lokacijskimi količniki od 0,77 (Bled) do 1,13 (Radovljica). Standardni
odklon je bil sorazmerno velik (0,37), zato nobena od občin ni imela lokacijskega količnika
za dva odklona pod ena in le 12 jih je imelo nizek lokacijski količnik. Tri od teh so s širšega
območja Gorenjske (Vodice, Komenda, Šenčur). Torej tudi kar se smrtnosti tiče Gorenjska
oziroma njen pretežni del spada med območja z ugodnejšimi razmerami v Sloveniji.
Podatki o povprečni starosti umrlih sicer kažejo, da niti Gorenjska niti Osrednjeslovenska
statistična regija ne odstopata pretirano od slovenskega povprečja. To velja tako za ženske kot za moške. V posameznih letih med 2002. in 2011. je povprečna starost umrlih pri
teh dveh statističnih regijah zdrsnila pod državno povprečje, a je bila vendarle v večini let
nekoliko nad njim. To še posebej velja za Osrednjeslovensko statistično regijo. Ta je imela
večinoma nekoliko višje povprečne starosti umrlih moških in žensk kot Gorenjska. Morda je
najpomembnejše odstopanje od državnega povprečja pri Gorenjski v tem, da je bila razlika
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med ženskami in moškimi že leta 2002 manjša kot v celotni Sloveniji in je znašala 8,7 leta.
Nato se je nekoliko povečala, do leta 2011 pa se je znova zmanjšala na 7,6 leta. To je skoraj
leto manj, kot je znašala razlika pri Sloveniji kot celoti in Osrednjeslovenski regiji (8,5 in 8,3
leta). Leta 2011 je bila srednja starost umrlih moških na Gorenjskem tako 71,8 leta in s tem
rahlo nad državnim povprečjem. Pri ženskah je bilo nasprotno, starost je bila nekoliko pod
povprečno za Slovenijo in je znašala 79,4 leta (slika 14.7).
Slika 14.7: Povprečna starost umrlih v dveh statističnih regijah (Gorenjska, Osrednjeslovenska) in
Sloveniji po spolu leta 2011.
81
79,1
79

78,4
77,8
77,1

Povprečna starost umrlih

79,4

78,5

78,3

76,7

77

Ženske Gorenjska
Ženske Osrednjeslovenska
Ženske Slovenija

75

79,2

79,1

Moški Gorenjska
Moški Osrednjeslovenska
Moški Slovenija

73
71,8
71,1
71

70,4
69,3

69

68,4

68,4

69,4

68,9

68,8

2005

2006

68,8

67
2002

2003

2004

2007

2008

2009

2010

2011

Leto

Vir: SURS 2013.

14.5 Priseljevanje prebivalstva se nadaljuje tudi
v 21. stoletju
Glede na razmerje med priseljenim in odseljenim prebivalstvom je Slovenija že vse od
šestdesetih let dvajsetega stoletja “imigracijska dežela”. Taka je ostala tudi po osamosvojitvi in presežek priselitev nad odselitvami je prevladoval tudi v prvem desetletju 21. stoletja.
Delež prebivalstva, priseljenega iz tujine, je leta 2011 v Sloveniji dosegel 11,1 %, širša Gorenjska je imela ta delež precej večji predvsem na račun Ljubljane z okolico (preglednica 14.3).
Rahlo nad slovenskim povprečjem sta bili še območji zgornje in srednje Gorenjske, precej
pod tem povprečjem pa območje vzhodne in še posebno zahodne (škofjeloške) Gorenjske.
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Preglednica 14.3: Deleži prebivalcev glede na njihovo prvo prebivališče po podobmočjih širše
Gorenjske in za Slovenijo leta 2011.
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Vir: SURS 2013.

Slika 14.8: Priseljeni iz tujine glede na obdobje priselitve, delež od vsega priseljenega prebivalstva
2011 v % po podobmočjih širše Gorenjske v primerjavi s Slovenijo.
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Največ današnjega prebivalstva se je v Slovenijo priselilo v zadnjem obdobju (2000-2010)
in v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja (slika 14.8). Pri prvih je veliko začasnih priseljencev, pri drugih pa že lahko govorimo, da gre za bolj ali manj stalne priseljence, ki so si
v Sloveniji oziroma na Gorenjskem našli svoj dom, saj si je večina tudi pridobila slovensko
državljanstvo. Absolutno največ prebivalcev, priseljenih iz tujine, se je na večini podobmočij širše Gorenjske in tudi v Sloveniji priselilo leta 2009, torej leto do dve pred kritičnim
trenutkom popisa 2011. Za te seveda nikakor ni mogoče trditi, da bodo zvečine tudi ostali
v Sloveniji, mnogi so medtem tudi že odšli. Zgornja Gorenjska po porazdelitvi priseljencev
po obdobjih priselitve najbolj očitno odstopa od državnega povprečja. Vse od začetka šest-
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desetih pa do konca osemdesetih je bilo priseljevanje zelo obsežno. Po deležu priseljenih
v zadnjem obdobju pa odstopa od državnega povprečja navzdol kar za 10,5 odstotnih točk.
Pri drugih podobmočjih je porazdelitev priseljencev iz tujine bistveno bolj podobna državnemu povprečju. Vzhodna Gorenjska in škofjeloški del Gorenjske sta območji, kamor je bilo
priseljevanja iz tujine vseskozi najmanj in je tako tudi njuna današnja prebivalstvena sestava taka, da imata najmanj prebivalstva s prvim prebivališčem v tujini. Tu in na območju
srednje Gorenjske imajo tudi sorazmerno majhne deleže priseljenih iz tujine v obdobju
pred letom 1970.
Poleg mednarodnih selitev imajo pomembno vlogo tudi notranje selitve. Sodeč po podatkih o tipu prvega prebivališča za podobmočja širše opredeljene Gorenjske prebivalstvo
tega območja selitveno ni bilo pretirano gibljivo (slika 14.9). Še posebej velja v tem pogledu
omeniti zahodno (škofjeloško) Gorenjsko, kjer več kot pol prebivalcev od rojstva naprej živi
v istem naselju. Tudi drugod na Gorenjskem so ti deleži v glavnem bliže polovici kot 40 %.
Značilno je tudi, da med “neselivci” prevladujejo moški. Tudi v tem pogledu najbolj izstopa
očitno najbolj tipično podeželsko škofjeloško območje, kjer na 100 moških, ki se niso nikoli
selili, pride le 77 žensk.
Slika 14.9: Podobmočja Gorenjske po deležu prebivalcev glede na območje prvega prebivališča 2011.
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Vir: SURS 2013.

Leta 2002 je bila slika precej podobna. V primerjavi s tem, izhodiščnim letom, so bile največje razlike pri deležih prebivalcev, katerih prvo prebivališče je bilo v tujini, in pri tistih,
ki se še niso selili. Pri prvih so se deleži povečali, in to najbolj pri Ljubljani z okolico in pri
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srednji Gorenjski (za skoraj tri odstotne točke). Pri “neselivcih” pa so se temu primerno
zmanjšali, in to največ pri istih dveh podobmočjih (pri Ljubljani z okolico celo za več kot tri
odstotne točke).
V primerjavi z letom 2002 so se najbolj povečali indeksi feminitete pri skupini prebivalcev,
ki so se na Gorenjsko priselili iz drugih slovenskih regij, in to na vseh podobmočjih. V tem
pogledu je izrazito izstopala zgornja Gorenjska, kjer je na 100 moških, priseljenih iz drugih
regij, prišlo kar 165 žensk. To je bilo kar za 12 več kot leta 2002. Ker so v Sloveniji med
najpogostejšimi vzroki za selitev poroke, bi na podlagi visokih indeksov feminitete lahko
sklepali, da se Gorenjci (vključno z Ljubljančani in vzhodnimi Gorenjci) precej pogosto poročajo z ženskami iz drugih slovenskih regij in se potem te preselijo k njim oziroma si dom
ustvarijo na Gorenjskem.
Najmanj selitveno gibljivo je bilo na ravni podobmočij prebivalstvo škofjeloškega območja,
kjer je leta 2011 več kot tri četrtine prebivalcev imelo tako sedanje kot prvo prebivališče
v domačem podobmočju. Nasprotno je bilo na območju Ljubljane z okolico, kjer je bil ta
delež manjši od treh petin. Zato pa je imela ta regija daleč največji, kar petinski, delež prebivalcev z drugih območij Slovenije in ravno tako tudi največji delež prebivalcev iz tujine.
Sodeč po podatkih iz preglednice 14.4 je za prebivalce z ljubljanskega območja selitveno
najzanimivejša vzhodna Gorenjska, za prebivalce srednje Gorenjske zgornja Gorenjska, za
prebivalce škofjeloškega območja pa srednja Gorenjska. Ljubljana z okolico je bila še najbolj
zanimiva za prebivalce vzhodne Gorenjske, a deleži prebivalcev Ljubljane z okolico, ki so
imeli prvo prebivališče na različnih podobmočjih Gorenjske, so bili dokaj majhni (od 0,7 do
2,2 %). Ljubljana je priselitveno zanimiva za območje celotne Slovenije, zato Gorenjska v
tem pogledu ne pride posebej do izraza.
Preglednica 14.4: Deleži prebivalcev podobmočij Gorenjske glede na podobmočje prvega
prebivališča 2011.
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V primerjavi z letom 2002 so se na vseh podobmočjih zmanjšali deleži prebivalcev s prvim
prebivališčem na domačem podobmočju, povečali pa deleži prebivalcev s prvim prebivališčem v tujini, najbolj (skoraj za tri odstotne točke) na območju Ljubljane z okolico in srednje
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Gorenjske. Na vseh podobmočjih so se zmanjšali tudi deleži prebivalcev s prvim prebivališčem v drugih slovenskih regijah, a v nobeni za več kot 1,2 odstotne točke. Med prebivalci
s prvim prebivališčem v drugih statističnih regijah so pogostejše ženske, med tistimi s prvim
prebivališčem v tujini pa moški. To se sklada s tem, da je glavni motiv za priselitev iz tujine
zaposlitev. V zadnjem času je bilo povpraševanje po tuji delovni sili predvsem v panogah,
ki zaposlujejo moške. Tudi sicer se moški po navadi pogosteje odločajo za delo v tujini kot
ženske. Pri preseljevanju med regijami pa so med motivi v ospredju že omenjene poroke,
zaradi katerih še vedno pogosteje zamenjajo stalno prebivališče ženske kot moški.

14.6 Aktivnost prebivalstva in izobrazbena sestava
Naslednji značilnosti, ki jima namenjamo pozornost v tem poglavju, sta aktivnost in izobrazba. Celotna širše opredeljena Gorenjska je imela leta 2011 nekaj več kot pol milijona
prebivalcev, starih 15 let ali več, in od tega jih je 57,5 % živelo na območju Ljubljane z okolico. Dobra polovica gorenjskega prebivalstva (53,5 %) je spadala v kategorijo aktivnih. To
je kar občutno manjši delež kot na ravni države (60,3 %). Pri aktivnem prebivalstvu smo se
posvetili predvsem kategoriji brezposelnih. V Sloveniji ni velikih razlik v stopnji aktivnosti,
precej večje so v stopnji brezposelnosti. Med vsemi statističnimi regijami je imela leta 2011
najnižjo (9,0 %) stopnjo brezposelnosti ravno Gorenjska, za spoznanje višjo pa Osrednjeslovenska statistična regija, a je bila tudi v tej za več kot odstotno točko in pol pod državnim
povprečjem, ki je znašalo 11,2 %.
Na ravni podobmočij širše opredeljene Gorenjske je po sorazmerno nizki brezposelnosti
izstopal škofjeloški del. Sodeč po lokacijskih količnikih so bili tu brezposelni bistveno manj
zastopani (ne glede na spol) kot drugod na Gorenjskem. To odstopanje je bilo leta 2002 še
nekoliko večje. Nasprotno pa je bila večja osredinjenost brezposelnih značilna za Ljubljano
z okolico, in sicer predvsem zaradi brezposelnih moških, ter za srednjo Gorenjsko, kjer je
šlo predvsem za nadpovprečno zastopanost brezposelnih žensk. V obeh primerih je bilo
to odstopanje leta 2002 bistveno manj izrazito. V skladu s popisnimi podatki je bilo na
Gorenjskem leta 2011 ob skoraj popolnoma enakem številu aktivnih približno 3000 manj
brezposelnih kot leta 2002,vendar je razlog za to metodološke narave, saj je bil podatek
leta 2002 pridobljen z anketiranjem in pri tem so se za brezposelne opredelili tudi nekateri
prebivalci, ki sicer niso bili prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.
Pri neaktivnem prebivalstvu velja poudariti nekoliko nadpovprečno zastopanost dijakov in
študentov na podobmočju Ljubljane z okolico in na Škofjeloškem, po upokojencih pa izstopa zgornja Gorenjska.
Nedvomno imajo v številnih pogledih območja z bolj izobraženim prebivalstvom veliko
prednost. Običajno boljša izobrazbena sestava odraža tudi višjo razvitost, višji življenjski
standard in boljše bivanjske razmere. Številne spremembe v našem izobraževalnem sistemu, še posebno v zadnjega pol stoletja, nam omogočajo kolikor toliko zanesljivo primerjavo
razlik v stopnji izobrazbe za vse starostne razrede le ob grobi delitvi prebivalcev po doseženi
stopnji izobrazbe na prebivalce v tri razrede:
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• z osnovno šolo ali manj,
• s srednjo izobrazbo,
• s terciarno izobrazbo (strokovno uveljavljeno poimenovanje za izobrazbe, pridobljene
po uspešno končanih programih višješolskega oz. višješolskega strokovnega ter visokošolskega dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja).
Za Slovenijo leta 2011 lahko trdimo, da v njej prevladuje srednje izobraženo prebivalstvo
in povsem enako velja tudi za širšo Gorenjsko. Delež tega prebivalstva je bil v obeh primerih 53-odstoten. Precej drugače pa je bilo pri deležih preostalih dveh skupin. Slovensko
povprečje pri osnovnošolsko in manj izobraženih je dosegal skoraj tri desetine vsega prebivalstva v starosti 15 let ali več, v okviru širše Gorenjske pa ni dosegal niti četrtine. Obrnjeno
sliko dobimo, če opazujemo deleže prebivalcev s terciarno izobrazbo. Da je ta delež na
Gorenjskem krepko nad dvema petinama, je zaslužno predvsem območje Ljubljane, kjer ta
delež presega četrtino (26,0 %). Druga podobmočja se gibljejo okrog državnega povprečja
(17,5 %), in sicer v razponu okrog dveh odstotnih točk, pri čemer sta zgornja in vzhodna
Gorenjska pod tem povprečjem (16,3 oz. 15,8 %), na Škofjeloškem so najbliže državnemu
povprečju (17,68 %), srednja Gorenjska pa poleg že omenjene Ljubljane najbolj odstopa
navzgor (19,6 %), a je tudi tu delež še vedno pod povprečjem celotne širše Gorenjske.
Slika 14.10: Deleži prebivalcev glede na stopnjo izobrazbe in starostni razred za območje širše
Gorenjske leta 2011 (dolžina traku pomeni 100 % prebivalstva posameznega starostnega razreda).
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Pomen izobrazbe in možnost njene pridobitve sta se s časom močno povečevala, zato je
izobrazbena sestava prebivalstva zelo povezana s starostjo. Slika 14.10 prikazuje odstotne
deleže moških in žensk določenega starostnega razreda z določeno stopnjo izobrazbe od
vsega prebivalstva širše Gorenjske. V višjih starostnih razredih so trakovi čedalje bolj pomaknjeni v desno, ker je v vsakem naslednjem starostnem razredu delež žensk toliko večji.
Spodnji trak sestavljata dva starostna razreda, zato deleži niso neposredno primerljivi s
tistimi v petletnih starostnih razredih, gre pa za starostna razreda, ki zajemata šolajočo
se mladino, zato v njem prevladujeta osnovna in srednja izobrazba. Že v naslednjem starostnem razredu je delež oseb z zgolj osnovno izobrazbo najmanjši med vsemi petletnimi
starostnimi razredi. Z zviševanjem starosti se deleži vseh izobrazbenih stopenj zmanjšujejo.
Najprej zato, ker se prebivalci teh starostnih razredov niso tako množično izobraževali kot
danes, nato pa še zato, ker so višji starostni razredi vse manj številni. Toda če gledamo
sestavo trakov za posamezne starostne razrede, vidimo, da pri moških v najvišjih starostnih
razredih čedalje večji del traku zavzemajo takšni s terciarno izobrazbo. V najvišjem starostnem razredu je delež teh že tretjinski. To seveda ne pomeni, da je bila nekoč izobrazbena
sestava moškega prebivalstva toliko boljša, ampak da je očitno stopnja preživetja pri bolj
izobraženih moških bistveno večja kot pri manj izobraženih. Moških v starosti 85 let ali več
s terciarno izobrazbo je bilo tudi več kot žensk enake starosti in z enako stopnjo izobrazbe.
To pomeni predvsem, da je nekoč do take stopnje izobrazbe prišlo bistveno manj žensk kot
moških. Razlika v primerjavi z državnim povprečjem je predvsem v tem, da so tam deleži
prebivalstva s terciarno izobrazbo, predvsem v višjih starostnih razredih, občutno manjši
kot pri območju širše Gorenjske.
Že omenjeno dejstvo, da je nadpovprečna zastopanost terciarno izobraženega prebivalstva
na Gorenjskem predvsem posledica osredinjenosti tega prebivalstva v Ljubljani (in okolici),
je razvidna tudi iz mrežnega prikaza (slika 14.11). Črta, ki povezuje vrednosti lokacijskih
količnikov za Ljubljano, je pri vseh starostnih razredih zunaj modrega polja, kar pomeni, da
je njegova vrednost nad 1 in kaže na osredinjenost višje izobraženega prebivalstva. Ta je
neprimerno večja v višjih starostnih razredih. Razlike se torej s časom zmanjšujejo, a tudi
pri mlajšem prebivalstvu vsa neljubljanska območja v glavnem ne dosegajo povprečja celotne Gorenjske. Še najbliže vrednosti ena se giblje lokacijski količnik za srednjo Gorenjsko.
Najnižje vrednosti pa ima v večini starostnih razredov zgornja Gorenjska, čeprav je pri njej
lokacijski količnik v prvem starostnem razredu celo večji od ena. Ker je bilo tako tudi leta
2002, lahko sklepamo, da nekoliko večjemu deležu tamkajšnje mladine uspe pridobiti višjo
stopnjo izobrazbe že pred dopolnjenim petindvajsetim letom starosti. Očitno pa jih kar
nekaj po diplomi ne ostane na tem območju.
Kako se z višanjem starosti povečuje osredinjenost prebivalstva posameznih izobrazbenih
skupin znotraj posameznega starostnega razreda, smo ugotavljali s pomočjo koeficientov
lokalizacije. Vrednost 0 pri tem koeficientu pomeni, da so prebivalci iste izobrazbene skupine med regijami razporejeni popolnoma enako kot vse prebivalstvo (v našem primeru posameznega starostnega razreda). Vrednost ena pa bi pomenila, da vsi prebivalci z določeno
stopnjo izobrazbe živijo samo v eni regiji, v drugih pa nobeden.
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Slika 14.11: Lokacijski količniki za terciarno izobraženo prebivalstvo za podobmočja širše Gorenjske 2011.
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Slika14.12: Koeficienti lokalizacije prebivalcev različnih stopenj izobrazbe po starostnih razredih na
ravni podobmočij širše Gorenjske leta 2011.
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V najnižjih starostnih razredih so prebivalci različnih stopenj izobrazbe še najbolj enakomerno porazdeljeni med podobmočji. To še najbolj velja za tiste z najnižjo stopnjo izobrazbe,
ki so najbolj enakomerno porazdeljeni tudi v višjih starostnih razredih. Z višanjem starosti
se na splošno večajo tudi razlike. Najbolj pri terciarno in najmanj pri srednje izobraženih.
V najvišjem starostnem razredu koeficient lokalizacije najbolj izobraženih doseže vrednost
0,24, kar je nekaj manj kot leta 2002 (0,27), a še vedno veliko.

14.7 Gorenjski prebivalstveni mozaik
Prebivalstvo Gorenjske ima, če ga opazujemo v obsegu nekdanje Gorenjske kot enega od
treh delov Kranjske, ali pa zgolj kot skupek občin, ki so vključene v današnjo Gorenjsko
statistično regijo, svoje posebnosti in se bolj ali manj razlikuje od državnega povprečja.
Opazne pa so tudi notranje razlike, te so bile pričakovane predvsem pri Ljubljani z okolico.
Na tem območju je sicer gorenjsko identiteto povsem nadomestila ljubljanska in danes je
pisati o Ljubljani kot o delu Gorenjske skoraj nepojmljivo. Toda primerjava tega območja s
tistimi še danes nedvoumno »gorenjskimi«, pa tudi z onimi drugimi, ki to, vsaj na identitetni ravni, prav tako že dolgo niso več (najvzhodnješi del nekdanje Gorenjske), se nam je
zdelo nujno potrebno. S tem smo dobili popolnejšo prebivalstveno podobo dela Slovenije,
kjer se nahaja Gorenjska, ne glede na to, kako jo omejimo.
Širša Gorenjska je leta 2011 imela 618.000 prebivalcev, kar je okroglo tri desetine vsega prebivalstva v Sloveniji. Statistična regija Gorenjska je bila prebivalstveno ravno trikrat
manjša. Območje Ljubljane z okolico je bilo najštevilnejše z več kot 350.000 prebivalci oziroma s 57-odstotnim deležem. Deleži preostalih podobmočij so bili v razponu od 6 % (zahodna Gorenjska) do 13,2 % (zgornja Gorenjska).
Po nadpovprečni velikosti gospodinjstev je izstopalo škofjeloško območje. Prav ta, najmanjši del nekdanje Gorenjske je očitno ohranil še največ prvinsko podeželskih značilnosti, saj je
tu doma najmanj selitveno gibljivo prebivalstvo, kar še posebno velja za moške. Razmerje
med mladim in starim prebivalstvom je bilo sorazmerno ugodno, po številu rojstev pa je to
eno najbolj rodnih območij v državi in rojevajo v povprečju mlajše ženske kot drugje. Vse to
se odraža v nadpovprečni zastopanosti mladega prebivalstva. Poleg tega je to del Gorenjske, kjer je bilo v obravnavanem obdobju tudi sorazmerno malo brezposelnih.
Tako kot velja na splošno, tudi pri Gorenjski ugotavljamo, da so na obrobju oziroma na
slabše dostopnih območjih razmere slabše kot v osrednjih, dobro dostopnih. Tako območje
je kljub vsem turističnim biserom, ki jih premore, zgornja Gorenjska. Tu je razmerje med
starim in mladim prebivalstvom razmeroma neugodno. Malo živorojenih je predvsem v
občinah Bohinj in Kranjska Gora, ima pa to območje nadpovprečno veliko žensk, ki so se
priselile iz drugih slovenskih regij. Glede na starostno sestavo je nadpovprečna tudi zastopanost upokojencev. Pri Kranjski Gori gre verjetno tudi za naseljevanje upokojencev na
storitveno dobro opremljenem turističnem območju, ki kljub obrobni legi le nima tako zelo
slabe dostopnosti, vsaj kar se tiče dostopnosti z osebnimi avtomobili. Z odprtjem doma
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starejših občanov leta 2012 se je razmerje med starim in mladim prebivalstvom v tej občini
začelo še bolj prevešati v korist starejših.
Tudi za vzhodni del Gorenjske, predvsem za zasavski del, bi lahko rekli, da vsaj do neke
mere pomeni obrobje. V celoti gledano pa zaradi razlik med bolje dostopnimi, predvsem
ravninskimi deli in tistimi bolj oddaljenimi, negativne značilnosti pri vzhodni Gorenjski ne
pridejo do izraza. Prej nasprotno, saj je tudi za ta del Gorenjske značilno ugodno razmerje
med mladim in starim prebivalstvom.
Ljubljanski del širše Gorenjske je poseben v več pogledih. Poleg tega, da tu živi daleč največ
prebivalstva, ima na račun obmestja tudi ugodno razmerje med mladim in starim prebivalstvom in nadpovprečno osredinjenost živorojenih otrok. Starostna sestava je tudi povsem
drugačna kot drugje, saj je zastopanost otrok in najstnikov podpovprečna, nadpovprečna
pa je zastopanost mladine od 19. do 26. leta. Najbolj značilno pa je odstopanje ljubljanskega območja pri izobrazbeni sestavi. Osredinjenost prebivalstva s terciarno izobrazbo je tu
še posebno visoka v višjih starostnih razredih. Ljubljana se ponaša s tako dobro izobrazbeno sestavo predvsem zaradi priseljevanja, kar kaže podatek, da ima vsak tretji priseljenec iz
drugih regij v Osrednjeslovensko statistično regijo terciarno izobrazbo.
Na ravni statističnih regij je Gorenjska med območji z z najvišjo rodnostjo v Sloveniji. Poleg
tega rodnost tu še ni tako pomaknjena v višje starostne razrede (v povprečju tu rojevajo
mlajše ženske). Regija ima najnižjo brezposelnost in je tudi med območji z nižjo smrtnostjo
(s posameznimi izjemami). Povprečna starost umrlih je v tej statistični regiji blizu slovenskega povprečja. Priseljevanje iz tujine je bilo v povprečju večje kot v Sloveniji na splošno,
kar seveda ni presenetljivo, saj imajo tako Jesenice kot tudi Kranj dolgo industrijsko tradicijo, zato sta oba kraja zelo privlačna za priseljence z območja (nekdanje) Jugoslavije.
Za prebivalstveno podobo Gorenjske lahko rečemo, da nismo zaznali bistveno drugačnih
procesov od tistih, ki so značilni za Slovenijo na splošno. Vendar so razmere v povprečju
ugodnejše kot drugod v Sloveniji, pri čemer tudi notranje razlike niso zanemarljive, še zlasti
če Gorenjsko obravnavamo v njenem širšem obsegu skupaj z Ljubljano in celotno nekdanjo
vzhodno Gorenjsko.
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Slika 14.13: Nekateri deli Gorenjske imajo neugodno razmerje med starim in mladim prebivalstvom.

Slika 14.14: Nekatere, zlasti hribovske kmetije na Gorenjskem so opuščene, a življenje se tudi tja
počasi vrača.
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15. Procesi etničnosti na Gorenjskem v
luči poselitvenih vzorcev etničnih skupin

Damir Josipovič

15.1 Etničnost kot proces
Z etničnostjo se srečujemo tako rekoč vsak dan. Pa vendar se ne le med laično javnostjo iz
dneva v dan spopadamo z napačnimi presojami tako zapletenih procesov, kot je etničnost.
Na etničnost se pogosto gleda kot na pojav oziroma kot na danost samo po sebi, vendar
moramo na tem mestu opozoriti, da so posamezni avtorji že v šestdesetih letih 20. stoletja
dokazali zmotnost takega pojmovanja. Da gre pri etničnosti za proces kontinuiranega razlikovanja in razmejevanja, sta na primeru priseljevanja v Združene države Amerike pokazala Nahirny in Fishman (1965). Upoštevajoč njune ugotovitve in izhajajoč iz proučevanja
italijanskih katolikov v Avstraliji je Lewins deset let pozneje (1975) potrdil, da je etničnost
procesna (in ne pojavna). Ko je nekaj let pozneje Wallmanova (1978) nadgrajevala Barthovo teorijo, je ugotovila, da o etničnosti ne moremo govoriti zunaj procesov oblikovanja
mejnosti. To z drugimi besedami pomeni, da je etničnost kontinuiran proces razmejevanja
med posamezniki, skupinami in skupnostmi. Kljub temu se še danes ukvarjamo z globoko
zasajenimi stereotipi in primordialnimi sodbami o tem (prim. Josipovič 2009).
Ta uvod je nujen, predno se lotimo obdelave podatkov popisa prebivalstva, ki je sam po
sebi 'le' zbirka podatkov, zbranih po določeni metodologiji. Slovenski popisi po drugi svetovni vojni so sledili skupni jugoslovanski metodologiji. Ta je že leta 1948 postregla z
navodilom, da je etnična (narodna, nacionalna) pripadnost stvar subjektivne presoje in
odločitve posameznika (SURS 2012a). Kljub takim in podobnim navodilom o subjektivnosti
odločitve posameznika je prepričanje množic ostalo zakoreninjeno v 'brezčasnosti' in nespremenljivosti etnične pripadnosti. Terenske raziskave nam kažejo, da je večina ljudi še
danes prepričana, da gre pri etnični pripadnosti za biološko kategorijo, v katero se rodimo,
pri čemer nimamo izbire, niti ne moremo iz take 'združbe' izstopiti (prim. Cohen 1978).
Gre za nekakšno 'usojenost', ki ji ni mogoče kljubovati. Seveda je tako gledanje daleč od
etničnosti v smislu, ki ga predstavlja, in v funkciji, ki jo ima v neki družbi. To se kaže tudi v
preteklih raziskovanjih, ko so raziskovalci vse preveč poskušali ugotoviti kaj je etničnost 'na
sebi' (Wimmer 2008). Namesto iskanja definicij etničnosti se je potemtakem produktivneje
usmeriti v razlage kontekstov etničnosti, kar je naš namen v tem prispevku.
Zavedajoč se zadnje trditve se bomo v nadaljevanju posvetili analizi popisnih podatkov
brez pričakovanja, da nam bodo popisni podatki dali definicijo, kdo so pripadniki posameznih popisnih etničnih kategorij. Ker pa je v laični javnosti kljub vsemu še vedno zelo
razširjena »vera v etničnost«, so lahko uradni popisi na ravni popisnih denominacij instru213
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ment proučevanja procesov mejnosti med posamezniki in skupinami v geografskem okolju. S primerjavo poselitveno-geografskega vzorca izbranih popisnih kategorij prebivalstva
na primeru Gorenjske statistične regije ugotavljamo značilnosti in deloma tudi vzročnost
specifičnih prostorskih vzorcev poselitve po podatkih zadnjega slovenskega popisa prebivalstva, ki je še zbiral izjave o etnični pripadnosti prebivalstva (SURS 2012a).
Metodološko gledano je popis prebivalstva iz leta 2002 'podlegal' številnim omejitvam rabe
in diseminacije podatkov. Uradna državna statistika je popisne podatke o verski in narodni
pripadnosti ter o maternem in pogovornem jeziku podredila strogim ukrepom varovanja
in celo zakrivanja podatkov. Posledično v prvem obdobju neposredno po popisu leta 2002
raziskovalci niso imeli dostopa do vseh podatkov, kar je z etičnega vidika izrazito sporna
praksa. Upoštevajoč navedene omejitve smo že v okviru raziskave o učinkih imigracije v Sloveniji po II. svetovni vojni (Josipovič 2006b, 125–126, 273) izdelali metodologijo, ki v veliki
meri odpravlja problem nizkih števil v majhnih naseljih. Ta metodologija je uporabljena tudi
v pričujoči analizi za Gorenjsko statistično regijo, saj je bil zadnji popis prebivalstva, ki je
omogočal celovito analizo na ravni naselij, popis iz leta 1991. Dodatno prikrajšanost na področju proučevanja popisnih podatkov s področja etničnosti pomeni tudi opustitev klasične
metode zbiranja podatkov z anketiranjem prebivalstva ob popisu. Namreč, prvi registrski
popis prebivalstva v Sloveniji iz leta 2011 je bil izveden kot virtualni časovni presek podatkov iz obstoječih uradnih baz podatkov. Kot tak ni mogel več vključevati podatkov o
izjavljeni etnični pripadnosti prebivalcev, saj na terenu sploh ni bil izveden (Dolenc in Pelc
2013). Tako nam ostajajo podatki popisa 2002 edini na voljo, pa čeprav so tudi ti stari že
več kot deset let.
Kot rečeno, smo pri iskanju specifičnih prostorskih vzorcev uporabili metodologijo posebnih območij kot prostorskih enot prikaza popisnih podatkov. Gre za demogeografske homogene cone (DHC ali JR cone po Josipoviču in Repolusku iz leta 2004 (glej v Josipovič 2006b,
125), ki so pod enakimi pogoji združevale vsa manjša naselja v Sloveniji v večje enote, da se
podatki niso prostorsko 'porazgubili'. Metoda združevanja je sledila lokalnim analizam etnične strukture. Upoštevajoč »etnično« zgodovino specifičnih območij so bili manjši kraji,
ki bi bili sicer »podatkovno izgubljeni«, razvrščeni v smiselne celote tako, da je bilo zagotovljeno minimalno število in s tem prikaz podatkov (Josipovič 2006a; 2006b).

15.2 Primerjava med etnično sliko v Sloveniji in
na Gorenjskem
Kot smo povedali uvodoma, etničnosti ne smemo jemati statično, temveč dinamično in procesno, zato velja na popisne podatke v vsakem primeru gledati s potrebno mero previdnosti.
Zato sklepi, ki jih bomo izvajali v nadaljevanju, pomenijo le zaključke na ravni zbranih podatkov in ne prejudicirajo kakršnekoli čvrste ali vnaprejšnje 'slike' o neki skupini prebivalstva,
ki jo imenujemo »etnična skupina«. Kot lahko razumemo iz teorije, vsaka izrecna narodna
pripadnost temelji na veri posameznika v pripadnost neki »zamišljeni skupnosti« (Anderson 2007, 22–23). Seveda je pri tem problem definiranja npr. naroda ali etnične skupine,
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ki imata po nekaterih avtorjih prepletajoči se ali celo identični definiciji. Tak primer je denimo Smithova definicija nacionalne (narodne) identitete (npr. Smith 1998, 29–30), ki je
tako rekoč identična definiciji etnije (npr. Smith 1998, 40). Vendar četudi lahko definiramo
omenjena pojma, še vedno nismo odgovorili na bistveno vprašanje, zakaj se táko opredeljevanje dogaja in zakaj se je v obdobju razcveta kapitalizma tako zakoreninilo. Anderson to sicer razlaga s »temporalnostjo, s katero se je prek invencije časopisov sinhroniziral
čas-prostor« (Poutignat in Streiff-Fenart 1997, 53, op. 10). To z drugimi besedami pomeni,
da z definicijo naroda ali etnične skupine ni pojasnjeno, zakaj posameznik izraža potrebo
po opredeljevanju pripadanja neki imaginarni skupnosti, katere članstva nikoli ne more
spoznati. Zato je veliko smotrneje govoriti o procesih razmejevanja med posamezniki in
skupinami.
Slovenija je v jezikovnem pogledu nominalno zelo homogena država ne glede na desetine
med seboj zelo različnih dialektov. Namreč, izjemno majhen delež ljudi v anketah in pri
popisih prebivalstva navaja namesto slovenščine kak drug materni ali pogovorni jezik. In
četudi bi morda lahko rekli, da je posameznikova opredelitev o npr. maternem jeziku štéta
kot objektivna okoliščina, je jasno, da gre tudi tu predvsem za samooklicane pripadnosti, ki
seveda nimajo veliko skupnega z lingvističnimi ocenami, katero narečje pripada kateremu
standardnemu jeziku. Iz tega lahko hitro razumemo, da še tako čvrste kategorije v resnici niso nič drugega kot zelo ohlapno ocenjevanje družbeno privzgojenih ali konstruiranih
kolektivnih teženj.
Če pogledamo na primer popis prebivalstva iz leta 2002, ugotovimo, da se je v primerjavi
s prejšnjimi popisi, deloma tudi zaradi politizacije popisnih vprašanj (npr. Damjanić 2002),
izjemno povečal delež prebivalstva, ki se preprosto ni želel kakorkoli etnično opredeljevati (preglednica 15.1). Ne glede na to, da jim skorajda moramo pripisati sistematično slovenskost (npr. Josipovič 2006b, 262–263), je prišlo do tega, da so razmere na tem področju
postale vse prej kot jasne. V teh »etničnih časih« klasično razmejevanje med posamezniki
ne pripelje do istovrstnih razmejevanj tudi med etničnimi skupinami (Kecmanović 2003,
66–67). To pomeni, da se lahko posameznik opredeljuje in s tem razmejuje ter ograjuje
od denimo soseda, za katerega pravi, da si nista v sorodu, da nimata istega poklica, da ne
zaslužita enako, da imata popolnoma drugačen 'okus' pri izbiri življenjskega sopotnika, da
sta si torej »etnično« povsem različna; hkrati pa se lahko isti posameznik v drugi situaciji
opredeljuje za nekaj, česar dejansko ne pozna, si pa to nekaj lahko močno različno predstavlja. Prav družbena pričakovanja, ki na zavedni ali nezavedni ravni pritiskajo na posameznika, da se opredeljuje, so zato lahko razlaga in hkrati posledica sistematičnega opredeljevanja prebivalstva v skladu z zamišljenimi predstavami o svoji širši skupnosti – narodu.
Iz preglednice 15.1 vidimo, da so razlike v etnični strukturi med slovenskim povprečjem
in Gorenjsko statistično regijo kljub še vedno zelo homogeni etnični strukturi (v vsakem
primeru nad 80 % za naslovno etnično pripadnost opredeljenega prebivalstva) znatne. Najbolj izstopa razlika v deležu tako ali drugače neopredeljenega prebivalstva. Tudi na tem
področju lahko rečemo, da je na Gorenjskem prisotna močnejša etnična homogenizacija
kot v drugih delih Slovenije, saj so na splošno večji deleži tako opredeljenih za Slovence,
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kakor tudi kakorkoli drugače opredeljenih. Med slednjimi s 3,6 % izstopajo Bošnjaki v širšem
pomenu (vključno z opredeljenimi kot Muslimani in Bosanci). Če gledamo na Bošnjake v
ožjem pomenu, njihov delež za več kot dvakrat presega državno povprečje. To nakazuje
veliko bolj homogen prehod na opredeljevanje za bošnjaštvo, če ga primerjamo s preteklim muslimanstvom. Znatno nadpovprečno so zastopani še Makedonci, Črnogorci in Srbi.
Albancev je nekaj več kot na državni ravni, medtem ko je Hrvatov občutno manj (indeks
93,3). V primerjavi s Slovenijo (9,62 %) je delež neopredeljenih (7,87 %) za petino manjši
(indeks 81,8). To pa kaže na točnost teze, da se z večanjem deleža neopredeljenih in manjšanjem deleža opredeljenih kot Slovenci dejansko število opredeljenih kot Slovenci v resnici ne zmanjšuje, saj slednje prehaja v kategorijo neopredeljenih (Josipovič 2006b, 268).
Zato je etnično strukturo primerneje določati posebej znotraj opredeljenega prebivalstva.
Preglednica 15.1: Razlike v etnični strukturi med Slovenijo in Gorenjsko statistično regijo.
SLOVENIJA

GORENJSKA

Razlika

Indeks
odstopanj

100,00 %

100,00 %

do povprečja
SLO

do povprečja
SLO

SLOVENIJA

GORENJSKA

83,06 %
0,11 %
0,32 %
0,17 %
0,31 %
1,10 %
0,14 %
1,81 %
0,20 %
0,53 %
0,02 %
1,98 %
0,20 %
0,03 %
0,41 %

82,41 %
0,01 %
0,03 %
0,02 %
0,34 %
2,44 %
0,26 %
1,69 %
0,52 %
0,66 %
0,02 %
2,89 %
0,22 %
0,02 %
0,54 %

-0,65 %
-0,10 %
-0,29 %
-0,15 %
0,02 %
1,34 %
0,12 %
-0,12 %
0,32 %
0,12 %
0,00 %
0,90 %
0,02 %
0,00 %
0,13 %

99,2
9,4
10,1
11,7
106,5
222,3
191,6
93,3
259,8
123,4
97,3
145,5
107,8
85,8
132,6

91,91 %
0,13 %
0,35 %
0,18 %
0,35 %
1,21 %
0,15 %
2,01 %
0,22 %
0,59 %
0,03 %
2,20 %
0,22 %
0,03 %
0,45 %

89,53 %
0,01 %
0,03 %
0,02 %
0,36 %
2,65 %
0,28 %
1,84 %
0,57 %
0,71 %
0,03 %
3,14 %
0,23 %
0,02 %
0,59 %

Regionalne
opredelitve (RO)

0,07 %

0,00 %

-0,07 %

6,2

0,08 %

0,00 %

Neopredeljeni (NO)

0,62 %

0,63 %

0,01 %

101,9

0,68 %

0,68 %

Niso želeli
odgovoriti (NŽO)

2,47 %

2,38 %

-0,09 %

96,4

2,74 %

2,59 %

Neznano (NN)

6,43 %

4,83 %

-1,60 %

75,1

7,12 %

5,24 %

Bošnjaki*

2,04 %

3,64 %

1,60 %

178,4

2,26 %

3,95 %

Narodno
opredeljeni**

90,37 %

92,05 %

1,68 %

101,9

Neopredeljeni
skupaj***

9,62 %

7,87 %

-1,76 %

81,8

SKUPAJ
Slovenci
Italijani
Madžari
Romi
Albanci
Bošnjaki
Črnogorci
Hrvati
Makedonci
Muslimani
Nemci
Srbi
Drugi
Jugoslovani
Bosanci

Delež od vseh opredeljenih

Opombe: * vključno z Muslimani in Bosanci; **vključno z Bosanci; ***vključno z Jugoslovani, RO, NN in NŽO.
Vir: SURS 2012a.
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15.3 Geografska razmestitev številnejših etničnih
skupin v Sloveniji in na Gorenjskem
Če pogledamo nekoliko podrobneje, torej na raven demogeografskih homogenih con,
lahko pričakovano ugotovimo večje variacije v opredeljevanju. Ker o prebivalstvu, ki se
opredeljuje drugače kot Slovenci, ne moremo govoriti kot o neki homogeni skupini, podajamo uvodoma nekaj osnovnih podatkov o njihovi prostorski distribuciji. Kartografski
prikazi namenoma segajo čez meje Gorenjske statistične regije zlasti zato, da bi ponazorili
dvojnost prostorskega stika Gorenjske statistične regije s sosednjimi regijami. Tako smo
poudarili funkcijo reliefne in prometno-geografske odprtosti Gorenjske statistične regije v
smeri proti jugu in jugovzhodu ter slabše komunikacije ali zaprtost proti zahodu in jugozahodu. Oboje se odraža v prostorski razmestitvi posameznih etničnih skupin.
Po popisu iz leta 2002 je v Sloveniji imelo osem demogeografskih homogenih območij (JR
cone) več kot 20 % prebivalstva opredeljenega za pripadnike narodov nekdanje SFRJ brez
Slovencev. V vseh osmih primerih je šlo za samostojna naselja, v polovici od njih pa je šlo
za naselja na Gorenjskem (Jesenice, Koroška Bela, Slovenski Javornik in Tržič). Poleg teh
naselij, skoncentriranih na relativno majhnem območju Zgornje Gorenjske, so bila preostala štiri naselja razpršena v štirih statističnih regijah (Postojna v Notranjsko-kraški, Divača
v Obalno-kraški, Kanižarica v Jugovzhodni Sloveniji in Velenje v Savinjski statistični regiji).
Največji delež med vsemi imajo Jesenice s 34,29 %, preostala območja pa 20-odstotne
meje ne presegajo močno.

15.3.1 Bošnjaki
Bošnjaki so v Sloveniji poleg Slovencev najštevilnejša etnična skupina. Še pred dvema desetletjema so bili na drugem mestu Hrvati. Po razpadu SFRJ ter z novejšim družbeno-ekonomskim razvojem in s stalnim dotokom bošnjaškega prebivalstva pa se je vse bolj krepilo
bošnjaštvo, medtem ko hrvaštvo izrazito upada, srbstvo pa stagnira, če omenimo tri najštevilnejše opredelitvene skupine poleg Slovencev.
Bošnjakov v Sloveniji ne moremo obravnavati ločeno od Muslimanov, saj gre pri teh dveh
opredelitvah največkrat za izvorno-geografsko isto populacijo, ki se je zaradi različnih razlogov različno opredelila. K tema dvema opredelitvama moremo šteti tudi opredeljene kot
Bosance, saj je raziskava M. Šircelj (2003, 163) pokazala, da je pretežni del opredeljenih kot
Bosanci izšel iz prebivalstva, ki je bilo leta 1991 opredeljeno kot Muslimani. Opredelitvena
dvojica Bošnjaki-Muslimani se od opredelitvene trojice Bošnjaki-Muslimani-Bosanci v prostorsko-geografskem pogledu ne razlikuje močno. Bolj ali manj gre le za okrepljeno zastopanost območij, kjer prevladujeta opredelitvi Bošnjak in Musliman, ter se jim opredelitev
Bosanec zgolj komplementarno dodaja. Kljub vsemu pa je treba povedati, da je opredelitev
Bosanec bolj značilna za ruralne predele in manj za mesta. Podobno je tudi z opredelitvijo
Musliman, s tem da se ta pojavlja v alternaciji z opredelitvijo Bosanec. Obe opredelitvi se
v primerjavi z opredelitvijo Bošnjak pogosteje pojavljata na Štajerskem, v Posavju, na No-
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tranjskem in v Posočju (prim. Repolusk, 2006). Drugod, zlasti na Gorenjskem in v Osrednji
Sloveniji, se je že ob popisu 2002 uveljavila etnična opredelitev Bošnjak (v ožjem pomenu).
Po drugi strani je geografska razmestitev Bošnjakov z vidika števila naselij bolj skoncentrirana in vezana na urbana središča pretežno industrijsko-rudarske narave. Tako prednjačijo
Jesenice (21,41 %) na Gorenjskem, kjer Bošnjaki (v širšem pomenu) presegajo petino. Na
Gorenjskem Bošnjaki presegajo desetino prebivalstva le še na jeseniškem mestnem obrobju (Slovenski Javornik in Koroška Bela) (slika 15.1). Zunaj Gorenjske so Bošnjaki več kot
desetinsko prisotni še v premogovniško-industrijski Šaleški dolini (Velenje in Šoštanj) in v
Kanižarici pri Črnomlju, kjer je pred časom prav tako obratoval premogovnik.
Slika 15.1: Prebivalstvo, opredeljeno kot Bošnjaki, vključno z Muslimani in Bosanci, Gorenjska
statistična regija.

15.3.2 Srbi
Srbi kot druga najštevilnejša popisna etnična skupina na Gorenjskem in tudi v Sloveniji imajo drugačen geografski vzorec poselitve. V Sloveniji lahko opazimo izrazito koncentracijo v
urbanih naseljih, ob pomembnih infrastrukturnih vozliščih, prometnih koridorjih in drugih
centralnih naseljih. Tako lahko med naselji omenimo kraje z večjimi železniškimi postajami,
vojaškimi, zdravstvenimi, carinskimi, obmejnimi in drugimi upravnimi ter oskrbnimi funkcijami v obliki polmeseca od Kopra prek Sežane, Divače, Pivke, Prestranka, Postojne, Rakeka, Logatca, Vrhnike, Borovnice, Ljubljane, Medvod, Kranja, Golnika, do Tržiča, Jesenic in
Hrušice. Zadnjih pet krajev je na Gorenjskem, v nobenem od njih pa delež Srbov ne presega
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desetine prebivalstva (slika 15.2). Tem petim naseljem lahko dodamo še infrastrukturno in
turistično pomembne kraje (Kranjska Gora, Bled in Bohinj), tam pa je delež že manjši in se
giblje med dvema in petimi odstotki.
Slika 15.2: Prebivalstvo, opredeljeno kot Srbi, Gorenjska statistična regija.

Čeprav so bili Srbi po popisu 2002 prisotni v dobri četrtini naselij Slovenije, je skoraj polovica vseh Srbov živela v Ljubljani, kjer je njihov delež presegal 5 %. Sicer so največji delež
dosegali v že omenjeni Pivki (11,46 %), to pa je bila tudi edina JR cona, kjer je bil njihov
delež večji od desetine. Prisotnost Srbov na Štajerskem in v Prekmurju je izrazito majhna,
nekoliko večja je na Koroškem. Relativno bolj prisotni so še v območjih ob mejnih prehodih
v pasu ob slovensko-italijanski meji.

15.3.3 Hrvati
Hrvati kot sosedna in s Slovenci prepletajoča se etnična skupina so med večjimi etničnimi
skupinami v Sloveniji geografsko najbolj razpršeno prisotni (v več kot polovici vseh naselij).
Največji delež (17,76 %) dosegajo na območju Obrežja ob slovensko-hrvaški meji. Delež
Hrvatov presega desetino prebivalstva le še v Metliki (15,81 %), v Rogatcu (13,18 %) in v JR
coni Kočevska Reka (10,72 %). Vsa območja ležijo neposredno ob slovensko-hrvaški meji ali
pa v obmejnem pasu. Tudi sicer so Hrvati pomembneje prisotni vzdolž slovensko-hrvaške
meje, v Slovenski Istri, na Kočevskem, v Beli krajini in v Dolnjem Prekmurju (Josipovič in
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Kržišnik-Bukić 2010). V drugih delih Slovenije tvorijo manjše otočke, kot so Jelendol pri
Tržiču na Gorenjskem in Velenje, Žalec ter Arja vas na Savinjskem. V nasprotju z Gorenjsko,
kjer so poleg Slovencev najštevilnejši Srbi in Bošnjaki, so Hrvati glavna etnična skupina na
Štajerskem (Podravje, Savinjsko) in sploh v severovzhodni Sloveniji. Na Gorenjskem poleg
Jelendola in Tržiča ni krajev relativno večje zgostitve Hrvatov. Je pa zanje tudi na Gorenjskem značilna največja disperzija. Nekoliko večje deleže dosegajo v centralnih in turističnih
krajih robnih območij Gorenjske (Kranjska Gora, Gozd-Martuljek, Mojstrana, Gorenja vas,
Železniki, Škofja Loka, Preddvor, Lesce itd.), kar se ujema s siceršnjo prostorsko mimikrijo
Hrvatov v Sloveniji (slika 15.3). S pojmom prostorska mimikrija želimo poudariti prostorsko 'zlivanje' z okolico. Ta proces se vsebinsko navezuje na mimikrijo v socialni interakciji
(glej npr. Guéguen, Jacob in Martin 2009). S prostorsko ali socialno-geografsko mimikrijo
označujemo situacije, ko nekih značilnih prostorskih vzorcev na zunaj (torej brez uporabe
globinskih tehnik) ni mogoče opaziti.
Slika 15.3: Prebivalstvo, opredeljeno kot Hrvati, Gorenjska statistična regija.

15.3.4. Geografska razmestitev Črnogorcev, Makedoncev
in Albancev
Črnogorci in Makedonci pomenijo preostanek od petih (brez Slovencev) v Sloveniji prisotnih narodov nekdanje Jugoslavije. Albanci pa ne glede na to, da niso imeli svoje republike in
jim po jugoslovanski zakonodaji zaradi obstoja »države matice« (Albanije) status naroda ni
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bil priznan, veljajo za etnično skupino, ki je številčno relativno najbolj napredovala v prvem
desetletju po slovenski osamosvojitvi.
Prebivalstvo Slovenije, ki se opredeljuje kot Črnogorci, kaže precejšnje številčno nazadovanje med letoma 1991 in 2002, in sicer s 4339 na 2667 (SURS 2012a). Nekaj te razlike gre
na račun muslimanskega prebivalstva iz Sandžaka, ki je prešlo med Bošnjake-Muslimane,
medtem ko se je prej izrekalo po regionalnem ključu. Del prebivalstva pa je ob dogodkih, povezanih z razpadom srbsko-črnogorske državne zveze, prešel tudi med Srbe. Seveda
moramo tudi pri Črnogorcih precejšen delež upada pripisati asimilaciji, etničnemu neopredeljevanju pa le deloma. Njihov prostorski vzorec poselitve je skoncentriran na Ljubljansko
kotlino, še zlasti na Gorenjsko. Le v treh naseljih so po popisu iz leta 2002 presegali enoodstotni delež prebivalstva (Nožice, Golnik, Kamnik), pojavljajo pa se v 81 naseljih. Lahko bi
rekli, da so med vsemi jugoslovanskimi narodi prav Črnogorci najbolj »tipični« Gorenjci, saj
je Gorenjska (v širšem pomenu) njihova najpomembnejša regija zgostitve. Poleg Golnika je
največ Črnogorcev skoncentriranih v Kranju in njegovi ožji okolici. Na Gorenjskem je tudi
naselje Nožice (pri Kamniku), ki sicer ne spada h Gorenjski statistični regiji, velja pa zanj
poudariti, da gre za edino naselje v Sloveniji, kjer Črnogorci pomenijo po številnosti drugo
etnijo (1,77 %) za Slovenci. Poleg njih v Nožicah najdemo le še Srbe (0,70 %), s tem pa so
Nožice tako rekoč ekskluzivno črnogorsko središče.
Prebivalstvo, opredeljeno kot Makedonci, je po prostorskem vzorcu podobno Črnogorcem,
kar zelo verjetno kaže na podobne prostorske motivacijske dejavnike. Makedonci so sicer
po slovenski osamosvojitvi zabeležili številčni upad (–399 oseb), vendar pa ta upad ni bil
tolikšen kot pri Črnogorcih (–1672). Če število 3972 iz popisa 2002 (4371 leta 1991) primerjamo s številom prebivalcev z makedonskim maternim jezikom (4760 leta 2002), ki se je v
zadnjem medpopisnem obdobju povečalo za 235 oseb (4525 leta 1991), jasno vidimo, da
gre tudi pri Makedoncih za upad etničnega opredeljevanja. V primerjavi z jezikovno pomeni
etnična opredelitev le 83,4 % (SURS 2012a).
Največji delež v Sloveniji Makedonci dosegajo v okolici Divače (3,21 %) in Kobaridu (2,83 %),
kjer so za Slovenci obakrat druga največja etnična skupina. Sicer pa je tudi zanje najpomembnejša Gorenjska, saj jih je več kot odstotek v Kranju, jeseniški aglomeraciji, na območju
Ljubnega, v okolici Medvod in na Trojanah. Zunaj Gorenjske jih najdemo še v Vuzenici in
izolskem zaledju.
Prebivalstvo, opredeljeno kot Albanci, so zanimiv fenomen etnične skupine, ki je bila v
nekdanji SFRJ znana po izjemni številčni rasti (zlasti na Kosovu in v Metohiji) in ki so jo
nekateri izjemno grobo uvrščali v kategorijo »agresivnega razploda« (npr. Stanton 2003).
Politično-geografski dejavniki in hitra številčna rast so pripeljali do situacije, da je skupno
število Albancev v SFRJ preseglo številnost tako Črnogorcev kot najmanjšega naroda SFRJ,
kot tudi precej številnejših Makedoncev in Slovencev, po razpadu SFRJ pa je skupno število
Albancev z območja SFRJ do danes že preseglo število Bošnjakov.
Glede na velikost albanske populacije nekdanje Jugoslavije je številčni obseg v Sloveniji
kljub vsemu relativno majhen. Po drugi strani pa so Albanci v desetletju po osamosvojitvi
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Slovenije izkazali številčno podvojitev. Albancev je bilo sodeč po jezikovni pripadnosti 7177,
po etnični pa 991 manj (6186) (SURS 2012a). Zanje je značilna zelo enakomerna geografska
porazdelitev, ki nikjer ne dosega velikih relativnih zgostitev, a zagotavlja geografsko dobro
organizirano mrežno razmestitev. Albance najdemo v vseh slovenskih pokrajinah. Ne glede
na to, da jih je za dobro tretjino več kot Makedoncev in več kot polovico več kot Črnogorcev,
so le v štirih JR conah presegli 2 % prebivalstva. Največji delež imajo na območju Podkraja
pri Hrastniku (3,40 %), dvoodstotni prag pa presegajo še na območju Mrtvic pri Krškem,
Ozeljana in v Vrbju v žalski občini. Enoodstotni prag presegajo v 77 naseljih, skupaj pa so
prisotni v devetini (661) vseh slovenskih naselij. Na območju Gorenjske statistične regije je
edino območje z več kot enoodstotnim deležem Albancev med Cerkljami in Zgornjim Brnikom. To lahko povezujemo s storitvenimi dejavnostmi, saj je tam območje mednarodnega
letališča Jožeta Pučnika, v bližini pa je tudi smučarski center RTC Krvavec. Taka prostorska
disperzija lahko odraža nekakšno načrtovano poselitev, kar bi lahko povezovali tudi s konceptom etnične ekonomije, ki ga je leta 1973 v svojem delu razvila Edna Bonacich (glej npr.
Model 1992). Slednji je sicer zelo izmuzljiv in nedodelan, temelji pa na etnično specifičnih
panogah in podjetništvu, ki potenciale črpa iz »lastnih etničnih« vrst (ibid.). Potemtakem
vsekakor lahko opazimo elemente koncentriranja albanskega prebivalstva pretežno v trgovinski dejavnosti in storitvah (nekdaj bolj zelenjadarstvu, zdaj pekarništvu in še vedno
slaščičarstvu) ter v zadnjih letih tudi gradbeništvu. Vendar nikakor ni mogoče reči, da je
albansko prebivalstvo v Sloveniji homogena populacija. Tudi med njimi najdemo izrazite
verske ločnice (zlasti med muslimani in katoliki), pri priseljenih Albancih pa tudi močno
različna območja odselitve (Vzhodno Kosovo, Metohija, Makedonija, Črna gora, Južna Srbija v zadnjem času pa se jim pridružuje tudi Albanija). Seveda so tudi med Albanci prisotni
procesi asimilacije in že omenjene prostorske ali družbeno-geografske mimikrije.
Primerjava Albancev, Črnogorcev in Makedoncev kaže popolnoma različno sliko kljub relativno podobnemu številčnemu obsegu na 'terenu'. Medtem ko so Albanci prisotni v 11 %
vseh slovenskih naselij, so vsi Črnogorci skoncentrirani le v enem odstotku vseh naselij,
Makedonci pa v štirih odstotkih vseh naselij v Sloveniji. Tudi ti podatki potrjujejo tezo o
mrežni poselitvi Albancev v Sloveniji, kar ustreza podjetniško-obrtniškemu pristopu in
specifični obliki kolektivnega načrtovanja oziroma prostorske delitve dela.

15.4 Širši vidiki pojasnjevanja poselitvenih vzorcev
etničnih skupin na Gorenjskem
Danes etnično-geografskih odnosov ne moremo več presojati zgolj z vidika etničnih
opredelitev. Pokazali smo že, kako velika odstopanja se dogajajo pri etničnem in jezikovnem opredeljevanju prebivalstva. Temeljni problem etničnega opredeljevanja nasproti
jezikovnemu leži v dolgoročnem procesu povečevanja deleža »neodgovorov« in čedalje
večjih razhajanjih med tema statističnima znakoma. Ker so bili deleži neodgovorov po
popisu iz leta 2002 mnogokrat zelo veliki, so nastale številne bolj ali manj zgrešene interpretacije o spremembah etnične strukture v Sloveniji po letu 1991 (prim. Josipovič 2007).
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Da morebitne nejasnosti odpravimo brez pretiranega obremenjevanja prostora, navajam
kratek povzetek ugotovitev o problemu popisnih neodgovorov.
Iz geografskega vzorca porazdelitve kategorij NŽO [ne želim odgovoriti] in NN [neznano]
vidimo, da se ti kategoriji pojavljata praktično po celi Sloveniji, a v drugačnem vzorcu in
neodvisno od siceršnjega etničnega opredeljevanja. (…) Delež prebivalstva, ki se etnično
ne opredeljuje kot Slovenci, ni enostavno odvisen od deleža neodgovorov, iz česar sledi, da
deleže neodgovorov ne smemo in ne moremo avtomatično pripisati prebivalstvu, ki etnično ni oziroma ne bi bilo slovensko. (…) Prebivalstvo, ki na vprašanje o etnični pripadnosti
ni želelo odgovoriti, je razpršeno po celotni Sloveniji (5067 naselij). Prebivalstvo, ki se je
etnično opredelilo drugače kot Slovenci, pa je prisotno v 3645 naseljih. Od 109 naselij znotraj JR con, kjer je delež NŽO presegel 5-odstotni prag, jih je 89 v severovzhodni Sloveniji,
od teh pa kar 87 na Štajerskem. Ta slika je v popolnem nasprotju s sliko zgostitve 'drugih'
etničnih opredelitev. (…) Podobno velja za deleže »neznanih« odgovorov, s tem da so regionalno- in lokalno-etnične razlike še bolj poudarjene. Ti odgovori so še bolj razprostranjeni
po Sloveniji, saj jih najdemo v 5302 naseljih oziroma v 88,4 % vseh naselij (Josipovič 2006b,
216–217).
Številčni obseg predstavljenih popisnih etničnih opredelitev sistematično ni v skladu z jezikovnimi opredelitvami (zlasti opredelitvami po maternem jeziku), ki so med prebivalstvom razumljene kot veliko stabilnejše in manj spremenljive kategorije v primerjavi
z etničnostjo. Tako je razhajanje med etničnimi in jezikovnimi opredelitvami širšega hrvaško-srbskega kompleksa v Sloveniji presegalo 30.000 ljudi ali kar 20 %. Velik del je pri
tem šel na račun privzemanja slovenske etnične opredelitve, torej popisne asimilacije v
Slovence, kar je še posebej prisotno pri Hrvatih, ne smemo pa popolnoma zanemariti niti
etničnega neopredeljevanja. Na Gorenjskem razlika ni bila tako velika, saj podatek o maternem jeziku ni bil znan le za 0,2 % prebivalstva, razlika med etničnimi in jezikovnimi opredelitvami širšega hrvaško-srbskega kompleksa pa je bila okrog 3500 oseb ali 13 % prebivalstva. Iz tega izhajajo jasni indici, da imamo prej opravka z etnično asimilacijo v slovenstvo
kakor pa krepitev posameznih drugih etničnih opredelitev.
Kakor je za Hrvate in za Srbe v Sloveniji značilna dvojnost v smislu prostorskih struktur prebivalstva, te dvojnosti pri Bošnjakih ni oziroma je zelo neizrazita. Omenjena dvojnost je pri
Hrvatih iz geografskega vzorca najlepše razvidna. Na eni strani gre za hrvaško prebivalstvo
obmejnega prelivanja med Slovenijo in Hrvaško, na drugi pa za integrirano urbanizirano,
suburbanizirano in podeželsko naselitev Hrvatov po drugih območjih Slovenije. Dvojnost
geografskega vzorca poselitve pri Srbih je drugačne narave. Ko gre za Gorenjsko, so dualistična razmerja še bolj poudarjena. Na eni strani gre, kot smo že poudarili, za klasično koncentriranje v infrastrukturi in upravno-politično pomembnejših JR conah, na drugi strani
pa gre za relativno bolj razpršeno populacijo, ki se 'koncentrira' v urbanih središčih. Hrvati
zavzemajo periferen položaj na Gorenjskem, pri Bošnjakih pa gre za nadpovprečno koncentracijo primarno v industrijsko-rudarskih središčih. Druge etnične skupine ne pomenijo
dovolj številnih skupin za ugotavljanje diferenciacije znotraj Gorenjske statistične regije.
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Ugotovitev, da je na Gorenjskem prišlo do višje splošne stopnje etničnega opredeljevanja
kakor v drugih delih Slovenije, sama po sebi še ne pove veliko. Izhajajoč iz uvodoma podanih teoretskih predpostavk pa lahko to ugotovitev nadgradimo v trditev, in sicer, da so
omenjene višje splošne stopnje etničnega opredeljevanja posledica ostrejših razlik in bolj
poudarjenega razlikovanja in etničnega razmejevanja. Da bi lahko pojasnili to trditev, jo je
treba postaviti v širši kontekst historične in geolingvistične umeščenosti Gorenjske v slovenski prostor. Ko namreč govorimo o etničnih odnosih in procesu etničnosti na regionalni
ravni, nam more le sintezni okvir ponuditi dovolj možnosti za razlage razlike med procesi
etničnosti na »nacionalni« in regionalni ravni, v našem primeru na Gorenjskem. Gorenjska
ima kot robna pokrajina v današnji geografiji Slovenije dejansko centralni pomen, ko gre
za difuzijo lingvističnega koncepta sodobne slovenščine. Gorenjska, po eni strani stisnjena med Karavanke in Julijske ter Kamniško-Savinjske Alpe, ni mogla ohranjati historičnih
lingvističnih povezav s koroško jezikovno cono (slika 15.4). Še več, na račun političnih meja
se je gorenjska jezikovna baza celo agresivno širila v cone drugih govorov (npr. kranjskogorsko in selško območje).
Slika 15.4: Geolingvistična umeščenost Gorenjske v slovenski etnični trenutek.

Gorenjski govorni prostor je bil podobno precej ostro (orografsko, poselitveno in politično) ločen od primorskega govornega razvoja. Proti jugu je bila Gorenjska prostorsko sicer
bolj odprta, a hkrati zamejena z Ljubljano, ki je dolga stoletja doživljala ločen in specifičen
malomeščanski, a geografsko osrednji razvoj na drugačni jezikovni podlagi. Pretežno je
namreč šlo za rabo italijanskega jezika med trgovci, latinskega med kleriki in nemškega
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med obrtniki. Prav tako je bil tudi prehod iz gorenjskih ravnin proti jugovzhodu reduciran
na zgolj nekaj komunikacijskih koridorjev (slika 15.4; modro območje ponazarja gostejšo
poselitev in intenzivnejšo komunikacijo prebivalstva med naselji). Umeščenost demografskega jedra Gorenjske v »zaprto« Ljubljansko kotlino je zato pripeljala do specifičnega
jezikovnega razvoja, ki je lokalno narečje oddaljil od večine slovenskih govorov. Po Ramovšu (1936) je bila alpska slovenščina, kamor je spadala tudi gorenjščina, v številnih potezah zelo drugačna od panonske slovenščine. Med njima poteka pas »šibkih (jezikovnih)
stikov« (slika 15.4). Dodatna jezikovna specifika Gorenjske je tudi nemški naselitveni otok,
ki je skozi sobivanje in jezikovno asimilacijo izoblikoval izjemno zanimivo rovtarsko narečje.
Tudi ta otok je pomembno pripomogel k jezikovnemu oddaljevanju gorenjske in primorske
jezikovne baze, saj jo je prostorsko še bolj zaprl proti Primorski. Tako smo dobili narečje,
ki se je lingvistično najbolj razlikovalo od večine preostalih narečnih skupin, ki pa je spričo
specifičnega historično-geografskega razvoja postalo tako rekoč osnovno pri vzpostavljanju
osrednjeslovenskega jezikovnega standarda zlasti po zaslugi Gorenjca Franceta Prešerna.
Specifična, še zlasti lokalnogorenjska jezikovna razdalja se je do preostalih južnoslovanskih
govorov (narečij, jezikov) povečala, s tem pa je še pospešila procese etničnosti, ki so se
navsezadnje iztekli tudi v bolj poudarjena etnična razmejevanja znotraj gorenjskega prebivalstva, torej med slovenstvom in ostalimi etničnimi opredelitvami. V takšnem specifičnem razvoju lahko torej danes iščemo del odgovora na vprašanje, zakaj je delež »neslovenskega« prebivalstva na Gorenjskem večji in zakaj so deleži neodgovorov manjši kot drugod
po Sloveniji.
Slika 15.5: Tržič je bil v preteklosti pomembno imigracijsko središče.
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Slika 15.6: Na Jesenice so se priseljevali predvsem Bošnjaki, ki so delali v nekdaj uspešnih industrijskih obratih.

Slika 15.7: Bošnjaki ostajajo v nekdanjih industrijskih središčih, ohranjajo tudi svoj materni jezik.
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16. Prostorska razmestitev prebivalcev

z ustvarjalnim poklicem na Gorenjskem
Jani Kozina

16.1 Kje živijo ustvarjalni ljudje?
Ustvarjalnost dobiva na poti v družbo znanja čedalje večji pomen (Ravbar in Bole 2007, 13).
Na splošno jo lahko opredelimo kot sposobnost proizvajanja novega (originalnega, nepričakovanega) in uporabnega (primernega, prilagodljivega glede na zastavljen problem; Ochse 1990, 2;
Sternberg in Lubart 1999, 3; Mumford 2003, 110). Pri tem je poudarek na človekovih sposobnostih proizvajanja idej ali izdelkov, ki niso samo visokokakovostni, ampak tudi novi (Sternberg
2001, 360). Ustvarjalnost je pomembna za opravljanje najrazličnejših nalog tako na individualni
kot na kolektivni, družbeni ravni. Na individualni ravni je na primer pomembna za razreševanje
težav na delovnem mestu ali v vsakdanjem življenju, na kolektivni, družbeni ravni pa lahko vodi
v nova znanstvena spoznanja, nova gibanja v umetnosti, nove patente in nove družbene programe (Sternberg in Lubart 1999, 3).
Ustvarjalnost se v novejših razvojnih paradigmah čedalje pogosteje označuje kot ključni
dejavnik gospodarske rasti in razvoja mest, regij ter naprednih tržnih ekonomij sploh (Hall
2000; Landry 2000; de Jong, Fris in Stam 2007). Pomen ustvarjalnosti za gospodarsko rast
ni sporna, saj novi proizvodi in storitve ustvarjajo delovna mesta. V zvezi s tem morajo
posamezniki, organizacije in družbe z namenom ohranjanja in zviševanja konkurenčnosti
nenehno prilagajati obstoječe potenciale spremenljivim zahtevam povpraševanja (Sternberg in Lubart 1999, 3). V literaturi najdemo številne empirične dokaze o pozitivnih vplivih
ustvarjalnosti na družbenogospodarski razvoj (glej na primer Florida 2002; Florida in Tinagli
2004; Ravbar in Bole 2007; Knudsen in sod. 2007; Marlet in van Woerkens 2007; Rutten in
Gelissen 2008; Ravbar 2009; Mellander in Florida 2011; Ravbar in Kozina 2012).
Čeprav je bila ustvarjalnost predmet intenzivnega znanstvenega raziskovanja že vse od sredine prejšnjega stoletja, se je zanimanje zanjo v zadnjem času skokovito povečalo z izidom
knjige Richarda Floride z naslovom The Rise of the Creative Class. Florida (2002) v njej
govori o ustvarjalnem razredu kot novem in ključnem dejavniku sodobnega razvoja mest
in regij. Po njegovi opredelitvi ustvarjalni razred sestavljajo ljudje, ki opravljajo ustvarjalni
poklic. Od drugih poklicev se ločijo po tem, da je njihova dejavnost določanje problemov,
iskanje rešitev in povezovanje obstoječih znanj v nova znanja. Glavna naloga prebivalcev
z ustvarjalnim poklicem je, da razmišljajo in prek svoje ustvarjalnosti izumljajo inovacije.
Zato naj bi večja prisotnost prebivalcev z ustvarjalnim poklicem na določenem območju
ugodno vplivala na njegovo družbenogospodarsko podobo.
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Ena temeljnih empiričnih ugotovitev Floride (2002) je, da so prebivalci z ustvarjalnim poklicem prostorsko precej neenakomerno razporejeni, s čimer se strinjajo tudi številni drugi
avtorji. Razlike obstajajo med posameznimi mesti in regijami. Po mnenju Scotta (2006) pa
je eno glavnih neodgovorjenih vprašanj, kaj jih v posamezni kraj privablja oziroma tam
zadržuje. Po ugotovitvah Floride se ustvarjalna delovna sila v sodobnih družbenogospodarskih razmerah ne seli zgolj zato, da dobi zaposlitev (angleško people follow jobs), temveč
tja, kjer so zadovoljni z življenjskim okoljem na splošno. Posledično prebivalcem z ustvarjalnim poklicem sledijo tudi delovna mesta (angleško jobs follow people). Florida trdi, da
postajajo »mehki« lokacijski dejavniki (angleško soft factors) čedalje pomembnejši za privabljanje prebivalcev z ustvarjalnim poklicem, medtem ko se pomen »klasičnih« ali »trdih«
lokacijskih dejavnikov (angleško hard factors) zmanjšuje. Pri tem se mehki dejavniki nanašajo na specifične mestne dobrine (angleško urban amenities), ki ustvarjajo privlačno življenjsko okolje in vključujejo na primer strpnost, raznolikost in odprtost mestnih območij in
njihovih prebivalcev, možnost kulturnega in rekreacijskega udejstvovanja, avtentičnost ter
aktivno ulično dogajanje. Izraz mehki se nanaša na dejstvo, da je te dejavnike izjemno težko
objektivno izmeriti in opredeliti. Trdi dejavniki se nanašajo na klasično lokacijsko teorijo in
vključujejo na primer prometno dostopnost, razpoložljivost nepremičnin in zemljišč, cene,
davke ter dostop do trgov in dela (Egedy in Kovács 2010). Medtem ko so številni raziskovalci
ob uporabi primerljive metodologije, kot jo je uporabil Florida, prišli do podobnih sklepov (na primer Boschma in Fritsch 2009; Clifton 2008; Gertler in sod. 2002; Hansen 2007;
Vaarst Andersen in Lorenzen 2005), se nekateri z njim ne strinjajo. Izrazit kritik je denimo
ameriški ekonomist Glaeser (2005), ki trdi, da ustvarjalne ljudi v Severni Ameriki privlačijo suburbanizirana območja z dobrim dostopom za osebni avtomobilski prevoz, varnimi
ulicami, dobrimi šolami in nizkimi davki. Verjetno ena najbolj celovitih evropskih raziskav,
ki je poizkušala odgovoriti na to vprašanje, izvira iz projekta ACRE (Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged
Union). V njem so številni avtorji poleg trdih in mehkih dejavnikov opredelili še dejavnike
»osebnih povezav« (angleško personal trajectory factors). Ti dejavniki izkazujejo navezanost oseb na življenjsko okolje, ki izhaja iz njihovega dosedanjega poteka življenja. V tem
pogledu so pomembni zlasti kraj rojstva, kraj dokončanja najvišje stopnje izobrazbe in kraj,
kjer živijo družina in/ali prijatelji. Rezultati projekta ACRE so na primeru trinajstih evropskih
mestnih regij (Amsterdam, Barcelona, Budimpešta, Helsinki, Leipzig, Milano, München,
Poznan, Riga in Toulouse) pokazali, da so za prostorsko razporeditev prebivalcev z ustvarjalnim poklicem najpomembnejši dejavniki osebnih povezav, za njimi trdi dejavniki in šele
na koncu mehki dejavniki. Konkretneje to pomeni, da prebivalci z ustvarjalnim poklicem v
evropskih mestih in regijah živijo predvsem zato, ker so se tam rodili in/ali so dosegli najvišjo stopnjo izobrazbe. Temu sledijo razlogi, ki so povezani predvsem z delovnim mestom,
šele nazadnje pa so zanje pomembni dejavniki, ki jih zagovarja Florida (Musterd in Murie
2010; Martin-Brelot in sod. 2010).
V pričujočem prispevku želimo na primeru Gorenjske prikazati nekatere osnovne geografske značilnosti prebivalcev z ustvarjalnim poklicem. Ob tem so nas zanimali predvsem njihova prostorska razporeditev po naseljih bivanja in dejavniki, ki na to odločujoče vplivajo.
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16.2 Kako meriti bivanjske preference ustvarjalnih
ljudi?
Opredelitev prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v tem prispevku povzemamo po Floridi
(2002). Pri tem smo si po zgledu nekaterih tujih (Fritsch in Stützer 2007; Hansen 2007;
Lorenzen in Vaarst Andersen 2007; Boschma in Fritsch 2009) in domačih (Ravbar in Bole
2007; Ravbar 2009; Ravbar in Kozina 2012) raziskovalcev pomagali s Standardno klasifikacijo poklicev (SKP-V2) (SURS 2012b), ki temelji na Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev (ISCO-88). Tako smo dosegli neposredno primerljivost raziskave z rezultati omenjenih
študij. Na tem mestu poleg ustvarjalnih natančno ločimo tudi storitvene, proizvodne in
kmetijske skupine poklicev (glej Kozina 2013).
Podatke o prostorski razporeditvi delovno aktivnega prebivalstva (brez kmetov) oziroma
posameznih poklicnih skupin smo prevzeli iz Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva (SURS 2012c), podatke o kmetih pa iz Ankete o delovni sili (SURS 2012d). Obe bazi
podatkov vodi in vzdržuje Statistični urad Republike Slovenije.
Neenakost prostorske razporeditve prebivalcev, delovno aktivnih prebivalcev in posameznih poklicnih skupin med naselji njihovega bivanja smo ponazorili z uporabo Ginijevega
koeficienta po naslednji enačbi (Cowell 2009, 110).

Ob tem y(1) pomeni največje število prebivalcev z ustvarjalnim poklicem med vsemi naselji,
y(2) drugo največje število in tako naprej do y(n), ki je najmanjše število prebivalcev z ustvarjalnim poklicem med naselji. Ginijev koeficient zavzema vrednosti od 0 do 1, pri čemer
velja, da nižji ko je koeficient, enakomernejša je razporeditev, in višji ko je koeficient, bolj
neenakomerna je razporeditev. Število 0 pomeni popolno enakost (v vsakem naselju je
enako število prebivalcev z ustvarjalnim poklicem), število 1 pa pomeni popolno neenakost
(vsi prebivalci z ustvarjalnim poklicem so osredotočeni v samo enem naselju).
Koncentracijo prebivalcev z ustvarjalnim poklicem med delovno aktivnim prebivalstvom
(brez kmetov) v posameznem naselju in njihovo odstopanje od državnega povprečja smo
izračunali s pomočjo lokacijskega koeficienta po naslednji enačbi.
lokacijski koeficient =

(število prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v naselju)/
(število delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v naselju)
(število prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v Sloveniji)/
(število delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov)v Sloveniji)

Vrednost lokacijskega koeficienta ponazarja, v kolikšni meri delež prebivalcev z ustvarjalnim
poklicem med delovno aktivnim prebivalstvom (brez kmetov) v naselju odstopa od državnega povprečja. Čim bolj vrednost lokacijskega koeficienta presega vrednost 1, tem višja
je koncentracija prebivalcev z ustvarjalnim poklicem med delovno aktivnim prebivalstvom
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(brez kmetov) v posameznem naselju od slovenskega povprečja. Vrednosti pod 1 kažejo
podpovprečno koncentracijo.
Prostorsko razporeditev prebivalcev z ustvarjalnim poklicem po naseljih bivanja smo analizirali tudi z vidika stopnje urbanizacije. Ob tem smo uporabili tipologijo urbaniziranosti naselij po Ravbarju (1997), ki je bila posodobljena leta 2005 za potrebe projekta Ciljni
raziskovalni program (CRP) „Konkurenčnost Slovenije 2001–2006“, Regionalna primerjava spreminjanja poselitve rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju
1991–2002: po vzorčnih mestnih in suburbanih območjih (Krevs in sod. 2005), saj je prišlo
v času od njenega nastanka do precej številnih sprememb naselij (nastanek novih, razpad
starih in podobno). Zaradi boljše preglednosti smo tipologijo nekoliko poenostavili, tako
da smo podobne tipe med seboj združili. S tem smo na novo oblikovali štiri nove skupine
naselij, in sicer mestna naselja, suburbanizirana naselja, urbanizirana podeželska naselja in
podeželska naselja.
Preglednica 16.1: Tipologija urbaniziranosti naselij po Ravbarju (1997) in njena poenostavitev.
tipi urbaniziranosti naselij

stopnja urbaniziranosti
naselij

poenostavljeni tipi
urbaniziranosti naselij
1. mestna naselja

1. mesta
2. ožja suburbanizirana obmestja

nad 75 %

3. močno urbanizirana obmestna naselja

nad 75 %

3. A. izolirana, vendar močno urbanizirana žarišča
v podeželski pokrajini

nad 75 %

4. izrazito urbanizirana območja naselij

61–75 %

5. urbanizirana podeželska območja naselij

55–60 %

6. polurbanizirana – prehodna območja naselij

50–55 %

7. ostala podeželska območja naselij

pod 50 %

2. suburbanizirana naselja

3. urbanizirana podeželska naselja
4. podeželska naselja

Dejavnike prostorske razporeditve prebivalcev z ustvarjalnim poklicem po naseljih bivanja
smo raziskali s pomočjo anketiranja. V ta namen smo na podlagi dosedanjih teoretičnih
spoznanj oblikovali model dejavnikov, za katere predvidevamo, da vplivajo na prostorsko
razporeditev prebivalcev z ustvarjalnim poklicem. Pri tem smo se z vsebinskega vidika oprli
predvsem na socialnogeografski pristop in temeljne človekove funkcije (bivanje, delo, izobraževanje, oskrba, prosti čas in promet), ki najbolj celovito opredeljujejo posameznikovo
življenjsko okolje (Ruppert in sod. 1981). Dejavnike smo nato poizkušali izmeriti iz različnih
zornih kotov tako, da smo anketirancem zastavili vprašanje: »Kateri razlogi za vaše prebivanje v sedanjem naselju so še posebej pomembni?« Vprašani so nato iz nabora morali izbrati do
tri najpomembnejše razloge.
Anketiranje je bilo izvedeno v sklopu preučevanja dejavnikov prostorske razporeditve prebivalcev z ustvarjalnim poklicem za vso Slovenijo. Osnovni vzorec 20.000 prebivalcev z ustvarjalnim poklicem je bil stratificiran glede na izbrano regionalizacijo Slovenije, v katero
je bila vključena tudi Gorenjska. Vzorec nam je po pravilih sistematičnega slučajnostnega
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vzorčenja pripravil Statistični urad Republike Slovenije. Na Gorenjsko smo tako 7. in 8. maja
2012 po pošti poslali 2086 vprašalnikov, od katerih se jih je vrnilo 492 oziroma 23,6 %.

16.3 Splošne značilnosti delovno aktivnega
prebivalstva na Gorenjskem
Konec leta 2011 je na Gorenjskem živelo približno 82.000 delovno aktivnih prebivalcev,
kar je 10,0 % celotne delovne sile pri nas. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila tedaj
9,0 %, kar je precej pod vrednostjo na državni ravni, kjer je bila 12,1 %. Ob pogledu na
poklicno sestavo je mogoče ugotoviti, da na Gorenjskem največ delovno aktivnih prebivalcev opravlja storitveni (41,5 %) in ustvarjalni (39 %) poklic, zatem proizvodnega (15,0 %)
in nazadnje kmetijskega (2,7 %). Če primerjamo te podatke s podatki za vso Slovenijo,
ugotovimo, da z izjemo kmetijskih poklicev, ki jih je na Gorenjskem, relativno gledano,
skoraj še enkrat manj, večjih razlik med regijo in državo ni. Ti podatki hkrati nakazujejo,
da sta tako Gorenjska kot celotna Slovenija po zastopanosti prebivalcev z ustvarjalnim poklicem primerljivi z regijami in državami severne in zahodne Evrope (glej Vaarst Andersen
in Lorenzen 2005; Fritsch in Stützer 2007; Clifton 2008 ter Boschma in Fritsch 2009). Tako
je stanje pri nas skladno z ugotovitvami Floride (2002), ki omenja, da delež prebivalcev z
ustvarjalnim poklicem v najbolj razvitih državah znaša več kot tretjino celotne delovne sile.
Od leta 2000 do leta 2011, ko imamo na voljo zanesljive in primerljive podatke o delovni
sili, je število delovno aktivnih prebivalcev na Gorenjskem naraslo za 6,5 %. Za primerjavo, v celotni Sloveniji se je obseg te prebivalstvene skupine v istem obdobju povečal le za
1,9 %. Brezposelnost se v obravnavanem obdobju tako na regionalni kot na državni ravni ni
bistveno spremenila, čeprav je medtem prišlo do kar velikih nihanj. Tako v obdobju 2000 –
2003 ni bilo vidnejših sprememb v obsegu delovne sile, z vstopom Slovenije v Evropsko
unijo leta 2004 pa se je začela močna rast, ki je trajala do izbruha svetovne gospodarske
recesije leta 2008, ko se je obseg delovno aktivnega prebivalstva ponovno zmanjšal, brezposelnost pa je narasla.
Natančnejši vpogled v gibanje delovne sile po posameznih poklicnih skupinah razkriva, da
je v obdobju 2000–2011 na Gorenjskem kot edina konkretno narasla samo skupina ustvarjalnih poklicev (slika 16.1). V tem času se je njihovo število s približno 25.000 povečalo
na skoraj 32.000 oziroma za več kot četrtino (25,9 %). Po drugi strani se je sočasno najbolj
zmanjšalo število proizvodnih poklicev, skoraj za tretjino (30 %), medtem ko je število poklicev v kmetijstvu in storitvah bolj kot ne stagniralo. Zanimivo je opazovati gibanje poklicnih
skupin ob nastanku svetovne gospodarske krize leta 2008. Tedaj se je delež ustvarjalnih
poklicev še izraziteje povečal in nasprotno, delež poklicev v proizvodnji je doživel krepkejši
padec kot v letih poprej. Ustvarjalni poklici so torej v primerjavi z drugimi precej bolj odporni proti spremembam v gospodarskih gibanjih in težnjah.
Do podobnih ugotovitev sta ob raziskovanju geografskih razsežnosti družbe znanja prišla
tudi Ravbar in Kozina (2012, 57–58), ki navajata, da smo kljub zmanjšanju števila delovno
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aktivnih prebivalcev in povečanju brezposelnosti, ki se je v letih 2008–2010 skoraj podvojila,
v tem obdobju priča velikim strukturnim spremembam na trgu delovne sile. Gospodarska
struktura zaposlenih v času zadnje gospodarske recesije ni bila kos globalnim izzivom. Na
eni strani je opazno zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva v skupini poklicev, ki zahtevajo nižjo raven znanja oziroma poklic srednje ali nizke stopnje zahtevnosti, na drugi strani
pa je opazno povečanje števila zaposlenih v skupini poklicev, ki zahtevajo najvišjo stopnjo
izobrazbene ravni. Na krizo, ki smo ji priča v tekočem obdobju, lahko torej gledamo tudi kot
na priložnost za hitrejše in korenitejše prestrukturiranje slovenskega gospodarstva (deindustrializacija, zviševanje produktivnosti in podobno).
Slika 16.1: Delež delovno aktivnega prebivalstva po poklicnih skupinah v letih 2000 in 2011.
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Vir: SURS 2012c; 2012d.

16.4 Prostorska razporeditev prebivalcev z ustvarjalnim
poklicem na Gorenjskem
Prostorsko razporeditev prebivalcev, delovno aktivnih prebivalcev in posameznih poklicnih
skupin smo analizirali in prikazali po naseljih njihovega bivanja. Ginijevi koeficienti neenakosti prostorske razporeditve razkrivajo, da je na Gorenjskem celotno prebivalstvo enakomerneje razporejeno kot delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov). Med slednjimi se
najbolj enakomerno razporejajo storitveni poklici, zatem proizvodni ter še najbolj neenakomerno ustvarjalni in kmetijski poklici (brez kmetov). Prebivalci z ustvarjalnim poklicem na
Gorenjskem torej spadajo v tisto skupino ljudi, ki so najbolj zgoščeni v posameznih naseljih.
Če primerjamo podatke o neenakosti prostorske razporeditve omenjenih prebivalstvenih
skupin po naseljih bivanja na Gorenjskem in v vsej Sloveniji, ugotovimo, da so samo proizvodni in storitveni poklici na državni ravni enakomerneje razporejeni kot na Gorenjskem,
največja razlika pa se pokaže ravno pri ustvarjalnih poklicih. Čeprav so torej prebivalci z
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ustvarjalnim poklicem na Gorenjskem med najbolj neenakomerno razporejenimi, pa je ta
njihova neenakomerna razporeditev na ravni celotne Slovenije še izrazitejša.
Analiza Ginijevih koeficientov za obdobje 2000–2011 je pokazala, da so se prebivalci z ustvarjalnim poklicem tako na Gorenjskem kot na ravni vse Slovenije po naseljih bivanja razpršili. Ginijev koeficient se je v tem času na Gorenjskem zmanjšal za 0,032, v Sloveniji pa
za 0,035. To odkritje lahko v veliki meri povežemo z rezultati raziskave Ravbarja (2002), ki
je analiziral težnje v razvoju prebivalstva in delovnih mest v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja. Ugotovil je, da se v Sloveniji mesta postopno preoblikujejo iz hierarhičnega
sistema naselij v bolj izenačeno omrežje vozlišč, ki temelji na sodobnih principih plitvega hierarhičnega omrežja odnosov oziroma razpršenih razvojnih polov ob infrastrukturnih
vozliščih. Po njegovem mnenju spremembe v zaposlitveni in družbenogeografski sestavi
prebivalstva, povezane z dvigom življenjske ravni, odločilno spreminjajo tudi motivacijo
ljudi, ko se odločajo o bivalnih razmerah, ki jim jih ponujajo bodisi mesta bodisi bližnja obmestna naselja. Nove življenjske razmere naj bi podpirale disperzijo, ki so ji bile v obdobju
2000–2011 v Sloveniji najbolj podvržene ravno ustvarjalne poklicne skupine.
Preglednica 16.2: Ginijevi koeficienti neenakosti prostorske razporeditve prebivalstvenih skupin po
naseljih bivanja leta 2011 na Gorenjskem in v Sloveniji.
Gorenjska

Slovenija

prebivalstvo

0,754

0,760

delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov)

0,763

0,773

kmetijski poklici (brez kmetov)

0,805

0,823

proizvodni poklici

0,778

0,747

storitveni poklici

0,758

0,747

ustvarjalni poklici

0,781

0,836

Vir: SURS 2012c; 2012e.

Glede na stopnjo urbaniziranosti naselij daleč največ prebivalcev z ustvarjalnim poklicem
na Gorenjskem živi v mestih (44,9 %) in obmestjih (38,1 %), medtem ko je v urbaniziranih
podeželskih naseljih (11,6 %) in v podeželskih naseljih (5,3 %) njihov delež manjšinski. Z
naraščanjem stopnje urbanizacije se torej povečuje tudi obseg prebivalcev z ustvarjalnim
poklicem. Primerjava Gorenjske s celotno Slovenijo v tem primeru pove, da na ravni regije
nekoliko manjši delež prebivalcev z ustvarjalnim poklicem prebiva v najbolj in najmanj urbaniziranih naseljih, to so mesta in podeželska naselja, medtem ko je njihova koncentracija
v obmestnem prostoru precej večja.
V obdobju 2000–2011 se je na Gorenjskem obseg prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v
vseh štirih tipih urbaniziranosti naselij sicer povečal, vendar je prišlo do pomembnih sprememb v njihovi koncentraciji. Ta se je v mestih zmanjšala za 4,1 %, medtem ko je pri vseh
drugih tipih nekoliko narasla, najbolj v suburbaniziranih naseljih, in sicer za 2,1 %. Ti podatki dopolnjujejo ugotovitve, ki smo jih dobili z analizo Ginijevih koeficientov, da se je prebivalstvo z ustvarjalnim poklicem v preteklem desetletju glede na kraj bivanja rahlo razpršilo.
Ta proces pa je bil na ravni vse Slovenije še za odtenek intenzivnejši kot na Gorenjskem.
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Slika 16.2: Prostorska razporeditev in koncentracija prebivalcev z ustvarjalnim poklicem leta 2011
na Gorenjskem.
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Prostorsko razporeditev prebivalcev z ustvarjalnim poklicem po posameznih naseljih lahko nazorno prikažemo z lokacijskim koeficientom, ki v tem primeru ponazarja, v kolikšni
meri delež prebivalcev z ustvarjalnim poklicem med delovno aktivnim prebivalstvom (brez
kmetov) v naselju odstopa od državnega povprečja. Medregionalna analiza je pokazala,
da je Gorenjska regija z največjim deležem naselij, ki imajo nadpovprečno koncentracijo
prebivalcev z ustvarjalnim poklicem. Vseeno pa tudi po tem kazalniku obstajajo zaznavne
razlike znotraj posameznih delov regije (slika 16.2). Nadpovprečno izstopajo predvsem ravninski deli Kranjsko-Sorškega polja, Dežele in Blejskega kota, medtem ko je koncentracija
podpovprečna zlasti v okoliških hribovitih in prometno odmaknjenih območjih. Med mesti z nadpovprečno koncentracijo najbolj izstopajo Radovljica (1,31), Lesce (1,19) in Bled
(1,19). Škofja Loka (1,06), Kranj (1,05), Kranjska Gora (1,03) in Žiri (1,02) se gibljejo okoli
povprečja, medtem ko veliko bolj industrijski Železniki (0,87), Koroška Bela (0,78), Slovenski
Javornik (0,77), Jesenice (0,63) in Tržič (0,62) izkazujejo izrazito podpovprečno zastopanost
prebivalcev z ustvarjalnim poklicem. V slednjih mestih živeče prebivalstvo je v večji meri
zaposleno v storitvah in proizvodnji. Na Jesenicah in v Tržiču prevladujejo storitveni poklici
pred proizvodnimi in ustvarjalnimi, medtem ko je zaposlitvena sestava v Železnikih bolj
uravnotežena. Kmetijskih poklicev v mestih na Gorenjskem skorajda ni. Na sliki 16.2 je
dobro razvidno, da je koncentracija prebivalcev z ustvarjalnim poklicem nadpovprečna v
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večini suburbaniziranih naselij pa tudi v urbaniziranih podeželskih in podeželskih naseljih
v ravninskem svetu oziroma ob pomembnejših prometnicah. V bolj razgibanih in slabše
dostopnih podeželskih območjih je nadpovprečna koncentracija prebivalcev z ustvarjalnim
poklicem bolj izjema kot pravilo.

16.5 Dejavniki prostorske razporeditve prebivalcev z
ustvarjalnim poklicem na Gorenjskem
Prebivalci z ustvarjalnim poklicem prebivajo na Gorenjskem v največji meri iz razlogov, ki se
nanašajo na dostopnost do prostočasnih aktivnosti (bližina narave), kakovost bivalnega
okolja (čistost in urejenost okolja (kakovost zraka in pitne vode, urejenost okolice, hrup, …),
varnost otrok, razpoložljivost zasebnih odprtih prostorov (vrt, sadovnjak, atrij, …) in osebna varnost) in identiteto (v tem naselju prebiva moja družina). Vse naštete razloge je med
najpomembnejše uvrstilo več kot 15 % vprašanih (preglednica 16.3). Za najpomembnejšimi
razlogi se prebivalcem z ustvarjalnim poklicem za prebivanje na Gorenjskem zdijo nekoliko pomembnejši še razlogi, ki se nanašajo na že omenjeno dostopnost do prostočasnih
aktivnosti (možnost rekreacije), identiteto (dedovanje stanovanjske nepremičnine, v tem
naselju/regiji sem se rodil, bližina prijateljev) in kakovost bivalnega okolja (kakovost stanovanjske nepremičnine), čemur pa lahko dodamo še dostopnost do delovnih mest (služba),
življenjske stroške (stanovanjski stroški), dostopnost stanovanjskih nepremičnin (cena stanovanjske nepremičnine) in dostopnost do storitev (dostopnost do zdravstva in izobraževanja). Te razloge je med najpomembnejše izbralo od 7 do 15 % anketirancev (preglednica
16.3).
Ob tem je treba poudariti, da anketiranci različno vrednotijo razloge, s katerimi merimo posamezne dejavnike njihove prostorske razporeditve. Glede dostopnosti do prostočasnih aktivnosti sta se kot zelo pomembna razloga izkazala samo bližina narave in možnost rekreacije, medtem ko možnost kulturnega udejstvovanja ter raznolikost prostočasnih in zabavnih aktivnosti pri vprašanih nista bila deležna tako velike pozornosti. Iz tega sledi, da se zdi
ustvarjalcem na Gorenjskem z vidika naselitve in preživljanja prostega časa narava oziroma
fizično okolje pomembnejše od kulturnega. Do podobnega odkritja lahko pridemo tudi ob
primerjavi razlogov, s katerimi merimo kakovost bivalnega okolja. V tem primeru so vprašani v nasprotju z drugimi razlogi poleg dobrih/ugodnih podnebnih razmer zelo nizko ovrednotili še raznolikost grajenega okolja (zanimiva arhitektura stavb, spomenikov, ulic, parkov,
igrišč …), kar dodatno potrjuje ugotovitev, ki je v nasprotju z izsledki številnih raziskovalcev,
da so eden pomembnejših dejavnikov prostorske razporeditve prebivalcev z ustvarjalnim
poklicem kulturne dobrine (angleško cultural amenities). Po mnenju prebivalcev z ustvarjalnim poklicem na Gorenjskem imajo očitno veliko pomembnejšo vlogo naravne dobrine (angleško natural amenities). Naslednji pomembnejši dejavnik, kjer prihaja do razlik v
vrednotenju posameznih razlogov, je identiteta. V tem primeru se anketirancem zdi najpomembnejše, da v njihovem naselju prebiva tudi njihova družina, nekoliko manj dedovanje
stanovanjske nepremičnine, da so se v njihovem naselju/regiji rodili, in bližina prijateljev
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ter najmanj občutek pripadnosti lokalni skupnosti. Prav za nikogar od vprašanih pa v tem
primeru ni najpomembnejše dejstvo, da so v tem naselju/regiji študirali. To je pričakovati,
saj na Gorenjskem ni veliko možnosti za terciarno izobraževanje. Poleg tega je analiza prostorske mobilnosti za celotno Slovenijo pokazala, da se prebivalci z ustvarjalnim poklicem
po zaključku najvišje stopnje izobrazbe vračajo v regijo rojstva oziroma odraščanja. Zanimivo je videti tudi, da so prebivalci z ustvarjalnim poklicem na Gorenjskem očitno v večji
meri navezani samo na ožje družbeno okolje v naselju bivanja, to je družino in prijatelje,
medtem ko jim preostala lokalna skupnost oziroma njihova pripadnost ne pomeni veliko.
Vzrok je verjetno velika mera zaprtosti in individualnega načina življenja slovenske družbe
na splošno, lahko pa te rezultate povezujemo tudi z vpetostjo prebivalcev z ustvarjalnim
poklicem v večje število širših družbenih omrežij, ki niso vezana izključno na lokalno okolje.
Dejavniki, ki po nobenem razlogu ne izstopajo, so prometna dostopnost (bližina glavnih
cest/avtocest, bližina večjih naselij, bližina in pogostnost javnega prometa), infrastrukturna opremljenost (opremljenost stanovanja z napeljavami (centralno ogrevanje, elektrika, kanalizacija, vodovod), dostopnost do širokopasovne internetne povezave), velikost
aglomeracije (velikost naselja), kakovost delovnega okolja (kakovostne delovne razmere),
strpnost in odprtost okolja (odprtost prebivalcev naselja do drugačnih ljudi (homoseksualci, tujci, ljudje druge vere …), višina plače (višja plača), kakovost storitev (prisotnost zahtevnejših oziroma kakovostnejših storitev), kakovost šolstva (prisotnost dobrih šol/fakultet), dostopnost do izobraževanja (bližina srednješolskega središča, bližina visokošolskega
središča) in izobrazbena raven (izobrazbena raven prebivalstva). Te dejavnike lahko torej
štejemo za manj pomembne pri izbiri naselja bivanja prebivalcev z ustvarjalnim poklicem
na Gorenjskem.
Primerjava med Gorenjsko in celotno Slovenijo pokaže, da razlike med regijo in državo niso
pretirano izrazite, vseeno pa obstaja nekaj posebnosti, po katerih se Gorenjska razlikuje od
preostalih delov Slovenije. Prebivalci z ustvarjalnim poklicem živijo na Gorenjskem v večji
meri kot drugod predvsem na račun »fizičnih« komponent dostopnosti do prostočasnih aktivnosti (bližina narave in možnost rekreacije) ter posameznih sestavin kakovosti bivalnega
okolja (čistost in urejenost okolja (kakovost zraka in pitne vode, urejenost okolice, hrup, …)
in razpoložljivost zasebnih odprtih prostorov (vrt, sadovnjak, atrij, …). To je povsem razumljivo, saj je Gorenjska verjetno regija z največjo prepoznavnostjo naravnih vrednot, zlasti na
račun velike zastopanosti neokrnjene in atraktivne gorske pokrajine. Ne nazadnje pomemben del njene površine pokriva Triglavski narodni park, ki je naše najstrože zavarovano območje naravne in kulturne dediščine. Po drugi strani je za bivanje prebivalcev z ustvarjalnim
poklicem na Gorenjskem manj pomembna kot drugod zlasti dostopnost do delovnih mest
(služba). Ta ugotovitev je skladna z rezultati analize dnevne mobilnosti na delovno mesto,
kjer smo ugotovili, da se ravno iz te regije daleč največji delež prebivalcev z ustvarjalnim
poklicem vozi na delo drugam, zlasti v Osrednjo Slovenijo (32,2 %).
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Preglednica 16.3: Dejavniki prostorske razporeditve prebivalcev z ustvarjalnim poklicem in razlogi
za prebivanje v naselju.
temeljne
človekove
funkcije

dejavniki prostorske
razporeditve
življenjski stroški

razlogi za prebivanje v naselju
- stroški življenjskih potrebščin (hrana, pijača, obleka, stanovanje,
prevoz, storitve …)

3,9

4,1

- stanovanjski stroški

7,7

7,5

dostopnost do
stanovanjskih
nepremičnin

- možnost nakupa ali najema stanovanjske nepremičnine

4,1

5,0

- cena stanovanjske nepremičnine

7,5

7,1

velikost aglomeracije

- velikost naselja

2,4

3,5

- dostopnost do širokopasovne internetne povezave

2,2

2,7

- opremljenost stanovanja z napeljavami (centralno ogrevanje,
elektrika, kanalizacija, vodovod)

4,3

7,1

infrastrukturna
opremljenost

- v tem naselju/regiji sem se rodil
- v tem naselju prebiva moja družina
bivanje

identiteta

kakovost bivalnega
okolja

8,7

7,9

0,0

0,4

- občutek pripadnosti lokalni skupnosti

2,4

1,9

- dedovanje stanovanjske nepremičnine

11,8

10,9

8,7

8,9

- razpoložljivost zasebnih odprtih prostorov (vrt, sadovnjak, atrij …)

22,6

19,8

- čistost in urejenost okolja (kakovost zraka in pitne vode, urejenost
okolice, hrup …)

30,5

23,6

0,6

0,8

- raznolikost grajenega okolja (zanimiva arhitektura stavb,
spomenikov, ulic, parkov, igrišč …)

1,2

3,8

- osebna varnost

17,5

15,7

- varnost otrok

23,8

23,1

1,0

1,6

10,4

20,8

- odprtost prebivalcev naselja do drugačnih ljudi (homoseksualci,
tujci, ljudje druge vere …)

dostopnost do delovnih
- služba
mest

izobraževanje

oskrba

prosti čas

promet

9,7
23,7

- v tem naselju/regiji sem študiral

- dobre/ugodne podnebne razmere

strpnost in odprtost
okolja

8,7
20,9

- bližina prijateljev

- kakovost stanovanjske nepremičnine

delo

Gorenjska Slovenija
(%)
(%)

višina plače

- višja plača

0,6

1,7

kakovost delovnega
okolja

- kakovostne delovne razmere

2,2

3,3
1,0

dostopnost do
izobraževanja

- bližina srednješolskega središča

0,4

- bližina visokošolskega središča

0,4

0,9

izobrazbena raven

- izobrazbena raven prebivalstva

0,0

0,1

kakovost šolstva

- prisotnost dobrih šol/fakultet

0,4

1,5

- dostopnost do zdravstva in izobraževanja

7,3

9,4

dostopnost do storitev

- dostopnost do oskrbnih storitev (trgovine, gostišča, frizerstvo,
avtomehanik …)

3,3

4,9

kakovost storitev

- prisotnost zahtevnejših oziroma kakovostnejših storitev

0,6

1,4

- raznolikost prostočasnih in zabavnih aktivnosti

0,8

2,1

- bližina narave

51,4

39,4

- možnost rekreacije

dostopnost do
prostočasnih aktivnosti

prometna dostopnost

12,2

7,2

- možnost kulturnega udejstvovanja

1,4

2,8

- bližina večjih naselij

3,0

2,6

- bližina glavnih cest/avtocest

5,1

6,3

- bližina in pogostnost javnega prometa

2,2

2,8
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16.6 Kaj smo spoznali?
Zaposlitvena sestava Gorenjske se ne razlikuje veliko od zaposlitvene sestave Slovenije.
V nasprotju s tem se veliko večje razlike kažejo na znotrajregionalni ravni oziroma med
samimi naselji Gorenjske. Prostorska razporeditev glavnih poklicnih skupin izdaja, da so
prebivalci z ustvarjalnim poklicem med najbolj neenakomerno razporejenimi prebivalci te
regije. Njihov obseg izrazito narašča s stopnjo urbanizacije, kar pa ne velja za njihovo koncentracijo med delovno aktivnim prebivalstvom. Največjo gostoto prebivalcev z ustvarjalnim poklicem opazimo v obmestnih naseljih in nekaterih manjših mestih (Radovljica, Lesce
in Bled). Tako največja mesta (Kranj, Škofja Loka in Jesenice) niso med najbolj privlačnimi
za bivanje te poklicne skupine. Čeprav se je obseg prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v
obdobju 2000–2011 povečal v vseh tipih urbaniziranosti naselij, se je njihova koncentracija
v mestih zmanjšala, povečala pa pri vseh drugih treh tipih naselij, zlasti v suburbaniziranih
naseljih. Poselitev prebivalcev z ustvarjalnim poklicem na Gorenjskem torej postaja čedalje
bolj razpršena. Ljudje se iz večjih mest selijo na podeželje in predvsem v obmestni prostor.
Na vprašanje, zakaj prebivalci z ustvarjalnim poklicem na Gorenjskem bivajo v svojih naseljih, lahko odgovorimo, da predvsem zaradi fizičnih sestavin dostopnosti do prostočasnih
aktivnosti, kakovosti bivalnega okolja in identitete, nekoliko manj pa tudi zaradi dostopnosti do delovnih mest, življenjskih stroškov in dostopnosti do stanovanjskih nepremičnin
in storitev. Prebivalci z ustvarjalnim poklicem živijo na Gorenjskem torej predvsem zaradi urejene in čiste narave oziroma okolja ter svoje navezanosti nanj. Ne največji pomen
dostopnosti do delovnih mest lahko verjetno pripisujemo dejstvu, da se veliko ustvarjalnih
delavcev dnevno vozi v Osrednjeslovensko regijo. Med dejavnike, ki so za naselitev prebivalcev z ustvarjalnim poklicem pomembni le v manjši meri ali so celo nepomembni, lahko
uvrstimo prometno dostopnost, infrastrukturno opremljenost, velikost aglomeracije, kakovost delovnega okolja, strpnost in odprtost okolja, višino plače, kakovost storitev in šolstva
ter izobrazbeno raven. Ti rezultati nakazujejo, da na primeru Gorenjske težko potrdimo
trditve Floride (2002) in njegovih somišljenikov, ki poudarjajo pomen specifičnih mestnih
dobrin s privlačnim življenjskim okoljem, strpnostjo, raznolikostjo in odprtostjo, možnostjo
kulturnega in rekreacijskega udejstvovanja, avtentičnostjo ter aktivnim uličnim dogajanjem. Prav tako se naši rezultati ne ujemajo povsem z ugotovitvami nekaterih evropskih
raziskav, ki v prvi vrsti izpostavljajo identiteto, nato dostopnost do delovnih mest ter šele
na koncu Floridove mehke dejavnike (Musterd in Murie 2010; Martin-Brelot in sod. 2010).
Ob tem je treba opozoriti na precej različen geografski kontekst omenjenih raziskav in
pričujočega prispevka, zatorej neposredna primerjava ni mogoča. Medtem ko so bile tuje
raziskave izvedene na primeru metropolitanskih regij, je bila naša študija narejena na primeru manjše, periferne regije oziroma njenih naselij, ki so večinoma podeželske narave. Po
drugi strani pa lahko na podlagi rezultatov te raziskave ugotovimo, da se dejavniki prostorske razporeditve prebivalcev z ustvarjalnim poklicem na Gorenjskem močno skladajo
s splošnimi bivanjskimi preferencami Slovencev, za katere je značilna želja po bivanju v
enodružinski hiši v čistem in zelenem okolju, od koder se je mogoče dnevno voziti na delo
(Hočevar in Uršič 2007).
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17. Značilnosti turizma na Gorenjskem
Dejan Cigale

Gorenjska je ena tistih slovenskih pokrajin, v katerih se je turizem najprej začel razvijati.
Danes je dobro obiskano turistično območje z več pomembnejšimi turističnimi središči,
med katerimi kaže omeniti zlasti Bled, Bohinj in Kranjsko Goro, ki spadajo med najbolj
prepoznavne slovenske turistične cilje. Tu je večina največjih slovenskih smučišč (Kranjska
Gora, Krvavec, Vogel, ...), večina površine edinega slovenskega narodnega parka, najvišja
slovenska gora Triglav, pa tudi obe največji slovenski alpski jezeri (Bohinjsko in Blejsko). Z
vidika razvoja turizma igra pomembno vlogo tudi dobra prometna dostopnost (avtocestna
povezava, osrednje slovensko letališče, železnica). Vse to pripomore k temu, da so posamezna območja Gorenjske med turistično najbolj obiskanimi v Sloveniji.
Gorenjska statistična regija tako po osnovnih kazalnikih s področja turizma zaostaja le za
Obalno-kraško regijo; druga v Sloveniji je po številu ležišč (2011. leta 25.049), številu prihodov turistov (620.082) in številu prenočitev (1.640.825). Tako ni čudno, da je bil turizem
na Gorenjskem že večkrat in iz različnih zornih kotov deležen pozornosti tudi v strokovni
literaturi. Pri tem so bili pogosteje obravnavani posamezni turistični kraji ali posamezna
območja (npr. Jeršič 1967; Gosar 1999; Vrtačnik Garbas 2005; 2006; Bajuk Senčar 2005;
Mlinar 2009; Bevc, Borišek 2010, ...), le redko pa območje v celoti (Kočevar 1981).
Vzporedno z razvojem turizma je Gorenjska doživljala dokaj intenzivne spremembe. Vsaj v
primerih najbolj obiskanih turističnih krajev je bil rezultat pokrajina, ki jo je turizem preoblikoval v pretežni meri, in bi zato lahko govorili o pravi turistični pokrajini. Precej več je
primerov območij, na katerih je turizem sicer prisoten, vendar pomeni le obrobno dejavnost in ni bistveneje vplival na zunanjo podobo pokrajine in na življenje večine prebivalcev.
Turistični razvoj območja ni bil enovit na celotnem območju regije, čeprav meri le 2137 km2.
Zaznamovan je bil z različnimi procesi in dejavniki, ki so bili deloma prisotni tudi drugod po
Sloveniji (in tudi širše), deloma pa so pomenili specifiko obravnavanega območja.
V prispevku sta predstavljena razvoj in stanje na področju turizma na območju današnje
statistične regije Gorenjska v zadnjih petih desetletjih.

17.1 Razvoj turizma na Gorenjskem v preteklosti
Turizem na Gorenjskem ni nov pojav. Že v srednjem veku so ljudje obiskovali romarske kraje. Na območju Gorenjske sta se kot bolj znani romarski središči uveljavila npr. Blejski otok
in Brezje. Začetki turizma v sodobnejšem pomenu te besede so povezani z obiskovanjem
posameznih mineralnih in termalnih vrelcev. Med prva pomembna turistična središča na
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Slovenskem spada Bled, ki se ima za to zahvaliti svojim zdravilnim vrelcem, hkrati pa je bil
tudi dovolj pomemben romarski kraj (Janša 1968; Janša-Zorn 1984).
Intenzivnejši razvoj turizma je povezan z gradnjo železniške infrastrukture, ki je slovenski
alpski svet približala obiskovalcem (Janša 1968). Tako je leta 1849 Južna železnica pripeljala
do Ljubljane. Na to progo so se pozneje naslonile še druge, med njimi leta 1870 Ljubljana–
Trbiž, 1906. bohinjska, leta 1908 pa tržiška železnica. Medtem ko je bil turizem do začetka
20. stoletja omejen na poletne mesece, se je začel v tem času uveljavljati tudi zimski turizem. Prvo smučarsko središče na Slovenskem je bil Bohinj, vendar sta se od zimskih športnih panog hitreje uveljavila sankanje in drsanje (Janša 1968). Razvoj turizma je zaustavila
prva svetovna vojna. Tudi ko je bila končana, je bilo njene posledice čutiti še nekaj časa.
Preglednica 17.1: Turistični obisk leta 1939 v gorenjskih turističnih krajih.
Kraji

Gostje 1939 Prenočitve 1939

a) Turistični kraji klimatičnega značaja
Bled
Bohinjska Bistrica
Dovje-Mojstrana
Golnik
Gorje
Jezersko
Kranj
Kranjska Gora
Radovljica
Rateče-Planica
Srednja vas v Bohinju
Sv. Ana pri Tržiču
Sv. Križ-Jesenice
b) Turistični kraji v ožjem smislu
Brezje
Jesenice
Preddvor
Tržič

23.577
909
1.314
2.754
199
1.445
2.636
4.263
1.528
2.250
3.342
327
272

177.999
7.969
13.045
69.468
2.281
16.420
4.329
53.572
20.088
24.401
23.100
2.142
2.236

25
2.388
345
157

373
2.684
9.759
544

Vir: Prirejeno po Janša 1968, 195.

Pred prvo svetovno vojno je bilo na Bledu kot osrednjem gorenjskem turističnem kraju na
leto okrog 6000 gostov, ki so v kraju preživeli v povprečju po 23 dni. V dvajsetih letih 20.
stoletja se je število gostov potrojilo, v tridesetih letih pa povečalo za štirikrat. Pri tem se je
povprečna doba bivanja skrajšala na sedem dni (Kresal 1996, 124). Precejšnjega turističnega obiska so bili deležni tudi številni drugi turistični kraji (preglednica 17.1). Povečevalo se
je tudi zanimanje za gorski svet, na kar opozarja povečano število članov Slovenskega planinskega društva (SPD). Leta 1913 je imelo celotno SPD 3385 članov, leta 1922 pa že okrog 6000
(Dolenc 1996, 140).
240

Upravljanje z lokalnimi in regionalnimi viri

V prvih letih po drugi svetovni vojni (1946–1954) je bil turizem v Sloveniji naravnan izrazito
sindikalno. Celo najelitnejša predvojna letovišča, kakršno je bil Bled, naj bi bila namenjena
izključno oddihu delavcev (Repe 1996, 158). Tudi v petdesetih letih je še prevladoval sindikalni turizem, toda nakazovale so se že pomembne spremembe, povezane z novo gospodarsko usmeritvijo (opustitev politike hitre in enostranske industrializacije, večji poudarek
standardu; Repe 1996, 159).
Naglo se je razvijal zimski turizem. Že leta 1954 je v Sloveniji obratovalo okrog 60 manjših
žičnic. Večje (npr. na Voglu, Krvavcu, v Kranjski Gori) so zgradili šele konec petdesetih in v
začetku šestdesetih let (Repe 1996). Med gorenjskimi turističnimi kraji je razvoj smučarskega turizma preobrazil zlasti Kranjsko Goro, ki je – tudi po zaslugi smučarskih tekem za
svetovni pokal – postala mednarodno poznano smučarsko središče.
Kljub rasti zimskošportnega povpraševanja se je kot dejavnik, ki je pripomogel, da niso bili
uresničeni nekateri ambiciozni načrti na področju zimskošportnega turizma, zastavilo tudi
strateško vprašanje, kolikšen del gorskega sveta naj namenimo intenzivnemu turističnemu
razvoju (Jeršič 1999). S tem je povezana tudi problematika zavarovanih območij, ki so sicer
omejevala razvoj nekaterih okoljsko manj sprejemljivih oblik turizma, hkrati pa so pomemben dejavnik turistične privlačnosti območja, kar velja zlasti za TNP (več o turizmu in TNP
npr. v Mrak 2009; Cigale, Lampič, Mrak 2010; Mrak 2011; Lukan 2012), pogosto pa njihovi
tovrstni potenciali niso izkoriščeni (glej npr. Mrak 2008).
Med oblikami turizma, ki so se razvile na Gorenjskem, kaže omeniti tudi »kmečki turizem«
(Krišelj 1981). Tako je bilo že leta 1980 na Gorenjskem 70 turističnih kmetij (Krišelj 1981,
216), največ – kar 54 % – v tedanji občini Radovljica (sedanje občine Bled, Bohinj, Gorje in
Radovljica). Vse do danes je njihova vloga ostala razmeroma skromna, čeprav se je njihovo
število precej povečalo. Po podatkih Registra dopolnilnih dejavnosti, ki ga vodi ministrstvo,
odgovorno za kmetijstvo, je bilo v Gorenjski statistični regiji 2011. leta 148 turističnih
kmetij, od tega 100 turističnih kmetij z nastanitvijo.
Na številnih območjih Gorenjske so se kot pomemben in razmeroma nov, s prostim časom
povezan element pojavila in razširila tudi počitniška bivališča (Gosar 1981; 1988; 1989),
ki so ponekod postala celo dominantna oblika (začasne) poselitve. Leta 2002 je bilo na
območju Gorenjske 3655 počitniških bivališč. Zlasti so zgoščena v občinah Bohinj, Kranjska
Gora in Bled (SURS 2002d).
V zadnjem času se tudi gorenjski turizem sooča z nekaterimi splošno prisotnimi problemi alpskega turizma, pri čemer stopa v ospredje tudi vprašanje podnebnih sprememb
(Vrtačnik Garbas 2008; Ogrin in sod. 2011a; 2011b). Pri tem je še posebej negativen dejavnik relativno nizka nadmorska višina gorenjskih smučišč.

17.2 Turizem na Gorenjskem danes
Gorenjska je že tradicionalno eno bolj obiskanih slovenskih turističnih območij. Tako je leta
2011 prispevala 19,3 % prihodov turistov in 17,5 % prenočitev v državi (na 10,5 % državne241
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ga ozemlja). Delež turističnih ležišč je bil še nekoliko večji – 2011. leta 21,1 % (oz. 25.049
ležišč).
Med desetimi najbolj obiskanimi slovenskimi občinami so bile 2011. leta kar tri gorenjske:
Bled (571.756 prenočitev; 4. v Sloveniji po številu prenočitev), Kranjska Gora (472.061;
6. v Sloveniji) in Bohinj (334.332; 9. v Sloveniji). Naslednja po številu prenočitev je bila
Radovljica, a šele na 21. mestu (111.018 prenočitev). Razvitost turizma pa ni enakomerna
in v številnih gorenjskih občinah je turizem zgolj postranska dejavnost.
Turisti se v gorenjskih turističnih krajih večinoma ne zadržijo za daljši čas. Povprečna doba
bivanja je tako razmeroma kratka in se še krajša – leta 1960 je bila 4,0 dneva, leta 2011 pa
samo še 2,6 dneva.
Preglednica 17.2: Nastanitvene zmogljivosti in turistični obisk v gorenjskih občinah leta 2011.
Št. ležišč

Št.
prihodov
turistov

Št.
prenočitev
turistov

Bled

5.798

233.654

571.756

93,2

Italija

11,7

Bohinj

6.665

118.614

334.332

57,3

Slovenija

42,7

Cerklje na Gorenjskem

725

20.060

37.143

78,9

Slovenija

21,1

Gorenja vas - Poljane

349

1.768

4.972

65,6

Slovenija

34,4

Gorje

368

3.666

11.225

35,3

Slovenija

64,7

Jesenice

164

2.742

8.735

11,0

Slovenija

89,0

Jezersko

371

2.326

6.234

44,1

Slovenija

55,9

Kranj

780

19.061

34.613

83,9

Slovenija

16,1

5.668

152.589

472.061

60,1

Slovenija

39,9

319

8.390

17.211

89,1

Slovenija

10,9

Občina

Kranjska Gora
Naklo
Preddvor

% prenočitev Država, iz katere je prišlo največ
tujih turistov turistov, in % njihovih prenočitev

352

4.923

9.052

70,6

Slovenija

29,4

2.464

41.920

111.018

90,6

Nizozemska

26,1

Šenčur

197

2.911

7.885

38,5

Slovenija

61,5

Škofja Loka

250

4.003

9.212

84,9

Nemčija

19,0

Tržič

228

1.038

1.660

59,3

Slovenija

40,7

Železniki

140

489

1.201

7,8

Slovenija

92,2

Radovljica

Žiri
Žirovnica

32

443

783

37,8

Slovenija

62,2

179

1.485

1.732

72,5

Slovenija

27,5

Vir: SURS 2013.

Podrobnejši podatki o strukturi ležišč po vrstah objektov so na voljo le do leta 2009. To
so podatki SURS, ki so bili zbrani po stari metodologiji, ta pa se nekoliko razlikuje od zdaj
veljavne. Leta 2009 je imela Gorenjska največ ležišč v hotelih (6180 ali 32,6 % vseh) pred
ležišči v kampih (3610 oz. 19,0 %). Poleg tega je bilo za slovenske razmere nadpovprečno
veliko (12,5 %) ležišč v planinskih domovih (delež za Slovenijo je bil le 5,1 %) in v delavskih
počitniških domovih (8,8 %; Slovenija 3,3 %).
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Podatki o številu turističnih prenočitev ali turističnih ležišč govorijo o pomenu turizma,
povezanega s prenočevanjem, vendar je Gorenjska tudi zelo pomembno ciljno območje
enodnevnih izletniških potovanj. O njih ni nikakršnih sistematičnih podatkov; deloma na
njihovo prisotnost in pomen opozarjajo podatki o časovni razporeditvi cestnega prometa
oziroma številu vozil (Cigale 2007), deloma pa tudi dejstvo, da so na območju Gorenjske
nekatere najbolj obiskane slovenske turistične znamenitosti. Leta 2008 so bile tako med
najbolj obiskanimi v Sloveniji kar tri gorenjske, in sicer Muzej na Blejskem gradu (2. najbolj
obiskana turistična znamenitost, 221.230 obiskovalcev), slap Savica (80.077 obiskovalcev,
8. najbolj obiskana znamenitost) in Blejski Vintgar (9. najbolj obiskana, 76.916 obiskovalcev) (SURS 2009a).
Posebej kaže opozoriti na dejstvo, da so na obravnavanem območju nekatera med najpomembnejšimi slovenskimi smučišči. Ravno alpsko smučanje je tista športnorekreacijska
dejavnost, ki omogoča obstoj zimske turistične sezone. Med smučišči sta najbolj obiskani
Kranjska Gora in Krvavec, na tretjem mestu, a precej daleč zadaj, pa je Vogel (Vrtačnik
Garbas 2009, 130–131). Številna med gorenjskimi smučišči se soočajo z različnimi težavami
(npr. Stari vrh) ali pa je bilo alpsko smučanje celo opuščeno (npr. Kobla, Zatrnik, Zelenica),
na drugi strani pa obstajajo tudi načrti za gradnjo novih (v okolici Bohinjske Bistrice).

17.3 Spremembe in procesi na področju turizma
17.3.1 Gorenjska v slovenskem turizmu
Preglednica 17.3: Prihodi in prenočitve turistov na Gorenjskem in njihov delež v slovenskem turizmu.
Leto

Prihodi turistov

Delež (%) vseh prihodov
turistov v Sloveniji

Prenočitve

Delež (%) vseh
prenočitev v Sloveniji

1960

194.241

25,10

784.480

27,73

1970

382.881

21,51

1.226.813

25,42

1980

560.476

23,57

1.912.471

24,61

1990

519.166

20,47

1.753.956

22,04

2000

412.671

21,09

1.282.555

19,09

2009

497.337

18,3

1.360.742

16,4

2011

620.082

19,27

1.640.825

17,5

Opomba: Do vključno leta 2009 gre za podatke stare metodologije, za leto 2011 pa so na voljo podatki nove
metodologije; vrednosti za leto 2011 potemtakem niso povsem primerljive s starejšimi podatki.
Vir: SURS 2013.

Splošen trend v zadnjih petih desetletjih je, da Gorenjska izgublja na pomenu kot ciljno
turistično območje v Sloveniji – če kot kazalnik uporabimo delež v vseslovenskem številu
prihodov ali prenočitev turistov. Še leta 1960 je bila na območju današnje statistične regije Gorenjska zabeležena okrog četrtina vseh prihodov in prenočitev turistov, za naslednja desetletja pa je značilen nenehen upad teh deležev (glej preglednico 17.3). Razloge
za to je mogoče iskati pri različnih dejavnikih, med njimi pa lahko omenimo dejstvo, da je
bilo z izboljšanjem cestnega omrežja in naraščanjem števila osebnih avtomobilov območje
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čedalje laže obiskati tudi v obliki enodnevnih izletov, torej brez prenočevanja. Ravno tako
so pri tem relevantni nekateri dejavniki, ki so značilni za Alpe v celoti, npr. povečevanje
konkurence bolj oddaljenih turističnih območij, izguba modnosti Alp in problemi, povezani
s podnebnimi spremembami (Koenig 1997; Bartaletti 1998; Bätzing 2003; Beniston 2003).

17.3.2 Sezonska razporeditev turističnega obiska
Gorenjska je tista slovenska regija, v kateri je na splošno najbolj razvit smučarski turizem,
zato je pozornosti vreden sezonski potek obiska. Ta – zlasti ob upoštevanju prenočitev – razločno pokaže na obstoj zimske sezone, ki pa po turističnem obisku vseeno precej zaostaja za poletno. V skladu s tem se spreminja tudi delež Gorenjske v celotnem slovenskem
turističnem obisku v posameznih delih leta. Novembra 2011 je bilo tako na Gorenjskem
zabeleženih le 8,7 % vseh prenočitev v državi, v štirih mesecih (januar, februar, julij, avgust) pa je bil ta delež večji od petine. Pri tem pride do izraza dejstvo, da so dejavniki turistične privlačnosti povezani z vremenskimi značilnostmi posameznih delov leta. Tako so
zimskošportne dejavnosti omejene le na čas trajanja snežne odeje, na drugi strani pa je za
nekatere druge priljubljene dejavnosti (npr. planinstvo) pomembno lepo in toplejše vreme
z odsotnostjo bolj obsežne snežne odeje, kakršno je mogoče najti predvsem v poletnem času.
Preglednica 17.4: Turistične prenočitve na Gorenjskem po mesecih v letih 1960, 1990 in 2011.
1960 (št.)

1960 (%)

1990 (št.)

1990 (%)

2011 (št.)

2011 (%)

Januar

27.219

4,10

116.789

Februar

26.525

4,00

107.926

7,1

122.835

7,7

6,6

110.574

Marec

19.818

2,99

7,0

87.414

5,3

78.951

5,0

April

21.915

Maj

37.788

3,30

85.342

5,2

76.274

4,8

5,69

114.085

6,9

96.368

Junij

6,1

73.067

11,01

157.242

9,6

150.371

9,5

Julij

137.713

20,75

263.897

16,1

279.668

17,6

Avgust

169.022

25,47

248.427

15,1

327.292

20,6

September

74.174

11,18

168.071

10,2

158.303

10,0

Oktober

28.315

4,27

73.867

4,5

78.967

5,0

November

21.101

3,18

41.078

2,5

38.865

2,4

December

27.036

4,07

79.202

4,8

71.655

4,5

663.693

100

1.643.340

100,0

1.590.123

100,0

Skupaj

Opomba: Pri vrednostih za leti 1960 in 1990 gre za seštevek vrednosti za tiste »turistične kraje«, za katere je
SURS objavil podatke v svojih tiskanih publikacijah Letni pregled turizma, za leto 2011 pa za mesečne podatke
za objekte z najmanj 10 stalnimi ležišči, ki so objavljeni na spletni strani SURS. Tako je npr. za leto 1990 zajetih
93,7 % prenočitev.
Vir: SURS 2013.

Za alpski turizem po drugi svetovni vojni je značilna postopoma naraščajoča vloga z zimskimi
športi (zlasti alpskim smučanjem) povezanega turizma, ki je pomembno vplival tudi na povečan turistični obisk v zimskem delu leta, na drugi strani pa je prihajalo do stagnacije ali
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upada poletnega obiska (glej npr. Schuckert in sod. 2007). Tovrstne spremembe pa niso bile
(v enaki meri) prisotne povsod po Alpah.
Slika 17.1: Gorenjske občine glede na sezonsko razporeditev turističnega obiska.

Kranjska Gora
Jesenice
Žirovnica
Gorje

Jezersko

Tržič
Bled

Radovljica

Preddvor
Naklo

Bohinj

Cerklje
na Gorenjskem

Kranj
Železniki

Šenčur
Škofja Loka

poletna sezona
zimska sezona
zimska in poletna sezona
brez izrazitega viška obiska
drugo

Gorenja vas - Poljane

Žiri

0

10 km

Vir: Meje občin, GURS, 2012.
SURS, 2013.
Kartografija: Cigale, D.,Koželj T., Odd. za geogr., FF, UL, 2013.

Opomba: »Poletna sezona«: delež prenočitev v poletni sezoni, tj. obdobju junij–september, nad 50 %; »zimska
sezona«: delež zimske sezone nad 50 %; »brez izrazitega viška obiska«: nobeno štirimesečje pod 20 % letnih
prenočitev; »zimska in poletna sezona«: delež tako poletne kot zimske sezone nad 40 %, pomladni in jesenski
meseci skupaj pod 20 % prenočitev; »drugo«: višek v poletnih ter pomladnih in jesenskih mesecih, nižek obiska
v zimskih mesecih.
Upoštevani so bili podatki stare metodologije SURS za triletno obdobje 2007–2009; občina Gorje je namreč
nastala šele leta 2006, tako da so zanjo na voljo le podatki za novejše obdobje.

Za Gorenjsko so bili za analizo sezonskega obiska uporabljeni podatki za tri izbrana leta, tj.
1960, 1990 in 2011 (preglednica 17.4). Mesečni podatki so bili na voljo le za »pomembnejše turistične kraje«, ne pa tudi za občine ali statistično regijo. Zato so bili sešteti razpoložljivi podatki za vse tiste turistične kraje, ki se nahajajo znotraj meja današnje Gorenjske
statistične regije. Pri tem je šlo za zajetje velike večine vseh prenočitev (1990. leta 93,7 %,
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1960. leta 78,8 %) in prenočitev v tako rekoč vseh bolj obiskanih turističnih krajih, zato je
mogoče domnevati, da je tako dobljen potek mesečnega obiska zelo podoben (oz. bolj ali
manj identičen) tistemu, ki bi ga dobili, če bi bili dosegljivi vsi podatki.
Podatki opozarjajo na precejšnjo sezonskost turističnega obiska. Ta je opazna v vseh treh
letih. Najopaznejša je bila leta 1960, ko je bilo v samo dveh mesecih z največjim obiskom
(julij, avgust) bilo zabeleženih 46,2 % letnih prenočitev, najmanjša pa leta 1990, ko je bil ta
delež le 31,2 %. Leta 2011 je bilo v teh dveh mesecih 38,2 % vseh prenočitev.
Razvoj zimskega turizma, ki se je začel v večji meri uveljavljati šele v šestdesetih letih, je
torej vplival na ublažitev sezonskosti, a zimski obisk je vendarle močno odvisen od spremenljivih snežnih razmer. Trajanje snežne odeje tako niha od leta do leta in tudi uvedba
sistemov za umetno zasneževanje je tovrstna nihanja le ublažila, ni pa jih odpravila. Poleg
tega je zimski obisk res pomemben le v majhnem številu turističnih krajev (glej sliko 17.1),
zato je za vso Gorenjsko še vedno značilen izrazit poletni višek.

17.3.3 Spremembe turističnega obiska v gorenjskih občinah
V razmeroma dolgi turistični zgodovini Gorenjske se je turistična dejavnost razvila v številnih krajih, katerih privlačnost je temeljila na različnih oblikah turistične ponudbe, spreminjali pa so se tudi njihova vloga in odnosi med njimi. Pri tem so posamezni gorenjski turistični kraji doživljali zelo raznolike razvojne procese oziroma gibanja turističnega obiska
(Cigale 2012).
Razvoj turizma skozi različne faze za širša, čeprav nikjer izrecno opredeljena območja, je v
svojem modelu predstavil Miossec (1977). Najprej se pojavi pionirski turistični kraj, ki ga
drugi kraji opazujejo z radovednostjo ali ravnodušnostjo. Turistična funkcija še ne vpliva
na pomembnejšo turistično opremljenost tega območja. V nadaljevanju (2. faza) se število
turističnih krajev poveča, razvijejo se infrastruktura in storitve, poveča pa se tudi število
turistov. V 3. fazi vsak turistični kraj »organizira« svoje okolje v skladu s potrebami turizma.
Začenja se tudi specializacija. V 4. fazi pride do nasičenosti. Oblikuje se hierarhičen sistem
turističnih krajev. Pokrajina je prenatrpana z infrastrukturo. Nekateri tipi turistov se umaknejo drugam (Miossec 1977).
Iz tega modela izhajajo nekatere predpostavke o značilnostih turizma v različnih fazah, ki
pridejo do izraza tudi v vrednostih različnih kvantitativnih podatkov oziroma kazalnikov.
Tako se skozi čas povečujejo število turistov, število turističnih krajev in turistična ponudba
(tako z vidika obsega kot z vidika raznolikosti). Poleg tega bi v skladu z logiko modela lahko
pričakovali, da se bo zaradi povečevanja števila turističnih krajev zmanjševala koncentracija
turističnega obiska v glavnem turističnem središču (dokler je prisoten en sam turistični kraj,
je deležen 100-odstotno vsega turističnega obiska, ki se pozneje razprši med večje število
krajev). Že predstavljeni podatki so pokazali, da je bil na Gorenjskem prisoten trend splošne
rasti zmogljivosti in obiska nekje do osemdesetih let 20. stoletja. Domnevo o povečevanju
števila turističnih krajev bi bilo nekoliko teže preskusiti zaradi manj uporabnih statističnih
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podatkov o manjših turističnih krajih, ki pogosto zaradi majhnega turističnega obiska niti
niso bili objavljeni. Kljub temu se zdi, da pomembnejših sprememb v številu turističnih krajev v obravnavanem obdobju (1960–2011) ni bilo. Na to kažejo že podatki za obdobje pred
drugo svetovno vojno (glej preglednico 17.1). Zdi se, da je večji del današnjih turističnih
krajev doživel razvoj vsaj skromne turistične ponudbe že v prvih fazah razvoja turizma na
Gorenjskem. Ostaja še vprašanje, kakšne so bile spremembe usmerjenosti turističnih tokov
in prostorske koncentracije turističnega obiska v regiji. V skladu s tem bo v nadaljevanju
pozornost namenjena tudi znotrajregijskim spremembam »moči« na področju turističnega
obiska. Zaradi velikega števila krajev in ker Statistični urad RS podatkov za manjše turistične
kraje ni objavljal sistematično, je bila tovrstna analiza narejena le na ravni upravnih enot
(Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič) ter za tri vodilne turistične kraje (Bled, Bohinj, Kranjska Gora).
Preglednica 17.5: Prenočitve po gorenjskih občinah/upravnih enotah.*
Občina
Prihodi turistov l. 1960

Jesenice

Kranj

Radovljica Škofja Loka

Tržič

Gorenjska

46.833

22762

117.754

3.072

3.820

194.241

200.478

89266

476.796

10.360

7.580

784.480

25,6

11,4

60,8

1,3

1,0

100,0

97.192

47045

218.175

7.120

13.349

382.881

285.231

117569

780.701

21.880

21.432

1.226.813

23,2

9,6

63,6

1,8

1,7

100,0

Prihodi turistov l. 1980

178.138

65841

293.593

12.061

10.843

560.476

Prenočitve l. 1980

593.474

180278

1.072.468

49.586

16.665

1.912.471

31,0

9,4

56,1

2,6

0,9

100,0

Prihodi turistov l. 1990

172.708

46649

282.720

7.610

9.479

519.166

Prenočitve l. 1990

572.275

100960

1.049.759

17.305

13.657

1.753.956

32,6

5,8

59,9

1,0

0,8

100,0

Prihodi turistov l. 2000

120.056

378931

247.859

5.070

1.793

412.671

Prenočitve l. 2000

396.824

82265

787.031

13.809

2.626

1.282.555

30,9

6,4

61,4

1,1

0,2

100,0

Prenočitve l. 1960
% prenočitev l. 1960
Prihodi turistov l. 1970
Prenočitve l. 1970
% prenočitev l. 1970

% prenočitev l. 1980

% prenočitev l. 1990

% prenočitev l. 2000
Prihodi turistov l. 2011

156.816

57.671

397.854

6.703

1.038

620.082

Prenočitve 2011

482.528

112138

1.028.331

16.168

1.660

1.640.825

29,4

6,8

62,7

1,0

0,1

100,0

% prenočitev l. 2011

* 1960–1990 občine, 2000 in 2011 upravne enote.
Vir: SURS 2013.
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Podatki za nekdanje občine oziroma sedanje upravne enote (preglednica 17.5) kažejo, da
po turističnem obisku ves čas izstopata nekdanji občini/upravni enoti Radovljica in Jesenice,
kažejo pa tudi na nekatere spremembe relativnega turističnega pomena posameznih prostorskih enot. Opaziti je mogoče naslednje:
• Vloga upravne enote Jesenice, kjer je najbolj obiskan turistični kraj Kranjska Gora, se je
nekoliko povečala (porast skupnega deleža prenočitev s 25,6 % leta 1960 na 30,9 % leta
2011; leta 1990 celo 32,6 %).
• Turistični obisk na območju upravne enote Radovljica, kjer sta vodilna turistična kraja Bled in Bohinj, je ves čas izrazito v ospredju (1960. leta 60,8 % vseh prenočitev na
Gorenjskem , 61,4 % leta 2011; leta 1970 celo 63,6 %).
• Vloga upravnih enot Kranj, Škofja Loka in Tržič je bila leta 2011 celo bolj obrobna kot
leta 1960.
Postavlja se tudi vprašanje, ali se je postopoma turistični obisk čedalje bolj koncentriral
le v nekaj večjih središčih ali pa je vzporedno z naraščanjem števila turističnih krajev prihajalo do naraščajoče razpršenosti. Če v ta namen primerjamo deleže turističnega obiska
treh najpomembnejših krajev, tj. Bleda, Bohinja z Bohinjsko Bistrico in Kranjske Gore, od
vsega turističnega obiska na Gorenjskem, vidimo, da na splošno stopnja koncentracije celo
narašča. Leta 1960 je bilo v njih zabeleženih 53,8 % vseh prenočitev, že do leta 1990 pa je
njihov delež narasel na 75,4 %. Od takrat naprej ta delež presega tri četrtine. Takšno povečanje koncentracije bi lahko vsaj deloma povezali s procesi, o katerih govori Jeršič (1999),
ki opozarja, da je povečanje zahtev po infrastrukturni opremljenosti in raznovrstni ponudbi
spravljalo v privilegiran položaj največja turistična središča.
Preglednica 17.6: Prenočitve v turističnih krajih Bled, Bohinj z Bohinjsko Bistrico in Kranjska Gora
v obdobju 1960–2009.
% teh treh
od Gorenjske

Leto

Bled

Bohinj
(z Boh. Bistrico)

1960

232.580

120.630

68.476

421.686

53,8

784.480

1970

416.395

190.307

136.798

743.500

60,6

1.226.813

1980

501.096

328.218

413.436

1.242.750

65,0

1.912.471

Kranjska Gora

Vsi trije turistični kraji

Gorenjska

1990

581.493

311.372

429.898

1.322.763

75,4

1.753.956

2000

404.460

286.038

322.158

1.012.656

79,0

1.282.555

2009

475.910

250.384

326.213

1.052.507

77,3

1.360.742

Opomba: Podatki na ravni naselij oz. po »pomembnejših turističnih krajih« so nazadnje na voljo za leto 2009.
V vseh treh primerih gre v resnici za več kot eno naselje, saj so prišteti podatki za sosedna naselja (npr. pri
Bledu so upoštevana tudi naselja Ribno, Spodnje Gorje, Zasip in Zgornje Gorje). Za leta 1960, 1970 in 1980
je SURS objavljal podatke za »Bohinj«, v katerih je bila zajeta tudi Bohinjska Bistrica, zato so tudi za poznejša
obdobja sešteti podatki za Bohinj in Bohinjsko Bistrico.
Vir: SURS 2013.
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17.3.4 Zastopanost turistov iz različnih držav
Gorenjska kaže veliko notranjo raznolikost tudi glede državne pripadnosti turistov. Opravka imamo z občinami, kjer izrazito prevladujejo gostje iz ene same države (praviloma Slovenije) in z občinami z izjemno heterogeno strukturo glede na državno pripadnost turistov
(Cigale 2010). Med zadnje spada zlasti Bled, ki je – ob Ljubljani in Postojni – eden redkih
pomembnejših ciljev turistov iz neevropskih držav.
Prisotnost turistov iz različnih držav je posledica več dejavnikov. Med njimi je zelo pomembna dostopnost/ugodna prometna lega, relevantna pa je še vrsta drugih (npr. značilnosti
turistične ponudbe, prepoznavnost turističnega kraja, ...).
Do sprememb v zastopanosti turistov iz posameznih držav je prihajalo zaradi različnih razlogov, ti pa so bili v veliki meri povezani z dejavniki, ki niso bili pod nadzorom gorenjskih turističnih ponudnikov. Tako so politične spremembe v vzhodnoevropskih državah vplivale na
večji obisk vzhodnoevropskih turistov (Čehov, Slovakov, Poljakov, Madžarov, ...). Na drugi
strani sta razpad Jugoslavije in z njim povezana politična nestabilnost vplivala na dolgoleten
upad števila zahodnoevropskih gostov (zlasti iz bolj oddaljenih držav) in gostov iz drugih
nekdanjih jugoslovanskih republik.
Podrobneje bo stanje analizirano s pomočjo podatkov za tri izbrana leta (1960, 1990 in
2011). Ker so bili podatki za celotno Gorenjsko (kot statistično regijo) na voljo le za leto
2011, so bili za leti 1960 in 1999 sešteti ustrezni podatki za posamezne občine.
Preglednica 17.7: Prenočitve na Gorenjskem glede na državno pripadnost turistov.
Država

1960 (št.)

1990 (št.)

2011 (št.)

1960 (%)

Hrvaška

129.421

177.452

85.756

20,9

1990 (%) 2011 (%)
10,8

5,2

Slovenija

213.240

359.449

428.169

34,5

21,9

26,1

Srbija

139.475

98.693

44.150

22,5

6,0

2,7

Avstrija

17.211

18.717

37.734

2,8

1,1

2,3

Belgija

5.274

22.984

49.041

0,9

1,4

3,0
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2.974

49.236

0,0

0,2

3,0

26.296

142.617

156.335

4,2

8,7

9,5

6.450

13.073

33.748

1,0

0,8

2,1

15.997

85.559

149.924

2,6

5,2

9,1

242

2.250

42.819

0,0

0,1

2,6

5.213

99.682

86.038

0,8

6,1

5,2

Češkoslovaška/
Češka republika + Slovaška
ZRN + NDR/Nemčija
Francija
Italija
Madžarska
Nizozemska
Združeno kraljestvo
Vsi turisti

22.808

391.509

135.479

3,7

23,8

8,3

618.555

1.643.340

1.640.825

100,0

100,0

100,0

Opomba: Da je mogoča primerjava različnih časovnih obdobij, so v tabeli združeni podatki za Nemško
demokratično republiko (NDR) in Zvezno republiko Nemčijo (za leti 1960 in 1990) ter Češko in Slovaško
(za leto 2011). Navedeni so le podatki za izbrane evropske države.
Vir: SURS 2013.
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Leta 1960 je bil na Gorenjskem delež prenočitev slovenskih turistov razmeroma zelo velik,
in sicer 34,5 %, a vseeno bistveno manjši kot na ravni celotne Slovenije, kjer je znašal kar
47 %. Delež tedanjih »domačih turistov« (prebivalci Jugoslavije) je bil še bistveno večji –
kar 81,5 % (83,0 % v vsej Sloveniji). Zlasti kaže omeniti delež turistov iz Hrvaške (20,9 %
prenočitev; na ravni celotne Slovenije 18,6 %) in Srbije (22,5 % prenočitev; Slovenija
13,9 %). Med »pravimi« tujimi turisti so največ prenočitev prispevali turisti iz Zvezne republike Nemčije (v nadaljevanju ZRN) (4,1 %; enak delež tudi na ravni Slovenije ) in Velike Britanije (3,7 %; Slovenija 1,3 %). Za leto 1990 sta v primerjavi z letom 1960 značilna
zlasti padec jugoslovanskih prenočitev (vključno s slovenskimi) in izrazita rast »pravih« tujih prenočitev, zadnje zlasti po zaslugi britanskih gostov (kar 23,8 % vseh prenočitev, kar je
več, kot je bil delež slovenskih prenočitev), pa tudi turistov iz ZRN (8,4 % vseh prenočitev)
in Nizozemske (6,1 % prenočitev).
Razpad Jugoslavije je povzročil velike spremembe v turističnem obisku Slovenije, med drugim tudi precej temeljito spremembo strukture turistov glede na njihovo državno pripadnost. Pri strukturi turističnih prenočitev na Gorenjskem leta 2011 vplivi razpada Jugoslavije
niso več posebej opazni. Daleč največ je bilo slovenskih prenočitev (26,1 % vseh), potem pa
sledijo z zelo podobnimi deleži prenočitve nemških (9,5 %), italijanskih (9,1 %) in britanskih
turistov (8,3 %) pred nizozemskimi (5,2 %) in hrvaškimi (5,2 %). Prenočitev turistov iz drugih
držav je precej manj. Največ neevropskih turistov je iz Izraela (2,8 % prenočitev) in ZDA (2,3 %
prenočitev).
Podatki za vsa tri leta kažejo, da se je v celotnem obdobju (1960–2011) občutno zmanjšal
delež prenočitev turistov iz Hrvaške in Srbije (še zlasti zadnje) ter povečalo število prenočitev
turistov iz Italije, Nemčije, Belgije, Češke/Slovaške (Češkoslovaške) in Madžarske. Ravno tako
se je povečal obisk turistov iz nekaterih držav, za katere podatki niso navedeni v preglednici
17.7 (npr. Izraela, ZDA in Ruske federacije). Delež slovenskih turistov je nihal med petino
in tretjino vseh prenočitev. Drastične spremembe so značilne za britanske turiste (zlasti
po zaslugi Bleda), ki so bili leta 1990 najpomembnejša državna skupina turistov (23,8 %
vseh prenočitev), po letu 1991 pa je sledil izrazit upad, tako da so leta 2011 prispevali le
8,3 % prenočitev.
Če primerjamo strukturo turistov glede na državno pripadnost na državni in regionalni
ravni, vidimo, da so v celotnem obdobju (1960–2011) na Gorenjskem tuji turisti zastopani
izrazito nadpovprečno, domači pa podpovprečno. Zlasti je vreden pozornosti skromen
delež Avstrijcev (1960. leta 2,8 %, leta 1990 le 1,1 %, 2011. leta 2,3 %), saj je bil na državni
ravni vseskozi bistveno višji (2011. leta 7,2 %). Podobno velja za slovenske turiste, ki na
državni ravni prispevajo precej večji delež (2011. leta 41,8 %) prenočitev kot na Gorenjskem (2011. leta le 26,1 %). Izrazito podpovprečno so bili leta 2011 zastopani še Islandci,
Portugalci, Rusi, Ukrajinci, »drugi« Afričani in Brazilci, nadpovprečno pa npr. Belgijci, Čehi,
Hrvati, Nizozemci, Britanci, pa tudi turisti iz vrste bolj oddaljenih držav (ZDA, Japonska, ...).
Rezultati anketiranja tujih turistov v gorskih krajih (Anketa o tujih turistih … 2012), ki je opozorilo na nadpovprečen pomen motivov, povezanih z naravo, dajejo slutiti, da je glavni (ali
vsaj eden glavnih) dejavnik privlačnosti gorska pokrajina, ki pa ni enako zanimiva za turiste
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iz vseh držav. Upoštevati je treba tudi alternativne počitniške možnosti, tako da bi v zvezi
s skromnim obiskom avstrijskih turistov vzroke verjetno lahko iskali tudi v tem, da jim je
podobna (a pogosto bolj kakovostna) ponudba dostopna že v lastni državi.

17.4 Spremenjena vloga gorenjskega turizma
Gorenjska je med najpomembnejšimi in najbolj prepoznavnimi turističnimi območji v Sloveniji že od začetnih obdobij razvoja turizma. Ne glede na to pa je turizem na območju
Gorenjske doživljal številne spremembe. V zadnjih petih desetletjih so bile med pomembnejšimi naslednje:
• Število prenočitev se je zmanjšalo in ne dosega tistega iz časov Jugoslavije, kar je povezano s številnimi dejavniki, kot so npr. naraščajoča konkurenca drugih turističnih območij,
spremenjene počitniške navade turistov, pogosti problemi zaradi pomanjkanja snega v
zimski sezoni ... Stagnacija turističnega obiska v zadnjih treh desetletjih je vplivala na to,
da je relativni pomen gorenjskega turizma znotraj Slovenije nekoliko upadel.
• Značilna je nadpovprečna sezonskost turističnega obiska. Zunaj poletne in zimske
sezone je obisk na Gorenjskem v primerjavi s celotno državo izrazito podpovprečen.
Postopoma je začel naraščati zimski turizem, katerega uveljavljanje je sicer potekalo vzporedno (čeprav z nekaj zamude) z dogajanjem drugod po Alpah, vendar ni dosegel še
vedno prevladujoče poletne sezone, k čemur pripomorejo tudi manj ugodne naravnogeografske razmere za zimskošportno rekreacijo.
• Močno se je spremenila struktura obiskovalcev glede na njihovo državno pripadnost,
na kar sta v novejšem času najbolj očitno vplivali osamosvojitev Slovenije in z njo povezana politična nestabilnost, pa tudi politična nestabilnost na širšem prostoru nekdanje
Jugoslavije. Tudi po umiritvi položaja je Slovenija pri številnih tujih turistih razmeroma
zelo dolgo ohranila podobo potencialno nevarne države. Najbolj izrazita sprememba je
upad deleža turistov iz drugih delov nekdanje Jugoslavije, med drugimi tujimi turisti pa
je opazen zlasti porast števila italijanskih gostov, upad britanskih ter pojav vzhodnoevropskih turistov, ki pa vendarle ostajajo razmeroma maloštevilni.
• Skrajšala se je povprečna doba bivanja, kar opozarja na to, da je Gorenjska v čedalje
manjši meri območje, ki bi si ga turisti izbirali za daljše počitnice. Po drugi strani se je
uveljavila kot zelo priljubljen cilj enodnevnih izletov, pa tudi kot prostor za gradnjo ali
nakup počitniškega bivališča.
• Povečala se je koncentracija turističnega obiska v največjih turističnih središčih (Bled,
Kranjska Gora, Bohinj z Bohinjsko Bistrico), manjši turistični kraji pa dosegajo manjše
deleže obiska kot v preteklosti.
Gorenjska ostaja eno ključnih slovenskih turističnih območij, vendar se zmanjšuje in
spreminja njena vloga v slovenskem turizmu. Glavni dejavnik privlačnosti nedvomno ostaja
alpska pokrajina, ki pa nima več zgolj estetskega pomena, temveč je čedalje bolj predvsem
prostor, ki omogoča ukvarjanje z različnimi oblikami rekreacije na prostem ali pa umestitev
različne rekreacijske infrastrukture. Medtem ko je bila v preteklosti pomembna zlasti infra251
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struktura za alpsko smučanje, so v novejšem času turistični kraji čedalje bolj razvijali tudi
ponudbo, ki ni vezana na sezonske dejavnike (npr. vodni park v Bohinjski Bistrici), ali pa
infrastrukturo za različne oblike poletne rekreacije (npr. poletno sankališče in gorskokolesarski park v Kranjski Gori).
Številne spremembe, ki so nastale na Gorenjskem, so precej splošna značilnost dogajanja na področju turizma (krajšanje povprečne dobe bivanja) ali turizma na območju Alp
(naraščanje pomena zimske sezone, težave zimskega turizma zaradi učinkov podnebnih
sprememb). Tudi spremembe v turističnem pomenu posameznih gorenjskih turističnih krajev ali območij so deloma povezane s temi širšimi trendi, deloma pa s posebnostmi razvoja
v posameznih krajih (npr. težave bohinjskega turizma; Arh in sod. 2006).
Znotrajregionalne razlike v razvitosti turizma se celo nekoliko povečujejo. Posamezna turistična območja so doživela izrazit upad turizma (na primer Jezersko je še leta 1985 zabeležilo 8862 prihodov turistov, leta 2009 pa le še 2414), pri nekaterih pa je bila prisotna
nadpovprečna rast (npr. Bohinjska Bistrica). Skozi ves čas ohranja dominantno vlogo Bled,
pri tem pa je struktura turistov glede na njihov državni izvor zelo specifična. Bled tako obiskujejo tudi turisti iz držav, za katere drugače Gorenjska ni zanimiva. Zdi se, da je njegov
vpliv na širše območje Gorenjske razmeroma majhen in da je turistično bolj povezan s turističnimi območji, ki ležijo zunaj regije.
Gorenjska potemtakem kljub svojemu skromnemu obsegu s turističnega vidika ni homogen
prostor. Tako sezonski potek kot struktura turistov se po občinah razlikujeta v pomembni meri. Vseeno pa jo turistični vodniki pogosto vidijo in obravnavajo kot enotno regijo
(čeprav ne v povsem enakem obsegu kot v tem prispevku; npr. Longley 2007; Wilson, Fallon
2001). Čeprav je Gorenjska poznana kot izrazito turistično območje, je turistični obisk res
velik le na posameznih območjih. Kljub temu je turizem dejavnost, ki pomembno prispeva
ne le h gospodarskemu razvoju, temveč tudi k identiteti regije.
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18. Upravljanje območij z vidika

sprememb funkcijskih zaledij centralnih
krajev: primer Gorenjske

Petra Rus, Nika Razpotnik Visković, Janez Nared

18.1 Spreminjanje funkcijskih zaledij centralnih krajev
Prostor in razmerja v njem se nenehno spreminjajo; z razvojem se izoblikujejo nove dejavnosti s sebi lastnimi prostorskimi vzorci. Posamezni centri moči zaradi spremenjenih gospodarskih ali političnih razmer krepijo svojo vlogo, drugim se ta zmanjšuje. Temu primerno
se spreminjajo tudi funkcijska zaledja središč, zlasti na območjih prepleta vplivov različnih
centralnih krajev in kjer funkcijska razmejitev ne temelji na naravnih mejah.
Življenjske funkcije, kot so bivanje, izobraževanje, delo, rekreacija, preskrba …, so lahko
odvisne od osebne izbire, nekatere pa so močno povezane z obstoječo upravno razdelitvijo
ozemlja. Na to so vezani tudi posameznikovi akcijski prostori – v nekaterih primerih (na
primer rekreacija, kraj dela) si jih izbira sam, v drugih je odvisen od upravnih meja (šolski
okoliši, občinske meje, meje upravnih enot ipd.).
Ker so upravne razdelitve bolj toge kot akcijski prostori, ki si jih posameznik izbira sam,
lahko pride do oteženega zadovoljevanja posameznikovih potreb, kar bi lahko označili kot
svojevrstno administrativno oviro. Omenjeno je v Sloveniji lahko še večji problem, saj se
zaradi izboljšane mobilnosti in spremenjenih družbenoekonomskih razmer posameznikovi
akcijski prostori povečujejo, nasprotno temu pa se zaradi nastajanja novih občin upravna
zaledja zmanjšujejo in drobijo. Podobno je tudi s centralnimi kraji – ti ohranjajo svoje funkcije tudi po tem, ko so se funkcijska zaledja že močno spremenila.
Omenjeni paradoks želimo prikazati na primeru Gorenjske statistične regije: Ljubljana
privlači čedalje večje zaledje, nekaterim mestom na Gorenjskem se je zaradi gospodarskega prestrukturiranja zmanjšal pomen, hkrati pa se je z reformo lokalne samouprave povečalo število občin. Nastala neskladja pomenijo omejitve lokalnim skupnostim in njihovim
prebivalcem – prve nimajo vzvodov, da bi se ustrezno odzvale na probleme, ki presegajo
njihove upravne meje, drugi pa so pri nekaterih svojih aktivnostih omejeni z administrativnimi omejitvami. V analizi prikazujemo s tem povezane težave, rešitve zanje pa vidimo v
prožnejših oblikah upravljanja.
Pri ugotavljanju sprememb funkcijskih zaledij centralnih krajev smo se oprli na študije
Kokoleta (1971), Vrišerja (1988, 1990),Cigaleta (2002) in Benkovič Krašovčeve (2006),
spremembe pa smo analizirali tudi s pomočjo izbranih socialno-ekonomskih kazalnikov.
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Pomemben vir so bili dokumenti o spremembah upravnih območij (na primer Uradni list
RS 2011), o obstoječem medobčinskem sodelovanju (medobčinske uprave) ter o projektnem sodelovanju med posameznimi občinami ali na ravni celotne regije.
Na podlagi kvalitativne primerjave smo skušali primerjati ugotovitve že opravljenih študij
in analiz, pri kvantitativni analizi pa smo se osredinili na analizo sprememb v obdobju
2001(2)–2011(2), in sicer pri številu prebivalcev, trgu delovne sile, dnevni mobilnosti in
selitvah ter spremembah v pozidanosti zemljišč. S kartografsko primerjavo smo analizirali
spremembe pozidanosti in spremembe funkcijskih zaledij z vidika zaledja delovne sile.
Za izhodišče si ne postavljamo centralnih krajev, temveč skušamo z analizo družbenoekonomskih kazalnikov opredeliti akcijske prostore, analiza pa je narejena na ravni občin.

18.2 Centralnost naselij z vidika dosedanjih študij
Centralnost slovenskih naselij so slovenski geografi začeli proučevati konec šestdesetih let
preteklega stoletja. V tem poglavju se bomo osredinili na rezultate raziskav Kokoleta (1971),
Vrišerja (1988; 1990), Cigaleta (2002) in Benkovič Krašovčeve (2006) ter prikazali centralnost krajev na Gorenjskem in spremembe, nastale v času med omenjenimi raziskavami.
Kokole (1971) je po izboru reprezentativnih centralnih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v
stopnje najprej opredelil tri osnovne stopnje centralnosti, ki jih je do neke mere narekovala
do leta 1966 veljavna tristopenjska upravna hierarhija. Tri stopnje je naprej delil v devet
podstopenj na podlagi premisleka o njihovi relativni vlogi ter po pregledu in štetju centralnih dejavnosti po krajih.
Mikroregionalno raven je delil na ruralne centre (3. stopnja), kamor so spadali kraji, ki so
v funkcionalnem pogledu prehajali iz podeželskih v prave urbane kraje in so funkcionalno
prehodnega tipa (Bled, Tržič). Bled je imel v določeni smeri (kultura, zabava) superstrukturno opremljenost, ki ni v sorazmerju z njegovim zelo omejenim lokalnim gravitacijskim
območjem. Centralne vasi (2. stopnja) so zadnja izrazita stopnja na dnu hierarhične lestvice, avtor pa je opredelil še subcentralne vasi (1. stopnja), kamor je umestil kraje, ki glede
opremljenosti s centralnimi dejavnostmi skoraj ustrezajo celotnemu spektru izbranih indikatorjev za centralne vasi.
Na mezoregionalni ravni sta v 4. stopnjo spadali Radovljica in Škofja Loka. Območje
škofjeloške občine se je glede na bolj specializirano trgovino in storitveno obrt vezalo neposredno na Ljubljano, vendar je Škofja Loka kot center nižje stopnje tudi sama razmeroma
dobro opremljena. Na 5. stopnji so bile Jesenice, kjer se je zaradi velike količine delovišč
razvila superstruktura s centralnimi dejavnostmi, ki presegajo občinski okvir, ne presežejo
pa meja takratne sosednje Občine Radovljica. Z opustitvijo železnice in prestavljanjem potniškega prometa na ceste imajo na zgornjem Gorenjskem najizrazitejšo nodalno lego Lesce.
Na najvišji ravni med gorenjskimi kraji je Kranj (6. stopnja). Glede na gimnazijo in občinsko
sodstvo je zajemalo kranjsko območje le ozemlje občin Kranj in Tržič, glede na okrožno
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sodišče in bančništvo pa celotno ozemlje Gorenjske. Glede zdravstva je bil gornji del Gorenjske neodvisen od Kranja, podobno tudi glede drugih centralnih dejavnosti. Vloga Kranja kot
regionalnega centra za širše območje je bila negotova, saj je njegova stopnja opremljenosti
povezana predvsem z znatno koncentracijo neagrarnega prebivalstva v mestu in okolici,
vpliv pa ima seveda tudi izboljšana dostopnost do Ljubljane.
Celotna superstrukturna opremljenost zgornje Gorenjske je bila za slovenske podeželske
razmere kar znatna, čeprav je prostorsko razdrobljena na tri centre. Kakor pri vseh slovenskih pomembnejših gravitacijskih žariščih, pa je v primerjavi z Ljubljano tudi zgornjegorenjsko gravitacijsko območje podrejenega pomena. Avtor sklepa, da so Jesenice in Bled
le toliko oddaljeni od Ljubljane, da se lahko določena opremljenost obdrži ali celo okrepi.
Vrišer (1988) je kraje v Sloveniji naprej razdelil v sedem stopenj, vendar je pozneje delitev
prilagodil na pet stopenj (Vrišer 1990):
1. krajevna ali lokalna raven s krajevnimi ali lokalnimi središči (41 krajev);
2. soseska ali vicinalna raven z ruralnimi ali industrijskimi središči: Cerklje, Preddvor,
Gorenja vas, Mojstrana, Žirovnica in Lesce;
3. mikroregionalna raven z občinskimi ali komunalnimi središči: Škofja Loka, Železniki*,
Žiri*, Tržič, Kranjska Gora*, Radovljica, Bled*, Bohinjska Bistrica* (kraji, označeni z *, se
nahajajo med 2. in 3. stopnjo);
4. mezoregionalna raven z okrajnimi ali distriktnimi središči: Kranj in Jesenice;
5. makroregionalna raven s pokrajinskimi ali provincijskimi in republiškimi središči.
Po Vrišerjevih ugotovitvah sta imeli kranjska in jeseniška (Gorenjska) ekonomsko-funkcijska mezoregija svojstven položaj, na katerega je vplivala bližina Ljubljane (kar še posebej
velja za škofjeloško in kranjsko občino), po drugi strani pa se je na zgornjem Gorenjskem
izoblikovala okoli Jesenic manjša ekonomsko-funkcijska mezoregija, ki izkazuje določeno
samostojnost, deloma pa je pod vplivom Kranja. Med temi središči se vplivne silnice močno
prepletajo in je težko potegniti ostro ločnico.
Primerjava z razmerami leta 1967 kaže na znatne spremembe v omrežju, ki so nastale zaradi družbenega razvoja, industrializacije, motorizacije, preureditve državne uprave in spremenjene porabe. Izvedene primerjave so pokazale, da se je število centralnih naselij na
nižjih ravneh pomnožilo, na srednji in višji ravni pa ni doživelo pomembnejše preobrazbe
(Vrišer 1988).
Leta 1999 se je proučevanja centralnih naselij v Sloveniji in njihovih vplivnih območij lotil
Cigale. V primerjavi s stanjem v letih 1988 in 1999 je opazil nekaj dovolj pomembnih sprememb. Med dejavnike, ki so vplivali nanje, spadajo politične spremembe, različen razvoj
posameznih središč, spremembe pomena oziroma vloge posameznih dejavnosti, poleg
tega pa sta izboljšanje dostopnosti (tudi informacij) in razširjanje številnih storitvenih in
drugih dejavnosti na podeželje privedla do zmanjšanja tradicionalnih razlik med mestom in
podeželjem, kar je tudi vplivalo na spremenjene odnose med njima in s tem na spremembe
v sistemu centralnih naselij.
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Na ravni makroregionalnih središč ni opazil bistvenih razlik, se je pa z okrepitvijo vloge Ljubljane kot državnega centra, v katerem se je skoncentriralo veliko raznovrstnih dejavnosti,
okrepila tudi njena vloga makroregionalnega središča, kar se je odražalo zlasti v povečanju
območja, ki je pod delnim vplivom Ljubljane. Na mezoregionalni ravni je imel Kranj kot
središče še vedno velik pomen, šibkejše so bile Jesenice, ki jih posledično avtor opredeli kot
mikroregionalno središče. Poseben primer je bilo območje nekdanje Občine Škofja Loka, ki
je bila že sama razmeroma dobro opremljena, zato je bil vpliv bližnjih večjih središč nekoliko manj izrazit, glede nekaterih dejavnosti pa je bilo čutiti tako vpliv Ljubljane kot Kranja
in celo Jesenic, kjer je bolnišnica. Zato avtor območij občin Škofja Loka, Železniki in Žiri ni
v celoti prištel k nobenemu od vplivnih območij ter mezoregionalnih središč. Kljub novim
upravnim mejam oziroma občinam je bil še vedno opazen vpliv »tradicionalnih« povezav,
ki imajo poleg tradicije tudi druge pomembnejše temelje, na primer prostorsko bližino ali
časovno dostopnost. Največ sprememb je doživelo omrežje centralnih naselij na mikroregionalni ravni, saj se je zaradi okrepitve številnih manjših središč njihovo omrežje zgostilo,
pa tudi drobitev občin in spreminjanje njihovih meja sta vplivala na omrežje centralnih
naselij na nižjih hierarhičnih ravneh. Mikroregionalna središča so bila: Kranjska Gora, Bohinjska Bistrica, Bled, Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranj, Škofja Loka, Železniki in Žiri, slabše
opremljena središča/centralna naselja v neposredni bližini večjih središč Zgornje Jezersko,
Preddvor, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Gorenja vas, druga občinska središča pa Naklo
in Žirovnica.
Leta 2005 je centralna naselja v Sloveniji proučevala Benkovič Krašovčeva (2006), ki se je
osredotočila na naselja nižjih stopenj centralnosti (1. in 2. stopnja), ki predstavljajo ogrodje
poselitvenega sistema na podeželju. Po tem, ko sta Vrišer (1987) in Cigale (2002) zaznala
povečanje centralnih naselij najnižjih stopenj, je Benkovič Krašovčeva leta 2005 zaznala
njihovo zmanjšanje. V Gorensjski statistični regiji je Vrišer (1988) leta 1987 naštel 40 naselij
1. stopnje in 9 2. stopnje, Benkovič Krašovčeva (2006) pa leta 2005 le 29 naselij 1. stopnje
in 9 2. stopnje. Do zmanjšanja je prišlo, saj so naselja Koprivnik, Žabnica, Kokra, Ljubno,
Mošnje, Trboje, Bukovščic, Lenart nad Lušo, Leše, Podljubelj, Davča, Dražgoše in Spodnja
Sorica izgubila centralno vlogo, medtem ko so le Kokrica, Trstenik in Kovor le-to pridobili.
Bled in Železniki so napredovali iz 2. v 3. stopnjo centralnosti.
Benkovič Krašovčeva (2006) ugotavlja, da se vloga centralnih naselij najnižjih stopenj na
splošno zmanjšuje. Zaradi večje mobilnosti prebivalstva in razvoja informacijske tehnologije je postalo zadovoljevanje potreb lažje, zato koncentracija centralnih dejavnosti v več
središčih ni več tako pomembna.

18.3 Analiza sprememb funkcijskih zaledij
V Gorenjski statistični regiji, ki meri 2137 km2, je leta 2012 živelo 204.170 prebivalcev
(SURS 2013). Pokrajinska pestrost, bližina gospodarsko najuspešnejše Osrednjeslovenske
statistične regije, obmejna lega, strukturne spremembe po osamosvojitvi in X. evropski
avtocestni in železniški koridor vplivajo na spreminjanje prostorskih odnosov v regiji.

256

Upravljanje z lokalnimi in regionalnimi viri

V analizo funkcijskih sprememb Gorenjske statistične regije smo vključili:
• rast števila prebivalcev, selitve ter spremembe v pozidanosti zemljišč,
• trg delovne sile in
• dnevno mobilnost delavcev v gorenjske občine.
Opazovali smo dogajanje med letoma 2001 in 2011, z izjemo sprememb v pozidanosti zemljišč, kjer smo za izhodišče upoštevali stanje leta 2002.
Število prebivalcev regije se povečuje že pet desetletij, sprva po letni stopnji prek 0,8 %
(Pogačnik 2002; SURS 2013), po osamosvojitvi pa se je rast nekoliko umirila. V zadnjih desetih letih je v povprečju dosegla letno stopnjo 0,3 %, pri čemer je negativna stopnja rasti
zaznamovala pretežno gorske občine (Jezersko, Jesenice, Bohinj in Kranjska Gora), nadpovprečna rast pa obmestne občine v bližini Kranja (Preddvor, Cerklje na Gorenjskem, Naklo) in Žirovnico.
Slika 18.1: Rast števila prebivalcev med letoma 2001 in 2011.
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Slika 18.2: Selitveni prirast med letoma 2001 in 2011.
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Čeprav je bila selitvena bilanca za celotno regijo v obdobju 2001–2011 pozitivna, se je več
ljudi odselilo kot priselilo na škofjeloškem območju in v občinah Jesenice, Jezersko in Tržič.
Priseljevanje je bilo najintenzivnejše v obmestnih območjih, v bližini glavnih prometnih
povezav, medtem ko so se slabše dostopna območja in tista, ki so v preteklih desetletjih
priseljence privabljala s ponudbo delovnih mest v industriji, populacijsko praznila. Dvojnost
opazimo tudi pri medobčinskih selitvah: na eni strani so izrazita nekoč industrijska območja, od koder se ljudje odseljujejo, na drugi strani pa obmestna območja zaznavajo močno
priseljevanje, ki je privedlo do preobrazbe nekoč agrarnih naselij v izrazito spalna. Tujci so
se v opazovanem obdobju še vedno priseljevali predvsem v večja urbana središča.
Površina pozidanih zemljišč se je med letoma 2002 in 2011 povečala za 24 %. Pozidava
je bila najintenzivnejša v občinah Kranj, Škofja Loka, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vasPoljane in Radovljica. Pozidana območja, tako že obstoječa in nova, pa so podrobneje prikazana na sliki 18.3.
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Primerjava indeksov lokacijske divergence kaže, da sta leta 2001 presežek delovnih mest
v primerjavi s številom zaposlenih imela Kranj in Naklo, leta 2011 se jima je pridružila še
občina Žiri. Indeks za celotno regijo je v tem obdobju padel z 0,92 na 0,84. Povedano drugače – regija se je v tem obdobju povečala za 2400 delovno aktivnih prebivalcev, na drugi
strani pa je izgubila 3400 delovnih mest. Poslabšanje smo zaznali v polovici občin, med
njimi najbolj izrazito v Naklem in Kranju.
Bole in Gabrovec (2009, 26) sta za gorenjsko statistično regijo ugotovila posebno zgradbo
delovnih mest. Tokovi dnevnih vozačev – delavcev so v primerjavi z drugimi regijami precej
enakomerneje razpršeni med Ljubljano in Kranjem na eni strani ter manjšimi, a pomembnimi zaposlitvenimi središči (Škofja Loka, Radovljica, Tržič) na drugi. Tovrstna razporeditev
je značilna za izrazito urbanizirano območje, kjer ni izstopajočih zaposlitvenih središč in je
prostorska zgradba večsrediščna.
Slika 18.3: Spremembe v pozidanih zemljiščih med letoma 2002 in 2011.
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Delovno aktivno prebivalstvo se je v obdobju 2001–2011 čedalje manj zaposlovalo v domači
regiji. Število aktivnih prebivalcev se je povečalo, kar je v skladu s siceršnjim povečanjem
števila prebivalcev na Gorenjskem, opaziti pa je čedalje večjo prisotnost zaposlovanja zunaj
regije (v osrednjeslovenski kar 23 %, v goriški 1 %, za preostale regije pa so deleži manjši
od enega odstotka).
Leta 2011 je bilo od 79.607 aktivnih prebivalcev v domači regiji zaposlenih 74 %. Deset let
pred tem je bil ta delež kar 84-odstoten.
Preglednica 18.1: Število delovnih mest in indeks lokacijske divergence gorenjskih občin v letih
2001 in 2011.
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961
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-143
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-3397
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0,63
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0,51
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0,68
1,32
0,43
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0,99
0,31
0,92
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2011
0,82
0,6
0,96
0,42
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0,49
1,04
0,66
1,11
0,49
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0,66
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0,53
0,86
1,02
0,36
0,84

-0,07
-0,03
0,16
0,02
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-0,02
-0,19
-0,02
-0,21
0,06
0
0,28
-0,12
-0,12
-0,09
0,03
0,05
-0,08

* podatek za leto 2011 skupaj z Občino Gorje.
Vir: SURS 2013 in lastni izračuni.

Gorenjska je bila leta 2011 zaposlitvena regija za 66.767 ljudi, ki so v 88 % primerov prihajali iz regije, drugi številčno najmočnejši vir delovne sile pa je bila sosednja Osrednjeslovenska regija (8,4 %) ter »presenetljivo« tudi Jugovzhodna Slovenija s 607 zaposlenimi (1,2 %).
Vendar je potrebno opozoriti, da je za statistični zajem pomembno, kje ima podjetje sedež,
ne pa kje se delo dejansko opravlja, zato je treba z rezultati ravnati previdno. V našem primeru še posebej pri zaposlenih, ki prihajajo iz jugovzhodne Slovenije.
Leta 2001 je bilo v Gorenjski statistični regiji zaposlene še več domače delovne sile – 93 %
vseh delovnih mest v regiji so zasedali prebivalci Gorenjske statistične regije.
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Slika 18.4: Funkcijsko zaledje Mestne občine Kranj v letih 2001 in 2011.
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Delež zaposlenih, ki bivajo v občini Kranj: 53 %.
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2011
Število zaposlenih, ki bivajo v občini Kranj: 11.362.
Delež zaposlenih, ki bivajo v občini Kranj: 49 %.
MURSKA SOBOTA
MARIBOR
SLOVENJ GRADEC
JESENICE

PTUJ
VELENJE
KRANJ

CELJE
TRBOVLJE

LJUBLJANA
KRŠKO

NOVA GORICA

POSTOJNA

NOVO MESTO

Število vozačev iz drugih
slovenskih občin
manj kot 50
od 50 do 100
od 101 do 500

KOPER

več kot 500
0

10 20

40
km

Avtorica: Nika Razpotnik Visković; Vir: SURS; © Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU; 2013

261

Gorenjska v obdobju glokalizacije

Slika 18.5: Funkcijsko zaledje Občine Cerklje na Gorenjskem v letih 2001 in 2011.
2001
Število zaposlenih, ki bivajo v občini Cerklje na Gorenjskem: 605.
Delež zaposlenih, ki bivajo v občini Cerklje na Gorenjskem: 32 %.
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2011
Število zaposlenih, ki bivajo v občini Cerklje na Gorenjskem: 804.
Delež zaposlenih, ki bivajo v občini Cerklje na Gorenjskem: 31 %.
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Slika 18.6: Funkcijsko zaledje Občine Radovljica v letih 2001 in 2011.
2001
Število zaposlenih, ki bivajo v občini Radovljica: 3390.
Delež zaposlenih, ki bivajo v občini Radovljica: 56 %.
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2011
Število zaposlenih, ki bivajo v občini Radovljica: 3006.
Delež zaposlenih, ki bivajo v občini Radovljica: 48 %.
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Na podlagi predhodno predstavljenih analiz lahko strnemo nekaj splošnih smeri razvoja.
Zgodovinsko uveljavljenim centralnim krajem višjega reda vloga peša. To je na eni strani
posledica boljše prometne povezanosti in povečanega vpliva Ljubljane, deloma pa naraščajočega vpliva manjših središč, pa tudi trenutne gospodarske krize.
Med letoma 2001 in 2011 se je po podatkih Statističnega urada (SURS 2013) znatno zmanjšalo število delovnih mest v Kranju, na Jesenicah, v Škofji Loki, Tržiču in na Bledu.
Večji delež zmanjšanja števila delovnih mest zaznavajo tudi občine na obrobju: Jezersko,
Bohinj, Železniki in Kranjska Gora.
V istem obdobju je kljub krizi število delovnih mest naraslo v občinah Šenčur, Cerklje na
Gorenjskem, Žirovnica, Preddvor, Gorenja vas - Poljane, Železniki, Žiri in Radovljica.
Tako se je trend krepitve centralnih krajev na nižjih stopnjah, ki ga je zaznal že Vrišer (1988),
z reformo lokalne samouprave še okrepil, saj so nekatere občine dodobra izkoristile razvojne potenciale (na primer ugodna lega v bližini letališča), gospodarsko moč pa okrepile
z gradnjo podjetniških con. Benkovič Krašovčeva (2006) je v svoji raziskavi zaznala, da so
se kljub nasprotovanju ustanavljanju majhnih občin pokazali določeni pozitivni rezultati,
saj se je povečala opremljenost centralnih naselij nižje stopnje in ohranjanje poselitve na
podeželju.
S funkcijskega vidika je pomembno tudi zaledje, iz katerega se posamezniki vozijo na delo v
posamezni centralni kraj. Če primerjamo zaledja delovne sile posameznih gorenjskih občin
med letoma 2001 in 2011, opazimo, da se delavci vozijo na veliko daljše razdalje in da se
je število občin, iz katerih prihajajo delavci v posamezno občino, skoraj v vseh primerih
povečalo.
Sklenemo lahko, da se je z nastankom novih občin pomen nekaterih centralnih krajev
okrepil, je pa hkrati proces drobitve administrativnih struktur nasproten procesom povečevanja funkcijskih zaledij posameznih krajev.

18.4 Odzivi na spremembe funkcijskih zaledij
Z reformo lokalne samouprave sredi devetdesetih let preteklega stoletja je v Sloveniji nastalo veliko novih občin, ki so razmeroma majhne, zaradi odsotnosti regionalne ravni pa tudi
šibke glede na zaupane jim naloge. Odsotnost regij so namreč morale zapolniti državna
raven in občine, pri čemer so zlasti manjše pogosto naletele na težave. Tega so se hitro
zavedli župani majhnih občin. Na Gorenjskem je tako že leta 1999 prišlo do pobud o usklajevanju in povezovanju (Kovačič 2006), kar je privedlo do ideje o ustanovitvi Razvojne
zveze gorenjskih občin kot vmesne faze pred nastankom pokrajin. Razvojna zveza občin
bi bila institucija medobčinskega sodelovanja, ki skladno z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS 2007b) temelji na skupnem izvajanju občinskih nalog, predvsem kjer je
skupno opravljanje nalog smiselno in bolj ekonomično (Kovačič 2006, 47). Ustanovitev
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zveze je bila uvrščena v Regionalni razvojni program 2002–2006 (2002), njen cilj pa so krepitev regionalne identitete, usklajeno delovanje in boljša promocija Gorenjske. Bila naj bi
most med razdrobljenimi občinami in centralizirano državno upravo (Kovačič 2006).
Razvojno zvezo gorenjskih občin je začela regionalna razvojna agencija ustanavljati na začetku preteklega desetletja. Ena izmed aktivnosti je bila anketa med direktorji občinskih
uprav gorenjskih občin, ki je med drugim predstavila naloge, primerne za zvezo občin
(Kovačič 2006, 48):
a) področje varstva okolja in javnih gospodarskih služb: odpadki, komunala, varstvo okolja,
deponije, cestna infrastruktura;
b) področje urejanja prostora: informacijske baze in informacijski sistemi, prostorsko načrtovanje;
c) inšpekcijske službe: komunalno redarstvo, komunalne takse;
č) kultura: varovanje naravne in kulturne dediščine;
d) gospodarstvo-turizem: oblikovanje turističnih produktov, promocija, regionalna gospodarska promocija, izvedba regionalnega razvojnega programa;
e) šolstvo-šport: družbene dejavnosti, socialno skrbstvo, varstvo, šolstvo, gradnja športnih
objektov;
f) organiziranost uprave: skupen nastop nasproti državi, svetovanje.
Skladno z večinskim mnenjem respondentov (Kovačič 2006) obstajajo skupne teme, kjer je
sodelovanje potrebno in da bi le-to moralo biti dejavnejše, saj bi lahko okrepilo regionalno
identiteto in povečalo prepoznavnost območja navzven. Prednost so dajali timskemu delu,
s katerim bi probleme lahko učinkoviteje premagovali in se učili na izkušnjah drugih.
Projekt je v pričakovanju ustanovitve pokrajin zastal in ponovno oživel v luči programske
perspektive 2007–2014, ko je bila oblikovana strokovna skupina. Do oktobra 2006 je bila
pobuda obravnavana na več občinskih svetih, vendar je pozneje proces zaradi lokalnih volitev ponovno zastal.
Kot ugotavljajo v projektu COMUNIS (2012), je pri slovenskih občinah pogostejše pogodbeno in projektno sodelovanje. Na Gorenjskem je tako nastalo več skupnih občinskih uprav,
posamezne občine pa skupaj nastopajo tudi pri prijavi projektov.
Skupne občinske uprave so se v zadnjih nekaj letih razvile tako kakovostno kot tudi količinsko. Leta 2005 je bil namreč dopolnjen Zakon o financiranju občin (Uradni list RS 2005a),
ki je omogočil sofinanciranje delovanja skupnih občinskih uprav, kar je eden finančnih
motivov občin za njihovo ustanavljanje. Občine s takšnim delovanjem presegajo lastne finančne omejitve, poleg tega pa so se pokazale tudi številne druge prednosti tovrstnega
sodelovanja med njimi. Skupaj lahko občine učinkoviteje obvladujejo kadrovski primanjkljaj ter so laže in hitreje sposobne premagovati probleme, ki presegajo občinske meje. Prav
tako z manjšimi stroški dosežejo večji učinek. Lažje je tudi usklajevanje razvojnih načrtov
sosednjih občin in regije.
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Preglednica 18.2: Skupne medobčinske uprave na Gorenjskem v letu 2011.
občina sedeža naloge

področje

občine ustanoviteljice

št.
občin

JESENICE

dela in naloge
medobčinskega redarstva

medobčinski inšpektorat
in redarstvo

Jesenice, Gorje, Kranjska
Gora, Žirovnica

4

ŠKOFJA LOKA

inšpekcijsko in občinsko
redarstvo

medobčinski inšpektorat

Škofja Loka, Gorenja Vas Poljane, Žiri

3

ŽELEZNIKI

inšpekcijski in redarski nadzor medobčinski inšpektorat

KRANJ

inšpekcijski nadzor in
redarstvo

JESENICE
BLED

KRANJ

izvajanje nadzora nad
pravilnostjo in smotrnostjo
poslovanja občin, svetovanje
medobčinski inšpektorat in
redarstvo
naloge notranjega revidiranja
občin ustanoviteljic ter
njihovih posrednih in
neposrednih proračunskih
uporabnikov

medobčinski inšpektorat
Kranj

Železniki, Cerkno
Kranj, Cerklje Na Gorenjskem,
Jezersko, Naklo, Preddvor,
Šenčur, Tržič

2
7

notranja revizijska služba

Gorje, Žirovnica, Jesenice,
Bohinj, Kranjska Gora

5

medobčinski inšpektorat
in redarstvo

Bled, Bohinj

2

skupna služba notranje
revizije Kranj

MO Kranj, Naklo, Preddvor,
Tržič

4

Vir: Skupne občinske uprave 2013.

Kot je razvidno iz preglednice 18.2, so na Gorenjskem skupne občinske uprave le na področju medobčinskih inšpekcijskih služb in služb notranje revizije. Če to primerjamo s potrebami, ki so jih v anketi navedli direktorji občinskih uprav, ugotovimo, da je manevrskega
prostora za skupno sodelovanje še veliko. To občine za zdaj rešujejo s projektnim sodelovanjem. Primer je projekt GORKI (Gorenjska komunalna infrastruktura), kjer je 18 gorenjskih občin marca 2007 sklenilo pogodbo o medobčinskem sodelovanju z namenom skupnega načrtovanja, priprave in izvedbe celovitega projekta. Pred tem je bila leta 2006 izdelana predinvesticijska študija, v kateri so bile ugotovljene potrebe na področju odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode in preskrbe s pitno vodo na povodju zgornje Save
(Projekt GORKI 2013).
Potreba po skupnem medobčinskem sodelovanju je očitna tudi v izvedbenih načrtih Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007–2013, kjer so navedeni prednostni projekti
regijskega pomena. Izvedbeni načrti so bili pripravljeni za obdobja 2007–2009, 2008–2010
in 2012–2014. V prvem in drugem izvedbenem načrtu je za posamezne projekte določen
le projektni nosilec, ne pa tudi sodelujoči projektni partnerji. Medobčinsko sodelovanje
je zato pričakovano v okviru tistih projektov, ki se nanašajo na območje celotne regije.
V glavnem gre za projekte naštetih področij (Izvedbeni načrt … 2007, Delni izvedbeni načrt …
2008):
• učinkovito delovanje regije,
• spodbujanje podjetništva,
• izoblikovanje izobraževalnih programov,
• karierno svetovanje in spodbujanje zaposlovanja teže zaposljivih oseb,
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• razvoj, promocija in upravljanje regijskih turističnih produktov,
• infrastrukturni projekti (primarni vodovod, regijsko odlagališče odpadkov in prometnice),
• izvajanje programov razvoja podeželja v območjih LAS Gorenjska/ LEADER.
V Izvedbenem načrtu Regionalnega razvojnega programa Gorenjske regije 2012–2014
(2012) pa je medobčinsko sodelovanje natančneje opredeljeno, saj so za vsak prioritetni
projekt poleg nosilnega opredeljeni tudi sodelujoči partnerji. Medobčinsko sodelovanje je
predvideno le pri treh od skupaj 18 prioritetnih projektov tega izvedbenega načrta (preglednica 18.3), pri preostalih je izvedba projekta omejena le na posamezno občino.
Preglednica 18.3: Prioritetni projekti v Izvedbenem načrtu Regionalnega razvojnega programa
Gorenjske regije 2012–2014, ki predvidevajo medobčinsko sodelovanje.
ime projekta

nosilna občina projekta

sodelujoče občine v projektu

Zbirni kataster GJI Gorenjske –
2. faza

MO KRANJ

Bohinj, Bled, Radovljica, Gorje, Gorenja Vas Poljane, Kranjska Gora, Škofja Loka, Žiri

Izgradnja I. etape kolesarske
povezave Gorenjske

ŠKOFJA LOKA

Gorenja Vas - Poljane, Žiri, Železniki

Učne poti Gorenjske – Udin boršt

TRŽIČ

Naklo

Vir: Izvedbeni načrt … 2012.

Analiza procesov v Gorenjski statistični regiji je potrdila smernice slabitve funkcijskih
središč višjega reda (Kranj, Jesenice, Tržič, Škofja Loka), ki sta jih zaznala že Vrišer (1988)
in Cigale (2002), ter zmerno krepitev manjših središč (Benkovič Krašovec 2006), ki so nov
zagon dobila zlasti z reformo lokalne samouprave in gradnjo poslovnih con v prenekateri
izmed novih občin. Tako je novim gorenjskim občinam odcepitev v večini primerov koristila, kar je verjetno posledica razmeroma zmernega nastajanja novih občin. Poraženke med
novimi občinami so zlasti majhne obrobne občine, ki jih poleg gospodarske šibkosti ovirajo
tudi neugodne naravne razmere in težka dostopnost.
Z vidika števila delovnih mest se je funkcijska vloga najbolj zmanjšala Kranju in Jesenicam,
če upoštevamo delež zmanjšanja števila delovnih mest med letoma 2001 in 2011, pa so
največ izgubili Tržič in Jesenice. Visok status Tržiča iz preteklosti spričo gospodarskih težav
hitro slabi, manj skrb zbujajoče pa so razmere na Jesenicah, ki vlogo pomembnega regionalnega središča ohranjajo na podlagi številnih funkcij regionalnega pomena (bolnišnica,
srednje šole ipd.). Na področju gospodarstva bo najverjetneje pobudo prevzela Radovljica. S tega vidika Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004) in posamezne študije (na
primer Zavodnik Lamovšek, Drobne in Žaucer 2008) Jesenice in Radovljico pojmujejo kot
funkcijsko dopolnjujoče se somestje.
Primerjava zasedenosti delovnih mest v posamezni občini z vidika stalnega prebivališča
delavcev je pokazala, da so se leta 2011 v primerjavi z letom 2001 delavci vozili na delo iz
več različnih občin, povečala pa se je tudi oddaljenost občin, od koder so se delavci vozili. S
tem se je v povprečju akcijski prostor posameznika povečeval, kar se lahko pokaže v nekaterih
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težavah, zlasti na področju varstva otrok in osnovnega šolstva, kjer načeloma velja pravilo
vpisa v šolski okoliš oziroma vrtec v matični občini. Ker se nasprotno temu zaradi nastajanja
novih občin administrativni prostor (to je tisti, ki je vezan na mejo občine) manjša, se s tem
povezane težave le povečujejo.
Druga pomembna slabost drobitve občin so šibke občinske uprave in neusklajenost ukrepov,
ki bi jih bilo smiselno reševati na nadobčinski ravni. Pri tem je treba poudariti zlasti pretirano gradnjo stanovanj zaradi suburbanizacijskih teženj in njeno neusklajenost z javnim
potniškim prometom, problem pa je tudi stihijska gradnja poslovnih con. Kot opozarjajo v
projektu COMUNIS (2012), bi bila potrebna skupen pristop občin in strateško razmišljanje,
kjer bi z medobčinskim sodelovanjem in analitskim načrtovanjem lahko bolje upravljali razpoložljive površine in usmerjali rabo poslovnih površin.
Kljub hvalevrednim poskusom vzpostavitve Razvojne zveze gorenjskih občin je medobčinsko sodelovanje omejeno zlasti na občinsko redarstvo in službe notranje revizije, preostala
področja pa so deloma zajeta le s posamičnimi skupnimi projekti. Izhajajoč iz rezultatov
ankete (Kovačič 2006) so potrebe za sodelovanje tudi na drugih področjih, ki pa žal ostajajo
podhranjena, s tem pa tudi učinki izvedenih ukrepov v posamezni občini niso optimalni.
Ker se ustanovitev pokrajin čedalje bolj odmika, bi bilo smiselno znova razmisliti o oživitvi
medobčinskega sodelovanja, kjer bi si morale občine prizadevati zlasti za povezovanje na
področju prostorskega, prometnega in gospodarskega načrtovanja. Kjer se kažejo potrebe, bi bilo dobrodošlo sodelovanje tudi na področju zdravstvenega varstva, izobraževanja,
otroškega varstva in sociale, in sicer zlasti pri področjih oziroma storitvah, ki so sicer v
občinski domeni in naj bi jih prebivalci uporabljali v domači občini.
Da bi omenjene težave zmanjšali, je treba vzpostaviti strateško povezovanje in skupno upravljanje vseh zadev skupnega pomena. V ta namen bi bilo smiselno vzpostaviti platformo
za sprotno izmenjavo informacij ter si s pomočjo medsebojnega usklajevanja prizadevati za
čim bolj prožno ponudbo storitev, ki naj bi jih svojim prebivalcem ponujala posamezna občina. Zlasti pomembno bi bilo sodelovanje na področjih, kjer sprejete odločitve dolgoročno
vplivajo na prostorska in socialna razmerja in kjer bi sodelovanje privedlo do učinkovitejših
in ekonomsko bolj upravičenih rešitev.

Zahvala
Analiza je bila pripravljena v okviru projekta RURBANCE: Podeželsko-mestne strategije upravljanja in orodja za trajnostni
razvoj spreminjajočih se alpskih območij, ki ga prek programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp sofinancira
Evropski sklad za regionalni razvoj, in programa Geografija Slovenije, ki ga financira Agencija Republike Slovenije za
raziskovalno dejavnost.
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19. Prepoznavanje nekaterih znakov

glokalizacije na podeželju Srednje
Gorenjske
Irma Potočnik Slavič

19.1 Podeželje, globalizacija in glokalizacija
Raziskovalci podeželja menijo, da so sodobne spremembe na podeželju hitre, močne, vztrajne, celovite, soodvisne in pogosto nepredvidljive (Woods 2005, 2007, 2011; Klemenčič
2006; Lampič, Mrak, Potočnik Slavič 2012 itd.). To dejstvo je v proučevanje podeželja
prineslo nove pristope: nekateri teoretiki navedene spremembe postavljajo v kontekst
postmodernizma, ki se ne kaže le v fizični modernizaciji podeželja, temveč spodbuja spremembe v obnašanju in dojemanju ljudi, ki živijo na podeželju in ga oblikujejo (Klemenčič
2006). Tovrstne razprave tudi preusmerjajo dojemanje podeželja kot prostorsko trdne entitete k podeželju kot hibridnemu prostoru (Woods 2005, 154). Le-tega označujejo tokovi,
pretočnost, gibljiv prostor, mrežna struktura in niz zapletenih medsebojnih odnosov.
Globalizacija spada med tiste procese, ki najbolj odločilno spreminjajo podeželje. Opredelitev globalizacije in njenih učinkov na podeželje ni preprosta naloga, saj je to zelo kompleksen proces (Klemenčič 1999, Massey 2005, Woods 2011 itd.), v katerem lokalna gospodarstva in družbeni sistemi doživljajo hitro rast ter postajajo medsebojno odvisni. Med
najbolj prepoznavne zunanje znake globalizacije statistiki (OECD 2010; SURS 2013) štejejo
rast trgovine in neposrednih tujih vlaganj, aktivnost multinacionalk, proizvodnjo in mednarodno razširjenost tehnologije. Tako je nadaljnji razvoj podeželja preživetveno odvisen od
zmožnosti kljubovanja naraščajoči globalizaciji.
Tudi na podeželju je čedalje bolj očitno medsebojno oplajanje globalnosti z lokalnimi elementi, na drugi strani pa tudi oplajanje lokalnega z globalnimi značilnostmi (DERREG
2009–2011). Vsaka globalizacija je namreč zajeta v neki lokalnosti, za kar se je v znanosti
uveljavil izraz glokalizacija. V našem primeru nas torej zanima, kako se glokalizacija zrcali na
podeželju. Procesi in učinki glokalizacije so razvidni zlasti v podjetništvu. Po osamosvojitvi,
vključitvi v EU in sprejetju Skupne kmetijske politike ter Programa razvoja podeželja so dokumenti podjetništvo prepoznali kot pomemben razvojni dejavnik podeželja. Realnost pa
precej zaostaja za začrtanimi smernicami. Propada velikih sistemov in njihovih podružnic
(ki so se razvile s politiko policentričnega razvoja) ni enakovredno in pravočasno nadomestilo zasebno podjetništvo. Obrtno-industrijsko-poslovne cone na podeželju so tako v
slovenskem primeru eden prvih zunanjih znakov glokalizacije, ko občine odgovarjajo na
pomanjkanje delovnih mest na podeželju in želijo z investicijami privabiti vlagatelje ter
modernizirati podeželje.
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19.2 Prehod iz industrijske v postindustrijsko dobo
na Gorenjskem: od prepoznavne in enakomerno
industrializirane k razdrobljeni gospodarski pokrajini
Ob zborovanju slovenskih geografov na Gorenjskem v letu 1981 Vrišer (1981, 31) ugotavlja,
da velja Gorenjska za eno najbolj industrializiranih pokrajin v tedanji Jugoslaviji, kar pripisuje zgodnjemu in hkrati dokaj uspešnemu začetku industrializacije, razpoložljivi energiji
in energetskemu omrežju, surovinam (predvsem lesu in železovi rudi), gorenjski železnici, obsežnemu jugoslovanskemu trgu, urejenemu infrastrukturnemu omrežju, industrijski
delovni tradiciji in strokovnim kadrom (Vrišer 1981, 33-39). Obenem (1981, 32) poudarja
dokajšnjo enakomernost industrializacije v tedanjih petih gorenjskih občinah (Jesenice,
Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič). Vrišer je (1981, 42–45) kritično razmišljal o nadaljnjem
razvoju Gorenjske, ki naj bi zaradi močne usmeritve v industrijo nekoliko zanemarila druge
dejavnosti (na primer turizem in gostinstvo, kmetijstvo), oziroma je regija postala izrazito monostrukturne narave. Njena industrija je po njegovem mnenju obdržala potrošniški
značaj (večinoma usmerjena na jugoslovanske trge, kjer je kot razvitejša in produktivnejša
uživala prednosti), premalo se je usmerjala na zahtevnejše tuje trge, premalo je vlagala v
lasten razvoj.
Gorenjska gospodarska pokrajina je v letu 2013 v marsičem zelo drugačna (204.057 prebivalcev; SURS 2013). Od osamosvojitve naprej so se trgi za gorenjske izdelke in storitve
zelo dramatično in dinamično spreminjali. Postindustrijska doba se močno zrcali v občutno
spremenjeni zaposlitveni sestavi (SURS 2013):
• od 80.000 delovno aktivnih prebivalcev in 8778 registriranih brezposelnih oseb (9,9odstotna stopnja brezposelnosti v decembru 2012) je več kot 60 % zaposlenih prebivalcev Gorenjske aktivnih v storitvenih dejavnostih (14 % v trgovini, 8 % v šolstvu, po 6 % v
zdravstvu in upravi, po dobrih 5 % je zaposlenih v prometu, strokovnih, znanstvenih in
tehničnih dejavnostih, slabih 5 % v gostinstvu ipd.);
• 38 % je zaposlenih v primarnih (2 % v kmetijstvu) in sekundarnih dejavnostih (27 % v
predelovalni industriji, 7 % v gradbeništvu, v preskrbi z električno energijo in vodo 2,7 %);
• predelovalne dejavnosti prispevajo slabo tretjino k regionalni bruto dodani vrednosti;
• v letu 2011 je bilo registriranih 16.353 podjetij;
• skoraj 13.000 Gorenjcev se vsak dan vozi na delovno mesto zunaj matične statistične
regije.
Gorenjska gospodarska pokrajina deluje razdrobljeno (dekoncentrirana koncentracija),
saj je v skoraj vsaki od skupaj 18 občin mogoče evidentirati eno ali več obrtno-industrijsko-poslovnih con (Potočnik Slavič 2010). Ambiciozne na novo ustanovljene občine (po
letu 1994) poskušajo zapolniti gospodarsko vrzel, ki je nastala ob propadu ali korenitem
zmanjšanju moči nekdanjih »gorenjskih gospodarskih velikanov« (večinoma velikih podjetij v tekstilni, obutveni, kovinarski in elektrotehnični industriji), lociranih v nekdaj širše
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prepoznavnih zaposlitvenih središčih Gorenjske. Avtocesta je v prevzela nekoč dominantno vlogo železnice, prevladujoče storitvene dejavnosti se zelo intenzivno locirajo (tudi) na
podeželju, prevladujejo mala in srednje velika podjetja, ki so usmerjena na širše evropske
in svetovne trge.

19.3 Podeželje Srednje Gorenjske kot območje
proučevanja
Gorenjska statistična regija je po kazalcih OECD, ki jih upošteva tudi Program razvoja
podeželja 2007–2013, v celoti opredeljena kot zmerna ruralna regija (SURS, EUROSTAT,
PRP 2007-2013, Klemenčič et al. 2008). Tipološka členitev podeželja (Kovačič in sod. 2000,
Klemenčič in sod. 2005) znotraj statistične regije Gorenjska prepoznava tri tipe podeželskih
območij: največji del zavzemajo značilna podeželska območja kot prostor med primestnimi
območji (ravninska, dobro infrastrukturno opremljena, večje zgostitve prebivalstva) in območji praznjenja (nekateri hriboviti in obrobni deli). Ravbar in Kladnik (2003) na podlagi
številnih kvantitativnih kazalcev večji del podeželja gorenjske statistične regije opredeljujeta kot močno nadpovprečno in povprečno razvito podeželje. Potočnik Slavičeva (2008)
ugotavlja, da je večji del gorenjskega podeželja izpostavljen velikemu razvojnemu pritisku,
ki je značilen za območja zgoščevanja tokov (prebivalstvenih, kapitalskih, vlagateljskih, infrastrukturnih), pa tudi čedalje večjim okoljskim obremenitvam (izpusti v ozračje, kmetijsko obremenjevanje okolja, onesnaževanje podtalnice ipd.). Perpar (2012) na podlagi podrobne analize 40 kazalnikov uvršča večino gorenjskih (podeželskih) občin med demografsko
stabilne in razvojno trajnostno naravnane občine, nekatere občine (Cerklje, Naklo, Žirovnica), imajo »najboljšo razvojno kondicijo«, hkrati pa evidentira tudi občine, ki se soočajo s
strukturnimi težavami starih industrijskih središč. Značilna in homogena podeželska območja zelo pogosto sekajo občinske meje, kar pomeni, da posamezne občine vsebujejo
segmente različnih tipov podeželskih območij (Klemenčič in sod. 2008).
Ilešič (1981, 13–16) ob upoštevanju več pokrajinsko-fiziognomskih in družbenogeografskih
funkcijskih faktorjev opredeli Srednjo Gorenjsko kot mezoregijo (v okviru Osrednjeslovenske makroregije) z glavnim središčem v Kranju. Na severu obsega jugozahodni del Gorenjskih Dobrav z Nakelsko dolino, posavsko stran Tržiških Alp, Storžiško podgorje, na vzhodu
sega do zahodnega dela osrednjih Kamniških Alp, na jugu vključuje Kranjsko-Sorško polje,
na zahodu pa Škofjeloško hribovje z njegovimi dolinami vred (»ujemanje« s tedanjimi
občinami Kranj, Tržič in Škofja Loka).
Še pred desetletji prevladujoča kmetijska raba tal, ki je tako značilno oblikovala pokrajinsko podobo ravninskega dela Srednje Gorenjske, se je v zadnjih dvajsetih letih bistveno
spremenila. Ravninska podeželska območja Srednje Gorenjske so bila večji del 20. stoletja
izvorno območje pretežno industrijske delovne sile v Kranju. Zgodnja industrializacija in
relativna bližina zaposlitve je sprožila hitro in intenzivno deagrarizacijo, močno povečanje
deleža nekmečkih gospodinjstev in polkmetov. V zadnjih dvajsetih letih so naselja na ravnini zaradi izboljšanja dostopnosti (avtocesta, občinska prometna infrastruktura) postala še
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privlačnejša za doselitev, pospešeno pa so odpirala delovna mesta predvsem na področju
storitvenih, manj na področju proizvodnih dejavnosti (Šenčur, Naklo, Brnik ipd.). Vsekakor
je kmetijska raba postala bolj monostrukturna, pogosto so jo nadomestili na novo zgrajeni
stanovanjski in poslovni kompleksi.
Naselja gričevnato-hribovitega dela termalnega pasu Srednje Gorenjske (na primer Bašelj,
Možjanca, Štefanja Gora) so v 60. letih 20. stoletja veljala za teže dostopna predvsem
zaradi makadamskih cest in redkega javnega prometa (Klemenčič 1970). Posledično so se
nekateri prebivalci celo izselili v bližnja zaposlitvena središča. Zmanjšala se je površina obdelanih zemljišč: v naseljih je ostalo le še nekaj čistih kmetov in večje število polkmetov, ki
so kljubovali dnevni migraciji. Ta območja so s posodobitvijo prometne idr. infrastrukture
postala zanimiva za doseljevanje različnih socialnih skupin (tujerodno prebivalstvo, lastniki sekundarnih bivališč, starostniki, mlade družine, vračanje domačinov). Poleg navedenih
funkcij je ta del zaradi izjemne pokrajinske privlačnosti in doživljajske zmožnosti postal izjemno zanimiv za preživljanje prostega časa.
Z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod, predvsem pa na podlagi večletnega terenskega dela se osredinjamo na ravninski del prometno dobro dostopnega podeželja Srednje
Gorenjske. Za študijo primera smo izbrali katastrsko občino (k. o.) Šenčur, saj je to območje
doživelo očitne spremembe v zadnjih dvajsetih letih; hkrati pa je treba opozoriti, da je
sorodne, a morda nekoliko manj intenzivne spremembe opaziti tudi v nekaterih drugih
središčnih naseljih Srednje Gorenjske. Razprava želi na proučevanem območju (1) poudariti
glavne spremembe rabe tal, ki so nastopile predvsem v zadnjih dvajsetih letih, in (2) prepoznati nekatere najbolj očitne znake glokalizacijskih procesov na podeželju.

19.4 Spremembe v rabi tal k. o. Šenčur kot rezultat
procesov modernizacije, suburbanizacije in glokalizacije
Prostor moramo razumeti kot dinamično prisotnost in stalen proces sprememb (Černe
1999, 68). Pri analizi sprememb v rabi tal smo uporabili podatke za k. o. Šenčur v zadnjih
dvesto letih, in sicer za leto 1827 (na podlagi franciscejskega katastra; slika 19.1; Potočnik
Slavič 1995), leto 1994 (po podatkih Geodetske uprave Kranj o rekapitulaciji površin; tj.
pred ustanovitvijo novih občin, gradnjo avtoceste in poslovne cone; slika 19.2; Potočnik
Slavič 1995) in v letu 2013 (po podatkih dejanske rabe kmetijskih zemljišč in Geodetske uprave Republike Slovenije; slika 19.3). Večjih sprememb pri opredeljevanju kategorij rabe tal
v navedenih letih ni bilo; izpuščena je bila kategorija »zelenjavni vrt«, v kategorijo »pozidano« smo vključili stavbe, gospodarska poslopja, dvorišča, parkirišča in ceste.
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Slika 19.1: Raba tal v k. o. Šenčur leta 1827.

RABA TAL V K.O. ŠENČUR LETA 1827
merilo: približno 1 : 29.000
izdelala: I. Potočnik (1994)
VIR: Franciscejski kataster
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Slika 19.2: Raba tal v k. o. Šenčur leta 1994.

RABA TAL V K.O. ŠENČUR LETA 1994
merilo: približno 1 : 29.000
izdelala: I. Potočnik (1994)
VIR: REKAPITULACIJA POVRŠIN ZA K. O. ŠENČUR, Geodetska uprava, Občina Kranj (1994), Kartiranje
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Slika 19.3: Raba tal v k. o. Šenčur leta 2013.

RABA TAL V K. O. ŠENČUR LETA 2013
merilo: 1 : 29.000
izdelala: T. Koželj (2013)
VIR: DEJANSKA RABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (2013); DKN, GURS (2012).
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pašnik

1827
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Slika 19.4: Primerjava med kategorijami rabe tal v letih 1827, 1994 in 2013.
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• Njivske površine so v letu 2013 zajemale tretjino, gozdovi 37 %, travniki desetino,

pozidanih je 18 % površin k. o. Šenčur (skupaj 976 ha; slika 19.4). Od leta 1827 do 2013
se je občutno zmanjšala površina njiv (indeks 61), ki so v letu 1827 ali sklenjeno obdajale naseljeno območje ali pa so bile razpršene na robovih k. o. Šenčur. Zaokroženi njivski
kompleksi so posledica arondacije po 2. svetovni vojni.
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• Travniške površine (indeks 137) so se povečale predvsem na račun nekdanjih njiv. Z
metodološkega vidika je težko povsem natančno določiti razmerje med njivskimi in
travniškimi površinami: če je bila v letu zajema podatkov njivska površina v prahi, jo je
register evidentiral kot travnik (primer v letu 1994 – velika sklenjena površina na zahodu k. o.). Obenem je logična drobna razpršenost travnikov na robu naselja v letu 2013,
saj so to površine, ki so v lasti samooskrbnih kmetij s hlevsko živino ali so dane v najem
večjim kmetom.
• Očitno se je povečal delež gozda (indeks 127): večje sklenjene površine je najti na starejših konglomeratnih zasipih in ob robovih k. o. V letu 1827 je bilo 5 % površin namenjenih pašnikom, ki jih v letu 2013 grafična evidenca rabe kmetijskih zemljišč (GERK) ni
več evidentirala. V začetku 19. stoletja so bili pašniki razpršeni po vsej k. o., te površine
so danes večinoma sestavni del sklenjenih gozdnih in njivskih kompleksov.
• Občutno (indeks 55) se je zmanjšala površina sadovnjakov: danes imamo le tri večje
komplekse kmečkih sadovnjakov in intenzivni nasad (nasad jagodičevja in zelenjave jugozahodno od avtoceste).
• V primerjalnem obdobju je občutno povečanje (indeks 656) pozidanih površin. Šenčur
je bil že v začetku 19. stoletja dobro povezan z lokalnimi cestami; v 90. letih 20. stoletja
je k. o. prečkala gorenjska avtocesta. Obseg pozidanih površin se je povečal zaradi širitve naselja (gradnja novih stavb, uličnega sistema, športne idr. infrastrukture), širitve
letališča in gradnje poslovne cone v obdobju 1994–2013 (med avtocestnim izvozom
Kranj – vzhod, magistralno cesto Kranj–Brnik–Kamnik in jugozahodnim delom naselja).

19.5 Razvoj Poslovne cone (PC) Šenčur
Verjetno se slovensko podeželje, zlasti tisti del, ki se pogosto označuje kot suburbanizirano podeželje (kamor avtorji uvrščajo tudi območje občine Šenčur; Kovačič 2002),
v zadnjih dvajsetih letih spreminja hitreje in temeljiteje kot kadarkoli v preteklem stoletju.
Pravzaprav postaja z gradnjo obrtno-industrijsko-poslovnih con in sodobne infrastrukture,
z novogradnjami in dozidavami eno- in večdružinskih hiš ter stanovanjskih sosesk izjemno dinamičen, privlačen, živahen, odziven, spremenljiv, a tudi ranljiv, uniformiran in problematičen del Slovenije (Potočnik Slavič 2006 in 2010b). Leta 1997 je šenčurski občinski
svet sprejel odločitev o umestitvi PC v akte, da bi zagotovil možnosti za razvoj gospodarstva
v občini. Lokacija južno od obstoječe strnjene zazidave ob državni cesti Kranj–Mengeš je
bila izbrana na podlagi strokovnih ocen, ki so pokazale primernost območja za tovrstno
dejavnost. Pri izbiri ustrezne lokacije je treba upoštevati njene naravne (velikost ozemlja,
geološka primernost, primernost lokacije) ter gospodarske in tehnične značilnosti (lastništvo, prostorsko planiranje, družbene in gospodarske značilnosti). Glede na lego je PC zelo
primerna (avtocesta, glavna cesta, bližina letališča, bližina Ljubljane in Kranja), danosti za
poslovne dejavnosti pa so zanimive za investitorje. Osnovni nosilec aktivnosti je bila občina Šenčur, ki je prevzela pobudo in skrbela za nadaljnji razvoj. Podjetje Ržišnik&Perc je z
občino sklenilo pogodbo o interesu za skupno realizacijo PC Šenčur. Omenjeno podjetje je
pridobilo del zemljišč in jih komunalno uredilo, investitorji so zgradili posamezne objekte.
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Do leta 2003 se PC ni realizirala do načrtovane stopnje, medtem se je spremenila tozadevna zakonodaja. Največji problem je bil v tem, da občina sama ni imela zadostnih sredstev
za pridobitev in komunalno ureditev zemljišč. Posledično tudi razvoj ni stekel na celotnem
oziroma želenem območju PC. V okviru urbanistične pogodbe je občina skupaj z investitorji
zavezana graditi komunalno infrastrukturo. Tako so glavni stroški občine povezani z gradnjo
infrastrukture (zlasti povezovalnih cest), strošek pa je tudi samo vodenje postopka. V letu
2005 je bilo v PC Šenčur okrog 40 podjetij (s približno 200 zaposlenimi; Potočnik Slavič
2006).
Slika 19.5: Dejavnostna sestava podjetij, registriranih v PC Šenčur.

LEGENDA

predelovalne dejavnosti
oskrba z električno energijo, paro in plinom
gradbeništvo
trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil
promet in skladiščenje
gostinstvo
informacijske in komunikacijske dejavnosti
ﬁnančne in zavarovalniške dejavnosti
poslovanje z nepremičninami
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
druge raznovrstne poslovne dejavnosti
dejavnost javne uprave in obrambe,
dejavnost obvezne socialne varnosti
izobraževanje
zdravstvo in socialno varstvo
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
druge dejavnosti
Zasnova: Potočnik Slavič, I., 2013.
Kartograﬁja: Koželj, T., 2013.
Podlage: GURS (DOF50, KS), 2012.
Podatki: Terensko delo, Oddelek za geograﬁjo, 2012, 2013.
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Občina Šenčur je v razvojnem programu za obdobje 2004–2013 zapisala, da bo »urejena,
podjetna in do vseh prijazna občina« (2004). Občina, zlasti naselje Šenčur (v letu 2012 je
imelo 3121, celotna občina pa 8495 prebivalcev; SURS 2013) ima enkratno lego ob pomembnih prometnicah v mednarodnem, državnem, regionalnem in lokalnem pogledu. Naselja v
občini večinoma izkazujejo pozitivno demografsko rast predvsem zaradi doselitev, nizka je
stopnja brezposelnosti, v občini je bilo v letu 2004 na voljo 1217 delovnih mest, odlikuje
jo nadpovprečna gostota podjetij na 1000 prebivalcev (Razvojni program občine Šenčur,
2004). Zlasti z vidika delovnih mest je občina Šenčur v zadnjih letih zelo napredovala, saj
se je v obdobju 2008–2011 število podjetij v občini povečalo (indeks 123) na 755, v njih je
bilo zaposlenih ali samozaposlenih 2301 oseb (indeks 117). Podobne trditve veljajo tudi
za občini Žirovnica, Gorenja vas - Poljane, deloma Naklo in Cerklje, kar potrjuje domnevo,
da se na Srednjem Gorenjskem t. i. sateliti zelo krepijo, kar je predvsem posledica živahne
investicijske politike na novo ustanovljenih občin.
Poslovna cona Šenčur, ki meri 21,26 ha (Puhar 2013), se je začela pospešeno širiti po letu
2004. V juniju 2013 je bilo v njej registriranih 191 podjetij in skoraj tisoč zaposlenih (Kozelj
2012, Terensko delo 2012–2013). Štirideset odstotkov registriranih podjetij se po standardni klasifikaciji dejavnosti (SURS 2013) ukvarja s trgovsko dejavnostjo, 16 % s strokovnimi,
znanstvenimi ali tehničnimi dejavnostmi (slika 19.5).
Sedanje delovanje PC Šenčur smo proučili z obsežnim terenskim delom: izvedli smo ankete
v podjetjih (36 v letu 2012), opravili poglobljene intervjuje z lastniki oziroma direktorji podjetij (21 v letu 2013), anketirali lokalno prebivalstvo (38 v letu 2012) in opravili intervju z
županom (december 2012).
Anketiranje podjetij. V raziskavo smo vključili raznovrstna podjetja: po dejavnosti (prodaja,
storitve, logistika in transport, proizvodnja), številu zaposlenih, letu namestitve v PC Šenčur
ipd.
• Med anketiranimi podjetji (večinoma so bili anketirani in intervjuvani direktorji podjetij)
jih je 95 % PC Šenčur izbralo zaradi izjemne lokacije, preostali zaradi razpoložljivega
večjega poslovnega prostora. Za PC Šenčur so izvedeli neposredno (kot domačini), iz
medijev, od nepremičninskih agentov ali od občine, ki je sklicala podjetnike.
• Kar 90 % jih navaja, da je v PC najbolj problematična prometna ureditev (vhodno
krožišče, prometna signalizacija, prehodi za pešce, neasfaltirane parkirne površine).
Pogrešajo majhno živilsko trgovino, boljše možnosti za prehranjevanje, fitnes, igrišče za
otroke, več bankomatov, več parkirnih mest, avtopralnico, boljše označevanje. V primerjalni analizi smo bili pozorni zlasti na to, da so nekateri problemi (na primer prometna
ureditev) ostali nerešeni.
• V letu 2005 se podjetja v PC med seboj niso povezovala. Na podlagi raziskav v letih
2012–2013 je videti, da je zdaj med podjetji nekaj več povezav oziroma dopolnjevanja
(uporaba raznovrstnih storitev, ki so na voljo v PC – oblikovalske in oglaševalske storitve,
transport in skladiščenje, programiranje in proizvodnja), še vedno je premalo povezav
med podjetji, ki so del iste branže.
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• V letu 2005 so podjetniki večinoma menili, da se bo cona v prihodnjih desetih letih
širila. Zanimivo je, da velika večina podjetnikov (95 %) to mnenje zagovarja tudi v letu
2012. Občinski podrobni prostorski načrt predvideva širitev PC proti vzhodu, predvideni
sta tudi ureditev prometne povezave z že delujočim delom PC in ureditev obstoječega
priključka na državno cesto (Občina Šenčur, 5. junija 2013).
• Podjetniki poudarjajo, da bi bilo treba več storiti za skupno trženje storitev celotne PC in
za povezovanje podjetij. Nekaj podjetnikov opozarja, da je treba cono naprej zapolniti z
aktivnimi podjetji oziroma podjetji, ki bodo privabila več ljudi. Le en podjetnik je menil,
da ni potrebe, da se cona širi, saj da imajo v okolici že dovolj gospodarsko degradiranih
površin. O selitvi iz cone razmišljajo le tista podjetja, ki za svoje delovanje potrebujejo
več prostora.
Anketiranje lokalnega prebivalstva. V raziskavo smo vključili domorodno in doseljeno prebivalstvo različnih starostnih in izobrazbenih skupin (slika 19.6).
• Med anketiranimi je 87 % lokalnih prebivalcev prepričanih, da je PC pomembna za razvoj naselja. Z njenim videzom jih je zadovoljnih 60 %. Štirideset odstotkov jih meni, da
je PC pomembna zaradi novih delovnih mest, preostali pa menijo, da PC prinese denar
v občinski proračun, da je pomembna za razvoj kraja in občine, kraju prinese večjo prepoznavnost, spodbuja razvoj podjetništva, da v njej lahko opravljamo določene storitve.
Dve tretjini jih meni, da je šenčurska PC konkurenčna s PC v sosednjih občinah.
• Največji problem se jim zdi neurejenost prometa (dovozna cesta, signalizacija, povečan promet). Po zatrjevanju župana (Kozelj 2012) naj bi večino prometnih problemov
odpravili jeseni 2013.
• Osemdeset odstotkov jih cono obišče, ker tam nakupujejo ali opravljajo druge storitve.
Slaba polovica anketiranih bi se v coni zaposlila, če bi se jim ponudila možnost.
• Glede povezave PC z naseljem so mnenja anketiranih različna: 42 % jih meni, da je povezava zadovoljiva, enak delež pa, da je slaba. Pri tem vprašanju so mnenja podjetnikov
in lokalnega prebivalstva povsem identična. Med anketiranimi jih 71 % v PC ničesar ne
pogreša, vsak peti pogreša trgovino.
• Tudi glede primernega in zadostnega obveščanja o dogajanju v PC so mnenja povsem
različna: polovica je zadovoljna (večinoma prebira občinsko glasilo Jurij), druga polovica
je nezadovoljna.
• Slaba polovica anketirancev meni, da se bo cona v prihodnjih 10 letih širila; v primerjavi
z letom 2005 pa je več tistih, ki so do cone bolj kritični (obremenitev infrastrukture,
širitev na kmetijska zemljišča, prazni prostori v stavbah) ali previdni (stanje v coni bo
odvisno od gospodarskih razmer). Tudi na občini so na cono ponosni, pravijo, da jo
drugi kraji po Sloveniji pogosto jemljejo za zgled. O skupnem upravniku cone in skupni
promociji podjetij še ne razmišljajo, večina pobud za najem (ali nakup) poslovnega prostora pride neposredno od podjetnikov (Kozelj 2012).
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Slika 19.6: Profil anketiranega lokalnega prebivalstva.
SPOL
ženske
moški

65,8 %
34,2 %

ženske
moški

IDENTIFIKACIJA - OSEBNI PROFIL

L O K A L N O

P R E B I V A L S T V O

STAROST
nad 71 let

nad 71 let
51 do 70 let

13,2 %
36,8 %

51 do 70 let

36 do 50 let
16 do 25 let
ni podatka

21,1 %
15,8 %
13,2 %

16 do 25 let

36 do 50 let
ni podatka

IZOBRAZBA
višja, visoka, mag., dr.

srednja (5. stopnja)
poklicna (4. stopnja)

OŠ
ni podatka

13,2 %
60,5 %
15,8 %
5,3 %
5,3 %

višja, visoka, mag., dr.

srednja (5. stopnja)
poklicna (4. stopjna)
OŠ
ni podatka

DOMAČIN/PRISELJENEC
domačin/priseljenec

priseljenjec

47,4 %
47,4 %

ni podatka

5,3 %

priseljenec
domačin/priseljenec
ni podatka

LOKACIJA/KAKO BLIZU OPC
101 m do 1 km stran

28,9 %
47,4 %

do 100 m stran
v coni

18,4 %
5,3 %

več kot 1 km stran

več kot 1 km stran
101 m do 1 km stran
do 100 m stran
v coni

»KAKOVOST« ŽIVLJENJA
ne vem

ne vem
nizka, slaba

5,3 %
7,9 %

nizka, slaba

zadovoljiva
visoka, dobra
ni podatka

44,7 %
36,8 %
5,3 %

visoka, dobra

zadovoljiva
ni podatka

Vir: Terensko delo, Oddelek za geografijo 2012.
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19.6 Vpetost intervjuvanih podjetij v lokalno okolje in
vključenost v mednarodne gospodarske tokove
V letu 2013 smo v PC Šenčur intervjuvali 21 podjetij, ki so bila izbrana na podlagi več dejavnikov: skušali smo vključiti nabor podjetij iz raznovrstnih, vendar za cono reprezentativnih dejavnosti; vključili smo mikro, mala in srednje velika podjetja; povabili smo sicer
več podjetij, a niso vsa želela sodelovati. Strukturirani poglobljeni intervju je potekal od
30 minut do 1,5 ure, sogovornik je bil v večini primerov lastnik ali direktor podjetja; vsi
intervjuji so zapisani. Poleg preveritve in dopolnitve osnovnih podatkov o podjetju (naslov,
vrsta dejavnosti, leto ustanovitve, lastništvo, število zaposlenih) smo največji del intervjuja
namenili temu, da smo se osredinili na prostorske razsežnosti njihovega delovanja (v lokalnem in regionalnem okolju, na državni ravni, v Evropi in svetu). Tako smo spremljali:
• kako poteka njihovo poslovanje (nabava, prodaja),
• kako sodelujejo s podjetji (mala, srednje velika, velika in multinacionalke),
• kakšne podpore so deležni (od vladnih/javnih ustanov, sektorskih in raziskovalnih ustanov in podjetniških svetovalcev),
• od kod pridobivajo finančne vire (lastniki, banke, javni podporni programi),
• ali so člani podjetniških združenj, društev (zadruga, strokovno združenje, gospodarska
zbornica, športna, rekreacijska in druga društva).
Ob koncu smo jih tudi zaprosili, naj ocenijo, kako na njihovo delovanje in poslovne odnose
vpliva gospodarska kriza (odnosi s kupci, dobavitelji, z drugimi podjetji, državnimi svetovalnimi, raziskovalnimi, finančnimi ustanovami). Tako smo na podlagi intervjuja pridobili podatke o nastanku in razvoju podjetja, glavnih partnerjih in prostorskih razsežnostih njihovega poslovanja, o ovirah in spodbudah pri navezovanju stikov s podjetji, izkušnjah v času
krize in nadaljnjem razvoju podjetja. Tako smo pri analizi nakazanih povezav upoštevali
nekatere ugotovitve projekta DERREG (Lampič, Mrak, Potočnik Slavič 2012).
Na podlagi terenskega dela je mogoče v PC Šenčur izluščiti tri tipe podjetij.
(1) Podjetja, ki zapolnjujejo lokalne vrzeli. Večinoma gre za majhna (eden do pet zaposlenih) podjetja, ki so v svojem delovanju (nabava, prodaja, poslovni partnerji, finančni
viri, sodelovanje s podpornimi ustanovami) močno vpeta v lokalno in regionalno okolje. Ukvarjajo se pretežno s storitvenimi dejavnostmi (fotografske, montaža, geodetske,
bistro ipd.). Kriza je nekatera tovrstna podjetja zelo prizadela in načrtujejo, da se bodo
iz poslovanja umaknila; druga iščejo močnejše in stabilnejše povezave zunaj lokalnega/
regionalnega okolja.
(2) Podjetja, katerih razvoj temelji na raznovrstnem mreženju. Večinoma gre za majhna
in srednje velika podjetja (od 3 do 50 zaposlenih), ki samostojno iščejo dobavitelje in
kupce (večinoma na evropskem in slovenskem trgu). Za njihovo dejavnost (trgovina na
debelo, transport, špedicija, kreativa itn.) je slovenski trg premajhen, zato se vključujejo
v mednarodne tokove. V vsakdanjem poslovanju čutijo, da je slovenski trg kriza močneje prizadela kot druge evropske trge.
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Podajamo kratek oris podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 2003 (v PC Šenčur se je preselilo
2005), specializirano v trgovino na debelo s kovinami in rudami. Podjetje ima pet lastnikov
(registrirano kot d. o. o.), domačinov, ki so bili v preteklosti zaposleni pri železninskem
veletrgovcu, in 15 zaposlenih. Kar 90 % nakupov opravijo na evropskem trgu, 90 % prodaje
v Sloveniji: pri tem sodelujejo večinoma z majhnimi in srednje velikimi podjetji v Sloveniji
(prodaja), ki so večinoma vezana na avtomobilsko industrijo; nakupe pa izvedejo v velikih
evropskih podjetjih (večinoma na Češkem in v Italiji). Gorenjska kot prodajno območje zanje nima velikega pomena. Ne povezujejo se z raziskovalnimi, strokovnimi idr. ustanovami,
klubi v lokalnem ali regionalnem okolju. Poudarili so izjemno močne učinke krize pri kupcih
in bankah na državni ravni, opozorili pa so, da je učinek krize močan tudi pri podjetjih,
s katerimi sodelujejo na evropski ravni.
»Sami iščemo dobavitelje in kupce. Cilj našega podjetja je zadovoljiti stranke in uspevati
med konkurenčnimi podjetji, zato moramo iskati optimalne pogoje tudi v tujini (dobavitelji).
Naša vizija je povečati obseg poslovanja. Recesija se kaže predvsem v zmanjšanju števila
naročil, ki pa so postala zahtevnejša. Opazi se tudi, da je manj denarja v obtoku in da so pri
dobaviteljih nekoliko zaostreni pogoji. Banke so v času krize nekoliko bolj previdne.« (moški,
direktor podjetja)
(3) Podjetja, ki so globalni posrednik. Večinoma gre za majhna in srednje velika podjetja,
ki so v tuji lasti (večinoma nemška in švicarska podjetja). V PC Šenčur so zaradi izjemne
lokacije namestila svojo izpostavo, s katero delujejo na širših trgih Jugovzhodne Evrope.
Nekatera podjetja se zelo vključujejo v lokalno okolje, nekatera teh potreb nimajo.
Za boljšo ponazoritev posredujemo kratek oris intervjuvanega podjetja. Podjetje, ustanovljeno leta 2005, registrirano kot d. o. o., je izpostava tujega podjetja. Po številu zaposlenih
spada med majhna podjetja (10–19 zaposlenih), ukvarja se s proizvodnjo avtomatskih vrat.
Osemdeset odstotkov nabave opravi v Evropi, 20 % svojih proizvodov proda v regiji, 40 %
v Sloveniji, 40 % v Evropi (podjetje s pomočjo izpostave v PC Šenčur deluje na Zahodnem
Balkanu). Podjetje izključno sodeluje z majhnimi in srednje velikimi podjetji na državni
(60 % stikov) in gorenjski ravni (40 %); pred krizo so večinoma sodelovali z velikimi gradbenimi podjetji, ki pa so večinoma propadla oziroma so bila slabi plačniki. V preteklosti
so si pomagali s podjetniškimi svetovalci na državni ravni, finančno plat urejajo lastniki
(iz Švice). Včlanjeni so v gospodarsko zbornico in strokovno združenje, močno se vključujejo
v lokalno in regionalno okolje kot donatorji najrazličnejših klubov in društev, so tudi donatorji invalidskim organizacijam. Ocenili so, da je kriza zmerno prizadela njihovo sodelovanje
na regionalni in državni ravni ter šibko na evropski ravni.
» … sponzorstvo … to so zneski tam na letni ravni okrog 500 evrov na klub (podpirajo pet
klubov) … potem so tu še manjše zadeve – razni srečelovi in podobno. Drugače pa mi
namesto novoletnih daril vsako leto podarimo tri pogone za invalide. To je dvojna zadeva:
mi pač zelo veliko vrat prodamo v bolnišnice, zelo veliko vrat prodamo zavodom za invalidno mladino; potem pa za novo leto namesto teh daril tri pogone podarimo…« (moški,
direktor podjetja)
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19.7 Kompleksnost prepoznavanja in merjenja
učinkov glokalizacije na dostopnem podeželju Srednje
Gorenjske
Pri razumevanju vsebine sodobnega podeželja, zlasti pa njegovega prestrukturiranja v obdobju globalizacije, si lahko pomagamo s teoretičnimi okviri politično-ekonomskega koncepta. Podeželsko lokaliteto ni smiselno proučevati izolirano, ampak kot del zapletenega,
medsebojno prepletenega mednarodnega politično-gospodarskega spleta (Cloke in sod.
2006; Potočnik Slavič 2008). Delovanje podjetij v PC Šenčur potrjuje, da v praksi dejansko
potekata procesa globalizacije in lokalizacije vzporedno in prepleteno (za kar se uporablja
izraz glokalizacija, novejša je tudi angleška besedna zveza globalisedness; Dubois 2010;
Fink in sod. 2013). Med najbolj očitne znake glokalizacije na proučevanem območju uvrščamo: spremembe v rabi tal (več površin je namenjenih poslovnim dejavnostim), povečanje
števila majhnih in srednje velikih podjetij, veliko vlogo trgovine v regionalnem BDP, prostorsko razvejano in intenzivnejšo mobilnost (osebna, kapitalska, trgovska, finančna ipd.),
formalno in neformalno mreženje, povečanje konfliktnega potenciala zaradi raznovrstnih
socialnih skupin, ki sooblikujejo večfunkcijsko podeželje.
Na podeželju Srednje Gorenjske pa smo evidentirali tudi učinke delovanja malih občin in
modernizacije podeželja. Učinkov vsakega od navedenih procesov v pokrajini ni mogoče
obravnavati ločeno, tako tudi ni mogoče podati eksaktne ocene, kateri proces je glavni
preoblikovalec regionalnih struktur. Potrdilo pa se je, da imajo regionalne strukture in regionalne zmožnosti (na primer dostopnost, razvitost infrastrukture, spodbudno podjetniško
okolje itn.) odločilno vlogo pri tem, kakšni bodo regionalni odzivi na glokalizacijske procese.
Woods (2011) pri tem poudarja izjemno pomembno vlogo “katalizatorjev”, ki vplivajo na
hitrost glokalizacijskih procesov: pri tem poudarja posameznika (podjetnik, družbeni aktivist,
lastnik korporacije, razvojnik, generator mreženja), ustanove (s spodbudnimi politikami in
strategijami) ter dogodke (odmevni, prepoznavni).
Večletne terenske raziskave v PC Šenčur nas usmerjajo k postavitvi hipoteze, da ne moremo trditi, da so bolj lokalno usmerjena podjetja na podeželju (glede prodaje, nakupa,
poslovnega sodelovanja, financiranja itd.) tudi bolj vpeta v lokalno okolje; ravno tako ne
moremo potrditi, da so močno internacionalizirana (globalizirana) podjetja na podeželju
manj vpeta v lokalno okolje. Kljub ekonomski globalizaciji ostajajo lokalne podjetniške povezave izjemno pomembne, saj povečujejo regionalno prožnost, a se morajo dopolnjevati s ciljno naravnanim in dolgoročnim mednarodnim mreženjem. Posledično oblikovanje
čedalje bolj zapletenih družbenogospodarskih in prostorskih struktur sili raziskovalce k
novemu opredeljevanju vsebine podeželja in iskanju novih raziskovalnih metod in tehnik
za proučevanje učinkov glokalizacije.

Zahvala

Za opravljeno terensko delo in intervjuvanje, ki je bilo izvedeno v študijskem letu 2012/2013 v sklopu predmetov
Geografija Slovenije in Razvojna neskladja na podeželju na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, se zahvaljujemo vključenim študentkam in študentom.
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20. Hišna in ledinska imena na primeru

katastrskih občin Leše in Blejska Dobrava
Klemen Klinar, Matjaž Geršič

20.1 Opredelitev hišnih in ledinskih imen
Zemljepisna imena poimenujejo objekte na površju Zemlje (Seliškar 1995, 16) in spadajo
med lastna imena (Seliškar 2001, 14). Lastnost lastnih imen je, da nedvoumno identificirajo
in individualizirajo poimenovani objekt. Funkcijsko gledano so lastna imena namenjena natančni identifikaciji imenovanega objekta v smislu njegove vrstnosti in tudi individualizaciji
v smislu konkretnega objekta (entitete). Pri pregledu fonda zemljepisnih imen ugotovimo,
da se lahko enako ime uporablja za imenovanje več entitet v okviru iste vrste topografskega
objekta na različnih koncih jezikovnega ozemlja. Pri onimizaciji so takšna imena nastajala
neodvisno drugo od drugega (Seliškar 2001, 14). Zemljepisna imena delimo na naselbinska
in nenaselbinska. Naselbinska naprej delimo na imena naselij oziroma mest, vasi in zaselkov, nenaselbinska pa na petintrideset različnih kategorij, med drugim tudi na imena
domačij in imena ledin, ki so obravnavana v pričujoči razpravi (Seliškar 2001, 24–25).
Hišno ali domače ime praviloma nastane takrat, ko na kmetiji zagospodari človek, čigar
priimek se razlikuje od priimka prejšnjega gospodarja, hiša pa obdrži staro ime (Zorko 2004;
114–115). Po stari navadi so hišo poimenovali sosedje in ne lastniki sami (Kotnik 2011, 13–
14). Hišna imena so nastala zaradi potrebe po natančnejšem razločevanju ljudi, saj osebna
imena zaradi družbenega razvoja in napredka niso več zadoščala. Podlaga za nastanek hišnih imen je zelo raznovrstna, pogosto odraža tudi čas nastanka domačije. Nemalokrat so
nastala iz rojstnih oziroma krstnih imen gospodarjev ali drugih članov gospodinjstva, ki so
različnega izvora, tako moških kot ženskih. Njihova današnja podoba kaže sledi glasovnega
in naglasnega razvoja imena v določenem narečju. Pomembna okoliščina za nastanek hišnih imen so poklici in dejavnosti človeka. Gre predvsem za rokodelske poklice. Najstarejša
hišna imena so se razvila iz topografskih razmer. Lahko gre za ledinska, krajevna, pokrajinska ali vodna imena, pogosti so tudi apelativi za vzpetine (na primer hrib, breg, planina).
Številna imena izražajo določene lastnosti terena (na primer pustost, rodovitnost, sušnost,
mokrotnost, zatišnost, hribovitost, osončenost, vetrovnost) ali izhajajo iz drugih naravnih
pojavov. Vir hišnih imen so tudi etnonimi (na primer Lah, Oger, Čič) ter imena prebivalcev
slovenskih dežel in pokrajin (na primer Korošec, Kranjec, Dolenjec, Ziljan). Zelo raznolika
hišna imena izhajajo tudi iz različnih vzdevkov (na primer živalska imena, vzdevki po barvi
kože ali las ter drugih telesnih ali duševnih posebnostih, vzdevki po rastlinah, jedeh in
pijači, obleki in obutvi, denarju in merah, starostnih oznakah, časovna določila rojstva,
sorodstvene vezi, obrtniški izdelki, orodje in snovi). Hišno ime je lahko nastalo tudi iz statu285
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sa domačije v vasi ali funkcije objekta, iz katerega je domačija nastala. Kot pomembno motivacijo nastanka hišnih imen omenimo še cerkvene in upravne funkcije (na primer mežnar,
župan, dacar). Pogosta motivacija za nastanek mlajših hišnih imen pa so priimki prvotnih
gospodarjev (Štukl 1997, 4–15; Škofic 2001, 30–34; Kotnik Šipec 2004, 7–8; Zorko 2004,
127–128; Hawlina 2008, 47; Klinar 2011, 3).
Človek je s svojim delovanjem v pokrajini na podlagi naravnih dejavnikov ustvaril kulturno
pokrajino. Glavni preoblikovalec je bilo kmetijstvo. Zaradi različne primernosti tal za
obdelavo je bil vaški prostor s poljsko delitvijo razdeljen na več delov, poimenovanih z
lastnimi imeni, v tem primeru ledinskimi (Penko 2013). Ledinska imena označujejo temeljne značilnosti in lastnosti vaškega zemljišča. Kot kartografski element jih najdemo že na
zemljevidih franciscejskega katastra (Kladnik 1999, 62). Razdelitev vaškega prostora na ledinske enote izhaja iz trajnih kolektivnih predstav o naravni delitvi prostora. Meje med
posameznimi ledinskimi enotami pogosto potekajo po naravnih ločnicah, kot so vznožja,
vrhovi in grebeni, rečne struge. Tako so v ledinskih enotah izražene temeljne značilnosti
naravnega prostora in vsi človekovi posegi, nastali v želji, da bi te lastnosti izboljšal. V sodobnosti nekatera ledinska imena ne izražajo lastnosti, po katerih so bila poimenovana, a
so se kljub temu ohranila (Penko 2013).
Zaradi značilnosti nastanka in izvora so hišna in ledinska imena razen za imenoslovje
pomembna tudi za zgodovinske, geografske in sorodne znanstvene raziskave.
O kulturni vrednosti omenjenih tipov slovenskih zemljepisnih imen daje slutiti njihova
umestitev v Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine Avstrije (Piko-Rustia 2010, 15).
Leta 2010 jih je Nacionalna agencija za nesnovno kulturno dediščino Avstrije sprejela v
seznam avstrijske nesnovne kulturne dediščine. Nesnovna dediščina je opredeljena kot
prvina, ki pripomore k ohranjanju kulturne raznolikosti in trajnostnega razvoja v regiji. »V
hišnih in ledinskih imenih se zrcali zgodovina prostora. Imena so namreč odraz materialne
zgodovine ter geografske, pokrajinske, biološke, geološke in socialne stvarnosti.« Prisotnost in uporaba slovenskih hišnih in ledinskih imen med zamejskimi Slovenci in Avstrijci
na avstrijskem Koroškem pričata o globoki zasidranosti v zavesti ljudi ter sta del kulturne in
narodne identitete koroških Slovencev (Klinar in sod. 2012, 9). Navedeno priča o pomembnosti tega sklopa zemljepisnih imen ter nujni znanstveni obravnavi in skrbi za ohranitev
tovrstne dediščine.

20.2 Čezmejno sodelovanje
V pričujočem prispevku prikazani rezultati za katastrski občini Blejska Dobrava in Leše so le
del rezultatov, ki nastajajo pri projektu FLU-LED (Kulturni portal ledinskih in hišnih imen), ki
poteka v okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013. Namen projekta je
sistematično zbiranje ledinskih in hišnih imen ter njihovo proučevanje na območju izbranih
občin na Gorenjskem (Jesenice, Kranjska Gora in Tržič) in Južnem Koroškem v Avstriji (Feistritz an der Gail/Bistrica na Zilji, Finkenstein/Bekštanj, Sankt Jakob im Rosental/Šentjakob v
Rožu in Sankt Margareten im Rosental/Šmarjeta v Rožu). Za dosego izbranega cilja je treba
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pripraviti skupno metodologijo, zbrati gradivo in pripraviti kulturni portal, ki bo omogočil
strokovno dokumentacijo imen in njihovo večpredstavnostno predstavitev na spletu.
Poleg sistematičnega zbiranja imen in njihove razlage v več jezikih naj k zaščiti in uporabi za
lokalne ter regionalne kulturne in turistične projekte (tematske pešpoti...), pa tudi v znanstvenoraziskovalne namene, prispeva tudi njihova objava na kulturnem portalu. Načrtovani
portal bo izpopolnjeval geografski spletni prikaz prostorskih podatkov (web mapping), ki bo
poleg kartografske uporabe in analize rezultatov omogočal tudi dopolnitev in razširitev vsebin portala. Celostnost in aktualnost portala zagotavljajo vsebine, ki jih skladno z določenimi pravili vnašajo in dopolnjujejo uporabniki (User Generated Content, UGC). Izdani bodo
zemljevidi narečnih hišnih in ledinskih imen, ki bodo na voljo domačinom in turistom, pa
tudi zainteresirani strokovni javnosti. Vodilni projektni partner je Slovenska prosvetna zveza
(Slowenischer Kulturverband) iz Celovca, projektni partnerji pa so Krščanska kulturna zveza (Christlicher Kulturverband), prav tako iz Celovca, na slovenski strani pa Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR; Medmrežje 6) in Gornjesavski muzej Jesenice (Ragor 2013).
Pri zbiranju hišnih in ledinskih imen je ključnega pomena dobra priprava pred terenskim
delom. Temeljni vir podatkov je franciscejski kataster, ki ga v analogni in digitalni obliki hrani Arhiv Slovenije. V okviru raziskave so bili uporabljeni protokoli Franciscejskega katastra
za Kranjsko, kjer smo črpali podatke o hišnih imenih, ter zemljevidi, ki so vir ledinskih imen.
V nekaterih primerih je treba pregledati tudi podatke iz reambulančnega katastra, saj so
franciscejski katastri ponekod pomanjkljivi. Za hišna imena so pomemben vir župnijske knjige (status animarum), ki jih hranijo lokalni župnijski arhivi in Nadškofijski arhiv v Ljubljani.
Prvo fazo raziskave zaključimo s pregledom arhivskih virov ter izpisom hišnih in ledinskih
imen. Sledi terensko delo, kjer ugotavljamo aktualnost zbranih imen. Najpomembnejša je
pri terenskem delu izbira primernega informatorja. Za sogovornika namreč skušamo dobiti
osebo, ki vse življenje prebiva v rojstnem kraju, govori domače narečje, pozna lokalno okolje, navade in ljudi. Lokalno okolje in poimenovanja zanj navadno najbolje poznajo kmetje
in njihovi družinski člani, gozdni delavci, lovci, ribiči, pastirji, medtem ko hišna imena lahko
dobro poznajo tudi drugi domačini. Zbrane podatke je dobro preveriti pri več domačinih, ki
so lahko pri pogovoru navzoči sočasno, lahko pa pogovor ponovno opravimo pozneje. Prvi
sestanek z informatorji je običajno bolj informativen in na njem poteka identifikacija imen,
nadaljnja srečanja pa so namenjena bolj globinskemu raziskovanju imenskega gradiva.
Podatke o imenih na terenu zbiramo v pisni in zvočni obliki. Za pisno zbiranje je predložena
preglednica, ločena za hišna in ledinska imena. Zvočni zapis je podlaga za nadaljnje dialektološko raziskovanje, saj omogoča natančen zapis imena v fonetični transkripciji.
Pri zbiranju hišnih imen domačine sprašujemo po njihovi osnovni obliki (kako se reče tej
hiši?), obliki družinskega imena (kako se reče »ta domačim«?), nazivu gospodarja in gospodinje, izpeljanem iz hišnega imena, po svojilnem pridevniku v vseh treh spolih ter po neosnovnih oblikah hišnega imena (kje ste?, kam greste?, od kod greste?). Na koncu domačine
povprašamo še o morebitnem poznavanju pomena ali izvora hišnega imena ter o pomenu
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besed, ki se pojavljajo v njem. Na koncu, ko podatke, pridobljene s kabinetnim in terenskim delom, združimo, dobimo preglednico, ki vsebuje 39 vsebinskih stolpcev, razdeljenih
v štiri sklope. Prvi sklop vsebuje podatke o lokaciji in stanju domačije. Lokacijo domačije
opredelimo s podatki o matičnih občini in naselju, naslovu, hišni številki, stari hišni številki (ki jo vsebujejo arhivski viri), matični katastrski občini in parcelni številki. Stanje in tip
hišnega imena opredelimo s pomočjo številčne šifre (na primer 11 – naseljena domačija,
12 – zapuščena domačija, 13 – izginula domačija, ...). Drugi sklop vsebuje podatke o dokumentaciji hišnega imena v pisnih virih. Najprej so zbrani podatki iz zgodovinskih katastrov
(katastrska občina, hišno ime, priimek lastnika, letnica katastra), sledijo podatki iz župnijskih knjig (župnija, hišno ime, priimek, letnik župnijske knjige), nato pa še podatki iz drugih
virov (hišno ime, podatki o viru). V tretjem sklopu so zbrani oblike hišnega imena (narečna
in poknjižena oblika), naziva za gospodarja in gospodinjo, svojilno-pridevniške oblike v vseh
treh spolih, neosnovne oblike hišnega imena (kje, kam in od kod) ter izvor hišnega imena.
Zadnji sklop vsebuje podatke tehnične narave (ime in priimek popisovalca in informatorja,
informacije o zvočnem in fotografskem gradivu, opombe ter podatke o zemljevidu, kjer je
ime predstavljeno).
Pri zbiranju ledinskih imen na terenu sprašujemo po osnovni obliki imena, zanikalnem
rodilniku, neosnovnih oblikah (kje, kam, od kod) ter po pomenu. Kabinetne in terenske
podatke o ledinskih imenih združimo v preglednico, ki vsebuje 31 vsebinskih stolpcev. Vsebinska delitev tabele je enaka kot pri hišnih imenih. Pri sklopu o lokaciji in tipu ledine so
zbrani naslednji podatki: kratek opis, kjer je opredeljeno, kaj ime predstavlja v naravi, tipizacija imena z dvomestno šifro, matični občina in katastrska občina ter zdajšnja prevladujoča raba tal. V drugem sklopu o ledinskih imenih v obstoječih virih zbiramo podatke o nekdanji prevladujoči rabi tal, katastrski občini v zgodovinskem katastru, morebitnem zapisu
ledinskega imena in letniku katastra ter morebitnem njegovem zapisu na obstoječi karti in
podatkih o karti ter o morebitnem zapisu v pisnih virih in podatkih o njih. Na dvojezičnem
območju se zapisujejo še nemška oziroma ponemčena oblika imena ter podatki o karti z
nemškim zapisom. Tretji sklop o oblikah ledinskega imena je razdeljen na osem stolpcev.
Najprej zapišemo temeljno narečno obliko, sledi poknjižena oblika, zanikalna rodilniška oblika, neosnovne oblike ledinskega imena, na koncu pa še njegova izvor in pomen. Zadnji
sklop vsebin je identičen preglednici s hišnimi imeni. Pri ledinskih imenih je treba v okviru
terenskega dela določiti tudi lego in obseg posamezne ledine. Za to uporabimo orto-foto posnetke, na katere s poligoni vrišemo lego in obseg posameznih poimenovanih delov
zemljišča. V poligonu z ravno črto ali krivuljo označimo najbolj smiseln potek napisa na karti
glede na oblikovanost površja (Klinar in sod. 2012, 26–35).
Zaradi v različnih virih različnih definicij predmeta raziskave na tem mestu podajamo definicijo hišnega in ledinskega imena, kakršna je v pričujoči raziskavi.
Hišno ime poimenuje naseljeno ali nenaseljeno hišo s hišno številko v naselju ali delu naselja (na primer domačija/kmetija s posestvom, hiša brez posestva), ne pa tudi posameznega
gospodarskega poslopja (na primer drvarnica, hlev); v raziskavo so lahko vključena tudi poimenovanja za samostojne pomožne gospodarske objekte, ki niso del domačije (na primer
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Slika 20.1: Ledinska imena v delu katastrske občine Leše.
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mlin, žaga, stope, sušilnica), in skupne vaške objekte (cerkev, župnišče, šola, gostilna, srenjska sušilnica, terilna jama).
Ledinsko ime poimenuje del zemeljskega površja za gojenje kulturnih rastlin, pridelovanje
krme, pašo živine in rast gozda (polje, njiva, sadovnjak, vinograd, oljčnik, hmeljišče, travnik,
senožet, pašnik, planinski pašnik, planina, gozd, gozdna plantaža), vodne površine, vzpetine, poti in njihove dele ter orientacijske točke (Klinar in sod. 2012, 13).

20.3 Hišna in ledinska imena v katastrski občini Leše
Katastrska občina Leše se razprostira v severozahodnem delu občine Tržič. Meri 462 ha ter
obsega naselji Leše in Paloviče (Register prostorskih enot 2013). Severni del katastrske
občine zavzema pobočje in vrh Dobrče, južni pa njeno vznožje.
Leše imajo 222 prebivalcev, Paloviče pa 71 (SURS 2013). Večina vaščanov je zaposlenih v
bližnjem Tržiču, nekaj se jih še vedno ukvarja tudi s kmetijstvom (Orožen Adamič, Perko in
Kladnik 1996, 168).
Hišna in ledinska imena v katastrski občini Leše so bila popisana s pomočjo štirih informatorjev. Sodelovali so Angela Krsnik (rojena 1927), Marjan Bohinc (rojen 1933), Francka Bohinc (rojena 1934) in Metka Kokalj (rojena 1956). Vsi informatorji od rojstva živijo v Lešah
in so se večinoma ukvarjali s kmetovanjem, le najmlajša informatorka, Metka Kokalj, je bila
zaposlena v Strahinju.
V raziskavi smo zbrali 68 hišnih in 75 ledinskih imen, predstavljenih v preglednicah 20.1 in
20.2 deloma pa so imena prikazana tudi na slikah 20.1 in 20.2. Leta 2009 je domačin iz Leš
Jože Kocijan napisal knjigo Kronika vasi Leše (Kocijan 2009), v kateri obravnava tudi hišna in
ledinska imena. Pri terenskem delu je bil vir uporabljen kot pomožno gradivo.
Preglednica 20.1: Ledinska imena v katastrski občini Leše.
Zap.
Kratek opis
št.
1

domačija z
okoliškim
ozemljem

2

izvir

3

hrib

4
5
6
7
8
9

travnik/gozd
travnik
njiva
travnik
travnik
pašnik

Zapis v
zgodovinskem
katastru
Benkač

Dobreuza/
dobrča

Letnik
katastra

Zapis na
obstoječi
karti

1868

1827/1868

Dobrča

Podatki
o karti

Osnovna narečna
oblika ledinskega
imena

Kje sem? (mestnik)

Pər Benkáč

pər Benkáč

Cájhnov studênc

pər Cájhnovmo
studênc

REZI 5/10 Dóbərča
Dóv
Korénov vrt
Fárovška níva
Fárovška novína
Gábra
(Srénska) gmájna

na Dóbərč
u Dóv
u Korénovmo vrt
na Fárovšk nív
u Fárovšk novín
u Gábrə
u Gmájnə
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10
11
12
13
14

22
23

gozd/travnik
travnik/gozd
travnik
skala
travnik
znamenje,
kapelica
gozd
travnik
travnik/gozd
del naselja
travnik
zemljišče v
zaraščanju
travnik
potok

24

planina

25

smrekov gozd

15
16
17
18
19
20
21

26

planina

27

planina

28
29
30
32

vas
vas
travnik
močvirnat
travnik
travnik

33

travnik

34

travnik
travnik/v
zaraščanju

31

35
36
37
38
39
40
41

Kobilca

planina/
planina

43
44
45
46
47
48

travnik
gozd
krajina
krajina
travnik
travnik
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Pər Kapélc

pər Kapélc

REZI 5/10 Kobílca
Kómpale
Kráčce
Krás
Kəržíše

1827/1868

Leščančica
Lešanska
planina

Leschach/Leše
hudi graben

na Berdu/na
berdu
na Kuk/na koku

Podgorska
planina
Stara
planota
1827/1868
Leše
1868 Hudi graben

u Vaz
u Nívc
pər Lešánšc

REZI 5/10 Lešánska pvanína

na Lešánsk pvanín
u Smréčjə

REZI 5/10 Podgórska pvanína

na Podgórsk pvanín

REZI 5/10 Stára pvána

na Stár pván

REZI 5/10 Léše
REZI 5/10 Húd Grábən
Marjánčov rób

u Léšah
u Húdmo Grábnə
u Marjánčovmo rób

Močívənce

u Močívəncah

Mokorélca

na Mokorélc

Na Brd

na Brd

Vinógrad

u Vinográdə

1827/1868

(Na) Kók

u Kók

1827/1868

Krížənce

u Krížəncah

1827/1868

Pórənce

na Pórəncah

Na Vók (Vóka)
Vídərnek
Ozáre

na Vók
na Vídərnek
na Ozárah

1827/1868

1827
1827/1868

Palovče

REZI 5/10 Pálovče

Palovški
potok

REZI 5/10

Poljane
Polje / polje
Polje / polje

na Kobílc
na Kómpalah
u Kráčcah
na Krás
u Kəržíš

Nívca
REZI 5/10 Lešánšca
Smréčje

Krishnitza/na
križencah
na Pornizach/
travnik/pašnik
na pornicah
travnik
travnik
na Widernik
travnik
Pallowitsch/
vas
Paljovče
potok

u Šímnočovmo Kók
u Gorícah
u Gróblah
pər Hrúpov skál
u Júnčovc

(Valavčkov) Váz

travnik

42

Šímnočov Kók
Goríce
Gróble
Hrúpova skáva
Júnčovc

1827/1868
1827/1869

Palóvšk potok/
Opáta
Pod Hrámam
REZI 5/10 Za Polánam
Lešánsk póle
Pálovšk póle
Rávna níva
Šentjánšca

u Pálovčah
na Opát
pod Hrámam
za Polánam
u Lešánskmo pól
na Pálovškmo pól
na Rávən nív
u Šentjánšc
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49
50

55

skala
travnik
močvirnat
travnik
močvirnat
travnik
pot
del struge
potoka
gozd

56

peskokop

51
52
53
54

57

pašnik/gozd

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

pot
gozd
njiva
gozd
brezno
gozd
gozd
gozd
gozd
travnik
travnik
travnik
travnik/gozd
travnik
travnik
travnik
hiša z
okoliškim
ozemljem
travnik

74
75

u Berdu

Móbjova skáva
U Brd

1827

pər Móbjov skál
u Brd

(Lešánska) Vúžənca na Vúžənc
Uschnitza/
užnica

1827/1868

vadeški graben

Uznica

REZI 5/10 (Pálovška) Vúžənca

1868

Úlce

u Úlcah

Vádišk grábən

u Vádiškmo grábnə

Vétərən

na Vétərnəm
na Bájžəlnovmoə
ápnə

Bájžəlnov ápən
sa Ome/za
omeh

1827/1868

Meodach

Za Omeh

REZI 5/10 Za Vóm (Za Vóh)

1827

na Vúžənc

za Vóm

Ravníca
Séče
Lépa nívca
Tábər
Snežénšca
Kərníčce
Kómən
Pod Kómnam
Jéška rávən
Čərníva
Osónca
Snožéšca
(Gójmərjov) Pót
Mêje
Sóle
Podóvənca

na Ravníc
na Séčah
na Lép nívc
na Tábrə
u Snežénšc
na Kərníčcah
na Kómnə
pod Kómnam
na Jéški rávən
u Čərnívah
na Osónc
u Snožéšc
u Pót
u Mêjah
u Sólah
na Podóvənc

Ščákov bróšč
(brósc)

u Brósc

Mevóde

u Mevódah

Preglednica 20.2: Hišna imena v katastrski občini Leše.
Zap.
Naselje
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Paloviče
Leše
Leše
Leše
Leše
Leše
Leše
Leše
Leše

Zapis hišnega
Hišna imena v
številka zgodovinskem
katastru
14
Kovatsch
30
31
Spelnouz
32
Wollauz
34
Mobia
35
Gollmer
39
Petroutz
33
Graben
36
Tautscher

Zapis hišnega
Letnik
imena v
katastra
župnijski knjigi
1827 Kovač
Kovač
1827 Špelnovec
1827 Valjavec
1827 Mobja
1827 Golmer
1827 Petrovec
1827 Graben
1827 Taučer

Letnik Osnovna
župnijske narečna oblika
knjige hišnega imena
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875

Pәr Kováč
Pәr Kováč
Pәr Špélnә
Pәr Valávc
Pәr Móbjә
Pәr Gójmәrjә
Pәr Pétrovč
Pәr Grábnә
Pәr Távčarjә

Nazivanje
gospodarja
Kováč
Kováč
Špélnovc
Valávc
Móbja
Gójmәr
Pétrovč
(ta star) Grábәn
Távčar
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10
11
12

Leše
Leše
Leše

43
40
42

Wollauz
Zaichen
Sporn

13

Leše

27

Merdout

14

Leše

28

15

Leše

25

16
17
18

Leše
Leše
Leše

38
44
48

Schlossar
Mlinar ta
sredne
Rachoth
Kroppa

19

Leše

13

Pfarrhof

20

Leše

17

21

Leše

24

22
23

Leše
Leše

18
19

24

Leše

25
26
27
28
29

Leše
Leše
Leše
Leše
Leše

30

Leše

10

31

Leše

8

Jernatcshek

32

Leše

7

Wessulnek

Jernaček
(mežnarija)
1827 Bezuljnik

33

Leše

5

Blasche

1827 Mihač

34
35
36
37
38

Leše
Leše
Leše
Leše
Leše

stavbe ni
37
46
26
6

Jura
ni zapisa
ni zapisa
Schnidar
ni zapisa

1827
1827
1827
1827
1827

39

Leše

50

40
41
42
43

Leše
Leše
Leše
Leše

29
21
45
47

44

Leše

11

45
46
47
48

Paloviče
Paloviče
Paloviče
Paloviče

1
16
15
11
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1827 Valjavček
1827 Cajhen
1827 Šporn
Merdovt
1827
ali Pavlik
1827 Šlosar

1875 Pәr Valávčk
1875 Pәr Cájhnә
1875 Pәr Špórnә

Válavčk
Cájhәn
Špórәn

1875 Pәr Mrdot

Mrdot

1875 Pәr Šlósarjә

Šlósar

1827 Sredni mlinar

1875 U mlín

Mlínar

1875 Pәr Rahót
1875 Pәr Króparjә
1875 Pәr Ščák

Rahót
Krópar
Ščk

Hrupp

1827 Rahot
1827 Kropar
Špečak
Domus
1827
parochialis
1827 Hrup

1875 Pәr Hrúp

Hrúp

Zwenkel

1827 Cvenkelj

1875 Pәr Cvénkәlnә

Cvénkәl

1827 Okorn
1827 Šuštar

1875 Pәr Okórnә
1875 Pәr Šúštarjә

Okórәn
Šúštar

1827 Zgornji mlinar

1875 Ta zgórәn mlín

Mlínar

1827
1827
1827
1827
1827

1875
1875
1875
1875
1875

Pәr Góntjә
Na Járk
Pәr Bájžәlnә
Pәr Martón
Pәr Korén
Pәr
1875 Somorášnek/
Pәr Samorášnek

Góntja
Járc
Bájžәl
Martón
Korén

1875 Pәr Lômbarjә

Lômbar

1875 Pәr Bzúlnek
Pәr Míh/
1875
Pәr Miláč
1875 Pәr Benkáč
1875 Pәr Marínek
1875 Pәr Kodélnek
1875 Pәr Žnídarjә
1875 Pәr Šnájcarjә

Bzúlnek

1875 Pәr Mátәrnek

Mátәrnek

1875
1875
1875
1875

Rôdar
Macórnek
Bátәk
Žgájnar

Okorn
Schuschtar
Mlinar ta
22
sgorne
23
Gontey
14
Jarz
16
Weischel
stavbe ni Marton
15
Koren

Gonti
Jarc (Na jark)
Bajželj
Marton
Koren
Samorašnik

Mizor

Trauner
Hrastnik
Schlinder
Schimnouz

1827

1827

1827
1827
1827
1827

Benkač
Marinjek
Kodeljnjek
Žnidar
Šnajcar
Maternek
(Primož)
Rodar
Mecornik
Batek (Urban)
Žganjarica
Novohišar
(Fron)
Travnar
Krasnik
Žlinder
Šimnovec

1875 U fárovž

Pәr Rôdarjә
Pәr Macórnek
Pәr Bátk
Pәr Žgájnarjә

Somorášnek

Milč
Marínek
Kodélnek
Žnídar
Šnájcar

1875 Pәr Frôn

Frôna

1875
1875
1875
1875

Trávnar
Krásnek
Žlíndәr
Šímnovc

Pәr Trávnarjә
Pәr Krásnek
Pәr Žlíndrә
Pәr Šímnovc
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49
50
51

Paloviče
Paloviče
Paloviče

10
13
5

Mikelz
Moder
ni zapisa

1827 Mikelč
1827 Moder
1827 Kelnar

52

Paloviče

3

Urbanzel

1827 Urbancelj

53
54
55
56
57
58

Paloviče
Paloviče
Paloviče
Paloviče
Paloviče
Paloviče

4
6
7
8
9
2

Jekula
Pust
Klemen
Jerneiozhek
Jurka
Primz

1827
1827
1827
1827
1827
1827

59

Paloviče

12

60

Leše

49

61

Leše

9

62

Leše

2

63
64
65

Leše
Paloviče
Leše

stavbe ni
17
52

66

Leše

brez h. št.

67

Leše

brez h. št.

68

Leše

brez h. št.

Jakulja
Pust
Kleman
Jernejevček
Jurka
Primec
Pajštebnek
ali Kajževec

1875 Pәr Míkәlč
1875 Pәr Módrә
1875 Pәr Kélnarjә
Pәr
1875
Vәrbáncәlnә
1875 Pәr Jekúl
1875 Pәr Púst
1875 Pәr Klemán
1875 Pәr Jernévčk
1875 Pәr Júrk
1875 Pәr Prínc

Jekúla
Púst
Klemán
Jernévčәk
Júrka
Prínc

1875 U kájž

Kájžovc

Pәr Fífk
Pәr Tómbarjә/
Pәr Tón
Pәr Žágarjә/
Pәr Brlek
Žáhovca
Pәr Gústәlnә
Pәr Frídə
Bzúlnekova
pážtba
Króparjova
kášča/Kášča
Kájnar

Míkәlč
Módәr
Kélnar
Vәrbáncәl

Fífk
Tómbar/Tóna
Žágar/Brlek
Gústәl
Frída

20.4 Hišna in ledinska imena v katastrski občini
Blejska Dobrava
Katastrska občina Blejska Dobrava leži v jugovzhodnem delu občine Jesenice. Meri 797 ha
in obsega naselja Blejska Dobrava, Lipce in Kočna (Register prostorskih enot 2013). Zahodni del katastrske občine zavzema severna in vzhodna pobočja planote Mežakla, ki se prek
vrhov Vrše in Boršt spuščajo v Dobravsko polje na klinastem pomolu med Savo Dolinko in
Radovno. Po obeh rekah reče tudi meja katastrske občine. Blejska Dobrava ima 967 prebivalcev, Lipce jih imajo 244 in Kočna 214 (SURS 2013). Lipce in Kočna sta spalni delavski
naselji, nastali po 2. svetovni vojni, prebivalci Blejske Dobrave pa so večinoma zaposleni
na bližnjih Jesenicah, peščica se jih še ukvarja s kmetovanjem, zlasti z mlečno govedorejo.
Hišna in ledinska imena na območju katastrske občine Blejska Dobrava so bila popisana s
pomočjo štirih informatorjev. Sodelovali so: Valentin Razinger (rojen 1928), Pavla Zupan
(rojena 1937), Florijan Černe (rojen 1958) in Andreja Šebat (rojena 1972). Vsi od rojstva
živijo na Blejski Dobravi in niso bili nikoli zaposleni, preživljajo se s kmetijstvom.
V raziskavi je bilo zbranih 96 ledinskih in 53 hišnih imen, ki so navedena v preglednicah 20.3
in 20.4, deloma so prikazana tudi na slikah 20.3 in 20.4.
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Slika 20.3: Ledinska imena v delu katastrske občine Blejska Dobrava.
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Slika 20.4: Hišna imena v delu katastrske občine Blejska Dobrava.
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Preglednica 20.3: Ledinska imena v katastrski občini Blejska Dobrava
Zap.
št.
1
2
3

Kratek opis

6
7
8

travnik
travnik
travnik
travnik, danes
pokopališče
travnik,
sadovnjak
travnik
travnik
travnik

9

naselje

10
11
12
13

gozd
gozd
gozd
gozd

14
15

4
5

16
17

Zapis v
zgodovinskem
katastru

Wledinach / v
ledinah

Letnik
katastra

1827/1868

Zapis na
obstoječi
karti

Podatki o
karti

Osnovna narečna
oblika ledinskega
imena

Kje sem? (mestn.)

Pod Brdam
Svápe
Na Kráj

pod Brdam
na Svápah
na Kráj

Šetinka

REZI 5/10

Šetínka

na Šetínk

V ledinah

REZI 5/10

Ledíne

u Ledínah

Váržet
Šmídove
Bzúncarca

u Váržet
na Šmídovah
na Bzúncarc

Dobrawa bei
Asp/Dobrava
bleska
Kree/krej

1827/1868

Blejska
Dobrava

REZI 5/10

Dobráva

na Dobráv

1827/1868

Kraj

REZI 5/10

Kome/kome

1827/1868

V Komah

REZI 5/10

U Krájo
Za Bábo
Kóme
Gónžov rót

u Krájo
za Bábo
u Kómah
na Gónžovmo rót

planota

Namschakla/
mežaklja

1827/1868

Mežakla

REZI 5/10

Mežákla

na Mežákəl

kopišče
travnik, danes
naselje
gozd

Kopíše

na Kopíš

Pollana/
poljana

Poláne

na Polánah

Prévov

u Prévalo

18

gozd

19
20

gozd
gozd

21

travnik

22

gozd

Werch/verh

1827/1868

1827/1868

Poljane

REZI 5/10

Žerjavec
(Kavče)

DTK
1:25000

Vrše

REZI 5/10

Kávčke

na Kávčkah

Pod skávo
Vrše

Tərblêš

pod Skávo
u Vršah
na Matíjovčovmo
rót
u Tərblêš

Kostánenk

u Kostánenk

Ledínca
U Drč
Vázək
U Svápo
Pod Upáto

na Ledínc
u Drč
u Vázko
u Svápo
pod Upáto

Rádovna

u Rádovən
u Bezníko
u Jémprešc/u
Jémpəršc
u Kərvávco
u Šprúhah
na Krés
na Trátah

Matíjovčov rót
Kastanenza/
kaštanenca

1827/1868

Kaštanenca REZI 5/10

23

gozd

24
25
26
27
28

gozd
pobočni žleb
gozd
gozd
gozd

29

reka

30

travnik

Bezník

31

travnik

Jémprešca

32
33
34
35

travnik
travnik
travnik
travnik

Kərvávc
Šprúhe
Krés
Tráte

298

Raduna Bach/
Radona potok

1827/1868

Radovna

REZI 5/10

Upravljanje z lokalnimi in regionalnimi viri

36
37

41

travnik
travnik
travnik,
del naselja
travnik
travnik,
del naselja
travnik

42

travnik

43

njiva

38
39
40

44

travnik in njiva

na Route/
na rovteh

1827/1868

Dobava/
dobrava

1827/1868

50
51
52

travnik in njiva

Butonza

1827

53

travnik in njiva

Goritzhe /
goriče

1827/1868

54
55
56

travnik in njiva
travnik in njiva
travnik

Nazhelerzh

1827

57

njiva

58

63
64

travnik
travnik, danes
avtocesta
travnik, danes
avtocesta
travnik, danes
naselje
travnik, danes
avtocesta
travnik
travnik

65

travnik in njiva

66

travnik

67

travnik in njiva

68

travnik

69

skala

46
47
48
49

59
60
61
62

REZI 5/10

u Vrtco
pər Cerkón lés

Na Róto

na Rót

Čéšənce

u Čéšəncah

Péce

na Pécah

Bôšt

Kóčk

na Bóšto
na Fárovškmo
vrto
u Kóčko

Dobrávce

u Dobrávcah

Boštk

u Boštkò

Fárovšk vrt

travnik, danes
parkirišče
del naselja
njiva
travnik in njiva
gozdno
pobočje
sotočje rek
gozd

45

Na Rovtah

Vrtəc
Pər Cerkón lés

Upot / v potu

Na Saplah

REZI 5/10

Sáple
U Pôto
Za Úlcam

na Sáplah
u Pôto
za Úlcam

V Brejah

REZI 5/10

Bréje

u Bréjah

Špík
Stàn
Butôvənca/
Butónca

1827/1868

Gorice

REZI 5/10

Goríšce/Goríčce

Novo polje

REZI 5/10

Mekovše

REZI 5/10

Nôv póle
Čêv
Vrán
Pər Smólnikarjo/
Pod Makúžnam
Dobráve

u Špíko
u Stàn
na Butôvənc/
na Butónc
u Goríšcah/
u Goríčcah
u ta Nôvmo pól
na Čêvo
na Vránəm
pər Smólnikarjo/
pod Makúžnam
u Dobrávah

Vógraja

u Vógraj

Vərníce

na Vərnícah

Lípce

u Lípcah

Cerkónca

u Cerkónc

Na Pártəh
Múja

na Pártəh
u Múj

Lipce

Nawattschach/
1827/1868
na vošah

Skofetza/
škofet

1827/1868

REZI 5/10

Na Ošah

REZI 5/10

Vóše

na Vóšah

Kolovrat

DTK
1:25000

Kovóret

u Kovóret

Škófəlca

u Škófəlc

Kokólka
Pod Ta gváhko
skálco

u Kokólk
pod Ta gváhko
skálco
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70

strm rečni breg

71

slap

72

soteska

73

gozd

74

skalni osamelec
hrib, ostanek
ledeniške
morene
del naselja
travnik
studenec
jama
mesto
nekdanjega
križa

75
76
77
78
79
80

Radovni slap

1868

Slap Šum
Vintgar
Strma
stran
Baba

Strúge

u Strúgah

Sváp

pər Svápo

Víntgar

u Víntgarjo

REZI 5/10

Strma strán

u Strəm strán

REZI 5/10

Bába

na Báb

Búrjovka

na Búrjovk

Črna vás
Zasáple
Pər Stár pót
Rúdna jáma

u Črən vás
za Sáplam
pər Stár pót
u Rúdən jám

Pər Krížo

pər Krížo

DTK
1:25000
REZI 5/10

81

kapelica

82

kapelica

83

kapelica

84

vaško korito

Govóbov korít

85

vaško korito

Kováčov korít

86

vaško korito

Rožíčov korít

87

vaško korito

Petránov korít

88

vaško korito

Mérkəlnov korít

89
90
91
92
93
94
95
96

plazišče,
melišče
nekdanji
peskokop
nekdanji
peskokop
nekdanji
peskokop
nekdanji
peskokop
vaško korito
bajer, danes
avtocesta
močvirnat
travnik

300

Čópov známne
Mərkótov
známne
Mérkəlnov
známne

Strôjov mév

pər Čópovmo
známno
pər Mərkótovmo
známno
pər Mérkəlnovmo
známno
na Govóbovmo
koríto
na Kováčovmo
koríto
na Rožíčovmo
koríto
na Petránovmo
koríto
na Mérkəlnovmo
koríto
u Strôjovmo
mévo

Cókvarjova jáma

u Cókvarjov jám

Kováčova jáma

u Kováčov jám

Rúdəlnova jáma

u Rúdəlnov jám

Peréčnekova
jáma

u Peréčnekov jám

Svetínov korít
Jákopčov bájər
Na Bájərjo

na Svetínovmo
koríto
na Jákopčovmo
bájərjo
na Bájərjo
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Preglednica 20.4: Hišna imena v katastrski občini Blejska Dobrava
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Naselje
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava

Hišna
številka
59
64
65
67
68
70
71
72
73
76
108
109
74
75
78
96
98
100
101
110
111
107
102
95
103
105
86
93
82
81
79
80
3
104
118
38
50
58
6
60
88
57
90
117

Zapis hišnega imena v
zgodovinskem katastru
Farovž
Zopp / Čop
Gonsch / Gonč
Gollob / Golob
Jurz / Jurz
Schuster / Šuštar
Legath / Legat
Kovatsch / Kovač
Urbanz / Urbanc
Mente / Ment
Roschitz / Rošič
Pangou / Pangon
Pausch / Pauleš
Jakobitz / Jakopeč
Mesnaria / Mežnija
Markotnek / Markot
Wanzey / Klemen
Stroy / Stroj
Grabner / Grabner
Fertschey / Ferčej
Suettina / Svetina
Peretschneg / Perčnik
Petran / Petran
Konitsch / Konič
Zoklar / Coklar
Rebernak / Sodja
Merkel / Markel
Sakopar / Zakopar
Piber / Stojan
Mayer / Černe
Mihoutz / Miševc
Jakopič
Tratarju

Letnik
katastra
1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1827/1868
1868
1868

Osnovna narečna
oblika hišnega imena
Fárovž
Pər Čóp
Pər Gónž
Pər Govób
Pər Júrč
Pər Šúštarjo
Pər Legát
Pər Kováč
Pər Vrbánk
Pər Méntno
Pər Rožíč
Pər Pəngáv
Pər Pávlež
Pər Jákopč
U mežnaríj
Pər Mərkót
Pər Báncej
Pər Strôj
Pər Báčarjo
Pər Frčej
Pər Svetín
Pər Peréčnek
Pər Petrán
Pər Koníč
Pər Cókvarjo
Pər Rebərnák
Pər Mérkəlno
Pər Zakóparjo
Pər Stoján
Pər Mújarjo
Pər Míhovc
Pər Vərbáno
Pər Trátarjo
Pər Véngarjo
Pər Smólnikarjo
Pər Matján
Pər Zájc
Pər Jóžovc
Pər Pərníkarjo
Ta stára šóla
Pər Jáko
Pər Šímno
Pər Stegnárjo
Pər ta nôv híš

Nazivanje
gospodarja
Čóp
Gónž
Govób
Júrč
Šúštar
Legát
Kovč
Vrbánk
Méntən
Rôžəč
Pəngóv
Pávlež
Jákopč
Méžnar
Mərkótnek
Báncej
Strôj
Báčar
Frčej
Svetínc
Peréčnek
Petrán
Kônč
Cókvar
Rebərnk
Mérkəl
Zakópar
Stôjan
Mújar
Míhovc
Vərbn
Trátar
Véngar
Smólnikar
Matján
Jóžovc
Pərníkar
Jakúc
Šímən
Stegnár

301

Gorenjska v obdobju glokalizacije

45
46
47
48
49
50
51
52
53

Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava
Blejska Dobrava

114
stavbe ni
brez h. št.
stavbe ni
stavbe ni
brez h. št.
stavbe ni

115
94

U víl
Srénsk mlín
Govóbova pážba
Kováčova pážba
Frčejova pážba
Kováčənca
Tótənkámra
U váhtənc
Ta stár gasílən dóm

20.5 Motivacijska razlaga imen
Izvor imen nam pomaga razumeti motivacijska razlaga hišnih in ledinskih imen, treba pa
je omeniti, da so podlaga razlag informacije informatorjev, ki so večkrat nastale na podlagi ljudskega izročila in ne odražajo pravilne etimološke razlage imen. To seveda presega
okvire obravnavanih raziskav. Kljub temu je gradivo zbrano v obliki, ki etimologom ponuja
obsežno imenoslovno gradivo za obdelavo iz njihovega strokovnega zornega kota. Čeprav
je motivacija za nastanek hišnih in ledinskih imen v veliki meri neznana celo domačinom,
informacije o nastanku imen, pridobljene med zbiranjem, pričajo o večvrstnih nagibih za
poimenovanje ledin, domačij in drugih objektov v prostoru. Z ugotovitvijo motivacije za
nastanek imena se ta iz nosilcev narečja nadgradijo v nosilce zgodovinskih podatkov, nekdanjih socialnih razmer, pričevalce geografskih razmer v prostoru in podobno.
Glede na ugotovljeno poimenovalno motivacijo hišnih imen, ki jo navaja Klinar s sodelavci
(2012, 52–53), lahko tudi hišna imena, zbrana v katastrskih občinah Blejska Dobrava in
Leše, umestimo v motivacijsko klasifikacijo, za katero navajamo le izbrane primere:
1. Hišna imena, nastala iz osebnih lastnih imen: Pər Pávlež (Blejska Dobrava) – iz imena
Pavel; Pər Mərkót (Blejska Dobrava) – iz imena Marko; Pәr Šímnovc (Paloviče) – iz imena
Šimen/Simon; Pәr Jernévčk (Paloviče) – iz imena Jernej.
2. Hišna imena, nastala iz priimkov: Pər Govób (Blejska Dobrava) – iz priimka Golob; Pәr
Gójmәrjә (Leše) – iz priimka Golmajer; Pәr Valávčk (Leše) – iz priimka Valjavec.
3. Hišna imena, nastala glede na lokacijo domačije:
- iz občih geografskih in pokrajinskih pojmov: Pәr Grábnarjo (Blejska Dobrava – hišno
ime domačini še poznajo, čeprav je na mestu današnje domačije hišno ime Pər
Báčarjo, ki je nastalo na začetku 20. stoletja); Pәr Grábnә (Leše) – lokacija domačije
ob potoku (ljudsko grabnu);
- iz lastnih geografskih imen: Pər Trátarjo (Blejska Dobrava) – lokacija domačije na
ledini, imenovani Tráte; čeprav je preseljena na novo lokacijo, je obdržala nekdanje
hišno ime.
4. Hišna imena, nastala iz lastnih zemljepisnih imen, ki ne označujejo lokacije domačije,
temveč poreklo gospodarja: Pər Pərníkarjo (Blejska Dobrava) – domačijo je postavil
priseljenec iz vasi Perniki.
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5. Hišna imena, nastala iz poklica, statusa ali značilnosti gospodarja:
- iz poklica: Pər Kováč (Blejska Dobrava, Leše, Paloviče); Pәr Šúštarjә (Leše) – iz poklica
čevljar; Pәr Rôdarjә (Leše) – iz poklica kolar; Pәr Žnídarjә (Leše) – iz poklica krojač;
- iz statusa: Pər Méžnarjo (Blejska Dobrava) – iz statusa mežnarja, oskrbnika cerkve;
Pər Mérkəlno (Blejska Dobrava) – iz funkcije gospodarja, ki je ob nevarnosti kuril kres
in tako pazil na vas (ljudsko jo merkal).
6. Hišna imena, nastala iz statusa ali funkcije stavbe: U váhtənc (Blejska Dobrava) –
domačija je nastala iz nekdanje železniške čuvajnice; U fárovž (Leše) – stavba župnišča,
Ta stára šóla (Blejska Dobrava) – nekdanja stavba šole.
7. Hišna imena, nastala iz poimenovanj rastlin in živali: primerov s to motivacijo na
obravnavanih območjih nismo zaznali.
Ker je motivacijo za nastanek ledinskih imen v primerjavi z motivacijo za nastanek hišnih
imen še veliko teže razbrati, je količina zbranih ledinskih imen v katastrskih občinah Blejska
Dobrava in Leše premajhna, da bi imena razvrščali v kategorije. Zato so v prispevku navedene
le nekatere ugotovitve na podlagi znanih motivacij zbranih ledinskih imen, podkrepljene z
nekaj najzanimivejšimi primeri.
Znane motivacije, ki so jih podali informatorji, v veliki večini izhajajo iz geografskih značilnosti površja, kjer je določen del poimenovanega ozemlja. Tako je motivacija za nastanek
ledinskega imena lahko splošna reliefna oblikovanost površja. To se vidi na primer pri
ledinskih imenih Goríce (Leše), Goríšce oziroma Goríčce (Blejska Dobrava) – gričevnat svet,
Brd (Leše) – hrib, Prévov (Blejska Dobrava) – območje prevala med dvema hriboma. Še
pogosteje ledinsko ime označuje značilnost površja, na primer Krs (Leše) – skalnatost,
kamnitost, Močívənce, Vúžənca, Vóka (Leše) in Na bájərjo (Blejska Dobrava) – mokrotnost,
vlažnost, Rávna níva (Leše) – ravnost, Strma strán (Blejska Dobrava) – strmost. Nekateri
primeri pričajo tudi o mikroklimatskih značilnostih določenih območij. Takšna so ledinska
imena, ki označujejo osnočenost – Osónca (Leše), izpostavljenost vetru – Vétərən (Leše)
ali drugo podnebno posebnost, na primer ime jame Snežénšca (Leše), iz katere piha
mrzel zrak. Pomemben del ledinskih imen izhaja tudi iz fitoloških značilnosti površja, saj
so bili ljudje nekdaj življenjsko odvisni od rastlinskih dobrin. Ledinska imena največkrat
pričajo o rastlinski vrsti, ki na nekem območju množično uspeva ali je uspevala. Takšna so
ledinska imena Gábra (Leše) – pojavljanje drevesne vrste gaber, Smréčje (Leše) – smrekov
gozd, Vóše (Blejska Dobrava) – območje z jelšami, po domače vošami, Šentjánšca (Leše)
– travnik, kjer je v večjih količinah rasla roža šentjanževka. Tudi sama motivacija imena
naselja Léše nakazuje na poraščenost z leskami oziroma leščevjem. Zanimiv je še primer
ledinskega imena Šetínka, to izhaja iz ostre ščetinaste trave, ki je zaradi plitve prsti rasla na
poimenovanem območju.
Določena ledinska imena so poimenovana po odnosu do sosednjih objektov v pokrajini
ali značilnosti površja. Ponavadi so predložna. Med predlogi so najpogostejši v, na, pri,
za, pod, ki izražajo razmerje do tega objekta. Za prikaz poglejmo nekaj primerov: Na Kráj
(Blejska Dobrava) – lega ledine na koncu, ljudsko kraju polja, Za Bábo (Blejska Dobrava) –
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gozdno območje nad skalnim osamelcem Baba, Pod Upáto (Blejska Dobrava) – gozd pod
skalnatim pobočjem, ki ima obliko lopate, ljudsko upate. Nekatera imena so predložno
obliko izgubila. Takšen je primer ledinskega imena Mevóde (Leše), ki je svoje ime dobil
zaradi lege med potokoma, med vodama.
Ne glede na značilnosti površja so nekatere ledine dobile ime zaradi izrazite oblike. Ledina
Špík (Blejska Dobrava) je tako poimenovana zaradi izrazite koničaste, ljudsko špičaste
oblike pomola med Radovno in Savo Dolinko. Travnik Váržet (Blejska Dobrava) se tako
imenuje zaradi oblike žepa, ljudsko varžeta, ki se zajeda v gozdnato površje.
V naslednji obsežnejši skupini s sorodno imensko motivacijo so ledinska imena, povezana
s človekovo dejavnostjo. O sodobni in še bolj nekdanji rabi tal nam pričajo ledinska imena,
ki so povezana z obdelovanjem tal in drugimi kmečkimi opravili. Tako so nastala ledinska
imena, kakršna so na primer Séče (Leše) – pobočja Dobrče, kjer so kosili, ljudsko sekli seno,
Kopíše (Blejska Dobrava) – območje na Mežakli, kjer so v kopah kuhali oglje, Vinógrad
(Leše) – travnik na prisojni legi, ki je bil po ljudskem izročilu nekoč zasajen z vinsko trto.
O dejavnosti pridobivanja surovin pričajo ledinska imena na območju Blejske Dobrave,
kjer so pridobivali pesek in mivko, na primer Peréčnekova jáma, Kováčova jáma, pa
tudi na območju Leš, kjer so na območju, poimenovanem Bájžəlnov ápən, kopali pesek.
O svojskem nastanku pričajo ledinska imena, povezana z besedo laz, kakršni sta na primer
Váz (Leše) in Vázək (Blejska Dobrava). Razlaga informatorjev, da gre za izkrčen travnik
znotraj gozda, se sklada z razlago Slovarja slovenskega knjižnega jezika (Medmrežje 7).
Določena ledinska imena se navezujejo tudi na komunikacijske povezave v prostoru. Zaradi
svoje pomembnosti so dobila imena celo nekatere poti. Tovrstno motivacijo za nastanek
ledinskih imen lahko razberemo v imenu Kəržíše (Leše), ki označuje travnik ob križišču
poljskih poti, in imenu Úlce (Leše), ki označuje ozko, z drevjem obraslo pot.
V nekaj primerih se kot motivacija za poimenovanje zemljišča pojavlja tudi njegovo lastništvo.
Ledinski imeni Cerkónca (Blejska Dobrava) in Cərkónca (Leše) označujeta zemljišče, ki je
bilo v lasti lokalne župnije, torej cerkveno zemljo. Nekatera imena so dodatno obrazložena
v obliki svojilnega pridevnika, izpeljanega iz hišnega imena, in sporočajo, na čigavi zemlji se
neki objekt nahaja. Takšna primera sta ledinski imeni Korénov vrt (Leše) – vrt, ki pripada
Korenovi kmetiji, in Čópov známne (Blejska Dobrava) – kapelica, ki stoji ob Čopovi kmetiji.
Na ravni posameznih ledin, ki so v lasti več kmetij, se med domačini pojavlja podrobnejša
delitev na podlagi lastništva, zasnovana na podlagi hišnih imen, a v naših raziskavah tega
podrobneje ne proučujemo. Tako se na primer Ledíne na Blejski Dobravi delijo na Govóbovo,
Méntnovo, Kováčovo in Legátovo ledíno.
Ob koncu omenimo še nekaj zanimivih primerov ledinskih imen, ki jih ni mogoče razvrstiti
v nobenega od zgoraj navedenih motivacijskih tipov. Nekaj ledinskih imen se navezuje na
živali, a je motivacija različnega izvora. Na Blejski Dobravi poznajo ledino Vrán, ki je ime
dobila zaradi posedanja ptic vran na poimenovanem območju. V Lešah je travnik Júnčovc,
kjer je imel pravico do paše tisti kmet, ki je redil bika, ljudsko junca. Na Gorenjskem je
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namreč poznano, da so v vsaki vasi nekoč imeli enega samega bika, namenjenega oplojevanju vaških krav. Zanimiv je tudi primer poimenovanja dela Blejske Dobrave, kjer je nekoč
stala tovarna elektrod. Zaradi črnega dima, ki se je valil iz dimnikov tovarniških obratov,
ter od umazanije črnih delavcev, se je za območje uveljavilo ime Črna vás.

20.6 Pomen hišnih in ledinskih imen
Hišna in ledinska imena, ki jih uvrščamo med zemljepisna imena, se od drugih zemljepisnih
imen razlikujejo po tem, da imajo praviloma mikrolokalni obseg in so zato poznana le
prebivalstvu ožjega geografskega okolja. To se kaže tudi v izraziti narečni podobi imen. Zato
so v pričujočem prispevku imena zapisana v poenostavljenem narečnem zapisu, kar je tudi
namen čezmejnega projekta FLU-LED. Poknjiženje namreč v določenih primerih imena
preobrazi do te mere, da so domačinom tuja in se z njimi ne identificirajo več. Hišna in
ledinska imena so temeljni nosilec lokalnega narečja in njegovih posebnosti, saj v primerjavi
z občimi pojmi manj podlegajo vplivom knjižnega jezika in ohranjajo narečne posebnosti,
ki jih današnji govorci sicer ne uporabljajo več. Zato so v projektu zbrana hišna in ledinska
imena bolj kot imenoslovno gradivo nosilci nesnovne kulturne dediščine. Šele imena s
tremi komponentami – narečno izgovarjavo, poznavanjem motivacije za poimenovanje in
živo rabo med ljudmi – oblikujejo celovito vrednoto kulturne dediščine, ki bo živela tudi v
prihodnosti.
V prispevku predstavljena primera zbiranja hišnih in ledinskih imen v katastrskih občinah
Blejska Dobrava in Leše razkrivata, da je tovrstnih imen zelo veliko in da njihovo število
presega število zemljepisnih imen v Registru zemljepisnih imen (REZI). Če se osredinimo
le na ledinska imena, je bilo v obeh katastrskih občinah s terenskim delom zbranih 171
ledinskih imen, podatkovna baza REZI 5/10, torej na zemljevidih v merilih 1 : 5000 in
1 : 10.000, pa na istem območju vsebuje 46 imen (GURS, 2013). Gostota ledinskih imen
narašča sorazmerno z intenzivnostjo rabe prostora. Na območju njiv in travnikov je namreč
izrazito večja kot na gozdnatih območjih, kar je deloma posledica večje razdrobljenosti
zemljišč na območju njiv in travnikov, še bolj pa potrebe po čim natančnejšem določanju
lokacije nekega kmečkega opravila na območjih z bolj intenzivno kmetijsko rabo (na primer
»... na nív u Pôto mámo krompír, u Škófəlc pa jêčmen.«).
Območje obeh obravnavanih katastrskih občin spada v gorenjsko narečno skupino, a so v
zbranih imenih zaznavne določene razlike, ki dokazujejo pestrost in bogastvo slovenskih
narečij. Najbolj očitna razlika je končnica -u v mestniku ednine moškega spola, ki na Blejski
Dobravi oslabi v -o (Pәr Šúštarjo), v Lešah pa v polglasnik -ә (Pәr Šúštarjә).
Motivacija za nastanek imen je zelo raznolika in v številnih primerih celo neprepoznavna.
V katastrskih občinah Blejska Dobrava in Leše se je pokazalo, da največ ledinskih imen
izhaja iz geografskih značilnosti površja (njegove oblikovanosti, podnebnih, rastlinskih
in kamninskih posebnosti), medtem ko hišna imena v večji meri temeljijo na dejavnikih,
povezanih s človekom in njegovo dejavnostjo (osebna imena, priimki, poklici).
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Gradivo, zbrano v okviru projekta FLU-LED, bo obsegalo bogato zbirko ledinskih in hišnih
imen na območju treh gorenjskih in štirih avstrijsko-koroških občin, z natančno geografsko
umestitvijo in pravim narečnim poimenovanjem. Zbirka bo ponudila številne možnosti za
nadaljnje delo, ki presegajo okvire projekta. Omenimo le nekaj najzanimivejših:
• podrobna etimološka obravnava zbranih imen,
• obogatitev in revizija uradnih registrov zemljepisnih imen,
• primerjava imen v različnih narečjih.
Za ohranitev in oživitev ledinskih in hišnih imen pa bo poleg tovrstnega zbiranja treba
ozavestiti ljudi, da bodo imena ohranjali v vsakdanjem govoru in jih zavzeto prenašali na
svoje potomce.
Slika 20.5: Domačija Pər Govób na Blejski Dobravi.
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21. Lesena kašta ali kranjska stena –

dobra praksa urejanja alpskih in
predalpskih vodotokov
Petra Repnik Mah, Mitja Bricelj, Peter Muck, Jože Papež

21.1 Lesena kašta ali kranjska stena
Človek je vodotoke, da bi nadzoroval naravne procese in izkoriščal vodno energijo, skozi
čas urejal z različnimi tehnikami. Ob opazovanju naravnih procesov je spoznal, da naravni
prepleti plavljenih drevesnih debel, samic, skal in velikih prodnikov dobro prenašajo dinamične sile visokih voda ter potencialno povzročijo spremembo vodnega toka. Drevesna debla, ki jih plavi visoka voda, se pogosto zagozdijo v ožinah struge, za njimi se začnejo odlagati naplavine in tako postopoma nastane zajezitev. To so bili motivi za začetek vsesplošne
uporabe kombinacije drevesnih debel in kamna pri urejanju vodotokov. Tehnika urejanja
vodotokov se je z leti spreminjala in nadgrajevala ter se začela uporabljati tudi pri sanaciji
erozijskih žarišč ter pogojno stabilnih pobočij in ne le za gradnjo jezov ter protierozijsko
zaščito vodotokov. To tehniko imenujemo lesena kašta ali kranjska stena in je značilna predvsem za alpske in predalpske vodotoke. V prispevku sta podana opis tradicionalne tehnike
urejanja vodotokov in opis tehnike danes, ko se gradnja lesenih kašt spet širi. Glede na to,
da je tehnika aplikacija ciljev trajnostnega razvoja, je prepoznana kot dobra praksa urejanja
voda. Lesene kašte so se na Slovenskem izvajale (in se izvajajo) predvsem v alpskem in predalpskem svetu. Značilne so za hudournike, gorske in hribovite vodotoke, ki jih zaznamujejo
velik padec dna vodotoka, velika premostitvena zmogljivost in intenzivni erozijski procesi.
Na teh vodotokih je zaradi velikega padca dna značilen tudi velik potencial za izkoriščanje
vodne energije. Tovrstni objekti so se v preteklosti gradili na Belci, Radovni, Tržiški Bistrici,
Kokri, Sori, pritokih Gradaščice, Kamniški Bistrici, Savi (slika 21.1) idr., gradijo pa se tudi
danes in so kot značilna tehnika urejanja vodotokov prisotni na številnih vodotokih – med
njimi na Savi Dolinki (slika 21.2), Savi Bohinjki, Ribnici, Kokri, Savinji (slika 21.3), Čerinščici
ter številnih manjših vodotokih in hudournikih (med njimi Smrečji graben, Srednji graben,
Čvelov graben in Lolov graben).
V slovenskem prostoru se za poimenovanje tehnike pogosteje uporablja izraz lesena kašta,
saj se je izraz kranjska stena opustil oziroma ni zaživel, a ga danes prav z namenom identifikacije tehnike s prostorom (krajino/pokrajino) ponovno uporabljamo. Izraz kranjska stena
je v slovenski literaturi zaslediti v zapisih o idrijskih klavžah (Mazi 1955, 39). Poimenovanje kranjska stena ali nemško »Krainerwand« je značilno v Avstriji, Nemčiji in Švici, kjer se
danes to poimenovanje uporablja ne le pri zložbi debel in kamenja, temveč širše – tudi pri
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Slika 21.1: Nekdanji kaštni jez na Savi v Medvodah leta 1938 ob visoki vodi, kjer je danes zgrajena
pregrada hidroelektrarne Medvode.

Slika 21.2: Kaštni jez na Savi Dolinki v Belci.
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zložbi armiranobetonskih elementov in kamenja. V nemški in avstrijski literaturi je zaslediti
strokovne razlage poimenovanja tehnike; tam je navedeno, da se tehnika imenuje po deželi
Kranjski, kjer so bile tovrstne ureditve značilne (Schiechtl in Stern 2002, 85; Urbajs 2010, 7;
Rhein-Zeitung 1996, 23).
Slika 21.3: Lesena kašta kot obrežno zavarovanje na Savinji v Trnovcu.

21.2 Tradicionalna gradnja
Gradnja lesenih kašt ali kranjskih sten se je z namenom izrabe vodnega potenciala ter
protierozijskega zavarovanja vodotokov intenzivneje izvajala nekje do druge svetovne vojne. Obstoječi objekti so se vzdrževali vse do 70. let 20. stoletja, ko se je močno povečala
gradnja betonskih konstrukcij (betonski jezovi, betonska obrežna zavarovanja, armiranobetonske kašte idr.), ki so na številnih vodotokih nadomestile lesene kašte, izdelane na
star, tradicionalen način. Gradnja lesenih kašt se je kontinuirano izvajala na vodotokih, kjer
dostop s strojno mehanizacijo ni bil mogoč, predvsem na hudournikih.
Lesene kašte so bile sprva grajene kot »lesene kletke«, napolnjene s kamenjem, podobno
sestavljene kot brunarice, le da na stikih sprva ni bilo utorov med bruni. Odprtina med bruni
je bila enaka premeru pravokotno nameščene lege. V »leseno kletko« se je kamen preprosto zložil (podobno kot pri gabionih). Za preprostejše konstrukcije so se uporabljala drevesa,
ki so bila v bližini vodotoka, medtem ko se je za zahtevnejše konstrukcije uporabljal hrastov
les. Les se je povezoval z dolgimi, ročno izdelanimi štirioglatimi kovaškimi žeblji. Po ustnem
izročilu so bili ti žeblji pred zabitjem nekaj časa namočeni v močno koncentrirani slanici,
da so hitreje zarjaveli ter s tem zmanjšali možnost, da bi se ob velikih pritiskih vode izpulili
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iz debel. Les se je povezoval tudi z dolgimi tesarskimi sponami, pozneje pa je povezovanje
potekalo v ogliščih »lesene kletke« (vertikalno) z okroglo jekleno palico.
Lesena kašta se je temeljila na več načinov. V primerih, pri katerih je bilo pred novozgrajenim objektom pričakovati poglobitve, se je »lesena kletka« spodaj zaprla s podnicami iz
oblic ali poloblic, da se kamen ob poglobitvi ne bi odplavil iz kletke; v tem primeru se je
objekt povesil in še naprej opravljal svojo funkcijo. Če so bile pričakovane poglobitve tudi
po več metrov, se je lesena kašta temeljila na lesenih pilotih. Na konico se je pritrdil kovinski pilotni čevelj (slika 21.4), glava pilota pa se je zavarovala z železnim obročem, da se pri
zabijanju ni razcepila. Piloti so se zabijali s posebnim zabijalom – ovnom.
Temeljenje je bilo zahtevnejše pri skalnati podlagi, ko je bilo treba v matično kamnino s
kamnolomskim dletom ali pozneje s pnevmatičnim kladivom izvrtati 20−30 cm globoke
izvrtine, v katere se je potisnila vogalna jeklena palica. Pri palici se je spodnji del razcepil,
tako da se je ob potisku v izvrtino palica ob jekleni zagozdi razcepila in tako bila trdno fiksirana (slika 21.4).
Skelet je bil sestavljen iz predhodno navrtanih vzdolžnih in prečnih leg, ki so se izmenično
natikale na železa. Stiki med legami so se pri novejših gradnjah zarezali, da je bila dosežena večja stabilnost. Kašte so se polnile s kamnom, odpornim proti zmrzali, najpogosteje z
lomljencem ali z debelimi prodniki. Dolžina in višina kašte sta se sicer določili po pogojih
tehnične dokumentacije, vendar so bila mogoča odstopanja in pogosto je bilo treba objekt
prilagoditi dejanskim razmeram na terenu.
Slika 21.4: Pilotni čevelj in fiksiranje vogalne jeklene palice z jekleno zagozdo v matično kamnino.
(ilustraciji: P. Muck)
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Pri kaštnih jezovih, ki so bili namenjeni zadrževanju vode, so pogosto nastajali problemi pri
tesnjenju jezu, saj se je skozi zložbo lesa in kamenja precejala velika količina vode. Zato se
je v nadslapje pogosto vgradil droben lomljenec, pomešan z ekspanzijsko glino, ali pa fašinske tonjače (slika 21.5), napolnjene z neprepustnim materialom. Drobne frakcije naplavin
so se ustavile med šibjem tonjače in preprečile precejanje vode. Kot tretji način tesnjenja
so se v nadslapju na jez pritrdile oblice ali pa tudi druge vrste (odpadnega) lesa, ki so se
prekrivale kot strešniki.
Slika 21.5: Tristopenjski kaštni jez in tesnjenje v nadslapju. (ilustracija: P. Muck)

Pri vzdolžnih protierozijskih zavarovanjih (lesene kašte kot vzdolžne obrežne zgradbe, jezbice ali traverze) pa lesenih kašt niso tesnili, saj je v teh primerih prepustnost kašte zaželena,
ker tako ni treba dodatno urejati odvodnje pobočne podtalnice. V teh primerih je še posebej pomembna dobra medsebojna povezanost posameznih gradnikov, tako da kašta tudi
pod vplivom velikih strižnih sil ne razpade, temveč se kvečjemu le povesi in še naprej opravlja funkcijo protierozijskega zavarovanja. Pri gradnji jezbic in traverz je ključnega pomena tudi dobra vpetost objekta v brežino (slika 21.6), tako da se pri spodjedanju brez večjih
poškodb kvečjemu le povesi in ga voda ne obteče.
Lesene kašte ali kranjske stene so se posamično gradile tudi v vmesnem obdobju od povojnega časa pa do danes. V tem obdobju je bila tehnika opisana tudi v Gradbeniških priročnikih (Bertoncelj in Žitnik 1982, 506; Berdajs in Žitnik 1998, 486) in Standardih za vodnogospodarska dela (Hidrogea 1990, 25 in 58). Obsežnejša gradnja lesenih kašt je bila izvedena
pri sanaciji Savinje po poplavah leta 1990, ko je Avstrija Sloveniji v okviru mednarodne
pomoči zagotovila finančna sredstva za sanacijo. Avstrijski vodarji so v sodelovanju s slovenskimi prikazali novejšo tehniko gradnje lesenih kašt ali kranjskih sten, kot so jih dosledno imenovali. Uporabo te tehnike so prikazali na primerih obrežnih zavarovanj, prečnih
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objektov (jezov) in jezbic (MOP 1992, Bricelj in sod. 2003). S postopnim zavedanjem številnih koristi, ki jih prinašajo sonaravne ureditve vodotokov, pa je v Sloveniji danes ponovno
zaznati pogostejšo gradnjo lesenih kašt, predvsem na alpskih in predalpskih vodotokih.
Slika 21.6: Lesena kašta kot jezbica. (ilustracija: P. Muck)

21.3 Današnja gradnja
Gradnja lesenih kašt se je do danes v posameznih segmentih nadgradila, predvsem so drugačni posamezni elementi, na primer kovaški žeblji so nadomeščeni z industrijskimi žeblji in
žičniki, prav tako se namesto vogalnih palic danes uporablja betonsko železo. Pri izvajanju
je razlika predvsem ta, da so se pred desetletji dela opravljala ročno, danes pa so številne
faze gradnje izvedene strojno.
Tudi danes razlikujemo med enostenskimi in dvostenskimi kaštami, med enonivojskimi
in dvonivojskimi kaštami, v literaturi pa najdemo tudi različna poimenovanja posameznih
izvedb kašt (npr. žagasta kašta, Zorčič in Horvat 2012, 203; slike 21.7, 21.8, 21.9). Tudi
danes je ključnega pomena dobro temeljenje lesene kašte ali kranjske stene – tako pri gradnji prečnega objekta ali obrežnega zavarovanja. Na zelo vlažnih terenih se poleg izvedbe
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»temeljne podlage« iz tesno prilegajočih se lesenih okroglic (premer od 10 do 14 cm) izvede tudi zabijanje bodisi lesenih bodisi železnih pilotov (starih železniških tračnic) na sprednji strani kašte. Pomembno je tudi, da je temelj nagnjen v pobočje, kar zagotavlja dodatno
stabilnost zgradbe. Pri izvedbi stikov med okroglicami (premer med 18 in 25 cm) se danes
pogosto uporablja povezovanje, pri katerem se v dva prečno položena elementa naredi
izvrtina in vanjo zabije kos armaturnega železa ustrezne dolžine, ki se nato na vrhu upogne,
da se prilega oblini okroglic (slika 21.6). Izdelava utorov na elementih za boljše prileganje
ni priporočljiva, saj to zmanjšuje trajnost lesa, kadar pa je to potrebno, se zareže v zgornji
element, tako da je utor vedno položen navzdol in voda lahko odteka. Pri zapolnitvi lesene
kašte s kamni je kljub pomoči mehanizacije še vedno potrebnega veliko ročnega dela, zlasti
pri razporeditvi kamnov na sprednjem licu objekta. Posamezni kosi morajo biti dovolj veliki
in ustrezno zaklinjeni, da ne bi material izpadal iz lesene konstrukcije.
Slika 21.7: Gradnja kaštnega jezu na Pšati v Zalogu pri Cerkljah.

Pri gradnji lesenih kašt se, kjer je mogoče, uporablja najbolj odporen les. Poleg trdnosti lesa je pomembna tudi občutljivost na razgradnjo zaradi različnih gliv. Med najboljše
vrste spadajo robinija (neprava akacija), pravi kostanj, določene vrste hrastov (zlasti dob) in
(pozimi posekan) macesen. Slabost številnih drugih drevesnih vrst, med njimi smreke, jelke, duglazije, bukve in jesena, je prav velika nagnjenost k razgradnji lesa zaradi prisotnosti
gliv. Kljub navedenemu pa se v praksi pogosto uporablja borov les, zlasti zaradi specifičnih
ravnih debel in lažje dobavljivosti. Sicer v praksi na trajnost objekta vpliva vrsta (lokalnih)
dejavnikov, zlasti neugodno pa na trajnost lesene kašte vpliva pogosto menjavanje vlažnih
in sušnih stanj.
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Slika 21.8: Kaštni jez z ribjo stezo na Kokri v Kokri.

Slika 21.9: Dvonivojska lesena kašta na Savi Bohinjki v Laškem Rovtu.
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Pri gradnji lesenih kašt so danes pomembni tudi številni okoljevarstveni in drugi cilji, tako
ali drugače povezani z vodami, zato je pomembno, da se objekt zgradi tako, da je za okolje
najbolj sprejemljiv oziroma da se čim bolj omilijo negativni vplivi. Razgibane lesene kašte
so nedvomno bolj sprejemljive z vidika zagotavljanja boljše strukture brežine, večjega
odlaganja naplavin, hitrejše ozelenitve kašte, hkrati pa omogočajo dostopnost obvodnim
organizmom in ne nazadnje tudi človeku v okviru turistične in rekreativne rabe vodnega
in obvodnega prostora. Lesene kašte kot obrežno zavarovanje morajo za zagotavljanje
ustreznega habitata ter prečne povezanosti med strugo, obrežnim in pribrežnim pasom
vodotoka v čim večji meri upoštevati in posnemati lokalne morfološke značilnosti struge –
predvsem naklon in strukturo brežine. Prav tako je pomembna zasaditev kašte z avtohtono
(za ekološki tip značilno obrežno) zarastjo v kombinaciji s pionirskimi vrstami že ob sami
gradnji, saj se tako omogoči hitrejše vklapljanje objekta v strukturo vodotoka. Pri gradnji
kašte je treba upoštevati tudi izvedbo zatočišč za vodni živelj. Ključna je uporaba lokalno
značilnih gradiv. Če lokalnih gradiv ni mogoče neposredno uporabiti in jih je treba dostaviti,
se je treba izogniti vnosu tujerodnih invazivnih vrst. Pri gradnji lesene kašte kot pregrade
je pomembna zagotovitev prehodnosti za vodne organizme (npr. gradnja ribjega prehoda;
Uradni list RS 2006c).

21.4 Dobra praksa urejanja voda
Dobra praksa urejanja voda je ureditev, ki poleg ciljev urejanja voda upošteva tudi cilje
varstva in rabe voda kot preostalih dveh temeljnih področij upravljanja voda (Uradni list
RS 2002; 2008b) ter druge cilje, ki se povezujejo z vodami. Na splošno je dobra praksa tista
ureditev, ki pri najnižjih stroških prinaša največ koristi. Za opredelitev dobre prakse se poleg
analize stroškov in koristi lahko izvede multikriterijska analiza, ki je način ocenjevanja z več
merili, s katerimi zajamemo cilje ureditve z različnih vidikov (Uradni list RS 2006b; 2010b).
Pri opredelitvi dobre prakse urejanja voda so zajeti trije ključni vidiki oziroma kriteriji, in
sicer hidrotehnični kriteriji, okoljevarstveni in krajinski kriteriji ter socio-ekonomski kriteriji
(Repnik Mah in Habinc 2013; preglednica 21.1).
Lesena kašta ali kranjska stena je lahko dobra praksa, kadar je tovrstna ureditev nujna in
ciljev ureditve zaradi specifičnih hidromorfoloških značilnosti (npr. intenzivnega erozijskega delovanja) ni mogoče izvesti z drugimi, mehkejšimi tehnikami (npr. pri obrežnem zavarovanju z živimi gradivi) in kadar so pri projektiranju in nato izvedbi na terenu v največji
meri upoštevane okoljevarstvene zahteve. Opredelitev lesene kašte kot dobre prakse se
obravnava ločeno za primere, ko je lesena kašta grajena kot objekt za obrežno zavarovanje vodotoka, in primere, ko je grajena kot prečni objekt. Ocene za posamezen kriterij so
dodeljene tudi glede na primerjavo lesene kašte s sorodnimi (glede na namen ureditve)
primerljivimi tehnikami (primerjava lesena kašta/obrežni zid/skalomet ali kamnomet/živa
gradiva; preglednica 21.2).
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Lesena kašta kot obrežno zavarovanje je glede na obravnavane kriterije nedvomno dobra
praksa urejanja voda. V okviru hidrotehničnih kriterijev jo odlikuje visoka podajnost oziroma prožnost (tudi precejnost), ki omogoča, da se objekt kljub velikim strižnim silam ne
poruši, temveč le povesi in še naprej varuje pred nadaljnjo erozijo. Prednost lesene kašte
je tudi ta, da se izvedba lahko zelo dobro prilagodi specifičnim značilnostim na terenu.
Lesena kašta je predvsem dobro ocenjena glede na okoljevarstvene kriterije, saj povzroča
majhne negativne vplive na okolje oziroma lahko v posameznih primerih celo izboljša habitatno raznolikost. Treba je poudariti tudi krajinske kriterije, saj gre pri leseni kašti za uporabo lokalnih gradiv, ki sovpadajo tudi s krajinskimi značilnostmi vodnega prostora. Prav
tako je lesena kašta zelo dobro ocenjena glede na socio-ekonomske kriterije, saj sonaravne
ureditve pozitivno vplivajo na kakovost bivalnega okolja in združljivost z drugimi rabami.
Glede na to, da je lesena kašta tradicionalna tehnika urejanja slovenskih vodotokov in
hudournikov ter da se znanje o gradnji prenaša prek številnih generacij, je treba tej ureditvi
pripisati tudi velik kulturno-izobraževalni pomen. Da je lesena kašta dobra praksa, potrjujejo tudi ekonomski kriteriji (cena ureditve in vzdrževanja).
Preglednica 21.1: Kriteriji za opredelitev dobre prakse urejanja voda.
Kriterij

Ocena

Hidrotehnični kriteriji
Strokovna in časovna zahtevnost
projektiranja in izvedbe ureditve

visoka zahtevnost/srednja zahtevnost/nizka zahtevnost

Podajnost ureditve

velika podajnost/srednja podajnost/majhna podajnost

Odpornost ureditve (na obrabo in pritiske)

velika odpornost/srednja odpornost/majhna odpornost

Prilagodljivost značilnostim terena

velika prilagodljivost/srednja prilagodljivost/majhna prilagodljivost

Vzdrževanje ureditve

pogosto vzdrževanje (vsako leto)/občasno vzdrževanje (na več
let, po potrebi)/vzdrževanje v minimalnem obsegu oziroma
vzdrževanje ni potrebno

Trajnost ureditve (življenjska doba)

dolga (> 30 let)/srednja (10–30 let)/kratka (< 10 let)

Okoljski in krajinski kriteriji
Vpliv na ekološko stanje voda

velik vpliv/srednji vpliv/majhen vpliv

Vpliv na varovane vrste

velik vpliv/srednji vpliv/majhen vpliv

Vpliv na ribjo populacijo

velik vpliv/srednji vpliv/majhen vpliv

Vrsta gradiva
Sovpadanje s krajinskimi značilnostmi

naravni, za vodotok značilni materiali/naravni, za vodotok
neznačilni materiali/umetni materiali
veliko sovpadanje/srednje sovpadanje/majhno sovpadanje
oziroma sovpadanja ni

Socio-ekonomski kriteriji
Vpliv na kakovost bivalnega okolja

pozitiven vpliv/ni vpliva/negativen vpliv

Združljivost z drugimi rabami – šport in
rekreacija, turizem (varnost, dostopnost)

združljivo/delno združljivo/nezdružljivo

Kulturno-izobraževalni pomen

velik pomen/srednji pomen/majhen pomen

Cena ureditve

visoka cena/srednja cena/nizka cena

Cena vzdrževanja

visoka cena/srednja cena/nizka cena
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Preglednica 21.2: Ocene glede na hidrotehnične, okoljevarstvene in krajinske ter socio-ekonomske
kriterije za primer lesene kašte kot obrežnega zavarovanja in kot prečnega objekta.
TIP UREDITVE
Hidrotehnični kriteriji
Strokovna in časovna zahtevnost projektiranja in izvedbe ureditve
Podajnost ureditve
Odpornost ureditve
Prilagodljivost značilnostim terena
Vzdrževanje ureditve
Trajnost ureditve (življenjska doba)
Delna ocena:
Okoljevarstveni in krajinski kriteriji
Negativen vpliv na ekološko stanje voda
Negativen vpliv na varovane vrste
Negativen vpliv na ribjo populacijo
Vrsta gradiva
Sovpadanje s krajinskimi značilnostmi
Delna ocena:
Socio-ekonomski kriteriji
Vpliv na kakovost bivalnega okolja
Združljivost z drugimi rabami – šport in rekreacija, turizem
(varnost, dostopnost)
Kulturno-izobraževalni pomen
Cena ureditve
Cena vzdrževanja
Delna ocena:
Skupna ocena:

Lesena kašta –
obrežno zavarovanje

Lesena kašta –
prečni objekt

srednja (○)
visoka (+)
srednja (○)
visoka (+)
minimalno (+)
srednja (○)
(+) (○)

visoka (-)
visoka (+)
srednja (○)
srednja (○)
občasno (○)
srednja (○)
(○)

srednji (○)
srednji (○)
majhen (+)
naravni, značilni (+)
veliko (+)
(+)

velik (-)
srednji (○)
srednji (○)
naravni, značilni (+)
veliko (+)
(○)

pozitiven (+)

pozitiven (+)

združljivo (+)

delno združljivo (○)

velik (+)
srednja (○)
nizka (+)
(+)
(+)

velik (+)
srednja (○)
nizka (+)
(+)
(○)(+)

Tudi lesena kašta kot prečni objekt je prepoznana kot dobra praksa urejanja voda, čeprav
povzroča večje negativne vplive na okolje kot lesena kašta pri obrežnem zavarovanju, saj
prečni objekti na vodotokih povzročijo zajezitev ter vplivajo na hidromorfološke procese in
posledično spremenjene značilnosti tako gorvodno kot dolvodno od prečnega objekta. Kljub
temu pa leseno kašto tudi pri prečnem objektu, predvsem v primerjavi z alternativnimi
rešitvami (npr. betonski jez), odlikujejo dobre značilnosti, opredeljene v okviru krajinskih in
socio-ekonomskih kriterijev.

21.5 Živa kulturna dediščina
Po Unescovi konvenciji nesnovna (živa) kulturna dediščina »pomeni prakse, predstavitve,
izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore,
ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne
dediščine. Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino ter zagotavljajo občutek
za identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer zbujajo spoštovanje do
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kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti.« (Jerin, Pukl in Židov 2012) Nesnovna kulturna dediščina lahko tudi aktivno prispeva k izzivom današnje, nenehno spreminjajoče se
družbe (Spanžel 2012), zato je ključnega pomena, da svojo dediščino prepoznamo, vzdržujemo ter prenašamo na naslednje generacije. Prav s tem namenom je bil formiran tudi
Register žive kulturne dediščine (v nadaljevanju Register), katerega koordinator je Slovenski etnografski muzej. Glede na navedena dejstva o nesnovni kulturni dediščini je bila tudi
lesena kašta ali kranjska stena prepoznana kot pomembna kulturna dediščina slovenskih
vodarjev in hudourničarjev oziroma vseh, ki so (bili) tako ali drugače povezani z vodami,
zato je bila vpisana v Register.
Vpis kranjske stene ali lesene kašte kot tradicionalne tehnike urejanja vodotokov in hudournikov v Register ima pomembno družbeno in fizičnogeografsko razsežnost. Družbeno
razsežnost tradicionalne tehnike opredeljuje »geografsko poreklo« z uporabo pokrajinskega oz. deželnega imena Kranjska, ki teritorialno jasno opredeljuje geografsko območje,
kjer je (bila) navedena tehnika v široki uporabi. Pomemben družbeno-gospodarski vidik
uporabe tehnike kranjske stene je v aktiviranju lokalnih znanj in lokalnih človeških virov za
uporabo lokalnih naravnih virov v javno korist, kot je npr. izvajanje ureditev za zmanjšanje
erozijske ogroženosti. Navedena tehnika je bila v široki uporabi v času razmaha mlinarstva
in žagarstva na območju današnje Slovenije (vrhunec 19. stoletje), ki je omogočala številne ureditve za delovanje jezov in mlinščic za navedeno dejavnost. Z navedeno tehniko
in ureditvami se ustvarjata in krepita tudi podoba in prepoznavnost (identiteta) lokalnega
okolja in pokrajin, za kar smo zavezani skrbeti tudi v skladu z izvajanjem Konvencije o varstvu krajine.
Fizičnogeografski pomen lesene kašte ali kranjske stene je zlasti v uporabi kombinacije
lokalnih naravnih virov: lesa in kamna. Uporaba lesene kašte ali kranjske stene za izvedbe ureditev (jez, obrežno zavarovanje) temelji na upoštevanju lokalnih hidromorfoloških
procesov in potreb človeka za trajnostno rabo vodnih virov, varovanja bivališč in prometnih povezav. V času uvajanja okoljskih meril in kriterijev v gradnjo je treba poudariti, da
obravnavana tehnika ustreza zahtevam varstva okolja, saj se uporabljajo samo lokalna
gradiva, izvedba pa lahko celo obogati pestrost vodnega in obvodnega habitata. Še več –
merilo za optimalno okoljsko sprejemljivost ureditev v vodnem in obvodnem prostoru lahko postane prav opisana tehnika, ki je zaradi navedenih lastnosti prvi primer dobre prakse
za trajnostno rabo vodnih virov v Sloveniji. Vpis lesene kašte ali kranjske stene v Register bo
pomemben korak k temu cilju.

21.6 Sonaravna tehnologija prihodnosti
S postopnim zavedanjem pomena ohranjanja okolja se spreminjajo tudi prakse urejanja
vodotokov. Povsem toge inženirske ureditve danes, ko poskušamo zagotoviti čim več okoljskih in socio-ekonomskih koristi, želimo nadomestiti s sonaravnimi ureditvami, med katere
uvrščamo tudi leseno kašto ali kranjsko steno. Pomembno je, da se zavedamo, da sonaravne ureditve niso namenjene le ohranjanju habitatov in pomembnih živalskih in rastlinskih
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vrst, temveč predvsem človeku, ki biva v tem okolju. Lesena kašta je tako z vidika okoljevarstvenih, krajinskih kot socio-ekonomskih kriterijev prepoznana kot dobra praksa, ki
omogoča in celo spodbuja trajnostni razvoj. Gradnja lesene kašte ali kranjske stene je tako
priporočljiva tam, kjer je ureditev nujna, je tehnika primerna in seveda strokovno sprejemljiva z vidika hidrotehničnih zahtev.
V širšem kontekstu je lesena kašta ali kranjska stena tehnika, ki ima izjemen razvojni pomen,
še zlasti v času gospodarske recesije. Ima vse lastnosti zelene (nizkoogljične) tehnologije in
spada med ureditve t. i. zelene infrastrukture v lokalnem okolju. Za lesene kašte je značilna
raba lokalnih naravnih virov (gozd – les − kamen) in lokalne delovne sile (potencialna nova
delovna mesta), kar sovpada z načeli trajnostnega razvoja, prilagojenega lokalnemu vodnemu okolju. Z gospodarskega vidika lesena kašta pomeni tudi povezavo med upravljanjem
gozdov, lesnopredelovalno industrijo ter izvajanjem vodnogospodarskih ureditev, kar odpira nove razvojne priložnosti z aplikacijo tehnike na območju Slovenije, ob organiziranem
in domišljenem nastopu pa prodor tudi na tuje trge, kjer strmo raste povpraševanje za
načrtovalce in izvajalce »zelene infrastrukture«.
Ne nazadnje je lesena kašta ali kranjska stena živa kulturna dediščina slovenskih vodarjev,
hudourničarjev in vseh, ki so (bili) na različne načine povezani z vodo, ter tako pomeni
tehniko, ki povezuje znanje in izkušnje iz preteklosti z izzivi in zahtevami sodobne družbe
v prihodnosti.
Slika 21.10: Voda je poleg lesa najpomembnejši naravni vir Gorenjske.
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2001 in 2011.
Preglednica 18.2: Skupne medobčinske uprave na Gorenjskem v letu 2011.
Preglednica 18.3: Prioritetni projekti v Izvedbenem načrtu Regionalnega razvojnega programa
Gorenjske regije 2012–2014, ki predvidevajo medobčinsko sodelovanje.
Preglednica 20.1: Ledinska imena v katastrski občini Leše.
Preglednica 20.2: Hišna imena v katastrski občini Leše.
Preglednica 20.3: Ledinska imena v katastrski občini Blejska Dobrava.
Preglednica 20.4: Hišna imena v katastrski občini Blejska Dobrava.
Preglednica 21.1: Kriteriji za opredelitev dobre prakse urejanja voda.
Preglednica 21.2: Ocene glede na hidrotehnične, okoljevarstvene in krajinske ter socio-ekonomske kriterije za primer lesene kašte kot obrežnega zavarovanja in kot prečnega objekta.
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Seznam slik
Slika 1.1: Debelina inverzne plasti zraka, ki jo nakazuje zgornja meja megle ali nizke oblačnosti,
je poleti manjša (do nekaj 10 m), v hladni polovici leta pa lahko sega do najvišjih vrhov.
Iz meglenega jezera hladnega zraka gleda vrh Dobrče. (foto: I. Mrak)
Slika 1.2: Ob severnem fenu se nad grebeni Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp oblikuje oblačni
fenski zid. Južno od njega je vreme jasno z zelo dobro vidljivostjo. (foto: D. Ogrin)
Slika 1.3: Trajanje Sončevega obsevanja ob enakonočju, poletnem in zimskem obratu Pri Jurju
v zgornjem delu Kamniške Bistrice, v Stahovici, Spodnjih Stranjah in na Maistrovi ulici v
Kamniku. Sonce je nad obzorjem, ko poteka njegova pot zunaj obarvanega dela grafikona.
Slika 1.4: Povprečne dnevne temperature (v °C) v dolini Kamniške Bistrice od 16. maja do 20.
decembra 2012.
Slika 1.5: Najnižje temperature v zgornjem delu Kamniške Bistrice (18. 5. 2011; 6:10-6:47).
Slika 1.6: Razvoj kopaste oblačnosti na grebenu med Skuto in Brano kot posledica dolnika 19.
maja 2012 dopoldne, med 6:00 in 13:00. (foto: D. Ogrin)
Slika 1.7: Temperaturne značilnosti različnih tipov aktivnega dela površja: a) zasneženega površja, golega površja z različnimi ekspozicijami in slabo poraščenega površja (pogorje Skute);
b) gozdnih površin z različno ekspozicijo (A0, A1, A2, A3, A4) in razpršeno pozidanih površin
(A4) (dolina Kamniške Bistrice med Kraljevim hribom in Stahovico); c) betonirane ploščadi
in površin z nepokošeno in pokošeno travo (Stranje); d) gosto pozidanih površin (Kamnik) v
primerjavi z okolico mesta. (termalni posnetki: M. Vysoudil)
Slika 1.8: Topoklimatska karta Kamniške Bistrice.
Slika 1.9: Debela snežna odeja na planini Zgornja Konjščica. (foto: I. Mrak)
Slika 2.1: Slovenska alpska jezera, lega in regionalizacija.
Slika 2.2: Zračni posnetki jezer (Blejsko jezero, Dvojno jezero, Zgornje Kriško jezero, Krnsko jezero).
Slika 2.3: Bohinjsko jezero. (foto: B. Rogelj)
Slika 3.1: Varovalni gozdovi in gozdni rezervati Gorenjske statistične regije.
Slika 3.2: Raba tal v ravninskem in nižinskem delu Gorenjske statistične regije 2012.
Slika 3.3: Gozdne površine Gorenjske statistične regije po rastiščnih dejavnikih.
Slika 3.4: Gozdne površine Gorenjske statistične regije po prevladujoči drevesni vrsti.
Slika 3.5: Conalne, aconalne, sekundarne in negozdne površine Gorenjske statistične regije.
Slika 3.6: Višinski rastlinski pasovi Gorenjske statistične regije.
Slika 3.7: Tridimenzionalni prikaz razporeditve vegetacijskih pasov na melišču na severnem pobočju Begunjščice.
Slika 3.8: Grafični model tipičnega melišča pod (levo) in nad zgornjo gozdno mejo (desno).
Slika 3.9: Razporeditev conalnih (v odvisnosti od nadmorske višine) in aconalnih (glede na glavni
rastiščni dejavnik) gozdnih združb Gorenjske statistične regije.
Slika 3.10: Rastlinski pasovi v Kamniško-Savinjskih Alpah. (foto: B. Repe)
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Slika 3.11: Bukov gozd z veliko mrtvo koprivo (Lamio orvalae-Fagetum), kjer spomladi prevladuje čemaž (Allium ursinum). (foto: B. Repe)
Slika 3.12: Navadno tevje (Hacquetia epipactis). (foto: B. Repe)
Slika 4.1: Nekatere slovenske občine že imajo zemljevide nevarnosti za različne pobočne procese; šest izmed teh (Bovec, Jezersko (Klabus in drugi 2009), Kranjska Gora, Slovenj Gradec,
Tržič (Natek in drugi 2010) in Železniki) tudi za lavinsko nevarnost (stanje: pomlad 2013)
(prirejeno po Zorn, Komac in Kumelj 2012, 104).
Slika 4.2: Lavinski kataster za Slovenijo – obdelano območje in število plazov po listih ODK 1 :
10.000 (Pavšek 2002a, 100; Pavšek, Komac in Zorn 2010, 139).
Slika 4.3: Delež snežnih plazov po velikostnih razredih v Občini Kranjska Gora. Površine so izračunane v projekciji na ravnino.
Slika 4.4: Kartirane plaznice nad vršiško cesto. Na vršiško cesto se proži več kot dvajset snežnih
plazov, ki imajo pri svojem največjem obsegu površino večjo od hektarja.
Slika 4.5: Zaradi nevarnosti snežnih plazov je vršiška cesta večji del snežne sezone zaprta (foto:
M. Pavšek)
Slika 4.6: Zemljevid lavinske nevarnosti Občine Kranjska Gora z evidentiranimi plaznicami
(Pavšek in sod. 2012).
Slika 4.7: Delež snežnih plazov po velikostnih razredih v Občini Železniki. Površine so izračunane
v projekciji na ravnino.
Slika 4.8: Opozorilna tabla o nevarnosti snežnih plazov na markirani planinski poti Prtovč–Krekova koča na Ratitovcu. (foto: M. Pavšek)
Slika 4.9: Večji snežni plaz v Občini Železniki je plaz Ravne na pobočju Ratitovca. (foto: M. Pavšek)
Slika 4.10: Obseg plazu Ravne ter nekaterih okoliških plazov na južnih pobočjih Ratitovca (Pavšek
in sod. 2012).
Slika 4.11: Zemljevid lavinske nevarnosti Občine Železniki z evidentiranimi plaznicami (Pavšek
in sod. 2012).
Slika 5.1: Območje podora pod Velikim vrhom v Košuti.
Slika 5.2: Mesta vzorčenja na podoru pod Velikim vrhom.
Slika 5.3: Podor pod Velikim vrhom in lokacija vzorčenja vzhodno od podora. (foto: I. Mrak)
Slika 5.4: Podorni bloki v strugi Tržiške Bistrice nad Dovžanovo sotesko. (foto: I. Mrak)
Slika 5.5: Nabiranje vzorcev pri Črnem jezeru julija 2011. (foto: I. Mrak)
Slika 6.1: Izsek iz seznama novih rovtov na ozemlju radovljiškega gospostva v Bohinju po podatkih urbarja iz leta 1498. Črno sta podčrtani na fotografiji vidni novi krčevini v Ukancu
(»Vkantzich«, »Naakonczi«), sivo rovti na Vogarju (»Na Ogori«, »Naogori«; Vir 6, str. 127).
(foto: Ž. Zwitter)
Slika 6.2: Samotna kmetija Matizovc ob vznožju Košute. (foto: I. Mrak)
Slika 6.3: Slamniki nad Bohinjsko Belo. (foto: I. Mrak)
Slika 6.4: Polška planina na južnih pobočjih Begunjščice. (foto: I. Mrak)
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Slika 7.1: Primer določanja pokrovnosti v CORINE Land Cover za območje Jesenic.
Slika 7.2: Delež prometnih od vseh pozidanih površin po katastrskih občinah leta 1825 .
Slika 7.3: Indeks deleža prometnih od vseh pozidanih površin po katastrskih občinah med letoma 1825 in 1999.
Slika 7.4: Delež prometnih od vseh pozidanih površin po katastrskih občinah leta 2011.
Slika 7.5: Indeks deleža prometnih površin glede na pozidane površine med letoma 1999 in
2011.
Slika 7.6: Prometne površine na prebivalca po katastrskih občinah za leto 2011.
Slika 7.7: Spremembe v prometnih površinah v obdobju 1999/2011 na prebivalca po katastrskih
občinah.
Slika 7.8: Viadukt Zgoša na avtocesti A2. (foto: B. Rogelj)
Slika 7.9: Avtocesta A2 pri Brezjah. (foto: B. Rogelj)
Slika 7.10: Železniška proga med Jesenicami in Ljubljano. (foto: I. Mrak)
Slika 8.1: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v občini Bohinj v letu 2012.
Slika 8.2: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v naselju Bohinjska Bistrica v letu 2012.
Slika 8.3: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v naselju Ribčev Laz v letu 2012.
Slika 8.4: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v naselju Polje v letu 2012.
Slika 8.5: Prostorska razporeditev počitniških bivališč v naselju Zgornji Goreljek v letu 2012.
Slika 8.6: Ribčev Laz. (foto: B. Rogelj)
Slika 8.7: Počitniško bivališče v Ukancu. (foto: B. Rogelj)
Slika 8.8: Planina Javornik. (foto: B. Rogelj)
Slika 9.1: Trgovina glede na osnovne skupine prodajnih izdelkov v starem mestnem jedru, 2012.
Slika 9.2: Primerjava dejavnosti v starem mestnem jedru med letoma 1995 in 2012.
Slika 9.3: Primerjava dejavnosti v poslovnem središču in prehodnem območju med letoma 1995
in 2012.
Slika 9.4: Nakupovalna središča v Kranju, 2012.
Slika 9.5: Staro mestno jedro Kranja. (foto: B. Rogelj)
Slika 9.6: Opuščena veleblagovnica Globus v Kranju (danes preurejena v knjižnico). (foto: B. Rogelj)
Slika 9.7: Nakupovalno središče Mercator center Primskovo. (foto: B. Rogelj)
Slika 10.1: Zemljevid Udin boršta in okolice s prometnicami, pozidanimi površinami in zavarovanimi območji.
Slika 10.2: Indeks rasti uporabnih površin stanovanj in delež stanovanj, zgrajenih med letoma
2001 in 2012.
Slika 10.3: Novogradnje ob robu Udin boršta. (foto: I. Mrak)
Slika 10.4: Gozdnato območje Udin Boršta. (foto: I. Mrak)
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Slika 11.1: Gorenjska je bogata z vodnimi viri. (foto: I. Mrak)
Slika 11.2: Sončna elektrarna na strehi starejše hiše v Mošnjah. (foto: B. Rogelj)
Slika 11.3: Ekološko kmetijstvo se uveljavlja tudi na Gorenjskem. (foto: I. Mrak)
Slika 12.1: Prikaz Gorenjske statistične regije, jadransko-črnomorske razvodnice in kraških
pokrajin na fizičnem zemljevidu Slovenije.
Slika 12.2: Hidrogeološke enote Gorenjske statistične regije glede na tip poroznosti kamnin.
Slika 12.3: Letna količina načrpane vode v Gorenjski statistični regiji po vodnih virih (v 1000 m3).
Slika 12.4: Letna količina iz javnega vodovoda dobavljene vode v Gorenjski statistični regiji
(v 1000 m3).
Slika 12.5: Pomena skrbnega ravnanja z vodnimi viri so se zavedali že v preteklosti. (foto: B. Rogelj)
Slika 13.1: Dejanska raba tal na območju Gorenjske regije.
Slika 13.2: Struktura rabe tal na Gorenjskem leta 2013.
Slika 13.3: Število in struktura živine po gorenjskih občinah.
Slika 13.4: Struktura kmetijskih gospodarstev (KMG) in površine kmetijskih zemljišč v uporabi
(KZU) po velikostnih razredih kmetij leta 2010.
Slika 13.5: Delovna sila na kmetijskih gospodarstvih po občinah.
Slika 13.6: Splošna in kmetijska izobrazbena struktura gospodarjev leta 2010.
Slika 13.7: Tržna naravnanost kmetij in prevladujoči tipi kmetovanja po občinah.
Slika 13.8: Število kmetij in namen pridelave po občinah.
Slika 13.9: Trajnostna naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah.
Slika 13.10: Živinoreja in planinsko pašništvo imata pomembno vlogo v kmetijstvu Gorenjske.
(foto: I. Mrak)
Slika 14.1: Omejitev Gorenjske v nekdanjem deželnem obsegu (širša opredelitev) s prikazom
podobmočij in statističnih regij, katerih dele obsega.
Slika 14.2: Razlike v deležih od skupnega števila prebivalcev po enoletnih starostnih razredih
med Gorenjsko (širše območje) in RS (Slovenijo) leta 2011.
Slika 14.3: Število prebivalcev Gorenjske (širše območje) glede na spol in starost po enoletnih
starostnih razredih za leti 2002 in 2011.
Slika 14.4: Povprečna velikost gospodinjstev v podobmočjih širše Gorenjske v letih 2002 in 2011.
Slika 14.5: Celotna stopnja rodnosti po statističnih regijah Slovenije s poudarkom na Gorenjski
in Sloveniji.
Slika 14.6: Starostnospecifične stopnje rodnosti za dve statistični regiji (Gorenjska, Osrednjeslovenska) in za Slovenijo 2002 in 2011.
Slika 14.7: Povprečna starost umrlih v dveh statističnih regijah (Gorenjska, Osrednjeslovenska)
in Sloveniji po spolu leta 2011.
Slika 14.8: Priseljeni iz tujine glede na obdobje priselitve, delež od vsega priseljenega prebivalstva 2011 v % po podobmočjih širše Gorenjske v primerjavi s Slovenijo.
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Slika 14.9: Podobmočja Gorenjske po deležu prebivalcev glede na območje prvega prebivališča
2011.
Slika 14.10: Deleži prebivalcev glede na stopnjo izobrazbe in starostni razred za območje širše
Gorenjske leta 2011 (dolžina traku pomeni 100 % prebivalstva posameznega starostnega
razreda).
Slika 14.11: Lokacijski količniki za terciarno izobraženo prebivalstvo za podobmočja širše Gorenjske 2011.
Slika 14.12: Koeficienti lokalizacije prebivalcev različnih stopenj izobrazbe po starostnih razredih
na ravni podobmočij širše Gorenjske leta 2011.
Slika 14.13: Nekateri deli Gorenjske imajo neugodno razmerje med starim in mladim prebivalstvom. (foto: B. Rogelj)
Slika 14.14: Nekatere, zlasti hribovske kmetije na Gorenjskem, so opuščene, a življenje se tudi
tja počasi vrača. (foto: I. Mrak)
Slika 15.1: Prebivalstvo, opredeljeno kot Bošnjaki, vključno z Muslimani in Bosanci, Gorenjska
statistična regija.
Slika 15.2: Prebivalstvo, opredeljeno kot Srbi, Gorenjska statistična regija.
Slika 15.3: Prebivalstvo, opredeljeno kot Hrvati, Gorenjska statistična regija.
Slika 15.4: Geolingvistična umeščenost Gorenjske v slovenski etnični trenutek.
Slika 15.5: Tržič je bil v preteklosti pomembno imigracijsko središče. (foto: I. Mrak)
Slika 15.6: Na Jesenice so se priseljevali predvsem Bošnjaki, ki so delali v nekdaj uspešnih industrijskih obratih. (foto: I. Mrak)
Slika 15.7: Bošnjaki ostajajo v nekdanjih industrijskih središčih, ohranjajo tudi svoj materni jezik.
(foto: I. Mrak)
Slika 16.1: Delež delovno aktivnega prebivalstva po poklicnih skupinah v letih 2000 in 2011.
Slika 16.2: Prostorska razporeditev in koncentracija prebivalcev z ustvarjalnim poklicem leta
2011 na Gorenjskem.
Slika 17.1: Gorenjske občine glede na sezonsko razporeditev turističnega obiska.
Slika 18.1: Rast števila prebivalcev med letoma 2001 in 2011.
Slika 18.2: Selitveni prirast med letoma 2001 in 2011.
Slika 18.3: Spremembe v pozidanih zemljiščih med letoma 2002 in 2011.
Slika 18.4: Funkcijsko zaledje Mestne občine Kranj v letih 2001 in 2011.
Slika 18.5: Funkcijsko zaledje Občine Cerklje na Gorenjskem v letih 2001 in 2011.
Slika 18.6: Funkcijsko zaledje Občine Radovljica v letih 2001 in 2011.
Slike 19.1: Raba tal v k. o. Šenčur leta 1827.
Slike 19.2: Raba tal v k. o. Šenčur leta 1994.
Slike 19.3: Raba tal v k. o. Šenčur leta 2013.
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Slike 19.4: Primerjava med kategorijami rabe tal v letih 1827, 1994 in 2013.
Slika 19.5: Dejavnostna sestava podjetij, registriranih v PC Šenčur.
Slika 19.6: Profil anketiranega lokalnega prebivalstva.
Slika 20.1: Ledinska imena v delu katastrske občine Leše.
Slika 20.2: Hišna imena v delu katastrske občine Leše.
Slika 20.3: Ledinska imena v delu katastrske občine Blejska Dobrava.
Slika 20.4: Hišna imena v delu katastrske občine Blejska Dobrava.
Slika 20.5: Domačija Pər Govób na Blejski Dobravi. (foto: K. Klinar)
Slika 21.1: Nekdanji kaštni jez na Savi v Medvodah leta 1938 ob visoki vodi, kjer je danes zgrajena pregrada hidroelektrarne Medvode. (arhiv: P. Muck)
Slika 21.2: Kaštni jez na Savi Dolinki v Belci. (foto: P. Repnik Mah)
Slika 21.3: Lesena kašta kot obrežno zavarovanje na Savinji v Trnovcu. (foto: P. Repnik Mah)
Slika 21.4: Pilotni čevelj in fiksiranje vogalne jeklene palice z jekleno zagozdo v matično kamnino. (ilustraciji: P. Muck)
Slika 21.5: Tristopenjski kaštni jez in tesnjenje v nadslapju. (ilustracija: P. Muck)
Slika 21.6: Lesena kašta kot jezbica. (ilustracija: Muck)
Slika 21.7: Gradnja kaštnega jezu na Pšati v Zalogu pri Cerkljah. (foto: J. Papež)
Slika 21.8: Kaštni jez z ribjo stezo na Kokri v Kokri. (foto: P. Repnik Mah)
Slika 21.9: Dvonivojska lesena kašta na Savi Bohinjki v Laškem Rovtu. (foto: P. Repnik Mah)
Slika 21.10: Voda je poleg lesa najpomembnejši naravni vir Gorenjske. (foto: I. Mrak)
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Imensko in stvarno kazalo (temeljni pojmi)
A

absolutne datacije 75, 77-78, 83-84
aconalne gozdne združbe 52-53
agrarna raba gozdov 85-97		
alpska jezera 31-32, 37

B

Bled 32, 49, 99, 136, 158, 172, 194-195,
200-201, 219, 234, 238-242, 247-249,
251-252, 254-256, 		
Blejska Dobrava 285-286, 295-298, 301-305
Blejsko jezero 33, 36-41		
Bohinj 88, 107, 111-117, 122-125, 194-195,
200, 210, 219, 239-242, 248, 251,
257, 264			
Bohinjsko jezero 31, 33-34, 37-38, 40-41
Bošnjaki 216-218, 220, 223

C

centralno naselje 218, 220, 253-268
Cerklje na Gorenjskem 178, 194, 258, 262
conalne gozdne združbe 50, 51, 57

D

deglaciacija 82-83			
deindustrializacija 232		
delovna mesta 152, 227-228, 272, 319
dobra praksa urejanja voda 307, 316-317

E

energetska samooskrba 162
etnična sestava prebivalstva 213-225
eutrofikacija jezer 37, 40

F

fosilna goriva 156-157		
franciscejski kataster 94, 100-101, 105,
272-273, 276-277		
funkcijska preobrazba naselij 128, 130-131,
254-256			
funkcijsko zaledje naselij 261-263

G

geomofologija 75-84 		
globalizacija 7, 269		

glokalizacija 7, 141, 269, 284
Gorenja vas - Poljane 194, 200, 279
Gorenjska 7, 10, 43, 45-46, 99, 142, 154, 157159, 161-163, 165, 175, 177-178, 188,
192, 194, 197-201, 203-211, 221-224,
230-234, 238-239, 241-244, 249-252,
203-211, 221-224, 230-232, 236-237,
239-244, 249-252, 260, 266, 270-272
Gorenjska statistična regija 57, 200, 219, 239,
271			
Gorje 106, 200, 241, 248		
gozd 44-46, 48, 54, 57, 72, 85, 87-92, 95-97,
101, 142, 145, 177, 319
gozdna paša 89, 97		
gozdne združbe 49, 51-53, 57
gozdni rezervat 42, 45

H

hidrogeografske značilnosti 31-32, 152-154,
165-168			
hišna imena 285, 287, 290, 293-295, 297,
301-302, 305		
Hrvati 217, 219-220, 223, 250

I

indeks lokacijske divergence 260
industrializacija 271
industrijski polmesec 127, 141

J

Jesenice 74, 99, 106, 129, 200, 211, 217-218,
234, 238, 247-248, 254-258, 267, 270,
286-287, 295		
jezero 31, 33-41			
Jezersko 63, 74, 171, 192, 201, 252, 257-258,
264
		

K
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Monograﬁja Gorenjska v obdobju glokalizacije je primer regionalnogeografske študije,
ki je osnovana na uporabi sodobnega tematskega pristopa pri spoznavanju in proučevanju
pokrajine. Rdeča nit je obravnava Gorenjske z različnih vidikov, pri čemer se spretno
prepletajo klasične in moderne tematizacije ter dobro uveljavljeni in sveži ter inovativni
pristopi. Monograﬁja se osredotoča na aktualne procese, prakse in dejavnike, značilne za
Gorenjsko v obdobju intenzivnih globalizacijskih procesov in lokalnih/regionalnih odzivov
nanje. Vsebina je aktualna tako v smislu prikaza stanja v družbi in prostoru kot v smislu
novih, še ne uveljavljenih vsebin in pristopov geografskega spoznavanja pokrajine.
Monograﬁja obsega 21 poglavij, ki jih je pripravilo 45 strokovnjakov iz različnih inštitucij.
Poglavja so smiselno razdeljena v tri vsebinske sklope – okoljske spremembe, spreminjanje
kulturne pokrajine, upravljanje z lokalnimi in regionalnimi viri. Obsežno besedilo
dopolnjujejo številne preglednice, karte, graﬁ in fotograﬁje.
Monograﬁja Gorenjska v obdobju glokalizacije ni namenjena le akademskim raziskovalcem
oziroma strokovni javnosti. Ugotovitve lahko s pridom uporabijo tudi tisti posamezniki in
inštitucije, ki odločajo o prihodnjem razvoju regije. Hkrati velja izpostaviti njeno
uporabnost v šolski geograﬁji.
(povzeto iz recenzij dr. Vladimirja Drozga in dr. Mimi Urbanc).
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