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GORENJSKO Gorenjska je že dolgo cilj za številne 
obiskovalce, bodisi iz Slovenije, osta- 
lih krajev Jugoslavije, zamejstva ali 
tujine. Zato smo se odločili, da vam 
tokrat predstavimo to slovensko regi- 
jo v obliki opisov treh potovanj z izho- 
diščem na Bledu. 

Tokrat naj bo tale posebna izdaja Go- 
renjske vaša drobna tičica, ki vam bo 
kazala pot, zraven pa povedala še to 
in ono zanimivost o pokrajini, ljudeh 
in krajih skozi katere boste potovali. 
Odločili smo se za tri poti, in sicer 
za tiste, ki jih bo pot vodila iz Bleda 
naprej proti Jesenicam, Kranjski gori 
in Ratečam, za tiste ki se bodo podali 
do Begunj, Tržiča, Preddvora in Kra- 
nja, ter za one, ki jih bo zanimala 
železarska Kropa, partizanske Dražgo- 
še, ter zelena Selška dolina z Želez- 
niki in tisočletno Škofjo Loko. 

Tri potovanja smo izbrali tako, da bi 
zajeli kar največji del Gorenjske, se- 
veda pa ne vse; zunaj teh poti še 
vedno ostanejo številna območja in 
kraji, ki bi prav tako zaslužili vašo 
pozornost, žal pa ni bilo mogoče pred- 
staviti vsega naenkrat. 

Vsako posamezno pot smo skušali 
predstaviti tako, da smo zajeli naj- 
prej širšo pokrajinsko predstavitev, 
podali posnetek sedanjega živega pro- 
stora, nakazali nekaj najaktualnejše 
prostorske problematike in perspekti- 
ve za nadaljnji razvoj posameznih 
območij. Poleg splošnega opisa smo 
predstavili še posamezne kraje, skozi 
katere bomo potovali. 

Bled, kot izhodišče pa smo predsta- 
vili posebej. 

Pričujoči opisi so namenjeni prav 
vsem obiskovalcem naše Gorenjske, 
še posebej pa vsem turističnim delav- 
cem po društvih, recepcijah, agenci- 
jah in drugim. 

Urednik 
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fry M r* |  Dežela kranjska nima lep'sga kraja 
£5 L JC — izhodišče za izlete ko je z okol'Sc'no ta, podoba raja. 

Besede, ki jih izreče naš veliki pesnik Preše- 
ren v Krstu pri Savici, nam zvenijo nekako 
preroško. Pesnik je že tedaj doumel lepoto 
kraja in okolice, s katero je ta del naše domo- 
vine obdarila narava. 
Šele mnogo let kasneje so to lepoto odkrili 
tudi drugi in sloves te »podobe raja« se še 
v večji meri ponese v svet in Bled postane 
svetovnoznano letovišče. 
Pokrajina je izredno zanimiva za proučevanje 
ledene dobe, čeprav je kotlina nastala že prej, 
relief pa se je spreminjal tudi še v aluvialni 
dobi. 
Ugrez Blejskega kota, ki je del Ljubljanske 
kotline, se je vršil v terciaru (ob prehodu iz 
eocena v oligocen). Tedaj je iz Panonske ni- 
žine morje prodrlo tudi na področje Slovenije. 
Kot zaliv je segalo do Bohinja in zalilo kotli- 
ne, ki so nastale po udorih. Ob koncu te dobe 
so se začele dvigati Alpe, kotline, ki so na- 
stale v začetku oligocena so se še povečale 
in poglobile. 
Jezero je obstajalo že pred wurmsko dobo. 
Verjetno je kotanja učinek predglacialnega de- 
lovanja, ko je reka Radovna tekla proti vzhodu. 
Bohinjski ledenik pa ji je zaprl pot, ker je 
odrinil radovinski ledenik proti SV. Kotanjo 
je potem izrabil bohinjski ledenik in tu pustil 
enega svojih jezikov. 
Pokrajino nato bistveno preoblikuje bohinjski 
ledenik, ki je segal v Blejski kot. Ob koncu 
wurmske dobe (zadnja poledenitev) se je le- 
denik cepil v tri jezike (eden je segal od Bo- 
hinjske Bele navzdol, drugi čez jezersko ko- 
tanjo, tretji pa ob zahodnem delu jezera—vas 
Rečica]. Kotlina jezera je čelna kotanja od- 
cepka bohinjskega ledenika, ki je tu debel 
okrog 200 m. 
Danes je vsa pokrajina zapolnjena z moren- 
skim materialom, nanešeni prod pa tvori večje 
število teras. 
Značilni sta predvsem dve: 
— nekoliko višja (500—530 m) med Zasipom 

in Rečico 
— nekoliko nižja (480—510 m] med Bledom 

in Bodeščem. 
Te ravnine prekinjajo v smeri SV-JZ 5—20 m 
visoki morenski nasipi — čelne morene, ki jih 
je pustil bohinjski ledenik. Obstajajo pa tudi 
suhe doline (ostanki nekdanjih ledeniških po- 
tokov], ki prekinjajo obe terasi (npr. Dindol). 
Pri eroziji so se mehkejši deli odstranili, ohra- 
nijo pa se odpornejši vrhovi ob jezerskem robu 
(Straža 646 m, Kozarca 558 m, Osojnica 754 m. 
Grad 614 m. Otok 495 m] sestavljeni pretežno 
iz apnenca in dolomita. Omenjeni osamelci 
so omogočili, daje jezerska kotanja ostala ne- 
zasuta. 
Po umaknitvi ledenika začne naslednja ojeze- 
ritev, to je sedanje jezero, ki je sprva segalo 
do višine 510 m (zavzemalo je še Blata in 

Gmajno). Proti Bohinju je bilo zaprto, odtok 
pa je imelo skozi Dindol (danes suha struga]. 
Sava Bohinjka načne to pregrado in razvije 
se nov odtok — Jezernica, ki obstaja še da- 
nes. Nivo vode se je počasi nižal (502 m, 
495 m, 488 m, 478 m). Relief se torej spre- 
minja tudi v aluvialni dobi, ko so predvsem 
splahnela majhna jezera. Končno je ostalo sa- 
mo še Blejsko, ki se je polagoma spreminjalo, 
ostala pa se pretvorijo v močvirja (Blata]. 
V zahodnem in severnem delu je morenski 
material naložen v obliki hrbtov (Gorjanski 
kot]. To so morenski nasipi, ki spremljajo 
dolino Radovne ob njenem izstopu iz objema 
Mežaklje in Pokljuke. Ti nasipi že presegajo 
višino 600 m. 
Ob robovih se dvigajo markantne planote, ki 
obdajajo ta nižji svet. Najmarkantnejša je vse- 
kakor Jelovica, ki ima zelo izrazit tektonski 
rob. Na zahodnem delu je Pokljuka, ki z blej- 
skega konca daje nekoliko manj izrazit videz. 
Najmanjša po obsegu je Mežaklja. 
Geološko pripadajo te planote mezzozoiskim 
apnencem in dolomitom. Ob koncu panona se 
te planote začno dvigati in začne se zakra- 
sevanje. Pri vseh planotah opazimo večje šte- 
vilo nivojev in uravnav. 

Nekatere klimatske značilnosti 

Zaradi sorazmerno nizke nadmorske višine ima 
Bled blago alpsko klimo. Poletja in jeseni so 
tople, zime niso pretirano mrzle. Z grebeni 
Julijskih Alp in Karavank je zaščiten pred 
mrzlimi severnimi vetrovi. V temperaturnem 
nizu so med posameznimi leti in meseci pre- 
cejšnje razlike. Pozimi so nihanja močnejša, 
manjša pa poleti. 
V desetletju 1951—60 je bila na Bledu po- 
prečna letna temperatura 8,8° C (januarska 
— 1,4, julijska 18,5° C, v obdobju 1925—56 pa 
je poprečna temperatura kar 12,4° C (januar- 
ska — 2,1, julijska 22,2° C]. 
Ker so opazovalnico na Bledu ukinili, imamo 
podatke za Radovljico, ki je 7 km oddaljena 
od Bleda (nm. 495 m], tako da je primerjava 
do neke mere mogoča. 
Hladnih dni z minimom pod lediščem je 114, 
z maksimom preko 23° C pa 53. 
Tudi količina padavin niha in se giblje med 
1500 in 1600 mm (v obdobju 1951—60 znaša 
1526 mm, 1925—56 pa 1599 mm — Bohinj v 
istem obdobju 2100 mm]. 
Največ padavin je v jesenskih mesecih (sep- 
tember 9,34%, oktober 10,81%, november 
10,25%), najmanj pozimi (december 6,69%, 
januar 5,81 %, februar 5,50 %) Sorazmerno ve- 
liko padavin je v glavnih sezonskih mesecih 
(junij kar 10,3 %, julij 9,56 %, avgust 9,19 %), 
kar vsekakor ni v prid turizmu. 
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Tudi število jasnih dni precej niha. Novejša 
opazovanja izkazujejo večjo srednjo oblačnost 
v vseh mesecih. Največja je oblačnost pozimi, 
najmanjša poleti, nasprotno pa je število jas- 
nih dni največje poleti, najmanjše pozimi. 
Snežna odeja traja okrog 60 dni, vendar je 
močno odvisna od trenutnih vremenskih raz- 
mer in zelo niha (leta 1949/50 npr. le 10 dni). 
Na okoliških planotah pa so snežne razmere 
precej drugačne — takoj na robovih se snež- 
ne razmere temeljito spremene in snežna 
odeja je mnogo daljša in traja dlje časa (Po- 
kljuka, Zatrnik). 

Nekatere hidrografske značilnosti 

Blejsko jezero je veliko pripomoglo k turistični 
slavi Bleda. To je eno najtoplejših alpskih je- 
zer, saj se voda segreje do 24° C in je v po- 
letnih mesecih zelo primerna za kopanje. 
Nadmorska višina jezera je 475 m, dolžina 
2100 m, največja širina 1300 m, površina 144 ha, 
največja globina pa 30,6 m. Obseg jezera znaša 
5590 m. 
Omenim naj, da je grajski oskrbnik Novak 
pred 200 leti želel jezero osušiti, da bi s tem 
pridobil novih pridelovalnih površin. Če bi se 
ta načrt uresničil, bi bila Bledu nedvomno na- 
rejena nepopravljiva škoda. 
Tudi v novejšem času jezeru grozi katastrofa 
zaradi onesnaženosti. Zaradi odpadnih voda 
je bilo jezero čedalje bolj ogroženo in one- 
snaženo. To se je pokazalo že v stari Jugo- 
slaviji (prvo cvetenje jezera 1934). Da bi ga 
ozdravili, si prizadevajo že čez 20 let. Zgradili 
so predor, po katerem bi dovajali svežo Ra- 
dovno. Leta 1964 je pritekla prva voda. Kri- 
tična meja se je sicer dvignila za 6 metrov, 
vendar pričakovanih rezultatov ni. Zato so leta 
1980 začeli graditi drenažno cev, ki naj bi po- 
spešila ozdravitev jezera. Kljub kratki dobi so 
prvi razveseljivi rezultati že vidni. Odteklo je 
že preko 3 milijone m3 gnusnega gnoja in je- 
zero se naglo zdravi. To pomeni, da se je 
v dobre pol leta življenjski prostor rib in dru- 
gega živalskega sveta za isto količino pove- 
čal (prostornina jezera je 31,7 milijona m3, 
torej so pridobili kar blizu 10% življenjskega 
prostora). Upamo, da se bo zdravljenje jezera 
tako uspešno tudi nadaljevalo. 
Glavni odtok jezera je Jezernica, ki odteka na 
Mlinem v Savo Bohinjko. Poleg Radovne je 
manjši dotok del potoka Rečica, ker večji del 
odteka čez Gmajno v Savo Dolinko (bifurka- 
cija), ter termalni vrelci, ob katerih se je raz- 
vil zdraviliški turizem. Temperatura vrelca pri 
Toplicah je 23° C, vsebuje pa razne zdravilne 
elemente in je primerno za zdravljenje izčrpa- 
nosti, nevrovegetativnih motenj in starostne 
onemoglosti. Sedaj ob jezerski obali poleg 
Kazine nadaljujejo s poskusnimi vrtanji in 
iščejo nove izvire termalne vode. 
Ker je ledenik poleg glavne jezerske kotanje 
izdolbel še vzporedno plitvejšo globel, ima ta 
v Blatih še sedaj zamočvirjen značaj, v Višcah 

za gradom pa se je celo ohranilo dvojno je- 
zero (Jezerca). 
Pitno vodo dobiva Bled iz Gorjanskega kota. 

Nekaj iz zgodovine Bleda 

Zgodovinske najdbe pričajo, da je bil Bled že 
zgodaj poseljen. Prvi dokazi za to so že iz 
mlajše bronaste dobe (okolica pa je pose- 
ljena že v paleolitiku — Poljšica pri Gorjah), 
še bolj številni so za halštat (starejša železna 
doba). Iz rimske dobe pa so našli rimske nov- 
ce na treh različnih krajih (lacus auriacus). 
O zgodnji naselitvi Slovanov nam pričajo gro- 
bišča na otoku (124 skeletov), v bližini hriba 
Brda, kjer je bilo na Žalah staroslovansko po- 
kopališče, park sedanje vile Bled, nekropola 
v Zelečah, na Pristavi pod Gradom, ter gro- 
bišče na sedanjem grajskem parkirnem pro- 
storu. 
Sredi srednjega veka je bilo to področje že 
popolnoma poseljeno, kar nam dokazujejo ime- 
na vasi, ki so že v 11. stoletju ista, kot jih 
poznamo danes, vendar nam ni poznana go- 
stota prebivalstva. 
Bled se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 
1004, ko je cesar Henrik II podaril briksen- 
škemu škofu Albuinu »neko po pravu naše po- 
sestvo Bled... vlast z vsemi pripadnostmi«. 
Tej darovnici so sledile še tri. Tako so brik- 
senški škofje polagoma pridobili posest med 
obema Savama, od Triglava do sotočja obeh 
Sav. Izvzeto je bilo le območje severno od 
Bohinja in Dovje. Kot že omenjeno, se vse 
vasi (razen Grad, kjer se omenjajo posa- 
mezne kmetije »sub castro Veldes«) okrog 
jezera, pa tudi nekatere druge omenjajo že 
vil. stoletju. Blejsko gospostvo je imelo pod- 
ložnike v 49 vaseh, največ v blejskih, gorjan- 
skih ter v Bohinju, drugje pa sorazmerno malo 
podložnikov. 
Upravo blejskega gospostva so škofje dajali 
v zakup raznim znanim kranjskim plemiškim 
rodbinam. Leta 1803 pa gospostvo postane 
državna last, nato jo zopet za 20 let dobe 
briksenški škofje, ker pa z odpravo podložni- 
štva (leta 1848) zgubi pomen fevdalne gospo- 
darske enote, ga prodajo lastniku jeseniških 
fužin Viktorju Ruardu, ki pa je večino gozdov 
prodal KID. Po prvi svetovni vojni okrnjeno 
posest kupi blejski hotelir Kenda, kasneje pa 
pride v roke Dravske banovine. 
Gospodarstvo se ni dosti razlikovalo od sploš 
nega razvoja v srednjem veku. Poljedelstvo 
se je, kot povsod drugje v naših krajih, kom- 
biniralo z živinorejo. Največ so gojili ovce in 
koze, govedoreja je bila sprva slabo razvita 
in se je uveljavila šele pozneje. Zelo razvito 
je bilo planinsko pašništvo, saj se prva pla- 
nina na Pokljuki omenja že leta 1377. 
Poleg poljedelstva in živinoreje je bilo razvite 
še nekaj takratne obrti, predvsem pa fužinar- 
stvo, ter s tem povezana gozdarstvo ter 
oglarstvo. Oglarstvo in fužinarstvo sta v glav- 
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nem izginila do prejšnjega stoletja, medtem 
ko je gozdarstvo še vedno važna gospodarska 
panoga. 
Po franciscejskem katastru iz leta 1826 so še 
vsi blejski prebivalci označeni kot kmetje in 
kajžarji. 98,1 % je tedaj pripadalo kmetom in 
kajžarjem, ostalo zemljo je imela cerkev. 
Po letu 1868 je bilo mogoče kmečko posest 
deliti, kar je prineslo velike spremembe glede 
lastništev. Kraji, ki jih je najprej zajela de- 
agrarizacija in urbanizacija, imajo najbolj pe- 
stro zemljiško sestavo. Važno vlogo glede 
tega je imel tudi turizem, saj so zgradili več 
novih stavb in v ta namen so pokupili precej 
zemlje, predvsem ob jezerski obali. 
Gozd je leta 1826 skoro v celoti v lasti ka- 
merale, kajti gozdovi so pravno pripadali vla- 
darjem, ki so jih dajali v upravo raznim zem- 
ljiškim gospostvom. V lasti kmeta je bilo 
tedaj le 2,2% zemlje (80% kameralne, 15% 
srenjske}. Gozdovi so bili razdeljeni leta 1858 
(vendar le 28 %, ostalo pa ostane veleposesti). 
Po vojni je veliko teh površin dobilo GG Bled 
(leta 1953 kar 71,2 %). 
Do prve polovice 19. stoletja je Bled izrazito 
kmečko naselje, nato pa se začne razvijati 
turizem, ki pomeni prvo pomembno neagrar- 
no dejavnost. S tem pa se bistveno spremeni 
pomen kraja in agrarne panoge so potisnejene 
v glavnem v okolico Bleda. 
Pomen Bleda narašča z izgradnjo železnice; 
prva svetovna vojna pa razvoj naselja neko- 
liko zavre. 
Bled doseže največjo veljavo po letu 1922, 
ko postane kraljeva poletna prestolnica in se 
tu začno zbirati politični vrhovi stare Jugo- 
slavije. 

Bled v NOB 

Ko so fašistične sile Jugoslavijo razkosale, 
so na Bled najprej prišli Italijani, za njimi pa 
Nemci. Italijani so z Gorenjske odšli 23. aprila 
in ugnezdijo se Nemci. 
Bled postane središče poveljstev različnih na- 
cističnih formacij za vso okupirano Gorenjsko 
(štab policiie, Gestapa, obveščevalni center). 
Na Bledu se zadržuje stalno okrog 800 nem- 
ških vojakov in 130 članov nacistične stranke, 
povečini Nemcev. Zato je bilo narodnoosvobo- 
dilno gibanje močno otežkočeno, zato se raz- 
vija bolj v okolici Bleda (Gorje, Jesenice, Bo- 
hinj, okoliške planote), kjer so dani boljši 
pogoji. 
Že 14 dni po napadu na Jugoslavijo se zbero 
komunisti Rečice, Gorij, Jesenic na Slamnikih 
(pri Matevžu Volfu) in se odločijo za priprave 
na boj. Španski borec Franc Potočnik sprego- 
vori o gverilski taktiki bojevanja, ki bi v oko- 
liščinah okupacije edina prišla v poštev. Dogo- 
vorijo se tudi, da je potrebno zbirati orožje. 
Naslednje dni je bila oblast na zasedenem 
ozemlju prenesena na načelnika civilne upra- 

ve, koroškega gaulajterja Kutschero. Začne se 
nasilna germanizacija (nemški napisi, nemšči- 
na uradni jezik). Že okoli prvega maja slede 
prve aretacije in deportacije (30 oseb v Sr- 
bijo). 
17. julija je izvedena prva napisna akcija na 
Bledu. V partizane odhajajo prvi borci. Na Me- 
žaklji je ustanovljena Jeseniška ali Cankar- 
jeva četa, kateri se priključijo blejski in gor- 
janski prvoborci. Kmalu nato na Jelovici usta- 
novijo Cankarjev bataljon. 
Na Silvestrovo 1941 so partizani prvič prišli 
na sam Bled, kjer so izvedli sabotažne akcije, 
kar je sovražnika močno vznemirilo. 
Leto 1942 mine v znamenju hudega terorja 
okupatorja in njegovih pomočnikov. Vrste se 
najmočnejše ofenzive, največ je bilo ustrelje- 
nih talcev, največ ljudi je aretiranih in mu- 
čenih, ter izseljenih največ družin. Kljub te- 
mu so partizanske enote počasi rasle. 
V aprilu 1943 je ustanovljen Udarni vod, ki ga 
sestavljajo fantje z Bleda in Gorij. Njihove 
akcije poživijo borbeno dejavnost na tem ob- 
močju. Jeseni 1943 pride do naglega narašča- 
nja odborov OF, AF2. Ustanovljena je VOS. 
Število partizanov v letu 1943 je neprestano 
naraščalo, samo v tem letu jih gre z Bleda 
in okolice v partizane 143, v letu 1944 do osvo- 
boditve, pa še okrog 200. 
V tem času je močno oživelo tudi politično 
delo. 
Bled je bil osvobojen 9. maja 1945. leta. 
V skupnih borbah je Bled z okolico v NOB 
prispeval čez 500 žrtev. Na blejskem pokopa- 
lišču počiva 68 borcev z Bleda in okolice, 
nekaj pa jih je tudi od drugod. 
Kot talci jih je bilo ustreljenih 9, v taboriščih 
jih je umrlo 13. Na pokopališču je postavljen 
spomenik, kjer piše; 
»Branili ste to zemljo med gorami 
da ne bi bila plen zavojevalcev 
in jo ohranili — da ste vi sami 
njen plen postali -— mrtvi zmagovalci« 

Bližnja okolica Bleda je dala tudi tri narodne 
heroje: 
JAKA BERNARD (21.7.1909 Koritno — padel 
16.2.1942) — iz siromašne kmečke družine. 
Po kapitulaciji pripravlja vstajo na področju 
Bleda in okolice. Poveže se s prvo grupo par- 
tizanov na Jelovici. Kot rezervni oficir staro- 
jugoslovanske vojske, je bil strokovni sveto- 
valec v štabu Cankarjevega bataljona. Padel 
v Selški dolini. 
ANDREJ ŽVAN-BORIS (21. 9.1915 Gorje — pa- 
del 24.3.1945 Porezen) — sin napredne de- 
lavske družine. Tudi sam delavec Železarne, 
se že zgodaj priključi naprednemu delavskemu 
gibanju. Z brati gre v partizane, ter organizira 
prvo partizansko četo na Pokljuki. Znan je kot 
komandant in neustrašen borec. Pade kot na- 
mestnik komandanta Gorenjskega vojnega 
področja na Poreznu. 
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ANTON DEŽMAN-TONČEK (12.4.1920 Lesce 
umrl 1979) —okupacijo dočaka kot tovarniški 
delavec na Jesenicah. Že julija stopi v prvo 
partizansko četo na Jelovici. Postane mitra- 
Ijezec (Dražgoška bitka). Poleg tega je bil 
tudi neumoren politični delavec. Komandant 
bataljona. Vrši diverzije. Oficir v organih dr- 
žavne varnosti. 

Kmetijstvo 

Delež obdelovalne zemlje večjih posestnikov 
se manjša, veča pa se delež zemljišč manj- 
ših posestnikov. 
Samo naselje Bled spada v 3 K. O.: Bled 
(Grad), Rečica, Želeče (Mlino, Zagorice, Že- 
leče). 

Na področju Bleda Imamo tri družbene last- 
nike zemlje: GG Bled, KZ Bled, KŽK Kranj. 
Največ njivskih površin zavzemajo krmilne 
rastline, sledijo vrtnine, nato vmesni posevki 
in šele na koncu žita. Torej v kmetijstvu za- 
sledimo nek napredek, ker se specializacija 
usmerja v živinorejo kombinirano s poljedel- 
stvom. 
Od žit sta najbolj zastopani koruza In pšenica, 
ostalih površin je vedno manj, od vrtnin pa je 
daleč na prvem mestu krompir, katerega po- 
men in razširjenost celo naraščata. 
Živinoreja se je že od nekdaj kombinirala s po- 
ljedelstvom, ker samo poljedelstvo ne daje 
dovolj ugodnih pogojev in možnosti za preživ- 
ljanje. Važen faktor v razvoju živinoreje v oko- 
lici Bleda so vsekakor planine, ki pa se danes 
vedno bolj opuščajo (velika ovira je precejšnja 
oddaljenost od stalnega bivališča — sezonske 
migracije). Viden je predvsem velik upad šte- 
vila drobnice in konjev. 
Na Bledu je samo še okrog 5 % kmečkega 
prebivalstva, ki redi (1.1981) 51 konj (pred- 
vsem zaradi izvoščkarstva —• 17 leta 1979), 
351 krav, 176 ovac, 91 prašičev, 1056 perut- 
nine. 
Kot vidimo je Bled svoj agrarni značaj danes 
povsem izgubil (5 %), v okoliških vaseh se 
ta odstotek giblje med 10 in 15%. 
Kmetijstvo se v tem območju močno veže na 
gozdarstvo. Upoštevati pa moramo, da ima 
Bled sorazmerno malo gozdov, ampak Imajo 
kmetje gozdove v drugih KO, čeprav so gozd- 
na področja od Bleda precej oddaljena. 1/3 
gozdov je v lasti posameznikov. 2/3 pa v la- 
sti GG Bled. Po sestavi je 85 % iglavcev, 
15% pa listavcev. Najbolj kvalitetni gozdovi 
so na Pokljuki in Jelovici. 

Industrija 

Konec 19. in začetek 20. stoletja so agrarne 
panoge vedno bolj nazadovale in ljudje so do- 
bivali možnost zaposlitve v drugih gospodar- 
skih panogah, izven agrarne proizvodnje. Ko 

* Kranjska industrijska družba 

je KID* zgradila Železarno in ko je bila zgra- 
jena železnica, je vedno več ljudi iskalo zapo- 
slitev na Jesenicah. Zrasli so tudi manjši 
obrati na nekoliko širšem področju Bleda 
(Bled, Gorje, Vintgar). 
Poudarek na turističnem pomenu Bleda s šir- 
šo okolico je bil tudi že v stari Jugoslaviji 
odločilen, da ni tu nihče lociral večje indu- 
strije. Tako se velika večina v industriji za- 
poslenega prebivalstva vozi na delo drugam 
(Lesce, Radovljica, Jesenice, Begunje). 
Danes imamo na Bledu pravzaprav le 2 večji 
industrijski podjetji: 
— Vezenine Bled (1976 — 764 zaposlenih) — 
izdeluje čipke, vezenine in konfekcijska lahka 
ženska oblačila, 
— LIP Bled (1976 — 876 zaposlenih) — pro- 
izvaja žagan les, industrijsko proizvedena vra- 
ta, zidne opeke — izospan. 
Ti dve podjetji pa imata svoje TOZD tudi izven 
Bleda (Vipava, Mojstrana, Bohinjska Bistri- 
ca itd.). 

Turizem na Bledu 

Osnovo blejskega turizma je predstavljalo je- 
zero s svojo neposredno okolico, čeprav zdra- 
viliški kraj Bled s subalpskim podnebjem in 
visokogorskim zrakom prištevamo med klimat- 
ska zdravilišča, ne oziraje se na termalni 
vrelec. 
Zaradi cerkvice na Otoku so prihajali sem ro- 
marji že v 13. stoletju, vendar romanje ni ime- 
lo pomembnejšega vpliva na razvoj naselja. 
Tudi termalni vrelec ni Imel odločilne vloge, 
čeprav so je v 19. stoletju začelo večati zani- 
manje za termalno zdravljenje. Do začetka 
19. stoletja je bila na Bledu le gostilna »Pe- 
tran« (Mlino). 
Zaradi romanja na Otok so nekateri kmetje 
z Mlinega imeli pravico do čolnarjenja, da so 
lahko vozili romarje na otok. 
Toplice so znane že v Valvazorjevem času, ki 
pa jih je kasneje grajski oskrbnik Waidmann 
dal porušiti. 
Že leta 1818 so nad vrelcem zgradili leseno 
lopo, kar predstavlja prvi »turistični« objekt 
na Bledu. 
Bled je najprej znan kot zdravilišče. Zaradi 
toplega vrelca je kmalu postal znan. Vrelec 
(23° C) ima relativno veliko zdravilno vrednost. 
Zaradi tega se obiski tujcev omenjajo že okoli 
leta 1850. 
Pomen je narastel s prihodom Švicarja Arnolda 
Riklija, ki je začel z zdraviliškim turizmom, 
saj je že leta 1855 začel uvajati svoje termal- 
ne kopeli, ustanovi »naravni zdraviliški za- 
vod«, v katerem je zdravil na tisoče bolnikov. 
Riklijevo zdravilišče Mallnerbrunn je bilo zgra- 
jeno ob treh mrzlih vrelcih na vzhodni obali 
jezera v bližini današnje Kazine. Posebnost 
Riklijevega naravnega zdravilišča je kolonija 
34 zračnih ut, ki so bile razporejene vzdolž 
obale. Uvajal je tudi obvezne sprehode na 
okoliške razgledne točke (Straža). 
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Rikli je na Bledu imel tudi nekaj posnemoval- 
cev (družina Vovk). 
Leta 1870 je zgrajena Gorenjska železnica in 
tedaj se zanimanje za Bled še bolj poveča. 
Na Bled začno prodirati tuji posestniki, tako 
da jih je 1888 11, 1900 že 33, 1920 pa naraste 
njihovo število že na 77. Hkrati pa se spremi- 
nja tudi socialni položaj, saj je poleg grofov 
in baronov, ki prevladujejo sprva, vedno več 
trgovcev, bankirjev, industrialcev, predvsem 
iz Ljubljane in Trsta. 
Največji razmah turističnih objektov beležimo 
do prve svetovne vojne (11 hotelov in 200 vil). 
Veliko prelomnico pomeni vsekakor zgraditev 
karavanške železnice (1906), kajti sedaj se 
Bled še bolj približa svetu (glej tabelo števila 
gostov!). 
Prva svetovna vojna turistično povpraševanje 
prekine, leta 1923 pa imamo zopet več gostov 
kot pred vojno. 
Po prvi svetovni vojni pa delež gostov iz bivše 
Avstro-Ogrske močno pade. Bled doseže naj- 
večjo veljavo po letu 1922, ko postane kra- 
ljeva poletna rezidenca (Windischgratzova 
vila; tedaj Suvobor — danes Vila Bled). Na 
Bledu so se začeli zbirati tedanji politični krogi 
kraljevine Jugoslavije. 
Leta 1939 imamo na Bledu 11 hotelov, vseh 
turističnih postelj je tedaj 2657 (danes 3933, 
ter še 1350 ležišč v kampu Zaka). 
Prav tako kot prva, tudi druga svetovna vojna 
pomeni velik padec. V času nemške okupacije 
je bil Bled upravno središče okupacijskih sil 
za Gorenjsko in tu so bili v glavnem na od- 
dihu nemški vojaki. Po drugi svetovni vojni 
je turizem kot gospodarska panoga nekoliko 
zapostavljen na račun drugih gospodarskih pa- 
nog, nato pa (okrog 1963) začne zopet prido- 
bivati na pomenu in v turizem se zopet začne 
več investirati. 
Po drugi svetovni vojni se tudi močno spre- 
meni nacionalna struktura. Dotok tujcev se 
skoraj popolnoma ustavi. V prvem obdobju 
igrajo pomembno vlogo politični faktorji (že- 
lezna zavesa). Šele v novejši dobi (tabela!), je 
turistično povpraševanje tujih gostov zopet 
močno poraslo. 
Nedvomno je bila v preteklosti doba bivanja 
na Bledu mnogo daljša (zdraviliški turizem — 
tudi več mesecev), danes pa se doba bivanja 
krajša. 
1953 4,46 dni 
1960 3,48 dni 
1965 3,45 dni 
1970 3,31 dni 
1975 4,10 dni 
1979 3,68 dni 
Zaradi porasta števila gostov pa se kljub te- 
mu število nočitev veča. 
Število nočitev na prebivalca Bleda; 
1953 36 nočitev 
1961 60 nočitev 
1966 81,75 nočitev 
1971 97 nočitev 
1980 98 nočitev 

Zavedati se moramo, da so te nočitve močno 
sezonskega značaja in večino odpade na po- 
letne mesece. 
Število gostov na Bledu od 1887; 
1887 1.094 
1888 1.182 
1890 1.136 
1895 1.677 
1900 2.294 
1905 2.640 
1910 7.310 
1887 
1888 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1919 
1920 
1925 
1930 
1935 
1938 
1940 
1946 
1947 

1953 
1955 
1956 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1.094 
1.182 
1.136 
1.677 
2.294 
2.640 
7.310 
1.782 
2.240 
6.191 

18.863 
16.736 
24.439 

7.146 
15.177 
22.519 

domači tuji 

31.078 
45.642 
33.441 
67.135 
94.455 

127.043 
129.173 
117.677 
122.415 
115.471 
117.174 
106.292 
119.801 
146.712 
142.808 

20.518 
22.275 
16.872 
43.346 
46.624 
51.100 
54.469 
49.493 
42.387 
48.656 
47.382 
48.354 
64.056 
75.839 
75.628 

nočitve 

10.560 
23.367 
16.569 
23.789 
47.831 
75.943 
74.704 
68.184 
80.028 
66.815 
59.782 
57.938 
55.745 
70.873 
67.180 

138.675 
164.987 
117.482 
234.282 
326.317 
421.599 
462.505 
460.574 
505.570 
469.484 
439.721 
421.771 
400.991 
488.416 
525.928 

Turizem je panoga, ki je zelo podvržena raz- 
nim nihanjem (politična, gospodarska situaci- 
ja, podnebna situacija). 
Iz tabele je razvidno, da kljub nihanjem šte- 
vilo gostov narašča. 
Leta 1890 pride na prebivalca Bleda 0,80 gostov 

1900 
1910 
1931 
1953 
1961 
1966 
1971 
1981 

1,39 
3,68 
5,57 
8,08 

17,07 
20,59 
27,16 
27,7 
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Turistična ponudba Bleda 

Bled je imel avgusta 1980 (višek turistične 
sezone) naslednje turistične zmogljivosti; 

8 hotelov (Toplice, Park, Golf, 
Lovec, Jelovica, Krim, 
Svoboda, Kompas) 2297 postelj 

3 gostišča (Mlino, Izletniški 
dom, Zlatorog) 31 postelj 

14 počitniških domov 436 postelj 
1 planinski dom 111 postelj 

469 zasebnih turističnih sob 1058 postelj 
3933 postelj 

Camping Zaka 1350 postelj 
Skupaj: 5283 postelj 

Če upoštevamo kamp Zako, pride na enega 
prebivalca Bleda (5294 preb.) približno ena 
turistična postelja. 
Gostov je bilo leta 1980 513.304, torej je vsa- 
ka postelja poprečno zasedena 97,16 dni. Se- 
veda pa je to od objekta do objekta različno. 
Poprečna doba bivanja na Bledu je 3,6 dni. 
Poleg tega je na Bledu še: 
11 restavracij 
10 gostiln (z okolico) 
17 bifejev in delikates 
4 slaščičarne in kavarne 
7 potovalnih agencij 

Za šport in razvedrilo: 

V letu 1979 je bilo organiziranih 83 turističnih 
prireditev, v letu 1980 so jih načrtovali: 
maj 6 
junij 17 
julij 26 
avgust 25 
september 11 
oktober 7 

92 

V letu 1981 jih načrtujejo 105! 

Možnosti zabave in razvedrila na Bledu nudijo: 
— jezero (kopanje, prevozi s čolni, plltvice) 
— mali golf (23.759 igralcev) 
— veliki golf (5.045 igralcev) 
— umetno drsališče (2400 sedežev) 
— fitness promenada na Stražo (trim steza) 

(150 dnevno) 
— festivalna dvorana (8500 obiskovalcev) 
— Izvoščki (17 članov) 
— tenis 
— 3 pokriti bazeni 
— 2 avtomatski kegljišči 
— športni stadion 
— zabava, ples (8 možnosti) 
— smučanje (Zatrnik), drsanje 

Kulturni spomeniki, naravne 
znamenitosti, muzeji in ostale 
značilnosti Bleda in okolice 

Kot že omenjeno, je k turistični slavi kraja 
največ pripomoglo jezero, ki je eno izmed naj- 
toplejših alpskih jezer (24° C) in je v poletnih 
mesecih zelo primerno za kopanje, pozimi pa 
za drsanje. Poleg tega so na jezeru možne še 
druge oblike zabave in rekreacije. 
Blejski grad je že več let druga najbolj obi- 
skana turistična točka v Sloveniji (za Postojn- 
sko jamo), predvsem zaradi enkratnega raz- 
gleda na jezero In okolico (skala se dviga 
139 m nad jezersko gladino), ter urejenega mu- 
zeja, ki prikazuje zgodovino Bleda od prvih 
naseljencev do 19. stoletja. Blejski grad obišče 
letno okrog 200.000 obiskovalcev (največ leta 
1972 — 231.674). 
Sprva je bil verjetno samo romanski stolp, 
ki je bil podarjen briksenškim škofom 1.1011. 
Potem pa se je z raznimi dozidavami vedno 
bolj širil. Današnjo podobo je dobil, ko ga Je 
po potresu 1690 obnovil baron Gallenfels, ki 
je bil tedaj upravitelj in zakupnik na Bledu. 
Tedaj je bil grad politično in upravno središče 
obsežnega blejskega gospostva. Danes so 
grajska poslopja razvrščena okoli dveh dvo- 
rišč (spodnje dvorišče — gospodarska poslop- 
ja; zgornje dvorišče — stanovanjski prostori). 
Najbolj zanimiv prostor je vsekakor grajska ka- 
pela, posvečena škofu Albuinu, kateremu je 
bila ta posest darovana. 
Leta 1951 so začeli z obnovitvenimi deli, ki so 
trajala celo desetletje. V baročnem traktu je 
Narodni muzej uredil muzejsko zbirko. 
Otok — dviga se 20 m nad jezersko gladino 
(meri manj kot 1 ha), je drugi najpomembnej- 
ši turistični objekt na Bledu. 
Kot turistični in romarski objekt je služil že 
zelo zgodaj. 
Obiskovalcev otoka je približno polovico manj, 
kot obiskovalcev gradu (težja dostopnost). 
Na otoku so odkrili zanesljive sledi prazgodo- 
vinske naselitve od 11.—8. stoletja pr. n.št. 
Po legendi naj bi nekoč na prostoru današnje 
cerkve stalo svetišče slovanske boginje Žive 
(Prešernov »Krst pri Savici«) — zgodnji sred- 
nji vek je dokazan s predkrščanskim staroslo- 
vanskim kultnim prostorom. Na otoku je bilo 
odkritih 124 skeletov iz 9.—11. stol. Iz istega 
časa izvirajo temelji predromanske kapelice 
(verjetno edin ikultni primer na Slovenskem 
iz tega obdobja). 
V 12. stoletju je bila verjetno zgrajena tro- 
ladijska cerkev, katere temelji so dobro ohra- 
njeni. Odkriti pa so tudi temelji velike ro- 
manske stavbe. Nato so to porušili in zgradili 
enoladijsko gotsko cerkev, nove spremembe 
pa cerkev doživi v 17. stoletju. 
Posebna znamenitost je »zvon želja« (iz 16. 
stoletja) — kdor pozvoni, se mu izpolni želja 
(stara legenda). 
Iz 17. stoletja je ohranjeno tudi monumentalno 
stopnišče (99 stopnic). 
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Baročna cerkvica, zvonik, proštija, Puščava, so 
izjemen razstavni objekt; prikazani so prvi 
znaki arhitekture na otoku od prvih kolib pa 
do sedanje baročne cerkvice. 
Blejski otok je zavarovan tudi kot naravni geo- 
loški rezervat. 
Zupna cerkev sv. Martina (pod grajskim hri- 
bom) je sezidana 1.1904 v novogotskem slogu. 
Leta 1937 je cerkev s freskami poslikal Slavko 
Pengov. Pred cerkvijo stoji znamenje Jožeta 
Plečnika. Obzidje ob cerkvi opozarja na dobo 
turških vpadov (1473—92). 
Spomenik Prešernu — stoji pod cerkvijo. Leta 
1883 mu ga je postavil Ljubljanski literarno- 
zabavni klub. Postavili so ga pesniku, ki opi- 
suje lepote tega kraja. 
Spomenik Josipu Plemlju — domačinu — ma- 
tematiku svetovnega slovesa, prvemu rektorju 
slovenske Univerze (spomenik stoji v bližini 
rojstne hiše — pred Gostinsko šolo). V bli- 
žini je tudi Plemljeva spominska soba. 
Spomenik v veslaškem centru Zaka — Borisu 
Kocjančiču — pobudniku izgradnje veslaškega 
centra na Bledu. 
V bližini je kip »Čolnar«, eno najlepših del 
kiparja Lojzeta Dolinarja. 
Skulpture iz jekla — delo književnika in ki- 
parja Toneta Svetine — razstava na njegovem 
vrtu (Mlino). 
V bližini Vile Bled — bivša Wundischgratzova 
vila, v stari Jugoslaviji kraljeva poletna rezi- 
denca Suvobor, nato rezidenca tov. Tita, da- 
nes vila IS SRS. 
Spomenik padlim borcem v NOB — na blej- 
skem pokopališču. 
Posebnost Bleda so tudi izvoščki (17), ki po- 
peljejo goste v širšo okolico Bleda. 

Pomembnejše izletniške točke so: 

— Grad, otok 
— Osamelci okrog Bleda (Kuhovnica, Višce, 
Osojnica, Straža), s katerih je čudovit razgled 
na Bled z okolico, na Karavanke in Julijske 
Alpe. 
— Ribno, Bodešče (gotska cerkvica iz 15. stol. 
z znamenitimi freskami). 
— Vintgar — slikovita tesen Radovne, ki je 
pred poledenitvijo tekla v jezero, pa ji je 
bohinjski ledenik z morenami (Krnica) zapri 
pot, da si je morala poiskati odtok proti Do- 
linki. V dolgi dobi si je zajedla novo, še ne- 
dokončano strugo v apneničaste plasti. Na 
koncu tesni se apnenec stika z mehkejšimi 
kameninami, ki jih je voda globlje izjedla, 
zato nastane tu slap Šum (28 m). 
Soteska je dolga 1600 m, z 200 m visokimi pre- 
padnimi stenami. Skozi vodijo takoimenovane 
»Žumrove galerije«. 
Letno ga obišče okrog 40.000 gostov. 
— Pokljuška luknja — Ribščica, ki na Pokljuki 
ponikne, je dosegla Radovno nad Krnico in si 
tu izdolbla izredno slikovito deber, ki je v 

znatnem delu pravi Vintgar. Vtis je še zani- 
mivejši, ker imamo opravka s suhim vintgar- 
jem in kanjonom, kajti voda le še redko teče 
skozi to dolino. 
V stari Jugoslaviji je bilo to področje bolj 
turistično urejeno (Andrejeve galerije), sedaj 
pa je nekoliko zapostavljeno, kar je za turi- 
zem izredna škoda. 
— Jama pod Babjim zobom — je prav tako 
premalo poznana turistična točka v bližini 
Bleda. Jama se odpira na nadmorski višini 
okrog 1000 m, dolga je okrog 300 m. Nastala 
je kot vodna jama v času, ko je bila v višinah 
še erozijska baza. Ker teče Sava danes okrog 
540 m niže, kaže da je jama zelo stara. (V raz- 
dobju med 44.000 in 32.000 leti je intenzivnej- 
ša rast kapnikov, poprečna hitrost je 1,5 mm 
na stoletje). Tudi ta jama je bila v stari Jugo- 
slaviji bolje turistično urejena in sodi v zgo- 
dovino blejskega turizma. 
—■ Zanimivi so tudi izleti v druge kraje, ki so 
od Bleda nekoliko bolj oddaljeni (Bohinj, Ra- 
dovljica, Kropa, Begunje, Vrba, Gornjesavska 
dolina). 
Eden glavnih problemov na Bledu je predvsem 
kratka turistična sezona, zato jo žele pred- 
vsem podaljšati z raznimi prireditvami in pa 
z uvedbo zimskega turizma. Ker jezero vedno 
ne zamrzne, ali zamrzne zelo kratko dobo, so 
zgradili večnamensko dvorano, ki bo pozimi 
služila predvsem rekreacijskemu drsanju. 
Ker okoliški osamelci za smučanje niso pri- 
merni, so morali pomisliti na 8 km oddaljeni 
Zatrnik na obronkih Pokljuke. Spada med mlaj- 
še zimsko športne centre, odlikuje ga zlasti 
dobra dostopnost in izredno ugodni smučarski 
tereni. Naprave so razvrščene v nadmorski 
višini 900 do 1240 m (podobno kot Kranjska 
gora, vendar tu sezona traja dlje — poznana 
pokljuška klima). Sistem 5 žičnic in vlečnic 
s kapaciteto okrog 5500 smučarjev na uro. 
Šepa pa predvsem infrastruktura in dodatne 
dejavnosti. 
Center naj bi bil namenjen predvsem blejskim 
gostom, zato prenočitvene kapacitete niso 
mišljene. 
Sam Bled ima za zimsko sezono primernih 
približno 1500 postelj. 

Na Bledu so bili doma; 
Na Bledu in v bližnji okolici so se rodili ne- 
kateri pomembni politiki, znanstveniki, umet- 
niki, ki so ponesli ime svojga rojstnega kra- 
ja prek meja ožje in širše domovine. 
Narodni heroji: Jaka Bernard, Andrej Žvan-Bo- 
ris, Anton Dežman-Tonček (glej poglavje o 
NOB). 
RUS Josip (rojen 1893), politik. Gimnazijo obi- 
skuje v Kranju, pravo študira na Dunaju. Od 
1908 aktiven v telovadnem društvu Sokol. Na 
ustanovnem sestanku OF predstavlja sloven- 
ske Sokole. 
Podpredsednik IOOF, član AVNOJ, podpred- 
sednik AVNOJ, podpredsednik prezidija Ljud- 
ske skupščine, predsednik Partizana Jugosla- 
vije. 
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PLEMELJ Josip (rojen 1873, umrl 1967), ma- 
tematik. Gimnazijo obiskuje v Ljubljani, mate- 
matiko študira na Dunaju. Profesor matemati- 
ke v Černovicah. Prvi rektor ljubljanske uni- 
verze. Kot znanstvenik doseže svetovno slavo 
s proučevanjem integralnih enačb. 
KUMERDEJ Blaž (1738—1805), organizator slo- 
venskega šolstva. Po študijih v Ljubljani do- 
konča pravo na Dunaju. 1772 predloži Mariji 
Tereziji plan organizacije osnovnega šolstva 
za Kranjsko. Skrbi za tiskanje šolskih knjig. 
Želi obnoviti Akademijo operosorum. 
BULOVEC Karla (1896—1958), kiparka in sli- 
karka. Razen plastičnih portretov in velikih 
slik so poznani projekti za spomenik Cankar- 
ja na Vrhniki, Slomška v Mariboru, portreti 
Finžgarja, Bevka itd. 
JERAJ Vida (1875—1932), pesnica, učiteljica. 
Po poroki živi z možem na Dunaju (glasbenik 
Jeraj — koncertni mojster dunajske filharmo- 
nije), po nastanku Kraljevine SHS se naseli 
v Ljubljani. Spada med najboljše slovenske 
pesnice svoje dobe. Kaže se močan vpliv 
Murna-Aleksandrova. 
SVETINA Tone (rojen 1925), književnik, kipar. 
Udeleženec NOB. Njegova književna in kipar- 
ska dela zajemajo snov predvsem iz NOB, 
lovskega ter planinskega življenja. 
GRIMBSCHITZ Jurij Adam (rojen 1667), član 
Academie operosorum, ljubitelj umetnosti, 
JAN Ivan (rojen 1921) pripovednik (tematika 
predvsem NOB — Dražgoška bitka). 

GOSTINSTVO je vsekakor v najtesnejši po- 
vezavi s turizmom, saj so gostinski obrati za 
razvoj turizma nujno potrebni. 
Precejšnji delež jih je v privatni lasti. Ti obrati 
pa večinoma niso primerni sedanjemu turi- 
stičnemu povpraševanju. Slišijo se mnenja, da 
se pogreša izvirnih domačih gostiln, z narodni- 
mi jedrni in prijetnim domačim okoljem. 

TRGOVINA ima tudi važno vlogo, saj mora 
biti prilagojena turističnemu povpraševanju. 
Na Bledu se to še posebej čuti zaradi izletni- 
škega turizma, ki se iz leta v leto bolj uve- 
ljavlja. Turistična trgovina na Bledu je skrom- 
na in zastarela (le 6 manjših samopostrežnih 
trgovin). 2e dalj časa se načrtuje turistični 
trgovski center, ki bi bil mogoč z dograditvijo 
obvoznice za Bohinj. 
Trgovina je preveč razdrobljena, saj je na 
Bledu čez 20 trgovskih podjetij, ki imajo preko 
50 prodajaln. 
Trgovski lokali so locirani pretežno v dveh 
smereh: Kidričeva cesta; od Toplic, mimo 
Park hotela do avtobusne postaje in Ljub- 
ljanska cesta: od Toplic proti Radovljici. 

OBRT — Na Bledu obstajata tako privatna, 
kot tudi družbena obrtna dejavnost. Na Bledu 
je 6 družbenih obrtnih obratov. 
Leta 1972 je bilo v obrti zaposlenih 269 pre- 
bivalcev. 
Močno razvita je zasebna obrt (čez 30 raz- 
ličnih obrti). 

Nekatere obrtne in storitvene panoge so spe- 
cifične in so močno vezane na turizem (8 — 
izdelovanje drobnih predmetov, 3 — filigran, 
9 — čolnarji, 10 — izvoščki) (leta 1972). 

PROMET —Za turistični kraj je zelo pomemb- 
na povezava z zunanjim svetom. V začetku je 
bila za Bled najvažnejša povezava po železnici 
(še leta 1950 kar 67% gostov), nato pa ve- 
dno večji pomen in vlogo dobiva cestni pro- 
met. Glavna prometna pot je Bled—Lesce, 
kjer se odcepi proti Ljubljani in Jesenicam. 
Dnevno odpelje z Bleda okoli 100 avtobusov 
v različne smeri. 
Parkirnih prostorov je premalo (okrog 750, 
vsak hotel pa ima svojega). 

Nekatere demografske značilnosti 

Gibanje prebivalstva do 18. stoletja ne kaže 
večjih nihanj, v drugi polovici 19. stoletja pa 
so nihanja bolj opazna, čeprav je prebivalstvo 
neenakomerno, vendar stalno naraščalo. 

BLED 1869 1880 1890 1900 1910 1931 
PREB. 1314 1415 1415 1646 1983 2753 

1948 1953 1961 1971 1981 
3387 3844 4156 4765 5294 

Prebivalstvo narašča poprečno letno: 
1869—1880 

9,18 
1900—1910 

31,7 
1948—1953 

91,4 
1971—1981 

52,9 

1880—1890 
0 

1910—1931 
36,6 

1953—1961 
39 

1890—1900 
23,1 

1931—1948 
37,29 

1961—1971 
60,9 

Iz tabele je razvidno, da je rast prebivalstva 
do leta 1900 neenakomerna (izseljevanje), 
potem pa sorazmerno hitro narašča (povečan 
pomen Bleda zaradi letne rezidence Karadjor- 
djevičev). Niti druga svetovna vojnia ne po- 
meni velik padec prebivalstva, ker pride po 
vojni do močnih doseljevanj (obdobje 1948 
do 1953). Po letu 1961 se rast prebivalstva 
ustali. 
Prebivalstvo Bleda narašča tudi v primerjavi 
z radovljiško občino (leta 1869 7,2 % prebival- 
cev občine, 1931 že 13,47 %, 1961 že 15,45 %, 
1981 pa že čez 16% prebivalstva celotne 
občine). 
Upoštevati moramo, da je več kot polovico 
prebivalcev Bleda priseljenih. Od priseljencev 
jih je največ iz drugih slovenskih občin, slede 
priseljeni iz domače občine, končno pa prise- 
IJenci izven SRS. 
Kljub temu, da sam Bled nima močne indu- 
strije, je v industriji zaposlenega skoro 30 % 
prebivalstva, takoj nato pa sledi trgovina in 
turizem z 1/4 zaposlenega prebivalstva Bleda. 
Zanimivo je, da je obrt kar na 3. mestu, kar 
je vsekakor posledica turističnega značaja 
Bleda. 
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Pogled v bodočnost 

Če Bled ne bo povečeval turističnih zmoglji- 
vosti in se bo prebivalstvo tako naglo širilo, 
bo nujno moral postati spalno naselje za oko- 
liške industrijske kraje. 

Zaradi turističnega značaja kraja se kakšne 
večje industrije verjetno ne sme locirati na 
samem Bledu. 

V razvoj turizma pa se verjetno vlaga pre- 
malo, če želimo, da bo Bled postal še po- 
membnejši turistično rekreacijski center. Na- 
črti so sicer vzpodbudni, toda vprašanje je, 
če se bodo uresničili. 

Naj npr. omenim, da so v dvajsetletnem na- 
črtu razvoja Bleda, leta 1951 predvidevali, da 
se bo v tem času zgradilo kar 29 novih ho- 
telov z 2900 posteljami, v turizmu naj bi se 
zaposlilo še dodatnih 1500—1800 oseb (zapo- 
slenih naj bi bilo 300 oseb na 3000 postelj). 

Nočitev naj bi bilo 670.000 pri 72.000 gostih (!) 
Če pogledamo to »prognozo«, opazimo, da je 
bila zelo optimistična in da se je od načrto- 
vanega uresničilo le malo. 

Načrt razvoja Bleda predvideva, naj bi leta 
1996 Bled z okolico imel kar 13.210 postelj. 
Aktivirali naj bi tudi ostale predele Bleda, saj 
so danes turistično aktivni le nekateri predeli. 
Pritegnili naj bi tudi okolico. 

Razumljivo pa je, da niti Bled niti okolica 
tega sama ne zmoreta, ampak bo potrebna 
širša družbena akcija, če ne želimo, da bi to 
bile ie želje na papirju. 

Danes pri načrtih vlada dosti bolj realistično 
mišljenje. 

Vsi programi blejskega turizma so usmerjeni 
v sanacijo sedanjega stanja. Doslej so bile 
naložbe za povečanje prenočitvenih zmoglji- 
vosti usmerjene v nujno infrastrukturo. 

Bled se mora usmeriti v kvaliteten razvoj ob 
sedanjih zmogljivostih! Kažejo se še vedno 
nekatere napake, ki jih bo potrebno odpraviti: 
premalo se povezuje z drugimi turističnimi 
centri (Bohinj), ovira je tudi prevelika razcep- 
ljenost turistične ponudbe! Treba bo voditi 
enotno politiko. 

Ljudje morajo bolj živeti s turizmom in — od 
turizma. 

Prof. Jože Pogačar 
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1. Fizično geografska seznanitev 
s terenom 

Naša pot poteka po SZ in S delu Ljubljanske 
kotline in obrobnih alpskih masivih. 

— Geološki prikaz 
Mirno lahko rečemo, da je Ljubljanska kotlina 
ena najbolj izrazitih prirodnih enot na Sloven- 
skem. Na njenem S koncu se stičejo Kamni- 
ške Alpe, Karavanke in Julijci, na Z jo obdaja 
predalpsko hribovje, na J sega kotlina do Di- 
narskih planot, na JV pa do Posavskih hribov. 
Leži v dinarski smeri SZ — JV. Zračna raz- 
dalja od Žirovnice do Iga znaša ca. 60 km, 
v najširšem delu od Škofje Loke do Kamnika 
pa ca. 25 km. Dno kotline pri Žirovnici je v 
nadmorski višini 550 m, Ljubljansko barje pa 
290 m. Kakor je raznoliko njeno obrobje, je 
tudi sama kotlina različna. Povezuje jo osred- 
nji vodotok tega področja, reka Sava. 
Po geološkem nastanku se v kotlini močno 
razlikuje osrednji in S del od J dela. Meja je 
nekako črta Medno—Šmarna gora—Rašica— 
Ihan. S in srednji del je tektonsko zasnovan, 
Z rob med Kranjem in Bledom poteka po pre- 
lomnici. O tem priča strmo odrezan rob Je- 
lovice, izvir slatin pri Kamni Gorici in toplice 
pri Nemiljah in v samem Bledu. Tudi V rob 
od Žirovnice, Begunj, Tržiča in Preddvora ni 
nič drugega kot tektonska prelomnica ob ka- 
teri se je vgreznila kotlina, ki jo je zalilo 
Panonsko morje od JV. Udorina Ljubljanske 
kotline je nastala v oligocenu, v času izredno 
živahne tektonike. V oligocenu in miocenu je 
bil tu velik zaliv Panonskega morja, ki se je 
počasi umikal proti V, za njim pa si je dalj- 
šala svoj tok reka Sava. Razvoj porečja Save 
pa je imel izredno važno vlogo pri razširjenju 
kotline v J smeri. J del ima torej v glavnem 
erozijsko zasnovo (Bistriška ravan, Ljubljan- 
sko polje in Barje). J del je doživljal kasneje 
tudi tektonska ugrezanja. Celotna kotlina je 
na debelo nasuta z drobirjem, zgornje plasti 
so še v sipkem stanju, pod njimi je sprijet 
konglomerat. Spodnji del je verjetno še plio- 
censke starosti, poglavitni del pa je vsekakor 
diluvialne starosti. Reke so v ledenem ob- 
dobju izpod ledenikov nosile in nasipavale 
ogromno materiala, v katerega so se v med- 
ledenih dobah vrezavale. Po wurmu se je Sava 
v zgornjem delu kotline vrezala pri Radovljici 
za 80 m, pri Kranju 30 m, pri Medvodah 20 m, 
pri Zalogu pa le še 7 m. Višina in število teras 
se od SZ proti JV manjša. 

— Glacialne sledi 
V vviirmu so segali ledeniki tudi v zgornji del 
Ljubljanske kotline, predvsem Bohinjski lede- 
nik. Ohranili so se ostanki tudi starejših po- 
ledenitev — porfitni bloki na konglomeratni 
terasi pri Lipnici, pod Robnim in v Radovni 
V višku wurmske poledenitve je segal soraz- 
merno plitvi jezik Bohinjskega ledenika v Ra- 
dovljiško kotlino in jo prekril domala popolno- 
ma. Lep dokaz so morene — nekaj metrov 
visoki griči porasli z drevjem. Čelna morena 

maksimalne poledenitve se vleče nekako iz- 
nad Globokega, predstavlja vzpetino med Moš- 
njami in potokom Zgošo, griča Gorica in Le- 
denica med Dobrušo in Zgošo, prav izrazit je 
morenski grič med Hrašami in Studenčicami, 
pa tudi Obla Gorica sredi Radovljice je lep 
morenski ostanek. Na rob obravnavanega pod- 
ročja so se spuščali manjši ledeniki izpod Be- 
gunjščice in Storžiča po Lomski dolini, ter po 
Bistrici izpod Košute. 
Periglacial se najbolj tipično pojavlja v po- 
bočnih sedimentih, ki so večinoma solifluk- 
cijskega izvora, delno pa tudi fluviperiglacial- 
no gradivo odloženo v obliki vršajev. 

— Podnebje 
Celotna Ljubljanska kotlina je v klimatskem 
oziru pomembna enota. Za večino kotline, je 
zaradi gorskega oboda, v hladnejši polovici 
leta značilen toplotni obrat, ki pa skoro nikoli 
ne seže do obravnavanih področij, ponavadi se 
plast megle končuje na Orehku pri Kranju, 
včasih pa sega do Nakla, v Tržiču, Radovljici, 
Preddvoru in Golniku pa je megla sila redka. 
Razlike med januarskimi in julijskimi tempe- 
raturami so precejšnje. Januarja je v poprečju 
—1,5° C, julija pa +18,5° C. Poprečna letna 
temperatura je okoli 9° C (Golnik 9,2° C, Bled 
8,8° C, Lesce 8,7° C, Tržič 9° C). Zanimivo je, 
da imajo višje ležeči kraji na pobočjih gora 
(pod gorami, Golnik), sorazmerno visoko letno 
temperaturo, višjo kot 100 do 200 m nižji kraji 
na dnu kotline. Primer: Golnik 9,2° C — Kranj 
8,8° C. To je pogojeno s prisojno lego in 
majhnim številom meglenih dni. 
Količina padavin pada v nižinah od Z proti V. 
Bled 1626 mm, Tržič 1652 mm, Golnik 1600 mm. 
Preddvor 1500 mm in Kranj 1485 mm (vsi po- 
datki veljajo za obdobje 1952—68). Količina 
padavin strmo raste z višino In v gorskem 
svetu Dobrče in Storžiškega pogorja pade 1700 
do 2000 mm. Temperatura na višini 1500 m zna- 
ša januarja ca. —3,5° C, julijska pa 4- 15° C. 
Padavinski režim je mešanega tipa, ker se 
prepletata mediteranski in srednjeevropski pa- 
davinski režim. Spomladanske padavine so 
rahle in dolgotrajnejše, jesenske pa so inten- 
zivnejše. V dolini Kokre in Tržiške Bistrice 
nastopa izrazit zimski minimum. Poletne kon- 
vekcijske padavine so v tem področju pre- 
cejšnje in tudi v podnožju gora zabrišejo po- 
letni minimum. Sneg v nižinah leži poprečno 
60 dni, za to področje so značilne zelo raz- 
lične zime. Včasih vsled prodora vlažnih in 
toplih mas iznad Atlantika, odjuga že v ja- 
nuarju pobere sneg. Pravo nasprotje pa je bila 
letošnja izredno hladna zima (80/81). Sneg 
je v nižinah zapadel že 2.11. in je v senčnih 
krajih obležal vse do sredine marca — to je 
več kot 110 dni. Število dni s snežno odejo pa 
z višino hitro raste in doseže na S osojnih 
predelih, na višini 1500 m, 200 dni. V ekstrem- 
nih primerih pade sneg na Storžiču tudi sredi 
poletja. 
Za vegetacijo je izredno važen pojav slane. 
Na višinah okoli 1000 m so zadnji dnevi s sla- 
no v začetku junija, prvi pa že sredi septem- 
bra. V gorskem svetu so velike klimatske raz- 
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like med S in J stranjo gora. J pobočje je 
deležno 3 X več toplote kot S. Omeniti velja 
še zelo pogost pojav izredno velikih dnevnih 
količin padavin, to sproža erozijo, soliflukcijo 
in nastanek hudournikov; te maksimalne koli- 
čine padejo običajno v poletnih nalivih — v 
vasi Kokra avgusta 1977 183 mm. 

— Hidrološke značilnosti 
Sava je glavni vodotok področja, pri Bistrici 
se ji pridruži Tržiška Bistrica, pri Kranju pa 
Kokra. Vode izpod Begunjščice zbira Zgoša, 
vode izpod Kriške gore pa Rupenščica. Sto- 
ječe vodne površine so Blejsko jezero in 
umetne akumulacije namenjene predvsem tu- 
ristični izrabi — Šobec, Črnjava. V Bobovku 
pri Kokrici sta jezerci v opuščenih glinoko- 
pih, znani kot počivališče ptic selivk in rib- 
jem bogastvu. Savski potoki imajo zelo ne- 
uravnovešen strmec. V zgornjem delu tokov 
je strmec velik, pri vstopu v dno kotline 
z ogromnimi vršaji poskušajo uravnati profil. 
Kokra izvira na višini 1312 m, do Preddvora 
(478 m], v razdalji 20 km pade za 840 m, ali 
poprečno 42 m na km. Vode imajo nivo-pluvi- 
alni režim. Poprečno najnižja voda nastopi 
januarja in februarja, spomladanski višek pa je 
večji od jesenskega, ker se padavinam pri- 
druži še taljenje snega. Odtočni količnik znaša 
ca. 70 % in je najnižji v zimskih mesecih, za- 
radi akumulacije vode v snežni odeji. 
V samem gorskem svetu je vode malo, kaže 
se vpliv propustnosti apnenca. Vode v pod- 
gorju zadenejo na nepropustno podlago in 
v močnih izvirih prodro na dan — pod Dobrčo 
in Kriško goro. Na poti proti Savi manjši vo- 
dotoki na propustnem produ izgubljajo vodo 
v tla in ob suši presahnejo — Blatnica, Do- 
bruša, Lešnica, Omeniti velja, da izviri pod 
Dobrčo ustvarjajo izgonske struge (Leše) in 
tvorijo travertin. 

— Fitogeografske značilnosti 
Na obravnavanem področju, predvsem v ni- 
žinskem delu, prevlada kulturna pokrajina. 
Gozd je močno izkrčen, v večjem obsegu se 
je ohranil v Dobravah. Ekstenzivno gospodar- 
jenje in forsiranje smreke je dalo temu pod- 
ročju svojstven pečat: čedalje več je iglavcev 
na račun listavcev, kljub temu, da prevladu- 
jejo naravna rastišča bukovega gozda. Raz- 
merje med iglavci in listavci znaša 70 proti 
30. Za gozdove skrbe GG Bled in GG Kranj. 
5 % iglavcev je namenjeno za kurjavo, 95 % 
za tehnični les, 85 % listavcev za kurjavo in 
15 % za tehnični les. Poleg gospodarskega je 
velik tudi sekundarni pomen gozda. Gozd je 
regulator podnebnih faktorjev, na strminah 
ima varovalni značaj, varuje zemljišča pred 
usadi, izpiranjem, nižja zemljišča pa pred 
zaprodenjem. Gozd predstavlja tudi rekreativ- 
no in počivalno mesto urbanega človeka. 
Gozdov se je več ohranilo v obrobnem gor- 
skem svetu. Tudi tu se klimatske vertikalne 
združbe niso najbolj ohranile. Poleg forsiranja 
smreke je treba tu omeniti planinsko pašni- 
štvo. To je na Dobrči, Kriški gori in Zaplati 

povzročilo umetno znižanje gozdne meje. Po 
zadnji vojni je začelo planinsko pašništvo pro- 
padati, ne kosijo več, pa tudi število živine 
se v gorah iz poletja v poletje manjša, zato 
pobočja počasi zarašča gozd. Nad klimatsko 
gozdno mejo se na robu obravnavanega pod- 
ročja dviga le Storžič z 2133 m in Srednji vrh 
z višino 1858 m. Posamezne smreke in ma- 
cesni se nahajajo med ruševjem na višini ca. 
1780 m na poti od Dolge njive proti Srednjem 
vrhu in na višini 1850 m na JV delu Storžiča 
za Veliko kresjo. 
Najbolj so razširjena rastišča bukovih združb, 
bukev uspeva od predgorskega vegetacijskega 
pasu pa vse do zgornje gozdne meje. Na ma- 
tični substrakt bukev sploh ni občutljiva. V 
nižjih legah je konkurenčna moč bukve ne- 
koliko oslabljena in tekmuje z belim gabrom, 
gradnom ter češnjo. V večjih višinah pa se 
konkurenčna moč bukve zelo poveča. V pasu 
od 1000 do 1200 m je prevladujoč tip drevja, 
više pa njena prevladujoča moč slabi in na 
kislih silikatnih kameninah je bukev že močno 
izrinila smreka, pri tem pa je pripomogel tudi 
človek. Ponekje pa bukev (lavinska bukev) 
tvori zgornjo gozdno mejo — Kriška gora 
okoli Tolstega vrha (1715 m). 
Smreka je pionirska drevesna vrsta, ki dobro 
prenaša ostre podnebne razmere. Smreka je 
na tem področju najštevilnejša drevesna vr- 
sta. Humidna alpska in predalpska klima po- 
tencira njeno življenjsko moč in zato se dobro 
uveljavi tudi na silikatnih kakor tudi na kar- 
bonatnih kameninah. V naravnih rastiščih naj- 
demo smreko na rastiščih bukovih gozdov, je- 
lovo-bukovih gozdov in jelovih gozdov, povsod 
drugod pa je bila posajena. 
Macesen je izrazito heliofilna rastlina in ima 
svoje primarno rastišče na večjih nadmorskih 
višinah, kjer je bukev oslabljena, ali pa nad 
gozdno mejo, kjer bukve ni več. Zaradi gospo- 
darskih potreb so macesen ponekje razširili 
tudi v nižino na račun bukve. 
Naravnih jelovih rastišč je malo, je občutljivo 
drevo in gradi svoje sestoje predvsem v hlad- 
nih legah. Na tem področju so pomembni še 
nekateri plemeniti listavci: veliki jesen, gor- 
ski javor in drugi — primarno rastišče je 
vlažno, hladno, humidno področje. 

2. Ekonomsko-demografska slika 
področja 

To poglavje bi le bežno obdelal, saj bo o teh 
temah več govora v tretjem delu — opis poti. 

— Zgodovina 
Obravnavano področje je bilo že zgodaj na- 
seljeno. Na predrimsko naselitev opozarja 
gradišče na V vrhu Šmarjetne gore (594 m), 
več drugih gradišč okoli Kranja, pozno rimska 
naselbina Carnium, rimska pot prek Ljubelja 
na Koroško — ravno te dni (konec aprila 
1981), so na gradbišču v Bistrici pri Tržiču 
odkrili temelje rimske utrdbe. Na staroselce 
nas opozarjajo hallstattskl grobovi v Lepencah, 
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keltski, ilirski in staroslovanski grobovi na 
Bledu, utrjeno gradišče staroselcev na Ajdni 
nad Potoki (1043 m). V srednjem veku so si 
te kraje lastile nemške cerkvene, posvetne in 
fevdalne rodbine — Briksenški škofje, Orten- 
buržani itd. Prva mestna naselbina Kranj (za- 
četek 13. stol.), v 15. stol. pa dobita tržne pra- 
vice še Radovljica in Tržič. Partizanstvo se je 
na ozemlju občin Radovljica, Tržič in Kranj 
začelo takoj po razpadu stare Jugoslavije — 
Cankarjev bataljon na Jelovici in Kokrški 
odred pod Storžičem. V prvih dneh maja 1945 
so ti kraji končno dočakali svobodo in zaživeli 
v novi, napredni Jugoslaviji. 

— Prebivalstvo in gospodarstvo 
Največje naselje na tem področju je Kranj — 
33.360 prebivalcev, Tržič — 6118 prebivalcev. 
Bled — 5294 prebivalcev, Radovljica — 5308 
prebivalcev, Lesce — 2576 prebivalcev, Gol- 
nik — 1054 prebivalcev, Britof — 1414 pre- 
bivalcev, Begunje — 804 prebivalce. Pred- 
dvor — 649 prebivalcev. Križe — 540 pre- 
bivalcev. 
Z rudnimi bogastvi je področje revno. Nahaja- 
lišča slabo kvalitetne železove rude, ki je bila 
osnova za razvoj fužinarstva, ne izkoriščajo 
več, pa tudi izkop manganove rude na po- 
bočjih Begunjščice so že pred prvo vojno 
opustili. Omeniti moramo nekdaj važne pesko- 
kope na JV podnožju Dobrče, obilo gozdnih 
bogastev in velik hidroenergetski potencial. 
V odmaknjenih krajih se opaža nazadovanje 
prebivalstva. V večjih krajih z industrijo pre- 
bivalstvo hitro narašča, predvsem v Kranju 
in Tržiču, kjer je opaziti tudi velik dotok pre- 
bivalstva iz drugih republik. V vseh naseljih 
je opaziti velike spremembe struktur prebi- 
valstva. V vsem področju je opazna deagrari- 
zacija. 

— Turizem 
Vsled množice prirodnih lepot se je na tem 
področju že zgodaj rodil turizem. V turi- 
stičnem obisku prednjači Radovljiška občina 
z Bledom, Bohinjem, Voglom, Koblo, Zatrni- 
kom, Šobcem, Radovljico, Begunjami; precej 
možnosti za turizem ima tudi Kranjska občina 
s Krvavcem, Preddvorom, Jezerskim. V trži- 
ški občini pa je žal turistično društvo le na 
papirju. V obravnavanem področju je opaziti 
precejšnje število sekundarnih počitniških pre- 
bivališč. Delimo jih na objekte, postavljene na 
novo in na objekte, ki so nastali s preure- 
ditvijo stare, opuščene kmetije ali planšarije; 
prvi in drugi so v razmerju 4:1. Večje število 
vikendov stoji v vznožju gora, na Z robu Ljub- 
ljanske kotline: pod Dobrčo pri naseljih Hudi 
graben in Brezje, ter pod Storžiškim pogorjem 
v Novi vasi, med Mačami in Bašljem, okoli 
Babnega vrta, nad Gozdom in okoli Vetrnega. 
Kar zadeva lastništvo, je okoli 90 % vseh last- 
nikov iz Ljubljane. Objekti so oddaljeni od 
Ljubljane 35 do 40 km, zaradi dobrih zvez so 
dosegljivi v manj kot uri vožnje, megle tu 
praktično ni, ko se Ljubljanska kotlina duši 
v megli in smogu, se bregovi okoli vikendov 
kopljejo v soncu. 

— Planinski turizem 
Posebno poglavje bi posvetil turizmu v gorah 
ali planinstvu. Ta zvrst turizma je sorazmerno 
mlada dejavnost. Ljudje, ki so živeli med go- 
rami, so že od nekdaj hodili v višine, toda 
le do gozdne meje, kot pastirji ali lovci, pred 
skalnimi vrhovi pa so imeli strah. Na primer 
prvi pisani vir o vzponu na Storžič imamo iz 
leta 1758, tedaj je Anton Scopolli, v sprem- 
stvu domačina iz Mač, iz Kranjske smeri pri- 
šel na vrh. V letih med 1778—84 sta na Stor- 
žiškem pogorju in Košuti, opravljala geološko- 
botanične raziskave Baltezar Hacquet in grof 
Franz Hohenwart. 
Pravi turizem se začne mnogo pozneje, v za- 
četku 20. stol., množičnost pa doseže v zad- 
njih dveh desetletjih. Prav ta množičnost pa 
zahteva veliko smrtnih žrtev, k čemur pripo- 
morejo slaba opremljenost, slaba psiho-fizična 
pripravljenost, precenjevanje lastnih moči, ob- 
jestnost, pijančevanje in podobno. Prav kata- 
strofalno je bilo leto 1977, ko je v gorah 
v smrt omahnilo 28 ljudi. 
Neposredno nad potjo naše ekskurzije je Do- 
brča (1643 m) in Storžiško pogorje s Storži- 
čem (2133 m), Kriško goro (Tolsti vrh 1715 m) 
in Zaplato (Sr. vrh 1853 m}. 
Gostišče v Dragi (690 m) ne moremo šteti za 
planinsko kočo, saj leži v dolini Begunjščice 
tik ob cesti in je znana po tem, da so njena 
vrata odprta »žejnim«, ko se druga gostišča 
v Begunjah že zapro. Pod vrhom Dobrče na 
višini 1487 m je planinska koča, ki jo oskrbuje 
PD Tržič. Zaradi lažje dostopnosti je koča ob 
vikendih odprta tudi pozimi. Preko Dobrče 
vodi Slovenska planinska transverzala, zato 
kočo obišče na leto ca. 12.000 planincev. 
V upravi PD Tržič je tudi Dom pod Storžičem 
(1100 m), dostop je možen tudi z avtom. Obi- 
šče ga ca. 7500 gostov. Slaba stran Doma je 
v njegovi lokaciji. Razgleda ni, in tudi sneg 
dolgo leži. Omenjena dostopnost doma z vse- 
mi motornimi vozili je prav tako ena izmed 
slabih strani, kajti pravi planinci in ljubitelji 
prirode pač ljubijo predele, kamor motoriza- 
cija in mehanizacija še ni prodrla s hrupom 
in onesnaževalnimi učinki. Komercialno gle- 
dano, pa je lahka dostopnost doma vsekakor 
pripomogla k večjemu obisku in profitu. V S 
steni Storžiča je na višini 1760 m bivak, ki 
ga upravlja AO Tržič. 
Kočo na Kriški gori upravljajo PD Križe 
(1482 m). Letno jo obišče ca. 9.000 gostov. 
Ob vikendih je koča tudi izven sezone oskr- 
bovana. Leta 1977 je društvo v Gozdu pri 
spodnji postaji tovorne žičnice odprlo še pla- 
ninsko zavetišče (900 m). 
Najbolj znana koča na Storžiškem pogorju je 
dom Kokrškega odreda na Kališču (1540 m). 
Upravlja ga PD Kranj, letno ga obišče 17.000 
ljudi. Na 80 m nižji planoti, kjer je bil nekdaj 
center planine, stoje štiri planinske koče v za- 
sebni lasti; vikendi jih pač ne moremo imeno- 
vati, ker so sorazmerno težko dostopni. Ome- 
niti velja še planinsko gostišče na Sv. Jakobu 
(960 m) nad Preddvorom, ki je sporazumno 
s PD Kranj v zasebni lasti. Kraj je lažje do- 
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stopen, je priljubljena turistična točka in slovi 
po lepem razgledu na Kranjsko polje. V Hu- 
dičevem borštu, na pobočju Zaplate stoji lov- 
ska koča in individualna gorska koča. Ravno 
tako naletimo ob planinski poti iz Mač na Sr. 
Vrh na višini ca. 1600 m, na »Fabulovo bajto« 
— kočo v zasebni lasti, v kateri pa se lahko 
utrujeni planinec odpočije in okrepča. Na Ve- 
liki Poljani (1420 m) je preurejena planšarija, 
ki jo upravlja PD Sava iz Kranja, v bližini je 
dom SGP Projekt Kranj, na Mali Poljani je 
okrepčevalnica v planšariji. Nad Bašljem je 
počitniški dom »Rade Končar« (690 m) — 
odprtega tipa. 
iz teh bežnih podatkov lahko vidimo, da sta 
Dobrča in Storžiško pogorje močno obiskana, 
saj poteka preko tega področja planinska 
transverzala, koče pa so tudi izven sezone ob 
koncu tedna oskrbovane. To naj bi bil dober 
vzgled drugim PD, ki svoje, celo nižje ležeče 
in lažje dostopne koče (npr. Valvazorjev dom, 
Uskovnica, Dom na Vogarju, itd.), zapro že 
septembra in vrata koč planincem odpro šele 
v juniju. Vsa množica ljudi, ki obiskuje to 
pogorje, pusti svoj pečat prirodi; polomljeno 
manjše drevje, odvrženi odpadki, plastične 
vrečke, steklenice, prazne pločevinke in po- 
dobno, tako da je bilo že večkrat potrebno 
izvesti očiščevalne akcije. Trganje gorskega 
cvetja je prav tako problem zase. Mnogi ne- 
osveščeni planinci na ta način uničujejo našo 
gorsko floro. Ob koncu tedna pa prihaja po ko- 
čah in domovih do pravih pijanskih pirovanj, 
tako da je planinski dom na Kališču v šali 
imenovan »najvišja kranjska gostilna«. Pri nas 
bi morali točenje alkohola v planinskih kočah 
prepovedati, podobno kot so to storili že 
v mnogih državah (npr. Poljska), saj prav al- 
kohol botruje številnim nesrečam. 
Večkrat je že padla beseda o zavarovanju 
vsega slovenskega gorskega sveta, kot narod- 
nega parka. O tem je bilo govora že pred 
vojno. Tov. dr. Piskrnikova je v letu 1974 o 
tem vprašanju podala v okviru regionalnega 
prostorskega plana, nov predlog o zavarovanju 
najpomembnejše naravne dediščine v SR Slo- 
veniji. Narodni park naj bi se razprostiral od 
Stola do Smrekovca, njegovo območje pa naj 
bi zajemalo del teritorija občin Tržič, Radov- 
ljica, Kranj, Kamnik in Mozirje. Meril bi 43.000 
hektarov, to je 2,17 % ozemlja SRS. Žal pa je 
ta predlog zaenkrat ostal le na papirju. 

3. Opis poti (47 km) 

— Dežela 
Dežela je pokrajinsko ime za raven svet na 
levem bregu Save med Žirovnico in Begu- 
njami. V površju Dežele so ostali zanimivi 
sledovi pleistocenske poledenitve. V obdobju 
največjega obsega ledenika v wurmu, je le-ta 
segal nekako do črte: Ledevnica—Šmidol— 
Lipnica; o tem pričajo čelne morene. Sava je 
takrat tekla izpod Dolinskega ledenika, izvi- 
rala je nekako pri Potokih, Bohinjski ledenik 
jo je prisilil, da je tekla pod Pečmi — zad- 
njim odrastkom Kamniških Alp, mimo Zapuž, 

preko Otoka, Mošenj do Globokega. Pri tem 
je ustvarila široko dolino, po kateri teče da- 
nes potoček Dobruša. Ko se je ledenik umi- 
kal, je Sava prestavljala svojo strugo proti Z, 
tako, da danes teče pod Jelovico, Ustvarila je 
prav lepe terase, lepo vidne izpod Radovljice. 
Sava je pri prestavljanju svoje struge proti 
JZ večinoma tudi odnesla morene, tako so 
ostali le manjši nasipi in večji balvani med 
Hrašami in Studenčicami ter pri Rodinah. Tla 
v Deželi so na debelo posuta s prodom in 
konglomeratom, ki ga je v pleistocenu nana- 
šala Sava izpod ledenikov in Zgoša s svojim 
velikim vršajem. Večina manjših vodotokov 
izpod Karavank in Kamniških Alp izgine v sip- 
ka tla, na dan prihaja ta voda na pobočju sav- 
ske debri; prav lepo so vidni močni izviri pod 
železniško postajo v Radovljici. Celotna, malo 
razgibana, ravan Dežele je nagnjena od SV 
proti JV, od 560 do 490 m. Krepka nagnjenost 
nam priča o vršajskem poreklu, glavni je ob 
Savi, drugi ob Zgoši. 
Za gospodarsko izrabo so dobri pogoji, le na 
Z delu je še precej morenskih ostankov ka- 
menja. Gozd je na ravnini popolnoma iztreb- 
Ijen, ostal je le na morenskih nasipinah in 
v savski debri. Njiv je sorazmerno malo, 15 do 
20 %, poglavitna področja pokrivajo pašniki 
in travniki s sadnim drevjem. V glavnem so 
njive koncentrirane na SV delu, ravno tako 
tudi vasi v dolgem nizu od Most tja do Be- 
gunj, precej vasi je tudi na JV delu ob potoku 
Zgoša. Delež kmečkega prebivalstva v radov- 
ljiški občini je 3,5 %, industriji 54,2 % turizmu 
in gostinstvu 9,2 %, obrti 4,3 %, število zapo- 
slenih v industriji pa je 6621. Glavni kmetijski 
pridelek Dežele je krompir, nato pšenica in 
ječmen. Precej je tudi goveda. V industriji 
prevladujejo lahke panoge. Največ industrije 
je v Lescah. Izredno pomemben je turizem. 
Naša pot nas vodi iz Bleda po ozki dolini Re- 
čice, do mostu čez Dolinko. Onstran Save 
smo prišli v Deželo. Cesta se preko teras 
dviga proti Lescam. Na eni od teras so uredili 
hipodrom, na zgornji terasi nad Dolinkino 
debrijo pa je našlo mesto edino igrišče za 
golf pri nas. Na levo, nad cesto, se v ježah 
lepo vidi konglomerat. Na desno se od glavne 
ceste odcepi pot do kampa Šobec. To je eden 
najboljših kampov pri nas. Studenec, ki izvira 
v vznožju predzadnje ježe nad Savo, so leta 
1957 akumulirali in ustvarili bajer. Leta 1961 
so marljivi turistični delavci iz Lesc zgradili 
še restavracijo in s tem odprli avto kamp, ki 
se iz leta v leto veča in postaja znan v do- 
movini in po svetu. 
Lesce — urbano naselje z 2576 prebivalci, 
504 m. Leže na nizki ježi, nad suho savsko 
dolino, po kateri teče proga Ljubljana—Jese- 
nice. Precejšen del starega naselja je v bregu. 
Pomembno prometno križišče, odcep od glav- 
ne ceste za Bled in Bohinj proti Begunjam, 
Kropi, Rodinam in Radovljici. Lesce so naj- 
važnejši industrijski center v občini — Venga, 
Tio, Tovarna čokolade Gorenjka, pekarna Žito 
Ljubljana in precej obrti, ki zaposluje ljudi iz 
širše in ožje okolice. 
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Naselje hitro raste na terasi v smeri proti 
Savi — naselje Moskva. Lesce so prvič v vi- 
rih, omenjene že v 11. stoletju v zvezi z brik- 
senško posestjo. Bile so močno jedro pro- 
testantizma. Cerkev je po slogu pomemben 
kulturno zgodovinski spomenik, Ima lep ba- 
ročni oltar v drugi polovici 18. stoletja jo je 
s freskami poslikal Fran Jelovšek, stolp stoji 
zase in je v osnovi še gotski. 
Radovljica — mesto ne leži ob naši poti, 
temveč 3 km od Lesc proti J, vendar kot ob- 
činsko središče, mu je treba posvetiti nekaj 
besed. V bližnji bodočnosti se bosta Radov 
Ijica in Lesce zrasli v enotno naselje, že da- 
nes so hiše obeh krajev ob cesti med Lesca- 
mi in Radovljico zrasle skupaj. Mesto leži na 
zgornji terasi na nadmorski višini od 490 do 
500 m. 
Naselbinski razvoj Radovljice sodi med manj 
znana poglavja slovenske zgodovine. Nase- 
lje ni imelo prometne, temveč strateško lego. 
Sklenjeno naselje datira v staroslovansko do- 
bo (7., 8. stol.), o tem pričajo arheološke izko- 
panine v bližini župne cerkve. V listinah se 
prvič omenja 1196. leta z imenom Ratmansdorf 
— ponemčeno ime za Radmanovo ali Radovo 
vas. Tržna dejavnost se začne s prenosom 
župnijskega sedeža iz Rodin v Radovljico 
1296. leta, tedaj so igrali ortenburški interesi 
glavno vlogo pri razvoju trga, 1343. je prvič 
omenjena kot trg, tedaj je mesto zajemao pro- 
stor današnjega Linhartovega trga. Pod Habs- 
buržani dobi leta 1510 mestne pravice. Bila je 
center protestantizma in v poznem srednjem 
veku je dvakrat pogorela. V času turških vpa- 
dov je dobila stara Radovljica tako obliko kot 
jo ima še danes. V času terezijanskih reform 
izgubi mesto samoupravo in v razvoju stagnira 
100 let, do leta 1868, ko postane sedež okraj- 
nega sodišča in s tem upravno središče zgor- 
nje Gorenjske. V času se naselje združi s Pred- 
trgom in se začne širiti proti Lescam. Med 
obema vojnama so arhitektonsko uničili Thur- 
novo graščino In park. Iz graščine so preure- 
dili današnji hotel Grajski dvor. V zadnjih le- 
tih gradijo dvoje stanovanjskih naselij — Iso- 
span naselje in Cankarjevo naselje. 
Mesto je danes občinsko središče z vsemi 
odgovarjajočimi ustanovami, glasbeno, osnov- 
no, srednjo šolo in delavsko univerzo. Indu- 
strije je malo; Almira in obrat Lip Bled. Mesto 
ima precej možnosti v turizmu, v glavnem so 
to tranzitni turisti, staclonlranl na Bledu in 
Šobcu. Vse staro naselje — današnji Linhar- 
tov trg, restavrirajo in na dan prihajajo zani- 
mive freske. V starem jedru sta Linhartova In 
Fiistrova hiša. Čebelarski muzej, graščina, ba- 
ročna cerkev, stalna razstava v Sivčevi hiši 
In dve stari, znani, dobri gostilni Lectar in 
Kunstelj. 
Pot nas iz Lesc vodi pod podvozom glavne 
ceste navzgor proti Begunjam. Na levi strani 
ceste leži Alpski letalski center, z več šport- 
nimi in jadralnimi letali. Ob lepem vremenu 
je v zraku polno jadralnih letal, padalcev in 
letalskih modelov; vse to, pa še prijetno go- 
stišče na letališču in aero taksi, ki popelje 

turiste nad Bled ali pa dalje nad Triglavsko 
pogorje, privablja ogromno obiskovalcev. 
Pot nas preko travnikov in polj pripelje do 
Hlebe — vrstne vasi, z nekaj več sto let sta- 
rimi hišami, ki so nekdaj tvorile pristavo gra- 
du Katzenstein v Begunjah. Tu je tudi mete- 
orološka postaja Lesce na višini 523 m. Proti 
SZ od vasi se lepo vidijo z gozdom porasle 
morenske vzpetine. 
Begunje — na V robu Dežele leži večje, že 
močno urbanizirano naselje Begunje. V bistvu 
so danes strnjena naselja Begunje, Polče, Zgo- 
ša, Zapuže, Nova vas naselitvena celota, le- 
žeča ob potoku Zgoša — Begunjščica v nad- 
morski višini od 520 do 620 m. Krajevna skup- 
nost Begunje je imela ob štetju 1981 1.852 
prebivalcev, same Begunje pa 804 prebivalce. 
Naselje je nastalo ob vstopu Begunjščice v 
Deželo, med predgorji Dobrče in Sv. Petrom, 
V vzpetino Peči. Naselje je močno urbanizi- 
rano, od leta 1945 deluje tovarna športne 
opreme Elan, ki v zadnjih letih postaja ena 
vodilnih tovarn smučI v svetu. Poleg tega de- 
luje tudi električna žaga In tekstilna tovarna 
Sukno v Zapužah. Aktivno je tudi Turistično 
društvo Begunje. Turistične možnosti so ve- 
like. Sredi vasi stoji grad Katzenstein Iz leta 
1537. V času protestantizma je tu deloval Ju- 
rij Dalmatin. V drugI polovici 17. stol. so grad 
prenovili. Od 1875. je bila v njem ženska 
kaznilnica, med zadnjo vojno pa je bila v njem 
okupatorska postojanka In zapori. Zaprtih je 
bilo 12.000 naših rodoljubov, ustrelili so 1.282 
talcev, nekaj na dvorišču gradu, večino pa 
v Dragi. V gradu je sedaj muzej talcev in 
umobolnica, v Dragi je urejeno grobišče. V 
naselju je 28 privatnih turističnih sob s 65 le- 
žišči, več gostinskih objektov v privatni lasti 
— Pri Borisu, Klemenček, Jožovec, bife pri 
Milki (Tavčar), gostišče v Dragi, bife Krpin. 
Urejeno je smučišče Krpin z vlečnico na V 
pobočju Sv. Petra (839 m). Pri Sv. Petru je za- 
nimiva cerkvica, v bližini pa na višini 900 m 
sankaška koča z znano sankaško progo. Be- 
gunje so Izhodišče za planinske ture na Be- 
gunjščico (2060 m) in na Dobrčo (1634 m). 
Za križiščem cesta, ki vodijo Pod Gorami 
v Tržič In do gostišča v Dragi, stoji na skali 
nad izstopom Begunjščice iz ozke doline v De- 
želo, grad Kamen. Omenjen je že v 12. stol. 
Prvotno je stal kastrum malo višje v melišč- 
nem pobočju Malega Vrha (988 m), v naravni 
votlini Zijavki, imenovan Jamski grad. Prvi 
lastniki so gospodje iz Kamna, za njimi pa 
Ortenburžanl in Celjani. Višek je grad doži- 
vel, ko je bil v posesti Lambergov — prvi 
ljubljanski škof Žiga in brat Gašper, zmago- 
valec na mnogih turnirjih, ki ga opeva naša 
ljudska pesem. Pod gradom je včasih vodila 
važna trgovska pot, po dolini Drage na Pre- 
valj (1200 m), na Ljubelj ter na Koroško. Bil 
je zelo obsežen in grajen v štirih fazah od 
12. do 17. stol. Grad je propadal, ker so ga 
lastniki v prvi polovici 18. stol. opustili. Leta 
1740 so ob gradnji begunjske baročne cerkve 
uporabili opeko iz gradu, rabili pa so jo tudi 
pri obnovi gradu Katzenstein, razvaline pa so 
postale tudi kamnolom okoliškim prebivalcem. 
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Dve stoletji in pol je bil grad pusta razvalina, 
spreminjal se je v brezlično skalovje. Prav 
malo je manjkalo, pa bi postal res le še del 
legende o Pegamu in Lambergarju. Spomeni- 
ška služba je začela z obsežno obnovitveno 
akcijo leta 1959, žal pa obnova danes stoji, 
ker ni denarja. 

— Pod Gorami — Dobrave 
Pot nas iz Begunj popelje v 10 km oddaljen 
Tržič po samem pobočju Dobrče v višini od 
600 do 660 m in se nad Dobravami dviguje 
od 100 do 150 m. Ob cesti je nekaj manjših 
naselij in že Melik uporablja za ta del domače 
ime Pod Gorami. Čeprav poteka naša pot nad 
Dobravami, pa se za trenutek ustavimo in se 
ozrimo na valovit svet, ki se na široko raz- 
prostira pod nami. Dobrave leže med Kranj- 
sko ravnjo in Radovljiško kotlino. Kar se tiče 
gradiva in nastanka, sestoje iz dveh delov, 
v pasu ob Savi in Tržiški Bistrici so iz apni- 
škega konglomerata, prekrite s sipkim pro- 
dom. V širšem pasu pod Dobrčo in v Uden- 
borštu sestoje gričevja iz miocenskih gradiv, 
največ iz laporja in gline. Nastanek Dobrav 
sega v glacialno obdobje, saj so v bistvu flu- 
vioglacialne terase. V času zasipavanja sta 
glavna vodotoka Sava in Bistrica močno me- 
njavala svojo strugo. Sava se je odmikala 
proti JZ, Bistrica pa je pustila lepo vidno 
suho dolino od Dupelj, preko Nakla do Stru- 
ževa v Kranju. Večina miocenskih Dobrav je 
ostalo neizkrčenih, poraslih z gozdom (hrast 
— dob). Take gozdnate Dobrave so Grofijska 
gmajna med Peračico in Dvorsko vasjo, Le- 
šanska gmajna, Udenboršt in Velika gmajna. 
Največ površja je urejenega v njive in trav- 
nike v vznožju gora, predvsem Dobrče, kjer 
se je iz strmine navalilo obilo drobirja in je 
s tem nastalo bolj prhko in sušno površje. 
Prisojna lega je te ugodnosti še stopnjevala 
ter privabila naselitev. Niz najstarejših naselij 
se vleče po zgornjem robu miocenskih ravnic 
od Begunj do Tržiča in od Pristave do Pred- 
dvora. 
Prva vas ob cesti nad Begunjami je Slatna 
(633 m), vas je gručastega tipa, iz vasi še pa- 
sejo poleti na Podgorski planini na Dobrči. Je 
izhodišče planinske ture na Dobrčo (2 uri), 
druga je Srednja vas (640 m) in še Zadnja vas 
(620 m) z znano cerkvijo Sv. Lucije; tako se 
je tudi ta vas nekoč imenovala. Ostali dve 
vasi pa gravitirata že v Tržič in sta v okviru 
tržiške občine. Hudi Graben (670 m) je razlo- 
ženo naselje na obeh straneh potoka Lešan- 
ščice, ki le nekaj 100 m nad cesto izvira, teče 
v velikih brzicah, ki jih izkoriščajo mlin, žaga 
in zasebna elektrarna. V vasi je spomenik 
sedmim partizanom, ki so padli v boju z do- 
mačimi izdajalci leta 1944. Brezje nad Tržičem 
(620 do 700 m) je naselje s pretežno delavski- 
mi hišami, v bližini je več peskokopov, od 
katerih le še eden deluje. 
V vseh naštetih naseljih živi približno 400 lju- 
di, za kmetijstvo so slabši pogoji, polja so na 
pobočjih pod cesto, tla so kisla, tudi živino- 
reja, ki je bila včasih tu zelo razvita, z opu- 

ščanjem planinske paše počasi zamira. Večina 
prebivalcev se vozi na delo v Tržič, Begunje, 
Radovljico, ali pa Lesce. 

— Tržič 
Je občinsko središče in eno večjih industrij- 
skih mest na Gorenjskem. Ko se pot, ki nas 
je vodila Pod Gorami, začne spuščati proti 
Bistrici, se nam odpre krasen razgled na staro 
mestno jedro Tržiča. Mesto je nastalo pod lju- 
beljsko cesto, na stiku Mošenika in Bistrice, 
na zadnjem ozkem grlu, v katerem se prav 
lahko zapre dohod od J navzgor. Takoj pod 
Tržičem prehaja Bistrica iz ozke doline v Ljub- 
ljansko kotlino in ustvarja velik vršaj. Z vseh 
strani obdajajo Tržič strma pobočja, od J in 
V ga utesnjuje Kriška gora (1480 m), na S pa- 
dajo proti mestu že predgorja Karavanške- 
ga masiva — Kamnik (783 m) in Pirmance 
(949 m), z Z pa se proti Tržiču spuščajo V po- 
bočja Dobrče — Dobje (987 m). 
Najstarejše znano ime za naselbino pod Lju- 
beljem je bilo Forum Lubelinum, v aprilu 1981 
so na gradbišču Bistrica pri Tržiču odkrili 
ostanke rimskih zgradb. Forum je bil postav- 
ljen više od današnje naselbine, ob potoku 
Mošenik. Legenda pravi, da ga je zasul plaz 
po močnem potresu. Ljudje so se preselili 
nižje ob vodi in ustanovili Neymarckht, od tu 
tudi slovensko ime Trgec ali Tržič. Leta 1492 
dobi tržne pravice. Srednjeveški Tržič bi lahko 
razdelili na tržno jedro, fužinarsko obrtniški 
predel in cerkveni kompleks. Na osnovi ce- 
hovske tradicije usnjarstva je že v 19. stol. 
industrializacija zajela Tržič in ga močno ur- 
banistično preoblikovala, med obema vojnama 
se opaža arhitektonsko nedozorela gradnja. 
V novejši dobi raste naselje na terasi Do- 
brav v Bistrici. 
Danes ima tržiška občina 13.915 prebivalcev. 
Mesto ima dobro razvito industrijo, ki je vsa 
locirana v dolini ob Bistrici. Največji obrat je 
Peko, poleg Peka so še Bombažna predilnica 
in tkalnica, Tovarna kos in srpov, tovarna 
usnja Runo, Lesna industrija Tržič, tovarna pil 
Triglav in precej obrti. 
Turistično je Tržič z okolico zelo zanimiv, žal 
pa turistično društvo obstaja le na papirju. 
Gostišč je precej, znan je stari hotel Pošta 
s prenočišči. Kompas hotel Ljubelj, precej pa 
je tudi privatnih gostišč. V starem mestnem 
jedru je muzej v Kajži, fužina Germovka, spo- 
minska soba ljudskega pesnika Vojteha Kur- 
nika, župna Marijina cerkev (grajena 1808 do 
1815), ki ima gotski portal, oltarne slike L. La- 
yerja in M. Langusa. Ker leži Tržič ob cesti na 
Ljubelj ima veliko možnosti za razvoj tran- 
zitnega turizma in maloobmejnega prometa. 
Od leta 1965 stoji tudi žičnica iz Ljubelja na 
Zelenico, žal pa predstavlja ponesrečen poiz- 
kus izgradnje večjega smučarskega centra pod 
Begunjščico. Smučarska proga poteka po pla- 
ziščih, plaz je pred leti zahteval štiri življe- 
nja dijakov in učiteljev ŠG Iskra Kranj. Proga 
je v senci in zato tudi zelo ledena. Na Zele- 
nici vlečnica do meje — Na Možeh (1784 m), 
že nekaj let stoji in propada, sam dom na 
Zelenici pa kliče po obnovi. V Podljubelju je 
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znana proga za motokros in spomenik na me- 
stu nekdanjega nacističnega taborišča. V do- 
lini Tržiške Bistrice je znana Dolžanova sote- 
ska, z nahajališčem okamenele morske favne, 
prava slast za geologe, ki vsako leto organi- 
zirajo prvi vikend v maju znano razstavo mi- 
neralov v Tržiču. Tik nad Tržičem je lepo vidna 
čelna morena Lomskega ledenika — največje- 
ga v Storžiškem pogorju. Iz Tržiča je izhodi- 
šče za več planinskih tur: na Dobrčo, preko 
Kofc na Košuto, na Storžič, na Kriško goro 
itd. PD Tržič je zelo delavno, redno oskrbuje 
koče ob koncu tedna, tudi pozimi in je lep 
vzgled ostalim PD. Kot sem že omenil, pa je 
turistično društvo neaktivno. Razen tržno-piv- 
ske šuštarske nedelje, vlada v Tržiču turi- 
stično mrtvilo. 

— Pot pod Storžiškim pogorjem 

Ves svet od Križ pa vse do Preddvora v geo- 
grafskem smislu pripada Dobravam. Odločil 
sem se, da zaradi svojstvenih potez to pod- 
ročje obdelam posebej. 
Pot nas iz Tržiča pripelje po obronku Kriške 
gore do Pristave (580 m), naselje je močno 
urbanizirano, prebivalci so v glavnem zaposle- 
ni v tržiški industriji. V Pristavi se je leta 1959 
sprožil zemeljski plaz. Na laporni glini, ki se 
razprostira na SZ podnožju Kriške gore, se je 
iz strmih pobočij kopičil material, na to glino 
pa je odpadni material kopičil še človek. Tako 
je na glini ležalo prek 10 m materiala. Plaz 
je sprožila voda, odnesel je cesto ter stano- 
vanjsko hišo in se ustavil v Bistrici. 
Iz Pristave pridemo do Križ (510 m), večjega 
naselja v zgornji terasi Bistrice. Vas je razlo- 
žena, je križišče poti, od stare ceste proti 
Kranju se odcepi cesta proti Golniku in proti 
Gozdu, zaselku, najvišje v pobočju Kriške gore 
(900 m). V neposredni bližini Križ je bila ju- 
lija 1941 ustanovljena Tržiško-Kranjska četa, ki 
je 1.8.1941 napadla orožniško postajo Križe. 
Sredi vasi stoji velik spomenik padlim med 
NOB. Pot nas iz Križ pripelje preko gričevja 
proti Seničnem in Golniku, to miocensko gri- 
čevje imenuje Melik Golniške Dobrave. To je 
vlažen teren z obilo potočkov, ki pritekajo iz 
miocena, večino od njih odvaja Rupenščica, 
ki se pri Kranju izliva v Kokro. Pri vseh vo- 
dotokih je opaziti, da zavlačujejo svoj izliv 
spričo zasipavanja Kokre, npr. Belca teče 5 km 
vštric s Kokro, le 300 do 500 m od nje. Rupen- 
ščlco je Kokrski prod najbolj zasipal, tako da 
je nastalo med Kokrico in Tenetišami jezero 
— glino je izrabljala opekarna Bobovk, danes 
sta tu dve jezerci s površino petih ha, ki sta 
turistično in etnološko zanimivi — ribolov in 
počivališče redkih ptic selivk. Aluvialne rav- 
nice ob vodi so zelo vlažne, spričo tega se 
vasi drže vznožja gričev, miocenske gorice pa 
so v veliki večini porasle z gozdom. 
Preko Senična (530 m), kjer poteka občinska 
meja, pridemo do Golnika. Kraj ima 1.054 pre- 
bivalcev, leži v višini 500 m na sončnem vznož- 
ju Kriške gore, obkrožajo ga iglasti in hra- 
stovi gozdovi. V smeri proti Kranju so ob 
studencih zamočvirjeni travniki. Golnik ima od- 

lično subalpsko klimo, megla je redka in po- 
zimi je toplejše kakor v Ljubljani. 
Golnik je znana po eni najmodernejših usta- 
nov za tuberkulozne bolnike v Evropi in naj- 
večji tak objekt v Jugoslaviji. Osnova je nek- 
danji Golniški grad, zgrajen okoli leta 1600. 
Leta 1917 je grad z vsem posestvom postal 
last komisije za vračajoče se vojaške invalide. 
Dogradili so ga leta 1925 po Burnikovem na- 
črtu, del objektov so dogradili med drugo 
vojno, pred nekaj leti so vso bolnico moderni- 
zirali. Ker občutno padajo tuberkulozna obo- 
lenja, se tu zdravijo tudi drugi bolniki z ne- 
tuberkuloznimi pljučnimi in srčnimi obolenji. 
Omeniti moramo, da so našli ob peš poti od 
Golnika proti Gozdu v Laznikovi zijavki ostan- 
ke ledenodobnega živalstva in sledove člo- 
veka. 
Moderno preurejena cesta, ki vodi proti Kra- 
nju, nas pripelje do Gorič (472 m), vas leži 
v zamočvirjeni globeli, je nekmečkega tipa, 
večina prebivalstva je zaposlenega v kranjski 
industriji. 
V Goričah zapustimo cesto, ki vodi proti Kra- 
nju in zavijemo po makadamski cesti vzpo- 
redno s smerjo Storžiškega pogorja, po dveh 
kilometrih pridemo v Trstenik (515 m); kra- 
jevno gospodarsko središče Storžiškega pred- 
gorja v plitvi uleknini kraj Dobrav. Približno 
polovica prebivalstva se še preživlja s kme- 
tijstvom, drugi pa so zaposleni v kranjski in- 
dustriji, od tu je izhodišče planinske ture 
do koče na Poljani (1.400 m) in nato na Stor- 
žič ali pa Tolsti vrh. Nad Trstenikom sta manj- 
ši vasici Babni vrt in Povlje, v višini ca. 600 
do 700 m. Tu je zgrajenih precej individualnih 
početniških bivališč. Od Trstenika nas pot 
vodi proti Bašlju, okoli Bašlja so lepi kosta- 
njevi gozdovi, iz ceste pa je z višine ca. 
600 m lep razgled na Kranjsko ravan in na 
samo mesto Kranj. Bašelj (560 m) je večja vas 
tik pod Storžičem, zelo pomembna je živi- 
noreja, obilo je dobrih travnikov, v strminah 
pa se začno senožeti, pa tudi lesa je v izo- 
bilju. S od Bašlja je pod goro Sv. Lovrenca 
(912 m) zaselek Laško, v bližini pa je počit- 
niški dom Rade Končar. Bašelj je izhodišče 
tur na Storžič. Na Sv. Lovrencu je cerkev, ki 
se omenja že v 12. stol., ima gotski prezbi- 
terij in freske iz 15. stol. Na Kališču — pla- 
nini JV od Storžiča je bil 16.6.1942 ustanov- 
ljen 2. bataljon Kokrškega odreda, v Bašeljski 
grapi pa je bila partizanska bolnica Košuta. 
Iz Bašlja vodita dve poti ob Belici, proti Zg. 
Beli, druga pa mimo Mač v Preddvor. Okoli 
Mač (570 m) je precej vikend hišic. Iz vasi 
je najkrajša pot do doma Kokrškega odreda 
na Kališču (1.540 m). Nad Mačami je na jasi 
sredi gozda cerkev Sv. Miklavža (660 m] iz 
14. stol., ohranjene so lepe freske iz 15. stol. 
Od Mač se po novi asfaltni cesti spustimo do 
Preddvora (478 m) — 650 prebivalcev. Naselje 
je nastalo ob izstopu Kokre iz ozke doline 
v Ljubljansko kotlino. Znana je stara pred- 
dvorska graščina iz srede 10. stol. Grad je 
bil po vojni preurejen v gostišče, potok Bi- 
strica je umetno pregrajen, tako je nastalo 
jezero Čmjava, danes pa je zgrajen poleg gra- 
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du hotel Bor. Kraj se naglo razvija v turi- 
stično središče. Preddvor je središče krajev- 
ne skupnosti, ki ima knjižnico, trgovino, iz 
stare žage ob Kokri pa se je razvil moderen 
lesni obrat. Na področju med jezerom Crnjava 
in Potočami so veliki sadovnjaki, pred Poto- 
čami pa stoji grad Turn iz 12. stol. Tu se je 
rodila pisateljica Josepina Turnograjska. Da- 
nes je tu dom oskrbovancev, poleg gradu je 
v ta namen zgrajen še nov objekt. Po cesti 
preko mostu na Kokri pridemo na pot, ki vodi 
iz Jezerskega v Kranj in s tem v Kranjsko 

— Kranjska ravan 
Ljudskega imena za to ravnino ni, ime se je 
javilo v geografski književnosti. V okvir Kranj- 
ske ravni štejemo raven svet, nagnjen proti 
JV — vršaj Kokre, od Kokre do Save in 
Pšate. To je osrednja plana ravnina Ljubljan- 
ske kotline. Skupaj s Sorškim poljem je ena 
najobsežnejših ravnin v Sloveniji. Ravan je 
na debelo nasuta v kvartarju, prod je veči- 
noma sprijet v trd konglomerat. Sava si je 
vrezala svojo strugo povprek čez ravnino in 
predstavlja jasno mejo med Kranjsko ravnino 
in Sorškim poljem. Sava je kakor vžagano 
do 40 m navpično in ima pravo kanjonsko stru- 
go, posebno med čirčami in Hrastjem — Za- 
rica, žal pa bo čez leto dni hidroelektrarna 
Mavčiče to prirodno lepoto uničila, saj bo 
ojezeritev segala vse do Kranja. Podobno kot 
Sava se je vrezala tudi spodnja Kokra, poseb- 
no od Visokega pa vse do izliva v Savo. 
Kranjska ravan je gosto poseljena — 100 do 
150 ljudi na kvadratni km. Naselja so večino- 
ma na obrobju. Poleg Kranja so večja naselja 
še Britof, Šenčur, Cerklje, Vodice. Na prhki 
zemlji dobro rodi krompir, pa tudi žito, važna 
je tudi mlečna živinoreja. Poleg močne indu- 
strije v Kranju so manjši industrijski obrati 
tudi v drugih krajih. 
Tupaliče (465 m) so naselje na levi strani Ko- 
kre tik Preddvora. Od tu vodi cesta do 20 km 
oddaljenega Jezerskega, navzdol pa do 10 km 
oddaljenega Kranja. V Tupaličah moramo ome- 
niti staro cerkev, ki se omenja že leta 1154, 
na zunanjščini so freske Sv. Krištofa iz za- 
četka 16. stol. Omenili bi še cerkev Sv. Le- 
narta na Bregu onstran Kokre. Cerkev se po- 
naša z edinima dvema ohranjenima gotskima 
slikanima oknoma pri nas (začetek 15. stol.], 
Pot nas pripelje do Hotemaž (494 m), obcestne 
vasi z znanim gostiščem. Naslednji kraj, na- 
vzdol ob Kokri je Visoko (436 m), tu se od- 
cepi cesta proti Cerkljam in Šenčurju. Preko 
zaselka Milje, ki je še del Visokega, pridemo 
do Britofa (410 m). Veliko naselje je prak- 
tično že predmestje Kranja, z njim tudi po- 
vezano z mestnim prometom. Ves prostor ob 
cesti do Kranja pa je že gosto pozidan. Britof 
je del trojnega naselja — Britof na levem delu 
Kokre ter Predoslje in Orehovlje na desnem 
bregu Kokre, ki jo premostita dva mostova. 
Velika večina ljudi je zaposlena v kranjski 
industriji, kmetij je le še 10. Ob Kokri je 
tovarna olja Oljarica, v upravi KŽK Kranj, za- 
posluje okoli 100 ljudi. Tovarna je imela svojo 

elektrarno in zajezitev na Kokri, visoka hu- 
dourna voda je poleti 1976 uničila jez, do da- 
nes je nad bivšim betonskim jezom Kokra 
poglobila svojo strugo za 4 m, pod jezom pa 
strugo popolnoma zasula. Pri gostišču J_o- 
hanca srečamo tablo, ki oznanja, da smo že 
prišli v Kranj in preko nekdanjih vasi Gorenje 
in Primskovo pridemo v center mesta. 

— Kranj 
Prestolnica Gorenjske in naše četrto največje 
mesto s 33.360 prebivalci, je našlo svoje me- 
sto na visokem pomolu med sotočjem Kokre 
in Save. 
Zgodovina mesta je zelo dolga in burna. Ar- 
heološke izkopanine nad Kokro in na levem 
bregu Save nam pričajo o ilirski in keltski 
naselitvi. Ob sotočju obeh rek so Rimljani 
ustanovili naselbino Carnium. Na mestu rim- 
ske utrdbe se je razvila edina večja german- 
ska naselbina v naših krajih (6. stol.), zgra- 
dili so jo Ostro Goti, naselbino naslede Lon- 
gobardi, razrušijo pa jo naši predniki leta 580. 
Sledovi staroslovanske naselitve izvirajo iz 9. 
in 10. stol. Mestna naselbina se je začela raz- 
vijati v začetku 13. stol. Ohranjeno je ime 
Creinburc. Mesto je v srednjem veku opu- 
stošilo več nadlog. Leta 1471 Turki, 1688 in 
1749 požar, 1553, 1557, 1625, 1627, 1657, 1836 
in 1853 pa kužne bolezni. Mesto se je po 
vsaki katastrofi ponovno obnovilo. V 16. stol. 
je ugodno vplival na razvoj mesta začetek 
fužinarstva na Gorenjskem in Koroškem. V 
samem mestu je bilo dvoje fužin ob Savi, 
v istem času se je razvilo v Stražišču sitar- 
stvo. Industrializacija pa se je začela šele po 
1. svetovni vojni. Prva prava tovarna je bila 
Vulkan, današnja Sava. Med vojnama je bila 
leta 1936 znana stavka tekstilnih delavcev. 
Takoj po nemški okupaciji se je začelo osvo- 
bodilno gibanje. Dne 1.8.1941. so kranjski 
partizani izvedli prvo akcijo na Veliki Poljani 
— občinski praznik. Kljub okupatorjevemu 
terorju se je partizansko gibanje ves čas ši- 
rilo in razvijalo. Osvobodilni boj je v občini 
zahteval 1.104 žrtve. Danes je Kranj moderno 
industrijsko mesto s 33.360 prebivalci, občina 
pa šteje 66.273 prebivalcev. 
Prikaz števila prebivalcev v Kranju po letih 
ljudskih štetij;   

1869 — 5.052 
1880 — 4.886 
1890 — 4.718 
1900 — 5.220 
1910 — 5.453 
1921 — 6.200 

1931 — 8.308 
1948 — 15.981 
1953 — 17.827 
1961 — 21.477 
1971 — 27.805 
1981 — 33.360 

Danes je mesto razdeljeno na 9 krajevnih 
skupnosti: Gorenja Sava, Stražišče, Orehek- 
Drulovka, Planina, Primskovo, Vodovodni stolp. 
Zlato polje, Struževo in Center. 
Mreža srednjih šol je v Kranju zelo pestra. 
Najstarejša je gimnazija, ki obstaja že od 
leta 1861, v sedanjem poslopju pa od leta 
1897. V mestu so še Tekstilna šola. Ekonom- 
sko administrativna šola, Mlekarska šola. Šola 
za elektro in strojno stroko. Pleskarska šola, 
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Trgovska šola, Srednja tehnična šola, Visoka 
šola za organizacijo dela, Srednja glasbena 
šola in več osnovnih šol. Od leta 1950 aktiv- 
no deluje Prešernovo gledališče, leta 1948 so 
odprli Gorenjski muzej, leta 1964 so v bivši 
Koklovi hiši odprli Prešernov muzej; tu je 
namreč pesnik preživel zadna leta življenja 
(1846—49). Mesto je imelo svojo tiskarno že 
leta 1888, dans tiskarna Gorenjski tisk izdaja 
poltednik Glas, v Kranju je moderna bolnišnica 
za ginekologijo in porodništvo, občinsko in 
okrožno sodišče, dva hotela in več gostišč, 
bolje so obiskana privatna gostišča v okolici 
mesta. Turizem v mestu ima v glavnem tran- 
zitni značaj, do izgradnje obvoznice je ves 
turistični tok tekel po samem centru Kranja. 
V zadnjih letih se opaža, da obišče Kranj 
manj tujih turistov, obisk tujcev pa bo ver- 
jetno še manjši, saj so se končno pričela dela 
pri izgradnji avtoceste Naklo—Ljubljana, ki bo 
tekla preko Kokrice in Britofa V od mesta. 
V samem mestu in bližnji okolici je precej za- 
nimivih zgodovinskih spomenikov. Na robu 
pomola nad Savo stoji Kranjski grad Kiesel- 
stein, v Stražišču stoji Sempetrski grad, v 
Šempetrski kapeli iz leta 1500 so se nekdaj 
shajali protestanti. Kranjska župna cerkev Sv. 
Kancijana je predelana pozno gotska stavba, 
cerkev Sv. Florjana in Boštjana na Pungertu 
so postavili sredi 15. stol., glavni oltar krasi 
znamenita Kremser-Schmidova slika. Po osvo- 
boditvi je bil postavljen na Trgu revolucije 
spomenik NOB, pred gledališčem pa Prešer- 
nov spomenik, delo Smerduja in Lobode. Za- 
nimiv je Prešernov gaj — opuščeno kranjsko 
pokopališče, kjer sta pokopana Prešeren in 
Jenko. 
Za šport in rekreacijo je v Kranju dobro pre- 
skrbljeno. Na SZ delu mesta je športni park 
Stanka Mlakarja, ob njem je 50-metrski od- 
prti bazen in igrišče za mali golf. Pri Ovča- 
novi kmetiji ob sotočju Rupenščice in Kokre, 
je trim steza, ob novi osnovni šoli na Planini 
je moderna športna dvorana, v Stražišču je 
veledrom, pod Šmarjetno goro trim steza, na 
umetnem savskem otoku (Majdičev log) je 
25-metrski zimski bazen, v sklopu Gorenjskega 
sejma grade večnamensko halo, kjer bo Kranj 
končno dobil tudi umetno drsališče. Kranjski 
športniki v sklopu jugoslovanskega športa do- 
segajo pomembne uspehe. Plavalci sodijo v 
sam vrh; med njimi Borut Petrič v svetovni 
vrh, vaterpolisti Triglava nihajo med 1. in 
2. zvezno ligo. Hokejisti se bore za vstop v 
1.A ligo, kolesarji so v vrhu jugoslovanskega 
kolesarstva. Zimski športi so v Kranju zelo 
razviti — v Gorenji Savi stoji plastična 50 m 
skakalnica, na kateri se je kalil Bogdan Nor- 
čič, kranjski tekači na smučeh nosijo drese 
z državnim grbom. Kegljači so se izkazali tudi 
v mednarodnem merilu, alpinisti so znani po 
vsem svetu, posamezni atleti so sodelovali 
na olimpiadah, nogometaši in košarkaši pa 
se bore v slovenski ligi. 
Danes je Kranj močno industrijsko središče. 
V občini je Kranj edino mesto in razen manj- 
ših obratov, je vsa industrija osredotočena v 
Kranju. Največ delavcev dela v električni in 

tekstilni industriji — v Iskri je zaposlenih 
7218 delavcev, v Savi 3695, Tekstilindusu 2322 
in Planiki 1571. Najstarejša industrija se je 
locirala na ravnici ob Savi. Danes je ob Savi 
tovarna Tekstilindus, deli Iskrinih obratov. 
Planika, Gradiš, Dinos, Zvezda, Triglav, Ikos 
in Klavnica; na novo pa je industrija našla lo- 
kacijo na Primskovem, tu so tovarne IBI, Cest- 
no podjetje, ETP, KOGP, Elektro, Lesnina, Su- 
rovina, Alpetour, Gorenjski tisk. Na Laborah 
se razprostira na Stražiškem polju ogromen 
kompleks tovarne Sava in deli Iskrinih obratov. 
Dne 30.9.1979 je bilo vseh delavcev v občini 
31,985 (delavci v združenem delu in delavci 
v delovnem razmerju z delovnimi ljudmi, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim in 
delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov). 
V primarnem sektorju je delalo 924 ljudi 
(2,9 %), 
v sekundarnem sektorju je delalo 18.394 ljudi 
(57,5 %), 
v terciarnem sektorju je delalo 8452 ljudi 
(26,4 %), 
v kvartarnem sektorju je delalo 4215 ljudi 
(13,2 %). 
Število delavcev po področnih dejavnostih: 
gospodarstvo: industrija in rudarstvo 16.176, 
kmetijstvo in ribištvo 364, gozdarstvo 299, vo- 
dno gospodarstvo 149, gradbeništvo 2014, pro- 
met in zveze 1413, trgovina 3415, gostinstvo 
in turizem 785, obrt in osebne storitve 746, 
stanovanjske in komunalne dejavnosti 552, fi- 
nance in druge poslovne storitve 1154. 
negospodarstvo: izobraževanje in kultura 1258, 
zdravstvo in socialno varstvo 1945, družbene 
organizacije in skupnosti 1008. 
Struktura delavcev po stopnjah strokovne izo- 
brazbe (junij 1978): visoka 3,9, višja 3,7, sred- 
nja 15,7, nižja 6,1, VKV delavci 3,1, KV 29,2, 
PKV 27,7, NKV 10,6. 
Od vseh delavcev je žensk skupaj 15.457, mo- 
ških 17.985; torej je moških za 2528 več. 
S pomočjo statističnih podatkov opazimo, da 
je v občini malo ljudi v primarnem sektorju, 
v odnosu na ostale občine SRS in še to šte- 
vilo pada (1973 — 3,8 %, 1979 — 2,9 %). Tudi 
zaposlenih v sekundarnem sektorju je znatno 
manj (1973 — 63,1 %, 1979 — 57,5 %). Močno 
je poraslo število zaposlenih v terciaru (1973 
■— 20,9 %, 1979 — 26,4 %). V kvartarnem sek- 
torju je opaziti le manjši porast (1973 — 
12,2 %. 1979 — 13,2 %). 
V zvezi z izobrazbeno strukturo velja po- 
udariti, da se je odstotek ljudi z visoko izo- 
brazbo od leta 1970 (3,3) do 1978 (3,9 %) le 
malo povečal, nekaj več z višjo izobrazbo (2,7 
— 3,7), precej se je popravil odstotek srednje 
izobrazbe (11,8 — 15,7), razveseljivo je, da je 
močno padel odstotek nekvalificiranih delav- 
cev, ki pa je žal še vedno visok (23,3 — 10,6). 
Žal so vsi podatki stari dve, odnosno tri leta. 
In kakšne so tendence razvoja Kranja v bo- 
dočnosti? Očitno je, da hitrejši razvoj Kranja 
zavira bližina Ljubljane — 25 km. Opažamo, da 
v drugih pokrajinskih središčih, ki so bolj od- 
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daljene od naše prestolnice, gospodarstvo, 
prebivalstvo in infrastruktura hitreje prospe- 
rirajo. Lep primer je Novo mesto, ki leži 
ravno na pol poti med Ljubljano in Zagrebom 
(Ljubljana 73 km, Zagreb 76 km), kot prestol- 
nica Dolenjske doživlja v zadnjih 20 letih bli- 
skovit razvoj. Kranj se v zadnjih letih širi v 
stanovanjskem naselju Planina, kjer so na 
Klanskem polju v glavnem bloki in stolpiči, 
individualna gradnja pa se širi v Stražišču, 
Gorenjah in Britofu. 

prof. Bojan Ančik 
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V pričujočem sestavku bo govor o zanimivo- 
stih, prirodnih, kakor tudi družbenih, na ob- 
močju Jesenic in Doline do meje pri Ratečah. 
Gradivo je namenjeno obiskovalcem, turistom 
in zlasti šolski mladini, ki v zadnjem času 
v vedno večjem številu prihajajo na območje 
občine, ali pa so na poti dalje čez Vršič, ozi- 
roma v sosednji deželi, Italijo in Avstrijo! 
Kakor je navada, bomo skušali predstaviti vse 
področje od uvodnega dela, kjer bodo zasto- 
pani prirodnogeografski pogledi, do urbaniza- 
cije z vsemi dejavnostmi (sekundarnimi, ter- 
ciarnimi in kvartarnimi) s pogledom na bodoči 
razvoj, v smislu družbenega plana občine Je- 
senice (1981—1985). 
Ekskurzija se običajno giblje po magistralni 
cesti (1 a, E-94), ob kateri je tudi večina na- 
selij v jeseniški občini. Ta smer bo tudi ne- 
kaka osnovna podlaga, iz katere bo izhajala 
kompleksnost geografskih pojavov. 
Občina Jesenice zavzema skrajni SZ del Go- 
renjskega kota. Poleg rodovitnih kvartarnih 
ravnin od Rodin do Brega in Javorniške kotli- 
nice, od koder je segal Dolinskosavski lede- 
nik, obsega še doline in kočne na severni 
strani Julijskih Alp ter prisojna pobočja Kara- 
vank. V celoti meri ozemlje 37.467 ha. 

ZGRADBA RELIEFA 

V primerjavi s Karavankami (kjer deloma naj- 
demo sklade iz paleozoika) so Julijske Alpe 
dosti bolj homogene. Pretežno so sestavljene 
iz triadnih apnencev in dolomitov in to v skla- 
dih, ki dosežejo višino do 2000 m. Ravno obe 
kamenini sta bili odločilni za nastanek reliefa 
(strme stene in grebeni, ter področja visoko- 
gorskega krasa). V tektonskem pogledu je za- 
nimiva narinjenost Julijskih Alp na Karavanke 
in Karnijske Alpe (Rakovec 1954). Do prehoda 
krede v terciar je bilo območje Julijskih Alp 
v glavnem pod vodo, razen nekaj izjem, o če- 
mer nam pričajo starejše kamenine. V tej 
dobi, zlasti v pliocenu, je na tem območju 
vladalo tropsko, oziroma subtropsko podnebje. 
2e takrat izobilikovano razvodje je bilo odlo- 
čilno za kasnejše izoblikovanje reliefa. Le- 
temu je kasneje dal današnjo podobo pleisto- 
cen. Takratna ločnica večnega snega je tu 
potekala okoli 1200 metrov nižje kakor danes. 
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Kakor smo že omenili je Dolinskosavski lede- 
nik segal do Javorniške kotlinice. Ledene ma- 
se pa so nad Dolino segale 1600 do 1700 me- 
trov. O tem nam priča morenska najdba na 
vrhu Vitranca ob gradnji zgornje postaje se- 
dežnice. Posebne oblike, tako imenovane »kr- 
nice« ali »kočne« — posebno znane so v Mar- 
tuljkovi skupini (Amfiteater, Velika Dnina, med 
Rokavi in Škrlatico) so običajno nastali nad 
izvirno grapo, kjer se je s treh strani usipal 
in kopičil sneg. Slikovite severne stene v Ju- 
lijskih Alpah, zlasti severna stena Triglava, 
po višini tretja v Evropi, pa niso samo rezultat 
glacialnega preoblikovanja, temveč tudi drugih 
faktorjev, v prvi vrsti tektonskih (prelom, na- 
riv). Od ostalih sledov ledene dobe so po- 
membne morene. Za planinsko gospodarstvo 
je zlasti pomemben morenski drobir (Melik 
1951). Med zanimive tvorbe spada tudi_ dilu- 
vialni prod, sprejet v laboro (pri Peričniku, 
ali celo ob poti iz Aljaževega doma proti 
Luknji v pobočju Stenarja, Lom nad Planico). 
Posebej je zanimiv konglomerat pri Pečeh. 
Pruhu in na Brdih, ki je že leta 1910 pritegnil 
pozornost geografov iz Dunaja. Tu je bilo je- 
zero, katerega odtok je na vzhodni strani za- 
pirala wiirmska morena (skladi so nagnjeni 
proti zahodu). Tu je danes lepa razgledna pot 
s panoramo Kranjske gore in Julijskih Alp. 

PODNEBJE 

V klimatskem pogledu prevladuje alpski zna- 
čaj. Dve meteorološki postaji opazujeta vre- 
menotvorne elemente (Kredarica, Rateče). Če 
analiziramo nekaj vremenskih podatkov z naše 
najvišje postaje ugotovimo, da prevladujejo 
temperature pod 0° C od srede oktobra do 
srede maja. Absolutni minimum je bil zabe- 
ležen 1971,—27,7° C in maksimum +28,10C. 
V letu 1951 so zabeležili 265 dni z absolutnimi 
minimalnimi temperaturami, manjšimi od 0° C. 
Tudi poletne temperature so opazno nižje, ka- 
kor v drugih krajih Gorenjske. Zaradi nad- 
morske višine (Jesenice 584 m. Kranjska gora 
810 m) in reliefne izolacije proti Mediteranu, 
so temperature nižje (srednja letna tempera- 
tura v Ratečah 5,8° C, v Kranjski gori 6,7° C). 
Tako na primer odjuge le redko poberejo sneg 
v zimskem času. Vdori ciklonov običajno obo- 
gate snežno odejo, anticiklonalno vreme pa 
prav s kontinenta dovaja stabilne hladne 
zračne gmote (Petkovšek — Vremenski vod- 
nik). Lega na severni strani Julijskih Alp omo- 
goča ugodne solarne pogoje, posebno v zim- 
skem času. Medtem ko se v podobnem vre- 
menu nižinski kraji Ljubljanske kotline duše 
v megli, prevladuje v jeseniški občini lepo 
sončno in dostikrat toplo vreme. Tudi rela- 
tivna vlaga je razmeroma nizka, kar je posle- 
dica delovanja severnega fena (Seidl 1932). 
Na splošno odlikuje področje od Belce do 
Rateč dolga in snežna zima, poletja so obi- 
čajno kratka in sveža (Natek 1963). To pose- 
bej poudarja tudi Melik, ki pravi, da podnebje 
ni v prid kmetijstvu, razen za redke kulture 
(rž, krompir, bob). To je eden izmed razlogov 
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močne deagrarizacije v občini (v letu 1971 je 
bilo v vsej občini le 2,26 % kmečkih prebi- 
valcev). 
V letih 1925 do 1956 je znašala srednja letna 
množina padavin v Kranjski gori 1830 mm. 
Največ padavinskih dni beležita meseca maj 
in junij (do 17), kar pa je neugodno za začetek 
turistične sezone. Vseh padavinskih dni v 
Kranjski gori pa je bilo v tem času 155,1 letno. 
Dni z meglo je malo, vendar pa je v vsej Zgor- 
njesavski dolini razmeroma veliko sence, za- 
radi vzporedniške smeri doline. To je tudi 
vzrok, da so se prvi prebivalci Dovjega, Pod- 
korena in Rateč naselili na prisojni (karavan- 
ški strani). Grafikon s sončnim sijem je za 
Kranjsko goro zelo ugoden. 

Dolžina snežne odeje v Kranjski gori in na 
Španovem vrhu traja približno tri mesece. 
Najbolj zanesljiva meseca sta januar in fe- 
bruar, dostikrat že konec novembra prekrije 
smučišča snežna odeja, vendar v tem času 
ni zanesljiva. Še manj je zanesljiva v drugi 
polovici marca (to je bilo celo odločilno za 
odpoved svetovnega smučarskega pokala v 
letu 1981). V novejšem času je smučarsko se- 
zono možno z umetnim snegom celo podalj- 
šati. V času od 1951 do 1960 je bilo v 
Kranjski gori kar 156 dni s temperaturo pod 
0° C (Vasovič 1968). To bi prišlo zlasti v po- 
štev za praznične dni ob dnevu Republike. 
Zaradi pomanjkanja snega je na to treba resno 
računati (primer 1924/25, 1973/74). 

DNEVI 

M1TTELLAND 
HOCHTALER 
KRANJSKA GORA 
MOJSTRANA 
WALLS 
TESSIN HOCHTALER 
TALLAGE 

PRIMERJALNI DIAGRAM DNI Z MEGLO 
V NEKATERIH TURISTIČNIH KRAJIH V ŠVICI 
IN V ZGORNJI SAVSKI DOLINI 
SREDINSKO ŠTEVILO DNI S SONČNIM 
OBSEVANJEM (Kranjska gora) 
letno ob 7. uri 116,0 dni 
letno ob 14. uri 209,0 dni 
DNEVI Z MEGLO — primerjava 
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VODNE RAZMERE 

Sava, ki izvira v lepem kraškem izviru nad 
Tamarjem (Nadiža) in se nato odteka pod 
kvartarnimi nasipinami do Zelencev, je glav- 
ni zbiralnik vode v občini. Večina potokov ima 
hudourniški značaj. Do Most pri Žirovnici jih 
je 25. Le-ti oživijo v vsaki večji nevihti ali 
nalivu. Letno pa prinesejo kar 200.000 m3 

prodnatega materiala (Pintar 1972). Za Zelenci 
pa je zanimivo postglacialno jezero (Bohinec 
1938). V energetske namene je bila najprej 
izrabljena Pišnica pri Jasni, po drugi svetovni 
vojni pa nova zgrajena HC Moste pri Žirov- 
nici. Akumulacijsko jezero pa je velik zbiral- 
nik odpadkov železarne (del Save pod žele- 
zarno sodi med najbolj onesnažene vode pri 
nas. To je bilo posebno usodno za življenje 
v reki tja do Medvod, ko so čistili akumula- 
cijsko jezero. 
V višjih legah je značilno zakrasevanje (oko- 
lica Triglava, Kriški podi, Sleme pod Mojstrov- 
ko). Poleg močvirnih izvirov v nižjih legah so 
znani zlasti slapovi: Peričnik (40 m) in oba 
martuljška slapova. Poleg že omenjenih Ze- 
lencev, kjer drugič izvira Sava Dolinka, je 
potrebno omeniti še majhno presihajoče je- 
zero na Ledinah, pri vhodu v dolino Planice 
in umetno jezero pri Jasni (oboje ugodno za 
zimske športe) za rekreacijo pa bi prav prišli 
še obe akumulacijski jezeri: Završnica in pri 
Mostah, zadnje zlasti za smučanje na vodi. 
Čiste vode Save, zlasti pa njenih pritokov, so 
neprecenljivi rezervoar pitne vode, s katero 
se oskrbujejo vasi in samo mesto Jesenice. 

RASTJE IN ŽIVALSTVO 

Zaradi alpske klime in višinskih razlik, so bio- 
klimatski pogoji različni in neenotni. Za se- 
stavo prsti sta odločilna dejavnika še litolo- 
ška sestava in relief. Ker prevladujejo triadni 
apnenci, je vododržnih plasti bolj malo, razen 
v Dolini in na kvartarnih nasipinah od Rodin 
do Javornika. Zaradi vododržnih kamenin je 
zlasti za kmetije nekaj ugodnejših pogojev na 
južni strani Karavank (Javorniške-jeseniške 
Rovte — Srednji vrh). V sami Dolini prevla- 
duje skromna ruša oz. preperelnina. Tudi 
meje kulturnih sadežev potekajo sorazmerno 
nizko. Tako segajo njive do 1100 m. Zanimivo 
je, da so vršaji na karavanški strani ugodnejši 
za nastanek prsti (debel sloj peščene zemlje, 
Podkoren, Dovje). 
Gozdovi obsegajo 47,3 % vse površine ob- 
čine. Nekako do višine 1250 m je močno zasto- 
pana bukev (zlasti na karavanški strani). V po- 
bočjih nad Dolino je zaradi močne erozije 
vegetacijski pokrov premalo učinkovit. Skoraj 
ena tretjina je golo skalovje, plazišča ali pro- 
dišča. Ta del ima svojevrsten pomen v pla- 
ninstvu oziroma alpinizmu. Na nižanje gozdne 
meje je v preteklosti vplivalo pašništvo in 
ekstenzivni način pridobitve teh površin. Da- 
nes je večina teh pašnikov opuščenih ali 
močno degradiranih. Sicer pa v občini prevla- 
duje alpska in srednjeevropska flora. Na ka- 

ravanških pobočjih so znane murka, planika, 
na Golici pa narcisna polja. Nekaj malega je 
še ilirske in panonske flore. Gozdna meja je 
v bližini Slemena 1900 m, kar predstavlja naj- 
višjo gozdno mejo v občini. V nekoliko za- 
vetrni legi so tod znani macesni. Da bi se 
ohranilo naravno ravnotežje, sta v Dolini dve 
naravovarstveni coni: Krajinski park Martu- 
ljek in gozdni rezervat Mala Pišnica. Predvi- 
dena pa je tudi razširitev Triglavskega parka, 
kar pa še ni dokončno urejeno. 
Med divjačino izstopajo zlasti gamsi, srne, 
zajci, lisice, med gozdnimi pticami pa rušev- 
ci, jerebi in ujede. V zadnjih letih so se udo- 
mačili kozorogi pod Prisojnikom in svizci na 
Slemenu in na Vošči. 

PREBIVALSTVO 

Od Jesenic navzgor je bila Dolina dolgo ne 
obljudena. Tamkajšnji prvotni prebivalci so 
bili verjetno koroški pastirji. Čeprav je bila 
Dolina dobro prehodna, se prvič omenja leta 
1211 (Kos, V/95). Mišljena je Borovska vas 
(Kranjska gora). Toda Dovje je že v 11. stol. 
postalo brižinska posest. Mnogo bolj zgodaj 
je bila naseljena ravnina pod Stolom. Planina 
pod Golico je bila naseljena že v 14. stol. 
24. avgusta 1381 je grof F. Ortenburškl pode- 
lil tamkajšnjim rudarjem pismo o rudarskih 
svoboščinah, kar predstavlja prvo kodifikacijo 
rudarskega prava na Slovenskem. Šele s pre- 
mestitvijo tedanjih fužin v Dolino, se prične 
pravi razvoj železarstva, ki pa je propadlo v 
začetku 19. sto. Kasneje ga je oživila moderna 
industrija, ki se je zasidrala na Jesenicah.Ob 
popisu prebivalstva leta 1869 je štela sedanja 
občina 7444 prebivalcev (marca 1981 pa 30.925 
stalnih prebivalcev — indeks 415,4). 
Večina naselij v Zgornjesavski dolini je od 
Jesenic navzgor, štiri so na prisojnih pobočjih 
Karavank, ostala pa na terasi nad Savo. Od 
odmaknjenih naselij je le Zgornja Radovna 
(v zg. delu istoimenske doline). Ko je Kranj- 
ska industrijska družba postavila železarno na 
Jesenicah, je število prebivalstva začelo sko- 
kovito naraščati. Do prve svetovne vojne se 
je število podvojilo, po drugi pa potrojilo. V 
100 letih so Jesenice napredovale skoraj za 
desetkrat. Opazno povečanje, vendar manjše, 
je opaziti v Breznici, Mojstrani in v Kranjski 
gori. Zanimivo pa je, da je v tem času pre- 
bivalstvo nazadovalo v Srednjem vrhu (45 %), 
Planini pod Golico (12%), Ratečah (10%) in 
Podkorenu (9 %). 
Demografski razvoj v občini je po letu 1961 
počasnejši. Migracije so precejšnje. Zanimivo 
je zaslediti izseljevanje iz zahodnih agrarnih 
področij v Jesenice, deloma v Kranjsko goro 
ter na območje KS Zirovnica-Breznica. Spre- 
minja se tudi starostna struktura prebivalstva. 
Medtem ko je bil še leta 1971 delež starega 
prebivalstva med najnižjimi na Gorenjskem in 
v SRS, pa podatki iz leta 1978 kažejo, da je 
delež starega prebivalstva nad 65 let med 13 
in 15 %. Na drugi strani pa je močna migra- 
cija starostne strukture 20—24 let. 
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Gibanje 
(indeks 
indeks 

100 do 

prebivalstva od 1969 do 1981 
1981/1869) 

200 naselja: 
Belca, Kočna, Doslovče, 
Dovje, Javorniški rovt. Log, 
Mojstrana, Plavški rovt, 
Smokuč, Vrča, Zg. Radovna 

200 do 300 Gozd Martuljek, Lipce, 
Kranjska gora, Zabreznica, 
Moste 

300 do 400 Breznica, Rodine, Selo 
pri Žirovnici, Žirovnica 
Blejska Dobrava, Hrušica 
Breg 
Jesenice 

500 
600 

400 do 
500 do 

1211,6 
Med naselji, ki so v tem času nazadovala: 
Potoki indeks 90,3 
Rateče indeks 89,1 
Podkoren indeks 85,2 
Planina pod Golico indeks 68,8 
Srednji vrh indeks 59,7 
Poleg Jesenic, kjer je zaradi industrializacije 
prebivalstvo skokovito napredovalo, je zlasti 
viden napredek v bližnjih satelitskih naseljih. 
Negativni indeks pa izkazujejo zlasti nekdanji 
agrarni kraji, kjer je še danes deagrarizacija 
močno prisotna, V drugih občinah poskušajo 
upadanje zmanjšati na primer s kmečkim tu- 
rizmom (zlasti vidni so uspehi v škofjeloški 
občini). 

Za občino Jesenice je značilen tudi najvišji 
delež neslovenskega prebivalstva (v letu 1978 
kar 15,3%). 
Aktivnih prebivalcev v letu 1978 je bilo 14.800 
(50,7%). Od tega 2000 ali 13,5% iz drugih 
republik. Dnevnih migrantov (pendlerjev) je 
samo iz občine Radovljica okoli 1000. 
Železarna kot najmočnejša delovna organiza- 
cija nudi delo 43 % zaposlenim. Delež zapo- 
slenih žensk pa je med zadnjimi v Sloveniji, 
kar predstavlja določen problem. 
V združenem delu je okoli 95 % prebivalcev 
(leta 1978 94,5 %). Če pogledamo število za- 
poslenih po panogah, dobimo naslednjo sliko: 
leto 1980 

Železarna 6446 48,8 % 
Gradbeništvo 1863 14,1 % 
Trgovina 1141 8,6% 
Obrt 1029 7,7 % 
Promet 945 7,1 % 
Gostinstvo in turizem 723 5,4 
Iskra 368 2,7 % 
Skupaj 12.515 94,7 % 

Če pogledamo izobrazbeno strukturo prebi- 
valstva pa ugotovimo naslednje (za leto 1980): 
1. visoka izobrazba 
2. višja (I. st.) 
3. srednja 
4. poklicna šola 
5. nekvalificirani 

411 
606 

2436 
8494 
2980 

2,7 % 
4,0 % 

16,3 % 
56,9 % 
19,9 % 

GOSPODARSTVO 

Iz povedanega sledi, da je za občino Jesenice 
značilen industrijski razvoj — zasnovan na 
eni sami industrijski stroki, to je črna metalur- 
gija. Poleg železarne (črne metalurgije) je naj- 
važnejša proizvodnja kovinskega repromateri- 
ala. Ostala podjetja so manjša (Izolirka, Iskra, 
Dinos, Žel.gosp., Viator). Važno pa je pri tem 
pripomniti, da se je z izgradnjo nove valjarne 
na Javorniku struktura industrijske proizvod- 
nje kvalitetno močno spremenila, obenem pa 
je narasla potreba po kvalificiranih kadrih. 
Nadaljnji razvoj industrije pa omejuje pomanj- 
kanje prostora. Razen lesno-surovinskih virov 
in gradbenih materialov, industrija v občini 
nima lastnih surovin. Poleg pomanjkanja 
stavbnih zemljišč za industrijsko gradnjo in 
pomanjkanja surovin (zlasti za črno metalur- 
gijo), je trenutno prisotna velika fluktuacija 
nekvalificiranih delavcev, kar je opaziti tud-i 
v gradbeništvu (trenutno na drugem mestu po 
številu zaposlenih). Gradbeništvo še posebej 
pestijo težave: zmanjšanja naročil in neindu- 
strijski način gradnje. Ravno obe panogi pa 
sta na Jesenicah med največjimi onesnaže- 
valci okolja (hrup, onesnaževanje vode in zra- 
ka, deponija materiala in odpadkov), kar po- 
vzroča dodatne opreme na že tako omejenem 
prostoru. 
Za promet je položaj jeseniške občine izredno 
pomemben. Pred 140 leti je imel promet se- 
kundaren pomen. Takrat se je glavni pretok 
blaga in potnikov odvijal na relaciji; Ljublja- 
na—Celovec (čez Ljubelj). Vozil je en poštni 
voz tedensko. Na leto so zabeležili 310 prepe- 
ljanih potnikov (Žagar 1967). Po izgradnji go- 
renjske železnice (1870), železniškega predora 
na Hrušici (med prvo svetovno vojno), želez- 
nice proti Gorici in kasneje modernizacije ce- 
ste, so se prometni tokovi skozi Jesenice 
znatno okrepili. Že leta 1968 je bil samo želez- 
niški mejni prehod na Jesenicah udeležen 
z 18,9 % vseh gorenjskih mejnih prehodov, 
cestni prehod na podkorenskem sedlu 36,8 % 
in Rateče 12,3 %. Tega leta je na gorenjskih 
mejnih prehodih prešlo mejo 12,213.529 pot- 
nikov. 
V obeh občinah (Jesnice in Radovljca) je 
54,4 km magistralnih cest in 227,4 km regio- 
nalnih, kar predstavlja na prebivalca skoraj 
dvakrat več cest v primerjavi s SRS. Na 
splošno pa je kvaliteta cest slaba. Tako je na 
območju obeh občin kar 45 % makadamskih 
regionalnih cest. Dostopnost do Kranja, Ce- 
lovca, Beljaka in Trbiža je razmeroma dobra 
in v zimskih mesecih je včasih problematičen 
le prehod čez podkorensko sedlo. Obreme- 
njenost cestnega omrežja na relaciji Jeseni- 
ce—Radovljica je 5490 vozil na dan, ki pa se 
poveča v poletnih mesecih. Avtobusne pove- 
zave so razmeroma dobre. Zanimivo je, da 
je kar 90,5 % prebivalcev znotraj 5-minutne 
izohrone pešhoje od avtobusnega postajališča. 
Od obmejnih prehodov je posebno zanimiv 
tisti na Stolu, ki je odprt v poletnih mesecih. 
Leta 1968 je tu mejo prestopilo 1747 potnikov. 
Medtem ko je bil cestni potniški promet v 
zadnjih letih stalno v porastu, pa bo v bodoče 
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potrebno več računati na železnico, zlasti 
v smeri proti Ljubljani (v letu 1980 je opaziti 
tendenco povečanja potniškega prometa). 
Na tem mestu nI posebej omenjen promet čez 
Vršič, ki je bil pred nedavnim moderniziran, 
iz Kranjske gore je cesta do vrha prelaza 
v celoti asfaltirana. Žal je promet omejen v 
glavnem na poletne mesece. 
2a občino bo izrednega pomena nova avto- 
cesta, ki bo prišla skozi bodoči predor pod 
Karavankami (ki je že v gradnji) pri Hrušici. 
Na desnem bregu Save je predviden plato 
s cestninsko postajo in obmejnim blokom. 
Cesta bo potekala pod Mežakljo in se bo pri 
Mostah priključila obstoječi magistral! in na- 
daljevala proti Kranju. 
Že danes je v prometu izredno močan delež 
tujih turistov. Pri tem pa bi veljalo opozoriti 
še na drug problem: v poletnih mesecih je 
bilo ugotovljeno, da na 13 osebnih avtomo- 
bilov pride ena stanovanjska prikolica ali 
čoln, vleka pa zniža potovalno hitrost naj- 
manj za 20 km. (Žagar 1978). Ta podatek je po- 
memben pri ugotovitvi potrebe po čimprejšnji 
modernizaciji tranzitne ceste skozi Jesenice. 
V kolikor bi zgradili predor prej, bi Jesenice 
postale še večje prometno ozko grlo! 
Trgovina je v občini Jesenice pomembna de- 
javnost (po številu zaposlenih na tretjem me- 
stu). Medtem ko je trgovina na debelo v okvi- 
ru industrije še kar dobro razvita, pa dejav- 
nost močno peša v drobni prodaji, primanj- 
kuje predvsem skladiščinih površin. Zaostaja 
tudi rast trgovine na drobno za rastjo po- 
prečnega prometa na drobno v SRS. Strokov- 
njaki utemeljujejo to s pomanjkanjem ustrez- 
nih prodajalnih zmogljivosti, v neenakomerni 
razporeditvi le-teh in z dotrajanostjo obsto- 
ječih trgovin. Vse to pa ima tudi negativne po- 
sledice: odliv kupne moči prebivalstva v dru- 
ge občine in regije ter seveda skromnejša 
turistična ponudba (občina namreč meji na 
dva dobra valutna soseda in čez njeno ob- 
močje se prelivajo močni tranzitni tokovi!). 
Kot dopolnilna in izredno važna dejavnost v 
občini je turizem, pri tem je potrebno posebej 
poudariti naslednje; 
Področje občine ima izredne naravne možnosti 
za poletni turizem. Med najstarejše veje turiz- 
ma sodi vsekakor planinstvo. Dostopi na kara- 
vanške vrhove so razmeroma lahki (Stol, Goli- 
ca in v zadnjem času Peč na tromeji (srečanje 
planincev treh dežel v septembru). Vrhovi Ju- 
lijskih Alp so zahtevnejši in pravi eldorado za 
alpiniste. Vse najlepše in najzahtevnejše ste- 
ne se nahajajo ravno na severni strani (Sever- 
na stena Triglava, Martuljkove skupine. Krnice 
in Tamarja). V letu 1979 je bilo na območju 
občine 14 planinskih postojank s 769 ležišči. 
Vseh nočitev je bilo 17.779 ali 3,1 % vseh 
nočitev v jeseniški občini. Manj nočitev v pla- 
ninskih domovih, kar je lepo vidno tudi iz pri- 
loženega grafikona (od Kranjske gore do Ra- 
teč), pa ni posledica zmanjšanega obiska, le-ta 
se je povečal, pač pa zato, ker ni napredovala 
gradnja novih prenočitvenih kapacitet (planin- 
ske postojanke). Vidno pa je porasel delež 

hotelskih kapacitet in počitniških domov. V 
planinskih domovih je v zadnjem času zlasti 
opazen obisk tujcev (11,7% od vseh obisko- 
valcev). Največ jih je iz sosednje Avstrije. 

Delež v odstotkih pri nočitvah 

Vzrok za zanimanje tujcev je v izredni pri- 
vlačnosti teh gora, predvsem po zaslugi dr. 
Kugy-ja. Naše gore pa so tudi znane po lepo 
zavarovanih in vzdrževanih gorskih poteh in 
markacijah, ter po sorazmerno dobro oskrbo- 
vanih planinskih kočah. Tako so možni vzponi 
in daljša prečenja po poteh tudi brez gorskega 
vodnika, brez katerega si teh na primer tudi 
na najbolj enostaven vrh v Dolomitih ali cen- 
tralnih Alpah ni mogoče privoščiti brez nevar- 
nosti. Prav zaradi tega so celo v tujih jezikih 
izšli vodniki po naših gorah (Schoner: »Juli- 
schen Alpen«, Munchen 1966). 
Delež prenočitvenih kapacitet v jeseniški ob- 
čini znaša 31,8%, delež nočitev (1978) pa 
32,6 % — oboje gledano v širšem gorenjskem 
merilu (GTZ, 1980). Če primerjamo delež ho- 
telskih kapacitet (ležišča) pa je jeseniška ob- 
čina na drugem mestu na Gorenjskem (takoj 
za Radovljico). V občini je kar 30,7% vseh 
hotelskih kapacitet Gorenjske. Pri tem pa je 
potrebno poudariti, da od tega odpade na 
Kranjsko goro kar 24,9 %. Le deset let prej 
je imela Kranjska gora le 10 % vseh gorenj- 
skih kapacitet. Indeks rasti znaša v desetih 
letih kar 249 % (1969—1979). 
Iz zgoraj navedenega je razviden izreden na- 
predek Kranjske gore. Še bolj razveseljivo dej- 
stvo je, da je zasedenost hotelskih kapacitet 
znašala v jeseniški občini (1979) 63 %, v sami 
Kranjski gori pa kar 72 %, kar je seveda po- 
sledica dveh sezon. Slabše pa so zasedeni 
počitniški domovi (27 %), še slabše pa za- 
sebne sobe (le 12 %). Na samo Kranjsko goro 
odpade 70 % vseh nočitev v jeseniški občini 
(1978). Na skupščini občine Jesenice odmer- 
jajo turizmu posebno pozornost, v družbenem 
planu na področju turizma (1981—1985) pred- 
videvajo kar 2 % stopnjo rasti, v dopolnilnih 
kapacitetah pa celo 5 % letno. 
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Zaradi boljše primerjave turističnega prometa 
v jeseniški občini si oglejmo (zadnje) podatke 
o nočitvah: 

kraj 1979 1980 indeks 
80/79 

Rateče 18.773 17.553 93,5 
Podkoren 7.424 8.436 113,6 
Kranjska gora 419.872 401.696 95,7 
Gozd Martuljek 89.864 94.216 104,8 
Mojstrana 31.737 32.229 101,6 
Jesenice 34.486 25.357 73,5 
Planina pod Golico 3.899 2.052 52,6 
Žirovnica 385 2.186 567,8 
skupaj 606.440 583.725 96,3 

V letu stabilizacije je opazen padec turistič- 
nega prometa v komercialnih (hotelskih) in 
porast v ostalih objektih (planinski domovi — 
105,0, v počitniških domovih — 109,3 in v za- 
sebnih sobah — 109,0). Zanimivo je pri tem, 
da se trend turističnega prometa v prvih treh 
mesecih leta 1981 nadaljuje. Značilno je pred- 
vsem upadanje domačega in porast tujega tu- 
rizma. Doba bivanja, ki je znašala v letu 1980 
3,3 dneva, se je v zimskih mesecih nekoliko 
podaljšala: od 5 dni v prvih treh mesecih 
1979, na 5,2 dneva v letu 1980 in 1981. 
Nadaljni trend gospodarskega razvoja v jese- 
niški občini kaže, da bodo na Jesenicah še 
nadalje skoncentrirani industrijski objekti v 
okviru črne metalurgije, kovinske in druge 
industrije. Mesto samo bo še naprej razvijalo 
nekatere centralne funkcije (zaposlitveno, 
oskrbno središče) v okviru Zgornje Gorenjske, 
nekatere druge funkcije (tehnične, zdravstve- 
ne, srednje šole ter zdravstvene speciali- 
zacije). 
V turističnem razvoju so Jesenicam namenili 
večjo vlogo v tranzitnem turizmu. Sam turi- 
stični razvoj pa je namenjen Dolini s cen- 
trom v Kranjski gori. Zaradi močne deagrari- 
zacije, bo dan večji poudarek razvoju kmeč- 
kega turizma (Planina pod Golico, Srednji vrh, 
Dovje, Podkoren, Zg. Radovna, Rateče). 
V prometu so predvidene znatne izboljšave, 
posebej še po dograditvi karavanškega pre- 
dora. Nova cesta bo obšla mesto pod Me- 
žakljo. 

PO NASELJIH 

1. Naselja pod Karavankami (od Koroške Bele 
do Rodin) 
So izhodišča za vzpone proti Stolu in na južna 
pobočja Karavank (glej planinski vodnik po Ka- 
ravankah, PZS Ljubljana!). V Javorniških rovtah 
so v maju narcise. Pod Stolom, okoli Valva- 
sorjevega doma so lepe peš poti s čudovitim 
razgledom na vso Gorenjsko in Julijske Alpe. 
Završnica pa je znan rekreativni center jese- 
niških železarjev. Ostale zanimivosti: 
Iz Brega je preko obnovljenega mostu čez 
Savo najbližji pristop na Bled. V Doslovčah 
je rojstna hiša pisatelja F. S. Finžgarja. V Mo- 

stah je spomenik 29 ustreljenih talcev. Tako 
so se Nemci maščevali za porušeni železniški 
most (29.6.1942). Novo akumulacijsko jezero, 
zgrajeno 1955 leta ima 50 m visoko pregrado. 
V vasi Rodine so odkopali ostanke rimske 
kmetije iz 2. stol. Tu je doma Janez Jalen 
(1891—1966). V povesti: Trop brez zvoncev in 
Ovčar Marko opisuje rojstno vas. Iz Sela pri 
Žirovnici je doma pesnik Jožef Žemlja (1805 
do 1843). Za Smokuškim vrhom je bila v NOB 
»Titova vas« (zimsko taborišče partizanskega 
bataljona 1944/45). Iz Zabreznice so doma: Jan- 
ko Dolžan (1883—1940) pravniški pisatelj. Mi- 
lica Grafenauer, strokovna publicistka in Jože 
Sodja, publicist. Žirovnica je danes izhodiščna 
točka za vzpon na Stol. 20.2. 1942 je bila zna- 
na bitka pod vrhom Stola med Cankarjevo bri- 
gado in Nemci. V spomin na ta dogodek pla- 
ninci iz jeseniške občine vsako leto organizi- 
rajo spominski pohod na Stol. Iz Žirovnice je 
doma: Matija Čop, jezikoslovec in Prešernov 
mentor. 

2. Blejska Dobrava In okolica; 
Izhodišče za Vintgar, Mežakljo in do obrežja 
akumulacijskega jezera (vodne aktivnosti). Tu 
je novo jeseniško pokopališče. V letu 1975 je 
začetek vasi ogrozil zemeljski usad. Tik pod 
njim se odcepi nova modernizirana cesta proti 
Kočni in Bledu. Iz Kočne je slikovit pogled na 
Jesenice s Karavankami. Med Kočno pod Me- 
žakljo in Kavčami (804 m) je bil julija 1941 
prvi spopad med Nemci in partizani v okolici 
Jesenic. Danes je tu priljubljena izletniška 
točka Jeseničanov. 

3. Jesenice 
584 m, 19.519 preb. so občinsko središče. Naj- 
starejši del je Murova (blizu današnjega 
upravnega občinskega poslopja. Že pred voj- 
no so združili vasi Plavž in Sava, po zadnji 
vojni pa še Podmežakljo, Javornik in Koroško 
Belo. Na severni strani od Koroške Bele so 
Turške Jame (zavetje za časa vpada Turkov). 
Naselje pod Mežakljo je Kurja vas, danes po- 
krito hokejsko igrišče. Tu je doma tudi večina 
znanih jeseniških hokejistov. 
Danes so Jesenice pomembno železniško kri- 
žišče (Zal so leta 1966 ukinili progo proti Pla- 
nici). Mesto Jesenice je šele v dobi KID (žele- 
zarstva) doživelo izreden napredek. Leta 1869 
je štelo le 1611 prebivalcev. Marca 1981 pa 
19.519 preb. (indeks 1211,6). Zanimivo je, da 
železarstvo sega verjetno še v rimske čase. 
O njem pasneje piše tudi Valvasor. Pomemb- 
nejše naprave so iz Planine pod Golico v letu 
1538 prestavili Italijani (Bucelleni). Šele konec 
19. stol. KID osredotoči in modernizira žele- 
zarske naprave na Jesenicah. 
Danes je železarna največje industrijsko pod- 
jetje v SRS. Danes je modernizirana z novo 
valjamo na Javorniku, ki sodi med najmoder- 
nejše pri nas. V Železarno, kakor tudi novo 
valjamo, so možne ekskurzije, vendar po pred- 
hodnem dogovoru z upravo železarne. Le-ta v 
tem primeru preskrbi vodnike. V okviru žele- 
zarne deluje tudi muzej, ki si ga je vredno 
ogledati. 
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Delavski razred z Jesenic je bjl zelo aktiven. 
Znane so stavke v letu 1935. 2e 1.8 1941 sta 
padli prvi žrtvi okupatorja: Ferdo Koren in 
Viki Arzenšek (danes občinski praznik). Jože 
Gregorčič-Gorenc je ustanovil prvo partizan- 
sko četo na Gorenjskem. Znani domačini:_Mi- 
ha Baloh, dramski in filmski igralec, Joža Čop, 
alpinist, danes počiva v Planini pod Golico, 
Tone Čufar, pisatelj in dramatik, Miha Klinar, 
pesnik in številni drugi. 
Z Jesenic do Planine pod Golico je skoraj v 
celoti (razen zadnjega dela) modernizirana 
cesta. V zimskih mesecih so okoli Španovega 
vrha čudoviti smučarski tereni. Sedežnica pre- 
more skoraj 400 m višinske razlike. Razgledi 
na Julijske Alpe so enkratni. Sonce prevladu- 
je, žal pa proge niso urejene. To je tudi raz- 
log, da smučarski center nima toliko obiska. 
V zaledju pa je možna nadaljna izgradnja smu- 
čišč in naprav od Rožce do Javorniškega rovta. 
V poletnih, še posebej v pomladanskih mese- 
cih (maj) so znani izleti na Golico (narcise). 

4. Hrušica 
Satelitsko naselje Jesenic, danes znano zara- 
di 7877 m dolgega karavanškega železniškega 
predora zgrajenega leta 1906. Na Belem polju 
so Nemci 27.7.1942 ustrelili 46 talcev (spo- 
menik ob cesti), poleg je še manjši spomenik 
partizanskim kurirjem. Nekaj metrov naprej se 
gradi novi cestni predor pod Karavankami. Tu 
je doma Ivan Krivec, eden izmed organizator- 
jev upora proti okupatorju v Dolini (spomenik 
pri Jasni — Kranjska gora). 

5. Dovje Mojstrana 
Tu je že od nekdaj izhodišče za vzpone v 
Julijskih Alpah. Skozi tri doline (Krma, Kot in 
Vrata) se v poletnih mesecih skupine planin- 
cev vzpenjajo na Triglav. Za avtobusni izlet 
je najprimernejša smer po dolini Vrat mimo 
40 m visokega slapa — Peričnika. Iz Belce pa 
vodi dostop do drugega najvišjega vrha v Ka- 
ravankah — Kepo (zaradi meje so posebni 
predpisi). Na pokopališču v Dovjah počivajo 
med drugimi tudi žrtve severne stene Trigla- 
va (dr. Klement Jug), v bližini je tudi grob 
triglavskega župnika Jakoba Aljaža. 
Ob koncu vasi na poti v Vrata so še danes 
vidni sledovi cementarne. V prejšnjih stolet- 
jih so izkoriščali tudi železovo rudo, o čemer 
med drugimi poroča tudi Valvasor. Zanimivo 
je prisluhniti ljudskemu Izročilu, da sta v zelo 
stari vaški cerkvi sv. Klemena prenočevala na 
svoji poti v Rim celo Ciril in Metod (cerkev 
je bila baje zgrajena na mestu, kjer sta oba 
južnoslovanska prosvetitelja prenočevala na 
svoji poti. 
V Zg. Radovni (križišču poti v Kot in Krmo) 
je bilo leta 1969 38 prebivalcev, danes jih je 
42 (1981) — še vedno prevladuje kmečko pre- 
bivalstvo. Tu čez gre pot skozi Kot in Krmo 
na Triglav. 

6. Kranjska gora 
Področje od Gozd Martuljka do Rateč (poleg 
omenjenih vasi še Log, Podkoren in Srednji 
vrh). 

GORENJSKA 

Martuljkova gorska skupina sodi med najlepše 
v naših gorah. Melik dobesedno pravi: »Pre- 
krasen je Martuljek, ta kratka a izredno sli- 
kovita kočna, ki je primeroma samotna dasi 
izhodišče za ture veličastni svet okrog Skrla- 
tice. Špika, Dovškega Križa, Široke peči in 
drugih mogočnih gora«. 
Iz vasi sta dostopna do Srednjega vrha v Ka- 
ravankah in v obe krnici (Za Akom in Pod 
Srce pod Špikovo steno). Srednji vrh je leta 
1869 imel 87 prebivalcev, marca 1981 pa še 
52 (indeks 59,7 %). 
V vznožju Martuljkove skupine sta najbolj za- 
nimivi vintgar pod prvim slapom (slikovita in 
dobro zavarovana pot) in pa drugi slap. 
Turistični promet v okolici Kranjske gore se 
je začel razvijati po letu 1870 (izgradnja go- 
renjske železnice). V prvi fazi je prevladoval 
stacionarni turizem. Od prvotnega kmečkega 
prebivalstva je bilo v letu 1971 le še 3,2 %. 
Med obema vojnama je Kranjska gora slove- 
la kot gorsko letovišče, ki je bilo znano tudi 
kot zdravilišče za pljučne bolezni. Leta 1937 je 
bilo v Kranjski gora 5735 gostov z 12,1 dneva 
dobe bivanja. Že leta 1974 je znašal delež tu- 
jih gostov 43,0 % (1938 le 14 %). 
Kranjska gora je tudi eden naših najbolj zna- 
nih zimskoturističnih centrov. Poprečno traja- 
nje snežne odeje je okoli tri mesece. Vseh 
kapacitet smučarskih naprav je bilo v letu 
1980 8300 na uro. Z ozirom na prenočitvene 
kapacitete in naprave pa je v zadnjih letih 
opaziti velik razkorak. V času zimske sezone, 
ko so prenočišča v kraju zasedena, ni več 
prostora za dnevne obiskovalce. 
Poleg stacionarnega turizma, ki ima v kraju 
tradicijo, sta v zadnjem času zlasti pomemb- 
na dnevni in poldnevni (posebej še v zimskih 
mesecih) in izletniški (zlasti iz sosednje Ko- 
roške). V zadnjih letih, zlasti po izgradnji ho- 
telskih kapacitet (ena četrtina vseh hotelskih 
kapacitet Gorenjske!) pa se je razmahnil še 
t. i. kongresni turizem. Prenočitvenih kapacitet 
je trenutno dovolj. Težave so v zimskih me- 
secih. Obstoječe naprave zadoščajo le za sta- 
cionarne goste. S prihodom dnevne klientele 
pa se pojavijo dolge vrste čakajočih. Zato so 
v letu 1981 predvidene nove naprave v spod- 
njih severnih pobočjih Vitranca v smeri Pla- 
nice. Nekateri pa celo razmišljajo o povezavi 
z avstrijsko stranjo (tam so že zgrajene na- 
prave od Sovč do Peči (tromeja). Drugi prob- 
lem je v trajanju snežne odeje. Na dolinskih 
smučiščih traja smučarska sezona v večini 
primerov okrog tri mesece. Problematična gle- 
de kakovosti snega je zlasti prva polovica 
decembra, še bolj pa druga polovica v marcu 
(izpadi planiranih smučarskih tekmovanj sve- 
tovnega pokala). Domači turistični delavci se 
ozirajo proti Vršiču, kjer snežna odeja oble- 
ži skoraj pol leta. Obstajajo že idejni načrti, 
ki pa se križajo z načrti o triglavskem narod- 
nem parku. 
Danes je stara fizionomija naselij (od Mar- 
tuljka do Rateč) ohranjena bolj v Podkorenu, 
v Ratečah in Srednjem vrhu. Popolnoma lese- 
nih hiš z »ganki« in črno kuhinjo je sicer ma- 
lo, tudi »trami« z »dilami« počasi izginjajo iz 



GORENJSKA 32 Drugo potovanje 



Drugo potovanje 33 GORENJSKA 

domov, toda sprehajalec je prijetno presene- 
čen nad stegnjenim kozolcem z ozko streho 
iz deščic, ki ga najdemo na primer še pone- 
kod za Brdi skupaj s podstreškom za shranje- 
vanje kmečkega orodja. Tudi tradicionalnega 
»pastirskega reja« v Ratečah žal ni več. 
V Kranjski gori so doma: J. Mencinger (1819 
do 1909), narodopisec in pisatelj, Josip Van- 
dot (1855—1944), mladinski pisatelj (Kekec). 
V Podkorenu je na Razingerjevi hiši (ob stari 
cesti na korensko sedlo) vzidana spominska 
plošča angleškemu naravoslovcu Siru Hum- 
pryju (1778—1829). Tu se je rodil in padel 
Miha Arih (danes po njemu imenovani planin- 
ski dom ob cesti na Vršič). 
Poleg številnih sprehajalnih poti med Martulj- 
kom in Planico so zlasti iz Kranjske gore šte- 
vilne možnosti za izlete v okolico. Posebej 
zanimiva je pot iz Vitranca (do vrha je možen 
dostop s sedežnico) do Ciprnika (razgled na 
Julijske Alpe, Karavanke in daleč preko meja 
— Grossglockner). V Krnici in v Tamarju sta 
planinski postojanki, ob poti na Vršič pa lese- 
na kapelica v ruskem slogu, ki so jo zgradili 
ruski vojni ujetniki v prvi svetovni vojni v spo- 
min na svoje tovariše, ki jih je zasul plaz pod 
Mojstrovko. 
Iz bližnjih Rateč pa je poleg Planice in Ta- 
marja zlasti hvaležen obisk dveh glacialnih 
jezer onkraj meje: Belopeška jezera (potni 
list). 
Planinske ture in alpinistični vzponi na tem 
mestu niso navedeni, vse to je moč najti v 
posebnih vodnikih pri Planinski zvezi Slove- 
nije. 

Ker smo že v dolini Planice ne moremo mimo 
svetovno znanih skakalnic Bloudkove mojstro- 
vine, kjer so ljudje prvič poleteli preko 100 
metrov in še danes dosegajo pomembne re- 
korde. 

Mag. Rado Kočevar 
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Belsko polje — Jesenice — Foto: M.Krišelj 
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BLED - KROPA - 

SELŠKA DOLINA - 

ŠKOF J A LOKA 

\z Bleda bomo potovali preko Lesc, Radovljice, 
in nato nadaljevali proti Lancovem. Zahodno 
od Radovljice bomo prečkali Savo. 
Lancovo je od Radovljice oddaljeno le 2 km 
in leži v nadm. višini 514 m, ima 636 prebi- 
valcev. Je razložena vas na desnem bregu Sa- 
ve. Vas ima tri dele. Spodaj ob Savi je Gra- 
ben ali Spodnje Lancovo, nad sotočjem obeh 
Sav so na ravnici vrh hriba Selce, vrh terase 
na desni strani ceste pa je Zg. Lancovo. Od 
starih mlinov in žag ob Savi dela še ena žaga, 
vendar na električni pogon. 
Cajhnov jez, ki je na koncu Save Bohinjke, je 
precej porušen. Tu je tudi kopališče in ga zato 
obnavljajo. S kmetijstvom se ukvarja malo lju- 
di; večina je zaposlenih na Jesenicah, v Ra- 
dovljici, Lescah in Begunjah. 
Pot bomo nadaljevali proti Sp. Lipnici, ki leži 
na nadm. višini 484 m, v širšem dnu ob potoku 
v Lipnici. To je razloženo naselje, ki leži na 
obeh straneh ceste Radovljica—Kamna gorica. 
Posamezne hiše so zgradili po pobočjih. Tu se 
odcepi cesta preko planine Talež na Vodiško 
Planino. 
Z od vasi je dolina reke Lipnice (3 km dolga), 
ki izvira v strmem pobočju Jelovice pod steno 
Strukovke pri zaselku Kolnice. Tu so stale fu- 
žine, ki se v preteklosti vedno omenjajo sku- 
paj s fužinami v Kropi in Kamni gorici. 
Kamna gorica (580 m nadm. v., 636 prebival- 
cev) je razpotegnjena vas v ozki dolini pod 
Jelovico in na obeh straneh Lipnice. V sredi- 
šču naselja so tesno pozidane visoke starin- 
ske hiše, priče nekdanje veljave obrtnega in 
rudarskega kraja. Tudi tu kmetov pravzaprav 
ni več. Prebivalce preživlja obrt in industrija. 
Zaposleni so v domačem podjetju Okovje, ki 
izdeluje pribor za pohištvo. Obrati so v Kro- 
pi, v Lescah, Begunjah, Jesenicah. 
V bližini je izvir Vrčice z vrelcem kisle vode. 
Tu je izhodišče izletov na Jelovico, kjer so 
planinske koče na Taležu, Vodiški planini, bolj 
oddaljene pa so planine Martinček, Radovlji- 
ška, Lipniška in Mošenjska planina. 
Kamna gorica je star železarski kraj, ki se je 
Povezoval z železarstvom v Kropi, zato bomo 
o tem slišali več pri Kropi, kjer se bomo tudi 
ustavili. 
Omenimo naj le, da so proti koncu 19. stol. 
tu razvili žebljarsko obrt, ki je po zadnji vojni 
Propadla, ko so začeli žeblje Industrijsko pro- 
'zvajati v Kropi. Spomini na ta čas so ostanki 
starih delavnic in spuščanje lučk od »male 
gase« po kanalu v vigence na predvečer po- 
mladnega dne Gregorja, ko so kovači končali 
delo pri umetni luči. 

Kropa 
Kropa in Kamna gorica sodita tako po urbani- 
stičnih posebnostih, tehničnozgodovinskih in 
drugih kulturnih spomenikih med najpomemb- 
nejše slovenske zgodovinske kraje. Oba kraja 
sta obdržala videz gorenjskih železarskih kra- 
jev, značilni strnjeni naselji mogočnih fužinar- 
skih hiš. Zadaj v bregovih pa se stiskajo baj- 
te oglarjev, rudarjev in železarjev. 
Kropa leži v alpskem svetu, točneje JZ od Do- 
brav, na meji med redalpskim hribovjem in 
SZ delom Ljubljanske kotline, v vznožju plano- 
te Jelovica. Leži v ozki, 2 km dolgi dolini poto- 
ka Kroparice ali Preprovke. Kroparica je mo- 
čan kraški izvir, ki zbira vode z Jelovice. Na 
robu Jelovice je še več kraških izvirov. Eden 
od njih je tudi Lipnica, v katero se izliva Kro- 
parica ob koncu svoje doline in se z njo pri 
Podnartu izlije v Savo. Kroparica je vrezana 
v triadne sklade apnenca in dolomita in je 
v svojem dolnjem delu pokrita z obsežnimi 
prodnimi nanosi, v katerih so izoblikovane 
ozke terase. Dolina je od vseh strani obdana 
s strmimi pobočji. 
Tudi samo dno doline ni ravno, kar nam do- 
kazuje padec potoka, saj pade po 400 metrih 
za 10 m. Edina večja terasa je na nivoju 480 
metrov. Izrazitejša je na desni strani potoka 
in tvori nivo v obliki podkve. Ta terasa je 
edini večji prostor. Na levi strani je močno 
demolirana. V višini 500—510 m leži spodnji 
del naselja Krope ter novo naselje Stočje. 
Na naslednjem nivoju 520—530 m, leži zgornji 
del naselja in farna cerkev. Nivoji si nato sle- 
dijo vse do višine 580 m, kjer izvira Kropari- 
ca. Ta ima od izvira do izliva višinsko razliko 
120 m, kar je za 3,5 km dolgi potok zelo veli- 
ko. Vendar pa je v dobi fužinarstva na raz- 
dalji 1200 m poganjal 50 koles. Največ vode 
ima novembra (215 cm), najmanj pa avgusta 
in januarja (87 cm). 
Podnebje je subalpsko z mrzlimi zimami in 
sorazmerno toplimi poletji. Podatkov za Kropo 
ni, če jo pa primerjamo z Bledom, lahko reče- 
mo, da je v Kropi temperatura nekoliko nižja 
zaradi krajšega sončnega obsevanja doline. 
Prav gotovo pa ni nižja za več kot 1°. Srednja 
mesečna temperatura za januar je —2,10, za 
julij 18,7°, srednja letna temperatura znaša 
8,8° C. Pozimi imajo v kotlini le 2 uri sonca 
na dan, nekoliko dalj ga imajo višji predeli 
na terasah in novo naselje Stočje. Poleti sonce 
posije v vse predele doline, vendar je čas ob- 
sevanja krajši od sosednjih odprtih pokrajin. 
Če upoštevamo, da se kroparska dolina zajeda 
v Jelovico, ta pa dobi poprečno 2000 mm 
padavin letno, lahko rečemo, da je tudi Kropa 
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deležna približno take namočenosti. Snežna 
odeja leži 10 dni dlje kot v sosednjih krajih 
Bled, Lesce, zaradi morfološke razgibanosti 
(54—66 dni Bled, Lesce). To so Kroparji tudi 
izkoristili in zgradili žičnico. 
Za Kropo je značilno, da redkokdaj pada toča 
in da se tudi megla javlja le v zgodnjih ju- 
tranjih urah. 
Debelina prsti je v Kropi tanka. Prevladuje 
rjava gozdna prst. V terasah je precej pešče- 
na, tu so njive, na dnu pa je zaradi vlažnosti 
temnejša in ugodna za travnike. Več kot 3/4 
celotnega ozemlja pokriva gozd, ostalo pa so 
travniki, senožeti in skromne njive. 

Razvoj fužinarstva 
Zaradi specifične lege in morfološke oblike, 
je bila dolina vse do razvoja železarstva slabo 
naseljena. 
Izvor prvih kovačev oziroma žebljarjev v doli- 
ni Kroparice še ni povsem znan. Jure Gašpe- 
ric razlaga njihov prihod iz Borovelj v zvezi s 
pogrkovanjem in poznavanjem imena Vigenjc, 
ki ga škofjeloški in ljubljanski kovači niso po- 
znali. Vigenjc je lesena koliba ob vodnem žle- 
bu s kolesom za pogon mehu. Mehovi so 
dajali sapo za kovaška ognjišča, imenovana 
ješel. 
Izvor žebljarjev oziroma kovačev iz Koroške 
pa nam kažejo tudi nemški izrazi za kovaško 
orodje. 
Vendar pa je tradicija železarstva segala v tem 
prostoru prav gotovo v keltsko in rimsko dobo 
Znanje pridobivanja železa je ostalo ohranjeno 
med preživelimi prebivalci do nove koloniza- 
cije, ki so jo na tem področju izvedli Orten- 
buržani. Ti so v 12. stol. postali lastniki tega 
ozemlja. V sosednji Lipniški dolini so naselje- 
vali ljudi iz alpskih dežel — Tirolce in Bavarce, 
ki so bili predvsem kmetovalci, kasneje pa 
železarji. 
Domače izročilo postavlja začetek kroparskega 
rudarstva v začetek 14. stoletja. O tem nam 
govorita dve listini. Prva je pritožba fužinarjev 
iz Krope in Kamne gorice na Notranjo avstrij- 
sko komoro iz leta 1547. Ta listina govori, da 
so fužine v Kropi že več kot 100 let, druga iz 
leta 1739 pa govori, da so v Kropi fužine že 
400 let. 
Iz teh dveh listin lahko ugotovimo, da so s 
fužinarstvom v Kropi začeli med 1340 in 1440 
letom. 1542 je bil postavljen plavž v Sp. Kropi 
na vodni pogon. Še pred njim pa peč na volka 
v Zg. Kropi. Železno rudo so dobivali na Jelo- 
vici. Po kvaliteti je bila rjavi žlezovec, ki so ga 
kopali v dnevnih kopih ter zrnati bobovec po- 
mešan v aluvialnih žilah z apnencem. 
Bobovec je lahko topljiva ruda in vsebuje 
30—50 % železa. 
Še leta 1824 so na Jelovici našteli 839 kopišč, 
ki so pripadala kroparsko-kamnogoriškemu in 
bohinjskemu železarskemu področju. Vendar 
je že tedaj ruda bila na več krajih izčrpana. 
Kasneje so Kroparji rudo iskali v Karavankah 
pa tudi v Poljanski in Selški dolini. 

Prvi večji vzpon je Kropa doživela v 16. stol. 
Njen razvoj so za nekaj časa zavrli Turki, ven- 
dar je potem napredovala vse do druge polo- 
vice 18. stol. Tedaj je doživela tudi svoj višek. 
Železarstvo je dalo svoj pečat tudi zunanjemu 
videzu naselja, saj so imeli prebivalci drugač- 
ne pravice in način življenja, kakor prebivalci 
okoliških vasi. Fevdalni družbeni red je imel 
v železarskih krajih specifične oblike. Fuži- 
narji, rudarji, oglarji in kovači so dobivali od 
fevdalne gospode privilegije v obliki rudarskih 
redov. Leta 1550 je cesar Ferdinand izdal tak 
red za Kropo in Kamno gorico. Fužine so v 
teh krajih bile pod upravo rudarskega sodni- 
ka (1568—1781). Ta pa je bil odgovoren višje- 
mu rudarskemu sodniku v Ljubljani. 
Kropar tako ni bil ne meščan ne obrtnik ne 
tlačan — bil je fužinar ali berač, osebno svo- 
boden, vendar vezan na svoje delovno mesto. 
Tako je živel vse do srede 19. stol., ko je fužl- 
narstvo prišlo v krizo. 
Moderni plavž se v Kropi ni pojavil, na Jelovici 
je zmanjkalo rude, prometne zveze so bile 
zelo slabe. 
Najhuje je bilo za kroparske fužinarje v 30 
letih 19. stol., ko sta ugasnili obe fužini. Ta- 
krat so po vsej Sloveniji zbirali pomoč za 
kroparske kovače. 
Mnogo se jih je v tej dobi odselilo. Kroparski 
delodajalci so 1894 ustanovili železarsko in 
železoobrtno zadrugo za Kropo in Kamno go- 
rico. Zadruga je odkupila spodnjo fužino in 
prav na tem mestu je zrasla tovarna Plamen. 
L. 1939 je dobila ime Kovinarska zadruga Pla- 
men. Število članov je od 22 v letu 1895 na- 
raslo na 235 ob ukinitvi 1947. leta. 
Leta 1908 so fužine restavrirali in dozidali no- 
ve obrate. Zadruga je odkupila tudi nekaj vi- 
genjcev, ostali pa so prenehali delovati. Živ- 
ljenje v Kropi je bilo sedaj odvisno od zadru- 
ge oziroma kasneje tovarne Plamen. Tudi da- 
nes je tako. 
Kovinarska zadruga Plamen je bila edinstvena 
delavska zadruga industrijskega tipa, imela pa 
je v bistvu kapitalistično osnovo. 
Delavci so bili lastniki podjetja, ki je bilo leta 
1947 nacionalizirano. Leta 1950 je bilo uvede- 
no samoupravljanje, 1956 pa se je osamosvo- 
jilo. Umetno kovaštvo — UKO. 
Leta 1973 je Plamen opustil toplo proizvodnjo, 
stoletni ognji so ugasnili, specializiralo se je 
na hladno proizvodnjo vijakov in matic. Pod- 
jetje se je prav kmalu povzpelo med vodilne 
v vijačni industriji in se uveljavilo na medna- 
robnih tržiščih. 
Od Plamena se je odcepilo UKO že v času, ko 
je žebljarstvo propadalo. 1936 so odprli umet- 
no kovaško delavnico, ki je prav kmalu postala 
znana doma in po svetu. Po vojni je zadruga 
ustanovila oddelek umetnoobrtne šole. Umet- 
nemu kovaštvu se je pridružilo še graverstvo 
in cizelerstvo. 
Danes UKO izdeluje razne okrasne predmete 
(ograje, mreže, lestence, svečnike, svetilke, 
pepelnike, vaze, pohištveno in stavbno okov- 
je). Med najbolj znanimi kovači je bil Joža 
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Bertoncelj, ki je poleg številnih umetnin obli- 
koval kovano figuro — spomenih žrtvam ta- 
borišča pod Ljubeljem. 
Tako je tehnični razvoj šel v mehanizacijo in 
strojno delo, iz vigenjcev v tovarno, iz proiz- 
vodnje žebljev v tovarno vijakov in matic in 
v umetno kovaštvo. 

Prebivalstvo 
Prebivalci so zmes različnih naseljencev. Po- 
leg koroških žebljarjev in strokovnjakov, so 
prihajali tudi želzarji iz Italije; največ iz Fur- 
lanije. 
Število prebivalcev se je povečalo po i. 1759, 
ko so bili Kroparji oproščeni vojaščine in so 
v Kropo začeli prihajati prebivalci okoliških 
vasi. 
Življenjska raven kroparskih delavcev pa je 
bila nizka. Na število prebivalcev so vplivale 
železarske krize. Število prebivalcev je od 
1869 dalje konstantno padalo, naraščati je za- 
čelo šele po vojni, največ v obdobju od 1953 
do 1961 (za 141 prebivalcev). Seveda pri tem 
igra pomembno vlogo tovarna Plamen. Primer- 
java s Slovenijo celo pokaže, da je Kropa v 
povojnem času v rasti prebivalstva nad slo- 
venskim poprečjem. 
1974. leta je imela 872 prebivalcev, 1981, leta 
pa je imela KS Kropa 999 prebivalcev. Zapo- 
sleni so v Kropu v Plamenu in UKU, ter 
v obratu Iskre v Lipnici. 

Naselje 
Nastalo je na stičišču treh za železarstvo 
nekdaj pomembnih dobrin, železove rude, 
oglja in vodne sile. Poleg tega je prav go- 
tovo pripomogla k razvoju potreba po dobrih 
žebljih ter odprt trg na italijansko stran, kjer 
je bilo močno razvito ladjedelništvo, za kate- 
rega so potrebovali ročno izdelane žeblje. 
Ob koncu 15. stol. pa vse do 19. stol. je imela 
Kropa 2 jedri — Zg. in Sp. Kropo, ki sta se 
razvili ob plavžih. 
Ko je bil prostor z okrog 80—90 hišami na- 
sičen (v 19. stol.), se število hiš ni večalo, 
temveč so posamezne hiše rasle v višino. 
2e na bakrorezu J. V. Valvazorja so razvidne 
dvonadstropne hiše. V eni hiši je stanovalo 
10—14 ljudi, vendar moramo povedati, da so 
delodajalci stanovali v prostornih hišah, žeb- 
Uarji, ki niso imeli lastnih hiš, pa so stano- 
vali v hišah gospodov (po 3 do 4 družine 
v sobi). 
Proti koncu 19. stol. so se stanovanjske raz- 
mere zaradi upadanja števila prebivalcev iz- 
boljšale. 
Ker je kriza preprečila gradnjo novih hiš, so 
86 v Kropi, za razliko od ostalih železarskih 
središč, stare hiše ohranile skoraj v večini. 
'P so bile fužinarske hiše. Propadale so le 
slabše v Kotlu. 
I'k pred II. svetovno vojno je bila zgrajena 
j6 ena stanovanjska hiša; zgradil jo je ravna- 
teU zadruge. V petdesetih letih se je nase- 

lje začelo širiti vzdolž levega brega Kropa- 
rice. Tedaj je nastalo naselje Na dolini, ki 
ima danes 13 enodružinskih hiš. 
V 60 letih je začelo nižje od tod nastajati 
naselje Stočje, ki ima 25 hiš, s tem pa je 
prostor ob Kroparici nasičen. Na desnem bre- 
gu stoji tovarna Plamen, nato pridemo v novo 
upravno središče s kulturnim domom. Tu je 
sedaj center naselja. Kropa ima kopališče, v 
bližini pa manjše počitniško naselje last DPM 
iz Osijeka. Za Kropo lahko rečemo, da je 
naselje, ki nadaljuje železarsko tradicijo, da 
je eden najbolj razvitih krajev radovljiške 
občine, kamor upravno tudi spada. 
Ob novem tovarniškem obratu so v jami 
zavarovani ostanki plavža Spodnja fužina iz 
16. stoletja. 
Ob spodnjem bajerju pridemo v staro Kropo. 
Za novo delavnico UKO se odpre kroparski 
trg z lepimi že omenjenimi fužinarskimi 
hišami. 1 
Prva na levi je Klinarjeva hiša s Kovaškim 
muzejem, ki so ga odprli 1.1952. Zbira in ureja 
zgodovinsko gradivo o železarstvu v Lipniški 
dolini v Kropi in Kamni gorici. 
Ob Pribrovčevi hiši stoji znamenje iz dobe 
protireformacije. Nad trgom je cerkev sv. Le- 
narta iz 1.1481, zadaj levo pa še ena iz 1714. 
leta. 
Na trgu stoji spomenik žrtvam NOB, saj je bil 
v Kroparski gori in Jelovici sedež mnogih par- 
tizanskih terenskih enot in ustanov, Cankarjev 
bataljon. Gorenjski odred in Prešernova 
brigada. 
V Zg. delu Krope sta znameniti še Macarolova 
hiša iz leta 1620 in Potočnikova, ki stoji blizu 
zgornje fužine. Tu je ohranjen kot muzejski 
objekt zadnji vigenjc. 
Od naslednjih sedmih fužin je le nekaj sledov. 
Po cesti proti Jamniku pa pridemo kmalu do 
spomeniške stavbe, ki pokriva slovensko peč, 
ki je nastala sredi 13. stoletja in je najstarejša 
ohranjena peč iz srednjega veka. Visoka je 
bila 3 metre in je dala v 10 urah do 200 kg 
težkega volka, zanj so porabili okoli 500 kg 
železne rude in 600—800 kg lesnega oglja. 
Tako bomo Kropo zapustili in se po cesti, ki 
pelje po pobočju Jelovice, napotili proti 
Dražgošam. 

Gospodarstvo 
Blizu 500 let so bili končni izdelki kroparskih 
in kamnogoriških fužin žeblji. V Kropi je danes 
najpomembnejša tovarna vijakov in matic 
Plamen s 531 zaposlenimi (stanje 28.5.1981), 
od tega je zaposlenih 200 žensk. 
Na delo prihajajo: iz Krope 277 delavcev, iz 
Bleda 13, Kamne gorice 71, Dobrave 31, Radov- 
ljice 48, Podnarta 37, Dobrega Polja 1, Rib- 
nega 5, Lesc 4, Begunj 3, Ljubnega 1, Žirov- 
nice 1, Zg. Besnice 1, Tržiča 2. 
Drugi obrat je UKO (obrtno podjetje kovaških 
izdelkov), ki zaposluje 47 ljudi in to kar 72 % 
kvalificiranih. 
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V Kropi primanjkuje delovnih mest za ženske. 
Od 574 delovnih mest v letu 1974 je bilo 230 
zaposlenih Iz sosednjih krajev. 
Po podatkih iz 1.1971 je 16,7% ali 69 ljudi 
hodilo na delo izven naselja, največ v obrat 
Iskre v Lipnici. V primarnih dejavnostih ni bil 
nihče zaposlen, v sekundarnih pa kar 91,1 %, 
v terciarnih 5,2 %, izven dejavnosti pa 4 %. 
Z 1971 je bilo 7 prebivalcev zaposlenih 
v tujini. 

Jelovica 
Je prava vogelna alpska pokrajina. Ob pre- 
lomnicah se vzdiguje nad Ljubljansko kotlino, 
kakor pričajo toplice na Bledu in že omenjene 
slatine na njenem vzhodnem vznožju pri Kropi. 
Kakor orjaška skala leži ob Dobravah. Zlepa 
nimamo planote, kjer bi se značaj ravne gore 
že na prvi pogled od Žirovnice do Vrbe videl 
tako določno. Na gorovja se naslanja samo 
na JZ, kjer se na njenem južnem robu dviga 
Ratitovec. Te gore so imele v ledeni dobi le 
neznatne pobočne ledenike, tudi bohinjski le- 
denik je nalagal na Jelovico samo v manjšem 
robnem pasu na zahodu. 
Planota je kraška, domala v vsem obsegu iz 
apnenca, površina je zakrasela, z vrtačami, 
brezni in jamami. Jelovica je porasla z gozdom, 
ki pokriva tudi njena pobočja. Ponekod so med 
gozdovi pašniki, ki služijo živinoreji. 

Jamnik 
Je gručasto naselje v pobočju Jelovice na 
nadm. višini 834 metrov, na nagnjeni polici, ki 
se končuje z grebenom Golo brdo. Zunaj vasi 
je daleč vidna cerkev sv. Primoža, ki je znana 
po poznogotskih freskah iz 15. stoletja. Pre- 
bivalci se delno ukvarjajo s kmetijstvom, 
živinorejo, največ jih odhaja na delo v Kranj 
po cesti, ki so jo zgradili 1964 leta iz Nemilj. 
Jamnik je bil včasih znan po oglarjenju, ki pa 
je po zadnji vojni začelo propadati. Vas je bila 
med NOB pomembna partizanska postojanka. 
27.2.1944 so jo požgali Nemci, vse stavbe, 
razen ene hiše in cerkve. Po vojni pa so jo 
obnovili. 

DRAŽGOŠE 

Ležijo po prisojnih obronkih JZ Jelovice in 
Ratitovca ter nad obsežnim svetom Škofje- 
loškega hribovja. 
Tu so pravzaprav 3 naselja, ki tvorijo celoto. 
Dražgoše pri cerkvi, Dražgoše na Pečeh in 
najmanjše Jelenšce ali Jelenčice. To so tri 
skupine hiš, ki so raztegnjene v smeri SZ—JV, 
tako kot se vleče terasa, na kateri ležijo. Ta 
terasa je del nižjega nivoja pontskega ravnika 
iz zgornjega pliocena. Nad ta nivo se je ob 
dislokacijski črti dvignil na višino od 1100 do 
1400 m istodobni ravnik Jelovice iz dachstein- 
skega apnenca. Onstran globeli pod vasjo, 
v smeri proti Ratitovcu pa stoji Novakova 
kmetija. Teraso, na kateri ležijo Dražgoše se- 
stavljajo Wengenskl skladi iz triade, se- 
stavljajo jih različni Skrilavci in grobi ter ze- 
lenkasto sivi ali črni peščenjaki, dalje razni 

temni ploščati apnenci in dolomiti, vmes pa 
so tudi konglomerati. 
Prst, ki je nastala na teh kameninah je rjavo- 
siva rendizna, precej izprana. Severno od vasi 
je slabša z mnogo kamnitega drobirja, zato so 
tu največ pašniki in slabi travniki. 
Ob petrografski meji so vidni zemeljski 
plazovi. 
Drugače pa je tu največ gozdov, od listavcev 
zlasti bukev, pa tudi javor, jesen in hrast, saj 
se iz Dražgoške gore spusti prav do vasi. Ta 
gozd je v primerjavi z ogromnimi gozdnimi 
površinami Jelovice, kjer prevladuje smreka in 
jelka, skromen. 
Dražgoše imajo ugodne cestne zveze, čeprav 
ležijo v nadmorski višini 820—900 m. S Češ- 
njice v Selški dolini pelje ob potoku Češnjica 
cesta čez Rovtarico na Jelovici v Bohinj in 
tvori najkrajšo zvezo med Ljubljano in Bohinj- 
sko Bistrico. Od te ceste se v vasi Rudno pod 
Dražgošami odcepi cesta, ki po 3 km pripelje 
v vas. 
Naslednja cesta pride iz Krope preko Jelovice 
na Lajše. Na narobku te poti nad Jelenšcami 
se vzpenja oster skalnat pomol, pred vojno 
imenovana skala Jelenca, od dražgoške bitke 
naprej pa Bičkova skala. Prav tako pa pripelje 
v vas gozdna cesta, ki jo je zgradilo gozdno 
gospodarstvo Kranj (1921). 

Podnebje 
Ima tipične poteze srednjeevropske klime 
z viški padavin spomladi in jeseni in obilnimi 
padavinami tudi poleti. Minimum padavin je 
v pozni zimi. Poprečno pade 1880—2000 mm 
padavin na leto. 
Če smo omenili za Kropo, da ima redkokdaj 
točo, potem to za Dražgoše ne velja. V topli 
polovici leta so tu pogosti nalivi in toča. 
Vzrok je prav gotovo geogr. položaj Dražgoš in 
Jelovice. Strma pobočja nad Dražgošami po- 
vsem zaprejo pot vlažnim JZ vetrovom in jih 
prisilijo, da se začno dvigati. Na dviganje 
zraka v višine pa prav gotovo vpliva tudi 
segret skalnat svet. Nad Jelovico miruje hlad- 
nejši zrak, ki se zaradi dviganja zraka na robu 
pomika v to smer, tu se prav tako dviga in 
zaradi prehitrega ohlajanja vodni hlapi hitro 
kondenzirajo in tako pogosto nastane toča. 
Zima je tu mila zaradi prisojne lege in sneg 
zgodaj skopni. Zaradi ugodnega podnebja 
imajo Dražgoše, kljub nadmorski višini 850 m, 
dobre pogoje za kmetijstvo, saj tu še vedno 
uspeva pšenica, koruza pa ne več. 

Prebivalstvo 
V Dražgošah že od 19. stol. naprej stagnira. 
Prvi vzroki upadanja prebivalcev se pojavijo 
v 18. stol., ko propade fužinarstvo v selški 
dolini. Toda ne za dolgo. Tovorniki železove 
rude in oglja so se z razvojem lesne industrije 
v dolini preusmerili in začeli tovoriti les. 
Zaradi tega je prebivalstvo do I. svetovne 
vojne celo naraščalo. Les je potreboval Glo- 
bočnik, ki je v Železnikih preuredil fužine 
v veliko žago. Ker pa se je lesno predelovalna 
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industrija hitro razvijala, primitivno tovorjenje 
lesa ni zadoščalo. Industrialec Heinricher iz 
Škofje Loke je tako zgradil z roba Jelovice nad 
Dražgošami žičnico v dolino do Rudna in tej 
prav kmalu pridružil še drugo. To je pomenilo 
konec za tiste, ki so imeli premalo zemlje. 
Tovorniki so odšli, število prebivalstva je 
upadlo od 1910. leta do 1931. od 452 na 409 
ljudi. Tudi število hiš se od 1.1920 ni bistveno 
povečalo. 
Pred vojno je bilo v Dražgošah 85 gospodinj- 
stev in 83 hiš s 444 prebivalci, 1948 pa le 58 
hiš in 209 prebivalcev. Seveda so temu prav 
gotovo vzrok posledice vojne. Po vojni so se 
priselili v Dražgoše samo 3 moški, v 15 po- 
vojnih letih pa se je odselilo 59 prebivalcev. 
V Dražgošah je danes 4-letna COŠ, ki ima 
20 otrok in 3 učitelje. 
Dražgošani danes že dnevno migrirajo na delo 
v bližnje industrijske obrate, saj so prvi od- 
daljeni borih 7 km. Vozijo se v Železnike, na 
Češnjico, v Škofjo Loko in na Jelovico. 
Zaradi individualnih prevoznih sredstev pa se 
po letu 1963 kaže rahla tendenca vračanja, 
Danes je tudi v Dražgošah malo družin, ki bi 
se preživljale samo s kmetijstvom. 

Gospodarstvo 
Že od nekdaj so bili ljudje v Dražgošah na- 
vezani na gozd. Prvi prebivalci, ki jih omenja 
1291 urbar loškega gospostva, so se morali 
najprej spoprijeti z gozdom, da so si izkrčili 
Površine za obdelovanje zemlje. 
2 razmahom fužinarstva v Selški dolini, so se 
tu naseljevali ljudje, ki so kuhali oglje in na- 
birali železovo rudo. Železarska dejavnost je 
bila takrat močno razvita, saj so bile na JZ 
strani Jelovice 403 oglarske kope, nad Kropo 
Pa jih je bilo 437. 
V listinah freisinških škofov Dražgoše tedaj 
imenujejo Eisenberg. Možje so ogljarili, žene 
Pa so z otroki nabirale bobovec, kamne, ki so 
bili pomešani med ilovico. Rudne jame so 
imeli v zakupu pri deželnem knezu premožnejši 
kmetje. Tako so bile v 18. stol. Dražgoše ve- 
liko hribovsko naselje z okrog 400 prebivalci. 
Tedaj pa so tudi fužine začele propadati zaradi 
vdiranja švedskega in ruskega jekla. Samo tra- 
dicija je v Železnikih še nekaj časa, čeprav 
2 izgubo, vzdrževala fužine. 1902 pa je tudi tu 
ugasnil zadnji plavž na Slovenskem. Glo- 
bočniki so preuredili valjamo v veliko žago. 
Delavnice sodčkov za kovane žeblje na Češ- 
njici so začele izdelovati sode za tekočino. 
Zato ta preusmeritev kot smo že omenili, 
Dražgoš ni kaj dosti prizadela. Kajžarji so se 
sedaj preživljali z gozdnim delom in tovorje- 
njem lesa, kmetje pa so redili veliko goveje 
živine. Hud udarec za Dražgošane pa je bila ze omenjena žičnica. 
Kmetje so danes v veliki meri opustili pri- 
delovanje žita, sejejo ga le na najlepše njive. 
Kmetijska proizvodnja kaže specializacijo v ži- 
vinoreji. Edini samooskrbni kulturi sta krompir 
m zelenjava, sadovnjaki so ekstenzivni, sadje 
največ predelujejo v žganje. Na račun njiv so 

se povečale travne površine, nekatere trav- 
nike pa so kar pogozdili. 
Gozd pokriva 87 % vse površine, od tega pa 
je 90 % kvalitetnih iglavcev. Po vojni so bili 
gozdovi veleposestnikov nacionalizirani, nato 
pa dodeljeni Gozdnemu gospodarstvu Kranj. 
Skupna površina tega gozda znaša 441,33 ha, 
vendar ga je še vedno veliko v lasti tistih, ki 
niso iz Dražgoš. Jasno pa je, da Dražgoška 
kmetija brez gozda ne more živeti. 

Dražgoška bitka 
V Dražgošah se je pozimi 1941. leta nastanil 
Cankarjev bataljon, 200 borcev. Stane Žagar 
je to osvobojeno ozemlje imenoval dražgoška 
republika. Seveda so Nemci hitro ugotovili 
premik bataljona iz okoliških hribov v Dra- 
žgoše. Šef nemške civilne uprave dr. Rainer je 
želel, da bi vojaške in civilne enote bataljon 
čim preje uničile. Bataljon pa je sklenil, da bo 
ob napadu branil položaje in vas. 
Za napad na Dražgoše so zbrali Nemci po 
Sloveniji 10 bataljonov različne vojske in po- 
licije ali z drugimi besedami 30—40 Hitlerjevih 
vojakov na 1 borca. Po prvih jutranjih strelih 
9.1. so Nemci prodirali proti Dražgošam iz več 
smeri. Iz Selške doline, s Češnjice in Selc, iz 
Krope in Jamnika ter iz Kranja in Besnice. 
Jeseniška četa partizanov je bila razporejena 
predvsem na območju vasi Na pečeh, na Je- 
lenšcah na levem krilu je bil razporejen Bičkov 
vod. Pod Bičkovimi položaji na razpotju pri 
križu je bila llijeva desetina, v kateri je bilo 
največ Škofjeločanov. Pod njimi pa je bila 
strma, skoraj neprehodna grapa. 
Prav tu je desetina najprej udarila na Nemce. 
Začeli so se napeti boji za dražgoške strmine. 
Nemci so obstreljevali vas tudi s topovi. 
Najhujši pritisk so sovražniki prvi dan usmerili 
proti Bičkovim položajem, toda na pomoč je 
prišla Tončkova (Dežman) desetina in tako so 
nemško kolono popolnoma razbili. 
Proti večeru so se Nemci umaknili^ in noč je 
bila sorazmerno mirna. 
Drugi dan so začele napadati sveže nemške 
sile. Navsezgodaj so z doline grmeli topovi, 
strojnice pa so sipale ogenj po vsem pobočju. 
Megla se je še vedno vlačila po pobočju, sredi 
dopoldneva pa se je razkadila in nad Bičko- 
vimi borci se je pokazala štrleča skala. Prav 
na to skalo sta brata Bička — Henrik in 
France postavila 2 mitraljeza in bila hud boj 
z nemškimi mitraljezci, ki so se hoteli pri- 
bližati Jelenšcam. To je bil največji uspeh tega 
dne in od tedaj temu skalnatemu roglju pra- 
vimo Bičkova skala. 
Nemci so sicer prišli do prvih hiš, a so jih 
Cankarjevci odbili. Ponoči pa so partizani že 
razpravljali o umiku, radi bi se umaknili proti 
Poljanski dolini, vendar poizkus ni uspel. 
Tretji dan je bilo še huje. Napadalci so spet 
najbolj pritiskali proti Bičkovemu vodu in 
zabili klin med ta vod in ostalim bataljonom. 
Bičkov vod se je pod pritiskom, brez vednosti 
ostalega bataljona, umaknil. Nemci so pri- 
tiskali sedaj proti Pečem. Začel se je boj za 
vsako hišo. 
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Nemška premoč in ugodnejši položaji so omo- 
gočili, da so Nemci zasedli hišo za hišo. Par- 
tizani so ugotovili, da bo umik mogoč edino 
v Jelovico, vendar so morali počakati na noč. 
Nemci so v zavzete hiše podtikali ogenj, se 
nalivali z žganjem ter plenili. Še preden je 
bilo bitke konec, so na Jelenšcah postrelili 19 
domačinov, najmlajši je bil star 11, najstarejši 
čez 70 let. Ponoči se je bataljon postopoma 
umikal; z njim je šlo tudi nekaj vaščanov, nekaj 
jih je bilo v gozdovih že prej, nekaj pa so jih 
kasneje Nemci odpeljali. Končno je bataljon 
prišel na Jelovico na Kališče, nekaj borcev pa 
je odšlo naprej na Mošenjsko planino, kjer so 
zaradi izdaje 13. januarja 1942. leta doživeli 
hud udarec. 
Po umiku so imeli Nemci odprt vstop v vas. 
Zažgali so vse hiše, ki jih je bilo 83, skupaj 
pobili 41 domačinov, druge pa so odpeljali in 
razgnali. Čez nekaj tednov so Dražgoše mi- 
nirali. 
Kako huda je bila bitka v Dražgošah, nam 
pove izjava nemškega oficirja, ki je dejal: 
»Komandant partizanov zasluži najvišje odli- 
kovanje in pohvalo, vendar bi mu z veseljem 
rezal jermene s hrbta.« 

Spomenik dražgoški bitki 
Verjetno ni še noben spomenik doživel to- 
likšne pozornosti kot prav spomenik Dra- 
žgoške bitke v Dražgošah. 
Od odkritja 22. julija 1976 je v nekaj mesecih 
postal cilj številnih izletniških skupin. 
Spomenik je delo inž. arh. Borisa Kobeta, 
akademskega kiparja Stojana Batiča in akad. 
slikarja Iveta Subica. 
Spomenik ponazarja celotno takratno do- 
gajanje v Dražgošah, saj so Dražgoše s par- 
tizanskega stališča pomenile prvo veliko 
zmago partizanskega vojskovanja. Prikazuje pa 
tudi represalije Nemcev nad civilnim prebival- 
stvom, streljanje talcev, deportacije ter požig 
vasi. Ker spomin na bitko obujajo vsako leto 
udeleženci smučarske prireditve »Po poteh 
partizanske Jelovice, spomenik stoji na lo- 
kaciji, ki lahko sprejme veliko udeležencev, 
torej služi kot tribuna in prireditveni prostor. 
V naravo je vključen tako, da ne ruši sklad- 
nosti okolja. Zaobjame obe vasi in je viden 
skoraj z vseh točk na cesti, ki vodi v Dra- 
žgoše. Lepo se od tu vidi tudi Bičkova skala, 
kjer naj bi postavili kip mitraljezca, ki bi kot 
pendant spomeniku tvoril spomeniško celoto. 
V notranjosti objekta je postavljena z reliefi 
okrašena kostnica, ki pripoveduje o kasnejšem 
maščevanju Nemcev v požganih in zminiranih 
Dražgošah. Med peterokotnimi slopi pa sta 
situirani dve skupinski plastiki, ki v osnovi 
ponazarjata obrambo in preboj Cankarjevega 
bataljona v tej bitki — delo akademskega 
kiparja Stojana Batiča. 
V dveh slopih so polžaste stopnice, ki vodijo 
na razgledno ploščad. Od tod se skozi cen- 
tralno odprtino v ploščadi odpira pregled v no- 
tranjost spomenika, skoznjo pa pade tudi svet- 
loba na bronasti sarkofag. Sem so položili po- 
smrtne ostanke partizanov padlih na Jelenščici. 

V Konhi pod častno ploščadjo je mozaik, delo 
akademskega slikarja Iveta Šubica, enega 
maloštevilnih in še živečih borcev Cankarje- 
vega bataljona, s simbolično upodobitvijo bitke 
na Mošenjski planini, ki so jo bili partizani 
5 dni po Dražgoški bitki. 
Osrednji spomeniški objekt povezuje s konho 
in mozaikom v njej, stopničasta pot v spo- 
meniško celoto. 
Zasnova in likovna obdelava spomenika na 
posrečen način združujeta arhitekturne kipar- 
ske in slikarske sestavine v epsko pripoved 
o Dražgoški bitki. 

Obnova 

Med vojno so se preživeli prebivalci nastanili 
v bližnjih vaseh v dolini ali pa so šli v par- 
tizane. 
Po vojni so takoj začeli z obnovo. Sredi 1946.1. 
so zrasle nove Dražgoše, lesene barake, v ka- 
terih je stanovalo po več družin, leseni so bili 
hlevi, šola in cerkev. Nemci so staro cerkev 
porušili, vendar so zlate oltarje le uspeli rešiti 
in jih danes lahko vidimo v škofjeloškem 
muzeju. 
Danes so na novo pozidane Dražgoše 
z okoljem, eden novih velikih zgodovinskih 
spomenikov. 
Po obnovi pa se je izkazalo, da dela za vse 
ne bo. Zato se je začel proces de-populacije 
in precej hiš je danes praznih. Verjetno bo 
moderna doba vrnila ljudi vsaj za konec tedna 
spet nazaj. 

Spomenik v Dražgošah — Foto: M.Krišelj 
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SPLOŠNO GEOGRAFSKI OPIS 
SELŠKE DOLINE 

Selška dolina zavzema severni del loškega 
ozemlja. Njen gornji del sega pod vzhodni 
greben Julijskih Alp in v Cerkljansko hribovje. 
Od tod se nadaljuje po severni strani Loškega 
hribovja, na levi strani Sore pa se naslanja na 
planoto Jelovico ter se se s Križnogorskim 
slemenom končuje nad Sorškim poljem. Selški 
del loškega ozemlja, ki je naslonjen na Julijske 
Alpe, se je v dobi gubanja bolj neprekinjeno 
dvigal in so bile vmesne dobe mirovanja 
kratke. Zato ima dolina večji strmec, hribovje 
Ima manj naravnano površje in tudi rečne 
terase so manj izrazite. 
Področje Selške Sore odmaka reka Sora ime- 
novana tudi Selščica, za razliko od Poljanske 
Sore. Glede na pokrajinski značaj in smer 
lahko Selško dolino razdelimo na dolnji in 
gornji del. Dolnji del od Češnjice do Soteske 
ima smer od SZ proti JV, medtem ko poteka 
gornji del od Petrovega brda do Železnikov od 
2 proti V, kolikor pač te smeri na krajše raz- 
dalje ne spreminjajo zavoji, v katerih se Sora 
ogiblje obronkom hribovja. 
Selška Sora izvira nad Sorico v višini 940 m 
iz melišč, ki so se namlela s pobočij apnen- 
častih alpskih vrhov in stopa na tla zallloških 
skriljavcev. Zadnja Sora, njena druga izvirnlca, 
ki zavija pod Poreznom izpod Petrovega brda, 
teče po enakih skrilavcih. Pod Zalim logom 
zaide Sora na apnenčasta tla, ki jo spremljajo 
do Selc. Dolina je globoko zajedena, dno je 
tesno, prečni profil je debrski, ponekod že kar 
kanjonski. Nad njo se dvigajo visoki vrhovi 
Ratitovškega pogorja z narinjenlmi apnenča- 
stimi skladi, kar napravlja gornji del doline 
že čisto alpski vtis. Od Selc navzdol prečka 
dolina pasova karbonskih skrilavcev in perm- 
skih peščenjakov, ki so jim dale tekoče vode 
zložnejše in mirnejše oblike. Dolina je širša, 
manj nagnjena in tudi bolj naseljena. V So- 
teski se Sora spet prebija skozi progo apnenca. 
Dolinsko dno je stisnjeno, nad njim se strmo 
vzpenjajo apnenčasti bregovi v Lubnik in 
Križno goro. 
Največja ravnica se razprostira med Selcami 
in Bukovlco. Obdana je z vseh strani s hri- 
oovjem, zato napravlja vtis kotline. Res leži 
v podaljšku dinarsko usmerjene prelomnice, ki 
gre ob robu Ljubljanskega barja, skozi Ljub- 
ljano in ob SV robu Polhograjskega hribovja, 
zato je reka imela lažje delo pri poglabljanju. 
Ko jI je dvigajoči se pas v Soteski zavrl enako- 
meren odtok, je akumulirala. 
Porečje Selščice, ki obsega 215 km2, je precej 
simetrično glede površine med levim in des- 
nim bregom. Z desne dobi večje pritoke Zadnja 
Sora, Davčo in Lušo, z leve pa Češnjico, Sel- 
nico in Bukovščico. V Sovodnju v Šk. Loki se 
združi s Poljansko Soro. Po zračni razdalji je 
'zračunan strmec med izvirom in izlivom in 
znaša 26 %o. Sora ima dežno-snežni režim. 
Najvišji vodostaj je novembra in aprila, mini- 
mum nastopi avgusta in januarja. V Binklju 
'.ma poprečni srednji pretok 7 m3sek. Strmec 
okoriščajo manjše elektrarne v Železnikih, na 

Češnjlcl in pri Binklju. Žage in mline, ki jih 
je bilo do nedavnega veliko ob reki in pritokih, 
so večinoma opuščeni. 
Selška dolina Ima srednjeevropsko podnebje, 
v višjih legah dobiva značaj gorskega pod- 
nebja. Nasplošno lahko rečemo, da so zime 
zmerno mrzle, poletja niso prevroča in da je 
zadostna količina padavin v vseh letnih časih. 
Selško dolino obdajajo gore, ki prve v smeri 
od morja presegajo 1500 in 1600 m. Tako JZ 
vlažni vetrovi tu naletijo na prvo znatnejšo 
oviro. Letne količine padavin rastejo v notra- 
njost doline in v višino. (Šk. Loka — 1718 mm, 
Železniki 2000 mm, Sorica 2249 mm, Dražgoše 
2017 mm) 
Razlike med dolnjim in gornjim delom Selške 
doline se kažejo tudi pri naselitvi. Dolnji del 
od Soteske do Češnjice je prostornejši, po- 
ložne stranske doline segajo v hribovje, ki je 
bolj razgibano in obljudeno, ob Luši, Bukov- 
ščici in Selnici je celo nekaj naplavljenega 
ravnega dna, pripravnega za obdelovanje. 
V gornjem delu doline so grape in dolinsko 
dno zelo tesne in skoro nenaseljene, pobočja 
so strma, nad robom pa prevladujejo samotne 
kmetije. 
V arheološkm ozlru Selška dolina še ni raz- 
iskana. Zato ne vemo, če je bila poseljena 
pred naselitvijo Slovencev konec 6. stoletja. 
Najprej so morali krčiti gozd, kakor pričajo 
številna krajevna imena (Bukovice, Češnjlca, 
Trnje, Ševlje]. Ustanovili so gručasta naselja 
predvsem ob izlivu potokov v dolino in ob po- 
tokih navzgor. Do konca 13. st. je bil poseljen 
vzhodni del doline do Podlonka, Ojstrega vrha 
in Rovt. Na zahodni del, povsem gozdanto 
področje, je začel škof Emilio 1.1283 na- 
seljevati Nemce iz Pustertala. Naselili so 
predvsem prisojne police pod Ratitovcem. 
Osrednje naselje so postavili k izviru Sore, 
zaselke so pa namestili na položnejše bregove 
visoko nad dolino. Še do danes so se ohranila 
nemška ledinska imena v popačeni obliki. 
Zaradi odmaknjenosti in osamljenosti se je 
dolgo časa ohranil nemški jezik. 
V 14. st. nastanejo na osnovi fužinarstva Že- 
lezniki. Naselja Davča, Martinj vrh ter Pod- 
porezen so nastali v 16. st. Tako je bila v za- 
četku 17. st. poseljena celotna Selška dolina. 
Po dolinah so nastala gručasta naselja, po 
hribovju na prisojni levi strani Sore zaselki, 
na osojni desni strani pa prevladujejo sa- 
motne kmetije, ki imajo zemljišče v celku. 
Zemlja je pri strnjenih naseljih razdeljena 
v grude in nepravilne delce. V Sorici so tirol- 
ski priseljenci uporabili zemljiško razdelitev 
na proge. 
Stare kmečke hiše so loško-cerkljanskega tipa, 
mnogo starih hiš je pokritih z zallloškim skrl- 
Ijavcem. Posebnost so tudi kozolci z zidanimi 
stebri in skrilastiml strehami. Danes pa že 
močno prevladujejo žični kozolci. V zadnjem 
času so dolinska naselja povsem spremenila 
svoje lice. Urbanizacija se hitro širi, kar je 
posledica že močno razvite industrije v Že- 
leznikih in Škofji Loki. Pri tem je škoda, da 
ljudje ne znajo ceniti estetskih vrednot starih 
domačij in jih brez potrebe uničujejo. 
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Prebivalstvo (podatki se nanašajo v glavnem 
na leto 1971 

V Selški dolini je bilo ob zadnjem popisu 7116 
prebivalcev. (Ostali podatki so za leto 1971) 
Precej je starih ljudi. Delež nad 60 let starih 
je 17 %, predvsem v hribovskih naseljih jih 
je veliko. Mladine do 15 let je glede na slo- 
vensko poprečje razmeroma veliko — 27,45 % 
(Slovenija 24,1 %). Pod slovenskim poprečjem 
pa so bili leta 71 letniki od 15—60 let — 
55,6 % (Slovenija 61,1 %). 
Gospodinjstev so našteli v dolini 1770, po- 
prečno pride na gospodinjstvo 3,8 oseb. Ve- 
čina gospodinjstev (78 %] ima dohodke od 
nekmečkega dela, le 7 % od kmečkega, 15 % 
od mešanega. Vseh aktivnih oseb je bilo 1.71 
2813 ali 42 %. Od teh jih je delalo v industriji 
1550 ali 55%, v kmetijstvu 547 ali 19%, 
v obrti 8,4%, v trgovini in gostinstvu 3,3%, 
v drugih dejavnostih pa manj. Med aktivnimi 
je bilo 42 % žensk. Leta 1971 je bilo kmečkega 
prebivalstva 19,8%. 

Kmetijstvo in gozdarstvo 

Selška dolina ima več kot 2/3 površin (70 %) 
pokritih z gozdom, 17% odpade na travnike, 
5 % na pašnike, njiv ni niti 4 %. Obdelovalne 
zemlje je manj v gornjem delu, zaradi že 
omenjenih prirodnih razmer. 
Zaradi razgibanega reliefa in slabih pedoloških 
razmer se je v kmetijstvu razvila predvsem 
živinoreja. Zlasti hribovskemu kmetu pa_ poleg 
živinoreje pomeni les glavni zaslužek. Število 
živine v zadnjih letih nazaduje, vendar je 
živinoreja še vedno osnovna agrarna dejav- 
nost. Živinoreja je usmerjena v govedorejo, ki 
ima odlične pogoje v krmni bazi. Kjer je 
možen odkup mleka, goje mlečne pasme, 
v odročnejših naseljih pa mesne. Kot tržni 
viški se pojavljajo predvsem mleko in goveje 
meso. Žita danes ne pridelajo niti za domače 
potrebe. Krmne rastline pa se v celoti porabijo 
za krmo živini. 
V Selški dolini kmetijstvo tarejo številni pro- 
blemi, ki jih bo treba s skupnimi močmi re- 
ševati. Vedno več je neobdelanih površin, kar 
je posledica vedno večjega števila zapuščenih 
in propadlih kmetij, zlasti je ta prob|em pri- 
soten v odročnejših hribovskih področjih. Na- 
slednji problem je neurejenost trga s kmetij- 
skimi pridelki, cene reprodukcijskega ma- 
teriala in blaga za široko potrošnjo hitreje 
rastejo od cen kmetijskih proizvodov in je 
onemogočena večja akumulacija v kmetijstvu. 
Uporabo sodobne mehanizacije otežkoča 
poleg strme lege tudi drobna razparceliranost 
zemljišč. 
Kmetje so večinoma člani KZ Škofja Loka, 
z njo kooperirajo ter prek nje prodajajo svoje 
viške. Številne so kmetije, zlasti hribovske, ki 
so pod vplivom kmetijske pospeševalne službe 
pri KZ Šk. Loka, izvedli preusmeritev iz sta- 
rega avtarktičnega poljedelstva v živinorejo. 
Zadruga jim tudi pomaga s krediti, nabavo re- 
produkcijskega materiala, strokovno organi- 
zacijsko pomočjo. 

Industrija 

Industrija Selške doline je skoncentrirana v 
Železnikih. V razvoju sodobne industrije lo- 
čimo dve obdobji: obdobje med obema sve- 
tovnima vojnama, kamor sežejo začetki lesne 
industrije in obdobje po osvoboditvi z novo 
kovinsko industrijo. 

Kovinska industrija 

Iz najskromnejših začetkov so zrasle tri to- 
varne s kovinsko proizvodnjo: NIKO, TEHT- 
NICA, ISKRA. Po osvoboditvi ustanovljena pro- 
duktivna zadruga NIKO se je kmalu preimeno- 
vala v Tovarno kovinskih in elektromotornlh 
izdelkov. Leta 1959 se je odcepila od te to- 
varne proizvodnja tehtnic in se razvila v sa- 
mostojno podjetje TEHTNICA. Leta 62 pa se je 
Tovarna kovinskih in elektromotornih izdelkov 
pripojila k Iskri. Osnovni asortiman so bili 
elektromotorji in pisarniški pribor. Po letu dni 
se je zaradi vse večje specializacije proizvod- 
nje elektromotorjev odcepila enota za proiz- 
vodnjo pisarniških potrebščin, ki je prevzela 
staro ime NIKO. 

Lesna industrija 

Lesarstvo v Selški dolini sega daleč nazaj in 
ima bogato tradicijo, saj je Selška dolina bo- 
gato zaraščena z gozdovi. Številni iglasti 
gozdovi dajejo obilo stavbnega lesa. Zaradi 
razvoja rudarstva se je v 14. st. v Selški dolini 
pričelo z intenzivnim izkoriščanjem gozdov, ki 
je v naslednjih stoletjih zavzelo vse večji ob- 
seg. Zarodki sedanje tovarne pohištva ALP LES 
so bili spočeti v različnih lesno-predelovalnih 
dejavnostih. Prve korenine segajo v žagarstvo, 
ki je povezano z nastankom fužinarstva. Sku- 
paj s sodarstvom sodi žagarstvo med najsta- 
rejše dejavnosti v Železnikih. Kasneje so usta- 
novili lesno zadrugo, iz katere se je razrasla 
lesna industrija pohištva— LIP Češnjica. Leta 
1968 se je preimenovala v ALPLES — tovarno 
pohištva, ki je danes največji obrat v dolini 
po prostorskem obsegu, po številu zaposlenih 
in po pomenu glede socialnega in gospodar- 
skega razvoja doline. 

Na osnovi tradicije sta nastali tudi čevljarna 
Ratitovec in obrtno podjetje »Dom oprema«. 
V bodoče bo industrija dominantna aktivnost 
v gospodarski strukturi celotne Selške doline, 
čeprav se bo moral tempo njene rasti umiriti. 
Rast zaposlovanja bo morala biti minimalna. 
Zaradi intenzivne industrijske ekspanzije sta 
pojava deagrarizacije in urbanizacije inten- 
zivno posegla v prostor in zavzela tak obseg, 
da je prišlo do delitve prostora na agrarnega 
in industrijskega. Le-ta se je širil na račun 
prvega in prišel v hudo navzkrižje z varstvom 
krajine. Industrija je locirana na najboljših 
zemljiščih med Soro in glavno cesto Šk. Loka—- 
Železniki. Novi stanovanjski kompleksi naj bi 
se iskali na kmetijsko manj intresantnih zem- 
ljiščih. 
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PREDSTAVITEV POSAMEZNIH 
KRAJEV 
Iz Dražgoš se spustimo po cesti, ki je bila 
zgrajena po drugi svetovni vojni, v Rudno. To 
je stara gručasta vas, ki šteje 228 prebivalcev. 
Na Rudnem je nekaj zanimivih starinskih hiš, 
zidanih na kot. Ime vasi je omenjeno že v 
urbarju iz,leta 1291. Po imenu je soditi, da so 
se vaščanl v srednjem veku pečali s prepro- 
stim rudarstvom. Takrat je bilo Rudno sedež 
županije. V zadnji vojni je bila v Rudnem ne- 
kaj dni glavna postojanka nemške vojske in 
topništva, ki je od tod napadalo in obstrelje- 
valo Dražgoše. Velik del prebivalstva ima do- 
hodek od dela v tovarnah in od obrti, vendar 
se kmečki del vaščanov krepko protivl, da 
bi rudensko polje uporabili za gradnjo de- 
lavskih hiš. 

ŽELEZNIKI 
Železniki, nekdaj trg, so danes gospodarsko 
in kulturno središče Selške doline, ki štejejo 
2777 ljudi (1.1981). Leta 1966 so si priključili 
vasi; Studeno, Češnjica, Škovine, Jesenovec 
in zgradili nova naselja: Kres, Log, Dašnjica. 
2eleznikarji svoj kraj utemeljeno štejejo za 
mesto. 
Nad dolino se z obeh strani vzdiguje hribovje. 
Pobočja so na obeh straneh strma in veči- 
noma gozdnata. Hribovje pozimi zakriva son- 
ce, da so Železniki več tednov v neprestani 
senci. Med hišami je razen za reko, cesto in 
ulice le malo prostora za majhne vrtove. Do- 
lina se šele pri Češnjici nekoliko odpre. V 
tesni debri med strmimi bregovi so razvrščene 
stare hiše, plavž, sledovi nekdanjih vodnih 
strug. Vse to daje kraju poseben značaj, ki 
nam poleg imena razodeva, da je tod sto- 
letja gospodovalo železarstvo. 

fužinarstvo 
Do 13. stoletja je bil ozki del doline nenase- 
ljen. Ko so zemljiški gospodarji — freisinški 
škofje leta 1277 dobili od cesarja pravico iz- 
koriščati rude, so naselili sem, kjer je bila 
na voljo hitro tekoča voda za pogon, fužinar- 
je iz Furlanije. Fužinarji so imeli razne privi- 
legije in so bili oproščeni dajatev. Skozi 600 
let so Železniki živeli od železarstva. Sprva 
so rudo talili v preprostih pečeh »na volka«, 
v 16. stoletju so uvedli brešijanske peči z 
dvojnim phalom. V zidu Johanovega vrta je 
vgrajen kamen z letnico 1422, ki baje izvira 
od stare talilne peči na Racovniku. V 17. sto- 
letju sta bila v Železnikih dva plavža, dve 
večji in pet manjših fužin s kladivi na vodni 
pogon in cela vrsta vigenjcev s 110 ješami. 
Po listini iz leta 1628 je okoli 2000 ljudi živelo 
od železarstva, oglarstva in tovorništva. Rudo 
bobovec so kopali okoličani po Kopaškem vr- 
hu, v Smolevi, na Pečani, okoli Lajš in Draž- 
90š, tovorili so jo tudi s poljanske strani. 
Oglje so kuhali kmetje po okoliških gozdovih. 
V vigenjcih so kovale žeblje kovaške družine, 
ki so stanovale v tesnih prostorih fužinarskih 
hiš. Delale so tudi ženske in otroci, predvsem 
v nočnih urah. Fužinarji so prodajali žeblje 
v Italijo in Levant. 

V prejšnjem stoletju je začelo železarstvo hi- 
rati, zaradi konkurence velike industrije in vi- 
sokih carin. V začetku tega stoletja je popol- 
noma zamrlo in Železniki so zapadli životar- 
jenju. Železniki ponovno oživijo leta 1936 s 
postavitvijo Kemperlove parne žage. Po osvo- 
boditvi prinese kovinska industrija kraju polno 
življenje. Poleg novih delov naselja so se 
v zadnjih desetletjih obnavljale tudi stare hiše, 
žal marsikje na škodo imenitne zgodovinske 
podobe kraja. 
Železniki so se močno povečali in urbanizi- 
rali. To je področje doseljevanja. V Železni- 
kih je zaposleno veliko dnevnih migrantov. 
V industriji je zaposlenih 2223 ljudi. Največ jih 
zaposlujeta ISKRA in ALPLES, skupaj 1739. 
Glede moške oz. ženske delovne sile ni ve- 
like razlike (1050 žensk, 1173 moških). K Že- 
leznikom spada nekdanja vas Studeno. Doma- 
čije imajo večinoma še gospodarska poslopja 
in obdelujejo njive v ravnini in senožeti na 
Pevnikah onstran Sore. Dohodke imajo tudi 
od dela v tovarnah. Studeno se zrašča s so- 
sednjim naseljem Češnjico. Ta ima najbolj 
prometni položaj. Po dolini Češnjice se odcepi 
cesta v zaledje pod Jelovico in čez Jelovico 
v Bohinj. Tudi prostora za širjenje ima Češ- 
njica največ. Stari osrednji del stoji ob cesti 
Šk. Loka—Podbrdo in njenem odcepu ob po- 
toku Češnjici. V njem je nekaj kmečkih hiš 
ter gostilna. Novi deli rastejo na ravnici proti 
Sori, ob dolnji Češnjici in Dašnjici ter na 
Grobljah. Na ravnici med cesto in Soro pod 
vznožjem Globočnika stoji tovarna pohištva 
ALPLES z modernim salonom pohištva. Alples 
je zgradil tudi toplarno, ki ogreva vodo za 
bazen in družbena stanovanja. Uprava Alplesa 
je nastanjena v nekdanjem zadružnem domu, 
kjer je tudi kinodvorana. V sosednji večji stav- 
bi ima svoje prostore tovarna obutve Ratito- 
vec s svojo prodajalno. 
Na prostoru nekdanje Kemperlove žage ob po- 
toku Dašnjici je nastalo obrtno podjetje. Zra- 
ven so postavili pokriti bazen in novo blagov- 
nico. Ob Dašnjici se konča naselje Češnjica 
in se začno Otoki. Na desni strani ob odcepu 
prtovške ceste stoji nova osnovna šola s te- 
lovadnico. Na levi strani glavne ceste skozi 
Železnike se razprostirajo tovarniški prostori 
tovarne NIKO in ISKRE. Za Otoki se Na grivi 
cesta strne med Soro in breg. Čez reko se 
pne obokan kamniti most. Onstran mostu, na 
desnem bregu Sore, je na dveh terasah Ra- 
covnik. Na Racovniku so nekdaj delali plavž, 
dve fužini in vrsta vigenjcev. Na dolenjem 
koncu je na mestu nekdanjega mlina elektrar- 
na iz leta 1952. Na najširšem delu Racovnika 
je bil pred vojno dom Johanovega velepose- 
stva. V nekdanjem gospodarskem poslopju je 
bila tovarna NIKO pred zgraditvijo novih pro- 
storov, sedaj ima tu svoje prostore trgovina 
Železnine. Na vrtu nekdanje graščine pa so 
zrasli zdravstveni dom, stanovanjski blok, 
zgradba AMZS. Na Klavžah je drugi most čez 
Soro. 
Na nasprotnem, levem bregu Sore, se vzdolž 
ceste razprostira osrednji del Železnikov, 
imenovan Trnje. Ob župni cerkvi sv. Antona 
je osrednji trg. Sedanja cerkev je bila zgra- 
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jena leta 1874, med vojno je bila precej po- 
škodovana in so jo po vojni popravili po Pleč- 
nikovih navodilih. Na trgu pred cerkvijo stoji 
spomenik NOB. Pred mostom je nekdanja pro- 
svetna stavba. V njej so pošta z avtomatsko 
telefonsko centralo, krajevni urad in krajevna 
skupnost, turistično društvo, sedež lovske dru- 
žine in postaja milice. Naprej ob cesti so na 
obeh straneh ceste starejše hiše, med njimi 
gostilna Na Trnju in samopostrežna trgovina, 
pekarija, mlekarna ter mesarija. Na koncu 
Trnja je med cesto in reko stisnjena stavba 
nekdanjega Sokolskega doma, ki sedaj kot 
prenovljen kulturni dom služi prosvetnim in 
sindikalnim organizacijam. 
Nad Trnjem na višji terasi stoji nekdanje na- 
selje Škovine, ki so bile tudi upravno ločene 
od Železnikov (spadale so pod občino Selca). 
Za gostilno na Trnju drži tretji most na desni 
breg. Tam je na Škarjevcu stala fužina. Na- 
sproti mosta je stara, arhitektonsko zanimiva 
stavba Plnada z zaokroženim stolpastim pomo- 
lom. Plnada velja za najstarejšo stavbo v Že- 
leznikih, Od Plnade naprej je pokopališče, 
kjer je mnogo starejša baročna cerkev sv. 
Frančiška na Logu. 
Za kulturnim domom je presledek. Tik nad 
cesto je zelo strm breg. Po strugi navzgor je 
odprt pogled na četrti most in jez, od koder 
je tekla voda v Bajer in na vigenjce. Tu se za- 
čenja Gorenji konec, ki so ga po nepotrebnem 
preimenovali Na plavžu. Gesta se razširi v iz- 
razit trg Na logu z znamenjem na sredi. Mi- 
mo nedavno ukinjene usnjarne vodi stranska 
cesta čez četrti, imenovan tudi vovčarski most 
v Vovčjo vas in naprej v dolino Smoleve. 
Glavna dolinska cesta se s trga spet stisne 
v ozko ulico med starimi hišami in pride mi- 
mo gostilne Pri Meru na trg Pod lipo, sredi 
katerega stoji stari plavž. Mimo plavža in fu- 
žin je bila speljana voda iz Sore po lesenih 
rakah, čez katere je šla dvignjena cesta po 
mostu. Hiša nekdanjih fužinarjev Plavcev ob 
severni strani trga ima nadstropni pomol in 
gotske arhitektonske elemente. V njej je na- 
meščena lokalna muzejska zbirka, ki z raz- 
stavljenimi predmeti prikazuje tri najpomemb- 
nejše dejavnosti Železnikov in Selške doline: 
kovinarstvo, lesno obrt in industrijo ter čip- 
karstvo. Na trgu priredi turistično društvo 
vsako leto tradicionalni čipkarski dan. 
Že izven starega naselja sta obrata podjetij 
Dom-oprema in Tehtnica. Dalje navzgor po le- 
vem bregu Sore je še nekaj novih hiš. Od 
mostu čez Soro do izliva Zadnje Smoleve 
je raztresenih nekaj posameznih domačij pri- 
ključenega naselja Jesenovec. 

SELCA 
Stara osrednja vas doline so Selca (432 m 
nadm. višine] s 601 prebivalcem in so dala do- 
lini ime. Nameščena so na prisojni strani Sel- 
škega polja, ki je najširši ravni del doline. 
V Selcih je stara fara, nekdaj je bil tod sedež 
županije, še po zadnji vojni sedež občine. 
Selca so v zadnjem času zaostala za Želez- 
niki, ki so razvili močno industrijo. Ta je pri- 
tegnila tudi delavstvo iz Selc, zato vse bolj 

zaostaja njihova kmetijska funkcija za stano- 
vanjsko. Še pred leti je v Selcih deloval Alp- 
lesov lesno predelovalni obrat. Danes služi za 
skladišče. Ob stari štiriletni osnovni šoli se 
gradi nova. Iz starega središča doline gre več 
cest v okoliške hribovske vasi (Topolje, Bre- 
zovico, Selške Lajše, Kališe na levi strani 
Sore ter Golico na desni strani). 
Iz Selc vodi cesta po Selškem polju proti Do- 
lenji vasi. Pred vasjo so tik pod vznožjem hri- 
ba postavljeni silosi. Dolenja vas leži na 414 m 
nadm. višine in je imela ob letošnjem popisu 
297 prebivalcev. Včasih so jo imenovali Sred- 
nja vas po legi med Bukovico in Selcami. V 
vasi so ohranjene nekatere značilne stare hiše 
(Španova, Martinčkova, Žikovčeva in Hlipče- 
va). Pri Španu je ena od najbolj poznanih 
gostiln v Selški dolini. Čez cesto nasproti go- 
stilne je nova trgovina z živili ter zbiralnica 
mleka. Namesto lesenega mostu čez Soro, ki 
je nekdaj imel streho kakor večina mostov 
v dolini, so naredili betonskega. Podobno kot 
v Selcih je tudi v Dolenji vasi veliko novih 
urbanih hiš. Delavci so zaposleni po večini 
v Železnikih in v Škofji Loki. 
Čez Bukovško polje je speljana vijugasta ce- 
sta. Ob njej je pod stirpniškimi hribi za krat- 
kim brezovim drevoredom spomenik 19 tal- 
cem, delo arhitekta Jožeta Plečnika. Sredi 
polja se od dolinske ceste loči cesta v dolino 
Bukovščice. Onstran mostu čez Soro je na 
terasi raztegnjena vas Ševlje. 
Bukovica (160 prebivalcev) je raztegnjena vas 
na terasi na koncu Bukovškega polja. Med 
hišami se nekatere (Kalanova, Čotova, Baso- 
va) odlikujejo po značilni arhitekturi. V vasi 
je štiriletna podružnična šola, gasilski dom, 
trgovina. Iz Bukovice gre cesta na Stirpnik 
(635—740 m nadm. višine) z 81 prebivalci, ki 
ima domačije razložene po hribovitem svetu 
med glavno dolino in Lušo. 
Naprej se dolina precej zoži do Praprotna, 
kjer se zopet odpre. Na sredi med Bukovico 
in Praprotnim je desno odcep v dolino Luše 
z zanimivim svetom Starega vrha in okolnega 
hribovja, znan kot zimsko-športni center ter 
po idiličnem kmečkem turizmu, na kar nas 
opozarjajo table ob glavni cesti. 
Praprotno (116 prebivalcev) je postavljeno v 
zoženem delu doline med Hrastnikom in 
obronkom slemena na katerem je naselje 
Tomaž. Ob cesti stoji nekdanja gostilna Ka- 
zina, nasproti nje železni spomenik žrtvam 
NOB, druge hiše so umaknjene na teraso ob 
cesto k Tomažu nad Praprotnim. 
Gesta vodi naprej po Praproškem polju. V bre- 
gu nad cesto sta drug za drugim dva kamno- 
loma, kjer lomijo dolomit za apnenici, ki sto- 
jita tik ob cesti na spodnji strani. Prva žge 
apno od leta 1859, druga pa od leta 1925. 
Gesta se naprej vije skozi Sotesko. To je 
tesni del doline, ki jo je prednica Sore sproti 
zajedala v trdne apnence, ko se je hribovje 
dvigovalo. Reka naredi več zavojev, plitvine 
se menjavajo s tolmuni. Gesta se ob reki 
umika v levi breg čez nagnjene travnike, nad 
katerimi se vzpenjajo gozdnata pobočja Križ- 
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nogorskega hribovja, ki je enake kameninske 
sestave kot Lubnik (1025 m). Z gozdom po- 
rasle strmine Lubnika se vzdigujejo prav od 
rečne struge gor do vrha. Čez leseni Pamer- 
jev most se odcepi markirana pot na Lubnik, 
kjer stoji planinski dom, last PD Šk. Loka. 
V vznožju je z vodo zalita jama, imenovana 
Balantova luknja. Iz nje teče v Soro močan 
studenec, ki je odtok iz znane jame Kevderc, 
v katero je vhod v višini 800 m na poljanski 
strani Lubnika. 

ŠKOFJA LOKA 

POLOŽAJ IN PRIRODNA SLIKA 
Škofja Loka leži pod vzhodnim obronkom Lo- 
škega pogorja, kjer se v ravno Sorško polje 
odpirata Poljanska in Selška dolina. Mesto 
stoji na prodnih terasah, ki sta jih v mlade 
naplavine izoblikovali Poljanska in Selška So- 
ra, ki se tukaj združita. Po spodnji terasi se 
razprostira Lontik, na zgornji je postavljen 
Mestni trg. Po strmi ježi med njima se vpe- 
njajo klanci in stopnice in ju vežejo, škofje- 
loški ploščati apnenci in oligocenski konglo- 
fnerat poleg mladih rečnih naplavin sestavlja- 
jo ozemlje mesta ter bližnje okolice. 
Podnebje je srednjeevropsko z zmerno mrzli- 
rni zimami, ne prevročimi poletji in z za- 
dostno količino padavin. Poprečna letna tem- 
peratura znaša 8,5° C. Megla je v zadnjem 
času bolj pogosta. Poleti in jeseni nastopa 
zgodaj zjutraj po kakem vlažnem in toplem 
dnevu. Jeseni in pozimi, ko je zemlja hladna, 
jo povzroča toplejši, vlažni zrak v višjih pla- 
steh, ki prihaja z JZ. Krivdo za pogostnejšo 
meglo zvračajo ljudje na Zbiljsko jezero. Sko- raj gotovo jo pospešujejo tovarne, ki z di- 
mom množijo v ozračju kondenzacijska jedra 
*a izločanje zračne vlage. Poprečna letna ko- 
ličina padavin znaša 1718 mm. Snežno odejo 
1 cm debelo, ima poprečno 76 dni na leto. 

ZGODOVINSKI RAZVOJ 
Zgodovina loškega ozemlja se pričenja z le- 
tom 973, ko je nemški cesar Oton II daroval 
loško ozemlje škofu Abrahamu iz Freisinga 
na Bavarskem. Loka, ki je bila imenovana v 
darilni listini, ni današnja Škofja Loka, tem- 
več Stara Loka. Škofjo Loko so ustanovili frei- 
sinški škofje kmalu po prevzemu oblasti, da 
so imeli upravno in gospodarsko središče za 
svojo zemljiško posest. Na vrhu prvega griča 
so dali sezidati utrdbo Zgornji stolp. Naselje 
Pod utrdbo se je naglo razvijalo in ga že listi- 
na leta 1274 omenja kot mesto. Na nižjem 
Pomolu tik nad hišami so sezidali grad, ki 
je poleg stolpa na Kranceljnu skrbel za obram- 
bo- Prebivalstvo v mestu je bilo slovensko, 
škofje pa so nameščali nemške uradnike. Ve- 
I'k del meščanov se je ukvarjal z obrtjo in 
s trgovino, skoraj vse mestne hiše so imele 
zunaj mesta še nekaj polja. Mesto je bilo že 
leta 1314 obdano z obzidjem, skozi katero je 
vodilo petero vrat, zavarovanih s stražnimi 
stolpi. Znotraj obzidja so prostor gosto zazi- 
dali, tako so nastale ozke ulice ob strnjeno 

postavljenih eno ali dvonadstropnih hišah. V 
obzidano mesto je leta 1457 vdrl Jan Vitovec, 
vojskovodja celjskih grofov, in ga požgal. Leta 
1476 so mesto napadli Turki. Večkrat je trpelo 
zaradi kuge in požarov. Leta 1511 je mesto 
porušil potres. Takratni zemljiški gospod pod- 
jetni škof Filip je poskrbel, da so mesto že 
v nekaj letih obnovili. Več stavb iz tistih let 
stoji še sedaj. Velik del mesta sta upepelila 
požara leta 1660 in 1698. Od takrat naprej 
mestno jedro ni več spreminjalo svoje lice, 
obzidje je razpadalo. 
Gospostvo freisinških škofov je trajalo celih 
830 let, od 973 do 1803. leta, ko je Avstrija 
razglasilo freisinško ozemlje za državno last. 
Loka je s tem izgubila svoj dotedanji pomen, 
hirala je in jo je začel prekašati Kranj. No- 
vejši promet je Loko pustil ob strani, močno 
razvita loška obrt je kljubovala razvoju indu- 
strije. Šele med svetovnima vojnama je Škof- 
ja Loka začela načrtno skrbeti za gospodarski 
napredek, odločen korak v tej smeri je nare- 
dila šele po osvoboditvi. 

ZUNANJA PODOBA MESTA 
Stari del mesta ima obliko dveh razpotegnje- 
nih vodoravnih vrst hiš nad strugama Selške 
in Poljanske Sore. Iznad stare tovarne se vzdi- 
guje mogočni zvonik župne cerkve, nad gmo- 
to hiš gospoduje grad in nad njim razvalina 
stare utrdbe na Kranceljnu. Staro mestno je- 
dro ima večidel še isto podobo, kakor jo je 
dobilo po velikem potresu v začetku 16. stol. 
Med slikovitimi stavbami se vijejo ozke ulice 
na prostornejši trg. Gmoto hiš še deloma 
oklepa srednjeveško obzidje. Ob starem je- 
dru se gradijo novi stanovanjski deli. Tako so 
nastale skupine stanovanjskih hiš oz. blokov 
v Vincarjih, Stari Loki, na Novem svetu, ob 
Partizanski cesti, Groharjevo naselje. Najno- 
vejše je naselje Podlubnik. Industrijska cona 
je nastala ob železniški progi na Trati. 
Da se je slikovito staro jedro ohranilo, je 
občinska skupščina leta 1963 sprejela odlok 
o zaščiti zgodovinskega področja mesta Škofja 
Loka. 

PREBIVALSTVO 
Do leta 1880 je število enakomerno raslo in 
doseglo višek 2450 ljudi, nakar je polagoma 
padalo do popisa po prvi svetovni vojni leta 
1921, ko je komaj še presegalo 2000 ljudi. 
Med prebivalci Škofje Loke so ženske šte- 
vilčno vedno prevladovale nad moškimi. Po 
osvoboditvi se je zaprtost mesta in številčna 
stalnost začela temeljito spreminjati. V me- 
sto so prišli novi ljudje s podeželja, razvija- 
joča se industrija jih je privabljala vedno več. 
Leta 1948 je Loka štela 2804 prebivalce. Pri 
naslednjih štetjih se mesto v starih mejah ni 
bistveno pomnožilo, širilo pa se je vedno bolj 
v okolico, deloma z gradnjo novih mestnih de- 
lov, deloma s priključitvijo bližnjih vaških de- 
lov. Tako je bilo ob popisu leta 1961 8514 pre- 
bivalcev, leta 1971 pa 10.871, indeks 128. Od 
rojstva (podatki so za leto 1971) živi v mestu 
47,6 % prebivalcev, iz drugih krajev loške ob- 
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čine je bilo doseljenih 18,6%, iz drugih slo- 
venskih občin 27,1 % ter iz drugih republik 
6,7 % prebivalcev. Ob letošnjem popisu je 
Škofja Loka štela 13.594 prebivalcev. 
Aktivnega prebivalstva je 50 %, od tega jih 
je največ zaposlenih v industriji in obrti, sle- 
dijo upravne funkcije, promet, trgovina itd. 

GOSPODARSTVO 
Škofja Loka je bila že v srednjem veku močno 
gospodarsko središče, kjer sta prevladovali 
obrt in trgovina. Vodna moč in podeželsko 
zaledje, vezano na sedež gosposke, sta ji 
omogočala močan razvoj. Že zgodaj so se 
v Loki pojavili mlini in fužine. Mnogo je bilo 
kovačev, čevljarjev, krojačev, krznarjev, tkal- 
cev, barvarjev, mesarjev in pekov. Leta 1673 
je bilo v Škofji Loki 95 rokodelskih mojstrov 
z več kot 100 pomočniki. Proti konkurenci 
kmečkih rokodelcev in krošnjarjev so se 
mestni obrtniki proti koncu srednjega veka 
začeli organizirati v cehe. V 17. stoletju so bili 
cehi na višku moči. Francoska okupacija je 
v začetku prejšnjega stoletja cehovstvo v 
glavnem odpravila, le nekateri cehi so se 
ohranili skoraj do 2. svetovne vojne. 
Po sekularizaciji freisinškega gospostva leta 
1803 je začela gospodarska moč Škofje Loke 
pešati. Kapitalistična proizvodnja kar ni mogla 
prodreti na njeno ozemlje, kajti cekovska za- 
sidranost in trgovska tradicija sta dolgo zavi- 
rali nastanek industrije. Pravo industrializacijo 
je začel tujec Alojz Krenner leta 1871 s tovar- 
no kocev, leta 1893 je nabavil generator in 
osnoval elektrarno, ki je dajala tok tudi za 
ulično razsvetljavo. 
industrializacija se je razmahnila šele po prvi 
svetovni vojni. V opuščeni Krennerjevi tovarni 
je leta 1921 začela obratovati tovarna klobu- 
kov šešir. Med obema vojnama so v Škofji 
Loki delovali še kovinski obrat, obrat za izde- 
lavo odej, tekstilna tovarna itd. 
Po osvoboditvi je pomembna industrija našla 
prostor v bližini železniške postaje. Okrepile 
so se nekatere industrijske panoge, ki imajo 
v industrijski proizvodnji najpomembnejši de- 
lež: tekstilno-oblačilna (Gorenjska predilnica, 
Šešir, Odeja, Kroj), kovinsko-predelovalna 
(LTH) in lesno-predelovalna (Jelovica). 
Sledil je hiter gospodarski razmah mesta in 
teritorialni razvoj mestnega gravitacijskega 
območja. Z novo zgrajenimi industrijskimi 
obrati se je povečala potreba po novih sta- 
novanjskih površinah. Nastala so nova stano- 
vanjska naselja. Večalo se je število komu- 
nalnih in javnih objektov. Glavni projektant 
in investitor novih mestnih delov je podjetje 
»Lokainvest«, vedno bolj sta zaposlena komu- 
nalno podjetje »Remont« in gradbeno pod- 
jetje »Tehnik«. Trgovino občine Škofja Loka 
oskrbuje trgovsko podjetje »LOKA«, kruh in 
druge izdelke pa preskrbuje podjetje »PEKS«. 
V Škofji Loki sta razviti dve vrsti obrti, na 
eni strani so polindustrijski obrtni obrati, na 
drugi strani pa obrt uslužnostnega značaja. 
Škofja Loka ima poleg gospodarskih funkcij 
vse več negospodarskih. Poleg upravne funk- 
cije dobiva vedno bolj na pomenu izobraže- 

valna funkcija. Z novim usmerjenim izobraže- 
vanjem bo v Škofji Loki nastal šolski center 
za družboslovno, lesno ter kovinsko smer. K 
turistični vlogi Škofje Loke je veliko prispe- 
val hotel Alpetour. 
Škofja Loka predstavlja kot industrijsko-obrt- 
no, prometno in upravno središče centralno 
naselje višje stopnje. 

prof. Mara Črnilec 
Jožica Egart 
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