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SPREMINJANJE PROSTORSKE IN SOCIALNE STRUKTURE PODEŽELJA V
OBČINI TRŽIČ
Izvleček:
Slovensko podeželje je dinamičen prostorski pojav s stalnim spreminjanjem lastne vloge v
prostorskem in socialnem pomenu. Občina Tržič sicer nosi industrijski predznak, zato je bilo
podeželje skozi strategije razvoja vedno malo zapostavljeno. Starejši urbanistični in družbeni
prostorski plani so temeljili na umestitvi industrije v prostor in zgoščeni stanovanjski
poselitvi, medtem ko se več poudarka na podeželski prostor daje po vstopu v EU. Definicije
se skozi leta spreminjajo, iskanje jasne razmejitve med mestom in podeželjem pa je še vedno
precej odprt pojem, ki dopušča mnogo subjektivnosti.
Delo skuša v prvem delu razčleniti tržiško podeželje na posamezne tipe. Osnova analize je
tipologija, katera je bila leta 2000 osnovana na Inštitutu za agrarno ekonomiko in izdelana na
ravni krajevnih skupnosti. Podeželski tipi v občini Tržič so bili skozi več kazalnikov določeni
na ravni naselij, kar sicer pokaže na sorodnost med njimi, vendar je težko oceniti, kako veliko
razlikovanje je med skupinami, saj je občina Tržič s 35 naselji še vedno dokaj homogena z
izjemo somestja Tržiča in Bistrice pri Tržiču.
Drugi del raziskave pa spremlja konkretne spremembe na primeru naselja Lom pod
Storžičem, ki se je po tipološki členitvi uvrstilo med razvijajoča se podeželska naselja. Poleg
demografskih sprememb, lahko opazujemo še dejanske prostorske spremembe od leta 1826 pa
tudi planirano v dolgoročnem planu iz leta 1986 in realizirano stanje danes.
KLJUČNE BESEDE: podeželje, občina Tržič, tipologija, ruralno planiranje, raba tal
DEMOGRAPHIC AND SPATIAL TRANSFORMATIONS OF RURAL LANDSCAPE
IN MUNICIPALITY OF TRŽIČ
Abstract:
Slovenian countryside is a dynamic spatial phenomenon which is constantly changing its role
through spatial and demographic point of view. Tržič was primarly known for its industry
while rural developement was slightly neglected. Older urban and social spatial plans are
based on industrial and residential zoning, while more emphasis on rural areas came after the
EU accession. Definitions of rural landscape varies and finding a clear demarcation between
urban and rural areas is still quite an open concept. Town of Tržič and Bistrica pri Tržiču are
excluded as we can give them status of small towns.
These indirectly indicate the post-war changes, especially on spatial and social development
in the last ten years . The basis of the analysis is the typology created in year 2000 at the
Institute of Agricultural Economics and constructed for the level of local communities. Rural
types in the municipality of Tržič have been set through several indicators at the level of
settlements.
The second part of the study is based on changes regarding village Lom pod Storžičem which,
according to the typology, was ranked among the emerging rural settlements. In addition to
demographic changes we can observe the actual spatial changes since 1826 and planned
changes in the long-term plan of 1986 versus realized situation today.
KEYWORDS: rural areas, municipality of Tržič, typology, rural planning, land use
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1. UVOD
Deagrarizacija in s tem povezana izguba klasične podobe podeželja z vnašanji sodobnih in
tujih elementov na podeželska območja kaže svoje posledice tudi pri nas. Ali pač? Kolikšne
so resnične spremembe na podeželju, katere so in kaj pomenijo za tamkaj živeče prebivalce v
Tržiču.
Pretežno podeželska podoba Slovenije me je pritegnila k razmisleku o vzrokih in posledicah
pokrajinske slike kot jo vidimo danes. Zato bom skozi večletno obdobje med več popisi
kmetijskih gospodarstev, opisal razvoj podeželja na območju Tržiča s poudarkom na
demografsko-socialnih spremembah in spremembah v rabi tal.

1.1.

Namen in cilji diplomskega dela

Realno sliko podeželja v sedanjosti bomo izluščili, skozi analizo stanj in sprememb na
podeželju občine Tržič kot kompleksni geografski pokrajini. Na podlagi načrtovane
namembnosti rabe tal pa bomo prikazali razkorake v načrtovanem in uresničenem na primeru
izbranega naselja.
Cilji, ki smo si jih zastavili, bodo vsebovali naslednje vsebine:
-

Določiti tipe podeželja za vsako naselje v občini Tržič, ki kažejo na današnje stanje
kot posledico preteklega razvoja.
Na primeru naselja Lom pod Storžičem raziskati spremembe v demografski in
prostorski strukturi skozi daljše časovno obdobje.
Na primeru naselja Lom pod Storžičem bomo primerjali planirano namembnost rabe
tal določeno v Dolgoročnem planu 1986 – 1995/2000 in današnjo podobo rabe.
Izpostaviti temeljne dejavnike preoblikovanja demografske slike na podeželju in
podati lastno mnenje in rešitve za razvoj podeželja na primeru občine Tržič.

1.2.

Delovne hipoteze

Tekom diplomske naloge bomo skušali potrditi ali ovreči naslednje delovne hipoteze:
-

Prostorski razvoj Loma pod Storžičem je v obravnavanem obdobju potekal po
smernicah Dolgoročnega plana 1986 – 1995/2000.
V štiridesetih letih je kmetijska dejavnost na podeželju izgubila na pomenu. Značilen
je proces deagrarizacije.
Sedanja raba tal kaže na vse večje zaraščanje in pozidavo kmetijskih površin.
Večji del tržiškega podeželja je podvržen odseljevanju in slabšanju bivalnoekonomskega standarda.
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1.3.

Metode dela

Osnovna metoda dela bo zaobjemala zbiranje domače in tuje literature na področju razvoja
podeželja in ruralnega planiranja. Potrebna bo tudi izdelava kart, ki bodo nazorno prikazale
demografske in prostorske spremembe. Na tem mestu se predvideva uporaba GIS orodij, in
sicer programa ArcGIS. Za potrebe izdelave tipološke členitve, bomo skozi statistično analizo
podatkov s pomočjo programskega orodja SPSS izdelali razvrstitev po skupinah. Poleg tega
sledi še izdelava preglednic, tabel in grafov, ki bodo prikazovale trende prostorskega,
ekonomskega in socialnega razvoja podeželja. Ostale informacije bomo zajeli z osebnim
stikom oziroma posameznimi intervjuji.

2. SPREMEMBE NA SLOVENSKEM PODEŽELJU
2.1.

Do konca druge svetovne vojne

Vedno, kadar si želimo ogledati nek sedanji pojav v pokrajini in nas ta navda z raznimi
vprašanji, se skušamo ozreti v preteklost in stvari raztolmačiti po teoriji geneze. Kakšen
izgled je imelo naše podeželje pred modernimi časi, pred tem, ko so območja skušali deliti na
urbana in ruralna.
Do konca srednjega veka so imele naše kmetije samooskrbni značaj. Tudi pojav železnice in
vključitev v evropsko tržišče ni odpravilo slovenski »samozadostni značaj« kmetij. Slovenija
je v svoji relativni majhnosti na tem področju razvila zanimivo mrežo poselitve. Razmeroma
dobra prometna povezanost in časovna oddaljenost naselij od zaposlitvenih in oskrbnih
središč je pripomogla k ohranitvi poselitve in rabe kmetijskih zemljišč v številnih redko
poseljenih območjih, zaradi ekonomskih motivov pa ni zaustavila opuščanja predvsem manj
primernih kmetijskih zemljišč (Jeršič, 1982).
Prelomno obdobje za slovensko podeželje (funkcije, zemljiška struktura, demografska slika)
se prične z dogodki po 2. sv. vojni. V predvojnem obdobju slovenske zgodovine na podeželju
prevladuje razdrobljena zemljiška struktura majhnih kmetij. Kmečke družine imajo v lasti več
manjših parcel med katerimi pa so velike razdalje. Klemenčič ugotavlja, da so ponekod do 30
arov velike parcele razmetane do 2 km daleč, v hribovitih območjih pa celo več kot 5 km
(Klemenčič, 1982).

2.2.

Po drugi svetovni vojni

Sprva (1960 – 1970) se je proučevalo zgolj vplive industrializacije na podeželje. Povojni
proletariat začne s črpanjem delovne sile s podeželja, kjer pobere večinoma ljudi z nizko
kvalifikacijo, kar za seboj potegne neugodne procese preobrazbe socialne strukture
prebivalstva na podeželju. V pokrajini se začno pojavljati spremembe zaradi intenzivnosti
izrabe tal, saj se na tem mestu že začne uveljavljati policentrizem in lociranje industrijskih
obratov v manjša naselja. Naravne danosti se ne vrednotijo več enako, predvsem postanejo vir
za vzpenjajoče se gospodarstvo Jugoslavije. S tem se spremeni tudi kmetijska politika, saj
novi socialistični red zahteva podružabljanje zemlje in ustvarjanje velikih kmetijskih obratov
na ravninskem svetu v 70. letih pa tudi podružabljanje proizvodnje zasebnega kmeta, počasno
9
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združevanje zemlje ter oblike kooperacij med zasebnimi proizvajalci in družbenim sektorjem
Klemenčič, 1982). Na najbolj ugodnih zemljiščih, na ravninskih, dolinskih in vinorodnih
območjih, so oblikovali dokaj velike agrokombinate. Teh je bilo okoli 10 %, in sicer v državni
lasti (Kladnik, Ravbar, 2003).
V 80. letih se proučevanje podeželja že pomakne k pojmom, kot so: deagrarizacija,
urbanizacija ter industrializacija in kakšni so njihovi učinki na razvoj spreminjanja izrabe
zemlje, spreminjanje demografske in gospodarske strukture prebivalstva. Vse več je tudi
proučevanj regionalnih razlik med posameznimi deli slovenskega podeželja. S
podružabljanjem sredi 80. let se je le 15 % zemljišč zasebnega kmeta združilo v velike
zaokrožene parcele, ostalih 85 % pa je zadržalo zasebno kmetijstvo z razdrobljeno zemljiško
strukturo. Slednja se je ohranila kot taka navzlic vse večjemu zmanjševanju deleža kmečkega
prebivalstva, katero je upadlo od 2/3 na manj kot 10 % celotnega prebivalstva v začetku 80. in
to samo v 30 letih. Takrat je večinoma le mlada kmečka delovna sila poganjala SV Slovenijo,
medtem ko je v preostalem delu države na kmetijskih obratih za dopolnilni vir gospodarilo
nekmečko prebivalstvo. Prehod od kmečkih gospodinjstev v polkmečka in nato v nekmečka
je v Sloveniji potekal hitreje kot kjerkoli na svetu. Pravih kmetij je bilo vse manj pa še na teh
so prevladovali ostareli člani (Klemenčič, 1982). Popoldansko delo na kmetiji je bilo
večinoma vezano na polikulturno, zlasti samooskrbno pridelavo za dom, le izjemoma za trg.
Tako je polkmetu zagotavljalo možnosti za dostojno življenje, vendar je od človeka zahtevalo
celodnevno delavno angažiranost (Kladnik, Ravbar, 2003).
Na ravninskih predelih, tudi na najboljših kmetijskih zemljiščih je potekala urbanizacija, vse
več je bilo spalnih naselij, visoke planšarije so se opuščale in ogozdovale, hribovja in gore pa
je zajela tudi vikendizacija. Klemenčič navaja, da je bilo s strani urbanizacije ogroženih kar
40 % najboljših kmetijskih zemljišč. Kmetijstvo je bilo v sistemu policentrizma v hribovskih
območjih v podrejeni vlogi, saj se je delalo drugje, zemlja pa razprodajala za počitniška
naselja. Večji kompleksi kmetijskih zemljišč v bližini mest so zaradi neustrezne razporeditve
hiš in prometnega omrežja ostali neizkoriščeni (Klemenčič, 1982).
Še vedno pa je v teh letih najbolj bremenila razvoj podeželja in kmetijstva zelo slaba
zemljiška struktura, ki je eden najpomembnejših dejavnikov kmetijske proizvodnje. V
Sloveniji je ta izvirala še vedno iz dobe samooskrbnega in polikulturnega pridelovanja, kar je
vplivalo na zmanjšanje konkurenčnosti na trgih in povzročilo negativne socialno posestne
razmere v smislu prostorske dislokacije in vse več posestev v lasti nekmetov, ta pa so bila tudi
premajhna in preveč razdrobljena. Velikost povprečne kmetije leta 1981 je znašala 5,51 ha
zemlje, od tega 2,54 ha obdelovalne zemlje, povprečno število parcel na posestni list pa je
znašalo 6,9. Povečevalo se je število parcel, njihova povprečna velikost pa je s tem upadala. Z
neustrezno dedovalno politiko so nastajale venomer nove kmetije, kar pa je povzročilo
nadaljnjo drobitev kmetijskih površin (Kladnik, 1982).

2.3.

Od osamosvojitve do danes

Slovenija se po osamosvojitvi prestavlja iz najbolj razvite države bivše Jugoslavije v odprt
evropski tržni kapitalistični sistem. Na preobrazbo slovenskega podeželja je najbolj vplivalo
protislovje med družbenogospodarsko sestavo prebivalstva ter zemljiškoposestno strukturo, ki
je v privatnem sektorju ostajala enaka že od zgodnjekapitalističnega obdobja. Po
osamosvojitvi preneha zaposlovanje presežkov kmečke delovne sile v nekmetijskih
dejavnostih, saj je industrija izgubila velik del trga. Nezaposlenost je prizadela številne
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dnevne migrante, od katerih pa se je večina kljub temu lahko reševala z nekim minimumom
za preživetje, katerega je omogočalo kmetovanje. Še posebej pa so bile razlike opazne med
domačim in evropskim podeželjem. Okolje se je začelo dojemati kot komponenta pokrajine,
katero je treba varovati in stalno urejati, kar nakazuje tudi Evropska krajinska konvencija, ki
jo je Slovenija ratificirala leta 2003. V njej dobivata varstvo podeželja in urejanje bivanjskih
problemov čedalje večjo vlogo (Kladnik, Ravbar 2003).
Po podatkih popisa kmetijstva 2000 je bilo v Sloveniji 86.467 evropsko primerljivih kmetij.
Število teh se je od popisa prebivalstva 1991 zmanjšalo za kar 19 % (Kladnik, Ravbar, 2003).
Danes je ta številka še nižja in znaša 74.711 kmetijskih gospodarstev, torej še en padec od leta
2000, in sicer za 13,6 % (Popis kmetijskih gospodarstev, 2000, 2010).
Pomen kmetijstva za slovensko podeželje in gospodarstvo je bil vedno velik, čeprav je delež
zaposlenih v kmetijstvu upadel na 9,8 % v letu 2005. Bruto družbeni proizvod, dosežen v tem
letu, je znašal le 1,8 % skupnega BDP. Če se zazremo štirideset let nazaj, je kmetijstvo
ustvarilo 13 % BDP, leta 1992 že 4,5 % BDP. Opaziti je torej stalni padec kmetijske
dejavnosti v slovenskem gospodarstvu (Nacionalni strateški načrt ..., 2007; Kovačič et al,
1997).
Lastniki kmetijskih zemljišč pri nas so polkmetje, nekmetje, vrtičkarji in ostareli. 12 %
prebivalstva je izključno kmečkega, medtem ko je delež gospodinjstev s kmečkim
gospodarstvom sledeč (Kovačič et al, 1997):
- 7,4 % gospodinjstev je čistih kmetij
- 43,9 % gospodinjstev je mešanih kmetij v katerih je vsaj en član čisti kmet
- 48,3 % gospodinjstev je nekmečkih, kar pomeni, da so člani zaposleni zunaj kmetije
Eden izmed velikih problemov slovenskega kmetijstva je vprašanje nasledstva. Kar 40 %
kmetij je na tem, da prenehajo obstajati, ker naslednika ni (Kovačič et al, 1997). V letu 2005
je bilo več kot polovica gospodarjev starejših od 55 let, delež gospodarjev mlajših od 45 pa le
19 % (Nacionalni strateški načrt ..., 2007). Podeželje pa je bilo vendarle v Sloveniji vedno
agrarno prenaseljeno, zato zmanjševanje števila kmečkih prebivalcev in ljudi na podeželju ni
tako negativno. Bolj pomembno je poslabševanje in spreminjanje socialno-demografske
strukture, predvsem starostne (Drozg, 1995). Če pogledamo še izobrazbeno strukturo na
podeželju, lahko ugotovimo, da ima poklicno ali višjo izobrazbo 46,8 % gospodarjev
(Nacionalni strateški načrt ..., 2007). Glede na popis kmetijskih gospodarstev, kjer je imelo
poklicno ali višjo izobrazbo 41,5 % gospodarjev (Popis kmetijskih gospodarstev, 2000) in na
obeti naslednikov, lahko optimistično gledamo na izobrazbeno strukturo v prihodnje.
V primerjavi z ostalimi evropskimi državami ima Slovenija dokaj neugodne naravne razmere
za kmetijstvo. Ravnih, rodovitnih površin je glede na kraškost, hribovitost in goratost le
peščica, kar nam pove visok delež gozdov in travnikov ter pašnikov v zemljiških kategorijah.
Petek omenja tudi vztrajno širitev urbanih površin, katere se v večini širijo po dolinskem in
ravninskem svetu (Petek, 2002). Če pogledamo leto 1994, je bil delež posameznih zemljiških
kategorij naslednji: njive 11,6 %, sadovnjaki 1,5 %, vinogradi 1,1 %, travniki 17,5 %, pašniki
7,3 %, gozdovi 54 % ter nerodovitna zemljišča 7,1 %. Državnih zemljišč je bilo 27 %.
Zmanjšujejo se površine njiv, sadovnjakov in pašnikov, povečujejo pa se ostale površine,
predvsem gozda (Kladnik, Ravbar 2003).
Kladnik in Ravbar omenjata težave, ki jih povzroča zemljiškoposestna razdrobljenost, ko je v
90. letih znašala manj kot 5 ha obdelovalnih zemljišč na kmetijo in je zato neprilagojena
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sodobnim trendom evropskega kmetijstva (Kladnik, Ravbar 2003). V popisu kmetijskih
gospodarstev leta 2000 to število naraste na 5,6 ha, leta 2010 pa na 6,4 ha obdelovalnih
zemljišč na kmetijo (Popis kmetijskih gospodarstev, 2000, 2010). Ta trend naj bi kazal
pozitivno smer rasti slovenskega kmetijstva h konkurenčnejšemu evropskemu, vendar pa se s
tem zmanjšuje število kmečkih gospodarstev in izgublja podoba raznovrstne pokrajine, čeprav
bo še dolgo trajalo, da bi se lahko primerjalo z evropskim podeželjem. Število kmetij z več
kot 10 ha skupnih zemljišč se je zaradi drobitve zmanjšalo z 41.651 na 27.682 kmetij med
letoma 1961 in 1991, za kar je poskrbel tudi zakon o zemljiškem maksimumu. V Sloveniji je
41,9 % kmetijskih zemljišč v lasti kmetij, ki so manjše od 10 ha, v deželah EU pa le še 14,7 %
(Kladnik, Ravbar, 2003).
Razvoj na področju zasebnega gospodarstva je pospešil proces suburbanizacije, ki je zajel le
nekatere predele Slovenije, medtem ko je zaobšel pretežno hribovita in prometno odmaknjena
območja, tudi obmejna. Ta za razvoj potrebujejo zunanjo pomoč, saj so sama
socialnodemografsko šibka ter infrastrukturno slabo opremljena. Če danes pogledamo
slovenski prostor razločimo dve funkcijsko zaokroženi območji s povsem specifičnimi
razvojnimi težavami: gosto naseljena urbanizirana območja mestnih regij ter redkeje
poseljena podeželska območja, ki jih sestavljajo tudi manjša urbanizirana oziroma
industrializirana naselja. V šestdesetih in sedemdesetih letih se pojavi »prometna revolucija«,
ki se postopoma širi iz mest na podeželje in se postopoma urbanizira v koncentričnih pasovih
vzdolž prometnic, kar je »zlilo« marsikatero vaško naselje v enotno urbanizirano območje.
Gostota prebivalstva v teh naseljih je štirikrat večja od slovenskega povprečja, značilno zanje
pa je, da se je prebivalstvo v njih v zadnjih desetletjih podvojilo. Spremembe prostorske in
demografske strukture na podeželju so največje ravno ob največjih slovenskih mestih, saj so
največji indeksi rasti prebivalstva ugotovljeni v obmestjih Ljubljane ter ob mestih na Obali, v
Savinjski dolini, Spodnji Vipavski dolini, na osrednjem Gorenjskem in ponekod na
Dolenjskem, medtem ko je za podeželje v preostalih delih Slovenije značilna stagnacija ali
zmanjševanje števila prebivalcev. Priseljevanje v mesta pa je izkazovalo pozitivno selitveno
bilanco le do sredine 80. let prejšnjega stoletja, zanimivo pa je, da se v zadnjem času dviga
število priseljenih na vsa druga podeželska naselja (Kladnik, Ravbar, 2003).

2.4.

Spremembe na tržiškem podeželju

Glavne geografske značilnosti slovenskega podeželja lahko prenesemo tudi na občino Tržič.
To opredeljuje pokrajinska raznolikost, ki jo narekujejo visoke gore, hribovja in nižine, vse
dodatno prepleteno z dolinami, fluvio-glacialnimi terasami in konglomeratnimi pomoli. Zato
je vzorec poselitve razpršen, prevladujejo pa manjša naselja. Socialna heterogenost podeželja
se prične povečevati ob koncu 80. let 20. stoletja, ko je priselitveni naval iz mestnih območjih
največji (Klemenčič, 2003). Neugodna agrarna struktura zaradi zemljiške razdrobljenosti in
pomanjkanja nadzora nad upravljanjem zemljišč se nadaljuje, kar predstavlja enega temeljnih
problemov razvoja kmetijstva oz. podeželja. Druga težava za občino Tržič je obmejnost in
odročnost nekaterih območij, kar vodi k njihovi zapostavljenosti in marginalizaciji. Kjer pa je
bila včasih tradicionalnost in lokalnost omejujoč dejavnik gospodarskega razvoja, je danes
lahko osnova rabi notranjih potencialov (Potočnik Slavič, 2010).
Da bi si lahko ustvarili splošno podobo o spreminjanju tržiškega podeželja, moramo preučiti
spremembe v kategorijah rabe tal. V občini Tržič je delež gozdnih površin ocenjen na 71,58
%. V porečju Tržiške Bistrice je 11349,47 ha gozda, kmetijskih površin je 1556,07 ha,
poseljenih površin je 797,23 ha, vodotoki predstavljajo 48 ha površin, nerodovitnih površin pa
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je 809,23 ha (Pivk, 2009). Kmetijske površine v porečju prevladujejo na levem bregu. Po
podatkih popisa kmetijskih gospodarstev v letu 2000 so v porečju med obdelovalnimi
površinami prevladovali travniki in pašniki s 70,5 %, njivam in vrtovom je pripadalo 25,6 %
površin, 3,9 % pa je bilo kmečkih sadovnjakov.
Preglednica 1: Spremembe v kategorijah rabe tal v občini Tržič
Leto
Št.
Vsa
Kmet.
Njive Trajni Trajni
Gozd Nerodovitno
popisa družinskih zemlj. v zemljišča in
nasadi travniki (ha)
in
kmetij
uporabi v
vrtovi (ha)
in
,površine v
(ha)
uporabi
(ha)
pašniki
zaraščanju
(ha)
(ha)
(ha)
1961
589
6430
2352
432
167
1753 3871
180
1981
549
5309
2008
/
/
/
/
/
1991
399
4856
1460
318
49
1093 3166
230
2000
254
5128
1433
169
61
1203 3348
149
2010
244
5036
1340
199
36
1105 3352
344
indeks
19612010
41,4
78,3
57,0
46,1
21,6
63,0
86,6
2010-9,97
-2,77
-1,88
-5,32
6,36
3,61
1961
v
%
točkah
Vir: Popis poljoprivrede 1960, 1964; Popis prebivalstva 1981, 1981; Popis prebivalstva 1991,
1991; Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2000; Popis kmetijskih gospodarstev 2010, 2010.
Graf 1: Spreminjane strukture rabe kmetijskih zemljišč v občini Tržič

Vir: Popis poljoprivrede 1960, 1964; Popis prebivalstva 1981, 1981; Popis prebivalstva 1991,
1991; Popis kmetijskih gospodarstev 2000, 2000; Popis kmetijskih gospodarstev 2010, 2010.
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V zadnjih petdesetih letih opazimo padec vseh zemljišč v uporabi za več kot 1000 ha. Razlog
za to lahko iščemo v zaraščanju trajnih travnikov in pašnikov ter opuščanju poljedelstva,
medtem ko se kmečka gospodarstva skozi fazo povečane industrializacije spreminjajo v
polkmečka. Kljub temu lahko v obdobju po osamosvojitvi opazimo počasen trend naraščanja
površin vseh zemljišč v uporabi, hkrati pa upad absolutnega števila družinskih kmetij (za kar
polovico), kar nakazuje na združevanje parcel kmetijskih zemljišč ali pa na izpisovanje
kmetijskih gospodarstev iz registra. Kmetijska zemljišča v uporabi (brez površin gozdov) se
iz leta v leto krčijo, največ v kategoriji njiv in trajnih travnikov ter pašnikov, kljub temu pa je
zaznati porast poljedelstva od leta 2000 dalje. Kar je splošno znano za Slovenijo, drži tudi za
tržiško občino, saj ogozdovanje vsako leto terja večje površine, kar pove tudi združena
kategorija, nerodovitno in površine v zaraščanju. Kljub temu, da je površina gozda 1961 večja
kot danes, moramo vzeti v obzir metodološke razlike v tolmačenju zaraščanja.

3. DEFINICIJA PODEŽELJA
Prav je, da si na začetku pogledamo, kakšna definicija določa trenutno slovensko podeželje,
saj le iz tega lahko izhajamo v nadaljnje analize sprememb na podeželju občine Tržič. Po
pregledu literature na to temo večkrat zasledimo le najbolj splošno definicijo, ki pravi, da se
podeželje začne tam, kjer se konča mesto in da je mesto tam, kjer podeželja ni.
Statistični urad RS v letopisih od leta 2003 uporablja delitev naselij na mestna in nemestna,
pri čemer so mestna opredeljena na podlagi štirih kriterijev: 1. več kot 3000 prebivalcev, 2.
2000-3000 prebivalcev in presežek delovnih mest, 3. sedež občine in vsaj 1400 prebivalcev
ter presežek delovnih mest, 4. obmestna naselja z manjšim številom prebivalcev, ki se
postopoma prostorsko in funkcijsko zraščajo v enovito celoto, nemestna pa so vsa druga
naselja, ki ne ustrezajo opredelitvi mestnega naselja (Pregled po mestnih območjih, 2003).
Pelc v svojem članku navaja, da je podeželje v slovenski geografiji precej bolj obravnavan
pojem kot po večini evropskih držav ali celo po celem svetu. Slovenija naj bi bila glede na
nizko stopnjo urbanizacije predvsem podeželska država, vendar razmerje med iskanimi gesli
v knjižničnem sistemu Cobiss kaže precej bolje v prid ključni besedi »mesto« (Pelc, 2002).
Tu že lahko zaslutimo, da je bila vloga planiranja urbanega prostora, v primerjavi s
podeželsko, pri nas že od nekdaj bolj obsežna.
Podeželje je torej dokaj nejasno opredeljeno, predstavlja območja zunaj mest, kjer gostota
poselitve, prevlada kmetijske in gozdarske dejavnosti v pokrajini, navezanost dela
nekmetijskih dejavnosti na kmetijsko pridelavo in kmečko prebivalstvo, počasnejša
prebivalstvena rast in upadanje števila prebivalcev, preprosta socialna slojevitost, tesnejše
zveze med ljudmi, večja tradicionalnost in manjša naselja z nižjimi stopnjami centralnosti,
označujejo videz pokrajine in način življenja na podeželju. V ta način življenja spada tudi bolj
zdravo in čistejše okolje, kar naj bi še dodatno diferenciralo podeželje od mesta (Kladnik,
1999). Zaradi nejasnosti meja med omenjenima tipoma pokrajine, to je podeželske in urbane,
se je sčasoma uveljavil izraz ruralno-urbani kontinuum. Preprosta razmejitev torej ne obstaja,
kar je posledično botrovalo k »mehkemu« razmejevanju z različnimi skupki kazalnikov in
meril, katera pa se ponavadi razlikujejo pri različnih tipih podeželja (Kladnik, 2003).
S terminološkega vidika se s pojmom »podeželje« ukvarja kar precej strokovnjakov, od
geografov do urbanistov in nasploh vseh, ki sodelujejo v načrtovanju prostora. O tem terminu
se je spraševal že Vrišer, in je, kot so to storili njegovi nasledniki, prav tako označil podeželje
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kot območje, ki nima mestnega značaja, ne urbane fiziognomije, ne mestnega načina
življenja. Tako ima podeželje lastne gospodarske, socialne in okoljske posebnosti s katerimi
gradi poseben geografski prostor z drugačno demografsko in naselitveno sestavo ter večjo
vlogo kmetijske dejavnosti. Zato bi se le-te morale pri prostorsko-planerskih posegih
upoštevati (Vrišer, 1982).
Ena izmed opredelitev podeželja razlikuje med intenzivnostjo rabe prostora, kjer urbani
elementi gradijo intenzivno rabo tal, območja izven mest pa ekstenzivno rabo tal. Investicije v
infrastrukturo na podeželju so nedvomno manjše, prevladujejo pa biogene funkcije
(kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo) ter nižja gostota prebivalstva, različna poklicna sestava in
različni odnosi med delovnim mestom in krajem bivanja (Klemenčič, 1982).
Podeželje se od mesta razlikuje tudi po osnovni značilnosti različnih skupin podeželskega
prebivalstva v nasprotju z mestnim, in sicer v njihovih tesnejših medsebojnih odnosih in v
neposrednem odnosu do zemlje (Meyer, 1964).
Če preučujemo notranje razvojne potenciale podeželja, se moramo bolj kot na teritorialno
razmejitev osredotočiti na njegovo funkcijsko vrednotenje. S tem bi morali podeželje
definirati vsakokrat ko ga raziskujemo, saj je to odvisno od namena raziskave in individualnih
miselnih predstav. S tem se povečuje subjektivnost v metodologiji, vendar pa je zaradi
upoštevanja posebnosti, različnih razvojnih dejavnikov in mehanizmov, podeželje
predstavljeno bolj realno. Na podlagi tega se podeželje imenuje teritorialna entiteta, ki jo
njeno lastno prebivalstvo zaznava kot podeželsko, in je z lokalno mrežno strukturo vključena
v širše omrežje. Ta definicija ima svoje pomanjkljivosti v splošnosti in pomanjkanju meril,
vendar upošteva predstave prebivalstva in vpetost podeželske lokalitete v širše sisteme
(Potočnik Slavič, 2010).
Metodologija, ki jo uporablja Slovenija za Program razvoja podeželja v obdobju 2007-2013,
je zasnovana po predlogu skupnosti OECD in loči med dvema tipoma podeželskih naselij.
Prvi tip predstavljajo pretežno podeželska naselja, kjer je več kot 50 odstotkov podeželskega
prebivalstva in manj kot 150 prebivalcev/km2, medtem ko značilno podeželska območja
definirajo med 15 in 50 odstotki podeželskega prebivalstva in 100 do 240 prebivalcev/km2.
OECD metodologija torej uporablja le dva kazalca za definiranje podeželskih območij, delež
podeželskega prebivalstva in gostoto prebivalstva. Slovenija se uvršča v krog držav članic EU
z nadpovprečnim deležem podeželskih območij. Po kriterijih OECD se v podeželska območja
uvršča 67% vseh občin (NUTS 5) oziroma 77 % celotnega ozemlja, v podeželskih občinah pa
živi 41 % vsega prebivalstva (Popis prebivalstva..., 2002). Na ravni NUTS 3 se kar enajst od
dvanajstih statističnih regij uvršča v podeželske, pri čemer je pet regij pretežno podeželskih,
šest pa značilno podeželskih (Program razvoja podeželja..., 2007).
Podeželska pokrajina kot geografsko zaokrožena celota nosi naslednje značilnosti (Vrišer,
1982):
a) Značaj poselitve. Prevlada manjših naselij agrarnega značaja; redkejša in bolj
razpršena poselitev.
b) Sestava prebivalstva. Dominantno je kmečko prebivalstvo in drugo prebivalstvo,
delovno aktivno na področjih drobnega podjetništva, trgovine, turizma in v službah
javne uprave. Značilni so prebivalci, ki se vozijo na delo v bližnja mestna središča in
tudi občasni obiskovalci, kateri podeželje jemljejo kot rekreacijski prostor. Zaradi
odseljevanja je rast prebivalstva zmernejša, če ne celo negativna.
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c) Prevlada primarnih dejavnosti. Raba tal se nanaša predvsem na kmetijsko in
gozdarsko dejavnost. Poleg teh pa spadata še turizem in rekreacija.
d) Socialna razslojenost in odnosi. Tesnejše vezi med prebivalci podeželja v dobrem in
slabem pomenu. Obstoj socialne razslojenosti in posebnih slojev npr. agrarni
proletariat in polkmetje ter socialni problemi (staranje, slabša oskrba).
e) Prostorska organizacija družbe na podeželju. Prevladujejo mnoga manjša središča
z manjšo oskrbno zmogljivostjo za razliko od mest. K razvoju veliko pripomore
razvito prometno omrežje in dostopnost.
f) Večja občutljivost podeželske pokrajine v primerjavi z urbano. Drugačna
pokrajinsko-ekološka slika, naravna in kulturna dediščina ter sam izgled podeželskih
vasi in območij. Že to nas napeljuje k potrebi po posebnem krajinskem planiranju
podeželja.
Podeželsko pokrajino pa gradijo tudi njene funkcije (Vrišer, 1982):
a) Proizvodno območje živil in surovin. Vse večje potrebe prebivalstva vršijo vse večji
pritisk na proizvodnjo dobrin na podeželju iz področij kmetijstva, gozdarstva in
rudarstva.
b) Regulator odnosov med naravo in družbo. Boljše zavedanje o potrebi po čistem in
naravnejšem okolju med ljudmi.
c) Območje naseljevanja prebivalstva in nekaterih dejavnosti. Pojav suburbanizacije
vpliva na premeščanje nekaterih industrijskih dejavnosti, ki v urbanem prostoru ne
najdejo ustreznega prostora zase ali pa tja ne spadajo.
d) Območje oskrbe s pitno vodo in tehnološko vodo.
e) Infrastrukturna omrežja kot velik porabnik prostora. Podeželje kot obsežni
gostitelj prometnic, komunikacijskega in energetskega omrežja.
f) Rekreacijsko območje. Možnosti za oddih tako urbanega kot podeželskega
prebivalstva.
Če hočemo preučiti podeželska območja, jih je treba razmejiti od urbanega okolja.
Vsestranskega kriterija omejevanja nimamo, običajno pa se kombinira več kriterijev, in
sicer delež kmečkega prebivalstva, gostota prebivalstva, gostota zazidave in razvoj
prebivalstva ter kazalci gospodarskega stanja in razvoja. Podatke je zaradi tega treba
obdelati po najmanjših teritorialnih enotah, saj le tako lahko izločimo tipično podeželska
in tipično urbana območja. Med njima pa je praviloma vedno postopen prehod, saj so
podeželje in mesta v stalni funkcijski povezavi (ruralno-urbani kontinuum).
Podeželje je homogen prostor in do večjih strukturnih razlik prihaja tudi v sami
podeželski pokrajini. Je torej zelo pestro razgibano, tako v socialnem kot gospodarskem
pomenu, zato se pojavljajo tudi različna geografska območja znotraj teh. Od primarno
agrarnih do polagrarnih, gozdnih, drobnoindustrijskih, turističnih ali rekreacijskih, vse je
del neke širše regionalne skupnosti, z lastnimi socialno in ekonomsko geografskimi
posebnostmi. Zato je potrebno uravnotežiti, kako podrobno bo obravnavanje, da teh
posebnosti ne bomo zapostavili, po drugi strani pa pretirano detajliranje vpliva na izgubo
osnovnih geografskih značilnosti (Vrišer, 1982).
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4. PREGLED PLANIRANJA PODEŽELJA SKOZI ČAS
Da bi lahko ugotavljali spreminjanje prostorske in socialne strukture podeželja v občini Tržič,
se moramo ozreti tudi na planiranje podeželja v preteklosti in kakšno sliko v prostoru nam je
le to pustilo v sedanjosti. Pomembnejša določila, ki so imela večji vpliv na podeželski prostor
so bili prostorski akti sprejeti od 60. let naprej pa do danes. To obdobje bomo podrobneje
obdelali v nadaljevanju poglavja.
Podeželje v konceptu planiranja in urejanja prostora je bilo skozi zgodovino dokaj
zapostavljeno, saj se je prostorsko planiranje osredotočalo predvsem na urejanje urbanih
površin. Šele z idejo varstva okolja se pojavijo razne usmeritve na ruralni prostor, predvsem z
varovanjem, arondacijami, komasacijami in melioracijami kmetijskih tal. Zato so takrat
prevladovali razni sektorski plani, ki niso bili povezani z drugimi sestavinami družbenega
sistema planiranja v SRS. Različni interesi sektorjev (kmetijski, gozdarski, naselitveni,
prometni, komunalni, obrambni, naravovarstveni, rekreativni...) so povzročali neusklajenost
pri sprejemanju skupnih planskih aktov. Podeželski prostor je bil v večini opazovan le z
vidika posameznih problemskih sklopov (Prosen, 1987).

4.1.

Planiranje v 60. in 70. letih

Leta 1967 vlada Socialistične Republike Slovenije sprejme Zakon o urbanističnem
planiranju ter Zakon o regionalnem prostorskem planiranju, ki predstavljata
pomembnejše prelomno obdobje urejenega planiranja prostora v slovenski državi. Na teh
temeljnih zakonih je bila sprejeta še Resolucija o poglavitnih smotrih in smernicah za
urejanje prostora leta 1973 kar je vodilo do izdanitve plan Zasnova urbanizacije SRS v
letu 1974. Takrat že večina občin sprejme občinske prostorske plane, medtem ko je za
podeželje pomemben tudi 1971. leta sprejet Zakon o pospeševanju razvoja manj razvitih
območij v SR Sloveniji (Prosen, 1987).
Poglavitni smotri sprejete resolucije so se nanašali predvsem na vzpostavitev policentričnega
urbanega sistema, usklajeno namensko rabo tal ter porazdelitev gospodarskih dejavnosti in
izboljšanje kvalitete bivalnega okolja. Cilji pomembni za podeželski prostor so bili (Prosen,
1987):
1. Zmanjševanje razlik v smislu življenjskih in delovnih pogojev
2. Poselitev naj se širi v strjena naselja
3. Krepiti je potrebno manj razvita območja (predvsem z lociranjem ind. obratov)
4. Zaščita najboljših kmetijskih zemljišč
5. Izboljšava kmetijskih zemljišč s hidromelioracijami
6. Strjevanje kmetijskih zemljišč
7. Razmejitev namembnosti kmetijskih zemljišč
8. Preprečevati razkosavanje strjenih kmetijskih zemljišč
9. Vzdrževati kmetijsko dejavnost tudi na za kmetijstvo manj primernih območjih
10. Razvoj dopolnilnih dejavnosti v območjih manj ugodnih za kmetijstvo
11. Pogozdovanje kmetijskih zemljišč brez interesentov
Za realizacijo omenjenih ciljev resolucije leta 1975 sprejmejo Zakon o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja v katerem je navedeno »... delovni ljudje in občani v
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, občinah, krajevnih
17

Urbančnik, M., 2014. Spreminjanje prostorske in socialne strukture podeželja v občini Tržič. Diplomsko delo.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.

skupnostih ter SRS pospešujejo skladnejši regionalni razvoj v SRS ter skrbijo za postopno
izravnavanje gospodarskih, socialnih in prostorskih pogojev za delo in življenje v skladu z
dolgoročnimi in srednjeročnimi plani oziroma programi družbenega razvoja ter vsako leto
določeno razvojno politiko...« »... samoupravni nosilci družbenega razvoja še posebej skrbijo
za hitrejši razvoj na območjih, ki v stopnji razvitosti pomembnejše zaostajajo pri čemer
upoštevajo pogoje in možnosti razvoja na posameznih območjih v skladu z razvojnimi interesi
SRS.« (Zakon o pospeševanju skladnejšega..., 1975).
Omeniti moramo še Zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1973, ki je pozneje vplival na
izdelavo takoimenovanih agrokart, ki so v sklopu družbenega planiranja v 80. letih postala
obvezna sestavina prostorskega plana. Gre za prvo zakonodajno metodologijo v planu pri nas
(Prosen, 1987). S tem so opravili prve korake h kategorizaciji kmetijskih zemljišč, na podlagi
katerih se danes večinoma omenjajo le v smislu obsega pozidav na zemljiščih 1. kategorije in
zaščite teh v okviru (zopet sektorskem) Ministrstva za kmetijstvo RS.
Program imenovan Stališča, sklepi in priporočila za reševanje problematike varstva
dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja iz leta 1977 je bil naslednji korak
h urejanju planerskih vprašanj na podeželju. Pojavila so se ponovna priporočila o zavarovanju
kmetijskih zemljišč ter strjenih kompleksov zemljišč, ki so posebnega pomena za
pridobivanje hrane. Sklepi omenjajo, da se na podlagi obrambnih, ekoloških in gospodarskih
vidikov stori vse za obstoj planinskih pašnikov in planšarstva v alpskem svetu ter ohranitev
gorskih kmetij (Stališča, sklepi in priporočila za reševanje..., 1977).
Že naslednje leto skupščina SRS sprejme naslednji program: Stališča, sklepi in priporočila
za oblikovanje in izvajanje prostorske in zemljiške politike. Ta določa sprotno
usklajevanje gospodarjenja s prostorom s tedanjimi družbenimi cilji, ki so se nanašali na
(Stališča, sklepi in priporočila za oblikovanje..., 1978):
- večji obseg samooskrbe
- hitrejšo gradnjo velikih prometnic
- hitrejše razširjanje lastnih energetskih virov
- uveljavljanje načel policentričnega razvoja
- odpravljanje razlik med mestom in vasjo
- krepitev manj razvitih obmejnih območij
- poselitev usmerjati v organizirana, strjena naselja
- za nadaljno industrijsko proizvodnjo in intenzivno kmetijsko obdelavo pa zavarovati
večje zemljiške komplekse
- uskladitev vseh interesov ter družbena verifikacija
V drugi polovici 70. let je vse več prizadevanj za krepitev družbenega vpliva pri izvajanju
zemljiške kmetijske politike v smislu Zakona o kmetijskih zemljiščih, smotrnejšem
načrtovanju rabe kmetijskih zemljišč, melioracijah, komasacijah in urejanju planinskih
pašnikov. V tem času je vse več opuščanja kmetijske dejavnosti v hribovitem svetu in v
večjem delu Krasa (Prosen, 1987).
Vpliv na videz podeželske pokrajine v Tržiču je v tem obdobju nosil urbanistični načrt iz leta
1975/1976 z osnovami urbanističnega načrta iz leta 1968, ki ni nosil posebnih strateških
komponent razvoja podeželja. Tako so določali le kje bodo nova stavbna zemljišča in razvoj
industrije v našem kraju. Zdi se namreč, da je občina v tistem času svoj razvoj usmerjala v že
razvito industrijo in je, na že tako omejenem območju za kmetijstvo, dajala prednost delavcu
in njegovemu domu. Mesto Tržič naj bi se po tem planu razvijalo v dveh krakih sklenjene
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poselitve: Tržič – Kovor in Tržič – Križe. Na to kaže tudi primer gradnje večstanovanjskih in
individualnih stavb na najboljših kmetijskih zemljiščih v Pristavi, kar pa se pozneje v letu
1975, dveh letih po sprejetju Zakona o kmetijskih zemljiščih, zaustavi. Pritiski gradnje so se
vrstili tudi iz strani vikendašev, ki so svoja, v realnosti večkrat stalna domovanja, locirali na
najbolj zaželenih območjih takrat: Podljubelj, Brezje, Žiganja vas, Senično, Sebenje in
Visoče. Analiza urbanističnega programa je pokazala, da ta ni predvidel enakovrednega
razvoja naselij, in da so se razlike med mestom in vasjo še povečale (Strokovne osnove
prostorskega dela družbenega plana..., 1981).

4.2.

Družbeno planiranje

Z novo Ustavo iz leta 1974, Zakonom o združenem delu in Zakonom o sistemu
družbenega planiranja in družbenem Planu Jugoslavije so po kratkotrajnem obdobju
centraliziranega planiranja in obdobju indikativnega planiranja, za katerega so bili značilni
obstoj oz. prevlada ekonomskega planiranja, usmeritev k specializiranim tehnikam ter
postavljanje in izvrševanje ciljev s strani državnih organov in strokovnih služb, določili
osnove socialističnega samoupravnega planiranja (Hanžek et al., 1984). Na podlagi tega
Skupščina SRS sprejme v obdobju od 1976 do 1991 tri srednjeročne družbene plane, v letu
1986 pa tudi Dolgoročni plan SRS za obdobje 1986 – 2000. Ta zvrst planiranja je v
omenjenem obdobju združevala ekonomske, socialne in prostorske vidike planiranja od
katerih je slednji deloval zgolj kot kartografski prikazi prvih dveh vidikov. Na ravni države so
se sprejemale le splošne smernice, medtem ko so za izvedbeni del poskrbele lokalne
samouprave s financiranjem iz obveznih prispevkov (Naprudnik, 2005).
Zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije je bil za
podeželje dokaj pomemben, saj so s tem podeželsko ljudstvo vključili v pripravo in
spremljanje ter uresničevanje planskih aktov v okviru družbenega plana občine, ki je
opredeljeval dolgoročni družbeni razvoj ter določal temeljne dolgoročne usmeritve (Prosen,
1987).:
- razvoj dejavnosti za skladnejši gospodarski, socialni, prostorski razvoj
- izboljšanje kadrovske strukture ter dvig izobrazbene ravni
- politika demografskega razvoja in poselitve ob upoštevanju naravnih, materialnih
pogojev in možnosti
- izboljšanje delavnih in življenjskih pogojev
- skladnejši razvoj območja občine
- zasnova prostorske organizacije dejavnosti
- zasnova namenske rabe prostora
- varstvo in izboljšanje človekovega okolja
- krepitev obrambne sposobnosti, varnosti ter samozaščite
V drugem srednjeročnem družbenem planu SRS za obdobje 1981 – 1985 je bilo
omenjenih več ciljev in smernic, ki so se nanašale na urejanje podeželja. Pod prvo točko naj
bi se povečala proizvodnja hrane, kar bi povzročilo neodvisnost od uvoza, povezovanje
zadrug, kmetov, sodelovanje z drugimi republikami, zaščita in pridobivanje kmetijskih
zemljišč ter razvoj hribovskih kmetij. Izboljšala ter intenzivirala naj bi se izraba kmetijskih
zemljišč. Še vedno so se zavzemali za ohranjanje poselitve v hribovskem in gorskem svetu.
Posebna pozornost je bila namenjena manj razvitim območjem, kjer se je pospeševalo
zaposlovanje, razvoj dopolnilnih dejavnosti, turizma ter velikopotezne melioracije in
komasacije zemljišč (Zakon o sistemu družbenega..., 1980).
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Dva zakona, in sicer Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR
Slovenije ter Zakon o urejanju prostora, sta predstavljala temelj za Dolgoročni plan SRS
1986 – 2000, kateri je predstavil kar nekaj pomembnih daljnosežnih ciljev in vizij, med njimi
seveda tudi tiste, ki vplivajo na podeželje. Nekaj pomembnejših je iz plana izpisal Prosen
(Prosen, 1987):
1. Prednosti posameznih območij naj bi ovrednotili na podlagi naravnih in kadrovskih
bogastev, katera predstavljajo osnovo za čim ugodnejšo razmestitev ekonomskih in
socialnih aktivnosti v prostoru, kar bi povzročilo zmanjšanje razlik med razvitostjo
posameznih širših območij. Na osnovi te klasifikacije bi lažje reševali tudi ekološka
vprašanja v smislu odpravljanja in preprečevanja žarišč onesnaženja. Prednost pri
odpiranju novih gospodarskih obratov po vaseh naj bi imele tiste dejavnosti, katere
bodo imele učinek na zmanjšanje dnevne migracije.
2. Za vsa zemljišča naj bi opredelili funkcije v družbeni reprodukciji, torej bi vsakemu od
teh namenili določeno rabo prostora. Z uvedbo teh instrumentov planiranja naj bi se
izboljšalo tudi varovanje in izboljševanje kmetijskih zemljišč pa tudi pospeševanje
njihove rabe. Osnovna funkcija podeželskega prostora mora biti kmetijska in
gozdarska proizvodnja, razen v izrazito turističnih in rekreativnih območjih. Poselitev
naj se usmeri v strjena naselja ter na zemljišča, ki so manj pomembna za kmetijsko
predelavo.
3. Naslednji cilj govori o upoštevanju skladnejšega regionalnega razvoja. Nadaljuje naj
se izvajanje policentrizma v prostoru s preprečevanjem teženj k preveliki koncentraciji
in razpršenosti proizvodnih ter oskrbnih zmogljivosti. Na posameznih depopulacijskih
območjih naj se gradi infrastruktura ter spodbuja razvoj storitvenih družbenih
dejavnosti. Oblikujejo naj se bolj izenačene splošne življenjske ter delovne razmere.
Kot posebno skrb pa je omenjeno ohranjanje poselitve na hribovitih in obmejnih
območjih ter preprečevanje formiranja MRO.
4. Konkreten cilj za kmetijstvo in živilsko tehnologijo je povečanje kmetijske
proizvodnje za 40 – 50 % ter povečati izvoz v tujino. Agrarna struktura mora iti skozi
spremembo, saj jo ovira velika posestna in parcelna razdrobljenost. Pod to točko se
zopet pojavi težnja po varovanju in vrednotenju kmetijskih zemljišč ter izboljšanje
ekonomskega položaja kmetov in večja socialna varnost na podeželju.
5. Na ruralnih območjih je potrebno razvijati turizem, zlasti v hribovitem svetu.
6. Varuje naj se ravninska njivska zemljišča, za povečanje hektarskega donosa in večje
samooskrbe pa naj se izvedejo obsežne melioracije, še posebej v SV Sloveniji.
Vizija Dolgoročnega plana SRS 1986 – 2000 predvideva, da naj bi leta 2000 razpolagali z
760.000 ha kmetijskih zemljišč, od katerih je 650.000 ha obdelovalnih površin in od tega
300.000 ha njiv. Sodeč po Popisu kmetijskih gospodarstev leta 2000 (Popis kmetijskih
gospodarstev..., 2002), nam teh načrtov ni uspelo izpolniti, saj smo takrat razpolagali le z
542.207 ha kmetijskih zemljišč, od katerih je obdelovalnih 488.991 ha, njiv pa le 172.480 ha.
Da bi se kvota površine teh zemljišč izpolnila, naj bi po takratnem planu morali usposobiti
95.000 ha zemljišč s hidromelioracijami, 70.000 ha z osuševanjem, 25.000 ha z namakanjem,
100.000 z agromelioracijami, 120.000 s komasacijami in z odkupi 10.000 ha kmetijskih
zemljišč. Izredno pomembno je oživljanje hribovitega sveta, kateri zavzema 1/3 države, ki naj
deli proizvodnjo z dolinskim svetom, ter ustvarja dopolnilne oblike zaposlovanja Površina
obstoječih gozdov naj bi ostala na deležu iz 80. let (Prosen, 1987). Takrat je površina gozda
zavzemala 51 % Slovenije, danes je ta številka blizu 60 % (Površina gozda 1980, 2011).
Stopnja urbanizacije naj bi se do leta 2000 precej povečala, okrepila se bodo druga lokalna
središča v občini, poselitev pa se bo skoncentrirala na podeželje in v močno deagrarizirana
primestna območja (Prosen, 1987).
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Srednjeročni plan za obdobje 1981 – 1985 z elementi do leta 2000 določa občini Tržič večje
ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč, predvsem na kvartarnih terasah. Sama poselitev naj
bi se usmerila v aluvialen svet in manj rodovitno terciarno gričevje ter na levi breg Mošenika
med Podljubeljem in Tržičem. Še vedno je bilo precej poudarka na obmejnosti in hribovitosti,
zato se precej pozornosti posveča opuščenim planinam in njihovemu preoblikovanju v
sodobne rekreacijske centre, predvsem v območju Javornika (Strokovne osnove prostorskega
dela družbenega plana..., 1981).

4.3.

Od osamosvojitve do danes

Slovenija je vstopila v 90. leta 20. stoletja z osamosvojitvijo in se je poleg prehoda na
liberalno-tržni gospodarski sistem odrazila tudi v novih idejah in izhodiščih razvoja. Zgled so
nam postavile države evropske unije, spoznanja znanosti in učenje na lastnih napakah.
Podeželje, ki izgublja vse več delovno aktivnih, zagona in napredne miselnosti se znajde v
novih okvirih ideologij razvoja. Poudarjati se začne večfunkcijska vloga kmetijskega sektorja,
končno se odrazi tudi premik od sektorske k teritorialni politiki oziroma integrirani politiki
razvoja podeželja. Poskusi vzpostavitve medsektorskega pristopa so bili sicer manj uspešni,
nakar se pojavijo novi cilji, ki se le združijo pod politiko trajnostnega razvoja. Ta sili k
sodelovanju med gospodarsko, socialno in okoljsko ali prostorsko komponento, zato naj (v
teoriji) en sektor ne dominira nad ostalimi. Podeželje doživlja še en premik, to je od
eksogenega k endogenemu razvoju, kjer je poudarek na lokalnem razvoju potencialov,
programiranju, partnerstvu in podpori ter najpomembneje, lokalno prebivalstvo naj se vključi
v načrtovanje in izvajanje politik lokalnega značaja (Klemenčič et al, 2008).
Od leta 1971 so bile za določena območja, predvsem na slovenskem podeželju, pomembne
razvojne spodbude, ki so temeljile na tem kam so bila uvrščena. Tako se skozi spremembe v
zakonodaji pojavljajo (Klemenčič, 2008):
· manj razvita območja (MRO) - 1971 – 1990
· demografsko ogrožena območja (DOO) - od 1990 – 1999
· območja s posebnimi razvojnimi problemi (OPRP) - od 1999. leta
Slednja so bila določena v okviru Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
iz leta 1999. Ta je bil dokaj kritiziran, tudi zaradi neustreznih določitev OPRP, zato je bil leta
2005 sprejet nov zakon z istim imenom, ki naj bi učinkoviteje odpravljal regionalno razvojne
razlike. Načrtovanje razvoja so prenesli na regionalni SKTE 3 nivo. Trenutno so to statistične
regije Slovenije, izmed katerih je morala vsaka pripraviti Regionalni razvojni program.
Slednji vsebujejo Območne razvojne programe, ki jih spišejo posamezne občine oziroma
skupina njih (Klemenčič et al, 2008).
Kljub ukrepom politike in začetnih vzpodbud v smislu policentričnega načela razvoja (vzpon
le nekaterih mestnih središč in industrijskih obratov na podeželju), slovensko podeželje ne
uspe uiti večinski stagnaciji in odmiranju, saj ga še vedno pestijo negativna demografska
gibanja, ki privedejo do sprememb v poselitvenem sistemu. Večinski delež kmečkega
prebivalstva v obdobju industrializacije opazno upada, tako leta 1991 zasledimo le še 6 %
kmečkega prebivalstva. Delež samozaposlenih v kmetijstvu je bil leta 2004 2,6 % in se še
znižuje (UMAR, 2004).
Pomemben vpliv na razvoj podeželja po osamosvojitvi sta imela dva temeljna sektorska
dokumenta:
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· Strategija razvoja kmetijstva
· Zakon o kmetijstvu iz leta 2000, 2006, 2008
Z zakonoma se začne začetek izvajanja programov za razvoj podeželja:
· projekt Celovitega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV)
· vinsko-turistične ceste
· Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
· Programi razvoja podeželja
S programom CPROV začne MKGP po letu 1991 izvajati krajevne pobude po bavarskem
vzorcu na področju gospodarstva, sociale in okolja. Program je usmerjal ukrepe v izboljšanje
materialnih pogojev, predvsem infrastrukturne opremljenosti na OPRP. Programi razvoja
podeželja so bili ponekod sprejeti že pred vstopom Slovenije v EU, vendar ne povsod.
Trenutno jih lahko naštejemo kar 30, zadnja dva že v okviru politike EU: Program razvoja
podeželja 2004 – 2006 in Program razvoja podeželja 2007 – 2013 (Klemenčič et al, 2008).
Program razvoja podeželja 2004 – 2006 opisuje stanje kmetijstva in podeželja v Sloveniji in
določa tri prednostne naloge v okviru eko-socialnega koncepta razvoja:
· sonaravni razvoj (ohranjanje naravnih virov, poselitvenih vzorcev, vzdrževanje
pokrajinskih značilnosti)
· gospodarsko in socialno prestrukturiranje kmetijstva
· spodbujanje razvoja podeželja s programi, ki upoštevajo vse endogene potenciale
lokalnega okolja
Program razvoja podeželja 2007 – 2013 je skupni programski dokument Slovenije in
Evropske komisije ter je osnova za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja in izhaja iz Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007 –
2013. Trajnostni razvoj podeželja naj bi se uresničeval preko štirih osi:
· izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva
· ohranjanje kulturne krajine in varstvo okolja
· izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih in spodbujanje gospodarske
raznolikosti
· LEADER
Velik pomen nosi tretja os, saj se ne osredotoča le na razvoj kmetijske dejavnosti na
podeželju, temveč tudi vključevanje malega podjetništva, dopolnilnih dejavnosti in ostalih
dodatnih gospodarskih oblik. Tej osi je namenjeno precej manj sredstev kot prvima dvema.
Tretji osi v pomoč je pobuda LEADER, katere aktivnosti so osredotočene na vključevanje
lokalnega prebivalstva v razvojne strategije ter partnerstva na podlagi lokalnih razvojnih
potencialov (Klemenčič et al, 2008).
V sprejemanju je prihodnji Program razvoja podeželja v programskem obdobju 2014–
2020. Razvoj naj bi se usmerjal v (Osnutek programa razvoja..., 2013):
· prenos znanja in inovacij,
· prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov
ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
· spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti,
· razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.
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Nova strategija, sprejeta lokalno za občino Tržič, določa razvoj v letih 2008 – 2020. Postavke,
katere v večji meri vplivajo na razvoj podeželja, so naslednje (Strategija razvoja občine
Tržič..., 2007):
· spodbujanje učinkovitejše rabe gozdnih površin,
· povečevanje učinkovitosti kmetijstva z izboljševanjem agrarne strukture,
spodbujanjem ekološkega kmetovanja, izobraževanjem nosilcev kmetijske dejavnosti
in kakovostnejšo svetovalno podporo
· zviševanje deleža visoko izobraženega prebivalstva in ustvarjanje priložnosti za
njihovo aktivno udeležbo
· skladen in sonaravni razvoj ter racionalna raba prostora z ohranjanjem alpske krajine
· policentričen razvoj občine

5. TIPOLOŠKA ČLENITEV PODEŽELJA OBČINE TRŽIČ
Če si želimo ogledati današanjo sliko podeželja v občini Tržič, moramo podeželje tipizirati,
saj le tako lahko dobimo splošno predstavo o medsebojni relativnosti v razvoju posameznih
prostorskih enot. Za potrebe te diplomske naloge smo se odločili, da podeželsko sliko Tržiča
orišemo s pomočjo razvojno-tipološke členitve podeželja, katero bomo izdelali s statistično
metodo razvrščanja v skupine, za primer dobre prakse pa nam bo služila tipologija, ki je bila
leta 2000 osnovana na Inštitutu za agrarno ekonomiko. Gre za vrednotenje na nivoju
krajevnih skupnosti, s čimer ji je bilo onemogočeno ugotoviti podrobnejšo notranjo členitev,
ki jo generirajo zlasti razlike v naravnih razmerah in prilagoditve človeka nanjo. Namen
členitve je bilo osnovati podlago, ki bi služila zmanjševanju razvojnih razlik med območji. S
tem bi se izoblikoval tudi enoten razvojni koncept in točno določen program razvojnih
spodbud. Iz obdelave naj bi se izločila mestna naselja, ki so s tem statusom določena v okviru
obstoječih prostorskih dokumentov. Ker pa kljub nazivu »mesto« velikokrat kaže podeželski
značaj, so oblikovalci tipologije sklenili narediti kompromis. Tako so se izdvojila izrazito
mestna območja in manjša urbana središča, ki že predstavljajo sestavino podeželja. Pri tem
jim je pomagal Vrišerjev prikaz stopnje centralnosti naselij, pri katerem so kot mestna
območja opredeljena naselja sedme, šeste, pete in četrte stopnje, medtem ko so pri naseljih
tretje stopnje vključena tista, ki imajo več kot 3500 prebivalcev (Kladnik, 2003; Kovačič,
2000). Čeprav proučujemo centralna naselja nižjih stopenj, ta predstavljajo ogrodja
poselitvenega sistema na podeželju in so bila velikokrat zapostavljena, češ da v skupni
strukturi poselitve niso pomembna. Vendar pa so pretekle raziskave pokazale, da se ravno
med temi dogajajo največje spremembe. Za njihov razvoj pa niso samo pomembne povezave
z naselji višje stopnje centralnosti, pač pa postajajo vse pomembnejše tudi povezave in
dopolnjevanje enega naselja z drugim (Krašovec Benkovič, 2006).
Omenjena tipološka členitev se je oprla na kazalnike, ki kažejo: stanje razvitosti, ključne
naravne razmere ter razvojne procese. Pri zasnovi so se ozirali na naslednja izhodišča
(Kladnik, 2003; Kovačič, 2000):
- značilna območja morajo kazati visoko stopnjo homogenosti kar se tiče naravnih
razmer, kazalnikih gospodarskega in družbenega razvoja ter pri razvojnih možnostih;
- značilna območja morajo biti primerno velika, da je smiselno načrtovanje in
usmerjanje razvoja na pokrajinski ravni;
- enota členitve prostora mora zadoščati visoki stopnji homogenosti, umeščenosti v
ustrezen pravni okvir za učinkovito izvajanje pravnih postopkov, ter zadovoljiti
potrebi po razpoložljivih statističnih podatkih
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Za izvedbo tipološke členitve podeželja na Inštitutu za agromehaniko so izbrali naslednje
kazalnike (Kladnik, 2003; Kovačič, 2000):
- gostota poselitve 1991
- delež kmečkega prebivalstva 1991
- dohodnina na prebivalca 1998
- nadmorska višina ter naklon zemljišča po naseljih
- indeks staranja prebivalstva 1991
- gibanje števila prebivalcev med letoma 1981 in 1991
- gibanje števila prebivalcev med letoma 1961 in 1991
Za potrebe naše členitve po skupinah pa bomo zgoraj omenjene kazalce prilagodili,
posodobili in analizirali naslednje:
- gostota poselitve 2011
- delež kmečkega prebivalstva 2010
- osnova za dohodnino na prebivalca 2010
- gorsko hribovita območja
- indeks staranja prebivalstva 2011
- gibanje števila prebivalstva med letoma 1981 in 2011
- gostota cest 2006
- delež visoko in višje izobraženih 2011
Za potrebe našega dela bodo ti kazalniki posodobljeni na zadnje možne razpoložljive podatke
in zreducirani na manjše prostorske enote, naselja. Ta se bodo nato po metodi razvrščanja v
skupine in predhodni statistični obdelavi razvrstila v naselja z enakimi sociodemografskimi
lastnostmi. Po Kovačičevi tipologiji se naselje Tržič pojavlja kot edino naselje 3. stopnje po
Vrišerjevi klasifikaciji centralnosti naselij, zato ga bomo popolnoma izključili v analitičnem
delu te diplomske naloge (Vrišer, 1998). Po tej klasifikaciji, združeni s pogojem vsaj 3500
prebivalcev, je Tržič edino mestno naselje v istoimenski občini. Ker pa mu naselje Bistrica pri
Tržiču tesno sledi, saj funkcijsko gledano z Ročevnico tvori celoto in presega 3500
prebivalcev, ga prav tako lahko izločimo iz nadaljnje statistične analize. Kljub vsemu bodo
podatki informativno prikazani v preglednicah in na kartah (Registrski popis..., 2011).
Preglednica 2: Pregled kazalcev za tipološko členitev podeželja v Sloveniji

Vir: Kovačič, 2000.
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5.1.

Predstavitev obravnavanega območja

Občina Tržič (155 km2) leži na SZ Slovenije v gorenjski statistični regiji in meji na državo
Avstrijo ter naslednje slovenske občine: Žirovnica, Radovljica, Naklo, Kranj, Preddvor ter
Jezersko. Naravnogeografsko večino občine pokrivajo Karavanke v severnem delu ter
Dobrave v južnem delu. Reliefno gledano je karavanški del v osrednjem Tržiču nižji, zgrajen
iz mehkejših kamnin, ter bolj podvržen rečni denudaciji kot pa severni, višji ter apneniški.
Geološko gledano prečka Tržič savski prelom, kateri ločuje Ljubljansko kotlino od Karavank,
ravno pod vznožjem Kriške gore ter Dobrče (obe še del Kamniško Savinjskih Alp). Za občino
in njene prebivalce so pomembne tri tržiške doline, katere že vrsto let režejo tri reke. V
zahodnem delu se izza Košute in Begunjščice napaja Mošenik, kateri s svojimi pritoki tvori
Šentansko dolino. Ta se v mestu Tržič zlije s Tržiško Bistrico, ki večino vode dobi na južnem
delu visoke Košute, kjer se sprosti precej padavin ob naravni pregradi. Svojo pot v Tržiško
Bistrico na vzhodu občine poišče še Lomščica s pritoki.
V preteklosti je imelo mesto Tržič in okoliška naselja predvsem oskrbovalno in trgovsko
vlogo, saj na Ljubelju poteka ena najstarejših ter najkrajših povezav Srednje Evrope z
Mediteranskim morjem. Ta je bila aktualna že v času rimske dobe, saj je cesta čez Ljubelj
povezovala takratno Emono z mestom Virunum na Gosposvetskem polju. Že takrat se je
»stari Tržič« nahajal na tem mestu, imenovan kot Forum in Lubelino, vendar ga je prizadel
strašen podor v 14. stoletju, ki je prisilil prebivalce v selitve proti današnjemu sotočju
Mošenika in Tržiške Bistrice. Pot čez Ljubelj je bila še vedno aktualna, v »novem Tržiču« pa
je v srednjem veku zacvetela obrt, predvsem kovaštvo in fužinarstvo na začetku, nato pa še
usnjarstvo, nogavičarstvo, čevljarstvo in tkalstvo (Zgodovina mesta..., 2012). Vse te
dejavnosti so Tržiču od nekdaj dajale obrtni in nato tudi industrijski značaj, kar se je v 20.
stoletju odražalo v velikih tovarnah kot so bile tovarna čevljev Peko, Bombažna predilnica in
tkalnica (BPT), tovarna usnjenih izdelkov Runo, Tovarna kos in srpov (TOKOS), tovarna
papirja Lepenka, pilarna na Blekah ter tovarna pohištva Zlit. Večino teh so z neodvisnostjo
Slovenije od SFRJ zaprli, nekatere so v stečajnem postopku, druge pa delujejo v zmanjšanem
obsegu. Vse več je drobnega podjetništva in tujih ter domačih trgovskih centrov, ki so svoja
mesta našli v okolici Bistrice pri Tržiču.
Kljub vsemu pa je občina Tržič še vedno pretežno podeželskega videza, saj je večina (45%)
prebivalstva doma v dveh naseljih izmed 35 kolikor jih je v občini. To je mesto in sedež
občine Tržič z 3822 prebivalci ter Bistrica pri Tržiču z 2979 prebivalci od skupno 15.151
prebivalcev v občini (Število prebivalcev leta 2011..., 2012). Kot že rečeno, zaradi
industrijsko-obrtniškega značaja naselje ni imelo veliko kmečkega prebivalstva. Delež tega je
za občino Tržič leta 1961 znašal 8,31% in je bil krepko pod slovenskim povprečjem 31,6%
kmečkega prebivalstva (Kramar, 2007). V letu 1981 ta delež upade na 3%, v sedanjosti pa je
že pod 2% (Popis prebivalstva..., 1981; Popis prebivalstva..., 2002). Ta delež je med naselji
precej variiral, saj velik del občine leži na kmetijsko neugodnih tleh v hribovju in
visokogorju, medtem ko so doline ozke in nikoli niso dopuščale intenzivnejše izrabe.
Nasprotno pa velja za ledeniško-rečne terase, ki se razpotegujejo ob Tržiški Bistrici, takoj ko
ta zapusti tržiško dolino s Kriško goro na eni ter Dobrčo na drugi strani. Poleg tega so bile
ravno te na udaru poselitve, kar nam pove podatek da je na prodnih terasah leta 1961 živelo
31%, leta 1971 41% in leta 1981 že 52% prebivalcev občine (Klemenčič et al, 1981). Leta
2002 je ta delež znašal 54% in leta 2011 53%, iz česar lahko sklepamo, da se je doseljevanje
na ta del Tržiča že zapolnilo in sedaj stagnira (Popis prebivalstva..., 2002; Registrski popis
prebivalstva..., 2011).
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Karta 1: Reliefna karta občine Tržič

5.2.

Reliefne omejitve in prednosti

5.2.1. Nadmorska višina ter naklon zemljišča po naseljih
V Členitvi slovenskega podeželja je bil kazalec nadmorske višine prikazan s pomočjo
stometrskega digitalnega modela reliefa, kjer je bila ugotovljena povprečna nadmorska višina
vsakega naselja posebej. Te vrednosti so bile porazdeljene po 250 m višinskih razredih, ki
posredno odražajo pogoje za kmetovanje in prometno dostopnost do oskrbovalnih središč
(Kladnik, Ravbar, 2003). Za uporabo v lastni členitvi tržiškega podeželja, smo se odločili, da
bomo uporabili drugačen pokazatelj reliefnih omejitev, in sicer hribovsko gorska območja.
Uredba evropske zakonodaje določa hribovska in gorska območja, kjer je zaradi težje uporabe
zemljišč in s tem povezan nakup dražje mehanizacije otežkočen razvoj kraja. Poleg tega je
zaradi višjih nadmorskih višin skrajšan čas vegetacijske dobe. Območja na nižjih nadmorskih
višinah, vendar kljub temu s prevladujočimi strmimi pobočji so prav tako omejena v smislu
kmetijske rabe zemljišč. Določitev hribovsko gorskih območij upošteva oba kriterija za
razmejitev teh območij v skladu z Uredbo (ES) št. 1257/99: nadmorska višina in nagib.
(Program razvoja podeželja..., 2007).
Hribovska in gorska območja po evropski uredbi so (Program razvoja podeželja..., 2007):
·

povprečna nadmorska višina najmanj 700 m ali

·

povprečni nagib najmanj 20%; najmanj 50% računane površine izpolnjuje kriterij
nagiba (večje vodne površine so izključene iz preračuna) ali

·

istočasno povprečna nadmorska višina najmanj 500 m in povprečni nagib najmanj
15%.
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V občini Tržič je po tej klasifikaciji 27 naselij klasificiranih kot hribovska gorska območja z
omejenimi možnostmi za razvoj. Osem ravninskih naselij se nahaja v južnem delu občine in
predstavljajo 5,1 % oziroma 7,9 km2 površja občine.
Karta 2: Hribovska gorska območja v občini Tržič

Nadmorska višina in naklon prikazujeta vpliv na značilen člen podeželja, kmetijstvo. Z
nadmorsko višino se namreč spreminjajo naravni pogoji, ki določajo vzgojo določenih
kmetijskih kultur, z naklonom pa ugotovimo težavnost kmetijske proizvodnje v smislu
omejevanja učinkovitega delovanja kmetijske mehanizacije. Oba fizičnogeografska dejavnika
vplivata tudi na sam poselitveni vzorec, tudi neagrarnega prebivalstva ter usmerjata razvoj
gospodarske infrastrukture. Šele ko ju kombiniramo z drugimi kazalci, lahko lažje definiramo
nekatere tipe ali podtipe podeželskih območij (Kovačič, 2000).
Naklonski razredi, ki vplivajo na različno namembnost kmetijske rabe so (Kovačič, 2000):
-

Naklon do 15% - v večini poljedelstvo
Naklon 15-25% - v večini travniki
Naklon 25-35% - v večini pašniki za govedo
Naklon nad 35% - v večini pašniki za drobnico

Zgoraj omenjeni naklonski razredi nam ne razkrijejo nič presenetljivega. Večina občine v
severnem delu ima visoke naklone, kar omogoča predvsem ekstenzivno živinorejo na
hribovskih pašnikih, medtem ko so površine za poljedelstvo združene v dolinah in na
fluvioglacialnih terasah. Vseeno najdemo med dolino Lomščice in Tržiške Bistrice nekaj
uravnav, katere bi lahko gostile nekaj več agrokultur, vendar ostrejše podnebje in nadmorska
višina nad 1000 metrov tega ne dopuščata. V pogovoru z domačini iz vasi Lom pod Storžičem
in Potarje, smo izvedeli, da je bilo nekoč več manjših njiv na katerih so kmetje gojili
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predvsem krompir in koruzo za krmo ter zelenjavne vrtove, ki so se sčasoma skrčili. Tudi
živinoreja je v upadu in marsikatera kmetija poseduje le še kakšno kravo, bika ali manjšo
drobnico, ki jo poleti pošiljajo na visokogorske pašnike.
Vrednosti nadmorske višine so raznolike, reliefna energija pa se dogaja v razponu 1712 m,
kolikor znaša razlika najvišje točke v občini (Košutnikov turn - 2131 m.n.v.) ter najnižje
točke (Vadiče – 420 m.n.v.). Na poljedelstvo vpliva nadmorska višina posredno, to je skozi
podnebje in reliefno razgibanost, saj se na vsakih 100 metrov nadmorske višine temperatura
zniža za 0,6 stopinje celzija. Ker so temperature nižje na višjih nadmorskih višinah je temu
ustrezno tudi trajanje vegetacijske dobe. Karavanke v tem delu prestrežejo precej padavin, od
1600 mm na jugu do 2600 mm ob grebenu Košute (Atlas okolja, 2012). Za območje v in
vzdolž Karavank je značilna pretežno hribovita in gorata pokrajina, kar ima za posledico težje
pridelovalne pogoje za kmetijstvo. Ostro alpsko podnebje pogojuje kratko vegetacijsko dobo,
obenem pa z nadmorsko višino 700 do skoraj 2100 m omogoča izrabo tega prostora le v
obliki prireje živine na paši. Kmetije na tem območju so majhne, kar dodatno onemogoča
ekonomično pridelavo oz. prirejo. Na hribovskih in gorsko višinskih kmetijah se mleku in
govejemu mesu pridružujejo še gozdni asortimenti, ki jih na določenih kmetijah zaradi lažje
in boljše prodaje delno predelujejo. Med dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah prevladujejo
storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (Kmetijstvo v Karavankah, 2012).
Karta 3: Naklonski razredi v odnosu do kmetijske uporabe zemljišč v občini Tržič
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5.3.

Prebivalstvo

5.3.1. Gostota poselitve
Gostota poselitve je kazalec, ki nam zlahka pokaže zgostitvena jedra, na podlagi katerih nam
ni težko priti do določenih sklepov o tem, kateri dejavniki so ljudi zgostili ravno na tistem
kraju. Prebivalstvo se načeloma koncentrira v območjih z večjimi možnostmi zaposlovanja in
razvitejšo infrastrukturo (Kovačič, 2000). Zaradi motoriziranosti in splošni mobilnosti, se
lahko poselitev na račun privlačnosti same pokrajine kar precej oddalji od samega centra
poselitve.
Gostota poselitve se lahko precej spreminja, odvisno od velikosti prostorske enote kjer je
merjena. Načeloma naj bi bilo to upravičeno z dejstvom, da tisto glavno naselje, katero je
nosilec razvoja znotraj (v našem primeru) naselja, obvladuje ta del pokrajine v smislu dobrega
gospodarja in pušča svojevrsten odtis na njej. To pa omenjamo zato, ker dobršen del tržiške
občine zavzemajo le tri naselja od 35. Od 155 km2 površine v celotni občini tako največji del
predstavlja Jelendol z 42,5 km2, naslednje naselje je Podljubelj z 36,9 km2 in pa Grahovše z
18,4 km2. Ta naselja skupaj tvorijo skoraj 2/3 ozemlja občine. Seveda je ravno tu gostota
prebivalstva precej manjša od občinskega povprečja (98 preb./km2) in ne presega 22
preb./km2. Gre za obcestna naselja v glavnih treh dolinah občine na veliko obdana z gozdovi.
Zgostitvena jedra najdemo ob sotočju Mošenika in Tržiške Bistrice ter na prodnih terasah
fluvio-glacialnih teras (Registrski popis..., 2011).
Karta 4: Gostota poselitve po naseljih

5.3.2. Indeks gibanja prebivalstva
Pri demografskih spremembah podeželja si moramo najprej ogledati spremembe v gibanju
števila prebivalcev po naseljih. Le-te nam najbolje pokažejo dolgoročne razvojne spremembe,
v katerih se odražajo učinki naravnih razmer ter prilagajanje človeka nanje (deagrarizacija,
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industrializacija, urbanizacija). Obsežnejši upadi prebivalstva v naselju lahko pomenijo
propad kulturne pokrajine. Ker obdobje od leta 1981 do danes označujejo procesi
terciarizacije družbe in vsesplošne globalizacije, smo zanj izračunali indekse gibanja
prebivalstva. V tem lahko iščemo vzroke suburbanizacije, razseljevanja mestnih središč,
spremenjenih političnih okoliščin in morda tudi načrtno spodbujanje skladnejšega
regionalnega razvoja (Kladnik, Ravbar, 2003).
Spremembe v številu prebivalstva nam veliko povedo o demografskih trendih znotraj neke
prostorske enote. Razvoj območja temelji tudi na delovni sili in ostalih prebivalcih, ki tam
domujejo, zato izgubljanje le te prikazuje nek dejavnik nazadovanja in morda tudi
nerazvitosti. Čeprav je rodnost osnovi dejavnik, ne gre zanemarjati tudi priseljevanja, zlasti v
časih industrijskega razcveta občine Tržič, ko je ta nujno potrebovala dodatno pomoč iz
preostalih občin Slovenije in držav bivše Jugoslavije.
Vedeti moramo tudi, da stagniranje prebivalstva ni nujno posledica nerazvoja območja,
ampak tudi prostorske politike in nezmožnosti samega prostora za sprejem večjega števila
ljudi zaradi takšnih in drugačnih fizično in morda tudi družbenogeografskih. V območjih
praznjenja pa se je zmanjševanje števila prebivalstva lahko ustavilo tudi zaradi dejstva, da je
mlajše prebivalstvo že odšlo in tam ostajajo samo še ostareli (Kovačič, 2000).
Prebivalstvo v občini Tržič konstantno narašča, saj je od konca 2. svetovne vojne pa do danes
poskočilo iz slabih 10.000 prebivalcev na dobrih 15.000 prebivalcev. V tem obdobju več kot
60 let, število prebivalstva naraste v 22 naseljih od skupno 35 naseljih občine. Naselje
Ročevnica se loči od Bistrice pri Tržiču šele v 70. letih prejšnjega stoletja, vendar smo ju pri
zgoraj navedenem dejstvu upoštevali še kot enotno naselje. Za več kot šestkrat se poveča
prebivalstvo Brda, za več kot trikrat pa Bistrice pri Tržiču, Loke in Zvirč. Da je število največ
naraščalo v teh naseljih, lahko sklepamo iz večih dejstev. Ostala območja, predvsem v tržiških
dolinah in hribovjih so že bila poseljena in tudi preoddaljena od večje industrije, ki se vse bolj
vije iz mestnega jedra Tržiča proti jugu. Blaginja in zemljiško-poselitvena politika v bivši
državi Jugoslaviji pripomore k večji naselitvi na nekatera ravninska območja z višjo
kmetijsko kvaliteto zemljišč. Taka preobrazba rodovitnih kmetijskih površin v gosto zazidane
je bila najbolj opazna na primeru Bistrice pri Tržiču in Loke. Medtem, ko so ta naselja že
dosegla svojo največjo populacijsko kapaciteto, so v zadnjih desetih letih zopet postale
popularnejše bolj hribovite lokacije, predvsem v pasu pod Kriško goro in Dobrčo, sprva v
obliki vikendaške poselitve, sedaj pa tudi že stalne.
Največ prebivalstva pa so izgubila naselja Hušica, Dolina, Gozd in Vadiče, skoraj polovico ali
več. Za ta naselja velja, da so bodisi gorska, hribovita ali drugače reliefno omejena bodisi
oddaljena od industrijskih središč.
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Graf 2: Indeks gibanja števila prebivalstva v naseljih občine Tržič med letoma 1981 in
2011

Vir: Popis prebivalstva..., 1981; Registrski popis prebivalstva..., 2011.
Graf 3: Indeks gibanja števila prebivalstva v naseljih občine Tržič med letoma 2002 in
2011

Vir: Popis prebivalstva..., 2002; Registrski popis prebivalstva..., 2011.
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Graf 4: Indeks gibanja števila prebivalstva v naseljih občine Tržič med letoma 1948 in
2011

Vir: Popis prebivalstva..., 1948; Registrski popis prebivalstva..., 2011.
Karta 5: Indeks gibanja števila prebivalstva po naseljih občine Tržič, 1981/2011
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5.3.3. Indeks staranja
Indeks staranja nam pokaže razmerje med številom prebivalcev starejših od 65 let in številom
otrok starih do 15 let, pomnoženo s sto. V Sloveniji naj bi indeks okoli 40 pokazal na mlado
starostno sestavo. Pri indeksu, ki seže čez 72 lahko sklepamo, da se prebivalstvo ne obnavlja
več. S tem je presežen demografski prag, ki nakazuje na zagotovo zmanjšanje prebivalstva v
prihodnosti (razen, če se prebivalstvo ne doseli ali se rodnost močno poveča). Velike razlike v
indeksu staranja lahko opazimo tudi v primerjavi med kmečkim prebivalstvom in celotnim
prebivalstvom. Ravno pogled na nekatere tradicionalne tipe podeželja nam razkrije še večjo
populacijo ostarelih v primerjavi z bolj urbaniziranimi predeli (Kovačič, 2000).
Kot zanimivost smo si ogledali indekse staranja po popisnih letih za občino Tržič: leta 1971 –
35, leta 1981 – 42, leta 1991 – 46, leta 2002 – 88 in leta 2011 – 121 (Popis prebivalstva...,
1971, 1981, 1991, 2002; Registrski popis prebivalstva..., 2011). Tako naj bi se bilo sposobno
prebivalstvo občine do sredine 80. let prejšnjega stoletja še samoobnavljati, nakar se delež
starejših od 65 let napram mlajših od 15 let proti koncu tisočletja močno poveča. Vzroke gre
iskati v propadanju industrije in spremenjenih političnih razmerah v državi pa tudi v daljšanju
življenjske dobe prebivalstva zaradi izboljšanih zdravstvenih razmer.
Ko naredimo pregled po naseljih, lahko opazimo, da sta samo še dve naselji pod indeksnim
pragom 72, medtem ko največjo vrednost indeksa izkazuje naselje Ročevnica (518), vendar je
potrebno omeniti, da se tu nahaja dom starejših občanov, kar podatek popači. Sedem naselij
ima vrednost indeksa višjo od 150, 18 naselij od 100 – 150 ter 10 nižjo od 100.
Graf 5: Indeks staranja prebivalstva v naseljih občine Tržič v letu 2011

Vir: Registrski popis prebivalstva..., 2011.
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Karta 6: Indeks staranja prebivalstva v naseljih občine Tržič, 2011

5.3.4. Delež kmečkega prebivalstva
Kadar preučujemo podeželje ne moremo mimo njegovega bistva, kmetijstva. Gospodarski
kazalnik, ki nam v prvi vrsti najbolje prikaže, koliko kmečki je značaj naselja je vsekakor
delež kmečkega prebivalstva. Nanj je močno vezan pojem deagrarizacije, poleg tega pa
nedirektno govori o aktivnosti prebivalstva v ostalih gospodarskih in negospodarskih
dejavnostih (Kovačič, 2000).
Kazalec sicer kaže na stanje kmetijstva, vendar ne le to, saj ima tudi večjo vlogo v splošni
demografski sliki prostorske enote, še posebno manjši kot je naselje. Ne kaže samo na
razvitost oziroma nerazvitost, ampak tudi na dejstvo, da na določenem območju primanjkuje
dovolj delovnih mest v nekmetijskih dejavnostih (Kladnik, Ravbar 2003).
Ker je občina Tržič z vidika kmetijske dejavnosti precej omejena zaradi naklonov in
nadmorskih višin in zaradi dejstva, da je tu več stoletij prevladovala industrija in obrtništvo
ter trgovanje, nam že od nekdaj izkazuje majhen delež v kmečkem prebivalstvu, ki se v
povojnih letih hitro manjša. Tako nam spodnja preglednica poda zanimivo časovno zaporedje
upadanja kmečkega prebivalstva, vendar lahko v zadnjih letih opazimo tudi rahel porast.
Občina Tržič od osamosvojitve dalje več ali manj dosega polovico deleža celotne Slovenije.
Vzroke, ki so pripomogli k stagniranju in celo rahli rasti deleža kmečkega prebivalstva, lahko
vidimo predvsem v propadu industrije po letu 1991, uvedbi kmetijske politike EU ter
izobrazbi in napredku v znanosti, ki sta primarno dejavnost prikazala v drugačni luči.
Ekološko kmetovanje, uporaba naprednih tehnologij in zavedanje, da naše zdravje uspeva
predvsem na njivah in pašnikih, je močno pripomoglo k razvoju te dejavnosti. V občinskem
hribovitem in goratem svetu prevladuje pašniška živinoreja v smislu samooskrbe, njivske
površine so skromne, vse več je travnikov in samozaraščanja z gozdovi. Medtem lahko
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najdemo večje njivske površine, hlevsko živinorejo in intenzivnejše oblike kmetovanja le na
terasah v južnem delu občine.
Za potrditev zgoraj nakazane deagrarizacije in skoraj stalno podpovprečnega deleža
kmečkega prebivalstva v občini smo si ogledali podatke po popisih in jih primerjati s celotno
Slovenijo.
Preglednica 3: Delež kmečkega prebivalstva v Sloveniji in občini Tržič skozi čas
leto
Slovenija – delež kmečkega občina Tržič
–
delež
prebivalstva (%)
kmečkega prebivalstva (%)
1961
30,9
24,3
1971
18,2
4,5
1981
9,4
2,3
1991
7,6
2,5
2000
12,7
5,2
2010
10
4,4
Vir: Popis prebivalstva..., 1961; Popis prebivalstva..., 1971; Popis prebivalstva..., 1991; Popis
prebivalstva..., 1981; Popis kmetijskih gospodarstev, 2000; Popis kmetijskih gospodarstev,
2010; Klemenčič, 2002.
Z zaposlitveno sestavo je močno povezan tudi delež kmečkega prebivalstva od skupnega
števila prebivalstva. Med kmečko prebivalstvo se uvrščajo tisti, katerih poklic je kmetovanje
in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kmetovalci v kmetijskih podjetjih, gozdarji, lovci in
ribiči ter vzdrževani družinski člani iz njihovih družin (Natek, 1998).
Srednjeročni družbeni plan za obdobje 1981 do 1985 omenja problem deagrarizacije in s tem
tudi skrb po izgubi sekundarnih funkcij kmetijstva kot je proizvodnja hrane, negovanje
kulturne pokrajine, obrambni in narodnostni vidik itd. Kraji z izrazitejšo agrarno strukturo se
skoraj v celoti pokrivajo s tistimi, kjer se število prebivalcev zmanjšuje. S tem se v planu
pojavlja zahteva po večji pozornosti skladnemu regionalnemu razvoju. Z nadaljnimi ukrepi
naj bi močno zmanjšali delež zaposlenih v industriji, medtem ko je izredno pomembno
ohranjati stalen delež primarnega sektorja (Strokovne osnove prostorskega dela družbenega
plana..., 1981).
Podatek o kmečkem prebivalstvu je zanimiv zato, ker je kmečko prebivalstvo (in drugi
družinski člani, ki z njimi živijo na kmetijah) na podeželju zelo pomemben dejavnik za
vzdrževanje kulturne pokrajine. Pri zadnjem popisu prebivalstva l. 2002 podatka o kmečkem
prebivalstvu žal niso več zbirali (Ferreira, 2005). SURS ne nudi novejših podatkov aktivnosti
prebivalstva po dejavnostih v naseljih, prav tako pa ni podatka o deležu kmečkega
prebivalstva, ki se je zbiral nazadnje leta 1991. Zato smo si pri ugotavljanju deleža kmečkega
prebivalstva po naseljih pomagali s podatki o številu delovno aktivnih oseb na družinskih
kmetijah, ki so se zbirali pri popisu kmečkih gospodarstev leta 2010. Z njimi smo izračunali
delež od skupnega prebivalstva starejšega od 15 let. Zaradi načela zaupnosti, ki je nekaj
manjšim naseljem odvzel podatek, smo o številu kmetovalcev povprašali na terenu oziroma v
pogovoru z domačini.
Juvančič je v svojem delu skušal opredeliti podeželska in mestna območja s kazalniki
aktivnega kmečkega prebivalstva, deleža dnevnih migracij in gostoto poselitve. Tako je po
statistični obdelavi podatkov dobil naslednjo opredelitev (Juvančič, 1996):
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1. Delež aktivnega kmečkega prebivalstva > 30% - Tradicionalna podeželska območja
2. Delež aktivnega kmečkega prebivalstva 20% - 30% - Podeželska območja z
gravitacijskim središčem
3. Delež aktivnega kmečkega prebivalstva 10% - 20% - Podeželska območja z višjo
stopnjo deagrarizacije
3.1. Delež dnevnih migracij < 55% - Deagrarizirana podeželska območja
3.2. Delež dnevnih migracij > 55% - Primestna podeželska območja
4. Delež aktivnega kmečkega prebivalstva < 10% - Urbana območja ter območja z
razvito gospodarsko infrastrukturo in šibkim agrarnim zaledjem
4.1. Gostota naselitve < 300 preb./km2 – Urbana območja s podeželskim zaledjem
4.2. Gostota naselitve > 300 preb./km2 – Urbana območja
Graf 6: Delež kmečkega prebivalstva po naseljih občine Tržič v letu 2010

Vir: Registrski popis prebivalstva..., 2011. Popis kmetijskih gospodarstev 2010, 2010.

5.3.5. Delež visoko in višje izobraženih
Gre za bistven kazalec, ki kaže na gospodarsko, socialno in kulturno razvitost določenega
okolja. Skozenj se ne odraža le usposobljenost za določen poklic, pač pa tudi v spremenjenem
dojemanju svoje okolice in tam živečih ljudi. Prav tako spoznamo tudi očitno dejstvo, da je še
vedno močno povezan z gospodarsko neenakostjo in tudi prometno dostopnostjo do
izobraževalnih ustanov (Kladnik, Ravbar, 2003).
Zaradi statistične zaupnosti smo morali podatek o deležu visoko in višje izobraženih za
Hušico, Novake, Popovo in Vadiče izračunati s pomočjo multiple linearne regresijske analize
s katero smo lahko dokaj zanesljivo (skupaj model pojasni 73% variance odvisne
spremenljivke) napovedali manjkajoče vrednosti. Za izdelavo regresijskega modela smo
izbrali najbolj temeljito metodo stepwise, katera postopno vključuje značilne regresorje in
daje najboljše rezultate.
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Rezultati so občino razdelili nekako na dva dela, na južna ravninska in zahodna naselja z
večjim deležem visoko in višje izobraženih ter na osrednji in zahodni del občine z vrednostjo
kazalca pod občinskim povprečjem. Senično, Visoče, Breg ob Bistrici, Kovor in Križe
izstopajo z deležem višjim od 20 % v skupni izobrazbeni strukturi kraja. Značilnost prvih
dveh naselij se predvsem odraža v poselitvenem gravitiranju prebivalstva iz drugih občin,
višjem življenjskem standardu ter večjih osebnih dohodkih. Ostala naselja so dvignjena na
terasah ob desnem in levem bregu Tržiške Bistrice in premorejo ugodno prometno povezavo.
Pod 10 % pa najdemo Dolino, Grahovše, Vadiče, Novake, Paloviče, Gozd (visok delež
kmečkega prebivalstva, kateri zaenkrat še pogojuje izobrazbo) in Jelendol. Za omenjena
naselja velja tudi vse pogostejša emigracija prebivalstva ter notranja občinska odmaknjenost
in slabše razvita infrastruktura.
Karta 7: Delež visoko in višje izobraženih po naseljih v občini Tržič, 2011

5.3.6. Bruto osnova za dohodnino na prebivalca
Če želimo prikazati ekonomsko moč prebivalcev v občini, moramo uporabiti kazalnik bruto
osnove za dohodnino na prebivalca. Ta obsega vse obdavčljive prihodke, brez olajšav, katere
davčni zavezanci lahko uveljavljajo. Kazalec je zelo primeren za ugotavljanje lokalne
ekonomske moči, saj se prikazuje za enoto v kateri ima davčni zavezanec prijavljeno stalno
prebivališče. Posredno nam pa nariše še sliko o kupni moči prebivalstva oziroma o tem koliko
si posameznik v nekem naselju lahko »privošči«. Do večjih razlik med naselji prihaja zlasti
zaradi različne gospodarske strukture ter izobrazbene strukture zaposlenih (Pečar, 2008).
Kladnik in Ravbar ugotavljata, da gre za najbolj direkten kazalec gospodarske moči nekega
območja, v našem primeru naselja. Posredno nam da vedeti, kje je zgoščena donosnejša
dejavnost v bližini enote ali pa kaže tudi na bližnjo dnevno migracijsko središče. Moramo se
tudi zavedati, da je kazalnik vzet iz kraja bivanja delovno aktivnih in ni povezan s dejstvom,
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kje ljudje delajo. Zaradi tega dejstva, se posredno že da razkriti privlačnost v bivalnih
razmerah določenega okolja, če gledamo naprimer na dostopnost, izobrazbo, neobremenjenost
okolja in podobno (Kladnik, Ravbar, 2003).
Izrazito odstopanje v obeh smereh lahko v občini Tržič opazujemo pri naslednjih naseljih.
Nad vrednostjo indeksa 150 od občinskega povprečja lahko najdemo tri naselja: Senično
(157,6), Visoče (168,23) in Hušica (179). Vsa omenjena naselja imajo visok delež visoko in
višje izobraženega prebivalstva, najverjetneje v večini zaposlenega izven občine, ter južno
lego v termalnem pasu pod Kriško goro in Dobrčo. V pogovoru s prebivalci Visoč smo
izvedeli, da je tam prisotnih veliko lastnikov počitniških hišic, ki so sčasoma postale tudi
stalna prebivališča. Gre predvsem za bolje situirane prebivalce, ki svoje delo opravljajo v
Kranju in Ljubljani, le redki v Tržiču. Za Senično velja podobna slika, da pa gre za
ekonomsko močnejše prebivalstvo, nam dajo vedeti številne premožnejše stavbe v tem
naselju. Manjšo kupno moč nosijo prebivalci vzhodnega in osrednjega dela občine. Gre za
hribovita območja in za samo mesto Tržič, ki z zastarelim stavbnim fondom in vse večjo
konkurenco Bistrice pri Tržiču, izgublja prebivalstvo in delovna mesta. Najmanjše indekse
bruto osnove za dohodnino nam tako izkazujejo hribovska naselja in naselja na gričevjih:
Vadiče (38 ), Grahovše ( 40), Potarje (50) in Jelendol (50). Tudi ta kažejo nedvoumno
korelacijo med visoko in višje izobraženimi in kupno močjo. Gibanje prebivalstva je
negativno, visok je delež kmečkega prebivalstva.
Karta 8: Bruto osnova za dohodnino na prebivalca po naseljih občine Tržič, 2010

5.4.

Gostota cestnega omrežja

»Razvoj cestnega prometa sta v preteklih letih zaznamovala predvsem povečevanje števila
registriranih motornih vozil in obsega prometnega dela. Najhitreje narašča osebni potniški
promet, predvsem zaradi zmanjševanja obsega javnega potniškega prometa in železniškega
prometa. Z nadaljnjim razvojem cestne infrastrukture se lahko pričakuje podobno tudi v
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prihodnje, saj se primerjalne prednosti cestnega prometa povečujejo (Poročilo o stanju...,
2013).«
V okviru projekta CONSPACE, katerega raziskovalno območje je zajemalo tudi Slovenijo, se
je za vrednotenje prostorsko-regionalnega razvoja izbiralo raznovrstne pokazatelje. Teh je
bilo vsega skupaj 104 in so bili zajeti v 10 skupinah. Razlagajo prostorsko strukturo regij na
podlagi demografske strukture, socio-ekonomske strukture, poselitvene mreže, podeželja,
kakovosti bivanja, infrastrukture, rabe tal, zaščitenih območij, degradiranih in ogroženih
območij. Na podlagi teh kazalcev, smo pri potrebah diplomskega dela uporabili ključni
kazalec gostota cestnega omrežja. Ta meri dolžino (km) državnih, regionalnih in lokalnih cest
na kvadratni kilometer površine. Višja številka kaže, koliko je cestno omrežje razvito in
posredno kaže tudi na poselitveno strukturo (Černe et al., 2006).
Gostota cestnega omrežja pušča odtise v smislu ekoloških učinkov cest na pokrajino. Vpliv je
opazen na vseh področjih, še posebno pa na gibanju živalstva, fragmentaciji poselitve,
dostopa ter hidroloških in požarnih vzorcih (Forman; Hersperger, 1996).
Karta 9: Gostota cestnega omrežja po naseljih občine Tržič, 2006

5.5.

Sintezna karta tipizacije podeželja občine Tržič

Za tipizacijo tržiškega podeželja po naseljih smo izbrali statistično metodo razvrščanja v
skupine, natančneje hierarhično razvrščanje v skupine. Delo je zajemalo podatke sedmih
spremenljivk po 35 naseljih občine Tržič, in sicer:
1. Indeks staranja (log)
2. Gibanje števila prebivalstva (log)
39

Urbančnik, M., 2014. Spreminjanje prostorske in socialne strukture podeželja v občini Tržič. Diplomsko delo.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.

3.
4.
5.
6.
7.

Gostota poselitve (log)
Delež visoko in višje izobraženih
Osnova za dohodnino na prebivalca
Gostota cest km/km2 (log)
Delež kmečkega prebivalstva (log)

Kazalec delež prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo je zaradi statistične zaupnosti prekril
podatke štirih naselij: Hušica, Novake, Popovo, Vadiče. Ker smo želeli podatke obdržati v
procesu analize, smo jih izračunali s pomočjo multiple linearne regresijske analize, metoda
stepwise. V enačbo so vstopile bruto osnova za dohodnino na osebo, indeks staranja in
gostota poselitve. Skupaj je model pojasnil 73% variance odvisne spremenljivke.
Da bi ugodili hevrističnim pravilom normalne porazdelitve vključenih spremenljivk, je bilo
potrebno logaritmirati pet od sedmih spremenljivk. To so: indeks staranja, gibanje števila
prebivalstva, gostota poselitve, gostota cest in delež kmečkega prebivalstva.
Naselja Hudi Graben, Hušica in Jelendol po uradnem popisu nimajo kmečkih gospodarstev.
Da pri statističnih analizah tipološke raziskave ne bi teh enot izgubili, smo spremenljivki,
delež kmečkega prebivalstva, ob logaritmiranju prišteli konstanto 1,001. Z nizko konstanto
smo tako zmanjšali vpliv na rezultate potrebne za nadaljnje analize. Vseeno pa so ta naselja le
zaradi nične vrednosti deleža kmetijskih gospodarstev padla v lastno skupino.
Z analizo podatkov z metodo glavnih komponent smo ugotovili, kolikšen delež skupne
variabilnosti pojasnimo z našim modelom. Če bi bil ta delež nizek, potem bi bilo potrebno
spremeniti izbor spremenljivk. Metoda glavnih komponent je sicer pokazala Kaiser-MeyerOlkin merilo manjše od 0.5 (0.47), vendar pa je Bartlettov test sferičnosti visok in statistično
pomemben. Prve štiri komponente so skupaj pojasnile 88,3 % modela.
S faktorsko analizo pa smo ugotovili, kolikšen delež variabilnosti posamezne spremenljivke
pojasnimo, hkrati pa so se nam oblikovali faktorji, kateri so nam pomagali pri nadaljnjem
razvrščanju. Uporabili smo Varimax rotacijo, da smo dobili vsebinsko bolj čiste faktorje. Po
vsebini smo jih poimenovali: socioekonomski položaj, infrastrukturna opremljenost, faktor
ostarelosti in kmetijska dejavnost.
Enote (naselja) si morajo biti znotraj skupine (tipa) čimbolj podobne, med seboj pa čimbolj
različne, s čimer oblikujemo homogene skupine podobnih enot. Wardova metoda
hierarhičnega razvrščanja v skupine nam je po predhodni določitvi dala 5 skupin oziroma
tipov. Naselje Tržič in Bistrica pri Tržiču z Ročevnico sta bila iz analize izločena kot
centralna naselja 3. stopnje, vendar smo ju na karti vseeno označili in določili tip, in sicer
mesto. Primestna podeželska območja in podeželje v stagnaciji smo razcepili glede na reliefne
značilnosti oziroma karto hribovitih gorskih območij.
Preglednica 4: Pregled tipov podeželja in pripadajočih naselij
Naziv tipa
Naselja
I. mesto
Tržič, Bistrica pri Tržiču z Ročevnico
II. primestna podeželska območja
a. primestna ravninska območja
Loka, Kovor, Retnje, Zvirče, Breg ob
Bistrici, Sebenje, Žiganja vas
b. primestna hribovita in gorska območja Hudo, Brezje pri Tržiču, Slap,
Pristava, Križe, Senično
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III.

podeželje v razvoju

IV.

tradicionalno podeželje

V.

VI.

podeželje v stagnaciji
a. podeželje v stagnaciji na ravnini
b. podeželje v stagnaciji na hribovitih in
gorskih območjih
periferna območja

Podljubelj, Visoče, Brdo, Spodnje
Vetrno, Lom pod Storžičem
Potarje, Grahovše, Paloviče, Leše,
Vadiče
Novake
Zgornje Vetrno, Gozd, Čadovlje pri
Tržiču, Dolina, Popovo
Jelendol, Hudi Graben, Hušica

Graf 7: Delež naselij v določenem podeželskem tipu

Karta 10: Tipološka členitev podeželja v občini Tržič
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5.5.1. Primestna podeželska območja oziroma primestje
Privlačna območja za bivanje na južnem ravninskem delu občine ter dobro razvejanim
cestnim omrežjem in dostopnostjo so že od nekdaj predstavljala gravitacijsko jedro. Še
posebno pa to velja v času, ko Tržič izgublja delovna mesta in pomen nekdaj gospodarsko
strateške poti čez Ljubelj, saj se poselitev razliva proti Ljubljanski kotlini in glavnemu mestu
Slovenije. Delež kmečkega prebivalstva na prodnatih ravnicah in terasah je sicer manjši,
vendar je tu precej bolj izrazito intenzivno poljedelstvo in hlevska živinoreja, saj so kmetijske
parcele že na videz večje, kmečka gospodarstva pa modernizirana. Ker prebivalstvo s tega
območja migrira v večja slovenska mesta, je tudi dohodek in življenjski standard višji, čemur
pripomore tudi najvišji delež višje in visoko izobraženih v občini.
Primestna hribovita in gorska območja:
Hudo, Brezje pri Tržiču, Slap, Pristava, Križe, Senično.
Primestna ravninska območja:
Loka, Kovor, Retnje, Zvirče, Breg ob Bistrici, Sebenje, Žiganja vas.
Fotografija 1: Gručasta naselja (v ospredju Križe, levo zgoraj Zvirče, desno zgoraj
Kovor) na robovih fluvio-glacialnih teras in obsežne kmetijske površine ob glavnih
prometnicah proti jugu.

Vir: Wikipedia - Križe, 2014

5.5.2. Podeželje v razvoju
Naselja katera smo označili kot podeželje v razvoju imajo podobne lastnosti primestnem tipu.
Razlike se pojavljajo predvsem v manjši gostoti poselitve (povsod pod 50 preb/km2) ter
ugodnejšemu indeksu staranja prebivalstva. Delež visoke in višje izobrazbe opazno vpliva na
dvig dohodka na prebivalca, kar se kaže tudi v tem podeželskem tipu, saj sta oba kazalca
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nadpovprečna. Tržiške doline in slikovita gričevja prav tako ugodna prometna dostopnost so
razlogi za povečano doseljevanje. Čeprav bi pričakovali večji poselitveni naval na južni
ravninski del, se ta že razteza na kmetijska zemljišča prve kategorije in je posledično naselitev
omejena, s čimer se tokovi usmerjajo po dolinah, predvsem Šentanski in dolini Lomščice
navzgor. Vsa naselja so v hribovsko gorskem območju.
Naselja v hribovsko gorskih območjih: Podljubelj, Visoče, Brdo, Spodnje Vetrno, Lom pod
Storžičem
Fotografija 2: Podljubelj je privlačna lokacija za gradnjo doma, saj leži ob pomembni
prometnici, v izobilju gozdnega bogastva in neguje mlajše in izobraženo prebivalstvo.

Vir: Masivca, podjetje za leseno masivno gradnjo, 2014

5.5.3. Tradicionalno podeželje
Naselja Potarje in Grahovše ležita v ledeniško preoblikovani dolini Lomščice na vzhodu
občine, Paloviče, Leše in Vadiče pa so naslonjena na rob Dobrče in tvorijo poselitev na
razgibanem gričevnatem reliefu, ki se južno razvalovi v Dobrave. Za vsa naselja je značilna
občinska obmejnost in dokajšna perifernost, kar bodruje nazivu poselitvenega tipa podeželja.
Indeks staranja je eden izmed najugodnejših v občini in nakazuje na zdravo jedro potencialnih
prevzemnikov kmečkih gospodarstev, saj je delež kmečkega prebivalstva tu nadpovprečno
visok. Na žalost je delež višje izobraženih zaenkrat še dokaj nizek in tako onemogoča
izkoriščanje vseh potencialov teh predelov. Indeks gibanja prebivalstva v zadnjih letih
izkazuje počasen trend naraščanja števila prebivalstva ali zmerne stagnacije v vseh omenjenih
naseljih, razen v Vadičah.
Naselja v hribovsko gorskih območjih: Potarje, Grahovše, Paloviče, Leše, Vadiče.
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Fotografija 3: Turistična kmetija Rekar v Grahovšah vabi s svojo tradicionalno podobo
v planinski raj za Storžičem; Vaško jedro v Lešah s cerkvijo v ozadju in podolgovatim
gospodarskim poslopjem ob cesti.

Vir: Kmetija Rekar, 2014; Wikipedia – Leše, 2014

5.5.4. Podeželje v stagnaciji
Ta podeželski tip je v marsičem podoben prejšnjemu, vendar pa od vseh najbolj izstopa po
občutno povečanem deležu starejšega prebivalstva in podpovprečnem deležu višje izobrazbe,
kar se posledično odraža tudi na dohodkih in življenjskem standardu. Kljub vsemu se je v
zadnjih tridesetih letih prebivalstvo doseljevalo pod Kriško goro, medtem ko je večje
depopulacijsko območje nastalo v Dolini, saj je ta od 50. let 20. stoletja izgubila kar polovico
prebivalstva. Prometna odmaknjenost in občasno otežkočena dostopnost (hudourniške vode v
Dovžanovi soteski) prav tako negativno vplivata na poselitev kot pa pomanjkanje bližnjih
centralnih dejavnosti.
Podeželje v stagnaciji na ravnini: Novake
Podeželje v stagnaciji na hribovitih in gorskih območjih: Zgornje Vetrno, Gozd, Čadovlje pri
Tržiču, Dolina, Popovo.
Fotografija 4: Jamenšnikova domačija v Čadovljah je primer bogatega kmečkega
življenja nekoč, medtem ko se danes išče priložnosti zunaj vasi.

Vir: PD Onger iz Trzina, 2014
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5.5.5. Periferna območja
Ta naselja so po metodi razvrščanja v skupine padla v lasten tip, katerega smo poimenovali
periferna območja. Vsi kazalci uporabljeni pri statistični analizi tu kažejo v negativno smer,
razen pri zaselku Hušica, katera bi morala biti po našem mnenju vključena v primestni tip
podeželja, saj je funkcijsko še del Brezij pri Tržiču oziroma Hudega. Omenjena naselja
nimajo aktivnega kmečkega prebivalstva po rezultatih popisa kmetijskih gospodarstev. Poleg
gozdarstva in pašniške živinoreje v Jelendolu je drugih dejavnosti malo. Veliko pa je
potenciala v nizu planin pod Košuto in proti Grahovšam, kjer so mnogotera izhodišča ravno v
Jelendolu in Dolini. Hudi Graben je poseben fenomen, saj kljub ugodni južni legi ob
prometnici (med Tržičem in Begunjami) in boljši izobrazbeni strukturi v zadnjih letih izgublja
prebivalstvo. Sorazmerno nizek je tudi dohodek, glede na višje izobraženo prebivalstvo.
Naselja: Jelendol, Hušica, Hudi Graben
Fotografija 5: Osrednji del Jelendola (766 m n.v.) je obdan z gozdovi, ki se iztekajo
visoko proti grebenu Košute (2000 m n.v.) v visokogorske pašnike. V ozadju dvorec
Puterhof, danes spremenjen v večstanovanjsko stavbo.

Vir: Špela Zrim, 2013

6. SPREMEMBE NA PRIMERU NASELJA LOM PRI
TRŽIČU
6.1.

Zgodovina naselja in splošni geografski oris

Naselje Lom pod Storžičem se nahaja v ledeniško oblikovani dolini potoka Lomščice, eni
izmed treh glavnih dolin, ki se nahaja v JV delu občine Tržič. V tej slikoviti pokrajini pod
steno Storžiča in podaljškom, Kriško goro, se v smeri vzhod-zahod vleče naselje, včasih del
občine imenovane Sv. Katarina po cerkvi v Lomu. Ker dolina meji na Kamniško Savinjske
Alpe na jugu in Karavanke proti severu, se nadmorska višina poseljenega dela vzpenja od 642
m pa vse do 1090 m nadmorske višine. Meje naselja pa celo do okoli 1500 m proti Kriški
gori. Lom je dobil svoje ime po zalomljenem izgledu reliefa. Razvoj naselja je vezan na
cerkev Sv. Katarine, kjer so tudi najstarejše stavbe v naselju. Po ustnih virih naj bi na tem
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območju stala manjša kapela že v 12. stoletju, ki je pozneje pogorela, medtem ko so graščaki
Lambergi postavili zidano nekaj let pozneje (Petek, 1988).
Dolinsko dno je prepredeno z ledeniškimi morenami oziroma gruščom, na katerem se je skozi
leta razvila globoka in rodovitna prst (evtrični in distrični kambisol), ki je bila, predvsem v
preteklosti, nosilec poljedelske dejavnosti. Sicer spada občina Tržič pod zmerno celinsko
podnebje zahodne Slovenije, kjer prehaja v podnebje višjega in nižjega gorskega sveta.
Padavin je precej, okoli 1200 do 1600 mm, ob gorskih pregradah pa tudi do 2000 mm (Ogrin,
2004).
Naselje Lom pod Storžičem je v tistem obdobju spadalo v občino Sv. Katarina, ki je zajemala
ves današnji vzhodni del občine Tržič oziroma porečje Tržiške Bistrice (do sotočja z
Mošenikom) in Lomščice.
Grad Lambergov, Hudi grad oziroma Altgutenberg, je stal nad Bistrico pri Tržiču, njegovo
gospostvo pa je segalo tudi pod Storžič. Cerkev Sv. Katarine v Lomu je najverjetneje
poimenovana po hčeri plemiča Lamberga in je bila zgrajena leta 1399, verjetno pa je na tem
mestu že prej stala manjša kapela. Ime Lom naj bi po eni teoriji izviralo iz imena Lamberg, po
drugi pa po skalnem podoru na območju Storžiča. Morda gre povezavo iskati v potresu leta
1348, ki je bivše naselje Tržič v gornji Šentanski dolini prestavilo na sotočje Tržiške Bistrice
in Mošenika. Valvasor je pisal o tako strašnem plazu, da je še nekaj let zatem po strugi
Lomščice tekla kalna voda (Slapar, 2014).
V pogovoru z velikim poznavalcem lokalne zgodovine smo pridobili bližji vpogled v življenje
prebivalcev lomske doline nekoč in danes. Domača imena kmetij, ki so v tem okolju še kako
v uporabi, so nakazovala na velik pomen družinskih kmetij, ki so nudile medgeneracijsko
socialno podporo, kar je vse bolj aktualno tudi danes. V 20. stoletju so bila na tem mestu še
številna polja (rža, ječmena, ovsa in pozneje tudi krompirja), ki so s hrano preskrbovala
večino prebivalstva. Pšenica naj bi po ustnem izročilu lepo uspevala tudi na višje ležečih
kmetijah (pr’ Pavšel na 1100 m n. v.). Krave so bile redek prizor na pašnikih, večinoma se je
na njih pasla drobnica, predvsem koze so poskrbele, da se travniki niso zaraščali z
grmičevjem. Preden je cesarica Marija Terezija 1767 uvedla obvezno sajenje krompirja pa je
bilo na jedilniku kmeta večinoma le zelje in repa. Prehrambeni primanjkljaj je od 1833
zmanjšala tudi duhovščina z uvedbo odpornih sadnih vrst. Opuščanje poljedelstva v povojnem
obdobju je še bolj pospešila uporaba kmetijske mehanizacije, saj volov in konj niso več
potrebovali, s tem pa tudi krme ne. Številne kmetije imajo danes po nekaj glav živine,
predvsem krav ali bikov, izključno za lastno rabo, s tem pa se vzdržujejo tudi pašniki (Slapar,
2014).
Gospodarstvo je slonelo na izkoriščanju naravnih virov. Pred 100 leti je zaslužek nudilo
žganje apna. Okoliške gozdove so sprva izkoriščali za izdelovanje kop oziroma oglarjenje, ki
je dajalo postranski zaslužek, saj so v Tržiču (še posebej pred požarom 1811) delovale
številne kovačije in fužine, te pa so potrebovale tudi železovo rudo, katere nahajališča so bila
pod Kokovnico. Kvaliteten les pa niso uporabljali le za oglarjenje, saj je do leta 1915 poraslo
število žag in mlinov. Večji del je odkupovala tudi tovarna lepenke angleškega industrijalca
Charlesa Moline v drugi polovici 19. stoletja. Po 2. svetovni vojni se je večji del zemljišč
podržavil, kar je zmanjšalo število čistih kmetov, najprej v polkmete, nato pa v delavce.
Danes veliko domačinov dela izven kraja bivanja s čimer postajajo naselja v dolini spalna.
Potenciali se kažejo v turizmu (apartmaji Štorman, planšarije in številne turistične kmetije),
malem podjetništvu v storitveni dejavnosti, dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in še vedno, v
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dobrinah gozda. Te prednosti pa lahko dobro izkoristijo mladi, ki jih tukaj ni malo, saj so
družine še vedno nadpovprečno velike, prav tako pa se v zadnjih letih marsikdo odloča za
prevzem kmetije, saj so zaposlitvene možnosti v tem trenutku slabe. Gospod Slapar mi za
konec pove, da je bilo za razvoj kraja vedno pomembno krščanstvo in vera v boga, kar je
ljudem dajalo močan značaj in z vrednotami dela vseskozi poganjalo kolesa gospodarstva
(Slapar, 2014).

6.2.

Demogeografske spremembe

6.2.1. Gibanje števila prebivalstva
V dobrih 100 letih se je število prebivalstva v Lomu pod Storžičem podvojilo, še poseben
skok pa je doživelo v 80. letih in od takrat strmo narašča. Z vseskozi nadpovprečno velikostjo
števila članov gospodinjstva (3,2 v primerjavi s povprečjem Slovenije 2,5 v letu 2012) in
padcem indeksa staranja 1991, lahko sklepamo, da je v naselju veliko mladih, ki so se
najverjetneje odločili ostati doma oziroma v vasi. Še posebno v času tranzicije in zadnjih let
gospodarskega zatona, lahko opazimo vse več takih primerov. Karta starosti stavbnega fonda
pa nam pokaže na sprostitev gradnje stanovanjskih objektov izven jedra proti vzhodu in
zahodu naselja. Tudi zaradi tega in dobro prometno povezanostjo s Tržičem in ljubljansko
kotlino, se je število prebivalcev stalno povečevalo.
Preglednica 5: Število prebivalcev v Lomu pod Storžičem med leti 1896 in 2011
1896 1900 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011
Leto
174
173
196
187
203
244
230
228
310
339 360
Št.
preb.
Vir: Kramar, 2007; Registrski popis prebivalstva..., 2011.
Graf 8: Spreminjanje števila prebivalcev med letoma 1896 in 2011 v Lomu pod Storžičem

Vir: Kramar, 2007; Registrski popis prebivalstva..., 2011.
Družbeni plan za obdobje 1981 – 1985 opozarja na nujo vzpostavitve ravnotežja sistema
naselbinske mreže. V 60. in 70. letih 20. stoletja se je število prebivalstva močno krčilo v kar
polovici krajevnih skupnostih v občini. Še posebej je to veljalo za Jelendol, Leše, Lom,
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Podljubelj in Tržič. Zato je plan predlagal ukrepe s katerimi bi zadržali prebivalstvo v manjših
krajih, predvsem z določitvijo zemljišč za stanovanjsko pozidavo. Ta naj bi se usmerjala v
gostejšo pozidavo znotraj naselja, najrajši na kmetijsko slabih zemljiščih (Strokovne osnove
prostorskega dela družbenega plana..., 1981).
Karta 11: Starost stavbnega fonda v Lomu pod Storžičem

6.2.2. Staranje prebivalstva
Indeks staranja nam pokaže razmerje med številom prebivalcev starejših od 65 let in številom
otrok starih do 15 let, pomnoženo s sto. Indeks okoli 40 naj bi kazal na mlajšo starostno
strukturo prebivalstva. Pri indeksu, ki preseže 72 pa lahko sklepamo, da se prebivalstvo ne
obnavlja več. S tem je presežen demografski prag, ki nakazuje na zagotovo zmanjšanje
prebivalstva v prihodnosti (razen, če se prebivalstvo ne doseli ali se rodnost močno poveča)
(Kovačič 2002).
V Lomu pod Storžičem je indeks leta 2011 pod tržiškim povprečjem 121, saj znaša 83,3
Registrski popis prebivalstva..., 2011). Zato se naselje lahko pohvali z relativno mladim
jedrom, ki tudi zadnja leta kljubuje staranju prebivalstva, kljub temu, da je to praviloma večje
na podeželju. Manjši »baby boom« se je zgodil v 80. letih in povzročil padec indeksa na kar
31,2 ob popisnem letu 1991 (Popis prebivalstva..., 1991). To so posamezniki med 30 in 40 let
na katerih danes sloni razvojna prihodnost kraja.
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Graf 9: Indeks staranja prebivalstva v Lomu pod Storžičem v obdobju 1971 do 2013

Vir: Popis prebivalstva..., 1971; Popis prebivalstva..., 1981; Popis prebivalstva..., 1991;Popis
prebivalstva..., 2002; Registrski popis prebivalstva..., 2011. Registrski popis prebivalstva...,
2012. Registrski popis prebivalstva..., 2013.

6.2.3. Struktura in velikost gospodinjstev
Zdi se, da je bila vaška podoba vedno vezana na številčne družine, ki so skrbele za lastno
zemljo in s tem tudi za preživetje in socialno varnost. V času industrijskega razvoja je to
vlogo prevzela država, ki je prebivalstvu ponujala dostopnost izobraževanja, zdravstvenih
storitev, pokojninskega zavarovanja itd. Zato ni presenetljivo, da tudi v podeželskem Lomu
pod Storžičem začne družina izgubljati na pomenu. V zadnjih 30 letih zato močno narastejo
gospodinjstva s samo enim članom, medtem ko se tista s štirimi, petimi in več člani
sorazmerno zmanjšajo. Te podatke je treba jemati previdno, saj lahko povečevanje
enodružinskih gospodinjstev kaže ne samo na mlada gospodinjstva pač pa tudi stara.
Zanimivo bi bilo izdelati strukturo po generacijah kot je to storil Klemenčič na primeru
Mežice in Črne (Klemenčič, 1997). Vseeno pa velja poudariti, da je delež slednjih še vedno
nadpovprečen, padec povprečne velikosti gospodinjstev pa je zadnje čase manjši kot v občini
Tržič ali Sloveniji.
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Graf 10: Spreminjanje povprečne velikosti gospodinjstev v obdobju 1981 – 2012.

Vir: Popis prebivalstva..., 1981; Popis prebivalstva..., 1991;Popis prebivalstva..., 2002;
Registrski popis prebivalstva..., 2011.
Graf 11: Struktura gospodinjstev v Lomu pod Storžičem v obdobju 1981 – 2012.

Vir: Popis prebivalstva..., 1981; Popis prebivalstva..., 1991;Popis prebivalstva..., 2002;
Registrski popis prebivalstva..., 2011.
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6.2.4. Kmečko prebivalstvo
Graf 12: Spreminjanje deleža kmečkega prebivalstva od vseh prebivalcev v Lomu pod
Storžičem od leta 1961 do 2010.

Vir: Popis prebivalstva..., 1961; Popis prebivalstva..., 1971; Popis prebivalstva..., 1981;
prebivalstva..., 1991; Popis kmetijskih gospodarstev, 2010.
Pri analizi kmečkega prebivalstva smo imeli na razpolago podatke popisov prebivalstva in
popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2010. Skozi leta so bili podatki zbrani za računanje
deleža kmečkega prebivalstva definirani na različne načine, zato podatek iz popisa leta 2002
ni upoštevan, saj zajema prebivalstvo aktivno zaposleno v kmetijstvu, medtem ko podatek iz
leta 2010 govori o celotni populaciji, ki se ukvarja s kmečko dejavnostjo na družinski kmetiji.
Zato moramo statistične podatke jemati z rezervo, saj je pojem polkmeta še vedno zelo živ.
Po drugi svetovni vojni sledimo dvema fazama spreminjanja kmečkih gospodinjstev. V prvi
se čista kmečka gospodinjstva preobrazijo v mešana, da posest lahko preživi vse, ki živijo na
kmetiji. V drugi fazi pa mešana z opuščanjem obdelovanja zemlje prehajajo v nekmečka.
Klemenčič ugotavlja, da se porast polkmetov pojavlja zaradi občasnih kriznih situacij v
družbenoekonomskem razvoju (Klemenčič, 1977). V praksi pa je kmečke delovne sile še več,
še posebno nezanemarljiva je pomoč mladih.
Lom pod Storžičem že na zunaj kaže kmečki značaj, kar dokazujejo številna kmečka
gospodarska poslopja in obsežni trajni travniki. Skupaj z razvojem industrije v občini, se je
velik del prebivalstva zaposlil v lokalnih tovarnah v 60. letih. Kljub temu, je delež zaposlenih
v kmetijstvu v tem času še vedno dvakrat nad občinskim povprečjem in se več ali manj giblje
okoli 10 – 15 %. Od osamosvojitve dalje pa je zaznati spodbuden in počasen trend naraščanja
tega deleža, kar lahko povežemo z dolgoletno tradicijo kmetovanja, ukrepi evropske
podeželske politike in gospodarsko krizo (Popis prebivalstva..., 1961; Popis prebivalstva...,
1971; Popis prebivalstva..., 1981; prebivalstva..., 1991; Popis kmetijskih gospodarstev, 2010).
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6.2.5. Izobrazba
Graf 13: Delež visoko in višje izobraženih v Lomu pod Storžičem od 1961 do 2013

Vir: Popis prebivalstva..., 1961; Popis prebivalstva..., 1981; prebivalstva..., 1991; Popis
prebivalstva..., 2002; Registrski popis prebivalstva..., 2011; Registrski popis prebivalstva...,
2012; Registrski popis prebivalstva..., 2013.

6.2.6. Gospodarstvo
Ko spremljamo razvoj podeželja je pomemben izvor pridobivanja finančnih sredstev, ki dviga
blaginjo domačinov in krepi napredek. Zato smo za ekonomski kazalec vzeli podatek o
poslovnih dejavnostih in času njihovih ustanovitev, saj nam ta pove nekaj o poslovnih
možnostih, podjetniškem okolju in splošnem razpoloženju lokalnega prebivalstva za
potencialne investicije. Podjetnost je gonilo razvoja, ki zaobjame celoten kraj. Podatke o
kazalcu smo vzeli iz diplomskega dela z naslovom Suburbanizacija Tržiča (Kramar, 2007) in
jih dopolnili z najnovejšimi.
Spodnja preglednica ne zajema tudi ukinjenih dejavnosti, kljub temu pa skupno število
podjetij kaže na močno povišanje, saj je v roku zadnjih desetih let to poraslo za tretjino. Pred
osamosvojitvijo je bilo novoustanovljenih podjetij precej manj, saj je bilo več poudarka na
zaposlitvi izven kraja v bližnjih industrijah. Takoj nato sledi obdobje podjetniškega
optimizma, katerega podkrepijo dejstva o razpadajoči masovni tržiški industriji. Na podlagi
tranzicije v gospodarstvu in politiki pospeševanja malega podjetništva v EU, se samo v
zadnjih 3 letih v Lomu odpre 8 podjetij, skoraj toliko kot v desetih letih poprej. Samo število
podjetij še ni garancija za njihovo uspešnost, se pa prebivalstvo vse bolj zanaša na lastno delo
in kapital ter njihovo trženje.
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Preglednica 6: Dejavnosti in čas njihove ustanovitve v Lomu pod Storžičem

Dejavnost
Kmetijstvo, lov,
gozdarstvo, ribištvo

do
31.3.1981

ČAS USTANOVITVE
od 1. 4.
od 1. 4.
od 1. 4.
1981
1991
2002
do 31. 3.
do 31. 3.
do 31. 3.
1991
2002
2011

po 1. 4.
2011

skupno
skupno
število
število
dejavnosti dejavnosti
31. 10 .
27. 3.
2005
2014

/

/

2

2

2

2

9

Rudarstvo

/

/

/

/

/

/

Predelovalne dejavnosti
Oskrba z elektriko,
plinom, vodo

/

1

1

1

2

3

4

/

/

1

/

/

/

1

Gradbeništvo
Trgovina, popravila mot.
vozil

/

/

4

/

/

4

2

/

/

1

1

1

2

3

Gostinstvo
Promet, skladiščenje,
zveze

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

/

1

Finančno posredništvo
Nepremičnine, najem,
poslovne stor.
Javna uprava, obramba,
social. zavarov.

/

/

/

/

/

/

/

/

3

2

/

3

1

1

2

/

/

/

/

2

Izobraževanje
Zdravstvo, socialno
varstvo
druge, javne, skupne in
osebne stor.

1

/

1

/

1

2

/

/

/

/

/

/

2

/

2

2

2

5

14

SKUPAJ

5

1

16

9

8

24

36

1

Vir: Kramar, 2007; AJPES, 2014.

6.3.

Prostorske spremembe

6.3.1. Dolgoročne spremembe v rabi tal
Če želimo spremljati spremembe v prostorskem smislu, moramo zajeti čas, ki bo nazorno
pokazal na pretekli razvoj kraja. Če je to obdobje manjše, so lahko spremembe neopazne,
velik delež pa nebistven za raziskavo družbenih procesov. Če pa so po drugi strani ti razmaki
preveliki, lahko izpustijo marsikater vrhunec ali padec v razvojnem procesu, ki bi utegnil
nositi veliko težo v zgodovini neke prostorske enote. Zatakne se tudi pri razpoložljivosti
dostopnih prostorskih podatkov. Marsikaj si sicer lahko tolmačimo z uporabo statističnih
podatkov, predvsem povojnih popisov, ki so prav tako redno spreminjali vsebine svojih
raziskav. Potrebuje se kvaliteten kartografski del, ki lahko nazorno in lokacijsko točno pokaže
na spremembe v rabi prostora. Na podlagi naštetega, smo se odločili izdelati časovni prikaz
sprememb v kategorijah rabe prostora med letoma 1826 in 2012 za naselje Lom pod
Storžičem.
V takratnih avstrijskih deželah je imel odločilno vlogo cesarski patent Franca I. z dne 23. 12.
1817, na podlagi katerega so lahko izvedli izdelavo katastra. Prostorske enote za izdelavo
franciscejskega katastra so bile katastrske občine, katere so določili že ob izdelavi
jožefinskega katastra. Geodetska izmera zemljišč je bila za takratne razmere izjemno
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natančna, opravili pa so jo za to izšolani strokovnjaki. Franciscejski kataster ima poleg
indikacijskih skic in katastrskih načrtov tudi tekstovni del. Sestavljajo ga: zapisnik zemljiških
parcel, zapisnik stavbnih parcel, izkaz površine zemljišč po katastrskih kulturah, abecedni
seznam zemljiških posestnikov, popis mej katastrske občine, seznam neznanih lastnikov
zemljišč, zapisnik o izračunavanju površine zemljišč, pismena dokazila o imenovanju.
Gradivo uporabljeno za namene doplomske naloge je izšlo v letu 1826. Triangulacija je bila
na Kranjskem opravljena v letih 1822 – 1826 (Franciscejski kataster, 1826).
Veliko se je s spremembami rabe tal ukvarjal Franci Petek. Na podlagi njegovih študij, smo se
lažje odločili za izbor podatkov, to je Franciscejskega katastra in Dejanske rabe kmetijskih
zemljišč. Ključ po katerem smo združili različne kategorije vsebuje šest enot: njive,
sadovnjaki, travinje, gozd, pozidano in poti, drugo (Petek, 2007).
Preglednica 7: Ključ za usklajevanje in združevanje
katastrom 1826 in dejansko rabo tal 2012.
kategorije 1826
združene kategorije
vrtovi
njive
njive
- travniki s sadnim
sadovnjaki
drevjem
- sadni vrtovi
- travniki
travinje
- travniki z drevjem
- travniki z grmovjem
- pašniki
- pašniki z drevjem
- pašniki z grmovjem
- gozd
gozd
- grmičevje

stavbe
dvorišča
poti, ceste
voda
pušča

pozidano, poti

drugo

kategorij rabe tal med franciscejskim
kategorije 2012
- njiva
- trajne rasline na njivskih površinah
- ekstenzivni travniški sadovnjak

- trajni travnik
- neobdelano kmetijsko zemljišče

- kmetijsko zemljišče v zaraščanju
- drevesa in grmičevje
- kmetijsko zemljišče poraslo z
gozdnim drevjem
gozd
pozidano in sorodno zemljišče
- suho odprto zemljišče s posebnim
rastlinskim pokrovom
- odprto zemljišče brez ali z
nepomembnim rastlinskim
pokrovom
- voda

Vir: Petek, 2007; Arhiv…, 2014;
Preglednica 8: Površine in deleži kategorij rabe tal na območju naselja Lom pod Storžičem v
letu 1826.
Kategorija
Površine (m2)
Površine (ha)
Površine (%)
njive
124.044,16
12,4
4,6 %
sadovnjaki
34.358,59
3,4
1,3 %
travinje
990.995,49
99,1
36,9 %
gozd
1.236.053,18
123,6
46,0 %
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pozidano, poti
21.623,06
drugo (voda, skalovje)
279.901,39
Skupaj
2.686.975,87
Vir: Franciscejski kataster, 1826.

2,2
28,0
268,7

0,8 %
10,4 %
100 %

Pri pregledu kategorij rabe tal moramo upoštevati, da so bile te v času 200 let izdelane po
različnih metodologijah. Raba iz franciscejskega katastra je bila zajeta na podlagi katastra,
kjer je vsaki parceli pripisana določena raba tal. Digitalizacija katastra s pomočjo programa
ArcMap nam je omogočila izračun površin določenih kategorij rabe.
Največji delež je že takrat, kot tudi danes, zavzemal gozd, kar je logično, saj večji del naselja
leži v osojni legi, ki se strmo dviga proti Kriški gori in ne dovoljuje drugačne rabe, razen
pašnikov. Zato je druga najpogostejša kategorija travinje, ki je dajalo krmo za živino. Kljub
manjši poseljenosti (15 – 20 stavb) pa opazimo precejšen delež njivskih površin, saj je bilo
preživetje vezano na rodovitno zemljišče v neposredni bližini hiše.
Preglednica 9: Površine in deleži kategorij rabe tal na območju naselja Lom pod Storžičem v
letu 2012.
Kategorija
Površine (m2)
Površine (ha)
Površine (%)
njive
14.499,12
1,4
0,5 %
sadovnjaki
34.191,70
3,4
1,3 %
travinje
358.288,58
35,8
13,3 %
gozd
1.947.449,26
194,7
72,5 %
pozidano, poti
152.391,25
15,2
5,7 %
drugo (voda, skalovje)
180.183,09
18,0
6,7 %
Skupaj
2.687.003,01
268,7
100%
Vir: RABA 2012, 2014.
Deleži kategorij rabe tal v letu 2012 slonijo na digitalnih podatkih dejanske rabe tal (Raba,
2012), zato podatkov ni bilo potrebno dodatno digitalizirati. Po združitvi mnogoterih kategorij
smo lahko ugotovili, da daleč največji delež še vedno zavzemajo gozdovi. Delež travinja in
njiv je manjši, le 13,3 % oz. 0,5 %. Zaradi povečanega doseljevanja se stalno vrši pozidava,
ki zajema opazen delež v strukturi rabe.
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Karta 12: Sprememba rabe tal med leti 1826 in 2012

Preglednica 10: Sprememba v rabi tal med letoma 1826 in 2012.
Kategorija
Raba tal 1826
Raba tal 2012
Površine
Površine
Površine
Površine Spremembe v rabi
(%)
(ha)
(%)
(ha)
(%)
njive
12,4
4,6 %
1,4
0,5 %
-4,1 %
sadovnjaki
3,4
1,3 %
3,4
1,3 %
+0,0 %
travinje
99,1
36,9 %
35,8
13,3 %
-23,6 %
gozd
123,6
46,0 %
194,7
72,5 %
+26,5 %
pozidano, poti
2,2
0,8 %
15,2
5,7 %
+4,9 %
drugo (voda,
28,0
10,4 %
18,0
6,7 %
-3,7 %
skalovje)
Skupaj
268,7
100%
268,7
100%
Vir: RABA 2012, 2014; Franciscejski kataster, 1826.
Naselje Lom pod Storžičem kaže na trend prisoten v večini Slovenije. V zadnjih 200 letih se
je močno povečal delež gozda na račun opuščanja obdelovalnih zemljišč. Veliko pašnikov in
njiv se je sproti opuščalo, dobršen del verjetno že v prvi polovici 20. stoletja z odprtjem
marsikatere tovarne, ostalo pa po 2. sv. vojni, ko se razmahne vsesplošna industrializacija,
Tržič pa zaposluje predvsem v sekundarnem sektorju. S tem povezana je izrazita in še danes
opazna pozidava. Po 2. sv. vojni se naselje še razvija okoli svojega starega centra, cerkve Sv.
Katarine, nakar se v 70. letih pozida velik del na skrajnem vzhodu in skrajnem zahodu.
Za vmesno leto lahko vzamemo podatek o kategorijah zemljišč iz leta 1951. Ta se sicer
nanaša na bivšo tržiško občino Sv. Katarino, ki je vsebovala dobršen del vzhodnega območja
današnje občine, vendar pa lahko iz rabe tal ugotavljamo podobnosti z naseljem Lom pod
Storžičem. Njiv naj bi bilo le pol odstotka, travnikov in pašnikov 14,5 %, gozdov 77 % in
nerodovitnega okoli 8 %.
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Graf 13: Spremembe v deležih rabe tal 1826 – 2012 v Lomu pod Storžičem

Vir: RABA 2012, 2014; Franciscejski kataster, 1826.

6.3.2. Kratkoročne spremembe v rabi tal
Preglednica 11: Raba tal v naselju Lom pod Storžičem v letih 2002, 2005, 2009 in 2012
Kategorija

njive
sadovnjaki
travinje
gozd
pozidano, poti
drugo (voda,
skalovje)
Skupaj

Raba tal 2002
Površine Površine
(ha)
(%)
0,5
0,2 %
2,1
0,8%
29,4
10,9 %
201,8
75,1 %
17,1
6,4 %
17,8
6,6 %
268,7

100 %

Raba tal 2005
Površine Površine
(ha)
(%)
1,0
0,4 %
3,4
1,3 %
30,8
11,5 %
201,6
75,0 %
17,3
6,4 %
14,7
5,5 %
268,7

100 %

Raba tal 2009
Površine Površine
(ha)
(%)
1,3
0,5 %
2,4
0,9 %
39,0
14,5 %
197,3
73,4 %
15,4
5,7 %
13,2
4,9 %
268,7

100 %

Raba tal 2012
Površine Površine
(ha)
(%)
1,4
0,5 %
3,4
1,3 %
35,8
13,3 %
194,7
72,5 %
15,2
5,7 %
18,0
6,7 %
268,7

100 %

Vir: RABA 2002, 2005, 2009 in 2012, 2014.
Ker želimo prikazati tudi recentne spremembe na tržiškem podeželju, smo naredili še analizo
sprememb kategorij rabe tal od leta 2002 do 2012. V tem desetletnem obdobju smo prišli do
zanimivih zaključkov. Upoštevati moramo, da so bili vsi podatki pridobljeni po istem ključu
na MKO ter v celoti digitalizirani. Kljub temu, jih moramo vzeti z rezervo, saj se pri
kategoriji drugo in pozidano ter poti pojavlja zmanševanje površin, kar sprva deluje
nelogično. S tem v obziru in dejstvom, da so popisi kmetijskih zemljišč točnejši, pa vseeno
lahko pridemo do zaključka, da se je v vsakem obdobju povečala površina travinja in njiv ter
zmanjšala površina gozda. Kategorija gozda v grafu ni vrisana zaradi lažje preglednosti
ostalih podatkov. Še leta 1991 je bilo v Lomu kar 13 ha njivskih površin, kar je skorajda
enako letu 1826, travnikov in pašnikov pa 46 ha, kar 10 ha več kot jih je sedaj, dvajset let
pozneje.
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Graf 14: Kratkoročne spremembe v deležih rabe tal 2002 – 2012 v Lomu pod Storžičem

Vir: RABA 2002, 2005, 2009 in 2012, 2014.

6.4.

Namenska raba površin po Dolgoročnem planu 1986 – 1995/2000

Ker je kmetijstvo glavni predstavnik podeželja si moramo ogledati, kakšen je bil načrtovan
razvoj te panoge. Plan predvideva intenzifikacijo obdelovalnih površin (njive, vrtovi in
sadovnjaki), ki so v tistem času zavzemala le 4,1 % površine občine. Ker je bilo dobro
polovico teh v zasebni lasti so ciljali predvsem na družbeno lastnino, kjer bi bili pogoji za rast
lažje uresničljivi. Do leta 2000 naj bi zaustavili nadaljne upadanje števila kmečkega
prebivalstva (Dolgoročni plan..., 1985). Od leta 1961 do 1981 število prebivalstva stagnira,
nakar se z obsežnimi novogradnjami v 80. letih 19. stoletja poveča za skoraj tretjino. To je
tudi obdobje, ko se določijo planske površine za stanovanjsko gradnjo na zahodu in vzhodu
naselja. Naselitev je torej potekala po načrtu, z izjemo slabih 6 ha na vzhodnem robu naselja,
ki ostajajo še neposeljena.
Bolj opazen problem je izgubljanje deleža kmetijskih površin, ki je v stalnem zaraščanju na
račun večanja gozdnih površin. S tem marsikateri spodaj omenjeni ukrepi niso uresničili
planskih postavk.
Ukrepi lokalne politike naj bi zajemali (Dolgoročni plan..., 1985):
- čuvanje skromnega deleža poljedelskih površin ter njegovo povečevanje in izboljšanje,
kjer je to možno
- z zadružno dejavnostjo bi se kmetje združevali in tudi s tem prišli do povečanja
kmetijske proizvodnjo
- izobraževanje kmečkega prebivalstva, vključevanje znanosti in posodobitev kmetijske
mehanizacije
- razvoj govedoreje s poudarkom na mlečni proizvodnji
- ohranjanje kmetijstva na hribovskih predelih s posebnimi oblikami pospeševanje
proizvodnje in prilagajanjem davčne politike
- urejanje planinskih pašnikov, njihovo širjenje in splošna podpora
- izvajanje komasacij, hidromelioracij in agromelioracij
- ponovno aktiviranje opuščenih kmetijskih površin
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-

vzpostavitev evidence neobdelanih zemljišč in potrebno družbeno ukrepanje za
ponovno obdelavo

Preglednica 12: Namenska raba površin po Dolgoročnem planu za obdobje 1986 –
1995/2000 in dejanska raba tal 2012.
Kategorija
površine (ha) – deleži (%)
površine
(ha) deleži (%)
planirano stanje
2012 – realno
1986 - 2000
stanje
območje naselja
19,8
7,3
20,8
7,7
namenjeno
48,6
18,1
34,5
12,9
kmetijski rabi
predvidena
5,6
2,1
/
/
stanovanjska
gradnja
gozd
194,7
72,5
212,2
79,0
vodno zajetje
/
/
1,2
0,4
Skupaj
268,7
100
268,7
100
Opomba: Deleži rabe tal 2012 so prilagojeni prostorskemu planu.
Vir: Dolgoročni plan..., 1985; RABA 2012, 2014.
Karta 13: Namenska raba površin po Dolgoročnem planu za obdobje 1986 – 1995/2000 in
dejanska raba tal 2012.

Vir: Dolgoročni plan..., 1985; RABA 2012, 2014.
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7. SKLEP
Ko se srečujemo s slovenskim podeželjem, se nam skoraj vedno prikaže, sicer potrjen
stereotip. Samozadosten ter delaven večkrat opravlja delo delavca in kmeta hkrati, saj mu
zemlja ni preobsežna in tovarna ne predaleč. Morda ga zvabi Evropa, da le zapusti domači vrt.
Razvojni potencial podeželja oz. kmetijske panoge ali njen propad?
Delni povod za to delo je podeželski pesimizem, torej deagrarizacija, odseljevanje
prebivalstva, staranje prebivalstva, upad rodnosti in zaraščanje kmetijskih površin. Na prvi
pogled lahko ugotovimo, da je bilo tržiško gospodarstvo vedno usmerjeno v obrt, trgovino in
industrijo, vendar so vse te panoge svoje delavce v večjem številu preusmerjale s pašnikov in
njiv. Stik z deželo vendarle ni bil nikoli prekinjen, ravno obratno, v povojnem obdobju z
izgubo vseh večjih tovarn, se v občini Tržič kaže vse večje zanimanje za obuditev podeželskih
območij, ne samo v funkciji spalnih naselij, ampak tudi kot zdravo delovno okolje za male
podjetnike. Zdi se, da šele ta delovna mesta, ki zadržijo prebivalstvo doma, rodijo poseben
odnos do kraja in bolje povežejo lokalno prebivalstvo. Kategorija »primestje« v tipizaciji
sicer kaže pozitivno stanje, vendar prebivalstvo, večinoma na južnih občinskih terasah, precej
pogosteje dnevno migrira v gravitacijski krog Ljubljane. Če sta lomska in šentanska dolina na
dobri poti sodobnega razvoja, pa je dolina Tržiške Bistrice od Slapu oziroma Čadovelj pa do
Jelendola podvržena izseljevanju in staranju prebivalstva. Kljub turistično-geološkemu biseru,
Dovžanovi soteski, in številnim izhodiščem na planine pod Košuto, so ti kraji neupravičeno
zapostavljeni in premalo gospodarsko izkoriščeni. Poleg doline Tržiške Bistrice so v
stagnaciji naselja na prisojnih pobočjih Dobrče in Kriške gore.
Od popisa leta 1961 naprej delež kmečkega prebivalstva močno upade. Takrat se lahko še
kosa s slovenskim povprečjem, medtem ko ga je danes pol manj od slovenskega. Število
tržiških kmečkih gospodarstev se je v času od 60. let do danes prepolovilo, uporabnih površin
je upadlo s 6000 ha na 5000 ha, večinoma na račun kmetijskih zemljišč, ki so jih prerasli
gozdovi. Struktura kmetijskih zemljišč (brez gozdov) se je sicer povečala iz 4 ha na kmečko
gospodarstvo na 5,5 ha na kmečko gospodarstvo v zadnjih 50 letih. Posestva so torej še vedno
premajhna za intenzivnejšo izrabo, več potenciala je v ekološkem kmetovanju in kmečkem ter
izletniškem turizmu.
Lom pod Storžičem je bil tekom diplomskega dela kvalificiran v podeželski tip »podeželje v
razvoju«, zato smo ga vključili v podrobno analizo, ki bi prikazala model uspešnega razvoja
malega naselja. Število prebivalstva se stalno povečuje, indeks staranja je ugoden, prav tako
izobrazbena struktura, ki vsekakor vpliva na višje dohodke. Na pridobivanje slednjih imajo
pozitiven učinek tudi evropski razvojni programi v obliki subvencioniranja malih podjetnikov
in obdelovalcev kmetijskih zemljišč, kar je vsekakor pripomoglo k ohranjanu oziroma rahlem
izboljšanju stanja. Čeprav so se obdelovalna kmetijska zemljišča skozi 200 letno obdobje
precej skrčila na račun gozda pa se v zadnjih desetih letih njivske površine rahlo povečale
prav tako travniške, medtem ko je gozd nekaj izgubil. Na to lahko navežemo tudi povečanje
kmečkega prebivalstva, vendar se moramo zavedati, da gre za manjša odstopanja na manjši
prostorski enoti in v krajšem časovnem obdobju. Svoj delež pri tej previdnosti nosijo tudi
napake merjenja oziroma metodološkega dojemanja. Kljub vsemu pa je Lom pod Storžičem
relativno (glede na druga naselja občine) svetel primer oživljanja podeželja. Družbeni plan je
trenutno še veljavni dokument po katerem poteka prostorsko-socialni razvoj, ves čas pa je
dobival tudi svoje dopolnitve. Za izhodišče smo izbrali stanje leta 1986, ki je predvsem
predvidevalo ohranjanje kmetijskih površin, zaustavitev zaraščanja z gozdom in nadaljno
poselitev v dolini. Prvi postavki nista bili uspešni, medtem ko se je poselitev širila po planu,
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vzhodni del pa še celo ostaja odprt za gradnjo. Srednjeročni plan iz leta 1981 je v tekstualnem
delu opozarjal na preveliko odvisnost od industrije in premalo višje izobraženega
prebivalstva, kar se je sicer izboljšalo, vendar ne prostovoljno temveč s propadom tržiških
tovarn.
Ugotavljamo, da bi bilo potrebno pri tipizaciji podeželja izbirati druge kazalce, oziroma
dopolniti obstoječe s kazalci, ki kažejo na podeželski (u)t(r)ip življenja v sedanjosti. Ta morda
ni več toliko odvisen od tipičnih kazalcev. Pomembne so dopolnilne dejavnosti na podeželju,
neregistrirane kmetijske dejavnosti, tradicionalen način življenja – vračanje k naravi ipd. Teh
vprašanj se je potrebno lotiti z novimi metodami raziskovanja in jasno določenimi cilji.

8. SUMMARY
There are certain stereotypes when we talk about Slovenian rural population. Self-sufficient
and hardworking performing the labor of a factory worker and a farmer at the same time. His
property is not too large and not too far from his job location. Maybe the Europe can lure him
away leaving his garden behind. The development potential of rural areas or their downfall?
A partial reason for this paper is the rural pessimism, deagrarisation, depopulation, aging
population, declining birth rates and forestation of agricultural land. Economy of Tržič was
always more focused on crafts, trade and industry leaving behind an interesting mixture of
half worker half farmer. Contact with the rural land was never interrupted, on the contrary, in
the post-war period, with the loss of all the major factories in the municipality of Tržič shows
a growing interest in the revival of rural areas, not only for living, but also as a healthy
working environment for small entrepreneurs. It seems that these local jobs do better in
integrating population into community. Typology category "suburb" is showing some positive
results in development but the population living mostly in the southern communal terraces are
much more likely to commute daily. If the Lom and Šentanska valley are on the right track to
modern development, the Tržiška Bistrica valley from Slap or Čadovlje to Jelendol, is
subjected to emigration and aging population. Despite the geological monument - Dovžan
Gorge and multiple hiking trails under Košuta mountain ridge, these places are unduly
neglected and economically underexploited. In addition to stagnation of the Tržiška Bistrica
valley, villages on the sunny slopes of Dobrča and Kriška gora are also being left out.
From the census of 1961 on, the proportion of the rural population has fallen sharply. Today's
average is half of the Slovenian one. Number of Tržič agricultural holdings halved from 60s
till today. Usable land dropped from 6000 ha to 5000 ha, mostly at the expense of agricultural
land, which was outgrown by forests. Structure of agricultural land (excluding forests) has
increased from 4 ha per farm to 5.5 ha per farm over the last 50 years . Estates are therefore
still too small for intensive use. More potential can be found in organic farming and ecotourism.
Lom pod Storžičem was qualified in the rural type of "countryside in development". For that
reason it is included in the detailed analysis that could reveal a model of successful
development of the small village. The population aging index is favorable and so is
educational structure, which definitely affects the higher income. European development
programs in the form of subsidies for small businessmen and farmers also managed to
improve financial and social image of Lom countryside. Although arable farmland has
contracted significantly throughout the last 200 years, in the last ten years there was a slight
increase in fields and pastures category. The reason can be found in an increase in the rural
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population. Nevertheless Lom pod Storžičem is a great example of revitalization of rural
areas. Constantly updated spatial plan from 1986 is currently still in. It dealt with the
preservation of agricultural land, halting the expansion of forest and further expansions of
settlement in the valley. Agricultural areas shrinked while settlements expanded according to
plan, the eastern part of Lom still remains open for construction. The medium-term plan of
1981 highlighted the excessive dependence on the industry and the lack of higher educated
population, which has otherwise improved but not voluntary but with the collapse of Tržič
factories.
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SEZNAM PRILOG
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Fotografija 1: Gručasta naselja (v ospredju Križe, levo zgoraj Zvirče, desno zgoraj Kovor) na
robovih fluvio-glacialnih teras in obsežne kmetijske površine ob glavnih prometnicah proti
jugu.
Fotografija 2: Podljubelj je privlačna lokacija za gradnjo doma, saj leži ob pomembni
prometnici, v izobilju gozdnega bogastva in neguje mlajše in izobraženo prebivalstvo.
Fotografija 3: Turistična kmetija Rekar v Grahovšah vabi s svojo tradicionalno podobo v
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nekoč, medtem ko se danes išče priložnosti zunaj vasi.
Fotografija 5: Osrednji del Jelendola (766 m n.v.) je obdan z gozdovi, ki se iztekajo visoko
proti grebenu Košute (2000 m n.v.) v visokogorske pašnike. V ozadju dvorec Puterhof, danes
spremenjen v večstanovanjsko stavbo.
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